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 املقدمة

ولٍة كانت؛ من خالل  مجلة دا عمٌل ابلغ األمهية يف رسم مالمح القرارات ألي مراكز الدراسات واألحباث هل
سات واألفراد، وهي من التوصيات املقدمة من قبلها، وُتضاعف مستوى الوعي لدى صانع القرار واملؤس

سلوك السياسي للدول حتدد السلوك السياسي للدولة يف املواقف املختلفة، فضاًل عن حتليل وحتديد ال
املوجودة فيها، فحسب  خرى، ونستطيع القول أن تقدم أي دولة يعتمد على عدد ونوعية مراكز األحباثاأل

يف الصني،  426مريكية، ومركزاً حبثياً يف الوالايت املتحدة األ 1828م، هناك 2015اإلحصائيات يف عام 
ف معرفة جوانب القوى ديف بريطانيا، تقوم هذه املراكز إبجراء تقييم شامل للسياسات السابقة هب 287و

اً جديدة وتقرتح السياسات فيها لتعزيزها، وعالج جوانب الضعف والقصور فيها، كما أهنا تطرح آراء وأفكار 
 ذه اآلاثر إجيابية أو سلبية.البديلة، وتدرس اآلاثر البعيدة املدى جراء اختاذ سياسات معينة، سواء كانت ه

الناشئة يف مشال وشرق سوراي، ورغم بدايته املتواضعة استطاع أن  يعترب مركز الفرات للدراسات من املراكز
يقدم دراسات مهمة متس اجلوانب السياسية للمنطقة؛ سواًء أكان على مستوى سوراي عامة، ومشال شرقها 
خاصًة، أو على املستوى اإلقليمي والدويل، وأتثري كل ذلك على منطقة مشال وشرق سوراي، ابإلضافة إىل 

 ز يف تقدمي التوصيات الالزمة لتطوير سياسة اإلدارة الذاتية.دور املرك

رتكيز على نشر قيم الدميقراطية وانطالقًا من رؤية املركز اليت هتدف إىل نشر الوعي الفكرّي يف اجملتمع، وال
نة؛ حباث اليت قام هبا خالل سوالتحّرر الفكري، وتعميم قيم احلوار، ارأتت إدارة املركز نشر الدراسات واأل

ن أربعة عشر دراسة، مم، واليت تتكون 2019م وحزيران )يونيو(  2018من فرتة ما بني حزيران )يونيو( 
رخيية وثقافية، ليكون على شكل كتاب، حيتوي على دراسات وأحباث متنوعة، سياسية واجتماعية وفكرية وات

 لوعي.بني أيدي القراء األعزاء، آملني أن تكون هذه الدراسات لبنة يف بناء ا

 مركز الفرات للدراسات
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 أزمة سوراي واملنطقة... رؤى وخيارات
 

  حدة الدراسات و  –مركز الفرات للدراسات 
 

 املقدمة:
  

، حيث بدأت تشهد منطقة الشرق األوسط بشكل عام، وسوراي بشكل خاص حالة من التسارع العاصف
 ء من "داعش" عسكرايً.جديد، ال سيما بعد اقرتاب االنتهااخلطوات األولية إلعادة صياغة املنطقة من 

هذه احلرب بدأت ابسم حماربة حتولت سوراي إىل مركز الصراع املتمحور أساساً على اهليمنة وترسيخ النفوذ، ف
رعان ما حتولت إىل صراع سالقوى اإلرهابية، من "داعش" و"النصرة" والفصائل اليت تدور يف فلكهما، ولكن 

 وحتصني املراكز والنفوذ. التموضع 
إىل خلط العديد من  إن قرار انسحاب القوات األمريكية من الشمال السوري أواخر العام املنصرم أدى

 راع.األوراق، وأوضح بشكل جلّي مدى قوة أو هشاشة متوضع كل قوة مشاركة يف هذا الص
 

 تداعيات قرار االنسحاب األمريكي:
 

كون على دراية مبشاكل يالوجود األمريكي يف الشمال السوري، ولكن من  قرار االنسحاب كان مقتصراً على
يقتصر على الشمال  الشرق األوسط وموقعها اجليوسياسي عامليًا سيدرك أن هذا االنسحاب ال ميكن أن

ات حركة طالبان السوري فحسب؛ بل ستكون بدايًة النسحاهبا من الشرق األوسط أبكمله، وما تصرحي
ت األمريكية يف املنطقة، سوى ديدات فرقة النجباء العراقية بفتح جبهة حرب ساخنة أمام القوااألفغانية، وهت

 دليل على صعوبة البقاء األمريكي يف املنطقة، إن انسحبت من الشمال السوري.
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 ماذا يعين انسحاب امريكا من املنطقة؟

 
العاملية متّر عرب التحكم، وتوسيع  فقداهنا الدور الرايدي بني القوى املهيمنة عاملياً، ألن اهليمنة ●

 النفوذ يف الشرق األوسط.

 الظروف. متهد الندالع حرب عاملية اثلثة؛ فالكثري من املعطيات تشري إىل نضج هذه ●

ية الوحيدة يف املنطقة، إضعاف حلفاء واشنطن، وخاصة إسرائيل، اليت متثل خلية قوى اهليمنة العامل ●
خل مرحلة الوجود على األرجح سوف تواجه مرحلة جديدة لتدوهتديد أمنها بكل معىن الكلمة، و 

 وعدمه.

، كما إسرائيل، خاصة سوف تواجه الكثري من الدول العربية، الكبرية منها والصغرية مرحلة حرجة ●
 احملور العريب الذي تقوده مصر والسعودية. 

يمنة اإلقليمية، عرب هلاحلظ األوفر سيكون يف هذه احلالة إليران اليت تنافس إسرائيل يف صراع ا ●
نسحب، وستحاول مشروع اهلالل الشيعي؛ فأي فراغ يتشكل ستملؤه إيران على حساب الطرف امل

 استكمال مشروعها القائم أساساً يف الشرق االوسط.

ن النفوذ والتوسع اإليراين سيفتح هذا الواقع الطريق أمام حتالفات جديدة يف املنطقة، فالدول املتضررة م
قبل إعالن احلرب  على األرجح يف جبهة واحدة، وتفتح طريقًا سالكًا يف دبلوماسية ما سوف تتخندق

هذا التحالف يبقى فبشكل خاص بني احملور املناهض )مصر، األردن، إسرائيل، دول اخلليج، عدا قطر( 
قًا جتاه اليهود ريًا ذهنيًا عميلضمان بقاء دول هذا احملور، إضافة إىل أن جزءاً كبريًا من العرب يعيشون تغي

نالحظ أنه ما من دولة عربية  وإسرائيل؛ حيث بدأوا بقبول الوجود اإلسرائيلي يف املنطقة، ففي الوقت احلايل
ما السابق، فإذا كانت كإبمكاهنا جتييش شعبها، وبث روح احلماس والعنفوان على أساس معاداة إسرائيل،  

   ها. م ال جيدون أي حرج يف إظهار هناك عالقات سرية بني هذه الدول وإسرائيل، فاليو 
من امللفت أن روسيا االحتادية اليت تصارع لتصبح قطب مهم يف اهلمينة العاملية، عرب اترخيها،  ●

وعلى الرغم من تدخلها املباشر، وحىت العسكري منها، يف كثري من الدول، إال أهنا ل حتافظ على 
 حب، وخبسارة منها.وجوٍد طويل فيها، واضطرت يف هناية املطاف أن تنس

تتمتع روسيا اآلن بعالقات جيدة مع طهران ودمشق، ومؤخراً مع أنقرة، وتدخلت بشكل مباشر 
يف احلرب إىل جانب احلكومة السورية وإيران، ولكن ال ميكن االدعاء أبن روسيا هي الراحبة يف 
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اب األمريكي قد احلالة السورية؛ فمصاحلها ختتلف عن مصاحل إيران يف سوراي، ولذلك فاالنسح
يؤثر سلباً على مصاحل موسكو أيضاً، ألن إيران مرتسخة أكثر منها يف سوراي، حيث تربطها مع 
دمشق روابط إيديولوجية متغلغلة يف تفاصيل احلكم، وتصبح يف الكثري من األحيان عائقًا أمام 

يكي كان ورقة ضاغطة استقرار روسيا يف سورية أكثر من الوجود األمريكي فيها، لذا فالوجود األمر 
  بيد روسيا على إيران. 

 
 يف حالة الرتيث والبقاء يف الشرق االوسط: 

 
وفقها خططها يف إعادة صياغة خريطة الشرق  التخندق احلايل للنظام العاملي بقيادة أمريكا غري كاٍف لتسريّ 

لنفوذ سيكون على حساب ااألوسط اجلديد، وال بد أن تقوم بتوسيع نفوذها أكثر، وطبعاً ابلضرورة توسيع 
ري لتقليص نفوذ إيران، طرف آخر، ولتؤّمن احلماية الكافية ألمن إسرائيل، ال بد هلا أن تضغط بشكل كب

 وإخراجها من مناطق نفوذها.
 

 اخليارات اليت تواجه إيران يف هذه احلالة
 

اخليار أصعب  ى هذاالقبول ابلعدول عن مشروعها التوسعي والبقاء ضمن حدودها املرسومة، سيبق ●
تقسيمها، وما  اخليارات، ألنه سوف يؤدي إىل استفحال املشاكل، وميكن أن يصل األمر إىل

 العقوابت اليت تواجهها اليوم إال مؤشٌر لذلك.

نان وسوراي واليمن( من اإلصرار يف مشروعها التوسعي ومحاية املناطق اليت اكتسبتها )العراق ولب ●
ندالع حرب الودها، وسيشكل هذا اخليار السبب الرئيسي خالل توتري بؤر احلروب خارج حد

 اهليمنة العاملية الثالثة. 

قراطية وعلى رأسها أن تدخل مرحلة تغيري النظام عن طريق حل مشاكلها الداخلية ابلطرق الدمي ●
هذا االحتمال هو و قضااي الشعوب )القضية الكردية، وقضااي شعوب األهواز، والبلوش وغريها( 

 يقاً من الناحية العملية.األضعف حتق
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 أين ستكون تركيا "العدالة والتنمية" من هذه التطورات:
 

مارست تركيا منذ احلرب العاملية الثانية منتصف القرن املاضي سياسة التوازن بني األقطاب، ولكن ظهور 
عليها، واملتعامل هبا  حزب العدالة والتنمية على حلبة السياسة الرتكية غرّي الكثري من تقاليد احلكم املتعارف

يف تركيا منذ نشوء نظامها اجلمهوري، حيث طمح إىل رايدة "رأس املال اإلسالمي" أو ما مسي بـ "رأس املال 
األخضر" ونقل "الكعبة" من مكة إىل إسطنبول، للتنافس مع السعودية على رايدة العال اإلسالمي السين، 

لشرق األوسط، حيث التّف حول حزب "العدالة والتنمية" حثالة مما خلق جتزئة كبرية يف البنية السنية يف ا
املذهب السين من املتطرفني وقوى اإلرهاب، وعقد عالقات قوية مع كل من محاس، اإلخوان املسلمني، 

 القاعدة، ومؤخراً "داعش".
ا بناء نظم عربية األهداف، أوهل دخلت تركيا بقيادة "العدالة والتنمية" حلبة الصراع السوري حمملة ابلكثري من

، ولكن هدفها هذا اإلسالمية الراديكالية املرتبطة هبا بدءاً من  تونس، ليبيا، مصر، فسوراي حتكمها احلركات 
حية، ومن انحية اخرى حتالف اناصطدم ابلواقع العريب املتغري، الطامح إىل احلرية، والعدالة، واملساواة من 

 القوى العاملية حملاربة هذا اإلرهاب.
ن الطموحات يف احلالة السورية ُأحِبطت أهداف "العدالة والتنمية" إىل حد بعيد، واآلن ل يعد ميلك الكثري م

قة برايدة الكرد، فالتطور غري إحباط املكاسب اليت حققتها شعوب اجلزء الشمايل والشمال الشرقي من املنط
"صفر مشاكل" إىل التيهور  تنتقل من مشروعاحلاصل يف هذا اجلزء أدى ابحلكومة الرتكية أن تفقد بوصلتها و 

 يف املشاكل مع اجلوار والعال.
قليمية املهيمنة عاملياً )أمريكا، بريطانيا، إسرائيل( والقوى اإل حافظت تركيا على سياسة التوازن بني القوى 

العلمانية، العضو هنج الدولة  )إيران، تركيا، سوراي( ومارست سياسة "احلركات البهلوانية" إىل أن احنرفت عن
 يف الناتو، إىل عقد الكثري من الصفقات واالتفاقيات مع روسيا.

 
 اخليارات اليت تواجه تركيا يف هذه الظروف:

 
تعيش تركيا حالة من الضيق املرفق ابلضغط لتختار الطريق الذي سوف تسلكه، والتأكيد على أن مساحة 

فالسيناتور األمريكي "كريس هولن" أوضح فكرته بقوله: التوازن تلك قد أزيلت، وهذا ما يطرحه الكثريون، 
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( والواضح أن مجيع اخليارات املطروحة 400( و)منظومة إس 35"على تركيا أن ختتار ما بني )طائرات إف 
  أمامها صعبة للغاية، وهي كالتايل: 

قوى أي الوقوف إىل جانب ال 1952رضوخ النظام الرتكي للحلف الذي كان جزءاً منه منذ عام  ●
املهيمنة عاملياً، ولكن هذه القوى لديها ما تطلبه من تركيا حىت تسمح هلا ابستمرار العمل معها، 
وهي أواًل اإلبقاء على مسافة يف عالقاهتا مع إيران وسوراي، واثنيًا حل القضااي اليت تثقل كاهل 

 هي السبب الرئيس يف الدولة الرتكية ومنها قضااي الدميقراطية، وعلى رأسها القضية الكردية، اليت
 عقد هذا التحالف اإلقليمي بني هذه الدول.

ري اآلن يف سوراي، ألنه جيالبقاء يف احللف اإلقليمي، فهي ال تريد إليران ما جرى يف العراق، وما  ●
نتيجة على األرجح ستكون إذا دخلت إيران مرحلة شبيهة مبا عاشه العراق بداايت القرن احلايل، فال

راء سياسة إيران جالشعوب املضطهدة الذين يعيشون حالة من اإلنكار واإلقصاء لصاحل الكرد و 
العالقات القوية ألنقرة  القمعية املعادية جلميع احلقوق الطبيعية لشعوهبا، ولكن بنفس الوقت فإن

لة سوف تُفَتح لرتكيا أبواب مع طهران ختلق القلق إلسرائيل، وابلتايل للنظام العاملي، ففي هذه احلا
ىل ساحة حرب، وإن اجلحيم الذي ضرب أفغانستان، ابكستان، العراق، وأخرياً سوراي، لتتحول إ

، يظهر ما تنتظره تركيا بشكل أضفنا إىل هذه األوضاع احلالة االقتصادية املتدهورة يف الفرتة األخرية
 أكثر وضوحاً.

 
 الكرد واخليارات املطروحة:

 
يف الشرق األوسط إىل أن يكون القرنني األخريين األكثر دموية، أدى التعريف اخلاطئ لقضيتني أساسيتني 

وهي القضية الُكردية كشعب يعيش على أرضه التارخيية، وقضية الشعب اليهودي كأحد مكوانت نسيج 
الشرق األوسط األصيلة، وامللفت للنظر، وبدخولنا األلفية اجلديدة، فقد طرأ الكثري من التغيري على التعريفات 

يم، ومن ضمنها القناعة لدى الكثري من شعوب الشرق األوسط وخاصة احللف السعودي، واليت واملفاه
دولة يف املنطقة،  12كانت تدعي أن اإلقرار حبق تقرير املصري للشعب الُكردي سيتسبب يف تغري خارطة 

الية اليت متر هبا أما اآلن فقد توصلوا لقناعة مفادها: إجياد حل عادل للقضيتني. هذا ما تؤكده الظروف احل
 املنطقة؛ فحل هاتني القضيتني سيكون ابلضرورة لصاحل التحالف السعودي.
قرار االنسحاب األمريكي خلق ارتباك واضح بني الكرد، الذين انضلوا، وضّحوا للتخلص من اإلرهاب 
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على رأسها تركيا، العاملي، وعند مقارنة القوة اليت ميلكها الكرد مع القوى اليت حتارهبم من دول املنطقة و 
فيظهر للعيان أبهنا أضعف حلقة يف صراع اجلبابرة هذا، ولكن احلقيقة تشري إىل أن وجود الكرد موزعني بني 
أربعة دول يف جغرافيا اسرتاتيجية من انحية، وكذلك تضارب املصاحل فيما بني القوى اإلقليمية والعاملية من 

ى التنظيم الذي يعيشه، يؤكد أن موقع الكرد اجليوسياسي انحية أخرى، إضافة إىل تيقظه الوطين، ومستو 
 قوي للغاية يف املعادلة، وابلتايل فسوف يشكلون قوة كبرية إبمكاهنا تغيري مالمح املنطقة.
ألول مرة يف اتريخ الكرد تتداول قضيتهم وأتخذ بعدًا عامليًا هلذه الدرجة؛ وقد أصبحت على طاولة كل 

 و إجياابً يف احملافل الرمسية، وغري الرمسية.النقاشات، إن كانت سلباً أ
يف التوازانت اإلقليمية  الواضح يف معمعان هذه املتغريات أن الُكرد سيحافظون على مكانتهم كبيضة قبان

 والدولية، وسيحدد الطرف الرابح يف هناية املطاف.
 

  ا:هاخليارات اليت ميكن للكرد وشعوب الشمال والشمال الشرقي لسوراي أن تتبع
 

ستوري لقضية البقاء يف التحالف املتشكل ضد داعش، والعمل على طرح احلل السياسي والد ●
 املناطق احملررة.

 عقد عالقات مع كل من إسرائيل واحملور السعودي. ●

ض املغالطات، فالصحيح اعتبار خيار العالقة مع الدولة السورية "ال مفر منه" ميكن أن أييت ببع ●
عرتف فيه حبقوق  حال توجهت الدولة إىل كتابة دستور دميقراطي يهو أنه اخليار األنسب يف

 الشعوب، ومن ضمنها مناطق الشمال والشمال الشرقي

لة رأمسالية مثلها كمثل أي النظر إىل روسيا االحتادية كأي دولة من الدول املهينة عاملياً، وهي دو  ●
ا القدمي واحلديث، واآلن د يف اترخيهدولة أخرى، ول تسجل هلا أية مواقف إجيابية تذكر جتاه الُكر 

غض الطرف عن جانبها تقود حلفاً قد مجعهم معاداة الكرد، ولذلك فعند التعامل معها جيب أال ن
 د احلل األنسب.هذا، ولكن ابحملصلة سيكون التعامل مع موسكو من اخليارات املتاحة إلجيا
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 ما الذي تتطلبه املرحلة من الكرد داخلياً؟

 
نتخابية حقيقية، امن الوقت اإلضايف بشكل جيد، والقيام ابلتحضريات خلوض معركة االستفادة  ●

كانية االعرتاف هبا وتشكيل هيكلية فعالة، تعترب حكومة املناطق احملررة، لكي تسنح للدول إم
 رمسياً، مع احلفاظ على املبادئ اليت بُنيت عليها هذه املؤسسات.

جملسها التشريعي إىل  اإلدارة الذاتية يف األقاليم، من جيب تفعيل نظام الكانتوانت، ومؤسسات  ●
 التنفيذي، إىل حني تشكيل هذه احلكومة؛ ألن هذه املؤسسات غري فعالة.

إزالة كل النظم املوازية لإلدارة، أي جيب أن تسري األعمال واألمور بنظام واحد، وليست بعدة  ●
 أنظمة. 

شاركة لكل التوجهات للوصول إىل إعطاء فرصة املدخول مرحلة التسامح، والتالقي يف املشرتكات؛  ●
 السياسية املختلفة، ورّص الصفوف؛ فهي حاجة ملّحة يف هذا الوقت.

 النتيجة:
 

ي، لكن الوضع يف  ما زال هناك جدل واسع حول انسحاب القوات األمريكية، وعدمه، من الشمال السور 
تضررين حسب املعطيات اليت نسحاب فإن أكثر املكال احلالتني سيكون لصاحل املناطق احملررة، ففي حالة اال

حد الالعودة يف حلفها مع  ذكرت آنفاً هي تركيا، فهي الصديقة العدوة ألمريكا يف املنطقة، وقد ذهبت إىل
تقليص مناطق و روسيا وإيران، فموسكو أعطت الضوء األخضر لدخول تركيا إىل سوراي هبدف تضعيف 

ألمريكي حبد ذاته، وإذا أزيل إذا فحجة إعطاء تركيا هذا الدور هو الوجود انفوذ أمريكا، طبقاً ملصاحلهما، 
ت هو العمود الفقري هذا السبب فلن يكون هناك حاجة لروسيا لتفتح اجملال لدخول تركيا، فشرق الفرا

 للدولة السورية من حيث غىن مواردها.
خل من دون التنسيق مع ن تقوم ابلتدويف حالة الرتيث، والتأين يف االنسحاب، أيضًا يصعب على تركيا أ

ية، القوى اليت تعتربها أنقرة إرهابية )قوات سوراي الدميقراط قوات التحالف، وإعطاءها الفرصة لكي حتارب 
ام قد تعاملت مع ووحدات محاية الشعب(، وإن حدث ذلك فإن أمريكا ستكون، منذ أكثر من أربعة أعو 

 ايت املتحدة.قوى اإلرهاب، وهذا ما ال تقبل به الوال
من الواضح أن اإلعالن عن االنسحاب دفع إىل تداول قضية مناطق مشال ومشال شرقي سوراي، أكثر من 

 أي وقت مضى، وهذا مؤشر جيد إلجياد حل هنائي هلذه القضية.
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 الكاوس كحالة اجتماعية
 

 حثة يف مركز الفرات للدراساتاب –جنار صاحل 

 

 مقدمة

البعض اآلخر ينعتها بغري صيبة جداً، حيث يصفها البعض على أهّنا مرحلة انتقالية، و زامن جيلنا مرحلة ع
االستقرار يف الالاستقرار العادية كما يسميها هوفمان، وآخرون يصفوهنا ابلكاوس، حيث البحث عن النظام و 

الفوضى العارمة، خلالقة، اوالالنظام، واألغلبية الساحقة يُطلقون عليها تسمية من قبيل الفوضى )الفوضى 
مثلة اترخيية مشاهبة؟ وكيف أو الفوضى البينية(. إذا ما هي نوعية هذه الفوضى؟ وما هي أسباهبا؟ وهل من أ

االخالقية يف مرحلة  تتحّول نتائج الكاوس إىل أسباب بروز حتّدايت مستعصية؟ كيف حيدث فقدان القيم
تتبلور يف مثل هذه الظروف؟  الحتماالت اليت ميكن أنالكاوس ليتحول إىل الصفة البارزة هلذه املرحلة؟ ما ا

 وكيف ميكن لإلنسانية التمّلص من الكاوس إىل بر األمان أبقّل اخلسائر؟

اليت يدور حوهلا الكثري من اجلدل و طبعاً ولكي يسنح لنا إجراء تعريف دقيق هلذه احلالة وابلتايل هلذه املرحلة، 
 هوم ومعىن الكاوس.نّصل منها، البّد من البحث أواًل عن مفوالنقاشات، وإدراكها سيكون بداية الت

 تعريف الكاوس 

الكاوس: مصطلح استخدمه اإلغريق القدامى مبعىن، الفراغ، الظالم الدامس، العمى، ويف اللغة الفرنسية 
  .1أييت مبعىن على حافة اهلاوية

                                                           
 كاوس )ميثولوجيا(  -وكيبيديا 1
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مصطلح الفوضى بشكل  بسبب استعمالأما املتداول العام والشائع هلذه احلالة فيُنعت ابلفوضى، ولكن و 
املدرسة تعيش حالة الفوضى  واسع، يؤدي بنا إىل الكثري من املغالطات والتشويش على فهمنا للمرحلة، فمثال

نها مؤّسساهتا اإلدارية، ععندما يغيب عنها طاقمها اإلداري، واملدينة تكون يف حالة الفوضى عندما تغيب 
 ها.بصدده ليس مبماثل هلذه األمثلة اليت أوردان ولكن الفوضى أو الكاوس الذي حنن

لقدامى اسم الربّة ابلكاوس؛ أي  ااستعمل الكاوس مبعىن الفراغ يف اللغة اإلغريقية القدمية، وقد مّسى اإلغريق 
من الفراغ الذي هو املادة  لقناعتهم أّن الفراغ خاّلق، وكّل شيء أييت أو خُيلق” الربة كاوس“كان لديهم 

جود و الفراغ إبمكاهنا أن تكون أكثر توضيحاً يف هذه احلالة، حيث ال  –كل هلا. إّن قرينة الوجود اليت ال ش
، ينتهي الفراغ حيث يبدأ دائم، ال فراغ دائم، إهّنما على عالقة عكسية، ولكّنهما متالزمان بذات الوقت

  حلظات اخللق.وانتوم، مبعىنك الوجود، وقد مسّيت يف فيزايء الكوانتم هذه اللحظة بلحظات 

 الفراغ من ماذا؟ وأّي نوع من الفراغ املقصود هنا؟ هل للمجتمعات قابلية حتّمل حالة الفراغ؟ 

، وهذه الدراسة ترّكز على يعترب الكاوس من الناحية االجتماعية حمور هذا البحث، وقد كتب عنها الكثريون
 عّدة جوانب يف هذا املوضوع.

 أسباب ظهور الكاوس

 هلذه احلالة: أن نبحث عن أسباب ظهور الكاوس يف عاملنا، حيث وضع سببني رئيسني بداية البدّ 

 ـ األزمة البنيوية.1

 ـ الدوغمائيات الدينية.2
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االت األزمة، وألزماته عّدة حإّن النظام العاملي ومنذ نشوءه يف القرن السادس عشر وإىل اليوم ل خيُل من 
مة أّن النظام وعن طريق بعض لية مؤقتة والطابع األساسي هلذه األز أنواع؛ األزمات الدورية: وهي أزمات مرح

 اإلصالحات أو الرتقيعات والرتميمات إبمكانه أن يتجاوزها.

زمة طويلة األمد. إّن طابع هذه األزمة البنيوية: وهي اليت هتّمنا يف هذه الدراسة، واليت يسّميها البعض ابأل
جمدية. للنظم ككّل شيء   مستحيل، ال اإلصالحات وال الرتميماتاألزمة هي أّن جتاوزها غري ممكن أو حىت

الزدهار والتوّسع؛ أي مرحلة عمر حمّدد، حيث يبدأ مبرحلة النشوء أو ما يسّمى مبرحلة الطفولة إىل مرحلة ا
 ألزمة ومن مث االحندار والتبعثر.ا النضج إىل مرحلة 

رج هلا، مسّيت هذه تعاظم من دون إجياد أّي خمم ومستمرّة ومازالت ت1970بدأت هذه األزمة منذ عام 
 األزمة ابلبنيوية، ألهّنا أزمة شاملة يف مجيع مناحي احلياة.

 أزمة النظام من الناحية السياسّية

على أساس تكثري وإكثار الدول القومية  -ليصبح نظامًا عامليًا   -اعتمد النظام العاملي القائم يف انتشاره 
اليت هي منوذج مصّغر عن هذه الدول هبيكليتها ونظامها، واآلن تعاين الدول القومية واألحزاب الكالسيكية؛ 

واألحزاب الكالسيكّية أزمات خانقة؛ ففقدت من خالهلا جاذبيتها، حيث كانت يف بداية نشوئها متّثل 
هي املشكلة  آمال الشعوب يف احلرية والعدالة أو هكذا كانت تعّرف ذاهتا، ولكن ومع مرور الوقت بدا أبهّنا

حبّد ذاهتا، وال حتمل لشعوهبا طموحاهتم يف بناء حياة كرمية؛ مما أدى لظهور رّدات فعل عنيفة وضغوطات 
حيث شّبه  2003من الداخل لتجاوزها والعمل على اهنيارها، وخري مثال على ذلك ما بدأ يف العراق 

بشكل خاص بوضع فرنسا يف عهد لويس املفّكر أوجالن حالة ما آل إليه وضع العراق بشكل عام ورئيسها 
السادس عشر، وقال يف هذا اخلصوص )هل تعلم أمريكا أهّنا وبقتلها لصدام حسني قد وضعت هناية للدولة 

. ومن اخلارج أيضا تعيش الدولة القومية 2القومية، كما أعلنوا بداية نشوئها بقتل لويس السادس عشر(
عائقاً أمام سيالن رأس املال اليت تصطدم ابحلدود وبريوقراطيات ضغوطات مجّة، والسبب طبعاً أهّنا أصبحت 

هذه الدول، ولذلك فقد وضع هذا النظام العاملي على أجنداته إسقاطها. إذ ابت ابين الدولة القومية حياول 

                                                           
 52 ص –بع: التاريخ الكوين والشرق األوسط اجمللد الرا -أوجالن بد هللا ع –مانيفستو احلضارة الدميقراطية  2
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هتا هدمها أيضاً، ولكن ابلفعل اهنارت وتنهار الدولة القومية، ول تعد إبمكاهنا جتييش شعوهبا عن طريق شعارا
 الزائفة، ولكن ما هو البديل هلا؟ هذا هو غري الواضح وأحد أسباب الكاوس.

 أزمة النظام من الناحية االجتماعية

أساساً على خلق وبناء فرد  إّن هذا النظام خلق أزمة خانقة من الناحية االجتماعية أيضاً، حيث رّسخ نفسه
املناهج وعن طريق املناهج  ي، وقد خدمته يف ذلك أانين، هنم، غايته يف احلياة الركض وراء الربح األعظم

ا نيتشه، فحىت مؤّسسة التدريسّية، مما أّدى إىل ضرب وتفكيك اجملتمعات، وخلق شعوب كالنمل كما وصفه
ابلتايل منوذج مصّغر من النظام  العائلة اليت هي يف األساس لبنة هذا النظام، واملبنّية على أساس ذكوري، وهي

سيكّي، ولذلك فكثرة ظاهرة وتعاين من أزمة جدية، وتواجه االنداثر والتبعثر بشكلها الكالالذكوري ككّل، 
جيال الصاعدة بتجاوز الطالق ما هي إال دليل أزمة هذا النوع من العائلة، وتوجد ميول واضحة لدى األ

 يضاً صعب للغاية.ألزمة أاهذه املؤّسسة بشكلها التقليدّي، واليت هلا اتريخ طويل، فبالتايل جتاوز هذه 

 األزمة البيئية

ب الرئيس هلذه األزمة هو أّن إّن األزمة البيئية هي أيضا إحدى األزمات اليت ليس من املمكن جتاوزها، السب
املفعول به، وحاول جاهداً احلصول على كيفية حتّكم  النظام العاملي تعامل مع البيئة بذهنية التشيؤ أو مبنطق 

ه، مما أدى إىل خلق انقطاع كامل ب النهم أو الذات العاقلة( ابلطبيعة والبيئة احمليطة اإلنسان )الفرد األانين
ن هذا التلّوث، واليت بدأت هتّدد بني اإلنسان وبيئته، إضافة إىل التلّوث وظاهرة االحتباس احلرارّي الناجتة ع
جدوى، ألهّنم ال يتجرؤون  دون حياة اإلنسان، وممثلو هذا النظام يعقدون الكثري من القمم املناخية، ولكن

عالت النووية اليت تسّبب على اختاذ قرارات صارمة، كوضع الشمع األمحر على العديد من املعامل أو املفا
 هذا التلّوث.

وإضافة إىل الكثافة السكانية اليت ال حّل هلا واليت تتعاظم كالتيهور وبشكل خميف، واليت نتجت ابألساس 
ن األيدي العاملة الرخيصة، فهذا النظام اعتمد يف نشوئه وتطّوره على السينات لبحث النظام العاملي ع

(،  فمثاًل ُتشري اإلحصائيات أّن نسبة Sing، سينغ/Sport، سبورت/Sex( )سكس/Sالثالث )س/
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، وقد أثبتت الكثري من 3%60الوالدات الناجتة عن العالقات اخلارجة عن إطار الزواج الرمسي يف أملانيا هي 
بحوث أّن كّل مائة ألف عام كان يزداد عدد سكان األرض مليار نسمة، ولكن توجد إحصائيات تؤكد ال

 1950ومن  4مليارات نسمة 2.6م، كانت 1950أّن عدد سكان كوكبنا منذ ظهور هاموسابيانس وإىل 
ضعف مليارات نسمة؛ أي خالل ستني عامًا فقط ازداد  8وإىل اليوم أصبح عدد سكان كوكبنا تقريبا 

 الكثافة السكانية.

 -نقة، حيث كان هدف العلم وإذا أخذان ابحلسبان األزمة االقتصادية اجلاحمة، وحىت العلم صار يف أزمة خا
ايل عات، خدمتها، وحلّ مشاكلها وتطويرها، ولكن يف عهد النظام الرأمسرقّي اجملتم -حىت ما قبل هذا النظام 

كون العلم حاّلالً لك العلم ملك القوة(، وبذلك بدل أن ياحتكره النظام ملصاحله، حتت شعار )من م
هذه الدالالت إىل  للمشاكل أصبح خاّلقًا للمشاكل، ويستخدم للتسّلح أكثر من أّي شيء آخر. ُتشري

 يت ابألزمة البنيوية.مس مدى فحولة وتعمق األزمة اليت 

 مدلوالت الكاوس من الناحية احلياتية والعملية

عراق ال ُيشبه أفغانستان أو ابكستان القومية ابتداءً من العراق هلا دالالت كثرية؛ حيث إّن ال إّن اهنيار الدولة
ا النظام بدأ من العراق كأفعى أو أيّة دولة أخرى، العراق هو الرحم واجلذر والنبع األم للدين والدولة، فهذ

ل من ذيلها وتنهي ذاهتا فعى لتأكصغرية وتعاظمت إىل أن أصبح نظاماً عاملياً، واليوم وقد وصلت رأس األ
ولة بكّل تفاصيلها، على صخرة العراق، حيث منبعه األم. شعب العراق هو أكثر الشعوب اليت عاشت الد

ارشية العباسّية فالدولة احلديثة( إىل من )الدولة السومرية إىل األكادية، فالبابلية إىل اآلشورية إىل الدولة املن
 ورة حوهلما يف ذهنية العراقيني.لة ومؤّسساهتا، وابلتايل حتّطمت كّل القيم املتمحأن فقدت الثقة كاملة ابلدو 

إّن ما فعلته أمريكا بتدخلها يف العراق أزاح ذاك الرماد من على النار املتأّججة يف داخلهم، ليتوّضح مدى 
ني فقط، بل سامهت فقداهنم هلذه القيم، ألّن ما متّخض عن مداخلة أمريكا أهنا ل تغرّي حكومة صدام حس

يف اهنيار الدولة بكاملها، وكأهّنا كانت على غور سحيق، فدولة العراق يف العشر سنوات األخرية من عهد 
كانت قد بدأت النخر يف عظامها، فالدولة اليت تربّعت على عرش الذهنية البشرية منذ آالف السنني  صدام 

                                                           
3 DWألمانيا تسجل أكبر عدد ألطفال مولودين خارج نطاق الزواج : 
4 UNالسكان : 
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املقدسة الالهوتية أكثر من أن تكون علمّية، والقداسة  كظّل هللا مقدسة، ومن يكون جزءاً من هذه اهليكلية
صفة الهوتية، من رئيس الدولة إىل أبسط موّظف كانوا يتمّتعون ابلقداسة نفسها، وقد بدأت ابلفقدان 

 واالضمحالل.

اس ختاطبه بكلمة سّيدي، أبرز مثال على ذلك )هو أنّه إن دخل شرطّي إىل أّي مكان، كان له كلمته، والن
ميّثل جزءاً من قداسة الدولة  كن حيّسون أبّي نقص من قيمتهم أو الشعور أبهّنم عبيد، والسبب أنّه كانول ي

ابلرغم من أّن الدول متلك أسلحة ومعدات أكثر جربوات من  –وليس فقط خوفهم من جربوهتا، ولكن اليوم 
ب، والسبب ام بذاك األسلو حىت أّن طفاًل صغريًا ابت ال ينزل إىل مستوى خطبة ممثلي النظف -السابق

ت إىل عهد صدام يف الرئيس هو اضمحالل مفهوم القدسية والقيم املتمحورة حوهلا، فلّذة السلطة وصل
 النصف األول من حكمه، فماليني الناس كانوا خيرجون إىل الشوارع ليهتفوا ابمسه. فرتة 

فسياً عدا النخبة القليلة اليت  طرة مريضاً نكذلك كّل األابطرة وامللوك، ففي كثري من األحايني كان أحد األاب
اطورهم جمنون، وكان كان إبمكاهنا أن تفّكر بشكل مستقّل، فباقي الشعب ل يستطع أن يفّكر أن إمرب 

ائقًا أمام التحّقق والشّك، خيرجون ليقولوا له: عاش اإلمرباطور! والسبب وجود هالة القدسّية اليت كانت ع
ّلقًا بشخص صّدام، بل كانت مرحلة، وهي ليست بقصرية، حيث كان كّل عمت لذلك فاملوضوع ل يكن 

 جزء من اهليكلية املقدسة مقّدساً، فما ابلك برأس اهلرم.

قبل أن تنهار الدولة ابجململ والدولة القومية بشكل خاص، فقد بدأ اهنيارها يف ذهنية ودماغ الناس، حني 
االمتيازات أية قيمة تذكر، فالُنظُم تُبىن وتُفىن بداية يف فقدت ألوهيتها، ول يعد للرُتب والصالحيات و 

األذهان، لذا فالعراق ميّثل مركز الكاوس يف الشرق األوسط. ملاذا ل نتساءل يومًا عن سبب ليلة سقوط 
بغداد، وعن عدم مقاومة الشعب العراقّي، كيف لنا أن نفسر ذلك؟ هل جيوز أن نربطها بعدم النخوة، وأهل 

روفون بتمّردهم وعدم قبوهلم للمحتّلني؟ ولكن مىت يقاوم شعب ما؟ يقاومون حني يرون أّن قيمهم العراق مع
اليت ينّظمون هبا حياهتم ويبنون عليها خياالهتم وأيخذون من خياهلم قوة معنوايهتم، يف خطر وأهّنا هُتاَجم، 

يف األساس منتهي الصالحية يف فالعراقيون ل يكونوا مستعّدين أبن يقاوموا ألجل صدام حسني، الذي هو 
أذهاهنم، وأيضاً ألجل الدولة اليت ل تُعد هتّمهم واليت كانوا قد خربوا الكثري من أشكاهلا دون جدوى، إذاً ل 
يكن أهل العراق ميلكون القيم اليت حتفّزهم للمقاومة. لقد اهنارت مجيع القيم املتمحورة حول الدولة والدين 

 ول يتبلور البديل.
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بلور قيم جديدة. إذاً هل إبمكان  الكاوس هو الفراغ املتشّكل نتيجة اهنيار وحتطّم القيم القدمية، وعدم تإذاً 
ة ابلفعل، ألّن الشعوب الكاوس أن يقضي على أحد الشعوب على سبيل املثال؟ ولَ ال؟ حالة الكاوس خطري 

، فبالرغم من دخول أمريكا عراق حالياً تكون يف هذه احلالة ُعرضة للكثري من التحّدايت، وأقرب مثال هو ال
حّضرهتا أمريكا ل تستطع الرتبّع  العراق جبيشها اجلرّار، لكّنها ل تستطع النصر فيها، واحلكومة اليت كانت قد

جود، واألهّم هو عدم على عرش العراق، ومازال العراق يتخّبط، والسّبب هو عدم رضاهم وقبوهلم ابملو 
ل هذه، إىل أين سيتجه العراق هنا ال نقصد األشخاص بل النظام البديل، إذاً واحلا امتالكهم البديل الناجع،

 ى مناحي احلياة.فعاًل، أو اليمن أو حىت العرب ابجململ؟ فهم أكثر شعوب املنطقة عيشاً يف فوض

يف ب أن ال ننسى أنّنا رمبا تكون كلمة االنقراض غري صحيحة وحنن يف القرن احلادي والعشرين، ولكن جي
 يكن متوّقعاً، ولكنهم لالقرن احلادي والعشرين رأينا احلفاة وأصحاب اللحى من أمثال داعش وأخواهتا. 

 ظهروا! إذاً يف الكاوس كّل شيء وارد.

 أمثلة على حقب الكاوس

اآلن لنأيت أبمثلة من التاريخ، وذلك كي تتوضح الفكرة أكثر، وسنأخذ أايم إبراهيم اخلليل مثااًل، حيث كان 
يعبد األصنام والناس كانوا ميلكون القناعة التامة أبّن هذا الصنم هو إهلهم الذي كانوا يصفونه بكلّ ما يتمّنونه 

إخل …ألنفسهم يف احلياة، حيث يقولون إنّنا نستمطره، فُيمطران. إنّه إهلنا، إله اخلري والربكة واخلصوبة ووو
أت الشكوك تغمرهم حول حقيقة هذا الذي يعبدونه، وما إىل ذلك من متنياهتم، ولكن ومع مرور الوقت بد

ومىت بدأ الشّك يصدّع احلقيقة املطلقة، إىل أن وصل هبم األمر إىل حالة فقدان كّل القيم املتمحورة حول 
ذاك الصنم )الدين(، حيث إّن كتب التاريخ تروي أّن الكثري من الذين كانوا يبنون آهلتهم من التمر يلتهموهنا 

وع، إضافة إىل أّن املعبد الذي أيوي اإلله والذي كان يوماً من األايم أفخر وأعظم مكان، حتّول يف حالة اجل
مع مرور الزمن إىل مكان يغمره اإلمهال، ول يعد يزوره الذين كانوا يف السابق يتمنون بركته، لقد فقد املعبد 

كان رادعا هلم، واملالحظ أّن فطنة إبراهيم   هيبته وقدسيته يف أذهاهنم، وابلتايل فقد الناس الرادع، فذاك اإلله
اخلليل كانت يف قراءته الدقيقة ألذهان أقرانه، وعلم جيداً أّن هؤالء القوم ال يستطيعون أن يستمروا ابلقيم 
املتحّطمة تلك، وبدأ مشواره بتحطيم األصنام واإلعالن عن إله غري مرئي وغري ملموس، له صفات مغايرة، 

ية قيم جديدة متمحورة حول اإلله اجلديد، يرتبع على عرش السماوات، ولذلك يسمون وبذلك خلق لإلنسان
دعوة إبراهيم اخلليل ابنطالقة إبراهيم اخلليل؛ ألنّه انطلق من حالة الفوضى إىل حالة حتكمها قيم جديدة، 
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ة، حيث بدأ اإلنسان مما أدى اىل نوع من االستقرار والطمأنينة، واستمّر هذا الوضع إىل مطلع األلفية اجلديد
 مفهوم القدسية والتقديس مرة أخرى. يشّكك يف 

لعن هؤالء القوم وانقرضوا، ويضعون السبب  أما حكاية قوم لوط اليت تّدعي األداين التوحيدية أّن هللا 
الذين أصّروا و تعاندوا  األساسي إبفراطهم وانغماسهم يف الالأخالقيات، سوف نفهم مما كتب أهّنم القوم

ومهرتئة يف أذهاهنم، وقد  ى االستمرار بتنظيم حياهتم على أساس تلك القيم اليت كانت منتهية الصالحيةعل
م كانوا قرابني للفوضى املعاشة انتهى دورها يف أن تكون الرادع األخالقي لإلنسان، وإبمكاننا أن ننعتهم أبهن

 حينذاك.

د ثورة التنوير واإلصالح الفلسفي يشها هو الذي تبلور بعاملثال اآلخر الذي فيه وجه التشابه مع احلالة اليت نع
دته رينه ديكارت وفرانسيس يف أورواب، واليت كانت بنفس الوقت مرحلة ظهور املنهاج العلمي الذي قام براي

قضاء على القيم القدمية بيكون وروجر بيكون، وحتت اسم العلم هامجوا كافة قيم الشعوب، مما أدى إىل ال
 قيم جديدة.وعدم تبلور 

 قام هبا احلزب الشيوعي الصيين، واملثال األخري، إبمكاننا أن نستقيه من الصني وحتت اسم الثورة الثقافية اليت
 لصني من هذه املشكلة.قضوا فيه على كّل القيم التاوية، ول خيلقوا قيم جديدة، وإىل اليوم تشتكي ا

 فقدان القيم االخالقية الصفة البارزة للكاوس

لتان مها ابألساس من كانت متمحورة خالل اخلمسة آالف السنة األخرية حول الدين والدولة، وال  قيمنا
لرهبان، وقد حتطّم كالمها يف نفس الرحم، فالدولة كما الدين وجود الهويت وبُناهتا هم من رجال الدين؛ أي ا

حد أسباب الكاوس، ية أذهن اجملتمع وعلى صخرة العراق، وهذا هو املقصد من أّن الدوغمائيات الدين
ب االجتهاد، حىت وصل وخاصة يف الشرق االوسط، واليت بدأت مع منع اإلمام الغزايل للنقاش واغالق اب

هللا، وأصبح اإلنسان خياف  إىل يومنا أبنّه ل يعد إبمكان املرء حىت أن يسأل ذاته سؤااًل عن الدين وعن
ابلية حتطّمه أسهل ووارداً أكثر، ونة والنقاشات احلرّة تصري قذاته، فكّلما أصبح الشيء قاسياً وابتعد عن املر 

 هبا من الناس. وهذا ما حصل يف موضوع الدين، حيث ل يعد رادعاً للمنكر بني نسبة ال ُيستهان
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حظ يف هذه املرحلة أّن التشكيك هل اخلوف من هللا والطمع ابجلنة مها الرادع للمرء يف وقتنا الراهن؟ من املال
يرى املرء يف نفسه القوة كي يناقش كّل شيء  القيم والتعاليم الدينية أكثر من أّي وقت مضى! حيث يف كّل 

عض الدول العربية اليت هي  بيف هذا اجملال ودون أّي حتفظ. أليس ارتفاع نسبة اإلحلاد وامللحدين خاصة يف 
 لشريعة؟ؤّشر على بدء التحّقق والشك ابلدين وام –السعودية مثالً ك  -كعبة الدين

لقيم القدمية وعدم ابختصار هذه هي الفوضى أو الكاوس الذي كثر عنها احلديث، حيث حتطم واهنيار ا
 تبلور قيم وعادات وأعراف جديدة.

معاِل الغد املتنظر، ومن املالحظ  القيم هي اليت تعطي للحياة املعىن واجلاذبية وقوة اخليال املستقبلي، وحتديد
ل اليت تسّهل احلياة، دم وجود طعم للحياة ابلرغم من إجياد الكثري من الوسائأبّن الناس يشكون من ع

نّه يعيش يف حالة من اجملهول؟ ويبحثون عن طعم وذوق احلياة فال جيدوهنا إال يف الذكرايت، أال حيّس املرء أ
تقبل القريب، ىت يف املسحويف بعض األحيان حيّس وكأنّه يف الطوفان، وليس ابستطاعته أن يعلم ما سيجري 
اخليال يُبىن ابلضرورة على  ويعاين الكثريون من ضعف قوة اخليال وابلتايل الضعف يف اجلانب املعنوي، ألنّ 

األخالقية وهي الصفة  القيم اليت يؤمن هبا، واألنكى من كّل ذلك هو اإلحساس بفقدان األخالق والقيم
قافة مجع التربعات للحركات ثكانت يف هذه املنطقة   البارزة للكاوس، فمثال أتذكر أنّه يف أعوام التسعينات

ختلف أنواعه من األحجام املناضلة من بني الشعب، ومن هذه التربعات كثرياً ما كانت جيمع من الذهب ومب
كن أن يفتحوا ذاك ميالكبرية وإىل الصغرية منها، ويتم وضعها عند أية عائلة دون الشك أبدًا أهنم 

مبلغ من املال عند العائلة نفسها، فأضعف اإلميان سوف يقول يف  متن وضعولكن اآلن من أي الكيس،
أن يستثمرها دون علم  نفسه: ملاذا يبقى هذا املبلغ هكذا سوف استثمره إىل أن يُطلب مين، فهو يتجرأ

لعيب  األخالقي والضابط له، حيث احلرام وا صاحبها، ملاذا؟ ألّن القيم اليت يؤمن هبا الفرد تكون هي الرادع 
الرادعة فال يبقى رادع أخالقي  كان له أتثري واضح على احلياة االجتماعية لإلنسان، أما إذا فقد املرء القيم

 أيضاً.

أليس إبمكاننا أن نربط كثرة ظهور احلركات املتطرّفة يف هذه املرحلة هبذه احلالة؟ أال ميكننا أن نربط ظهور 
اليت خلقتها؟ حىت اهلجرة اليت عاشها الناس يف الفرتات األخرية داعش وأمثاهلم أبزمة النظام وحالة الكاوس 

سببها الكاوس، وعندما كان ُيسأل ملاذا املخاطرة يف البحار؟ كان اجلواب أّنين ميت وما يهّمين إن مّت غرقاً 
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وة احلياة ألّن فاقد القيم ال حيّس بطعم احلياة، وألّن ما ُيشعران بنش يف البحر، ملاذا كان يشعر أبنّه ميت؟ 
 هي القيم اليت نؤمن هبا ونعيش هلا.

 خامتة

كانت متمحورة أساسًا حول تعظيم  ميكن ألحدهم أن يسأل وما الضري من حتطيم هذه القيم البالية اليت 
رصة ساحنة لظهور نظم فوتقديس السلطة والصالحيات وإزالة التقديس عن الدين والدولة، وميكن أن تكون 

ساواة، وابلفعل فبقدر املخاطر إىل طبيعة اإلنسان ككائن اجتماعي يطمح إىل احلرية واملأكثر اعتداالً وأقرب 
قت مضى، وهي شبيهة و واملهالك اليت حيملها الكاوس لنا، بنفس الوقت فهي مرحلة مثمرة أكثر من أّي 

تعيد للحياة  مناهج جديدة حبالة الرشيم، أي حالة ما قبل اخللق، حيث تقّدم فرصة وأرضية مناسبة النبعاث
ن تكون هلذه املرحلة أمعناها ورونقها، وخلق قيم جديدة متمحورة حول الفلسفة األخالقية، ولكن بشرط 
يحة لتجاوز هذه احلالة قوى رايدية، هلا اجلهوزية الكاملة، وقد قامت بتحليل صائب، ومتلك توّجهات صح

 ن مجيع النواحي.مليت متلك البديل واالنطالق من الكاوس أو الفوضى، فالنصر سيكون حليف القوى ا

األوقات، فإّن االحتمال  هذه مراحل حتمل بني طياهتا الكثري من االحتماالت، والواضح أنّه ويف مثل هذه
ائماً حتت ظّل األنظمة األنسب سيكون القيام بثورات عظيمة، حيث أّن ظروف قيام الثورات كانت ساحنة د

اواة واالستغالل والنهب، حجج قيام الثورات هي عدمية العدالة واملساالستبدادية من آالف السنني؛ ألّن 
لة الكاوس هذه فرصة عظيمة وهذا ما كان موجوداً وبوفرة، ولكن ظروف انتصار الثورات ال تظهر دائماً، وحا
على د فرصة املساومة والوفاق النتصار الثورات، حيث أّن مصاحل القوى العاملية واملهيمنة يف تضارب، ول تل

اليوم ميكن أن يتحّولوا إىل  املصاحل يف هذه الفرتة، فأصدقاء البارحة ميكن أن يكونوا أعداء اليوم وأعداء
وح املسؤولية، وعلى دراية أصدقاء يف الغد القريب، ويف هكذا ظروف؛ أي انطالقة تكون هلا كوادر ميلكون ر 

 اتمة مبهامهم وسوف ختلق تغرّياً جذرايً.

شعب ما،  ان يتبادر إىل أذهاننا أنّه ويف مراحل املنعطفات التارخيية، وكأهّنا قدر أن يقوم يف كثري من األحي
بدور رايدّي خلالص اإلنسانية من هكذا أزمات، ففي بعض األحيان لعبت القبيلة العربية أو الشعب اليهودي 

يف مرحلة من املراحل هذا هذا الدور، ويف بعض األحايني لعب هذا الدور العرب، وكذا الغرب األوريب لعب 
الدور الرايدي، واليوم وقد شاءت األقدار أن يكون هذا الدور منوطًا ابلشعب الكردّي، ليصبح سفينة 
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وأيخذ ابإلنسانية إىل بر األمان، فحالة الثورة ووجود البديل الناجع متمركز اليوم يف كردستان، والشعب 
أي شعب آخر، وبدأ خبلق قيمه ذاتياً، بعيداً عن الدين الكردي له توّجهات اخلالص من الكاوس أكثر من 

والدولة، ال أقول هذا هبدف الدعاية، بل هي حقيقة وواقع، وهي مسؤولية اترخيية ملقاة على عاتق الكرد، 
وحناول أن نعمل على بناء نظام أيخذ من الطاقة املتدفقة أو السّيالة أساساً هلا؛ أي نظام قابل للتطّور الدائم 

 ستدمي، حيث جمتمع دميقراطي وإيكولوجي حّر.وامل

 الوقت املناسب، فإّن اجملال يفوإن ل نكن ذوي كفاءة عند قيامنا هبذه الثورة أو نتأخر يف تلبية متطلباهتا 
يكتاتورية وشوفينية سوف يسنح لالحتمال اآلخر، الذي ميكن أن يظهر يف هكذا وضع، وهو ظهور أنظمة د

مام اجملازر للشعوب الطاحمة سوليين وفرانكو وستالني، وستبدأ مرحلة تفتح الطريق أأكثر فتكاً من هتلر ومو 
 لنيل احلرية والعيش بكرامة.

شكل جّيد والعمل بولكي ال تسنح الشعوب الفرصة أمام ظهور أنظمة الفتك البّد من إدراك املرحلة 
 الدؤوب دون كلل أو ملل.
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 كردستان احلمراء

 لفرات للدراساتاث يف مركز ابح –عبد هللا شكاكي 

 

 متهيد

عّلق ابلسيطرة الرتكية على لدى دراسة اتريخ وجغرافية كردستان عامة ومأساة شعبها، تربز أمامنا حقائق تت
 ، وأخرياً أييت دور الروس.القسم األكرب من أرض كردستان أواًل، وتليه السيطرة الفارسية ومن مث العربية

لعريب يف التكتيك واملمارسة ية وأشد قسوة من الفارسي، ورمبا يشبه املخّطط ااملخّطط الرتكي كان أكثر مهج
ابء عن هذه اجلغرافية ، لكّنه أعظم هواًل منها، لكوهنم غر ” الوطن الطوراين“واألهداف من أجل بناء 

الم لشعوب املنطقة وأحدث عهدًا من شعوب الشرق األوسط كافة، ول يرتكوا أّي أمل للعيش بوائم وس
حروب، ويتبني هذا  ( إىل الشرق األوسط دون1071رمتها، فلم ميض شهر واحد من اتريخ قدومهم )سنة ب

 ”.لغة واحدة –لم واحد ع –عب واحد ش –وطن واحد “بشكل جلّي من خالل شعارهم: 

ادها الغابرة بعد زوال أما املخّطط الفارسي فكان يهدف إىل قيام إمرباطورية شاهانية عظمى وإعادة أجم
” تفريس“عندما يئسوا من السيطرة العربية، لكّنهم انتهجوا أسلواًب أقّل قسوة من العرب يف التكتيك، و 
هم دون االقرتاب من العمل شعوهبم ومع الكرد خاصة تركوا هلم مساحة صغرية جداً ملمارسة القليل من ثقافت

 ب اإليرانية.عظم الشعو كمصطلح مقبول من قبل م”  اإليرانية”السياسّي، ودعوا إمرباطوريتهم بـ

د، وكذلك مفكريهم،  وحسب خمططات خلفاء العرب املسلمني الذين استولوا على السلطة بعد النيّب حمم
لشعوب األصيلة األخرى كان يتوجب على الكرد والفرس أن يضمحّلوا وينصهروا يف بوتقتهم، مثلهم كمثل ا

ئر واملغرب الذين تونس، اجلزا ، فلسطني، مصر، ليبيا،يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا: سوراي، لبنان، األردن
 انصهروا وأصبحوا عرابً أقحاح.
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يف إقامة إمرباطورية  أما املخطط الروسي فقد كان يهدف إىل حتقيق حلم القياصرة الروس منذ زمن بعيد
يها كردستان مانية )مبا فعظمى يف العال، وبسط سيادهتم على: إيران، آسيا الوسطى، الصني، الدولة العث

ومن أجل ” سطنطينيةالق“وبالد العرب(، مضيقي البوسفور والدردنيل وبالد البلقان، وتكون عاصمتها 
خلطة تقضي ابلسيطرة على  حتقيق احللم املنشود وضعوا اخلطط الالزمة له، فقد كانت املرحلة األوىل من ا

 حسب املصطلح الروسي(. وراء القوقاز كردستان، وتنفيذها يستوجب بداية السيطرة على جنوب القوقاز )ما

ان، وكانت كذلك منذ القدم وحىت إّن سبب اهتمامنا هبذه املنطقة كوهنا تعّد اترخيياً جزءاً من جغرافية كردست
رض سيطرهتا عليها، وابلتايل فإّن اتريخ كردستان ( بغية ف1800-1827بدء احلمالت الروسية يف سنوات )

مع اتريخ الشعب الكردي  ، مرتبط بشكل وثيق” كردستان احلمراء“ا بعد ابسم القوقازية أو ما ُدِعَي فيم
 عامة.

ل وألكثر من مخسة يكمن سبب جذب كردستان لشهّية القوى املختلفة عرب التاريخ من املشارب واألصو 
لسطحية  أراضيها ابلثروات اآالف عام للسيطرة عليها، يف أمهية موقعها االسرتاتيجي، وجوِّها املعتدل وغىن

ّل من: تركيا، إيران، وسهول كوالباطنية، لكن األهّم من هذا كّله مناطقها اجلبلية العالية اليت تشرف على  
لك الطرق املؤدية إىل روسيا العراق وسوراي املؤدية إىل اخلليج الفارسي )العريب( وخليج اإلسكندرونة، وكذ

، وآسيا الوسطى عرب الصحاري حنو أوراب عرب األانضولعرب منطقة القوقاز، حيث تعترب كردستان بوابة العبور 
        اإليرانية، وبالد العرب وأفريقية عرب الصحراء الشامية. 

 نبذة جغرافية

رة بني روسيا وإيران وتركيا القوقاز منطقة جغرافية جبلية تقع على حدود آسيا وأوراب، وهي املنطقة احملصو 
خلزر ..(، ومن الغرب شرق والشمال الشرقي حبر قزوين )كاسيب، ا)حسب التعريف الرمسي(، حيّدها من ال

ولتني اإليرانية والرتكية، وقد البحر األسود )بونتوس(، ومن اجلنوب مشال وشرق كردستان احملتلتني من قبل الد
 سلمني.من قبل بلدان العرب وامل” القبق“دعيت هذه املنطقة ابلقوقاز والقفقاس وبالد 

طقسها لطيف صيفاً وابرد شتاًء، ” جبل البورز“قوقاز أبهّنا منطقة جبلية وأعلى جبل فيها تتمّيز جغرافية ال
” كورا“وهي منطقة غنية ابلثروات السطحية والباطنية، وفيها الكثري من الينابيع العذبة واألهنار أكربها هنرا 



29 
 

ّية مبراعيها اليت حتوي أنواع )آراكس( ، كما أّن فيها الكثري من أشجار الفواكه والكرمة، وهي غن” آراس”و
كثرية من النبااتت، وتصلح لرتبية املاشية الصغرية )الغنم واملاعز( والقرنية )األبقار(، ولذلك فإن اقتصادها 

رعوي، إضافة إىل ثروة ابطنية من البرتول واملعادن، وكانت القوقاز منطقة مأهولة ابلبشر منذ عصور  -زراعي
على حذاء جلدي يعترب األقدم يف العال، حيث ” أريين“هف ابلقرب من قرية سحيقة، وقد مت العثور يف ك

 1”.چاروخ“يعود إىل األلف الرابع قبل امليالد ومصنوع من جلد الثور ومّسوه 

اللغات واألداين املختلفة، عاش منذ القدمي على أرض القوقاز عدد كبري من األعراق واإلثنيات والثقافات و 
، أخباز، األَبَر )أفار(، الالن )آالن(، ليزان، ڤيالن، شكا، موقان، سوار، ساسبري ويضّم شعوب: الشركس،

ألوسيت، والرتكمان اآلذريني اصنار، كوابن، إضافة إىل األرمن، اجليورجيني )مساهم العرب اجلرزان(، الكرد، 
ويف هذا اجلبل “دي: ملسعو ا، ويقول ”وجبل القبق فيه اثنان وسبعون لساانً “حديثاً، حيث ذكر ابن الفقيه: 

ول القوقاز هي: أذربيجان، ، وإّن أهم د2” اثنتان وسبعون أمة، وكّل أمة هلا ملك ولسان خبالف لغة غريها
ن، أجاراي وأديگيا، أما دينيًا فقد  أرمينيا، أخبازاي، أوسيتيا الشمالية واجلنوبية، جيورجيا، كراسنودار، خنشيڤا

سيحية بدأت األخرية إبزاحة امة، وبعد اعتناق األرمن واجليورجيني املكانت الزرادشتية دين شعوب القوقاز ع
 ن اخلطاب.بالزرادشتية عن القوقاز، مث دخل اإلسالم مع بدء السيطرة العربية يف عهد عمر 

 نبذة اترخيية

د زواهلا األول قبل امليالد، وبع الكردية منذ بداية األلف” ماانّ ”كانت كردستان القوقازية جزءاً من مملكة الـ
يالد، وبدورها انضمت إىل )أورارتو( اليت قامت يف القرن الثامن قبل امل” خلداي“أصبحت جزءاً من مملكة 

عد قيام الدولة اإلمخينية على باإلمرباطورية امليدية الكردية يف القرن السادس قبل امليالد، مث خضعت للفرس 
إلسكندر املقدوين ا دولة الفرس، ومع قدوم يد كورش، وعلى أرضها قامت حكومة ميداي الصغرى يف ظلّ 

افقة اإلسكندر مكافأة مبو ” أترواپت“ق.م بقيت على وضعها السابق حتكم ذاهتا بذاهتا بقيادة  331سنة 
، ”ميداي األترواپتية“دعيت و له، ألّن أترواپت وقف على احلياد يف احلرب اليت دارت بني اإلسكندر وداريوس 

و ” ساگاريت“ت قبيلتا من حبر قزوين إىل جورجيا، وفيها استقرّ ” بوليبوس“ه وامتّد حكمها حسب ما كتب
حيث مركز استقرار ” غقره دا ”و” أرفني“سانگي بوتو امليديتان العريقتان على ضفاف هنر آراس وجبال “

 ”.قندهار“ يفاآلريني األوائل، وقد استقّر قسم منهم وهاجر آخرون إىل أفغانستان واستقروا 
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، أما القسم املتبقي ”يستاآڤ“أنّه أثناء حكم اإلسكندر مت حرق القسم األكرب من كتاب زرادشت  ونشري إىل
ىل الساللة الساسانية فقد مت نقله إىل ميداي الصغرى وُكِتب من جديد على جلود الثريان، وقد وصلت إ

  83000تكون من كلمة، أما اليوم فإن األڤيستا ي  345700اره (م ما مقد226-635احلاكمة يف إيران )
 كلمة فقط أي أنه مت القضاء على ثالثة أرابع الكتاب.

بن  ردستان القوقازية للسيطرة من قبل العرب املسلمني بقيادة حذيفةك( تعّرضت  643-644وبني عامي )
يجان(، وبسبب عدم )أصبحت بعدها أذرب” أتروابت“اليمان، حيث لقي اجليش العريب مقاومة عنيفة يف 

بعدم قتل أو أسر أحد  تعّهد فيها األخري” حذيفة“اضطر حاكمها للتوقيع على اتفاقية مع توازن القوى 
غ مثامنائة ألف درهم، من السكان، وعدم التعرض على كرد: بالشجان، سابيالن وساتروزان مقابل دفع مبل

انتهج رجال ب الدموية وكردستان ولو جزئياً، وإىل جانب احلرو ” ميداي الصغرى“وهكذا ضِمن سالمة كرد 
غية تعريب الكرد الذين ل بالدين العرب نوعاً من احلرب النفسية جتاه الكرد، من خالل مواعظهم وفتاويهم 

سيالقي أصحاهبا املآسي  إّن البيت الذي حيتفظ ابملخطوطات والكتب الزرادشتية“يرضخوا للسيف، فقالوا: 
، ”ادة واخلري ألهل البيتجيلب السع“قط، ألنّه مبعىن أّن على الكرد أن يقرؤوا كتاب القرآن ف” واخلراب

دولة اإلسالمية ابلتفّكك يف وبعد مرحلة طويلة من الكفاح ضّد السيطرة العربية امتدت لثالثة قرون بدأت ال
الكردية من أتسيس  العصر العباسي وبرزت الدويالت الساللية، حيث متّكنت قبيلة شدادان )آل شداد(

يف  ” شريين إيكينر“، حيث كتبت الباحثة 1174م واستمرت إىل سنة  951نة دولة كردية يف القوقاز س
ڤان الكردية اإليزيدية املنطقة حكمت أسرة شداد إيزيد“كتاهبا )املسلمون يف االحتاد السوفيييت( هبذا الصدد: 

،  3”ين عشرنني العاشر والثاالواقعة بني هنري كورا )يف أذربيجان وجيورجيا( وآراس )يف أرمينيا( بني القر 
 أرمينيا(، وهم الذين يف)حاليا ” آين“)حاليا يف أذربيجان( عاصمة هلا مث مدينة ” گنجه“واختذت مدينة 

كم العشرية الرتكمانية وّجهوا ضرابت قاصمة للخزر ووضعوا هناية لغزواهتم، كما خضعت منطقة القوقاز حل
)شنگال( وحىت بغداد ” رسنجا“و ” أرديش”بـاليت بنت دولتها انطالقًا من القوقاز مروراً ” قره قويون“

” َرْوَشنْ “ري يف هذا السياق أّن أسطورة البطل الكردي ، ونش4( 1380-1469) ودامت بني سنوات
رية اجلالليني الكردية يف ، وهي ملحمة كردية شهرية تعرّب عن انتفاضة عش”كور أوغلو“الذي مساه األتراك 

 ”.وقره قويونل“القوقاز ضّد سلطة أتراك 
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( 1800-1827) ومع بدء احلمالت الروسية يف مستهّل القرن التاسع عشر اليت استمرت بني سنوات
ة الروسية، كانت مبثابة تقسيم واليت متّخضت يف هنايتها ابقتطاع كردستان القوقازية وضّمها إىل اإلمرباطوري

ألول الذي حدث تقسيم ا)حسب تعبري مصطفاييف( وذلك بعد ال” التقسيم الثاين“جديد لكردستان أو 
 حيث قّسمت بني إيران والدولة العثمانية. 1514بعد معركة چالديران 

رية أبنائه من احملاربني أعطى الشعب الكردي خ“مقّيمًا دور الكرد عرب التاريخ: ” أوربيلي“كتب املؤرخ 
من ثقافتهم وسلب دهم ، لكن هؤالء كافئوهم بصهرهم وجتري”والعلماء واألدابء للعرب والفرس واألتراك

   قتل أو التهجري القسري. ممتلكاهتم وجتويعهم، أما الذين أبدوا أدىن نوع من املقاومة، فكان جزاؤهم ال

سم من الكرد الذين مت وهم ق” كردستان خراسان“كما نشري أّن بعض القبائل الكردية عرب حبر قزوين من 
وي، ويف القرن التاسع يف عهد الشاه عباس الصف هتجريهم بني القرنني السادس عشر السابع عشر وأغلبهم

 1853-1877سنوات  عشر أصبح كرد القوقاز حتت السيادة الروسية، مث ازدادت اهلجرة إىل روسيا بني
هاجر  ، كما1920الرتكية وكذلك أثناء احلرب الكونية األوىل وبعدها إىل سنة  –بسبب احلروب الروسية 

عظم الكرد كانوا يعيشون حياة شبه بدوية م، وألّن 1920-1930وات بعض الكرد إىل أفغانستان بني سن
لون يف الزراعة وتربية املاشية فقد قامت حكومة االحتاد السوفيييت بتشغيلهم وتوطينهم يف مزارع مجاعية، ويعم

 ”.تفليس“ابستثناء كرد جيورجيا حيث يعملون يف الصناعة ويرتكزون يف العاصمة 

 اتبعية أرض القوقاز

تبعية أرض القوقاز وخاصة القسم اجلنويب منه لكردستان، استناداً  5”مصطفاييف“د الباحث والسياسي يؤك
إىل كتاابت العلماء اليوانن: بوليبيوس، اكزنيفون وهريودوت، والروس: لريخ، بيكوف، مكارنكو، دايكونوف 

ذربيجانيني: هباريل، ولييف علياموف، واألرمن: بوالداين، أبوفيان ويوسف أوربيلي، واأل –والباش كورد 
وابكيخانوف، واجليورجي مينتشيفيلي، واإلنكليزي بيل، والكرد: ابن مسكويه، االصطخري، مسعود بن 
انمدار ومريزا أديغيزال بك گوراين، وكذلك واثئق اإلمرباطورية الروسية وإيران وأذربيجان، وقد عاش الكرد يف 

قتصاد الرعوّي والزراعي معاً، حيث كان جزٌء من العائلة الكردية القوقاز حياة شبه مستقرّة معتمدة على اال
تعمل يف الزراعة واجلزء اآلخر يف الرعي وتربية املاشية يف املراعي اجلبلية، وقد استمّر هذا النمط االقتصادي 
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 -توالعمل يف الربامج اجملمعة )كوخلوزا حىت قيام االحتاد السوفيييت حيث بدؤوا ابالستقرار النهائي 
 سوفخوزات(.

املناطق يف أذربيجان ابلكردية إّن وفرة أمساء األماكن و “كتب الباحث األثنوگرايف األذربيجاين أ.الكبريوف: 
يف كتابه )كردستان ” مصطفايف“ه ، ويثبت ذلك ما كتب” يشري إىل أّن الكرد لعبوا دوراً كبرياً هنا يف كاراابخ

، وتذكر املصادر العربية واألرمنية 6ديةدن واألهنار واجلبال القوقازية كر القوقازية( وهو أّن معظم أمساء القرى وامل
لساسانيون على اململكة ايف القوقاز، حيث قضى ” ابيالكان“و ” ابالسكان“واليواننية القدمية أخبار عن 

ا ، أم 7ابالسكان حاكم مملكة” مرزابن“األلفانية )داغستان احلالية( وسلموها إىل امللك الكردي 
 1030شدادية سنة اللشكري الفضل بن حممد حاكم الدولة ال“فكانت منطقة خاضعة لسلطة ” ابيالكان“

الت هذه القبيلة تسكن يف ز ، وأّن البايالكانيني ينتمون إىل التحالف القبلي: ابالجان و ابالشجان، وال 
 ن.يف إقليم بلوجستا” كويتا“اجلبال الواقعة بني إيران وابكستان ومركزها مدينة 

 لكردية كانت حتكم كردستان القوقازية وهي:إقطاعيات( ا -ونشري أّن جمموعة من اخلاانت )إمارات

لوين، بلخكي، ميزركي، كان يضّم العشائر الكردية التالية: جاليل، زي”  حسني خان“خان إريڤان بقيادة 
 خاليقاين، ساكنيت وكوالين.

 رين.اين، شاراين، مراد خان وآخخان موغان: بقيادة مصطفى خان، كان يشمل قبائل جرب 

مية إىل كوريندزور( يف حوض هنر كورا يف كورانزور )تغريت التس” شريوان“خان گوران: كان حتت سلطة 
 )حالياً گوران ابي(.” گوران“ومركزها 

 خان كاراابخ: كان حيكمه إبراهيم خان جوانشري، من قبيلة جوانشري.

 لة شاكي )شكاكي(.خان شاكني: كان حيكمه صادق خان من قبي

 خان چوابن: كان حيكمه خان عسكر بك ومركزه شاماخي.



33 
 

 خان كوابن: كان يضم كونفدرالية الكرد اللور )قبائل زنگنه، شادي وآخرين(.

، دفاچني، أبشريون، خان كوالن: كان حتت سلطته شريوان، سيڤان، أعايل جمرى هنرگارين، منطقة ابكني
 وقبائل شاديل الكردية.سابري أابد، ساتلني، ساليانسك، 

ريطة كاراابخ كما حيث ُتشري خ وأنّوه أّن املعلومات املدونة أعاله موثقة يف أرشيف روسيا وإيران وإنكلرتا،
 18306 –عائلة كردية  3510 –قرية كردية  69يف هناية القرن التاسع عشر بوجود ” مصطفايف“أورده 

ّن غالبية سكان  أأشخاص أرمن فقط، مما يدّل  3408قرية أرمنية عاشوا فيها  47شخص كردي، ووجود 
 كاراابخ كانوا من الكرد.

جتمع سكين يعيش  44جود و أما إحصائيات والية خنشيفان املوجودة يف أرشيف اإلمرباطورية الروسية فيظهر 
ثة خاانت كرد، كما عائلة أرمنية، وكان حيكمهم ثال 247عائلة كردية و  663عائالت منها  910فيها 
ره چول .. وغريها،  اإلحصائيات إىل وجود مخس وعشرين قبيلة كردية يف خنشيفان ومنها عشرية قتشري

أذربيجاين( واحد، وقد )، ول يكن فيها ترتي ”دارالز“حيث قام الشاه عباس بتهجري تسع قبائل منهم من 
لسوڤيييت وتركيا اليت د احسب االتفاقية املربمة بني االحتا 1921أصبحت خنشيڤان مجهورية حكم ذايت سنة 

صلة معها ال من الناحية ، وضّمت إىل دولة أذربيجان احملدثة، مع أهّنا ال متت ب”اتفاقية موسكو“دعيت 
 اجلغرافية وال الرتكيبة السكانية.

 -وابن كارچ -وبيناچ -وابن)مركز البطريركية األرمنية( فينحدر امسها من قبيلة چ” إيچميازين“أما مدينة 
 زعيم القبيلة الكردية شبانكاره حيكم قسماً من إيران.” فضلو“وكان شبان كار، 

ائل: كاراابخي، زنگنه، شاه سيڤاين، شادلو ضمن الكونفدرالية كانت قب  1301-1302وبني عامي 
لكرد واحتلت عاصمتهم الكردية اللورية دخلت القوقاز هراًب من هوالكو املغويل ، وطردت الشداديني ا

اابخي بلدة )كاراابخ احلالية( ، كما حكمت قبيلة كار ” آري ساخ الچني“ ، كما احتلت”گنجه“
 ”.شوشه“
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هذه القبيلة خرج امللك  أما الكرد الگورانيني )كونفدرالية قبلية كردية( أحد أقدم سكان القوقاز، ومن
” وينظامي گنج“و ” الفردوسي“لذي تغىّن به الشاعرين الكبريين ا” هبرام جور -هبرام گور“الساساين 

وإحدى ” ارانگ  -گوران“الكردي، فهذه القبيلة هي اليت دّجنت الثور الربي )گا( واستحقت تسمية 
م: گوران شريوان، گوران اللهجات الكردية ابمسهم، وانتشرت هذه القبيلة الكردية يف القوقاز عامة ومنه
اثنان وثالثون ” بردا“ة ازيقاشالغ، گوران بودي، ويف منطقة شارو قلعة گوران، ويف عاصمة كردستان القوق

 قبيلة كردية ومنها قبيلة گوران.

إليرانيني وأسالفهم دراسة عن الكرد ا“حتت عنوان ” لريخ“كتب الرحالة والكردولوجي الروسي الشهري 
املناطق األخرى اجملاورة، يعيش  و الچني، َكْلَبجار، قوابديل، زَْنگالن، جربائيل “يف مناطق “أنّه: ” اخللديني
لي، جوادي، ن قبائل: قره چول، حسنان، كوليكان، شادميان، حجس ساملي، هتماسب، خانزككرد م

لس الشعيب االقتصادي ، كما ورد يف كتاب صدر عن اجمل”فرخيكاين، سلطاين، بوزيل، بياندر وقبائل أخرى
أكثر “ أّن:” ذربيجانالوضع اجلغرايف اإلثين واالقتصادي أل“بعنوان  1921األذربيجاين يف ابكو سنة 

مثل: بوسيان، گورس،  شعب مت إذابته يف بوتقة أخرى من شعوب أذربيجان هو الشعب الكردي، وإّن قبائل
   قره چول، كورد، خبتياري وبرگوشاد أصبحت تركية. 

 األطماع الروسية يف القوقاز

، وكانت املرحلة ة لتنفيذهاهبدف حتقيق احللم الروسي يف إقامة امرباطورية عظمى وضعت روسيا اخلطط الالزم
 هي القضاء على األديگيني من اخلطة تقضي ابحتالل ما وراء القوقاز )جنوب القوقاز(، وكانت اخلطوة األوىل

كسي( ل يبق منهم )الشراكسة( وقد مت ذلك يف القرن الثامن عشر، فمن أصل سبعة ماليني أديگي )شر 
زروم، ترابزون، منبج، تل وا حنو كردستان )أر سوى مائة ألف من الشعب األصلي، والذين جنوا من املوت فرّ 

)يسميها العرب ” ْربـَْندْ دَ “احتل الروس مدينة  1796أبيض( وسوراي )خناصر واجلوالن( واألردن، ويف سنة 
جيورجيا، ويف  عاصمة” تفليس“احتلوا مدينة  1801ابب األبواب( على ساحل حبر قزوين، ويف سنة 

سيطروا  1807ويف سنة  ،” كيوَمْردْ   -كومر“لعام نفسه احتلوا مدينة ، ويف ا”إريڤان“سيطروا على  1804
 كما احتلوا املنطقة الشمالية من كردستان العثمانية.”  خنشيڤان“على كرد 
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اطورية الروسية جلهلهم ابخلطة يف بداية األمر انضمت خاانت )إمارات( كردستان القوقازية برغبتها إىل اإلمرب 
بني روسيا من جهة وإيران والدولة العثمانية  1828ة گوليستان سن  -كمان چايالروسية، وحسب اتفاقية تر 

زرعوا بذور الفرقة بني الشعوب  من جهة اثنية، انُتزَِعت القوقاز وُضمَّت إىل اإلمرباطورية الروسية، بعد أن
الروسية انت القيادة ك“هبذا الصدد: ” مصطفاييف“املسلمة واملسيحية حيث قطعوا جزءاً بعد جزء، كتب 

العراق، واألذربيجانيني الرتكمان قد وعدت األرمن إبقامة )دولة( أرمينيا الكربى واآلشوريني مبملكة يف سوراي و 
ية جلبت األرمن واآلشوريني بكردستان اإليرانية وفارس حىت اخلليج الفارسي، ومن أجل محاية حدودها اجلنوب

لفرق األرمنية حبماية ، فقد عمدت ا”هم يف القوقازواليوانن من أراضيهم األصلية ضمن كردستان وأسكنت
ألرض احملروقة سعياً إلفراغ اوقامت بقتل الكرد واعتماد أسلوب ” أرمينيا الكربى“اجليوش الروسية أماًل يف 

اإليرانية مت القضاء على أكثر  –العثمانية والروسية  –القوقاز من الكرد، ففي تلك احلروب األربعة الروسية 
العزم على إشهار سالحهم  كردي، وملا شعر الكرد أهّنم يتعّرضون حلملة صليبية من الروس عقدوا  من مليون

املتغلغل يف مشال   متّكن الفرسان الكرد من القضاء على اجليش الروسي 1855وقتال الروس، ففي سنة 
 كردستان.

ل إقامة عالقات صداقة ل يكن يف نّية الكرد معاداة الروس، حيث حاول معظم زعمائهم جاهدين من أج
( احملفوظ يف األرشيف العسكري الروسي والذي قّدمه 26وتعاون معهم، يثبت ذلك ما ورد يف التقرير رقم )

إّن عشائر املاّلن والقره چول والشداديني “ 1927اجلنرال ابسكيفيتش بتاريخ الثاين عشر من حزيران 
لطان، وعرّبوا عن رغبتهم بوضع أنفسهم حتت وسكان أراٍض أخرى توجهوا إيّل عرب الشدادي أصالن س

، لكن حماوالهتم ل تلق آذاانً صاغية، ولكن عندما اجتاح اجليش الروسي مشال كردستان ”احلماية الروسية
، قام مسلحو عشائر: جاليل، حيدري، والكرد اهلكاريني إببداء مقاومة بطولية 1877مرة أخرى يف سنة 

روسي واهنزم جيشه إىل خلف هنر آراس، وأثناء احلرب الكونية األوىل استمرت لسنتني، وفشل اهلجوم ال
كانت اهلجمات الروسية على الدولة العثمانية يتّم صّدها من قبل فرق اخليّالة الكرد، وقد فهم الروس أنّه 

أوا يصعب االنتصار على العثمانيني يف ظّل وجود الفرسان الكرد الذين يتمّتعون مبهارات قتالية عالية، ور 
ضرورة كسبهم إىل جانبهم بغية حتقيق هدفهم ومتزيق املخططات الرتكية يف القوقاز، وهذا يعين أّن احلروب 

واجلنرال ” مينورسكي“الروسية يف القوقاز ابءت ابلفشل، ولذلك قام كّل من الدبلوماسي واملؤرخ الشهري 
ادة روسيا مع الرجاء إلقامة عالقات وآخرون من الضّباط واملثقفني الروس بتقدمي طلب إىل ق” ابراتوف“

 صداقة وسالم مع الكرد حتقيقاً ملصاحل روسيا، لكن طلبهم جاء متأخراً.
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د الكردي وتعمل جاهدة كانت روسيا يف مراحلها املتعّددة )القيصرية والشيوعية( تستمّر يف ضرب الوجو 
هل هاجم  ولكن ملاذا؟ ابستمرار، للحيلولة دون اكتساهبم حلقوقهم السياسية، فقد كانت تنتقم من الكرد

 واملكريني والشكاكيني وآخرين الكرد األراضي الروسية وقتلوا أهلها؟ صحيح أّن الفرسان الكرد من األردالنيني
من ” لفرسان احلميديةا“شّكلوا خطرًا على مؤخرة اجليش الروسي يف شرق كردستان )اإليرانية(، وكذلك 

، كما حدث يف انتفاضة انوا يدافعون عن أرضهم ومكتسباهتم السياسيةالكرد يف مشال كردستان، لكّنهم ك
ار موظفي القنصلية وأخذ ونتج عنه فر ” أورميه“عبيد هللا النهري عندما هامجت قواته اجليش الروسي حىت 

 رتكمان واجليورجيني واألرمن،أرشيفهم معهم إىل روسيا، وكان يف عداد اجليش الروسي الكثري من املقاتلني ال
لقوقاز(، وقد زودت ا)منطقة يف ” كوابن“ويف احلرب الكونية األوىل اعتمد اجليش الروسي على قازاق 

 برمتها يف حمرقة احلرب. أملانيا وقتئٍذ القبائل الكردية يف شرق كردستان ابلسالح، حيث أصبحت القوقاز

بني الكرد، أنّه بوجود الكرد  عيشونمتّكن الروس من إقناع األرمن واجليورجيني واآلشوريني والرتكمان الذين ي
تل السكان الكرد، حيث يستحيل بناء دوهلم وعليهم تشكيل فرق قازاقية خاصة هبم لدعم اجليش الروسي وق

وبناء إمرباطورية واسعة، ” وسياحللم الر “اقتنع الروس أنّه دون إابدة الكرد يستحيل احتالل كردستان وحتقيق 
ى التحالف مكرهني مع احلرب الكونية األوىل، ول يبق أمامهم سبيل سو لذا بقي الكرد وحيدين يف لظى 

 الدولة العثمانية.

الروس، وهم ” لقازاقا“ولذلك فإّن كافة محالت اإلابدة وخنق االنتفاضات الكردية متت على يد قوات 
 ف، حيث تشكلفالحون ُجِلبوا من مقاطعات: ساراتوف، اتمبوف، فارونج، بولتاف، موسكو وخاركو 

وحدها كان يوجد ” إريڤان“واستقروا يف القوقاز، ففي مدينة ” الكتائب احلميدية“منهم أفواج مشاهبة لـ 
يدًا ملخطط االحتالل عشرون ألف قازاقي، ويف الوقت ذاته تشكل فوج القازاق األرمن واجليورجيني مته

الرتكمان الشيعة يف أفضل انن و الروسي للقوقاز، وقد مت توطني هؤالء القازاق وآخرين من اآلشوريني واليو 
 اانت الكرد وقبائلهم.خمدن وقرى كردستان القوقازية بعد طرد الكرد من بيوهتم، وهكذا مت القضاء على 

ما يلي، ” 1914-1917القازاق على اجلبهة القوقازية “كتب قائد القازاق ف.ي.يليسيف يف مذكراته: 
لقد شغلنا أرضهم وهدمنا “عاداهتم وأهّنم شعب طيب: بعد أن يصف ميزات الكرد الشكلية واالجتماعية و 

كان “..  ، ويستطرد ..”بيتوهم، وأخذان قمحهم إلطعام خيولنا وذحبنا أغنامهم وأبقارهم إلطعام جيشنا 
إبمكان عسكري عادي أن يسلب آخر قطعة خبز لديه، ويطرد رّب العائلة من بيته ويعتدي على زوجته 
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حلالة حىت األوريب كان سيدافع عن عائلته وشرفه ولو بسكني، فكيف ابلكردي ، ويف هذه ا…وأخواته وبناته 
 …”.املتوحش واحملارب، ولذلك كان الكرد يطلقون النار على اجلنود الروس 

ريني واليوانن والقبائل الرتكمانية مع استمرار اهلجمات الرببرية الروسية ابلتعاون مع حلفائها من األرمن واآلشو 
البطولية، وفشل اجليش  من مائة عام، ل يتمكنوا من كسر إرادة الشعب الكردي ومقاومته وعلى مدى أكثر

سان بطرس “اصمتهم من الروسي يف حتقيق حلم القياصرة الروس املتمثل يف السيطرة على القوقاز ونقل ع
 .على العالالوصول إىل املياه الدافئة وابلتايل فرض السيطرة و ” استانبول -قسطنطينوپولس“إىل ” بورگ

 مشروع احلزام الروسي يف القوقاز

از أثناء غزواته على مشال بغية التخّلص من ضغط قوات القبائل الكردية على مؤخرة اجليش الروسي يف القوق
لت روسيا إقامة حزام أمين وشرق كردستان لقطع أواصر عالقات القرىب بني كرد القوقاز مع الوطن األم، حاو 

شوريني واليوانن إىل صل روسيا عن كردستان، من خالل توطني الروس واألرمن واالمسيحي يف القوقاز يف
روسية مع إيران والدولة جانب اجليورجيني، ويبدو أّن روسيا قد مهدت هلذا املشروع يف مرحلة احلروب ال

( 1800-1830بني سنوات )“بصدد اهلجرة أنّه ” شافروف“العثمانية، حيث كتب الباحث الروسي 
إريڤان( و   8ة )اليزابيت( أرمين من تركيا إىل الوالايت الروسي84600( أرمين من إيران و)000 40هاجر )

لباحثان الفرنسيان وقد أيّد ذلك ا” ( أرمين إىل إقليم القوقاز000 300 1وأضاف، هاجر فيما بعد )
 اتريخ القرن التاسع عشر.“يف مؤلفهم ” رامبو”و” لويس“

وا العيش يف املناطق اجلبلية الوعرة ذات االقتصاد الرعوي املعتمد على تربية لكن غالبية هؤالء ل يستطيع
املاشية، إضافة إىل خوفهم يف االستقرار يف جغرافية جبلية ال توجد فيها حاميات روسية، وبفشلهم يف إقامة 

ألراضي اخلصبة يف أفضل ا حيث مت توطينهم ،احلزام املسيحي وقع االختيار على الرتكمان الشيعة اإليرانيني
هبذا الصدد: ” ف. مينورسكي“يف سهول: ابكو، موقان وشريوان ابلقوقاز، وقد كتب املؤرخ املعروف 

، حيث مت استخدام قسٍم من الشباب  9”هاجرت من بالد فارس أعداد هائلة من العمال إىل القوقاز“
ستخدموا اآلخرين يف تشكيالت الرتكمان الوافدين يف مشاريع الصناعات النفطية اليت أقيمت حديثاً، وا

حسب النموذج الروسي هبدف احلماية الذاتية، وبغية حتقيق االستقرار الدائم عمد الروس إىل ” القازاق“
استعمال القوة للقضاء على قسم من الكرد ابلقتل أو التهجري وإبعاد آخرين إىل املناطق اجلبلية الصعبة 
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م إىل اجلنسية الرتكمانية )األذربيجانية(، وقد عمدت األقوام واضطرار الباقون إىل قبول الصهر واالنضما
القوقازية األخرى مثل: اتليش، الكيش، اتت، الز واآلفار إىل اإلعالن عن أنفسهم أبهّنم أتراك مسلمون 

 جتنباً ملصرٍي مشابٍه للكرد.

رب الكونية األوىل احل بسبب اهنيار اجليش العثماين يف 1917مع احنسار اجليش الروسي من القوقاز سنة 
القبائل الكردية بطرد  وحدوث أزمة سياسية وحرب أهلية يف روسيا متهيدًا للثورة البلشفية، بدأت قوات

( 1890قومي أتّسس سنة  الرتكمان املستوطنني على أراضيها، إال أّن قوات األرمن الطاشناق )حزب أرمين
حالف مع الرتكمان، ني، فاضطر الكرد إىل التحترّكت صوب ابكو وهي تقتل كّل من يصادفها من املسلم

ع عن املسلمني، فرصة غياب الروس ودخلت القوقاز حبجة الدفا  1918وقد استغل اجليش الرتكي سنة 
كمان دولة تركية )أذربيجان(، لكنه بدالً من حماربة الطاشناق األرمن قام إبابدة الشعب الكردي، وأّسس للرت 

 لسلطة السوفييتية.ة بني عدّوين لدودين روسيا وتركيا قبيل قيام اوهكذا أصبحت كردستان القوقازي

ما  1917م ثورة أكتوبر أنّه ل يرد يف أي وثيقة حىت قيا” األذربيجاين“ونشري يف سياق أتسيس الكيان 
، ولكن حسب ”تتار القوقاز”ـبإليهم يف كتاابته ” لينني“، فقد كان ُيشري ”القومية األذربيجانية“يشري إىل 

حبجة وحدة الشعب، وقد حبث ” القومية األذربيجانية –أذربيجان “مت اصطناع مصطلح ” ستالني“غبة ر 
ولوا االستيالء على عن الذات القومية على مدار قرن كامل دون نتيجة، وملا يئسوا حا” ابكو“علماء 

، اقتداًء  10ن ذاهتم القوميتكويلاملوروث الثقايف والتارخيي للكرد، الالز، التاليش، التات، األَفر واأللبان 
  ابألتراك الذين أابدوا الكرد ونسبوا اترخيهم وثقافتهم ألنفسهم. 

، ”أكتوبر االشرتاكية ثورة“الفوضى العارمة يف روسيا إثر قيام  1918استغل األرمن الطاشناق يف سنة 
ضى اجليش األمحر على ق 1920وأعلنوا عن قيام دولتهم القومية على أرض كردستان القوقازية ، ويف سنة 

 ة مجهورية أرمينيا السوفييتية.حكومة أرمينيا الطاشناقية، وعلى قاعدة هذه الدولة قام البالشفة الروس إبقام

ومع ورود أخبار انتصار ثورة أكتوبر يف روسيا وحتّرك اجليش األمحر حنو القوقاز، استبشر الكرد خريًا على 
 ود العامل األذربيجاين واألرمين بدعم مباشر من الروس.أمل قيام دولة كردية، ولكن هيهات بوج
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 أتسيس كردستان احلمراء

أتّسست السلطة السوفييتية يف كردستان القوقازية مع وصول اجليش األمحر احلادي عشر، ولذلك دعيت 
تية، ، وقد سامهت فرق الدفاع الذايت الكردية ومجيع الكرد يف إقامة السلطة السوفيي11”كردستان احلمراء“

اليت أتّسست فعليًا بعد مماطلة طويلة رافقها أعمال القتل والتجويع واإلبعاد والتغيري الدميوغرايف من قبل 
السلطة األذربيجانية وبدعم مباشر من تركيا، وأخرياً صدر قرار من اللجنتني املركزيتني احلزبية والتنفيذية يف 

، ولكن دون ”إقامة كردستان ذات احلكم الذايت”ـيقضي ب 1923أذربيجان بتاريخ السابع من متوز سنة 
حتديد عاصمتها وحدودها، وقد أرسل الكرد الربقية التالية وقتئٍذ إىل اللجنة املركزية للحزب الشيوعي 

حنن الكرد أحرار وقريبون بطبيعتنا من السلطة السوفييتية، وحنتضن اليوم وللمرة “األذربيجاين جاء فيها: 
العمال والفالحني، حنن اليوم نزعنا األغالل والقيود ومندُّ أايدينا إىل الشقيقة أذربيجان  سلطة –األوىل أّمنا 

ونتوّجه إىل اجليش األمحر ابلقول: لقد دجمنا الفرسان الكرد احلمر مع اجليش األمحر والذين سيكونون مثاالً 
 ”.لإلخالص والوفاء

وعي األذربيجاين، ريوف سكرتري احلزب الشيبعد جتاذابت ونقاشات استغرقت شهراً وبضغط من سريگي ك
جار، بريجيان صدر قرار تعيني حدود وعاصمة كردستان، حيث ضّمت أربع وحدات إدارية هي: َكْلبَ 

، قوابديل، َزْنگالن، وجزء )الچني(، قوابديل وقسماً من منطقة جربائيل، وست دوائر هي: َكْلَبجار، الچني
ا مبساحة قدره گنجي وحاجي،  -ق، قوتوريل، مرادخانلي، كردمن جربائيل، وأقسام فرعية من: قشال

للجنة التنفيذية  رئيساً ” حسني حاجييف“عاصمة هلا، وانتخاب ” الچني“، وتعيني مدينة 2( كم6210)
 ان.من جمموع كرد أذربيج %90.1لكردستان احلمراء، وقد ضمت كردستان احلمراء نسبة 

ان إليها، وعاد الذين غادروها ّجه الكثريون من كرد أرمينيا وخنشيفمع قيام كردستان احلمراء بشكل قانوين تو 
ث بلغ تعداد الكرد يف وقت سابق، وتوطدت عالقات الكرد مع بعضهم ومع اجلوار اآلذري واألرمين، حي

عليمية بغية القضاء ألف كردي، ونشطت احلركة الت 232إىل  1926حسب هيئة اإلحصاء السوفييتية لعام 
مني، إضافة إىل افتتاح: حيث افتتحت أكثر من مائة مدرسة كردية ومعهد تربوي لتخريج املعلعلى األمية، 

 ”.ستان السوفييتيةكرد“اثنوية زراعية، ومعهد مسرحي، وطبع الكتب ابللغة الكردية، وإصدار جريدة 
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وتزامنت مع  انتشر صدى قيام كردستان السوفييتية وافتتاح املؤسسات التعليمية يف مجيع أجزاء كردستان،
نشاطات احلركات الثورية واالنتفاضات الكردية )شيخ سعيد وساسون( يف مشال كردستان، وقد عقدوا األمل 
على االحتاد السوفيييت كمحّرر للشعوب املضَطهدة، بعد أن خذلتهم تركيا األاتتوركية يف نكراهنا لوعدها 

، 1923ية جرّاء توقيعهم على اتفاقية لوزان سنة كردية(، وكذلك الدول الغرب  –بتأسيس دولة مشرتكة )تركية 
، وإنكارهم حلقوق الكرد يف إقامة دولة كردية، وبداًل عنها قامت 1921سنة ” سيفر“وجتاهلهم التفاقية 

 بتقسيم وطنهم إىل أربعة أجزاء.

ابلسلطة وتصّرف   12”ستالني“(، انفرد 1924بعد مضي أقل من عام واحد على وفاة لينني )سنة 
ت العرقية يف القوقاز تاتور، وقد جتاوز ظلمه بطش القياصرة، حيث بدأ حبملة مسعورة ضّد األقلياكديك

نفاً، حتقيقًا لرغبات والشعب الكردي خاصة، الذين تعرضوا حلمالت اإلابدة والتهجري القسري األكثر ع
قد نّبه القيادة السوفييتية ” ننيلي“املتطرفني األتراك األذربيجانيني )تتار القوقاز حسب تعريف لينني(، وكان 

 1924من كانون األول سنة  واحلزبية قبيل وفاته إىل سلوك ستالني املتطّرف، حيث كتب يف الرابع والعشرين
ام، حيث جتاوز عدد ، ودعا إىل إبعاده مستقباًل عن منصب األمني الع”إن ستالني مفرط يف الفظاظة“

منهم قضوا حنبهم جوعاً،  ون إنسان، وإّن أكثر من ستة مالينياملضَطَهدين على يديه عن مخسة وعشرين ملي
 ويثبت ذلك االحصائيات املتتالية يف أذربيجان.

جعفر “ء، وعلى رأسهم وقف القوميون اآلذريون بشدة ومنذ البداية ضّد أتسيس مجهورية كردستان احلمرا
لشيوعي األذربيجاين، ية للحزب ارئيس مجهورية أذربيجان السوفييتية وسكرتري اللجنة املركز ” ابگريوف

، حيث كان أاتتورك بتحريض وضغط من مصطفى كمال )أاتتورك( على السلطات السوفييتية واألذربيجانية
ستان للمطالبة حبقوق تشكل خطرًا على تركيا، وحيّرض الكرد يف مشال كرد” كردستان احلمراء“يرى أّن 

اإلمربايلية، وحيارب اإلنكليز و تمرار أبنّه معاٍد لالستعمار مماثلة، إضافة إىل أنّه كان يوهم السوفييت ابس
لطات السوفييتية لّبت مطالبه،  والفرنسيني، وأيمل منهم املساعدات املادية واملعنوية، ومما يؤسف له أّن الس

دستان ذات احلكم الذايت كما أهّنا أصدرت قرارها اجملحف من مؤمتر سوفييتات أذربيجان، حبل مجهورية كر 
لديكتاتور ستالني إضافة إىل ، جتاواًب مع أماين املتطرفني اآلذريني وأاتتورك وا1929الثامن من نيسان  يف

ابگريوف اجلرمية نفسها يف جتربة  –تقدمي منحة نقدية كبرية ألاتتورك، وقد كّرر الثنائي املتطرف ستالني 
 فيما بعد.” مجهورية مهاابد“
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الصمت حيال التطورات اجلارية يف تركيا واالحتاد السوفيييت واملعادية أما الدول الغربية فقد التزمت جانب 
للتطلعات الكردية، حيث كان الغرب يعتقد يف تركيا أهّنا احلليف املستقبلي األساسي يف صراعه ضّد االحتاد 

 السوفيييت والشيوعية.

لكرد ومضايقتهم، وقد نشط بدأت العناصر احلزبية اآلذرية ابالستفزازات وتلفيق التهم واألكاذيب ضّد ا
الكرد يف تلك الفرتة وعقدوا عدداً من االجتماعات العامة يف أرمينيا، كما متّكنوا من افتتاح القسم الكردي 

إليصال صوهتم إىل شعبهم والعال، مما اضطرت معها اللجنة التنفيذية املركزية األذربيجانية ” إريڤان“يف إذاعة 
كردستان احلمراء، وإصدار قرار جديد يقضي إبعادة تشكيل مقاطعة كردستان   إىل إعادة النظر يف قرار حلّ 

، مع اقتطاع جزء من مقاطعة كراابخ وإقامة مقاطعة كردستان املستقّلة 1930يف اخلامس والعشرين من أاير 
وتبقى عاصمتها مدينة الچني، مبعىن استعاد الكرد بعضاَ من حقوقهم وأّن حدودهم أصبحت حماذية لشرق 
كردستان )إيران(، وأصبحت املناطق التالية: كلبجار، كوتور، الچني، قوابديل، زنگالن وقسم من منطقة 

 جربائيل تشكل مقاطعة كردستان.

مرفقة بسياسة ” ر ابگريوفمري جعف“بعد اإلجراء األخري عادت االستفزازات األذربيجانية من جديد بقيادة 
بشمال  ” آگري“اضة بسبب تصاعد وترية املواجهات يف انتفالصهر القومي، وبضغط مباشر من أاتتورك، 

ت احلكومة األذربيجانية كردستان يف حماولة جديدة للقضاء على كردستان القوقازية، ويف تلك الفرتة كان
تنكيل ابلكرد عمليًا ، تصدر قرارات لصاحل الكرد نظراًي وتشّدد من سياسة الصهر القومي والتهجري وال

لبحث عن طرق اببدأ حكام أذربيجان النازيون “السكان الكرد إىل النصف، حيث ولذلك اخنفض عدد 
ا بل ويف مشال  ووسائل للقضاء على كردستان القوقازية واألمة الكردية، ليس يف أذربيجان وحده

ردي عام يف اتريخ الشعب الك 1931لتعاوهنم الالحمدود مع أاتتورك، وابلتايل كان عام  13”كردستان
 %80انت نسبة الكرد ( للقوقاز ك1804كردستان القوقازية، ففي بداية االحتالل الروسي )  القضاء على

 %30-40نسبتهم إىل  من جمموع السكان، ومن مرحلة ثورة أكتوبر وحىت اهنيار كردستان احلمراء تقلصت
 تكلم الكردية.ت” داراكند“ ، وعشية اهنيار االحتاد السوفيييت كانت قرية واحدة فقط يف أذربيجان عامة هي

اإليرانية عندما متكن  –ونشري أّن عداء اآلذريني األتراك الشديد للكرد يعود إىل مرحلة احلروب الروسية 
أوغوز( واألرمن وقتئٍذ إىل  –الكرد من طرد اجليش الروسي من شرق كردستان، وقد نزح اآلذريون )أتراك 

ولون إقامة دولة تركمانية على أراضي شرق كردستان، القوقاز خوفاً من انتقام الكرد حيث كان اآلذريون حيا
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كما كان األرمن واالشوريون يعملون من أجل إقامة ممالكهم على أرض مشال كردستان، وقد سكن الالجئون 
  األرمن والقبائل الرتكمانية الشيعة يف املدن والقرى الكردية يف القوقاز مبساعي الروس. 

ى الكرد استحسااًن لدى ستالني، حيث كانت تصله معلومات مضلّلة لقيت ممارسات وقسوة اآلذريني عل
عن الكرد عرب القنوات االستخباراتية، وقد كانت معظم قيادات األجهزة األمنية للجمهورايت السوفييتية 

قره “احملاذية لرتكيا من األذربيجانيني أو األرمن املعادين للكرد، إضافة إىل املعلومات اليت كان يقّدمها 
 السفري السوفيييت يف استانبول الذي كان عميالً لرتكيا، وأعدم بسببه فيما بعد.” انيانخ

 حّل كردستان احلمراء

 رغبة منه لألسباب التالية:” كردستان احلمراء“أصدر ستالني أوامره إبلغاء 

بة  وقد أراد معاق” آگري“بسبب التضامن واملشاعر القومية املشرتكة بني كرد القوقاز وانتفاضة  .1
 كرد االحتاد السوفيييت بشدة.

 خاصة.” ابگريف”نزوالً عند رغبة حكام أذربيجان و .2
 وبشكل أخّص لتحقيق رغبة أاتتورك. .3
 14”.بطلب من ميگواين والزعماء األرمن اآلخرين“وآخرها  .4

كاً  وامليديني اترخييًا ملوهكذا جبرّة قلم من ستالني أصبحت كردستان القوقازية أرض املانّيني واخللديني
يع احلكومات الروسية ألذربيجان احملدثة وشطب اسم كردستان، واستمرت سياسة حماربة الكرد من قبل مج

 املتعاقبة حىت اليوم.

األمني العام ألكادميية العلوم يف مجهورية كازاخستان السوفييتية )الذي انضم سنة ” اندر اندروف“كتب 
ل تعمر فرحة الكرد بكردستان السوفييتية يف أذربيجان “د: إىل برملان كردستان يف املنفى( هبذا الصد 1995

كّل ما كان يفوح منه رائحة “، وكتب شكري خدو: ” فعلياً  1929حيث مت إغالق املدارس الكردية سنة 
لقد قطع ستالني أوصال األمة الكردية وعمل الشيء “، وأضاف ”الكرد مت منعه ومصادرته من قبل ستالني
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، وعلل ”منع ستالني على الكرد أداء اخلدمة العسكرية“، ويضيف ” القوقازنفسه مع شعوب أخرى يف
 !!!، إنه ألمر عجيب.” ومن الظلم أن تفىن أمة كهذه… لكي ال يفنوا وينقرضوا “… )ستالني( السبب: 

 وقد قّيم الربوفيسور جليلي جليل أسباب تفكك كردستان احلمراء وعزاه لسببني:

 سانية لباگريوف املقّرب من ستالني.السياسة الشوفينية والالإن .1
رب وجود الكرد على سياسة ستالني جتاه أملانيا املتحالفة مع تركيا، حيث كان ستالني يعت .2

 حدودها خطراً على االحتاد السوفيييت.

قيام انتفاضات  هناك أسباب أخرى رمبا دفع ستالني إىل حّل كردستان احلمراء، حيث تزامن قيامها معو     
، ومن املؤكد أّن أحناء كردستان )الشيخ حممود، مسكو شكاكي، شيخ سعيد، ساسون و آگري( عديدة يف

ما أثر على التوازانت الدولية  املشاعر القومية لكرد القوقاز قد حترّكت تضامناً مع انتفاضات كردستان، وهذا
 واإلقليمية.

سب ما نقله شكري ، حيث قيل )حكما ميكن أن نعزو معاداة ستالني الشديدة للكرد لدوافع سيكولوجية
إن عشيق “ورية مهاابد(: الذي أقام فرتة يف االحتاد السوفيييت أايم مجه” هژار“خدو عن الشاعر الكردي 

     . ”وأّن ضرحيه جبوار ضريح والدة ستالني” شريگو“والدة ستالني كان كردايً يدعى 

 1926حصائية سنة إ القسري( بلغ حسب ونشري أّن تعداد الكرد يف االحتاد السوفيييت )قبل التهجري
حيث كانت أرمينيا تعترب الكردي  إيزيدي،  523 14مسلم و  661 54نسمة منهم  69184السوفييتية: 

به وكأنّه من إثنية  مقبول” إيزيدي“فتعتربه ” اإليزيدي“غري مرغوب به، أما الكردي ” كردي“املسلم 
مجهورايت االحتاد السوفيييت،  الكرد )املسلمني واإليزيديني( يفخمتلفة، وننشر فيما يلي جدوالً يتضمن توزع 

 حسب دراسة قامت هبا الباحثة الروسية شريين إيكينر:

 إيزيدي مسلم اجلمهورية 

 -—— 193 41 أذربيجان
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 237 12 025 3 أرمينيا

 262 2 955 7 جيورجيا

 —— 308 2 تركمانستان

 24 180 أوزبكستان

 

من كرد االحتاد السوفيييت مسلمون، بعضهم سنة وآخرون شيعة، ويتوّزعون يف  %80ونشري أّن حوايل 
جعفرية ينتشرون يف أذربيجان وتركمانستان، ويشكل اإليزيدية  –أذربيجان وقليلون يف جيورجيا، وشيعة 

 منهم ويرتكزون يف أرمينيا وجيورجيا. 20%

 التهجري القسري لكرد القوقاز 

يف  1127/103 – 267عندما صدر املرسوم ” كردستان احلمراء“حمنة ل ميِض سوى وقت قصري على 
املسلمني  -برتحيل الكرد” جملس املفوضية الشعبية لالحتاد السوفيييت“من قبل 1937 السابع من متوز 

شيفان ذات احلكم خن)دون اإليزيديني( من وطنهم، ضمن حدود مجهورييت أرمينيا وأذربيجان ومجهورية 
ما أهّنم ل يبعدوا الكرد الذين كامة مناطق حمظورة يف املناطق احلدودية ألرمينيا وأذربيجان،  الذايت، حبجة إق

 1325 هتجري سجلوا أنفسهم آذريني يف سجالت النفوس، مع أّن السلطات تعلم أهنم كرد، حيث مت
ليا سوفار، بي كردوبلني،  )أرمينيا( ومناطق زنگالن، جربائيل، كارايگني،” ميگرين“مواطن كردي من منطقة 

شخص  513سوفييتية وشخص إىل قرغيزاي ال 812اسرتاخان، زوفون، أستارين، ماسالني ولينكوران، منهم 
ء للنازية حسب الدعاية إىل كازاخستان، وكانت شعوب آسيا الوسطى ينظرون ابزدراء إىل الكرد كوهنم عمال

 الستالينية.

كم عن   25األرمنية اليت تبعد ” أبوفيان“ن منطقة م 1937كانت الدفعة الثانية يف بداية كانون أول 
، وقد 15 إريڤان؛ أي أهنم ليسوا من سكان احلدود، حيث تعرض املبعدون لكوارث ومآس يصعب وصفها

، ”أبي ذنب عاقبوكم“اعتقد القرغيزيون أهّنم مناصرون هلتلر، حيث ل يتمكن املبعدون اإلجابة على سؤال: 
اندر “أن ملس القرقيزيون إخالصهم وحبهم للعمل، أما األكادميي الكردي  وبعد مدة تبّددت شكوكهم بعد
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كنا نعيش يف خنشيفان، كان عمري مخس سنوات عندما “فقد أوجز قصة اسرته ابلشكل التايل: ” اندروف
 حاصرت اجلنود قريتنا وأمهلوان أربع وعشرون ساعة للرحيل، ويف اليوم التايل تركنا وراءان أمالكنا وماشيتنا
ونقلوان عنوة ابلشاحنات إىل حمطة القطار، وأمروان ابلصعود إىل قاطرة نقل البضائع واملاشية، وقد طالت 

 12، لقد مت توزيع الكرد املرّحلني على ”الرحلة شهرا ونصف الشهر وانتهت يف برية خالية بكازخستان
 انحية وحتت حراسة مشّددة. 114مقاطعة و 

ل جمموعات إثنية أخرى غري الكرد أيضاً مثل: الشيشان واألنگوش والبلگار، وُنشري أّن التهجري القسري طا
حيث بلغت أعداد املرّحلني قسرايً وبشكل منظّم من القوقاز أبوامر من السلطة السوفييتية يف العقد الرابع 

 من القرن العشرين:

 شخص من الشيشان واألنگوش. 000 480 

 شخص من كرد القوقاز. 000 200 

 شخص من البلگار القره چاي واألتراك اجليورجيني. 000 120 

األرمين اترخيياً كانت من أجل االستحواذ على األراضي الكردية،  –األذربيجاين  وننّوه أّن أسباب الصراع 
 ل ختمد جذوته حىت اليوم.واستمر منذ ذلك احلني وقد أصبح أكثر ضراوة بعد اهنيار االحتاد السوفيييت، و 

يقضي برتحيل الكرد  1944رد يف جيورجيا السوفييتية فقد أصدر ستالني مرسومًا يف سنة أما حالة الك
، كلميك، مهشيني، وقوميات أخرى مثل: األتراك، شيشان، أنگوش، قراچي، بلگار، تتار القرم، يوانن

محاية دف حتسني ظروف هبلتوانيني، پولونيني، أملان وشعوب أخرى إىل كازاخستان، أوزبكستان وقرغيزاي، 
س، حيث لقي كثرياً منهم حدود جيورجيا، وذلك يف شهر تشرين الثاين من العام نفسه وهو شهر الربد القار 

 حتفهم.

ونشري أّن املؤمتر العشرين للحزب الشيوعي السوفيييت أدان أعمال ستالني، ورفع الستار عن ظلمه وأعادت 
ابستثناء الكرد!  مثل: األنگوش والشيشان وغريهم للشعوب اليت كانت هلا دويالهتا قبل التنكيل الستاليين 
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مع أّن الكرد مجعوا عشرات اآلالف من التواقيع، وتوّجهوا هبا إىل القيادة السوفييتية واألذربيجانية لرّد االعتبار 
لقة وإزالة الغنب وإقامة كردستان احلمراء، ومع أّن جملس السوفييت األعلى قّرر بطالن املراسيم والقرارات املتع

ابلرتحيل، وشكلت جلنة من ستة أشخاص أعضاء يف املكتب السياسي للحزب الشيوعي السوفيييت، لكّنهم 
ل يعيدوا األمور إىل نصاهبا ورفضوا إعادة حقوق الكرد بسبب عالقاهتم الوثيقة مع أذربيجان وجيورجيا، 

، ألهّنا ستشكل ”كردستان احلمراء“م ابستثناء أرمينيا اليت ل متانع عودة الكرد إىل دايرهم، وإقامة دولته
حاجزاً منيعًا حيول دون احتكاكهم املباشر مع أذربيجان ، ويؤّمن حقوق األرمن يف كاراابخ ابلتواصل عرب 

 مع مجهورية أرمينيا.” ممر الچني“

 

ة أمحد علي حيدر. مصطفايف وكيل ، كردستان القوقازية )كتاب الكرتوين( ترمجه من الروسي .1
صنوع من قطعة واحدة عاة والفالحني الكرد يف انتعال هذا النوع من احلذاء واملواستمر الر 

 ملؤلف.ا -حىت بداية القرن العشرين
براهيم خوري مطبعة وزارة ترمجة إ 2ق  -2ميكيل اندريه ، جغرافية دار اإلسالم البشرية ، ج  .2

 .19، ص  1985الثقافة دمشق 
ة أمحد علي حيدر. الكرتوين( ترمجه من الروسيمصطفايف وكيل ، كردستان القوقازية )كتاب  .3

صنوع من قطعة واحدة واستمر الرعاة والفالحني الكرد يف انتعال هذا النوع من احلذاء وامل
 ملؤلف.ا -حىت بداية القرن العشرين

 –ت، مطبعة املالح لني بول ستانلي، الدول اإلسالمية، ترمجه عن الرتكية حممد صبحي فرزا .4
 .1974دمشق 

 1937يف أوزبكستان من عائلة كردية تعرضت سنة  1938مصطفايف: ولد سنة وكيل  .5
للتهجري القسري يف عهد ستالني، ينتسب والده إىل عشرية جاليل وقتل من قبل األرمن 

يف أرارات، وتويف ثالثة من إخوته ” قره جول“واضطرت والدته إىل االلتجاء إىل عشرية أهلها 
وأصبح قائداً عسكرايً  1955م إىل اجليش السوفيييت سنة أثناء التهجري بسبب اجلوع، انض

شريطة تغيري قوميته إىل األوزبكية أو  1960وسياسياً، عرض عليه منصباً سياسياً هاماً سنة 
الطاجيكية لكنه رفض العرض ول يتخّل عن قوميته، مث عرضت عليه أجهزة أمن الدولة )كونه 

يت واقرتحت العمل كجاسوس يف الصني لكنه أفضل ضابط( للعمل خارج االحتاد السوفيي
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طلب العمل يف إحدى الدول املستعمرة لكردستان، مث مت فرزه يف أجهزة أمن الدولة، أهنى 
من جامعة قرغيزستان وعني انئباً  1967مصطفايف دراسته يف كلية احلقوق ابملراسلة سنة 

حيث فضح فيها ملفات  وانئبًا يف جملس املدينة،” أوشك“لرئيس أمن الدولة يف مدينة 
وانتقل  1980الفساد للقيادات احلزبية يف قرغيزاي وشكل هذا خطراً عليه، فرتك وظيفته سنة 

إىل أوزبكستان وعمل رئيساً لقسم البحث اجلنائي، مث انتقل يف السنة نفسها إىل أذربيجان 
األذربيجانية وعمل ابلوظيفة نفسها يف إقليم خنشيفان أرض أجداده، وقد اعتربته السلطات 

سياسياً متطرفاً وحاولت اعتقاله لكن احتجاجات مواطنيه الكرد حالت دون اعتقاله، لكنها 
سلمته إىل السلطات األوزبكية لتصفيته، وقد متكن من إنقاذ نفسه، انضل مصطفايف من 
أجل إعادة أتسيس كردستان احلمراء وكان يشغل منصب انئب رئيس احتاد اجلمعيات الكردية 

، حصل على ستة مراتب شرف من السلطات السوفيتية، ويعيش حالياً مع عائلته ”ونيكب“
الجئاً يف إيطاليا. )يعترب كتابه كردستان القوقازية املرجع األساسي يف حبثي هذا وقد التقيت 

  املؤلف(.  – 1991به يف حلب هناية سنة 
لطيبة(، شريوان )احملارب(، ا -نجه مبعىن )الغنيةق -ففي أذربيجان جند أمساء مدن مثل: گنجه .6

مراء الكرد(، دارالز بيست )عشرون(، زنگالن )األجراس وهي اسم قبيلة كردية(، كرد مري )األ
ان الروح(، دجل -: يريڤان )ابلكردية روانويف أرمينيا ،شجر اجلوز(  -)ابلكردية داراگوز

 تياگ(.لقلب اليافع(، سپيتاك )اسم ابن امرباطور ميداي ىسا -)القلب والروح
لكردية تتم بصيغة اجلمع، حيث اجلمع اب” شكا“ابالسكان: ابال يعين عال، سكان: هي  .7

 -، وإن شكا ”كا“أو ” كان“ألف ونون أو ” ان“ألف ممدودة أو ” ا“إبضافة الالحقة: 
دة يف القوقاز اليت ال زالت موجو ” شكاكا“شكى اسم منطقة يف القوقاز وهي أصل عشرية 

اس ويف جبل ن )سلماس وقوتور( ومشال كردستان )احملاذية لسلموخراسان وشرق كردستا
عفرين( ، ووردت ابالسكان يف املصادر اليواننية قره مانية و  -َهرَكول( وغرب كردستان )عامودا

 ”.شاكي -اكاشيناش -ساكاسينا“ابسم 
ا تبدلت روسيا امسهمقاطعة إليزابيت هي نفسها والية گنجه عاصمة الشداديني الكرداليت اس .8

رية ويف سنة وكانت كردستان احلمراء تقع ضمن حدودها اإلدا 1868بعد احتالهلا سنة 
ن والقسم الغريب مت تقسيمها إىل مثانية أقضية بقيت ستة منها ضمن مساحة أذربيجا 1921

 مت ضمه إىل أرمينيا.” َزنگه زور“من 
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 .606مصطفاييف ص  .9
ومية ألذربيجان حيث ثاً عن الذات الققام الباحث األكادميي ضيا بونياتوف جبهود مضنية حب .10

ينئذ مّسى مجيع حتوصل أثناء حبثه إىل حقيق جذور أسرته اليت تنتمي إىل قومية التات، 
ملتطرفني األذربيجان االعناصر الرتكية دخيلة وأهنم مهاجرون غرابء عن هذه األرض، مما دفع 

 إىل إشباعه ضرابً وإطالق النار عليه حىت املوت.
وابلروسية  Qizil Kurdistanوابآلذرية  Kurdistana Sorردية دعيت ابلك .11

Krasnaya Kurdistan 
ن والده اسكافياً يف مدينة جوري جبيورجيا كا 1879كانون األول   21ولد جوزف ستالني يف  .12

الده، ترك والده يدعى بيسو وأمه فالحة تدعى إيكاترينا، وقد تلقى القسوة والضرب من و 
ذلك أدخلته يف ه بال معيل، كانت أمه تريده أن يصبح كاهنًا ولأسرته ورحل وأصبحت أم

القته مع أمه شبه مدرسة مسيحية لكنه طُرٍد من املدرسة بسبب إمهاله لواجباته، وكانت ع
إلحلاد متأثرًا أبفكار مقطوعة ول حيضر جنازهتا وقد كان ينعتها ابلعجوزة الرخيصة، اعتنق ا

تالني ابلفوالذ دعي س 1913ويف سنة  1912ركزية سنة لينني وأصبح عضوًا يف اللجنة امل
ينني وقد طالب عندما اشتد املرض بل 1922لقسوته، وأصبح األمني العام للحزب يف سنة 

صاحل االشرتاكية احمللية وقام )ستالني(. ترك الثورة االشرتاكية العاملية ل” الوقح“األخري إبقصاء 
،  ”تروتسكي“به تل كافة معارضيه حىت رفيق در حيث ق 1930بتصفية اللجنة املركزية سنة 

الوسطى لعدد من  ( مليون شخص إىل سيبرياي وآسيا1.5كما قام ابلتطهري العرقي وترحيل )
يون إنسان بني سنوات اإلثنيات من بينهم الكرد بتهمة التعاون مع النازية، وأعدم حوايل مل

خص من املثقفني ش 25700ووّقع بنفسه على إعدام  1945-1950و  1938-1935
مليون، وتسبب  50البولونيني، حيث قدرت ضحاايه بني اإلبعاد واجملاعات والقتل حوايل 

ا سبب مبجاعة كبرية ممإبفالس اخلزينة فأمر مبصادرة كامل حمصول القمح يف أوكرانيا وبيعها 
تدهورت ” شوفخرو ”و” برياي“للشعب السوفيييت، وإثر مأدبة عشاء حضره وزير داخليته 

ًا على يد ، حيث يعتقد أنه مات مسموم1953آذار  5حته ومات بعد أربعة أايم يف ص
 برياي.

 .647مصطفايف مرجع سابق ص  .13
 .653مرجع سابق ص  .14
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كنا نعيش “ابختصار: ” مصطفى نبييف“رواية ترحيلهم نقاًل عن ” مصطفاييف“سجل  .15
املبىن مت تفتيشنا واعتقالنا  يف منطقة أبوفيان وقد مت دعوة الكرد إىل النادي لالجتماع وبدخولنا

ونقلنا إىل حمطة القطار ، مث جلبوا عائالتنا لياًل وأركبوان على قاطرات نقل البضائع عنوة 
وضربوان أبعقاب البنادق والركالت ، كما جلبوا السجناء الكرد وأصعدوهم إىل القاطرات 

ا لألرمن ، واستمرت وبعد ذلك بدأ التحرك حتت احلراسة ، وبقيت بيوتنا وماشيتنا وأرضن
رحلتنا حوايل شهرين ول يكن يف القاطرات دورات مياه حيث كانوا خيرجوننا لقضاء احلاجة 
أمام الناس وخفر احلراسة وكانت الشاابت خيجلن ويرفضن قضاء حاجتهن ، وكان الناس 
أيكلون ما جلبوا معهم على عجل ول ميِض طويل وقت حىت انتفخت بطوهنم ، وبسبب 

ووابء التيفوئيد فقد نصف الركاب أرواحهم حيث كان يتم دفن املوتى على عجل قرب اجلوع 
سكة احلديد بال كفن ، وبعد مسافات معينة كان يتم فك بعض املقطورات يف أماكن جمهولة 
وانقطعت أوصال األسر وضاعت ببعض أفرادها لفرتة طويلة ، وأخري استقر األحياء الباقون 

ية ، وحذروان من مغادرة مكان إقامتنا ابلسجن لعشر سنوات ، وقد يف منطقة أوشك القرغيز 
مث أخذوين للعمل يف  لنتخذه مسكنًا ، جحر يف الصخر قمت مبساعدة زوجيت وابنيت حبفر

” مؤخرة اجليش أثناء احلرب الكونية الثانية ، وأثناء غيايب تويف ثالثة من أوالدي جوعاً 
 (.692-695 )لالستزادة راجع كردستان القوقازية ص
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 لعريب"االعالقات الرتكية العربية يف ظل أزمات "الربيع 

  

 حدة الدراساتو  –مركز الفرات للدراسات 

  

ه الديين، حيتاج إىل دعم كان الرئيس الرتكي، وهو يف الوقت عينه، رئيس حزب العدالة والتنمية ذو التوج
ىل مرتبة "أسد اإلخوان إى ما يبدو ل يصل سوى عريب، رمسي وشعيب، كي ينال لقب "أسد السنة"، ولكنه عل

 ا.املسلمني"؛ إذ اصطدم طموحه العثماين هذا بعدة عقبات ل يكن ابإلمكان جتاوزه

اولة توظيف أنشطة حمعن  2011ترى العديد من القراءات أن تركيا برائسة أردوغان ل تتوقف منذ عام 
عد أن فقد أمله يف ضم ا يف العال العريب، وذلك بمجاعات اإلسالم السياسي من أجل توسيع جمال نفوذه

د بدأت ببناء عالقات اسرتاتيجية قبالده إىل االحتاد األورويب، مما أفقدهتا ثقة احلكومات العربية، اليت كانت 
نافع مادية؛ فضاًل عن معها؛ حبكم التجاور اجلغرايف اإلقليمي، وما يتعلق به من مصاحل اقتصادية، وم

 خيية تتجلى يف واقع االجتاه الديين املشرتك بني العرب والرتك.ارتباطات اتر 

إن هذه العالقات اليوم تعاين ضيقاً يف اآلفاق االسرتاتيجية والدبلوماسية، بسبب االرتباط الوثيق بني حكومة 
نة العدالة والتنمية ومجاعة اإلخوان املسلمني، مقابل هتميش واضح لدور الدول العربية يف القضااي الراه

للمنطقة، فقد التف حول "العدالة والتنمية" حثالة املذهب السين من املتطرفني وقوى اإلرهاب، وارتبطت 
بعالقات قوية مع حركة محاس، ومجاعة اإلخوان املسلمني، وتنظيم القاعدة، وأخرياً تنظيم الدولة اإلسالمية 

ربية ذوات السيادة والكياانت )داعش(، وقد كانت هذه العالقات على حساب التقارب مع الدول الع
الرتكي، وهو أمر يعود إىل تداعيات  -املصري مقابل احملور اإلخواين العريب -املنظمة؛ ال سيما احملور اخلليجي

الدور الرتكي يف األزمات اليت عصفت ابلدول العربية وبلدان الشرق األوسط؛ األزمة اليت يُعتقد أبن تركيا لن 
الحقة، وفيما يلي سـ نستعرض بعض ما آل إليه احلال بينها وبني  -ل متقدمةتكون مبنأى عنها يف مراح

 تلك الدول منذ بداية هذه األزمات؛ فضالً عن دراسة آفاق تلك العالقات.
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 املصرية: -العالقات الرتكية -أوالً 

[، ولكن 1( أربع عشرة اتفاقية جتارية]2011-2007بلغت االتفاقيات املوقعة بني مصر وتركيا بني عامي )
العالقة ل تتطور إىل تعاون سياسي؛ إذ أن توسع الدور الرتكي يف الشرق األوسط ابت يثري خماوف مصر 
اليت كانت حتتكر عدداً من ملفاته، كما كانت اجلذور اإلسالمية حلزب العدالة والتنمية مما ال يستسيغه نظام 

 سالمية وحتجيم أنشطتها يف مصر.حسين مبارك الذي قضى فرتة التسعينات يف ضرب اجلماعات اإل

يين الذي شهد تطوراً إال أن امللف األخطر الذي شكل أزمة حقيقية بني تركيا ومصر كان امللف الفلسط
، وهو ما 2007صر عام مث سيطرهتا على قطاع غزة املتاخم مل 2006الفتاً بعد فوز "محاس" يف انتخاابت 

ني السلطة الفلسطينية اليت بقطاع، وسّبب انقسامًا فلسطينيًا استدعى حصارًا مصراًي إسرائيليًا حمكمًا لل
 تسيطر عليها "فتح" وبني "محاس".

، ودخوهلا يف 2011 كان انفتاح تركيا على حركة محاس، اليت كانت تتخذ من دمشق مقرًا هلا حىت عام
بينهما، يف سبيل  لتوترملف املصاحلة الفلسطينية كوسيط بني السلطة الفلسطينية و"محاس"، أو لتخفيف ا

كان "جناح" تركيا يف أداء و تنشيط دورها يف الشرق األوسط، الذي كان منوطاً مبصر واجلامعة العربية فقط، 
[ وإرساله سفينة 2]2009هذا الدور؛ ال سيما بعد مواجهة أردوغان لشمعون برييز يف مؤمتر دافوس عام 

عربياً وإسالمياً، وهو  ن يستقطب تعاطفاً شعبياً يف حماولة لكسر حصار غزة، كا 2010"مايف مرمرة" عام 
ا وإيران اللتان مجع بينهما ما كان يشكل حرجاً سياسياً لألنظمة العربية اليت شعرت بصعود جنم كل من تركي

طينية، وقد تسبب هذا األمر دعم حركة محاس، يف الوقت الذي احناز فيه النظام الرمسي العريب للسلطة الفلس
ربيع العريب"، فاتسع ل تستطع القنوات الدبلوماسية من إزالتها، حىت جاءت أزمة "ال بظهور حساسيات
 اخلرق على الراقع.

، 2011شهدت العالقات املصرية الرتكية انقالابً كبريًا مع تفجر االحتجاجات املصرية يف كانون الثاين 
[، 3ارك يطالبه ابالستماع لرغبة شعبه]حيث دعمتها تركيا منذ األايم األوىل، ووجه أردوغان خطاابً حلسين مب

وأكدت أنقرة ذلك من خالل الزايرة اليت قام هبا الرئيس الرتكي عبدهللا غول كأول رئيس يزور مصر بعد 
رجل أعمال  208شهر من تنحي مبارك، وأعقب ذلك قبل هناية العام الزايرة الشهرية ألردوغان بصحبة 

[ ويبدو أن ذلك أاثر 4اتفاقية جتارية] 20، ومت خالهلا توقيع تركي وسط ترحيب كبري من أنصار اإلخوان
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محاسة التيار اإلخواين املتطلع إىل بلوغ السلطة يف مصر، وأسفرت االنتخاابت عن فوز مرشحه حممد مرسي، 
 فوجد كل منهما يف اآلخر ضالته.

الشرق األوسط، فـ أنقرة فتح وصول مرسي إىل السلطة الطريق واسعاً أمام تركيا لتكوين خريطة جديدة يف 
ستمثل مع مصر ثقالً إقليمياً غري مسبوق منذ مائة عام على األقل، ول ميض شهران على توليه احلكم، إال 

[، وحظي هناك برتحيب 5]2012وكان مرسي مدعواً حلضور املؤمتر الرابع حلزب العدالة والتنمية يف أيلول 
املصري من احلرب  -الفرتة سقفاً مرتفعاً يف املوقف الرتكي كبري من أوساط احلزب الرتكي، كما شهدت تلك 

 ، مما دعا إىل توجس إسرائيلي من هذا التقارب.2012اإلسرائيلية على غزة يف تشرين الثاين 

الدفاع املصري آنذاك  اهنارت األحالم الرتكية فجأة حتت وقع صدمة االنقالب العسكري الذي نفذه وزير
ملعسكر املعادي ا[، وال خيفى على أحد أنه انقالٌب نفذه 6]2013متوز  3عبد الفتاح السيسي، يف 

دية، وكذلك إيران اليت أزعجها ألردوغان يف منطقة الشرق األوسط بدءاً من إسرائيل ومروراً ابإلمارات والسعو 
 موقف مرسي من األزمة السورية ول جتد فيه احلليف املأمول.

قرة للمعارضة املصرية اليت ه االنقالب العسكري يف مصر، فقد وفرت أنكان املوقف الرتكي حاداً وصلباً جتا
ات والفعاليات السياسية جلأت إليها، وسائل إعالم هتاجم االنقالب العسكري وسياسته، واستضافت املؤمتر 

لى مستوى التصلب عهلم، إال أن ضعف املعارضة وعجزها عن إدارة املعركة مع النظام يف مصر انعكس 
 سقاط حكم اإلعدام عنه.إبملتمثل بطلب عودة مرسي إىل احلكم، والرتاجع تدرجيياً إىل املطالبة الرتكي ا

ن النظام املصري اجلديد [، وكا7]2013أعلنت مصر مجاعة اإلخوان املسلمني تنظيماً إرهابياً أواخر عام 
من مقدرات مصر  قد بدأ بشّن محالت سياسية وإعالمية ودبلوماسية عنيفة ضد تركيا، وخصص العديد

مع إسرائيل واإلمارات يف  وجمهودها لتشويه وإعاقة السياسة الرتكية، وحتركت املؤسسات املصرية ابلتوافق
حلدود البحرية، اليت تضّيع احماولة لتحطيم النفوذ الرتكي، وعقدت مصر اتفاقيات مع قربص واليوانن لرتسيم 

املتوسط" يف القاهرة يف   مت تعزيزها مبنتدى "غاز شرقعلى تركيا حقواًل نفطية يف منطقة شرق املتوسط، و 
 2019كانون الثاين 

ال تزال املسافة بني مصر وتركيا بعيدة، فـ العالقات بني اجلانبني تسري يف مسارات متقاطعة ومتعاكسة، وال 
 عكس توجه أفق للتقارب فيما بينها، فـ التوجه اإلخواين حلكومة العدالة والتنمية يف تركيا تلزمها ابلسري

 النموذج العلماين الذي يبدو أنه لن يتصاحل مع اإلخوان املسلمني يف مصر يف املستقبل القريب.
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 العالقات الرتكية مع الدول العربية يف مشال إفريقيا: -اثنياً 

استطاعت حكومة العدالة والتنمية من اخرتاق الصف العريب يف مشال إفريقيا من بوابة تونس، وابلتحديد 
الل حركة النهضة اإلسالمية، اإلخوانية االجتاه، اليت توصف أبهنا "وكيل تركيا يف البالد"، حيث من خ

استمرت يف احلفاظ على عالقات اسرتاتيجية، واقتصادية، وعسكرية متينة مع هذا البلد، وسط هواجس 
ية هلا، فقد تعالت خمتلف األوساط السياسية والشعبية من التغلغل الرتكي، وحتّوِل تونس إىل قاعدة خلف

كانون األول   27األصوات اليت حذرت من خماطر هذا التغلغل الذي توسع منذ زايرة أردوغان لتونس يف 
يف سياق جولة إفريقية مشلت إىل جانب تونس كاًل من السودان وتشاد، حيث كشفت عن  2017

مباركة برامهي، النائبة  طموحات تركية عسكرية يف عموم املنطقة، وقد جاءت إحدى هذه التحذيرات من
يف الربملان التونسي بقوهلا: "إن مثة مؤشرات تدل على أن السلطات التونسية ل تتعظ، وال تريد أن تتعظ من 
جتارب الدول األخرى اليت اكتوت بنار التورط الرتكي يف دعم مجاعة اإلخوان املسلمني، وخمتلف تنظيمات 

التآمر على أمنها واستقراراها" وأضافت أبن "التورط الرتكي يف اإلسالم السياسي اليت تدور يف فلكها، و 
تونس كان واضحًا ملختلف الفاعلني السياسيني، ذلك أن املشهد السياسي احلايل الذي يتسم ابختالل 
التوازن لصاحل حركة النهضة اإلسالمية احملسوبة على مجاعة اإلخوان املسلمني، ما كان ليتشكل على هذا 

 [.8دخل املال القطري والرتكي"]النحو لوال ت

حلربية يف السودان؛ فضالً إن افتتاح تركيا قاعدة تدريب عسكرية يف الصومال، وبناء مرسى لصيانة السفن ا
اقية دفاع مشرتك بني عن مساح السلطات القطرية هلا بنشر دفعة جديدة من جنودها يف قطر يف إطار اتف

 س لتشمل املنطقة أبسرها.طماعاً توسعية تتجاوز يف أبعادها تونالبلدين، يعين أن املخطط الرتكي خيفي أ

تدخل جبرأة متناهية يف ليبيا يظهر هذا االجتاه بشكل واضح يف مسار العالقات الرتكية مع ليبيا، فـ أنقرة ت
اجه أي اعرتاض واضح البعيدة عن حدودها منذ اندالع أزمتها اليت تدخل عامها التاسع، من دون أن تو 

 تمع الدويل.من اجمل

إن العنوان األبرز يف السياسة الرتكية جتاه األزمة الليبية كان التناقض والتعارض، فمع بداية االحتجاجات يف 
ضد حكم معمر القذايف حتفظت أنقرة بشكل عام إزاء التدخالت اخلارجية يف ليبيا،  2011شباط  15

مث الناتو، وبدت تركيا أقرب إىل تبيّن  وعارضت فرض العقوابت، وخطط التدخل العسكري بقيادة فرنسا
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مدخل اإلسهام يف جهود اإلغاثة اإلنسانية، مع اإلبقاء على قنوات مفتوحة مع طريف الصراع ألداء دور 
 الوسيط.

اجتهت أنقرة إىل تقدمي كافة أوجه الدعم للتنظيمات  2011ومع سقوط نظام القذايف يف تشرين األول 
العدالة والبناء"، الذراع السياسي لتنظيم اإلخوان املسلمني، ومليشيات مدينة اإلرهابية، املمثلة يف "حزب 

مصراتة ابلغرب اللييب، كما قدمت أنقرة دعماً لتحالف "فجر ليبيا" يف مواجهة "عملية الكرامة" اليت أطلقها 
ق اللييب، بقيادة "خليفة حفرت"، وهو ما تسبب يف توتر عالقاهتا مع الشر  2014اجليش اللييب يف مايو 

حيث وجه قائد اجليش اللييب يف الشرق "خليفة حفرت" اهتامات لرتكيا بدعم "اإلرهاب" يف ليبيا، وأصدرت 
حكومة الشرق اللييب قرارًا إبيقاف التعامل مع كافة الشركات الرتكية يف ليبيا ردًا على سياساهتا الداعمة 

 لتحالف "فجر ليبيا".

يبيا، واليت مت ضبط العديد لحململة ابألسلحة إىل امليليشيات النشطة يف ل تتوقف تركيا عن إرسال السفن ا
ويرتية تشري فيها إىل أن" ليبيا تمنها أمام مرأى ومسمع العال أبسره، واكتفت بعثة األمم املتحدة بـ تغريدات 

تعد تعمل يف اخلفاء،  ة الليبية ل[. فـ األصابع الرتكية يف األزم9حباجة إىل السالم وليس للمزيد من األسلحة"]
ملنال يف املدى املنظور؛ إذ لكن هناك تعمد واضح لتجاهل هذا الدور، والزال احلال ينتظر حاًل، وهو بعيد ا

  اجملتمع السياسي اللييب.يفالزالت تركيا تعمل على تقوية وجود القوى اإلسالمية، وجعلها عنصراً رئيسياً 

ملغرب وصواًل إىل مصر ومروراً اق والتمدد يف مشال إفريقيا بدءاً من إن الغاية الرتكية تكمن يف توسيع النطا
د عناصر اخللل يف املنطقة، ابلسودان، إلجبار هذه املنطقة على التسليم هبذه الرتكيبة، اليت ثبت أهنا أح

 كّلف املنطقة من مثن.  وذلك للحصول على نفوٍذ شبيه ابلنمط العثماين من خالل شركائها اإلخوان، مهما
ظ على استثماراهتا هناك، ومن األسباب املادية األخرى اليت تدفع تركيا يف هذا االجتاه هو السعي للحفا

من تركيا، وتقدر بنحو  وضمان احلصول على حصة جيدة للشركات التابعة هلا، ومنع خروج األموال الليبية
ت اإلسالمية مبختلف اجلماعا [؛ فضاًل عن أموال10مليار دوالر، غالبيتها منذ حكم معمر القذايف] 21

 مشارهبا، اليت حولت تركيا إىل ما يشبه بنوك إيداع هلا.

تشري تقارير صحفية إىل أن األراضي الرتكية حتتضن أكرب جتمع لإلسالميني يف العال، ويف مقدمتهم إسالميو 
وكل من مصراتة ليبيا، وقد قدمت تركيا خدمات لوجستية عديدة، وفتحت خطوط طريان مباشرة بني أنقرة 

ومطارها معيتيقة، وهي املناطق اليت كان يسيطر عليها عبد احلكيم بلحاج زعيم اجلماعة الليبية املقاتلة 
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جانباً مهماً عن طبيعة الدور الرتكي، وهو موضوع  2016[. كما كشف موقع ويكليكس يف متوز 11هناك]
يطلب فيها من مصرف تركي  2013 عام نقل أموال بلحاج من خالل رسالة صادرة عرب بريده اإللكرتوين

اتبع حلزب العدالة والتنمية احلاكم مساعدته لتهريب مبالغ مالية ألجل احملافظة عليها واستثمارها، مقابل 
 [.12مليون دوالر] 15من املبلغ الذي قُّدرت قيمته بـ  %25عمولة 

اً للكتائب املسلحة، وتدعم دعماً الفت تتحرك تركيا اليوم على الساحة الليبية يف خطوط متوازية، فهي تقدم
نت ال حتمل مواقف أيديولوجية العناصر املوالية هلا، وتستقطب القيادات اليت تقبل التعاون معها، حىت لو كا

الدعم لـ رئيس اجمللس  واضحة ومؤيدة هلا. كما أهنا تعمل يف املستوى السياسي والدبلوماسي على تقدمي
التعامل مع خليفة حفرت،  ق فايز السراج، والتيار املؤيد له، وتغض الطرف يفالرائسي ورئيس حكومة الوفا

ة هلا، لذا فهي حتاول تقليص قائد اجليش الوطين اللييب، ألنه يعمل ضد التوجهات اإلسالموية والدول الداعم
 [.13كل حلفرت]نفوذه عرب مواصلة السخاء املادي والسياسي للسراج مقابل جلب املعوقات واملشا 

تحدة إبدانة تركيا وفتح حتقيق تطالب القيادة العامة للقوات املسلحة الليبية جملس األمن الدويل واألمم امل
، وبداية 2018لعام احول هذه املمارسات؛ والسيما مبا يتعلق بشحنات األسلحة اليت مت ضبطها أواخر 

توريد األسلحة لـ ليبيا، وقد  شأن حظرب  2011عام  1973، واليت تشكل خرقاً للقرار الدويل 2019عام 
هتمني ابلشأن العام إبصدار بدأ عدد من نشطاء اجملتمع املدين، والسياسيني واحلقوقيني، واإلعالميني، وامل

لدويل حملاسبة أنقرة على ا[، ومن غري املستبعد التحرك ابجتاه اجملتمع 14بياانت ختص التدخالت الرتكية]
  غريها من األماكن.فتح ملفات أخرى من سجل التجاوزات الرتكية يفجرائمها يف ليبيا، مما قد يسمح ب

ضري من اإلشارة إىل امتداد  وطاملا أن احلديث يدور حول الدور الرتكي يف املناطق العربية يف إفريقيا فال
كيا أدلة جديدة على عالقة تر  األذرع الرتكية إىل حركة الشباب الصومالية وطبيعة العالقة بني الطرفني، ففي

بارات الرتكية أرسلت ابلتنظيمات املتطرفة، ظهرت معلومات مستقاة من واثئق قضائية أن وكالة االستخ
الشباب الصومالية، وذلك عن طريق أحد املعتقلني السابقني يف   مئات اآلالف من الدوالرات إىل حركة

نظيم القاعدة، وتبني أنه ته بتسجن غوانتاانمو، ويدعى إبراهيم شني، وكان قد مت اعتقاله يف ابكستان لصل
[؛ إضافة 15ىل سوراي]يعمل لصاحل االستخبارات الرتكية، وكان يشرف على عملية نقل اإلرهابيني من وإ

ة يف الصومال، مما جيعل هذا إىل تقارير أخرى تشري إىل متويل قطر، حليفة تركيا األوىل، للمنظمات املتطرف
 ذا.البلد يعيش مأساة اإلرهاب إىل يومنا ه
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كما مت تسريب بعض املعلومات السرية حول تورط تركيا يف تسليح مجاعة بوكو حرام، ول تعلق أنقرة بشكل 
رمسي على هذه املعلومات، إال أهنا قامت بتجميد أصول وأرصدة مملوكة للحركة يف تركيا، وهو ما يثري الكثري 

الفرتة املاضية، وكيفية حصوهلا على هذه من التساؤالت حول مدى العالقة اليت تربطها ببوكو حرام خالل 
حزيران  10األموال. وقد جاء قرار جتميد األصول اململوكة للحركة بعدما صنفتها كمنظمة إرهابية يف 

 [، إال أن تقارير إعالمية حديثة الزالت تثري الشبهات حول تلك العالقة.16]2014

 لعالقات الرتكية األردنية:ا -اثلثاً 

؛ نأى عن أتثري مجاعة اإلخوان املسلمني، لكنه سار يف اجتاه مغايراألردنية مب -رتكيةليست العالقات ال
ماعة دفع ابجتاه ففضاًل عن الوضع االقتصادي لألردن، فإن حاجة عمان يف احلصول على دعم هذه اجل

هداف اإلخوان الشديدة حيال أ التقارب مع تركيا وبناء العالقات معها رغم خماوف القيادة السياسية األردنية
مني، الذي يعترب احلزب الوحيد املسلمني، فقد ظلّ موضوع التغلغل الرتكي يف األردن عرب تنظيم اإلخوان املسل

 هؤالء وجدوا أنفسهم يف الذي ميتلك قاعدة واسعة يف اململكة، يشغل ابل كبار املسؤولني يف عمان، ولكنّ 
 ة إىل ضبط الشارع.يف اململكة والشعور ابحلاج وضع ال حيسدون عليه بعد تفاقم األزمة االقتصادية

[، ومت التصديق 17ة]على يد عبداللطيف أبو قور  1946أتسست مجاعة اإلخوان املسلمني يف األردن عام 
صدر قانون تنظيم  1992ام على وضعها القانوين ابعتبارها مجعية يف مرسوم وقع عليه رئيس الوزراء، ويف ع

ذى ابت الذراع سية وكّون اإلخوان حزب "جبهة العمل اإلسالمي"، العملية تشكيل األحزاب السيا
 [.18السياسي للحركة]

ت عدة منها: أواًل، سياسة إن بوادر أزمة سياسية بني األردن وتركيا تلوح يف األفق، وذلك من خالل مؤشرا
اعتبار الناتو األردن بديالً  نياً:التوسع الرتكية يف مشال إفريقيا والقرن اإلفريقي واخلليج العريب وسوراي، واث

 مناسباً فيما لو مت إغالق قاعدة أجنرليك الرتكية.

ويضاف إىل ما سبق سعي أردوغان للتوغل يف األحياء العربية يف مدينة القدس بطرق غري مباشرة، وقد 
طراً أعربت اجلهات العربية عن قلقها من أن التمركز الرتكي يهدف إىل السماح ألردوغان أبن يكون مسي

على القدس، وهو أمٌر يعكس غاايت أنقرة السياسية. فقد أشارت صحيفة "هاآرتس" اإلسرائيلية أبن 
إسرائيل تراقب هذه الظاهرة، وتعمل على اجتثاثها، حيث اكتشف األمن اإلسرائيلي أبن األتراك حياولون 

قية، وهو أمر يثري قلق السلطة شراء عقارات لرتسيخ مكانتهم بواسطة مجعيات تدعم املواطنني يف القدس الشر 
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الفلسطينية نفسها؛ فضاًل عن القلق الذي يساور اململكة األردنية اهلامشية، اليت ختشى أن يتم تسخري 
النشاطات الرتكية لزعزعة مكانتها ومسؤوليّتها عن األماكن املقدسة يف القدس، وأن تسيطر محاس وجهات 

 [.19]  يف القدس الشرقية إسالمية تعارض سياسة األردن يف املنطقة و 

 لعالقات الرتكية اخلليجية:ا -رابعاً 

 كية السعودية:العالقات الرت -1

ثناء سقوط حسين مبارك، إذ وقفت السعودية وتركيا يف بداايت األزمات العربية مواقف متباينة؛ وال سيما أ
م هلذا احلراك، ول داعامتعضت السعودية لـ سقوط حليفها، يف حني أن أردوغان ظهر مبظهر احلليف وال

فني هو فقط التوافق على إسقاط تتوافق الرؤى إال يف احلالة السورية ولفرتة قصرية ومؤقتة، ولعل ما مجع الطر 
ملقاتلة، فقد رفضت السعودية النظام السوري، بينما اختلف الطرفان كثرياً حول طريقة التعامل مع الفصائل ا

ف السوري، وقد أدى أي دور لرتكيا يف املل 2013الفيصل عام  على لسان وزير خارجيتها حينذاك سعود
  ذلك إىل أزمة استخباراتية بني الطرفني آنذاك.

سلمان بن عبد العزيز وكأنه  ، بدا خليفته امللك2014بعد وفاة امللك السعودي عبد هللا بن عبد العزيز عام 
ركيا تتشّوق هلذه اللحظة، تمع تركيا، وكانت يتخذ هنجاً مغايراً لنهج سلفه، فقد حاول أن يرمم العالقات 

ية، والتباعد املستمر يف املواقف أهنا ابتت تعاين العزلة السياسية؛ بسبب زوال حكم مرسي، وأتّزم الثورة السور 
بني اجلانبني، فالسعودية ل  [، يف الوقت الذي ظل امللف املصري أحد امللفات العالقة20الرتكية األمريكية]

دأ املوقف الرتكي يتغرّي تدرجيياً اً يصل هبا إىل حّد التفكري يف مراجعة سياستها إزاء مصر، وهلذا بتشهد تغيري 
ح عالقة مع مصر، مث فـ يرتاجع عن اشرتاط عودة مرسي إىل اشرتاط اإلفراج عن مرسي من السجن قبل فت

قات االقتصادية أو حىت عالإىل اشرتاط إسقاط حكم اإلعدام عن مرسي، وبدأ التلويح إبمكانية استمرار ال
رات للسعودية خالل عام العالقات على املستوى الوزاري. ولتعزيز هذه العالقات قام أردوغان بثالث زاي

وصول للرايض ملقابلة امللك من أجل ال 2015واحد، كان أوهلا عندما قطع جولة إفريقية أواخر كانون الثاين 
 [.21سلمان بعد توليه احلكم]

ات الثنائية الرتكية الروسية على خلفية األزمة السورية، وكانت تركيا تستورد منها أكثر من نصف توترت العالق
احتياجاهتا من الغاز الطبيعي، فكان عليها أن تبحث عن أكثر من مصدر للطاقة فتوجهت إىل قطر، 

 والسعودية، وأذربيجان، وكردستان العراق.
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اولته أتمني العرش السعودي ا النهج، بل ظهر حتول كبري وهو حمإال أن سياسة امللك سلمان ل تستمر على هذ
لسعودية الثالثة على يد اليتواله ابنه حممد بن سلمان، وهي خطوة حتدث للمرة األوىل منذ أتسيس الدولة 

 امللك الراحل عبد العزيز آل سعود.

عهد السعودي حممد بن  التدهورت العالقات السعودية الرتكية بشكل متسارع؛ ال سيما بعد أن تبادل ويل
ى "اإلسالم املعتدل سلمان ورجب طيب أردوغان االنتقادات، فقد أفصح أردوغان أبنه ليس هناك ما يسم

ذي صرّح برغبته يف إعادة أو غري املعتدل" بل هناك "إسالم واحد"، وذلك رداً على ويل العهد السعودي ال
العثمانية  -يل العهد أبن تركياذلك رداً على ما أشار إليه و [، وك22السعودية إىل "اإلسالم الوسطي املعتدل"]

ا يضاف إىل خصومة م[، وهو 23هي أحد أضالع "مثلث الشر"، إىل جانب إيران واملتطرفني اإلسالميني]
ماين. فقد حذر حممد بن إقليمية مستمرة بن البلدين منذ عقود، ومتتد جذورها إىل أايم االستعمار العث

يطرة على مقدرات املنطقة أردوغان وسعيه إلعادة بناء "اخلالفة العثمانية" من أجل الس سلمان من طموحات
لعاملة يف األراضي العربية،  اواهليمنة على العال اإلسالمي، ومن خماطر دعمه للجماعات اإلرهابية املسلحة 

 كما عليه احلال يف سوراي وليبيا وغريها.

داء إىل أايمنا هذه، وهو ما لى ويل العهد السعودي، واستمر هذا العشّنت الصحافة الرتكية هجوماً عنيفاً ع
الصحفي السعودي مجال  يفسر استماتة أنقرة والدوحة يف إلقاء اللوم على حممد بن سلمان يف قضية مقتل

 خاشقجي.

و فتح لذي اختذته عمومًا هاتنظر السعودية اليوم إىل تركيا على أهنا تقف يف حمور األعداء، وكان املسار 
خلريطة اإلقليمية ليكون ضد االعالقات مع إسرائيل وتوثيق العالقات مع اإلمارات، فعاد متوضع السعودية يف 

يف الوقت احلايل حول  السياسة الرتكية، وتتحدث العديد من املصادر اليت ال ميكن توثيقها بشكل مؤكد
 .2016 متوز 15تركيا  مشاركة سعودية فعالة يف حماولة االنقالب العسكري الذي جرى يف

 الرتكية اإلماراتية: العالقات-2

"إن العالقات العربية الرتكية ليست يف أحسن حاالهتا، ولعودة التوازن على أنقرة أن تراعي السيادة العربية 
وأن تتعامل مع جوارها حبكمة وعقالنية" هذا ما صرح به أنور قرقاش، وزير الدولة اإلمارايت للشؤون اخلارجية، 

[، وهو يعكس ما آلت إليه العالقات الرتكية العربية، ومنها اإلماراتية؛ 24 إحدى تغريداته عرب "تويرت"]يف
إذ تقف الدولتان على طريف نقيض يف الكثري من اجملاالت، إال أن املسألة السياسية املرتبطة ابلتطورات 
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وجية أسهمت يف تفاقم سوء العالقات اإلقليمية الراهنة، وتوسع اخلالفات السياسية واملنطلقات األيديول
الرتكية اإلماراتية، فـ املنصات اإلعالمية الرتكية ال تتواىن يف اإلعالن والتلميح عن تورط اإلمارات يف خمططات 
ضد تركيا بشكل مباشر وغري مباشر، كما ل يكن مستغرابً استثناء أردوغان دولة اإلمارات من جولته اخلليجية 

 [.25يت مشلت السعودية وقطر والبحرين]، وال2017يف شباط 

جتمع بني أردوغان ومجاعة  إن نقطة اخلالف بني حكومة العدالة والتنمية ودولة اإلمارات هي العالقة اليت
ي، وابلتحديد يف عهد رئيس اإلخوان املسلمني، وهي عالقةٌ قدمية بدأت يف حقبة السبعينات من القرن املاض

كومة اإلمارات العربية ربكان، القدوة السياسية ألردوغان، يف حني كانت حالوزراء السابق جنم الدين أ
ت قضية اإلطاحة حبكم املتحدة يف خالف وصراع طويل مع اإلخوان املسلمني، ومن هذا املنطلق فقد أضاف

، سببًا جديداً 2013الرئيس املصري السابق حممد مرسي، الذي عزله اجليش ابنقالب عسكري يف متوز 
ن اإلمارات كانت أحد أبرز فجوة اخلالفات بني أنقرة وأبو ظيب؛ إذ أشار املسؤولون األتراك إىل أالتساع 

قائمة ابملنظمات اإلرهابية  2014الداعمني هلذا االنقالب. وابملقابل، اعتمد جملس الوزراء اإلمارايت يف آذار 
 [.26ح(]عية اإلصالمن ضمنها اإلخوان املسلمني، وأبرزها مجاعة اإلخوان اإلماراتية )مج

هتامات إىل اإلمارات بدعمها ل تفّوت حكومة العدالة والتنمية فرصة االنقالب الفاشل يف تركيا لتوجيه اال
سكاي نيوز والعربية(  هلذا االنقالب؛ حبجة أن بعض القنوات اإلعالمية اليت تبث من اإلمارات )كقناة

 أعلنت دعمها لالنقالب أو أهنا تعاطفت معه.

فتزامناً  اإلماراتية، -منها العالقات الرتكية اخلليجية، و  -األزمة اخلليجية بظالهلا على العالقات الرتكية أرخت 
سعودية واإلمارات مع بروز مالمح هذه األزمة وما رافقها من حصار دبلوماسي واقتصادي من جانب ال

ال أول قوة عسكرية قد مت إرسوالبحرين ومصر، على قطر، أعلن أردوغان عن دعمه املستمر لقطر، وكان 
 [.27إىل قاعدة الراين ابلقرب من الدوحة] 2015يف تشرين األول 

يثري خماوف اإلمارات  ومن املستبعد متامًا أن يتخلى أردوغان عن موطئ القدم هذا يف اخلليج، وهو ما
 وسط.ق األوالسعودية، كما أنه مؤشر إضايف إىل مساعي تركيا يف التوسع اإلقليمي يف الشر 

ويف األزمة السورية، انتقدت اإلمارات النهج التنافسي والتحريضي لكٍل من إيران وتركيا لطريف النزاع يف 
سوراي، األمر الذي يعكس تطلعات توسعية استعمارية لكال الدولتني يف سوراي وغريها من الدول. واعتربت 
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ياً، كما وقفت ضد العملية اليت خاضها اجليش اإلمارات عملية إسقاط املقاتلة الروسية يف سوراي عمالً إرهاب
 الرتكي والفصائل اإلسالمية املتطرفة ضد وحدات محاية الشعب يف عفرين.

 –لحة يف حني أن احملور املصريتباينت مواقف الدولتني حول ليبيا أيضاً، فـ تركيا وقطر تدعمان الفصائل املس
لنسبة للفرقاء يف القضية احملورين على طريف نقيض اب اإلمارايت يدعم قوات العقيد خليفة حفرت، كما يصطف

 الفلسطينية.

اإلمارات أكثر  ن التمدد الذي حيرزه األتراك يف منطقة البحر األمحر والقرن اإلفريقي جاء على حسابإ 
دان، ويهدد ممرات من أية دولة أخرى، وذلك ألن هذا التمدد قد خيدم تنظيم اإلخوان يف مصر والسو 

ة، بسبب الصراع االقتصادي يسية يف العال. وقد منيت اإلمارات خبسائر متتالية يف هذه املنطقالشحن الرئ
سرب اخلليجي، فقد فقدت واالسرتاتيجي بينها وبني تركيا، والذي ازداد حدة بعد االنشقاق القطري عن ال

 از املمنوح جملموعةعقد االمتي -بتحريض تركي -أكثر من موطئ قدم يف القرن اإلفريقي؛ إذ ألغت جيبويت
ن ملدة مخسني عاماً، كما موانئ ديب العاملية الذي يقضي أبن تتوىل تشغيل حمطة "دوراليه" حلاوايت الشح

الصومال" غري املعرتف  ظهرت بوادر أزمة سياسية بينها وبني الصومال لـ إبرامها عقدًا مع إقليم "أرض
 [.28ابستقالله دولياً]

 ية:القطر  -العالقات الرتكية-3

راضي الرتكية، بعد أن قامت جلأت تركيا إىل قطر لتزويدها ابلغاز عقب أزمة إسقاط الطائرة الروسية على األ
هذه العقوابت على  موسكو بفرض عقوابت جتارية على تركيا، وكان لقطر دور مهم يف ختفيف حدة أتثري

لشرق األوسط، بني موسكو يف منطقة اتركيا، خاصة يف جمال الطاقة. ويف ظل احتدام الصراع اجليوسرتاتيجي 
  وواشنطن من جهة، والسعودية وإيران من جهة أخرى.

وجدت تركيا يف قطر احلليف االسرتاتيجي الوحيد املتبقي هلا يف منطقة تشهد سياسة استقطاب قوية، وقد 
ت قطر مع لتؤكد عمق العالقة بينهما؛ إذ وقف 2015جاءت اتفاقية التعاون العسكري بني البلدين عام 

تركيا يف مواجهة حماولة االنقالب الرتكية، ورّدت تركيا بدعم سريع وغري حمدود لـ حليفتها قطر بعد تعرضها 
للحصار خالل األزمة اخلليجية، ومتّثل يف مد جسر جوي وحبري لنقل البضائع واملعدات إىل السوق القطرية، 

[، وقد مجعت اجتماعات القمة بني الرئيس 29]كما أن حجم التبادالت التجارية وصلت ملستوايت قياسية
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[، ولكن ما سر 30اتفاقية يف جماالت خمتلفة] 40قمة، وأفرزت توقيع حنو  15الرتكي وأمري قطر ما يقارب 
 هذا التقارب؟

مة اإلخوان املسلمني، وأتمني إن أكثر ما جعل التقارب ممكناً وقوايً بني هذين البلدين، هو تبيّن قطر ملنظ
عي، وعرب العديد من دعاهتا واملالذ هلا، وقد متكنت هذه اجلماعة من خالل مواقع التواصل االجتما احلماية

اإلسالمي، وترافق هذا و أمثال يوسف القرضاوي وغريه، من الوصول إىل شرحية واسعة من العاملني العريب 
مح هذا التالحم مع بداية الالنشاط مع بروز اجتاهات حزب العدالة والتنمية احلاكم يف تركيا، وقد اتضح م

ني الدولتني يف تعاملهما أزمات "الربيع العريب"، حيث مت كشف العديد من التقاطعات اليت كانت جتمع هات
صاحل االسرتاتيجية، ودعمهما لقوى اإلرهاب يف العال العريب، وهي اآلن أصبحت مكشوفة. كما إن امل

ر من دول األزمات نفسها، أصبحتا تعانيان من العزلة أكث واالقتصادية، والسياسية مجعت الدولتني اللتني
التوسعية؛ إذ متكنت من  وكان ذلك كافيًا ليزيد من حالة التقارب الذي استغلته تركيا يف خدمة سياستها
ة مت الكشف عنها مؤخراً، نشر آالف اجلنود األتراك على األراضي القطرية، حسب بنود اتفاقية عسكرية سري

ر، وال حماكمته يف حال أهم بنودها، يفيد بعدم جواز مالحقة أي جندي تركي متواجد يف قط وتبني أن أحد
لجوء إىل طرف اثلث، دولة كانت ارتكابه أي انتهاكات قانونية، كما تبني أيضاً أبن هذه االتفاقية ال جتيز ال

 [.31الدولتني] أو منظمة دولية، من أجل فض النزاعات أو اخلالفات اليت ميكن أن تنشأ عنها بني

مثة مؤشرات عدة على عالقة ما، جتمع بني اإلخوان املسلمني وإيران، وهو حتالف خفي بينهما، وال يظهر 
إال عندما يشتد اخلطر على أحدمها، وأحد خيوطه استضافة إيران لقيادات إخوانية، ومساحها لإلخوان 

رئيس املصري عبد الفتاح السيسي، والعالقة اإليرانيني ابلتظاهر يف أحد أشهر ميادين طهران للتنديد ابل
اجليدة بني إيران ومحاس؛ فضاًل عن تلقف إيران لقطر، على اعتبارها املالذ اآلمن لإلخوان، وفتح الباب 

املصري عليها، مث أن قطر أصبحت اآلن تقف يف الصف  -أمامها أايم األزمة اخلليجية واحلصار اخلليجي 
التحالف العريب بقيادة السعودية يف اليمن. وابإلمجال فقد تشّكل حمورين احلوثي يف مواجهة  -اإليراين

 -القطري -اإلسرائيلي، واحملور الرتكي -املصري -اإلمارايت -أساسيني من هذه العملية ومها: احملور السعودي
 اإليراين.
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 العراقية: -العالقات الرتكية  -خامساً 

والتنافر الدائم نتيجة اجلوار اجلغرايف واملصاحل املشرتكة بني البلدين  العراقية ابلتجاذب -اتسمت العالقة الرتكية 
من جهة، وبني األطماع الرتكية اليت ورثتها من تركة السلطنة العثمانية من جهة أخرى؛ ال سيما مسألة ترسيم 

ة بفكرة اليت ل ترِض أي من الطرفني وابألخص تركيا اليت ظلت متمسك 1926احلدود بني البلدين منذ عام 
 [.32أحقيتها ابمتالك كركوك واملوصل من خالل "امليثاق املّلي" ]

 البلدين منوًا الفتاَ وشهدت العالقات بني 1927تركيا كانت من أوائل الدول اليت اعرتفت ابلعراق عام 
فضالً عراق خزاانً نفطياً؛ بسبب مصاحلهما املشرتكة حيث هنري دجلة والفرات وروافدمها، وأيضًا امتالك ال

 عن الوجود الُكردي والرتكماين يف العراق.

رليك منطلقاً للجيش ، ومنعت من استخدام قاعدة أجن2003وقفت تركيا ضد الدخول األمريكي للعراق عام 
اط نظام صدام حسني، األمريكي، وبذلك أصبحت يف موقف املعادي للحكومة العراقية اجلديدة، إابن إسق

 حماربة حزب العمال يفدها يف إقليم ُكردستان العراق، واستكمال هدفها وأخذت ترّكز بعد ذلك على وجو 
قليم، فقد استمرت من جانبها الُكردستاين وفق االتفاقيات السابقة بينها وبني احلكومة العراقية وحكومة اإل

عدة قا 21ك عن إنشائها ابلتوغل داخل األراضي العراقية ملرات عدة دون إخطار احلكومة العراقية، انهي
 ة هلا.عسكرية وأمنية يف ُكردستان العراق، رغم املعارضة الشعبية واحلكومية العراقي

رى األحداث على غرار مع ظهور بوادر ضعف مجاعة اإلخوان املسلمني، كقوة معارضة، وفشلها يف تغيري جم
بسط النفوذ ًا حبلم ما حدث يف مصر وتونس، قّرر أردوغان، الذي كان حينها رئيسًا للحكومة، ومأخوذ

ل وجهة الصراع يف سوراي من اإلخواين يف منطقة الشرق األوسط، التوّجه إىل اجلناح الدموي املتطّرف لتحوي
رية للمقاتلني األجانب ثورة سلمية إلسقاط النظام إىل حرب مسّلحة، ففتحت أنقرة احلدود الرتكية السو 

طقها اجلنوبية املفتوحة على ل اجلهاديني عرب مناللتدفق إىل سوراي، ومنها إىل العراق الحقاً، وسّهلت تنق
 يعّد هناك شّك من أنه الشمال السوري مع تقدمي اإلمدادات اللوجستية، ومنحهم حرية حركة األموال، ول

لى تلك املساحة الشاسعة بني علوال تلك املساعدة، ملا متّتع تنظيم داعش ابلقوة اليت مّكنته من االستيالء 
 [.33سوراي والعراق]

بشكل وثيق يف سوراي والعراق، وهو ما أّكده الرئيس   دعمت تركيا التنظيمات املتطرفة، وحتالفت معها
الرتكي السابق عبد هللا غول بقوله: "إن جاره الداعشي ال يشكل خطراً على األمن القومي الرتكي، وأبنه ال 



64 
 

ركة سياسية ال دينية". ومن جهة يشكل هتديدًا أيديولوجيًا على تركيا"، ووصف غول، داعش أبهنا "ح
أخرى، فقد حّذر القنصل الرتكي يف مدينة املوصل، من تقدم تنظيم "الدولة اإلسالمية" حنو املوصل، وجاء 

[. وعندما شّن التنظيم اهلجوم على شنكال واملوصل عام 34الرد من أنقرة أبن: "داعش ليس خصماً لنا"]
الرتك وموظفي القنصلية الرتكية ومن سائقي الشاحنات الرتكية ، مت اعتقال عدٌد من الدبلوماسيني 2014

( فرداً، وما لبث أن أطلق التنظيم سراحهم بطريقة غريبة، يف سابقة غري 46مع عائالهتم، بلغ عددهم حنو )
 [.35معتادة من تعامل التنظيم املتطرف مع خمطوفيه]

تربر ذلك ابستهداف و لعمال الكردستاين، تتوغل القوات الرتكية يف العراق حبجة مالحقة عناصر حزب ا
 وزات الرتكية يف البالد."مجاعة إرهابية مشال العراق"، وهى حجة تغضب الشارع العراقي الذى يرفض التجا

 يف شنكال، ورفضت كما وقفت الدولة العراقية بكل قوة أمام طموحات أردوغان وسعيه للتدخل عسكرايً 
 ضي العراقية.أي عمليات عسكرية تركية داخل األرا

كرية ضخمة إىل إقليم  ل يتوقف التآمر الرتكي على العراق ابلتدخل عسكراًي وحماولة الدفع بقوات عس
تماعات تضم عناصر تتبع كردستان، بل وصل هبا األمر ابلتدخل يف احلياة السياسية العراقية واحتضان اج

و يعزز موقف اإلخوان هبدف رسم سيناريمجاعة اإلخوان، وبعض القوى املتحالفة معها يف العراق، وذلك 
 -ارة عن خمطط تركيخدمة للمشروع الرتكي الذى يسعى لنهب ثروات الدولة العراقية، وكان التدخل عب
ها، وذلك إبنشاء هيئة قطري يهدف إىل دعم مجاعات اإلخوان والقوى السنية العراقية اليت تدور يف فلك

ين مواز إلقليم  سملخطط الرتكي يهدف إىل إقامة إقليم سنية. وأكدت تقارير إعالمية عراقية أن ا
 [.36كردستان]

اد لتحقيق أجنداهتا السياسية هذا ابإلضافة إىل استخدام حكومة العدالة والتنمية ملف املياه للضغط على بغد
اختبار ا اللجوء إىل سياسة "النفط مقابل املياه"، وهو ما قد يضع البلدين أم  واالقتصادية يف العراق، مثل

 حقيقي للعالقات الدبلوماسية بينهما.

 السورية: -لعالقات الرتكيةا -خامساً 

ل تطل سنني العسل بني تركيا وسوراي، حيث تفّجرت أزمات "الربيع العريب"، وامتدت حنو سوراي، حيث 
 دخلت تركيا على خط احلدث السوري وقّررت سحب العاملني يف سفارهتا بدمشق، وإعالن موقفها الذي
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متّثل بـ "نصرة الشعب السوري"، والوقوف إىل جانب "الثوار"، فـ أسهمت تركيا يف األزمة السورية بشكل 
على أتجيج األوضاع، حىت وصل احلال على ما  -إىل جانب قطر -فعال جداً وكانت من أكثر احملرضني

خول املتطرفني إىل سوراي هو عليه، فقد دعمت وساندت معظم الفصائل املسلحة، وكانت البوابة الرئيسية لد
واخلروج منها، ومت توثيق عالقاهتا مع معظم الفصائل املقاتلة، وعلى رأسها األكثر تطرفاً، داعش والنصرة 

 وحركة نور الدين الزنكي وغريها، وهو موضوع شائك ومعقد، وحباجة إىل دراسة خاصة.

، مقابل بيع 2016ام ع"درع الفرات"  تدخلت عسكرايً فاحتلت املنطقة ما بني جرابلس واعزاز يف عملية
جيوب املعارضة يف  مناطق كانت حتت سيطرة قوات املعارضة )مدينة حلب(، مث احتلت عفرين مقابل آخر

ستميت يف سبيل دخول ت، وها هي اآلن 2018الداخل السوري واجلنوب منها )الغوطة الشرقية ودرعا( عام 
ـ "املستنقع الذي لن كردي، الذي أمساه الرئيس الرتكي بشرق الفرات، وكل ما سبق هو لضرب الوجود ال

 يسمح بتكرار حدوثه".

ة من درعا، اليت ابعها الرتك عندما انتهى النظام السوري من السيطرة على الغوطة الشرقية واملناطق اجلنوبي
لذين مت نقلهم ي املعارضة اللروس مقابل دخول عفرين، أرسل تعزيزات كبرية ابجتاه إدلب اليت اكتظت مبقاتل

دوغان أن خمططاته تسري إليها بعد طردهم من مناطق سيطرهتم يف الداخل واجلنوب السوري، عندها أدرك أر 
سي بوتني لوقف العمليات حنو اهلاوية، وأبن مصري حلفائه ابت يف خطر، استمات يف العمل مع الرئيس الرو 

اء منطقة آمنة منزوعة إىل اتفاق يتضمن إنش 2018أيلول  17العسكرية السورية يف إدلب، فتوصل معه يف 
  20ب، وكم يف إدل  20-15السالح، بني املعارضة ومناطق النظام، وكان قد مت تعيني حدود املنطقة بعمق 

املنطقة، وكانت تركيا  كم يف ريف محاه الغريب، وقد نص االتفاق على انسحاب الفصائل املتطرفة من هذه
مجيع الفصائل  ، وتعهدت حسب بنود االتفاق إبخراج2018العام  قد ثّبتت نقاط مراقبة منذ مطلع

ة الروسية والرتكية مبراقبة اجلهادية، ونزع األسلحة الثقيلة منها، وأن تقوم وحدات كل من الشرطة العسكري
 [.37املنطقة منزوعة السالح]

وقد انتشرت القوات  كان ذلك فرجاً ملخططات أردوغان فهو بسط سيطرته على مناطق حيلم هبا دون عناء،
الرتكية يف املنطقة بشكل كبري، بعد أن دعمها بعتاد وأسلحة ثقيلة، وهو لن خيرج ابلسهولة اليت قد يتصورها 
الروس وقادة دمشق، بدليل البطء الشديد يف تنفيذ بنود االتفاقية؛ فضاًل عن التمدد األخري ل هيئة حترير 

عارضة، وهو أمر ال يهتم به أردوغان كثرياً، فكلهم شركاؤه، الشام )النصرة سابقاً( على حساب فصائل امل
 كما أن روسيا بدأت ابلتذمر، وأصبحت تطلق تصرحيات أن تركيا ل تقم بتنفيذ بنود االتفاق.



66 
 

أيضاً، يف وضع جيوسياسي شديد  كانت سوراي املستقرة والدميقراطية سـ متثل مصدر استقرار لـ تركيا ولـ أمنها
قدة الكيان الكردي تقض ما أكدته جمرايت الصراع وتعقيداته بعد مثان سنوات، إال أن ع احلساسية، وهذا

 ودة منها ممكنة.مضجعها، وتشغل أذهان الساسة الرتك، فسرّيهتم يف متاهات يبدو أنه ل يعد الع

رب املشروع إن التدخل العسكري الرتكي يف سوراي هو مشروع عثماين توسعي، وهو ذو حدين، فض
ي تعود إىل ما قبل النضج قراطي يف مشال سوراي أحد أهم أهدافه، وتبني اآلن أن فكرة التدخل الرتكالدمي

ل صويت ملسؤولني أتراك الذي وصل إليه مشروع اإلدارات الذاتية، فقد أكد القضاء الرتكي مؤخراً، تسجي
لذريعة وكانت هذه ا ،، خللق ذريعة مفربكة تتيح التدخل يف سوراي عسكرايً 2013آذار  31اجتمعوا يوم 

 "محاية قرب سليمان شاه".

يت عفى عليها الزمن، واليت تركيا خسرت النزال خبصوص املنطقة اآلمنة، فاجتهت حنو تفعيل اتفاقية أضنة ال
ت األمن القومي السوري ألهنا اخرتق -رتكيالقبل السماح  -ستسمح لسوراي يف الدخول لعمق األراضي الرتكية

 .منذ مثانية أعوام

 توصيات واستنتاجات:

خلالفة اإلسالمية وأخرجتها إن اخلالفات بني العرب والرتك ذات جذور اترخيية، بدأت حني أخذ الرتك زمام ا
لعرب إىل اوعندما عاد  العثمانية"، -من يد العرب، وأصبحوا قوة توسعية حبجة "الفتوحات اإلسالمية

وا خنبهم السياسية، وشّردوا الرتك اجملازر حبقهم، وأعدماستذكار ماضيهم، وأدركوا حقيقة كينونتهم، ارتكب 
 قرياً واضحاً هلم.حتذويهم؛ فضاًل عن ترسيخ أفكار مسيئة للعرب، فالكثري من أمثاهلم كانت تتقّصد 

كانت تركيا ومازالت تبين عالقاهتا مع العال ابلعريب بذهنية التسلط والوصاية، فهي تعمل على إعادة إحياء 
ليت من شأهنا أتجيج الصراعات والنزاعات يف املنطقة، وجتلى ذلك يف سياساهتا حيال األزمة املصطلحات ا

األخرية اليت عصفت ابحلكومات العربية، وليس انتهاًء بسوراي، خاصة الدور الذي لعبته حكومة العدالة 
طورانية( والعثمانية، ال -والتنمية طيلة العقدين املاضيني، واتّباعها سياسة الدمج بني مفهومي )الكمالية

والتالعب هبما وفق خمططاهتا التوسعية يف املنطقة، وما التحالفات اليت مجعت بني حزب العدالة حبزب احلركة 
القومية إال ترسيخاً البتداع نظام جيمع بني الشوفينية الرتكية والتطرف اإلسالمي، لتتناسب ابلتايل مع املرحلة 

باشر يف سوراي والعراق بذريعة محاية األمن القومي الرتكي دون حتديد حدود السياسية املعاشة، كـ تدخلها امل
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 -معينة لذلك، وخلطها مبصطلحات تعود للعهد العثماين وأحياانً ما قبلها )الدخول املغويل للعراق(ـ ول أيتِ 
 تزامن احتالهلا جلرابلس مع ذكرى معركة مرج دابق. -مثالً 

يا واإلخوان املسلمني  واليمن وليبيا، ومدى ثبات العالقة بني تركإن مسارات النزاع يف كل من سوراي
لك طبيعة الصراع القادم بني واجلماعات اإلسالمية املتطرفة األخرى، وتطور العالقة بني تركيا وإيران، وكذ

ي ولت طيلة العهد اجلمهور إيران وإسرائيل ستحدد طبيعة العالقة بني تركيا والعرب؛ ال سيما أن تركيا حا
وقف واضح وصريح وحقيقي مالعمل وفق سياسة التوازانت بني القوى اإلقليمية والدولية، ول يسجل هلا أي 

 عمها للمعارضة السورية.يف أي من القضااي يف هذه املنطقة إال مبا خيدم قضاايها ومصاحلها، وحىت يف د

نتصرين يف كل قمة جتمعهم، أايديهم ميقف املرء حائراً أمام طبيعة العالقة بني حلفاء أستانة وهم يشبكون 
 وهم يف الوقت نفسه مشاركني يف النزاع أو داعمني ألحد أطرافه.

زمان، تدعمهما أمريكا، تدرك أنقرة، اليت تدهورت عالقتها مع واشنطن، أن أبو ظيب والرايض حليفان متال
ري، الرتكي اجلا -لعريبوتر الكن ال يُتوقع أن تتخذ الوالايت املتحدة أي خطوة أو موقف صريح حيال الت
 خاصة وأن العالقة بني احلكومات العربية وأنقرة ل تصل إىل حد القطيعة بعد.

اضح، وهو يشارف على و كما تدرك أنقرة أبن روسيا حليف غري موثوق به، فـ سبب العالقة اليت جتمعهما 
رك أيضاً أبن حليفها راي، وتدالنفاذ فيما لو كانت واشنطن جدية يف مسألة االنسحاب من مشايل شرق سو 

حد، سوى على الروسي لن يدعمها يف أي حرب تركية قادمة، وهي أضعف من أن تشن حرابً ضد أي أ
 الكرد فيما لو ختلى عنهم حلفاؤهم يف التحالف الدويل.

حالم الزال العثماين إن الدور الذي تؤديه حكومة العدالة والتنمية ليس آٍت عن عبث، بل هو آمال وأ
ية على األمن القومي جلديد أردوغان يعتقد يف إمكانية حتقيقها، وهو من دون شك أمر يشكل خطورة جدا

ة يف مشال وشرق سوراي، العريب ككل، ومن هنا فإننا نعتقد أبنه يتوجب تفعيل تعاون جدي ما بني اإلدار 
ة اليت عانت من هذا الدور، بياليت استطاعت التنبه إىل هذا الدور يف مراحله املبكرة، وبني احلكومات العر 

عربية(، وتقوم بقيادة للوقوف يف وجه هذه السياسة اليت تدعو إىل قضم مناطق جغرافية جديدة )كردية و 
ع فكر التنظيمات املتطرفة، روحية وفعلية جلماعة أظهرت فشلها يف قيادة أمة ما، ألهنا تسري يف التوازي م

 فاصيل.وال ختتلف عنها إال يف جزء بسيط من الت
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ت املتحدة، وحلفائها، ومن إن غرور أردوغان جعله يعمل على دعم اجلماعات اإلرهابية، انتقاماً من الوالاي
طقة العربية، اليت رفضت شعوهبا أورواب اليت رفضت انضمام تركيا إىل احتادها، وانتقاماً مزدوجاً من دول املن

من احلزب احلاكم يف تركيا،  نظيمات اإلخوان املدعومةتطبيق منوذج "العدالة والتنمية" عليها، واثرت ضّد ت
ادوا غزو الشرق األوسط من انهيك عن الطموح التارخيي ألردوغان وأنصاره من "العثمانيني اجلدد" الذين أر 

تحّولوا إىل متويل جديد، ولكن على حصان اإلخوان هذه املرّة، إال أن خمططهم كان مصريه الفشل، ف
 اإلرهاب.

ا السياسية والعسكرية يا تشكل خطرًا كبريًا على الدول العربية، فهي تسّخر كافة إمكاانهتالزالت ترك
املنطقة والشرق األوسط،  واالقتصادية يف سبيل إضعافها، وإخراجها من دائرة الدول اإلقليمية املهمة يف

 واإلبقاء عليها كدول فاشلة.
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 اإلدارات الالمركزية بني التاريخ والواقع الراهن

 

 حث يف مركز الفرات للدراساتاب -نورهات حفطارو

 

 

ي مكان ما ال تزال هناك شعوب
ي توجد دول."  "ف 

 [1فريدريك نيتشه ]وجيوش، لكن عندنا هنا يا إخوت 

 

 ع الديمقراطيةالمجتم –الدولة السلطة 

 

ُ ممكنٍة بال مجتمع."  غبر
َ
 [2عبد هللا أوجاالن ] "المجتمُع ممكٌن بال دولة، لكّن الدولة

 

ستحضر بعض األمثلة اليت نسنسلط الضوء يف دراستنا هذه على مفهوم اإلدارات الالمركزية عرب التاريخ، وس
عصف ببناان السياسية تعايشت ضمن النظام العاملي التارخيي وابلتوازي معه، فاألزمة الدولية اليت ت

  رخيية.واالجتماعية، حتّملنا مسؤوليات البحث عن البدائل املعقولة واحللول السوسيوات

 

ف قبل امليالد، أهم مرحلة حوايل عشرة آال Agricultural Revolutionتعترب الثورة الزراعية 
ابلتاريخ اإلنساين، كوهنا شكلت النواة األوىل لتبلور مفهوم اإلدارة، وارتقت البشرية معها، من جمموعات 

صيادة صغرية جوالة، إىل القبائل والعشائر ذات التنظيم اإلداري احملكم، واعتمدت على إدارة الذات -جامعة
صادية، وميكن اعتبار الوعي الذايت يف اإلدارة، وليدة هذه الثورة على كافة األصعدة االجتماعية واالقت

يضرب املؤرخ اليهودي "يوفال هراري" مثااًل على ذلك يف إحدى حماضراته قائاًل: "لو أتينا  اجملتمعية.
بشمبانزي مقابل كائن بشري واحد، فسينتصر الشامبنزي ابلتأكيد.. ماذا لو أتينا مبجموعة من الشنابز 

جمموعة من البشر، سينتصر البشر بشكل مؤكد. ألن هذا التجمع البشري، سيفكر، سيبين وسيدافع. مقابل 
أما التجمع احليواين للشمبانزي، فال معىن له سوى الفوضى." يكمن الفرق احلقيقي بيننا وبني الشنابز يف 
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ات؛ هذا الصمغ هو ما جعلنا الصمغ األسطوري الذي يربط معاً أعداداً كبرية من األفراد والعائالت واجملموع
 [3أساتذة اخللق. ]

 

يطرة اجلديدة"، تشعبت اإلدارة ومع ظهور الدولة أو ما ميكن تسميتها "الطبقة اإليديولوجية واالقتصادية املس
ير هبا شؤونه اخلاصة قبائلياً اجملتمعية على شاكلة جهازين ابحلكم. فكان للمجتمع مؤسساته الذاتية، اليت يد

تفرض مؤسساهتا الدينية  وكانت تتخذ من األرايف والسهول واجلبال مالذاً، أما الدولة فكانت وعشائرايً 
دينة كانت مركزها اإلداري. اإليديولوجية واالقتصادية على اجملتمع الداخلي واخلارجي )املستعمرات(، وامل

رة إىل يومنا تمع، وهي مستمالدميقراطية تتجلى بشكل واضح يف هذه األمناط اإلدارية ابجمل –ثنائية السلطة 
  الراهن، أبشكال خمتلفة.

 

لوم اإلدارة مع موضوع عهنالك لغط كبري جداً يف تعريف اإلدارة من الناحية السوسيولوجية، حيث تداخل 
صطالحي اإلدارة والسلطة  التجارة والتسويق والرأمسال. من انحية أخرى، وعلى املستوى الدويل، يستخدم ا

ارة يف آن معاً. لكي ، سواًء عن قصد أو دونه. حيث تدعي كل الدول، أبهنا سلطة وإدكمرادفني توأمني
  نتخلص من هذه اإلشكالية، علينا تعريف اإلدارة من منظور سياسي جديد.

 

اي اليومية، اخلدمية والسياسية اإلدارة: هي بكل ببساطة تعين العقل التشاركي؛ وإجياد احللول للمشاكل والقضا
  ة واالقتصادية.واالجتماعي

 

ويف نفس الوقت، حيوي تعريف الدميقراطية أيضًا على مغالطات مجة؛ بسبب حتوله لشعار طنان يستخدم 
يف الربامج السياسية للكثري من األحزاب والدول. وبدافع الضرورة االجتماعية كان التيار املقاوم للسلطة 

مع النموذج الذايت للمجتمع الذي ميكننا تسميته  الدولتية حاضرًا دائماً، ويتخذ أشكااًل إدارية تتوافق
ابلدميقراطية. ومصطلح الدميقراطية إغريقي األصل ويعين "حكم الشعب" لنفسه، هو مصطلح قد متت 
صياغته من شقني )دميوس( "الشعب" )كراتوس( "السلطة" أو "احلكم، مبعىن أخر تعين الدميقراطية "قياُم 

[. إدارة الذات، هي الشكل الدميقراطي 4ولةَ أو السلطةَ إبدارةِ نفِسها بنفِسها." ]اجملموعاِت اليت ال تَعرُف الد
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لإلدارة اجملتمعية، أما احلكم من ِقبل فئة أو جمموعة معينة فهو الشكل السلطوي للحكم الذي يفضي إىل 
 استفحال القضااي االجتماعية.

 

كمها. الصراعات بني حطة ابألطراف لتقوية الدولة وبكافة أمناطها، مركزية ابلضرورة وتشكل بؤر السل
، أال يقال إن الوقت قد حان أشكال احلكم املركزية والالمركزية قدمية قدم التاريخ، وهي مستمرة إىل يومنا
اً، ألن الدميقراطية تعين الالمركزية للبشرية أن تتخلى عن جهاز الدولة...! الدولة ال تتوافق مع الدميقراطية جيني

يضاً، ال تستطيع التخلي أاليت بدروها تقوض مصاحل الفئة املسيطرة. وحىت أكثر الدول عصرية  واملشاركة،
ي ٍيسمى الدميقراطية عن احلكم السلطوي الذي هو سبب وجودها. فال شكل احلكم الليربايل )الوسط( الذ

وال احملافظ )اليمني( وال  سياسي،الليربالية الذي اعتربه املفكر األمريكي فرانسيس فوكوايما هناية التاريخ ال
أصاًل كانوا إبحدى اليساري أو ما يسمى الدميقراطية االجتماعية، استطاع التخلص من سحر السلطة و 

 املعاين شكاًل مموهاً وشرعياً للسلطة الدولتية.

 

كل توافقي يرضي كافة شالتاريخ السياسي للبشرية على مفرتق طرق وأشكال اإلدارة اجملتمعية تتجه حنو 
 األطراف إن صح التعبري.

 

 جدلية اترخيية

 

مازال اجلدل حمتدمًا حول مفاهيم املركزية والالمركزية وتطبيقاهتا السياسية اليومية، حيث يربر الفريق املؤيد 
للمركزية يف احلكم ابحملافظة على النظام وضبط الفوضى والسيطرة على مفاصل احلياة )السلطة احليوية(. أما 

ادي ابلالمركزية فيحاجج على قدرة الوحدات اجملتمعية على إدارة الذات ومناهضة السلطة التيار الذي ين
 املركزي بيد القلة األوليغارشية. االقتصادية واالحتكارية اليت جتتمع يف النظام

 

 ملركزيةا
 

ث تدار تعين املركزية اإلدارية بكل بساطة، تركيز وتكاثف السلطة يف مركز معني )دولة، فئة، أشخاص( حي
كافة الشؤون االجتماعية واالقتصادية والسياسية من هذا املركز الذي يكون هرمي ابلضرورة، وال ميكن 
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للمستوايت اإلدارية األخرى أن تتصرف إال بناًء على أوامر وتعليمات املركز، حيث صالحيات اختاذ القرار 
ن طريق جهاز رائسي وحكومي حمصورة يف أشخاص أو مؤسسات حمدودة. متارس املركزية يف الدول ع

مضبوط بشكل صارم، وأي قرار؛ مهماً كان أم بسيطاً خيضع لرقابة وموافقة املركز حصراً، أما الدستور هو 
  اآللة القانونية اليت تشرع هذه املمارسات.

 

رايف واحد القرارات من مركز جغ اجلغرافيا أيضاً تلعب دوراً مهماً يف ممارسة السلطة املركزية، حيث تنبثق كل
اإلدارية. ميكننا القول على وهو العاصمة. وبذلك تصبح املناطق احمليطية مهمشة من كافة النواحي اخلدمية و 

، ويتدفق رأس املال االقتصادي املستوى الدويل أبن السلطة املركزية متارس على دول احمليط وشبه احمليط أيضاً 
ى يف اجملتمع والنظام الدويل. هذا ملركز القوة االحتكارية الكرب واملعريف من احمليط إىل املركز وابلتايل يصبح ا

 وهبا داخلياً.النسيج من العالقات السلطوية تفرضها احلكومات ابلبريوقراطية الصارمة على شع

 

الة من االستياء عند اجملتمع. حمن آفات النظام املركزي أنه يعرقل عملية اإلدارة االجتماعية، وهذا ما يسبب 
لرائسات املتعددة يف اإلدارة بطيء يف إجناز املعامالت نتيجة الروتني اإلداري والتعقيد بسبب كثرة احيث ال

ة، كون القرار يكون بيد قلة املركزية. من انحية أخرى تفرض اإلدارة املركزية حلول موحدة على قضااي خمتلف
  قليلة من األفراد الذين ينظرون إىل كافة القضااي من منظور واحد.

 

والقضااي وابلتايل تكون النتيجة  ل تشكل املركزية حاًل إدارايً للقضااي املطروحة، بل أدت إىل تراكم املشاكل
  احلتمية هي "األزمة".

 

 الالمركزية

 

أصبحت الالمركزية من االصطالحات الدارجة كثرياً يف اإلعالم والرأي العام وخاصة بعد أزمات ما يسمى 
كزية تعين مشاطرة اإلدارة مع الكل وممارسة الدميقراطية املباشرة. حيث توزع الوظائف ابلربيع العريب. الالمر 

اإلدارية بني األقاليم والوحدات اإلدارية الصغرية. ويف األدبيات السياسية املعاصرة، تعين إعطاء دور أكرب 
  للمجتمع املدين. بشكل جوهري الالمركزية تعين تقويض السلطة.
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لكوموانت وممارسة الدميقراطية املباشرة دوراً رئيسياً لإلدارات احمللية اليت تعتمد على اجملالس وا تعطي الالمركزية
الجتماعية إىل املؤسسات انوعاً ما. ويعاد ترتيب العالقات االجتماعية وعالقات القوة من أصغر الوحدات 

  السياسية واالجتماعية واالقتصادية الكربى.

 

اري واالقتصادي واخلدمي هو أن تكون السلطات احمللية متمتعة ابالستقالل اإلد ومن مقتضيات الالمركزية
ة تعين مشاركة أكرب عدد ممكن عن املركز. وتفعيل دور الكوموانت والتعاونيات والبلدايت احمللية. الالمركزي

  من الناس يف صنع القرار والتفاعل واملشاركة.

 

حللول ويف زمن خمتصر ألكثر لالمركزية اجملال أمام إجياد أفضل ابعكس اإلدارات املركزية، تفسح اإلدارة ا
حمللية ستسرع يف إجياد احلل القضااي تعقيداً. فلو كانت مدينة ما أو شارع ما حباجة للكهرابء، فاإلدارة ا
 لعاصمة.اوسيشارك أبناء ذاك احلي أو تلك املدينة يف هذه العملية دون اللجوء ملوافقة 

  

املبتكرة تكثر للمشاكل اليومية  يف اإلدارة يف النظام الالمركزي، فاحللول املتنوعة واألفكار كون الكل يشارك
ملشاكل كما يف اإلدارة والقضااي الكبرية العالقة، ويتم التخلص من األسلوب الوحدوي املتبع حلل كل ا

  املركزية.

 

خنفاض نسبة املخاطر النامجة ، أال وهو "اللنظام الالمركزي ميزة أخرى مهمة جداً تفتقدها األنظمة املركزية
ه القرار اخلاطئ. أما عن قرار خاطئ"، حيث تكون النتائج حمصورة فقط يف القطاع احمللي الذي اختذ في

   تضرر.القرار الغري صحيح يف النظام املركزي، فهو يدفع بكامل جسم النظام للمرض وال

 

ي تكمن وظيفته يف وضع الرتتيبات الالمركزية، حباجة للدستور الذوأخرياً ميكننا القول أبن كل إدارة تتجه حنو 
 القانونية بني اإلدارة احمللية واملركز.

 

  فلنتعرف على بعٍض من أمناط الالمركزية يف احلكم.
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 أمناط الالمركزية يف احلكم

 

نون الدويل ل يعط م، والقاتُرتكب الكثري من املغالطات أثناء االنعكاف على شرح أمناط الالمركزية ابحلك
اإلدارة احمللية واإلدارة و التعريف الكايف والوايف هلذه االصطالحات السياسية. فاصطالحات احلكم الذايت 

اإلداري، وهنالك تشويش  الذاتية وشبه االستقالل الدميقراطي ختتلف عن بعضها من انحية املعىن السياسي
شؤونه اخلاصة )االقتصادية لعين بكل وضوح إدارة اجملتمع بصدد ذلك يف القانون الدويل. اإلدارة الذاتية ت

لدولة وتعتمد على اواإلدارية( من تلقاء ذاته، عن طريق اجملالس والكوموانت دون اللجوء ملؤسسات 
ًا تشبه نوعًا ما اإلدارة الذاتية ولكنها الدميقراطية املباشرة. وحترتم الوحدة الرتابية للدولة. اإلدارة احمللية أيض

على شبه االستقالل  زء من مؤسسات الدولة، وال تتمتع ابالستقاللية السياسية أو ما شابه. لنتعرفج
  الدميقراطي واحلكم الذايت بشكل مفصل.

 

 شبه االستقالل الدميقراطي

 

لذي طرح هذا املفهوم ضمن استخدم اصطالح شبه االستقالل الدميقراطي من ِقبل املفكر عبد هللا أوجاالن ا
الصناعة اإليكولوجية(، حيث  –االقتصاد الكوموانيل  –ظرية العصرانية الدميقراطية )األمة الدميقراطية إطار ن

 ميثل اجلسد السياسي واإلداري جملتمعات األمة الدميقراطية.

 

ل حلضارة الدميقراطية، حيث ميثا – تعتمد هذه النظرية من الناحية النسقية على جدلية املدنية املهيمنة املركزية
ضمن مسرية اتريخ احلضارة  شبه االستقالل الدميقراطي الشكل املعاصر من اإلدارة الذاتية للمجتمع البشري

حمللية ببعض اخلصائص ولكنها الدميقراطية )الذاكرة اجلمعية(. وإن كانت تشرتك مع احلكم الذايت واإلدارة ا
  منوذج خمتلف من حيث املمارسة السياسية واجلوهر الدميقراطي.

 

يعتمد شبه االستقالل الدميقراطي على الدميقراطية املباشرة واملشاركة الفعالة يف اإلدارة ويتخذ من الكوموانت 
واجملالس الذاتية الوحدة األصغر للقرار السياسي واإلداري يف اجملتمع. "فمجتمعات شبه االستقالل 

الالمركزي أساساً يف نشاطاهتا االجتماعية الدميقراطي هي جمتمعات سياسية كوموانلية فعالة أتخذ من النظام 
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واالقتصادية والسياسية ككل متكامل. وتؤمن أبن السلطَة املركزيَة واقٌع استثنائّي، بينما السلطُة احملليُة هي 
 [5القاعدُة الرائجة." ]

 

مع  وافق الدميقراطيال ترفض الدولة وال تسعى للتدول بل حتافظ على شكلها شبه املستقل، وتسعى للت
دميقراطي. وللسياسة الدميقراطية الدولة حيث الدستور الدميقراطي الضمانة القانونية ألقاليم شبه االستقالل ال
ية الدميقراطية تعتمد على شقني دور كبري يف إيصال التوافق الدميقراطي مع الدولة إىل أعلى مستوايته. السياس

توري قانوين وتدفع  اهدة على الوصول لتوافق دسيف النضال السياسي مع الدولة والسلطة، حيث تعمل ج
ميقراطية وتعمل على دمقرطة كافة الشرائح اجملتمعية ملزاولة السياسة بفعالية وحرية اتمة. حيث متارس الد

لوطنية الدميقراطية للدولة امؤسسات الدولة والعمل معها ضمن إطار "اجلدلية اإلجيابية" إذ تعرتف ابلوحدة 
    اطي.واجملتمع الدميقر 

 

متعددة وخمتلفة ثقافياً  جيب االنتباه إىل أن جمموعات شبه االستقالل الدميقراطي هي جمموعات اجتماعية
افة الشرائح واملكوانت، وتنظم وإثنيًا ودينيًا وهويتها االجتماعية هي األمة الدميقراطية كتعبري ذهين عن ك

    الشرائح ذاهتا ضمن إطار اجملتمع املدين الدميقراطي.

 

 احلكم الذايت ابلقانون الدويل؛ االصطالح والتعريف

 

كما أسلفنا سابقاً، لإلدارات و اصطالح احلكم الذايت هو األكثر تداواًل يف القوانني الدولية والرأي العام، 
وأبداً، وم السياسية، ولكنه كان دائماً الالمركزية بنية اترخيية عميقة، وإن كان يعترب من املفاهيم احلديثة يف العل

 حاضراً يف الذاكرة اجلمعية للمجتمع.

 

أي القانون الذايت law-self «»من الناحية االصطالحية، احلكم الذايت هو ترمجة للكلمة اإلجنليزية 
. يتشابه اصطالحا مبعىن االستقالل الذايت أو القدرة على احلكم الذايت  government-self«»أو

يَمنطِ   autonomiaيقَياً )علم املعىن( ومن انحية املنشأ. فاصطالح األتونومي األتونومي والدميقراطية، سِّ
الذي يعين القانون أو احلق، أي  nomosأو ))nomia (مبعىن الذات، و ) auto(إغريقي األصل، )
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القدرة على أن حيكم اإلنسان نفسه بنفسه، أو مبعىن آخر، القدرة على سن القوانني للذات. أما الدميقراطية، 
  تعين حكم الشعب، فتأيت يف السياق نفسه، من حيث البنية االصطالحية والعملية.اليت 

 

ثيق األمم املتحدة، الفصل احلادي اكتسب مفهوم احلكم الذايت، بعداً قانونياً دولياً، ومت التنصيص عليه يف موا
ن يف يضطلعو  الذين -على أن يقرر أعضاء األمم املتحدة  73. ينص يف املادة 73/74عشر، املاداتن 

ضي املبدأ القا -ن احلكم الذايت احلال أو يف املستقبل بتبعات عن إدارة أقاليم ل تنل شعوهبا قسطاً كاماًل م
م، االلتزام ابلعمل على تنمية أبن مصاحل أهل هذه األقاليم هلا املقام األول، ويقبلون أمانة مقدسة يف عنقه

 [6لذي رمسه هذا امليثاق. ]اع يف نطاق السلم واألمن الدويل ارفاهية أهل هذه األقاليم إىل أقصى حد مستط

 

تقاللية، اليت تعتمد على إدارة إذاً ميكن اعتبار احلكم الذايت، كشكل من أشكال اإلدارة الالمركزية الشبه اس
يعية ثالثة )التنفيذية والتشر الشؤون اخلاصة، ابلتوازي مع احلكومة املركزية، أي توزيع السلطة أبشكاهلا ال

 والقضائية(، بني املركز واألطراف.

 

لقوموية أو الدينية حتت مسمى جتدر اإلشارة إىل أن الليربالية تصبغ أشكال احلكم الالمركزية هذه ابلصبغة ا
سوأ تطبيقات هذا النموذج "احلقوق الفردية"، وبدل احلل السياسي تتعمق األزمة ويزداد الطني بلة. ومن أ

لطائفية والعنصرية يف هذين ااًل البوسنا والعراق، حيث إىل اآلن تتنامى النعرات االشاذ واملنحرف مها مث
 البلدين، الذين أهلكتهما احلرب األهلية.

 

النقطة الثانية اليت جيب التطرق إليها هو دفع الليربالية هلذه اإلدارات حنو التدّول، وهنا يظهر أمامنا منوذجا 
ة، حيث فشلت حماولة اإلقليمني يف التعبئة القوموية واخلطاب الشعبوي كردستان العراق وكتالونيا اإلسباني

املبتذل، الذي مت من خالله تطعيم مطالب اجملتمع الدميقراطية مبصاحل الفئة الربجوازية املسيطرة، وطبعاً جوبه 
قرير بعنف شديد من ِقبل السلطات املركزية. وهذا ما ميكننا تسميته بسفسطات الليربالية خبصوص حق ت

 املصري.
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 احلكم الالمركزي واالحتادي عرب التاريخ

 

ريخ البشري، ابلتوازي مع النظام شكل نظام االحتادات القبائلية والعشائرية الطواعية فرتة طويلة جداً من التا
تصادية، حيث لكل مدينة املركزي املهيمن. كانت دول املدن السومرية تتمتع بشبه استقاللية إدارية واق

قلة اليت مازالت متثل أهم معال ورموزها وآهلتها املقدسة، لكاش، أوروك، إريدو وغريها من املدن املست معبدها
ة على استقالهلا وشبه استقالهلا احلضارة العاملية. حافظت مدن وقرى ميزوبواتميا العليا جتاه احلضارة السومري

   الستعمار األجنيب.مية لبالدها من ااإلداري والسياسي، حيث كانت آهلة اجلبل نينهورسانج هي احلا

 

إليطالية أثناء عصر النهضة استمراراً تعترب دولة املدن الرومانية واإلغريقية )دميقراطية أثينا( وحىت دول املدن ا
   يومنا الراهن، أبشكال خمتلفة.للتقاليد اإلدارية السومرية الشبه استقاللية، واستمر هذا النمط من احلكم إىل

 

لق إبعطاء دور لإلدارات احمللية، خالفاً األنظمة اإلمرباطورية املوانركية املركزية، بنوع من املرونة فيما يتعمتتعت 
  .للدولة القومية اليت تعتمد على املركزية املفرطة واهلوية النمطية املتجانسة

 

 اطورايت كما يلي:مرب ميكننا تعداد أسباب متتع اإلدارات احمللية بنوع من شبه االستقالل يف ظل اإل

 

ن املركزية يف احلكم، لذا اجلغرافيا: كان التباعد اجلغرايف إحدى العوامل املهمة اليت كانت حتد م .1
ت احمللية يف إدارة خفت السيطرة والتحكم ابألطراف من قبل املركز، وأعطي بعض الدور لإلدارا

  شؤون العامة.
تقاللية املناطق ابألطراف. اهلوايت عة دوراً كبرياً يف اساهلوية: لعبت اهلوية الدينية أو القبائلية اجلام .2

  ل أمة واحدة.يف اإلمرباطورايت مرنة ومتفاعلة، بعكس اهلوايت القومية اليت تتمحور حو 
 

جيدر اإلشارة إىل أن أنظمة احلكم يف هذه اإلمرباطورايت ل تكن دميقراطية، بل مركزية موانركية أو ثيوقراطية 
 مية، وكانت تسمح لألقاليم حبيز من اإلدارة بشرطني أساسيني:مثل الدولة اإلسال
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  الوالء للحاكم واإلمرباطورية. .1
  دفع الضريبة. .2

 

ارة اإلسالمية بنوع من التاريخ اإلسالمي حافل هبذه األشكال يف احلكم، حيث متتع نظام احلكم يف احلض
ف الثقافات واإلثنيات ية شاسعة واختالاالستقالل احمللي واإلداري حبكم توسع نفوذها على أراضي جغراف

   املنضوية حتت راية اإلسالم.

 

 27د إىل يثرب )املدينة املنورة( تعترب وثيقة املدينة أو دستور املدينة، الذي متت كتابته فور هجرة النيب حمم
لتوافق ور املدين أو ام، من أهم إجنازات احلضارة اإلسالمية. وميكن تسميته ابلدست622أيلول من عام 

ا املسلمون، حتوي ثقافات وقبائل الدميقراطي إن جاز التعبري. كانت املدينة املنورة أو طيبة الطيبة كما يسميه
بيليَت األوس واخلزرج شىت وكلها ذات منشأ سامّي. حيث كان سكاهنا من القبائل العربية واليهودية كق

، ومع هجرة نيب اإلسالم حممد إليها، النضري وبين قرَيظة(العربيَتني والقبائل اليهودية )قبائل بين قَينقاع وبين 
َبلي واإليديولوجي أفرز معه احلاجة ازداد عليهم املهاجرون وأنصار اإلسالم من املدينة. هذا التنوع الثقايف والقِ 

 فة املدينة سوى تعبري عنإىل عقد اجتماعي ينظم العالقات والشؤون اإلدارية السياسية للمجتمع، وما صحي
  الوحدة السياسية يف ذاك الزمن.

 

ؤساء القبائل العربية ر أنشئ دستور املدينة نتيجة حماداثت نيب اإلسالم حممد صلى هللا عليه وسلم مع 
داً حسب اتفاق العلماء، بن 52واليهودية يف املدينة ونتيجة لذلك مت وضع بنود الدستور الذي يتألف من 

الفات والوحدة بينهم، حيث . نص الدستور على احرتام العقائد واالختمبشاورة واتفاق مجيع الفرق والقبائل
ث يقال يف إحدى البنود "َوبـَُنو يشار ويف أكثر من بند إىل القبائل اليهودية والعربية وإن هلا ما لغريها، حي

   َبنْيَ اْلُمْؤِمِننَي."انِيَـَها اِبْلَمْعُروِف َواْلِقْسطِ ائَِفٍة تـَْفِدي عَ َعْوف َعَلى رِبـَْعِتِهْم يـَتَـَعاقـَُلوَن َمَعاِقَلُهْم اأْلُوىَل، ُكّل طَ 

 

معاهدة املدينة أهم عقد اجتماعي مكتوب يف التاريخ الكوين للمنطقة، حيث كانت تعتمد على املشاركة 
 يف اإلدارة )الدميقراطية( واالحتاد الطوعي بني القبائل والعقائد املختلفة )اإلدارة الذاتية(.
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لنيب حممد، دخلت احلضارة اإلسالمية طوراً جديداً من أطوار السلطة وتوسع نفوذها اإلمرباطوري. بعد وفاة ا 
كانت اخلالفة الراشدية ابدئها واإلمرباطورية العثمانية خامتها إذ بدأت بعدها مرحلة التحول القومي والدولة 

احلكم واإلدارة، بني السلطة املركزية القومية. كان الصراع حمتدماً بني الفرق واملذاهب اإلسالمية على شكل 
الفالسفة والعلماء  -املتصوفون  -العلويون  -واجملموعات املصرة على الدميقراطية والالمركزية )اخلوارج 

 املسلمون وغريهم(.

 

 املنطقة آنذاك، وكانت شهد عصر اخلالفة الراشدية حتوالت مجة يف املفاهيم وخارطة النفوذ اإلسالمي يف
فة لدفع الضرائب من ِقبل الداخلة حتت النفوذ اإلسالمي ابألطراف تتمتع حبكمها الذايت، ابإلضااملناطق 

عينه اخلليفة، وتدار الشؤون يغري املسلمني. فكانت األقاليم أو ما كانت تسمى الوالايت تدار من ِقبل وايل 
  شريعة اإلسالمية.مة للاالقتصادية واالجتماعية واإلدارية ابلتداخل مع احلفاظ على املبادئ العا

 

هتا مبا كان يسمى جملس وحىت العصور العباسية كان هنالك حيز لألقاليم بتشكيل جمالسها الذاتية وإدار 
لديها جتاه احلكم  ديوان الشورى. وظلت اجملموعات اجملتمعية والفكرية حمافظة على حالة املقاومة

  .موعات املقاومة كالقرامطةاإلمرباطوري، بدءاً من الفالسفة املسلمني إىل اجمل

 

هضة الفكرية أيضاً، حيث أعيد فتح شبه االستقالل املمارس يف ظل اإلمرباطورية العباسية الطريق للتطور والن
ا بني القرنني الثامن والثاين البحث يف الفلسفات الشرقية القدمية واليواننية. وما عصر النهضة اإلسالمية م

  ملرحلة.عشر سوى تعبري ذهين عن تلك ا

 

م(، تعتمد على 1923 –م 1299كانت اإلمرباطورية العثمانية أو ما كانت تسمى الدَّْوَلةُ الَعِليَّةُ الُعثَمانِيَّة )
م، 1453نظام اإلايالت أو اإلدارات الذاتية )املختارية( يف احلكم، منذ دخول العثمانيني للقسطنطينية 

جود الكثري من الثقافات )العربية والكردية والرتكية( حتت سقف وتوسع اإلمرباطورية العثمانية جغرافياً، وو 
اإلمرباطورية، ولـّد معه نوعًا من شبه االستقالل احمللي للثقافات والشعوب املوجودة يف كنف اإلمرباطورية، 

الكردية ويستخدمها الفرس أيضاً(. كانت ” Êl“ومن هنا بدأ نظام اإلايلة )وهي كلمة مشتقة من كلمة 
الت تقسم إىل ألوية أو ما كانت تسمى ابلـ "السنجق"، وأما السناجق، فكانت تتكون من عدد من اإلاي
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األقضية، والقضاء كان يقسم لعدد من النواحي، يتبع هلا عدد من القرى، ولكل سنجق، حاكم تعينه السلطة 
 إايلة. 50املركزية لإلمرباطورية، وكانت اإلمرباطورية تتألف من حوايل 

 

اإلمارات الكردية، يزيد على  كرد بنوع من شبه االستقالل، يف ظل اإلمرباطورية العثمانية، وكان عددمتتع ال
م( تسود 1514ن قبل سنة )العشرين إمارة، ويسمي املؤرخون، تلك املرحلة، مبرحلة اإلمارات. كانت كردستا

اعيل الصفوي إضافًة إىل اه إمسفيها إمارات مستقلة مشغولة بتنظيم شؤوهنا الداخلية، لكن سوء معاملة الش
ة فضالً عن جهود مال إدريس االختالف املذهيب أدى إىل انضمام أكثرية اإلمارات إىل جانب الدولة العثماني

م( قام العالمة 1515عام ) ة، يفالبدليسي الذي لعب دوراً كبرياً يف استمالة الكرد إىل جانب الدولة العثماني
، يتضمن اعرتاف الدولة سلطان العثماين، بعقد اتفاقية مع األمراء الكردإدريس، بعد تفويضه من قبل ال

دهتا عند تعرضها للغزو أو العثمانية بسيادة تلك اإلمارات على كردستان وبقاء احلكم الوراثي فيها ومسان
ك إىل ة العثمانية وأن تشار االعتداء مقابل أن تدفع اإلمارات الكردية رسومات سنوية كرمز لتبعيتها للدول
لسلطان والدعاء له من على جانب اجليش العثماين يف أية معارك ختوضها اإلمرباطورية إضافة إىل ذكر اسم ا

  لسلطات الكردية.اباملنابر يف خطبة اجلمعة. تضمن هذا االتفاق اعرتافاً من الدولة العثمانيةً  

 

هي اهلوية األعلى لكل  نت العثمانيةل تكن لإلمرباطورية العثمانية، هوية قومية حمددة وصارمة، بل كا
وا يعتربوهنا ختص املقاتلني وفئة الثقافات األخرى. وأصاًل، رفض العثمانيون، اهلوية الرتكية القومية، حيث كان
اهلوية االجتماعية لإلمرباطورية،  معينة من اجملتمع العثماين، فقد كان التعدد الثقايف واإلثين، هو الطاغي على

 لفرتة األخرية من عمرها، ما نستطيع تسميته أبزمة اهلوية.وإن عاشت يف ا

جيدر ابلذكر هنا أبن الشعوب العربية والكردية واألرمنية وغريها من الشعوب اليت كانت تعيش يف كنف 
اإلمرباطورية العثمانية، اثروا ضد سياسات الترتيك والطورانية املمارسة من قبل مجعية االحتاد والرتقي وتركزت 

بهم يف اإلدارة الدميقراطية الالمركزية )األمة الدميقراطية( ولكن هذه املطالب أجهضت مبؤامرات دولية مطال
حمبوكة، ورجحت كفة الدولة القومية األاتتوركية )الشعب اجلمهوري( والبعثية العروبية )عفلق واحلوراين 

عرقية والثقافية حبق شعوب وثقافات املنطقة وغريهم( على امليول الدميقراطية، وابلتايل طبق سيناريو اإلابدات ال
  وقصة اجملتمع الكردي من األمثلة البارزة للعيان.

 



85 
 

 جتارب احلكم الالمركزي واالحتادي يف العامل املعاصر

 

ع الدميقراطية ضد االستبداد كل الثورات املعاصرة الفرنسية واألمريكية والروسية وغريها، كانت حتمل الطاب
اء جمالسهم وإدارهتم الذاتية كزي. وبعد إعدام لويس السادس عشر ابشر الفرنسيون فوراً ببناإلمرباطوري املر 

ألمثلة على امليول الدميقراطية الدميقراطية وما الثورة الفرنسية الرابعة وتتوجيها بكومونة ابريس سوى أهم ا
" الذي ُحِرف وحتول إىل شعبوالالمركزية للثورات. كان شعار الثورة بسيطاً "مصدر احلكم والسيادة هو ال

  "الدولة متثل الشعب وابلتايل على الدولة الربملانية القومية أن حتكم"..

 

م ابملبادرة الذاتية 1905ىل السوفيتات )اجملالس( الروسية اليت ظهرت يف روسيا أثناء الثورة الروسية األو 
 لدميقراطية.للمجتمع كانت مثاالً ساطعاً على اإلدارة الذاتية والالمركزية ا

 

تمع الدويل حنو اإلدارات الالمركزية بعد احلروب الدينية والقوموية اليت أودت حبياة املاليني من البشر، اجته اجمل
   الدميقراطية وإن بنحو جزئي.

 

 إسبانيا

 

إقليم   من منا ل يسمع مبحاوالتو تعترب التجربة اإلسبانية من أشهر جتارب احلكم الذايت الالمركزي يف العال، 
  كتالونيا، اهلادفة لالستقالل.

حيث تعترب  ،²كم  504.030من الناحية اجلغرافية، تقع إسبانيا يف جنوب غرب أورواب، وتبلغ مساحتها 
من أكرب الدول مساحة يف أورواب الغربية، ويعترب موقعها اجلغرايف اسرتاتيجياً، إذ تعترب إحدى بواابت العال 

 Homoلى الغرب، ومنذ آالف السنني مر اهلومو نياندراتل اإلفريقي واملغرب العريب ع
Neanderthalensis   عرب هذه األراضي حنو القارة العجوز، وانضمت إىل االحتاد األورويب يف عام

 م.1992
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يف ثالثينات وأربعينيات القرن املنصرم ويف ظل التمدد األملاين النازي، والشيوعي الستاليين، اندلعت الثورة 
نية اليت طغى عليها الطابع األانركي، وإن سيطرت فيما بعد اجلبهة املضادة بقيادة اجلنرال فرانسيسكو اإلسبا

فرانكو على الثورة، إال أن الروح الثورية اجملتمعية ل ختمد وعادت إسبانيا بدستور جديد للمملكة، يعتمد 
من أهم إجنازات إسبانيا التارخيية، حيث  1978على الدميقراطية والالمركزية. يعترب الدستور اإلسباين لعام 

متتعت األقاليم بنوع من شبه االستقالل وإدارة الشؤون الذاتية. مت التصديق على الدستور، نتيجة استفتاء 
٪ من الناخبني لصاحل الدستور اجلديد،  88، حيث صوت 1978كانون األول عام   6شعيب عليه يف 

 س السنة.كانون األول يف نف  29وصدر الدستور يف 

 

احلكم وبدرجات متفاوتة  من مناطق احلكم الذايت ومدينتني ذاتييت 17منذ ذلك احلني، تتألف إسبانيا من 
لرتاب اإلسباين. ال يوجد امن احلكم الذايت، وفقاً لدستور البالد، الذي يؤكد يف احلني نفسه، على وحدة 

 لسي النواب والشيوخ.رأة متثيل جيد يف جمدين رمسي للبالد، وينص الدستور على احلرية الدينية، وللم

 

كم العامة. السلطة التنفيذية نظام إسبانيا هو نظام ملكي دستوري، وراثي من ملك وبرملان من جملسني، واحملا 
لك وتنتخبه اجلمعية الوطنية تتكون من جملس الوزراء برائسة رئيس احلكومة )مماثل لرئيس وزراء( يقرتحه امل

  تشريعية.بعد االنتخاابت ال

 

ري املركزية يف أورواب إىل جانب غتتألف إسبانيا تنظيمياً من أقاليم ذاتية احلكم حيث إهنا إحدى أكثر البلدان 
 خاصاً إضافة إىل حكومة وإدارة سويسرا وأملانيا وبلجيكا. على سبيل املثال، ميتلك كل إقليم برملاانً منتخباً 

انب ذلك، تدير بالد الباسك دار الصحة والتعليم إقليمياً، إىل جعامة وميزانية وموارد ونظم وغريها كما ت
الد الباسك قوة شرطة تستبدل بعض وانفارا أيضاً مالياهتا العامة اخلاصة ابإلقليم. بينما توجد يف كتالونيا وب

 [8وظائف الشرطة املركزية. ]

 

توب يف التمهيد، حيث يقال: ينص الدستور اإلسباين، على وحدة االختالف ضمن األمة الواحدة، وهو مك
األمة اإلسبانية، راغبة يف إقامة العدل واحلرية واألمن وتشجيع ما هو يف صاحل شعبها، ويف إطار ممارستها 
لسيادهتا، تعلن عن إرادهتا يف: ضمان التعايش الدميقراطي طبقًا للدستور والقوانني ووفقًا لنظام اقتصادي 
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وكل شعوب إسبانيا يف ممارستهم حلقوق اإلنسان وثقافاهتم وتقاليدهم واجتماعي عادل. محاية كل اإلسبان 
 [9ولغاهتم ومؤسساهتم. ]

 

، حيث يشدد يف املادة الثانية يعرتف الدستور اإلسباين حبق األقاليم يف احلكم الذايت وإدارة الشؤون اخلاصة
ن الذي ال يقبل التجزئة؛ إلسباعلى أن يقوم الدستور على وحدة األمة اإلسبانية اليت ال تنفصل، وطن كل ا

عرتف ابلتضامن فيما ويضمن ويعرتف حبق احلكم الذايت للقوميات واملناطق اليت يتكون منها ويضمن وي
 [10بينها. ]

 

، وفق ما يلي: حيق من الفصل الثالث، على حق األقاليم يف إنشاء حكمها الذايت 143ينص يف املادة 
واجلزر واحملافظات اليت  صوصيات اترخيية وثقافية واقتصادية مشرتكةللمحافظات املتجاورة اليت تتمتع خب

ار ممارسة حق احلكم الذايت تشكل كياانً اترخيياً أن تتمتع ابحلكم الذايت وتكون جمتمعات حكم ذايت يف إط
اسية. ملا حتدده أنظمتها األس من الدستور، وفقاً ملا ينص عليه هذا الباب وطبقاً  2املنصوص عليه يف املادة 

[11] 

 

لدولة ملناطق احلكم الذايت، حيث من املواد املهمة يف الدستور اإلسباين، هو احلماية القانونية اليت تؤمنها ا
ايت وفقًا ملا ينص عليه من الفصل الثالث إىل ما يلي: تعترب أنظمة احلكم الذ 147يشار يف املادة رقم 

ايت وتعرتف به الدولة وحتميه جمتمع من جمتمعات احلكم الذالدستور مبثابة القاعدة القانونية األساسية لكل 
 [12بصفته جزءاً مكوانً لنظامها القانوين. ]

 

بانيا ترااثً ثقافياً حيظى ابحرتام ومحاية يف املادتني الثالثة والرابعة، يعترب كل من ثراء خمتلف األمناط اللغوية إبس
تلك اجملتمعات. وترفع  احلكم الذايت أبعالم وراايتخاصني، ويعرتف مبوجب األنظمة األساسية جملتمعات 

اسبات الرمسية اخلاصة هبم. هذه األعالم والراايت إىل جانب علم إسبانيا فوق البناايت العمومية ويف املن
[13] 
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يف الباب السابع "االقتصاد واملالية" من الفصل الثاين "سن القوانني"،  135يشار يف البند السادس من املادة 
 حق األقاليم املتمتعة ابحلكم الذايت، يف حتديد امليزانية املالية، حيث تتخذ جمتمعات احلكم الذايت، وفقاً إىل

لقوانينها الداخلية ويف احلدود املنصوص عليها يف هذا الفصل اإلجراءات الضرورية من أجل التطبيق الفعلي 
 [14. ]ملبدأ االستقرار يف قوانينها وقراراهتا اخلاصة ابمليزانية

 

ما بني هذه اجملتمعات، أما يف حال النزاعات حول الصالحيات بني الدولة وجمتمعات احلكم الذايت أو في
 فإن احملكمة الدستورية تتدخل حلل املوضوع.

 

 سويسرا

 

نتوأن مستقاًل، تعرتف حبرية كا  26ال توجد فيها لغة واحدة بل أربع لغات، ال هوية عرقية للبلد، تتألف من 
ويسرية. تقع سويسرا يف قلب قاد والدين، وتشدد على املساواة بني املرأة والرجل.. الكونفدرالية الساالعت

مسا وإمارة ليختنشتاين من القارة العجوز بني مخس دول، وهي أملانيا من الشمال وإيطاليا من اجلنوب والن
سويسري الدميقراطي حتاد ال. ترجع نشأة اال2كم  41300الشرق وفرنسا من الغرب، وتبلغ مساحتها حوايل 

وّقعت ميثاق حتالف م عندما اجتمعت ثالثة كانتوانت وهي شفيتس وأونرتفالدن ويوري، و 1291إىل عام 
األخرى لالحتاد وكانت  دفاعي فيما بينها، يعرف ابسم "امليثاق الدائم"، وانضمت املقاطعات واحدة تلو

م 1848د لسويسرا عام لبالد، انبثق الدستور اجلديتتمتع ابستقالل شبه اتم. بعد حروب طاحنة عصفت اب
ت سلطة وصالحيات وحتددت والذي أقيم مبوجبه نظام دميقراطي فيدرايل، حيث متّ اعتماد حكومة فدرالية ذا

كانتوانً.   26تضم اليوم  مدينة برن عاصمة للفدرالية السويسرية، وما زالت إىل يومنا هذا، وغدت سويسرا
 ات العاملية.سياسي، حافظت على موقفها شبه احملايد من احلروب والصراعويف طوال اترخيها ال

 

مر الدستور السويسري ابلكثري من التغيريات والتعديالت إىل أن وصل إىل شكله احلايل. تتألف الكونفدرالية 
دايت مقاطعة شبه مستقلة، ونظام احلكم يعتمد على الدميقراطية املباشرة عن طريق البل 26السويسرية من 

واجملالس، ويتألف جهاز احلكم من جملسي النواب والشيوخ. حيث يشار يف املادة األوىل من الدستور 
يتكون من الشعب السويسري واملقاطعات اآلتية: زيورخ، برين، لوسرين، أوري،  االحتاد السويسري أبن؛
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زل وريفها، شافهاوزن، ابنزل شفايتز، أوبفالدن ونيدفالدن، جالريس، تزوج، فرايبورج، سولوتورن، مدينة اب
أوسرهودن وابنزل انرهودن، سانت جالني، جراوبوندن، آرجاو، تورجاو، تسينو، فو، فايل، نيوشاتيل، 

 [15جينيف، وجورا. ]

لسيادة طاملا أن دستور االحتاد ل يف املادة الثالثة يعرتف ابستقاللية املقاطعة وسيادهتا؛ تتمتع املقاطعات اب
 [16حتاد. ]يادة. كما متارس املقاطعات كافة احلقوق اليت ل تفوض إىل االحيد من هذه الس

األمة القانونية. حيث يشار  األمة السويسرية ليست أمة عرقية، بل تؤمن ابلتعدد الثقايف واللغوي ضمن إطار
 [17الرومانشية. ]ة، واإليطالية، و يف املادة الرابعة إىل أن اللغات القومية يف سويسرا هي األملانية، والفرنسي

ن املادة الثامنة أبنه ال جيوز ينص الدستور السويسري على املساواة أمام القانون، ومذكور يف البند الثاين م
ع االجتماعي أو طريقة احلياة التمييز بني الناس بسبب األصل أو العرق أو اجلنس أو العمر أو اللغة أو الوض

 [18قلية أو النفسية. ]اسي وال بسبب اإلعاقة البدنية أو العأو االعتقاد الديين أو الفلسفي أو السي

تماعي وحىت االقتصادي، تتمتع املقاطعات السويسرية بشبه االستقالل السيادي الدستوري والسياسي واالج
ريتها اإلدارية، أي ححيث ال يتدخل االحتاد يف شؤون املقاطعات إال يف حاالت الضرورة، وللمقاطعات 

 [19من الدستور حيرتم االحتاد استقاللية املقاطعات. ] 47وحسب املادة 

لدميقراطي. ولكم هو مؤسف، ايعترب النموذج السويسري من أهم األمثلة على األمة القانونية واحلكم احمللي 
األصالة، يف معممان احلروب و أن يعيش الشرق األوسط الذي كان يوماً ما مثاالً على التعددية والدميقراطية 

 ية والدينية القذرة اليت أفقدت رونق الشرق اجلاذب.القومو 

 

 اإلمارات العربية املتحدة

 

نظام االحتادات الالمركزية ليس مقتصرًا فقط على القارة العجوز، حيث نشهد أنظمة مماثلة يف اخلارطة 
اإلمارات  الشرق أوسطية أيضًا ومن األمثلة البارزة للعيان اإلمارات العربية املتحدة أو ما كانت تسمى

املتصاحلة أو ساحل عمان. أتسست اإلمارات العربية املتحدة واختذت شكلها احلايل يف سبعينيات القرن 
م، حيث تتكون من سبع إمارات احتادية ويشار إىل ذلك يف 1971املنصرم، وابلتحديد استناداً إىل دستور 
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ادية مستقلة ذات سيادة، ويشار إليها فيما بعد املادة األوىل من الدستور؛ اإلمارات العربية املتحدة دولة احت
أم  -عجمان  -الشارقة  -ديب  -يف هذا الدستور ابالحتاد. ويتألف االحتاد من اإلمارات التالية: أبو ظيب 

  [20رأس اخليمة.] -الفجرية  -القيوين 

 

رسوم اجلمركية بني ى التتمتع اإلمارات بشبه استقاللية اقتصادية وإدارية ضمن االحتاد نفسه، حيث تلغ
ادية املراحل التدرجيية املناسبة اإلمارات وتشكل إمارات االحتاد وحدة اقتصادية ومجركية وتنظم القوانني االحت

رتام كل إمارة عضو [ وينص يف املادة العاشرة للدستور على ما يلي؛ مع اح21لتحقيق تلك الوحدة. ]
 داخلية يف نطاق هذا الدستور.الستقالل وسيادة اإلمارات األخرى يف شؤوهنا ال

الحتاد، إال أن مجيع األفراد لدى اابلرغم من اعتبار الدين اإلسالمي واللغة العربية الدين واللغة الرمسيني يف 
دة الدينية أو املركز االجتماعي. القانون سواء، وال متييز بني مواطين االحتاد بسبب األصل أو املوطن أو العقي

[22] 

لس وزراء االحتاد واجمللس الوطين الحتادية من اجمللس األعلى لالحتاد ورئيس االحتاد وانئبه وجمتتكون السلطة ا
عترب السلطة األعلى يف االحتادي والقضاء االحتادي، حيث يتم متثيل كل إمارة يف جملس االحتاد الذي ي

ثل يف اجملالس اإلدارية، فمثالً ممالبالد. تدار السلطة يف االحتاد بصيغة تشاركية المركزية وينوب عن كل إمارة 
مقاعد ودبـي  8ة أبو ظيب مقعداً موزعاً بني اإلمارات، حيث إلمار  34يتكون اجمللس الوطين االحتادي من 

 4مقاعد والفجرية  4مقاعد وأم القيوين  4مقاعد وعجمان  6مقاعد ورأس اخليمة  6مقاعد والشارقة  8
لسلطة القضائية العليا إلجياد ابني اإلمارات، فاحملكمة االحتادية هي مقاعد. أما يف حالة النزاعات واملآزق 

  احللول املناسبة.

  

 كردستان العراق

 

تعترب جتربة احلكم الذايت يف اجلزء اجلنويب من كردستان، من التجارب الفتية يف املنطقة، حيث مت توقيع اتفاقية 
م 1970آذار  11راقية آنذاك ومصطفى الربزاين يف احلكم الذايت إلقليم جنوب كردستان، بني احلكومة الع

    مع اإلبقاء على قضية كركوك عالقة يف األجندة.
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منوذج الفيدرالية العراقية، هو منوذج مشّوه ويعتمد على احملاصصة الطائفية واإلثنية يف السلطة حتت مسمى 
لسلطة االحتادية يف العراق من السلطات احلقوق الفردية وحق تقرير املصري مبعناه القومي الليربايل. تتكون ا

   التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتضم السلطة التشريعية جملسي النواب واالحتاد.

 

مركزي يف العراق وفق ما من الفصل األول يف الباب اخلامس على النظام االحتادي الال 116ينص يف املادة 
[ 23مركزية وإدارات حملية. ]ق من عاصمة وأقاليم وحمافظات اليلي؛ يتكون النظام االحتادي يف مجهورية العرا

د نفاذه إقليم كردستان، "يقر هذا الدستور عن 117ويعرتف ابإلقليم الذايت لكردستان العراق يف املادة 
 [24وسلطاته القائمة إقليما احتادايً." ]

 سوراي وجتارب الالمركزية ابحلكم

 

ثمانية أبيدي دول احللفاء، ، سقطت الوالايت العربية يف السلطنة الع1918بعد احلرب العاملية األوىل عام 
 [25. ]1916انيا عام بيكو مع بريط-وكانت سوراي، كما لبنان، من نصيب فرنسا مبوجب اتفاقية سايكس

ميقراطية والالمركزية ابحلكم ل تكن امليول القومية هي الطاغية على املشهد السياسي آنذاك، بل امليول الد
والدروز والعلويون مع  و كان املطلب الرئيس، لثقافات املنطقة. ويف الفرتات الالحقة، سيشارك الكرده

ورية. أما األفهام اليت تقلب اإلثنيات والطوائف األخرى، يف إهناء االحتالل األجنيب، وبناء اجلمهورية الس
لدول األخرى، هي وليدة اتفاقيات ربية وكل االتاريخ، وتشرحه ابللغة العرقية والقومية، فال تدرك أبن سوراي الع

لطنانة اليت صموا اآلذان هبا، ادولية، ال متس الواقع اجملتمعي التعددي والدميقراطي للمنطقة. وكل الشعارات 
اشرتاكية، هي أصاًل شعارات قوموية ومستوردة من اخلارج، عفلق ل يبتدعها من  –عربية  –مثل وحدة 

و إعادة تشكيل الوعي  قوموي إيطايل، امسه جوزييب ماسيين. كل ما فعلوه، هرأسه، بل هي لرجل ماسوين
 التارخيي للمجتمع السوري وصياغته مبا يوائم مصاحلهم.

أعلن عن اململكة السورية، بقيادة امللك فيصل األول. ومت كتابة أول دستور  1920مارس لعام  8يف 
جلنة خاصة برائسة هاشم األاتسي مهمتها صياغة دستور لسوراي، يف نفس العام، حيث شكل املؤمتر السوري 

مادة. وإن كان نظام احلكم حسب الدستور، هو ملكي،  147اململكة وجاء الدستور ابثين عشر فصاًل و
ولكنه كان يف الوقت ذاته، يشدد على النظام املدين النيايب، حيث كان املؤمتر السوري العام يتألف من 
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النواب كانوا ينتخبون شعبياً، أما جملس الشيوخ، فكان ينتخب من قبل جملس جملسي الشيوخ والنواب، ف
عضوًا نصفهم  /16النواب ويعني جزء منهم من قبل امللك. أما احملكمة الدستورية العليا فتتألف من /

منتخبون من قبل جملس الشيوخ والنصف اآلخر من رؤساء حماكم التمييز. يشار يف الدستور أيضاً إىل أن 
بالد تدار حسب النظام الالمركزّي ولكل مقاطعة جملسها النيايب وحكومتها اخلاصة وحاكمها املعنّي من ال

قبل امللك وال يتدخل أحد إبداراهتا وشؤوهنا الداخلّية إال يف األمور العامة اليت هي من اختصاص احلكومة 
كة السورية تتألف من مقاطعات تشكل املركزية. وهذا هو النص احلريف للمادة الثانية من الدستور: "اململ

[ ل تدم هذه احلكومة الفيصلية إال فرتة حمدودة من الزمن، حيث 26وحدة سياسية ال تقبل التجزئة." ]
 تدخل الفرنسيون وأقاموا حكومة انتدابية جديدة حمل القدمية.

ليست العروبة، كانت اهلوية و الالفت لالنتباه، والذي قد يثري اجلدل، يف الفرتات الالحقة، هو أن "سوراي" 
"اجلمهورية العربية السورية"  اجلامعة للثقافات املختلفة اليت كانت تعيش يف كنف اململكة. ول يظهر، مفهوم

طنية" اليت أسسها، العرب ، إال بعد املرور مبا يسميه األستاذ كمال ديب "مرحلة الدولة الو 1946يف عام 
 عة اجلغرافية.ن اإلثنيات والطوائف الدينية يف هذه البقوالكرد والدروز والعلويون وغريهم م

ملذهبية واإلثنية ال فالتعددية ا سوراي من الناحية التارخيية والسوسيولوجية، غري صاحلة ألن تكون دولة قومية،
ثنية ولغوية متعددة: مجاعات دينية وإ 1946تسمح بذلك. ضمت سوراي يف احلدود اليت انتهت إليها عام 

لسكان يليهم العلويون بنسبة ابملئة من ا 75طائفة، ومّثل السّنة زهاء  16عدد اجلماعات املذهبية  فقد بلغ
وائف املسيحية من موارنة ابملئة، مث بقية الط 3ابملئة فالدروز  5ابملئة، مث الروم األرثوذكس بنسبة  15 – 12

مّية إىل شرق جبال العلويني، يف جبل السلَ  وروم كاثوليك والتني وبروتستانت وسراين، إضافة إىل اإلمساعيليني
، وبلغ جمموع املسيحيني يف وأقلية صغرية جداً من الشيعة اإلثين عشرية واإليزيديني وعدد ضئيل من اليهود

إلثنيات مخساً: عرب ا[ أما على الصعيد اإلثين، فقد بلغ عدد 27ابملئة من السكان. ] 12سوراي نسبة 
 [28أشوريون وشركس. ]/وكرد وأرمن وتركمان وسراين

الثقافات الكردية والعلوية والدرزية يف سوراي تنظيمًا ذاتياً،  -كان التنظيم اإلداري السياسي للمجتمعات 
معتمداُ على البنية القبائلية العشائرية، وشارك أبناؤهم يف حرب التحرير واالستقالل وبناء اجلمهورية السورية، 

  والدميقراطية آنذاك.بل كانوا من بناة سوراي الفتية 
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تعرضت جغرافية كردستان للتجزئة القسرية اليت فرضت من قبل االحتالل األجنيب والنظام الدويل آنذاك، 
م ولوزان 1920م وسان رميو 1916حيث قسمت كردستان إىل أربعة أجزاء وفق معاهدات سايكس بيكو 

  رضية لإلابدة حبق الكرد.م، ول تكن سيفر إال وعوداً معلقة ابهلواء، وتعبيد األ1923

حقاً سوراي، حيث توزع الكرد وقع اجلزء الغريب من كردستان حتت نفوذ احلدود املرسومة للدولة اليت مسيت ال
، وينتشرون يف املدن جغرافيًا من ديرك أقصى الشرق السوري، إىل عفرين )جبل األكراد( يف أقصى غربه

ًا اترخييًا يف أتسيس ابملئة من سكان سوراي ولعبوا دور  20السورية الكربى كحلب ودمشق. يشكل الكرد 
   تان.سوراي، اليت بقوا مهمشني فيها مثلهم مثل إخواهنم يف األجزاء األخرى من كردس

ور ابرز يف مرحلة ما ميكننا شارك الكرد السوريون بشكل فّعال يف بناء صرح اجلمهورية السورية، وكان هلم د
ريب وعانوا الويالت، ومت ولكنهم تعّرضوا للتهميش على يد احلزب البعثي الع تسميته التحول الدميقراطي.

لهم يف تركيا، كانوا من أهم جتريدهم حىت من حق املواطنة واجلنسية السورية، ونسوا أبن الكرد يف سوراي مث
ية من ألصول العفرينامؤسسي سوراي املعاصرة، ومن منا ال يعرف قصة الشاب الكردي سليمان احلليب ذو 

  قرية كوكان ابلتحديد، الذي قتل قائد اجليش الفرنسي كليرب.

مهتهم اجلديرة ابلذكر، تصدى الكرد مع املكوانت األخرى يف سوراي لالحتالل الفرنسي، حيث كان هلم مسا
سورية أايم فيصل، يوسف من معركة ميسلون إىل الثورة السورية الكربى. قاتل وزير احلرب يف اململكة ال

لون. وعندما سئل م فيما يسمى واقعة ميس1920ة ببسالة وشجاعة كبرية ضد االحتالل الفرنسي العظم
  اي بدون مقاومة!هل تستطيع إيقاف الزحف الفرنسي؟ فأجاب: لن أدع التاريخ يسجل إهنم دخلوا سور 

ل وجهاء مثل املكوانت األخرى طالب الكرد أيضاً حبكم ذايت حملي يديرون به شؤوهنم اخلاصة. حيث أرس
عشائر اجلزيرة، أثناء توقيع فرنسا معاهدة مع احلكومة الوطنية يف دمشق يف ثالثينيات القرن املنصرم، مطالبهم 
إىل فرنسا، طالبني فيها إعطاء دور أكرب ملكوانت املنطقة إلدارة شؤوهنم الذاتية، وقد سلم الدكتور كامريان 

شخصية من رؤساء العشائر واملخاتري والتجار الكرد  بدرخان وحاجو آغا مذكرة وقع عليها أكثر من مئة
والوجهاء املسيحيني، ابليد إىل املندوب الفرنسي يف بريوت. وبسبب عدم موافقة الفرنسيني واحلكومة يف 
دمشق على مطالبهم، نزلت مكوانت اجلزيرة إىل الشوارع وأعلنوا عن متسكهم مبطالبهم، اليت سرعان ما 

ة. وعن مطالب الكرد يقول الشاعر جيكر خوين ما يلي "يف احلقيقة كان هدفنا حتولت إىل مقاومة مسلح
أن ينال الكرد يف سوراي حقوقهم القومية واإلنسانية، أي أن نتمتع حبقوقنا يف سوراي يف ظل العلم السوري 
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األتراك مع إخواننا اآلخرين بعد رحيل فرنسا، ألننا خنشى أن يصيبنا ما أصاب إخواننا الكرد يف ظل حكم 
 [29والفرس، ويف النهاية حدث ما كنا خنشاه." ]

فوها األخرى، فهي بريطانيا نالدور الذي لعبته فرنسا ل يكن خيتلف عن الدور الربيطاين يف العراق ومناطق 
وحشية ال مثيل هلا يف نفسها اليت قسمت اهلند إىل هند هندوسية وابكستان إسالمية، ومارست فرق تسد ب

ست فرق تسد بنجاح موفق، اسي للعال. هذا ما فعلته فرنسا، دفعت سوراي إىل القوموية ومار التاريخ السي
  إىل أن ظهرت البعثية الشوفينية اليت أدخلت سوراي إىل عصور مظلمة.

ب امليول الدولتية لبعض مر العلويون السوريون بتجربة حكم ذايت بدعم الفرنسيني ولكنها ل تكتمل، بسب
ها من املؤامرات السياسية. القوى القوموية )اليت تشكلت خارجاُ مثل العربية الفتاة( وغري  زعمائها وحتريض

لعلويني من ِقبل الفرنسيني. احىت القرن العشرين كان العلويون معروفني ابسم النصرييني، ومت تداول اصطالح 
ا العثمانيون األتراك، لذلك رهعاىن العلويون من املذاهب السنية املتسلطة خالل كافة العهود اإلسالمية وآخ

   متركزوا يف اجلبال مثل األقليات األخرى.

من قبل العلويني بقيادة  مع بداية دخول الفرنسيني لسوراي، وخاصة الساحل السوري، جوهبوا مبقاومة شرسة
شكل كامل على جبال م سيطر اجليش الفرنسي ب1921صاحل العلي. ولكن هذه املقاومة ل تدم ومع حلول 

رتبطة عضوايً ابحتاد مع الدويالت م أقام الفرنسيون يف تلك اجلبال "الدولة العلوية" امل1922العلويني. يف عام 
   بتغاه.ملالسورية األخرى، حيث كان اهلدف إقامة حكم احتادي فيدرايل، ول يصل املشروع 

التجربة الدميقراطية  نتهتكان للعلويني دور كبري يف اجليش السوري حيث متتعوا برتب ومناصب عليا، وا
احنسار امليول الدميقراطية، للعلويني، أما سيطرة العلويني على الدولة السورية بعد انقالب حافظ األسد، و 
راي إىل حرب األرجمدون، فجلب معه مذهبية ابطنية حتت غطاء القوموية العروبية اخلرافية اليت أوصلت سو 

 اليت ذهب ضحيتها اآلالف واآلالف..

ة املوحدين الدروز من أهم طوائف سوراي ويتمركزون يف السويداء وبعض مناطق حوران يف اجلنوب طائف
السوري ومشال غرب سوراي. ويعود أصل الدروز إىل الشيعة اإلمساعيلية وإىل مصادر صوفية يف اإلسالم. 

ة اليواننية القدمية، [ حيث مجعوا بني اإلسالم واملذاهب الصوفية الشرق أوسطية، وحىت أتثروا ابلفلسف30]
  وما تسمية "شيخ عقل" لكبار رجال الدين عند الدروز إال تيمناً بفلسفة "العقل" إن صح التعبري.
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كما للكرد والعلويني والعرب واملسيحيني وغريهم من الثقافات واإلثنيات األخرى، فللدروز أيضاً دور مهم 
ومن منا ل يسمع ببطولة سلطان ابشا األطرش الدرزي  جدًا يف بناء اجلمهورية السورية )الدولة الوطنية(،

  م.1925زعيم الثورة السورية الكربى عام 

طنية ضد االحتالل الفرنسي ومبشاركة كافة اإلثنيات و ( ثورة 1927 - 1925كانت الثورة السورية الكربى )
الدولة  –غية على ميول األمة اوالطوائف. كان احلس الوطين الدميقراطي وميول األمة الدميقراطية املتعددة، ط

يث وحتت مسمى حاليت ترسخت بفضل ميثولوجيات مجال عبد الناصر وحزب البعث العريب االشرتاكي. 
هتم كل ميل دميقراطي المركزي الدولة الواحدة، متت ممارسة إابدة ثقافية حبق املكوانت األخرى يف سوراي. وا

  زبية.ابالنفصالية، وجتذرت القوموية والشوفينية احل

يثاً تعيش صراعاً داخلياً م، وكانت اجلمهورية املتأسسة حد1946نيسان عام  25أعلنت سوراي استقالهلا يف 
ألحزاب السياسية، من ابني الدميقراطية والتيار القوموي السلطوي. ظهرت آنذاك يف سوراي العشرات من 

أنطون سعادة. نشطت  جتماعي بقيادةاحلزب الشيوعي بقيادة خالد بكداش إىل احلزب السوري القومي اال
ون الفكر القومي كان غريباً جداً كاألحزاب القومية كثرياً يف سوراي ولكنها ل تلَق احلاضنة الشعبية املرجوة،  

ليق ابلبحث هو أن قواد الفكر بني السوريني املتعددي اهلوايت واإلثنيات واملذاهب. واملثري لالستغراب واخل
أثرين ابلقوموية والثورة ه التقريب كانوا قد درسوا وعاشوا يف فرنسا فرتة طويلة متالقومي كلهم على وج

ي اتريخ شعوب املنطقة بعمق،  الفرنسية. كانت الطبقة اجلديدة املتشكلة للتو، طبقة هوجاء واستشراقية ال تع
النظام االستعماري هندسي مكل ما سعوا إىل فعله هو إعادة إنشاء الوعي التارخيي للمجتمع السوري، كانوا 

ة للواقع السوسيولوجي اجلديد، فال ميكن تعريف القوموية سوى إهنا ذهنية استعمارية فظة، ال متت بصل
ي والدولة القومية، يعين تعبيد للمنطقة. وإن أردان التعبري عن املوضوع بلغة السياسة، فانتشار الفكر القومو 

ذا السرطان يف اجلسد االجتماعي ليت ولدت ابلتزامن مع انتشار هاألرضية اإليديولوجية إلسرائيل يف املنطقة، ا
  للشرق األوسط.

"مدرسة واحدة مجيع املواطنني، واملدرسة الواحدة كفيلة أبن ختلق عقلية متجانسة موحدة"، هذا هو شعار 
الوحدة م(، التجانس و 1968 –م 1899الدولة العروبية القوموية املثالية اليت اندى هبا زكي األرسوزي )

والتنميط واألمة الواحدة واللغة الواحدة والتاريخ الواحد والعرق الواحد، كأنه يراد إنشاء أمة اعتمادًا على 
علم الوراثة حسب املفهوم النازي اهلتلري. كل شيء بدأ مع ما كان يسمى "عصبة العمل القومي" اليت 

تدرب ودرس يف السوربون الفرنسية. إنه  أسسها زكي األرسوزي الضابط العلوي من لواء إسكندرون، الذي
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السلف املشرتك لكل التيارات العروبية القوموية اخلرافية، وأصاًل هذا النوع مع الفلسفات كان غريبًا عن 
اجملتمع الشرق املتعدد اإلثنيات واألداين واملذاهب، ولكنه كان البضاعة الرائجة يف السوق العاملي وقتها، فال 

، بدون سوق قومية وميثولوجيا الروح الوطنية واحلدود واألمة.. الرأمسالية )الشبكة رأمسال بدون قومية
االحتكارية اليت أمست نظامًا عامليًا ونسقًا متكاماًل منذ القرن السادس عشر( كانت حباجة خلرافة الروح 

أموال الرأمساليني القوموية والدولة القومية، حيث كانت الدول ذات السيادة، تدفع تكاليف اإلنتاج وحتمي 
يف البنوك وتؤمن هلم الشرعية القانونية، وما الدول القومية سوى شركات خرافية منشأة ذهنياً، وسرطان 
اجتماعي يتناقض والطبيعة التعددية للمجتمعات البشرية. أتثر األرسوزي ابلفلسفات الفرنسية والقوموية 

م( 1789ن تكون للشعب )أهم مبدأ يف الثورة الفرنسية الشائعة يف القارة العجوز، وآمن أبن السيادة جيب أ
م( املثالية الفرنسية وترجم تلك الروح إىل 1941 –م 1859وأخذ عن الفيلسوف الفرنسي هنري برغسون )

العروبة واألمة العربية اخلالدة...! كيف يؤمن الناس بذلك، كأن تؤمن مثالً أبن االستهالك جيلب السعادة، 
  أن يصل العقال )اإلنسان العاقل( إىل هذه املرحلة...!إهنا أضحوكة حقاً 

الثينيات القرن املنصرم، ثال ننكر احلركة اليت قادها األرسوزي ضد االحتالل الرتكي للواء إسكندرون يف 
م. ميكننا 1939فرنسية عام  ولكنها ل تعِط نتائجها املطلوبة، حيث احتل اللواء من قبل األتراك ومبباركة

اتورايت مثل مجال عبد الناصر رسوزي األب الروحي للقومية العربية والبعث العريب الذي أنتج ديكتاعتبار األ
  وصدام احلسني.

م( 1989 –م 1910كانت اللبنات العقائدية اإليديولوجية قد وضعت، فبىن عليها كل من ميشيل عفلق )
ية هلذه األفكار اليت ستحول سوراي م(، القوة التنظيمية والرتمجة العمل1980 –م 1912وصالح البيطار )

فيما بعد إىل دولة األمة الواحدة املذهبية واالستخباراتية العسكراترية. درس عفلق والبيطار أيضاً يف السوربون 
م وتتلمذا على يد زكي األرسوزي. يعترب ميشيل عفلق امسا ابرزاً جداً يف 1934الفرنسية وخترجا منها عام 

يديولوجي حلزب البعث ومطور للفكر القوموي العرويب، ويشكل منعطفاً هاماً واترخيياً اإلنشاء التنظيمي واإل
لسوراي. ينتمي عفلق إىل أسرة مسيحية أرثوذكسية ذات أصول يهودية حسب بعض املؤرخني، ولد يف دمشق 

تويف يف  وأكمل دراسته اجلامعية يف ابريس. بعدها عاد إىل دمشق وتنقل بينها وبريوت والقاهرة وبغداد.
م. أتثر عفلق حبركة االنبعاث اإليطايل بزعامة جوزييب مازيين فحملها أبهدافها 1989مشفى يف ابريس عام 

االستقالل( مث استبدل االستقالل  -احلرية  -إىل الواقع العريب واستورد من الفكرة اإليطالية أهداف )الوحدة 
  [31ابالشرتاكية. ]
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البيطار ما يسمى "حركة اإلحياء العريب" وسرعان ما ختليا عن ذلك واستخدما يف البداية أنشأ الثنائي عفلق و 
اصطالح "االنبعاث" حيث قررا أن ما جيري يف األمة العربية هو انبعاث وليس إحياء فقط، وسبق أن 

م، 1947نيسان عام  7استخدم هذا االصطالح من ِقبل األرسوزي. مت اإلعالن عن حزب البعث العريب يف 
ح فروعه يف أغلب البلدان العربية. اندمج حزب البعث العريب مع احلزب العريب االشرتاكي الذي يقوده ومت فت

  م، وهبذه الشاكلة ولد ما يسمى "حزب البعث العريب االشرتاكي".1952أكرم احلوراين عام 

كل األمم ووجودها ربية فوق  أسس حزب البعث ملفهوم العروبة الصارمة والعنصرية، حيث اعترب عفلق األمة الع
اتتورك تركيا وهتلر أملانيا، أزيل ومنها ظهرت كل احلضارات، وما اإلسالم سوى هدية العروبة للبشرية. كما أ

ن( واعترب احلس العريب حاول عفلق إعادة بعث األمة العربية من جديد ابلعمل األخالقي والروحي )برغسو 
جمتمع أمة يتكون من أفراد  قات حسب املفهوم املاركسي بلحساً فطرايً ومتعالياً، وليست األمة العربية طب

ية اجملسدة يف احلزب الطليعي متجانسني واعني لذواهتم العروبية. فكل شيء خيضع للمصلحة العليا لألمة العرب
زلة اتمة عن اخلارج وكأنه عمثل جتسد اإلله يف املسيح لنصرة املظلومني، فيضع احلزب الشمويل اجملتمع يف 

فنحن أمام ثالثي مقدس   ".1984من األخ األكرب كما وصفه جورج أوريل يف روايته املشهورة " مراقب
العبد يف امللكيات  –امللك  –اكلة الثالثيات الالهوتية املقدسة مثل اإلله الوطن على ش -السوق  -األمة 

  لروح القدس يف املسيحية الكاثوليكية.ا –البن ا –العبودية القدمية واألب 

ن الشعار الطنان األهم للبعثية هو الوحدة العربية، حيث أصبح هوساً للبعثيني الذين ما فتئوا يبحثون عن كا
آلية لتطبيق هذه األفكار العنصرية حتت سقف واحد وعلم واحد وملك واحد ووطن واحد وجيش واحد. 

الفاجعة ودولة  م. وهنا بدأت1961م و1958وهذا ما حصل فعالً حيث احتدت مصر وسوراي بني عامي 
االحنطاط وانعدام الدميقراطية وخرافة األمة الواحدة يف سوراي، وبلغة السوسيولوجيا وجلنا عصر رأمسالية الدولة 
واألمة العربية. فرضت الناصرية السلطة االستخبارتية العسكرية على سوراي ومت حل كل األحزاب السورية 

ن مجال عبد الناصر وشكري القوتلي عن والدة اجلمهورية وكانت وحدة اندماجية انصرية، وأعلن الرئيسا
شباط وافق استفتاء شعيب شكلي على  21م من القاهرة، ويف 1958شباط عام  1العربية املتحدة يف 

ابملئة للجمهورية العربية  99,99الوحدة االندماجية بني البلدين وأصبح عبد الناصر الرئيس املنتخب بنسبة 
كلة مت تصفية الدميقراطيني والشيوعيني وكافة امليول الدميقراطية والالمركزية اليت كانت املتحدة. وهبذه الشا 

موجودة إىل وقتها يف سوراي. وبعد صراع طويل بني الناصرية والبعثية نفسها ونتيجة ظروف دولية ودعم 
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مرحلة دولة إقليمي لالنقالب النحالوي ضد االندماج، انتهت الوحدة بني البلدين، ودخلت سوراي يف 
 الظالم البعثية..

ية املتحدة، إىل اجلمهورية م، تغري اسم اجلمهورية العرب1961أيلول من عام  28بعد االنفصال الذي وقع يف 
ت عسكرية، عاد البعث السورية ولكن سرعان ما أصبحت اجلمهورية العربية السورية. وبعد سلسلة انقالاب

سكري البعثي بقيادة م. حصل االنقالب الع1958 حله أعوام للمشهد السياسي والعسكري بقوة بعد أن مت
املدنية للبعث، يف  الضباط صالح جديد وحافظ األسد وحممد عمران، مدعومني من ميشيل عفلق والقيادة

   م ومسيت "ثورة الثامن من آذار".1963الثامن من آذار عام 

اكي بنية اجملتمع السوري بعث العريب االشرت دّمرت األفكار القوموية وممارساهتا الفظيعة من قبل حزب ال
و ما يصح تسميته بفاشية أالتعددي، ومارس نوع من اهلندسة االجتماعية حتت مسمى األمة العرقية الصافية 
ياسات اإلقصاء والدمج سالدولة القومية. ومت هتجري اآلالف من الكرد من قراهم وبيوهتم ومورست عليهم 

زام العريب أهم إجناز حلزب قوق اإلنسانية بكافة أشكاهلا. حيث يشكل مشروع احلواحلرمان من املواطنة واحل
وع الفاشي املقرتح من قبل املالزم البعث العريب االشرتاكي وإيديولوجيته الوضعية املبتذلة. مت تطبيق هذا املشر 

ية املنطقة وبناء األمة ميغرافالبعثي حممد طلب هالل يف سبعينيات القرن املنصرم الذي كان يهدف إىل تغيري د
م. حيث يقول هالل 1973م ودخل حيز التنفيذ يف أعوام 1963اخلالدة الصافية. اقرتح املشروع يف عام 

ب )الكردي(، وال أمة يف مسودة مشروعه ما يلي: "إذًا ميكننا القول، إنه ليس هنالك شعب مبعىن الشع
يم نفسها، إال انتفاخ َوَرمّي اآلن، وقد أخذت يف تنظ بكاملها، مبعىن األمة الكردية. ليست املشكلة الكردية

وى برته." ويقرتح خبيث، نشأ، أو أنشئ يف انحية من جسم هذه األمة العربية، وليس له أي عالج، س
جري الداخلي واخلارجي على سياسات التجهيل والتجريد وممارسة اإلابدة الثقافية والعطالة عن العمل والته

 احلقيقة دائماً وأبداً. ة مناطق اجلزيرة السورية. والباقي معروف فالتاريخ بوصلةالكرد يف سوراي وخاص

م 1967بعد صراعات طويلة بني األجنحة العسكرية والسياسية يف الدولة السورية وخاصة بعد خسارة حرب 
 1970ام تشرين الثاين ع 16مع إسرائيل، قاد حافظ األسد مع بعض الضباط البعثيني انقالابً عسكرايً يف 

ضد الضابط صالح جديد ورئيس اجلمهورية آنذاك نور الدين األاتسي وسجنهما ومسى االنقالب يف 
األدبيات البعثية بـ "احلركة التصحيحية". ودخلت سوراي مرحلة الدولة البعثية الشمولية اليت يقودها احلزب 

اث بعدها، حيث كان احلكم يعتمد الواحد، مث حتولت لدولة العائلة واملذهب. لن ندخل يف تفاصيل األحد
   على املركزية املفرطة والعسكراترية االستخباراتية والنظام الشمويل وغياب اتم للدميقراطية بكافة أشكاهلا.
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اهلدف من هذا السرد املقتضب لتاريخ سوراي، هو اإلشارة إىل أن الطبيعة اجملتمعية لسوراي، غري قابلة ألن 
ية، بل الالمركزية واألمة الدميقراطية واجلمهورية الدميقراطية التعددية هي النموذج تضبط يف دولة قوموية أحاد

املناسب هلذا املوزاييك الثقايف. حيث إن أسطورة الدولة القومية والعروبة، هي اليت أوصلت سوراي إىل ابب 
 هادس )اجلحيم( وعبدت األرضية لظهور جحافل العصر ودولتهم الداعشية املهزومة.

 

 منوذج اإلدارة الذاتية الالمركزية هو حل للمعضلة السورية؟هل 

 

، مناذج جديدة ابإلدارة م وابتت على مشارف دخوهلا عامها التاسع2011أفرزت األزمة السورية اليت بدأت 
فة مكوانته. حافظت ال سيما الدولة املركزية أصبحت هشة وغري مستساغة من قبل اجملتمع السوري بكا

اسع عشر من متوز م وابلتحديد من اتريخ الت2012رق سوراي على مناطقها منذ مطلع مكوانت مشال وش
موانت واجملالس. بُعيد االنتهاء وأعلنت اإلدارات الذاتية اليت تعتمد على الدميقراطية املباشرة عن طريق الكو 

مرحلة جديدة  ل سورايالعسكري من داعش ودولته املزعومة على يد قوات سوراي الدميقراطية )قسد(، تدخ
    من اترخيها، أو ما ميكن تسميته مرحلة "البحث عن احلل".

 

مازال اخلطاب اإلقصائي املتعايل والقوموي حلكومة دمشق مستمراً رغم سنوات احلرب اليت أهلكت اجملتمع 
مليار دوالر، وهجرت  400آلف شخص ودمرت البنية التحتية مبا يقدر  500وراح ضحيتها أكثر من 

ن نصف اجملتمع إىل اخلارج ابإلضافة لظاهرة اهلجرة الداخلية، وارتفاع نسبة البطالة وشح املوارد أكثر م
الرئيسية احلياتية، ابإلضافة النقسام سوراي على مستوى النفوذ حيث النظام ومن ورائه روسيا وإيران يسيطر 

ابملئة  15التابعة له فيحتل قرابة  حةابملئة من األرض، أما االحتالل الرتكي واجملموعات املسل 60على قرابة 
ابملئة حتت نفوذ اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوراي وقوات سوراي  30من اهلالل الشمايل الغريب يف سوراي، و

الدميقراطية املدعومة من التحالف الدويل بقيادة أمريكا. ابلرغم من ذلك مازالت احلكومة املركزية اهلشة يف 
آذار  25التهديد والفوقية واالهتام ابالنفصالية والتزعم ابلسيادة )اعرتفت أمريكا دمشق، مصرة على لغة 

بشكل رمسي ابلسيادة الكاملة إلسرائيل على هضبة اجلوالن(، حيث اجتمعت قيادات أركان اجليوش  2019
ي أيوب يف دمشق، وهدد وزير الدفاع السوري العميد عل 2019آذار  18السورية واإليرانية والعراقية يف 
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مناطق شرق الفرات وعرض خياري ما مساه املصاحلات الوطنية أو حترير األراضي اليت تسيطر عليها قسد 
  ابلقوة بطريقة غري الئقة تعمل على أتزمي الوضع السوري أكثر فأكثر.

 

حد سيقبل لدولة السورية. ال ألن حتل األزمة السورية إال بسبل احلوار الدميقراطي السوري السوري ودمقرطة ا
تمع السوري املتعدد ال تتوافق بسوراي مركزية حتكمها دولة البوليس واالستخبارات بعد اآلن، وأصالً طبيعة اجمل

ء انتخاابت دميقراطية مع هكذا نظام صارم ومنغلق على ذاته )كما ذكران سابقاً(. جيب العمل على إجرا
، وفتح األبواب لألحزاب راطية والتعددية أساساً حقيقية وبناء دستور حقيقي يتخذ من الالمركزية والدميق

   اي املستقبل.السياسية واجملتمع املدين للعب دوره، حيث ستلعب األحزاب دوراً مهماً يف سور 

 

ونة للموزاييك السوري، العمل ميكن للمكوانت العلوية والدرزية والكردية والسراينية وغريها من الشعوب املك
دارات احمللية الذاتية كة ودمقرطة الدولة وحثها على االعرتاف الدستوري ابإلعلى توحيد اجلهود املشرت 

  لشىت اإلثنيات واملذاهب واألداين. والدميقراطية التشاركية، حيث اهلوية السورية الدميقراطية هي اهلوية اجلامعة

 

 "حنو الدولة الوطنية" كيف ستصاغ العالقة مع احلكومة املركزية؟

 

إلدارات الذاتية. حيث جيب ااطي هو الذي حيدد شكل العالقة بني احلكومة املركزية ومناطق الدستور الدميقر 
القات اإلدارية يف ظل احلكم أواًل االعرتاف القانوين والدستوري بشبه استقاللية هذه املناطق، وترتيب الع

مشروع متكاملة،  دةاالحتادي الدميقراطي. نستطيع اعتبار العقد االجتماعي لشمال وشرق سوراي كمسو 
    ميقراطي.التوافق الد -تعتمد على الالمركزية الدميقراطية والتعددية السياسية واالحتاد 

 

حلكومة املركزية على اكشبه االستقالل االقتصادي، السياسي، العسكري والثقايف. منها أيضًا رفع علم 
حمللية الذاتية، مشاطرة اصوصية القوى املؤسسات، دمج القوى العسكرية ابلقوات العامة مع اإلبقاء على خ
د، إعطاء صالحيات أكرب للمجالس االقتصاد والثروات، تطوير التعليم الذايت واملتوافق مع اتريخ املنطقة والبل

  والسلطات احمللية، وكل هذه اخلطوات تبدأ من االعرتاف الدستوري والقانوين.
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ي الدولة الوطنية؟ هي الدولةُ ي الدولة الوطنية. إذاً ما هما هو شكل احلكم املناسب للتوافق الدميقراطي؟ ه
صر احلديث )العصر الرأمسايل مبعناه املرتكزة على أساِس اجملتمعات احملققِة لَِتَحوُّهلا الوطين. وهي دولُة الع

راطي ساساً يف العصر الدميقأالضيق(. وال تقتصر على العصر الرأمسايل فحسب، بل وُتَشكِّل الوضَع السائَد 
راطية(. هذا وابإلمكان القول أيضاً، أو ابألحرى تؤدي دورها إبدارِة دفِة احلكم ابلوفاق )الدولة + الدميق
. وهي ختتلف عن الدميقراطية بوجوِد الدولة الوطنية عندما تتواجد كلتامها، أي عندما يسود نظاُم الدولة +

  [32. ]دولِة األمة من حيث قدرهتا على احتضان العديد من األمم

 

عن مشروع املعارضة، اليت  ال خيتلف مشروع النظام السوري الذي يتخذ من الدولة القومية املركزية أساساً 
املهم هو النقاش ودعم   تروج ملشروع "دولة املواطنة" اليت تصب يف نفس خانة النظام السوري ومشروعه.

ية هي حل توافقي لكل الشعوب مهورية الدميقراطالوفاق الدميقراطي بني مجيع القوى، والدولة الوطنية أو اجل
    واملكوانت.

 

ث تتصارع مخس قوى ال ميكن التكهن مبستقبل سوراي يف ظل الصراع اإلقليمي والدويل على أرضها، حي
ل قوة مصاحلها اخلاصة يف خوض تركيا"، ولك -إيران  -إسرائيل  -روسيا  -إقليمية ودولية فيها "أمريكا 

لوطنية الدميقراطية، فالكرد ط السلم. لذا على السوريني احلوار والتوافق على أسس الدولة ااحلرب ووضع شرو 
رية السورية الدميقراطية، وإال والعرب والدروز والعلويون وغريهم، هم أصحاب سوراي احلقيقيون وبّناؤو اجلمهو 

  لن خيتلف مصري سوراي عن البوسنة والعراق.

 

 على سبيل اخلامتة

 

ها أميا توحش وبربرية وحىت ة عصيبة من اتريخ ما يسمى "حضارتنا اإلنسانية"، اليت تطوي يف داخلمنر مبرحل
بنائها وهياكلها السياسية  مهجية أكثر من مهجية جنكيز خان نفسه. يف ظل أزمة "املنظومة العاملية" بكافة

طلوب هو وكل ما هو م ائم،واالقتصادية واملعرفية، تظهر لدينا خيارات متعددة من رحم أزمة النسق الق
  االختيار الصحيح واملمارسة السياسية الصحيحة.
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ا حتت سقف قانوين، يعتمد ابلرغم من تعنت الدولة القومية وانغالقها األيديولوجي، ولكن ميكن العيش معه
 تسعى ات الدميقراطية اليتعلى العقلية التشاورية. حيث إن النضال القانوين والدستوري مهم جداً للمجتمع

والسلطة على غرار ما حتاول  إلنشاء نظامها اخلاص، وطبعاً من غري املنطقي أن تتطلع اجملموعات إىل التدول
  املصري. الليربالية عرضه وكأن االنفصال أو التدول هو الشكل الوحيد ملمارسة حق تقرير

 

اليت تشكل اإلطار أو  اصلية"يتحدث يورغن هابرماس عما يسميه "املواطنة الدستورية" و"العقالنية التو 
يته ابلتوافق الدميقراطي الفضاء األنسب للمجتمعات ملمارسة حقها الدميقراطي قانونياً، ومن األجدر تسم

  بني القوى الدولتية واجملتمعية الدميقراطية.

 

 أمام خيارات جديدة مع العاملي الكوينالنظام الرأمسايل العاملي ينهار من الناحية البنيوية واملعرفية، وابت اجملت
يون التاريخ هذه املرة أو ال، وقد تكون أسوأ من السابقة، ومن الناحية الكوانتية قد يكتب املناضلون احلقيق

  فال شيء مؤكد يف ظل هذه الفوضى الكونية...!

 

 

 

 املراجع
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وحل األمة أوجاالن، عبد هللا، اجمللد اخلامس من مانيفستو احلضارة الدميقراطية، الـقـضـيـــة الـكـرديـــة  -[ 4]
 33الدميقراطية "دفاعاً عن الكرد احملصورين بني فكَّي اإلابدة الثقافية" ص

 

الـكـرديـــة وحل األمة  د هللا، اجمللد اخلامس من مانيفستو احلضارة الدميقراطية، الـقـضـيـــةأوجاالن، عب -[ 5]
 617ص الدميقراطية "دفاعاً عن الكرد احملصورين بني فكَّي اإلابدة الثقافية"

 

 [8 – 9 – 01 - 11 – 12 – 13 – 14]  

 constituteproject  (2011)املعدل  1978إسبانيا  

 

[15 – 16 – 17 – 18 - 19] 

 constituteproject( 2014)املعدل  1999سويسرا 

 

[20 – 21- 22] 

 constituteproject( 2009)املعدل  1971اإلمارات العربية املتحدة 

[23] 

 constituteproject 2005العراق 

[24] 

 constituteproject 2005العراق 

 36، ص 2011ريخ سوراي املعاصر من االنتداب الفرنسي إىل صيف اتديب، كمال،  -[ 25]

 

 wikisource 1920متــوز سنة  13[ دستور اململكة السوريــة العربيـة الصادر يف 26]
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 42، ص 2011الفرنسي إىل صيف يب، كمال، اتريخ سوراي املعاصر من االنتداب د -[ 27]

 42، ص 2011ريخ سوراي املعاصر من االنتداب الفرنسي إىل صيف اتديب، كمال،  -[ 28]

 252، جكر، سرية حيايت، صخوين -[ 29]

 55، ص2011ريخ سوراي املعاصر من االنتداب الفرنسي إىل صيف اتديب، كمال،  -[ 30]

 91، ص2011االنتداب الفرنسي إىل صيف يب، كمال، اتريخ سوراي املعاصر من د -[ 31]

  193يفستو احلضارة الدميقراطية، ص أوجاالن، عبد هللا، اجمللد الثاين "املدنية الرأمسالية"، مان – [32]
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 تركيا واألزمة السورية..
 بني دعم التنظيمات املتطرفة وغزو األراضي السورية

 الباحث ستالني أوسو

 حماور الدراسة:

 اد موطأ قدم هلا يف األراضي السورية دون التدخل عسكرايً:مساعي تركيا إلجي

 اخلطوات اليت أتبعتها تركيا، لغزو األراضي السورية:

 بداية التدخل العسكري الرتكي يف سوراي:

 اتفاقات تركيا مع روسيا واهلدف منها:

 احتالل تركيا لعفرين وحتويلها ألكرب ساحات الصراع على اإلطالق:

 يف إدلب:تركيا وأهدافها 

 أسباب تعاون تركيا مع جبهة النصرة:

 ا مبزاعم مساندة الثورة السورية:كيف اثبتت تركيا أن أهدافها يف املناطق اليت دخلتها احتاللية، وال عالقة هل

 أطماع تركيا يف منبج وشرق الفرات واعالن واشنطن "االنسحاب من شرق الفرات"

 

 هذه األزمة، فبدون معرفة يفاألزمة السورية معرفة الدور الرتكي يتوجب على كل متابع لألوضاع يف متهيد: 
راي وظهور كل هذه هذا الدور ال ميكن للمرء أن يفهم األسباب اليت أدت إىل تدهور األوضاع يف سو 

املراحل، فهي بدأت ابلتدخل  التنظيمات املتطرفة على األرض، كما أن الدور الرتكي يف سوراي مر ابلعديد من
سكري إىل جانب دعم مجاعات متطرفة دون التدخل العسكري ومن مث بدأت ختطط للتدخل الع من خالل

 دعم تنظيمات متطرفة ومسلحني.
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شنطن، إضافة لتوطيد العالقات كما أدى التدخل الرتكي يف األزمة السورية إىل تدهور العالقات بني أنقرة ووا
 الرتكية الروسية.

ا عسكرايً  يف ترصيص صفوف مسلحي داعش، من خالل دعمهوكان للتدخل الرتكي يف سوراي دوراً 
ة وأكدهتا أيضاً وسائل إعالمية ولوجستياً وتنظيمياً، وهو ما مت تثبيته من خالل أدلة دامغة، أبرزهتا صحف عد

 واستخباراتية.

لبًا وعلى سورية، واليت أثرت ستكمن أمهية الدراسة يف التعريف ابلدور الرتكي يف األزمة ال أمهية الدراسة:
من خالل إثبااتت عدة  مجيع اجلوانب على سوراي، كما أن دور تركيا يف دعم املتطرفني ال ميكن إخفاءه
  قدمتها مصادر موثوقة، إضافة لتسجيالت أبرزهتا العديد من الوسائل اإلعالمية.

ت هي إبراز الدراسا ابلطبع من أهم األهداف اليت نسعى الوصول إليها من خالل هذه أهداف الدراسة:
ى جلمع أدلة كافية يف هذه االنتهاكات الرتكية، ومساعيها القتطاع أراٍض من اجلغرافية السورية، كما نسع

عمها لداعش من خالل الدراسة عن أسباب دعم تركيا ملسلحني، حتت مسمى "املعارضة السورية" وأيضاً د
 إثبااتت عدة.

 التعريفات اإلجرائية للدراسة:

عد صفقات بني بفصائل تدعمها أنقرة، سلمت مناطق من الداخل السوري للنظام، هي درع الفرات: 
كل من عدة جمموعات متطرفة روسيا وتركيا، وانتقلت إىل مشال سوراي حملاربة مشروع اإلدارة الذاتية، وتتش
 حرار الشرقية".جلبهة الشامية، أامنها "فرقة احلمزة، فيلق الشام، فرقة السلطان مراد، حركة نورالدين الزنكي، 

جبها انسحاب فصائل "املعارضة" اتفاقات عدة أبرمتها روسيا مع تركيا، متت مبو  االتفاقات الرتكية الروسية:
لشمال السوري )هذا امن مناطق عدة، مقابل منح األتراك من اجلانب الروسي ضوء أخضر بغزو مناطق يف 

 التعريف وصفه وسائل إعالم دولية وعربية(.

من أراضي دولة حتددها األمم املتحدة أو أطراف دولية بغرض السيطرة   ي مساحة معينةه  ازلة:املنطقة الع
األمن الدويل ومن مث حتقيق عليها عسكرايً وفرض احلماية والوصاية األمنية عليها حتت مسمى محاية السلم و 

 ملنطقة العازلة.ا أهداف عسكرية وسياسية انطالقاً من هذه
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 املدخل

األراضي السورية، يف ظل  يد من املراقبني عن دور تركيا الدولة اليت حتتل مساحات واسعة منيتساءل العد
 االزمة اليت أطاحت ابلبالد.

حتصل على دعم من  فكيف تدخلت تركيا يف األزمة السورية، وما هي أهدافها، ومن هي اجلماعات اليت
 هذه الدولة.

األسد بسبب االحتجاجات  تنكار" ما مسته بعنف نظام بشارفمن املعروف لدى اجلميع أن تركيا بدأت بـ "اس
يوائها ما تسمى إل، وتدهورت عالقاهتا مع النظام السوري، بعد تلك الردود، إضافة 2011يف يوليو 

لتقارير لوجستياً وعسكرايً ابملعارضة، وفتح الطريق هلم للدخول إىل سوراي، كما زودهتم حبسب العديد من ا
 تلك االحتجاجات ستؤدي إىل اسقاط نظام األسد. اعتقاداً منها أبن

 أبواب حدودها إلدخال كل َمن يريد االلتحاق بـ "املعارضني"،  وتقول العديد من التقارير أن تركيا فتحت
 سواء "املعتدل" منهم أو املتطرّفني.

 :مساعي تركيا إلجياد موطأ قدم هلا يف األراضي السورية دون التدخل عسكرايً 

هنا حاولت بكل االمكاانت، أعدم دخول تركيا بعساكرها إىل األراضي السورية يف ابدئ األمر إال  ابلرغم من
 من خالل عدة خطوات إلجياد موطأ قدم هلا يف املنطقة.

 ونستعرض لكم من خالل هذه الدراسة تلك اخلطوات حبسب تسلسلها الزمين.

دينة أنطاليا برعاية مملعارضة مؤمتراً يف عقدت فصائل ما تسمى اب 2011يونيو/ حزيران من عام  1ففي 
لـ "صوغ خطة اإلصالح  تركية، حتت عنوان أعمال املؤمتر السوري للتغيري زعمت آنذاك أن املؤمتر يهدف

 الدميقراطي يف سوراي".

ما أكده أيضاً القائمون  وأعلنت السلطات الرتكية آنذاك أن مجاعة اإلخوان املسلمني حضرت املؤمتر، وهو
  املؤمتر.على 
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لسادس والعشرين من وجاء عقد مؤمتر انطاليا بعد اجتماع أول شارك فيه "معارضون" يف اسطنبول يف ا
 وراي.بدعوة من منظمات  تركية حتت رعاية استخباراتية،  لبحث جمرايت األحداث يف س  نيسان/ابريل

ن احلكومة الرتكية كانت تعتقد أة، حيث بكل أتكيد فإن هذا املؤمتر )املؤمتر السوري للتغيري( عقد برعاية تركي
ن عائلة األسد، إىل أبن أايم حكومة األسد معدودة، وأرادت أن تدخل يف سوراي من خالل نقل احلكم م

 ىت اآلن.مجاعة االخوان املسلمني، احملظورة يف سوراي، واليت تدعمها تركيا بكل وضوح ح

يف تونس، ومصر وليبيا،  سوراي كما فعلت ذات الشيء وابلرغم من دعم تركيا جلماعة اإلخوان املسلمني يف
نوفمرب/تشرين الثاين  9ريخ إال أهنا ل تعلن يف ذاك العام عن نيتها من التوغل العسكري يف سوراي، ففي ات
لعسكري يف سوراي، لكنها قال وزير اخلارجية الرتكي آنذاك أمحد داود أوغلو إن بالده ال حتبذ التدخل ا

 يناريوهات، مبا يف ذلك إقامة منطقة عازلة على احلدود.مستعدة لكل الس

ذار بدأت تركيا آ 26بدأ سجال حاد بني النظام الرتكي والسوري، ففي اتريخ  2012ومع مطلع عام 
األوضاع األمنية يف  إبغالق سفارهتا يف العاصمة دمشق، وزعمت أن اغالق السفارة كانت نتيجة لتدهور

أعلنت مساندهتا ملسلحني وقت الحق قطع كامل عالقاهتا مع النظام السوري، و  املنطقة، إال أهنا كشفت يف
 حتت مسمى املعارضة.

لالجئني، حيث قالت اويف شهر آب من ذات العام دعت تركيا إلنشاء منطقة عازلة داخل سوراي، إليواء 
املراقبني بدأ سيناريو من  أن تركيا استقبلت عدداً كبريًا من الالجئني السوريني، ومن هنا وحبسب العديد
منة ابملنظور الدويل، فأن آاألطماع الرتكية ضمن األراضي السورية، وبكل أتكيد وابلنظر إىل مصطلح منطقة 

قق آنذاك نظراً هذه اخلطوة تعين فرض حظر جوي على املنطقة إضافة لتدخل عسكري، وهو ما ل يتح
 لصعوبة حتقيق األمر.

لرتكي على التوغل العسكري الرتكي يف سوراي حبجة محاية أمنها القومي، كما ويف ذات العام وافق الربملان ا
 اعرتفت بـ "االئتالف" كممثل رمسي للشعب السوري.
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 اخلطوات اليت أتبعتها تركيا، لغزو األراضي السورية

وشهدت تلك الفرتة العديد من االنتهاكات الرتكية حبق أبناء الشعب السوري، فقد استغلت العديد من 
اجلوانب حتضرياً للتدخل يف سوراي، ونربز لكم من خالل هذه الدراسة ثالث خطوات قامت هبا تركيا حتضرياً 

 لغزو سوراي:

 قدر الذي نطرحه لكم.: هذه اخلطوة تتطلب املزيد من الدراسة لكننا سنكتفي معكم ابلاخلطوة األوىل

لعامل الطائفي اضعافها، واستغلت فقد دعمت احلكومة الرتكية مسلحني للضغط على حكومة األسد وإ
لعديد من التفاصيل أبرزهتا الكسب شعبية أبناء املناطق السنية، ويربز نقاط دعم تركيا للمتشددين من خالل 

 مصادر موثوقة عن دعم تركيا لداعش.

 وتضمن الدعم الرتكي لداعش من خالل.

بلدية ماردين آنذاك أمحد تورك إىل  على سبيل املثال قّدم رئيس 2014ففي يوليو  دعمها ابلسالح: - 1
دين، تقريراً مفصالً وموثقاً سفري االحتاد األورويب يف تركيا وجمموعة من الصحافيني، يف جلسة عقدت يف مار 

ركيا لتنظيم "داعش"، ومنها تومدعوماً ابألدلة الدامغة من صور واشرطة فيديو عن الدعم الرمسي الذي تقدمه 
اخل البالد، وكيف أن رئيس بلدية دلبزة العسكرية الرتكية، واآلليات العسكرية الرتكية تنقل أفراد منه يرتدون ا

 من مسلحي "داعش". جيالن بينار، وهو من "حزب العدالة والتنمية"، يلتقي داخل أحد اخليم مقاتلني

اللبنانية يف  ريدة السفريجبحممد نورالدين وهو كاتب خمتص يف العالقات الرتكية العربية كتب يف مقالة له 
منذ زمن طويل. لكن و "ل يعد السؤال هل أنقرة تدعم "داعش" أم ال، فهذا ابت حمسوماً،  2014يوليو 

خلطري والعنيف، والذي ال ينسجم السؤال هو ملاذا تدعم تركيا، بقيادة "حزب العدالة والتنمية"، هذا التنظيم ا
 أبداً مع القيم اليت حيملها اإلسالم".

ة آنذاك أن تنظيم داعش اإلرهايب وأثناء تشكله طلب هذا وأكدت أيضاً مصادر موثوق يماً:دعمها تنظ -2
مستقبلية من املمكن االستفادة  من كل الذين يريدون االلتحاق هبم، أن يبقى قسم منهم يف تركيا لينشؤوا نواةً 

لرتكيا هتدد هبا بلدان  اآلن ورقة ضغط  منها، وهو ما حصل ابلفعل، فقد كان اإلرهابيون وال يزالون حىت
 العال.
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رهينة تركية  49اعش عن ومن أبرز النقاط األخرى اليت تؤكد دعم تركيا ملسلحي داعش أيضاً، هي أفراج د
نهم، وأكدت تركيا أهنا ل يف مدينة موصل العراقية، فقد زعمت تركيا أبن عملية سرية أودت إىل االفراج ع

 تدفع أي فدية مالية لداعش.

ن املسلحني أه العملية هي أول عملية تفاوض من قبل طرف معني مع مسلحي داعش، حيث وكانت هذ
 حبوزهتا" وكانت هذه ل يتفاوضوا بشأن الرهائن مع أي جهة بل كانت تقدم على إعدام كل الرهائن اليت

 العملية مصدر تساؤل لدى العديد من املراقبني.

 

لسورية، ولذلك فأهنا ل داعش، طرفاً قوايً على األرض ا وابلتأكيد فإن تركيا كانت ترغب يف جعل مسلحي
لى قاعدة أن داعش ل يلحق عحتارهبم على اإلطالق، وأمهل األمن الرتكي مالحقة أفراد التنظيم يف البالد، 

 أضرارا برتكيا وأن عدو عدوي صديقي.

ات وكانت تصرحي ق.ورفضت تركيا املشاركة يف التحالف الدويل لضرب داعش سواء يف سوراي أو العرا
 املسؤولني األتراك تشكك دوماً يف حقيقة تنظيم داعش ومن يقف وراءه.

فجار حبياة استهدف مسحلي داعش مدينة سروج من خالل "انتحاري" وأودى االن 2015ويف أغسطس 
نتقاما تفجري استهدف الكرد اشاابً كردايً، ورغم ذلك اعترب مسؤولني يف احلكومة الرتكية أن ال 30أكثر من 

 لكوابين ول يستهدف تركيا، وأمهل األمن التحقيق يف اهلجوم.

لعسكرية حبجة إطالق اوتغري موقف تركيا من داعش فجأة، إذ انضمت للتحالف الدويل وفتحت له قواعدها 
جماهتا على مواقع هداعشي النار على حرس احلدود وقتل جندي تركي، لكن أنقرة استغلت األمر لتمرر 

 ية الشعب، ول ينل داعش من ضرابهتا ضمن التحالف شيئا يذكر.لوحدات محا

 يا مبحاربة داعش ظهر فيما بعد النقيض متاماً، حيث بدأت تركياابلرغم من ادعاء ترك دعمها مادايً: -3
ر ديسمرب/كانون بشراء النفط اخلام من مسلحي داعش، حيث أصدرت وزارة الدفاع الروسية بداية شه

يتجه إىل األراضي  أدلة تظهر أن معظم جتارة النفط غري املشروعة من قبل داعش 2015األول من عام 
رطة فيديو فضاًل عن الرتكية، حيث عرض انئب وزير الدفاع اانتويل أنطونوف يف لقاء مع الصحفيني أش

 خرائط مفصلة تربز الطرق اليت يتم عربها هتريب نفط داعش إىل تركيا.
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داعش" من االجتار "ديسمرب/كانون األول أن عائدات  2عقدته يف الـ وأوضحت الوزارة يف مؤمتر صحفي
 ماليني دوالر يومياً. 3غري الشرعي ابلنفط كانت 

من االجتار ابلنفط من أهم  وقال أانتويل أنطونوف انئب وزير الدفاع الروسي يف املؤمتر: "تعترب العائدات
سنواي، إذ يتم إنفاق هذه  مصادر متويل أنشطة اإلرهابيني يف سوراي. وتبلغ عائداهتم قرابة ملياري دوالر

ات. وهذا هو السبب وراء حرص ويدهم ابملعداألموال على جتنيد املرتزقة يف أحناء العال كافة، وتسليحهم وتز 
 لعراق".تنظيم "داعش" على محاية البنية التحتية لإلنتاج النفطي اللصوصي يف سوراي وا

ب أردوغان متورطون وشدد املسؤول العسكري الروسي على أن القيادة الرتكية العليا والرئيس رجب طي
 ركيا.عراقي وهتريبه إىل أراضي تشخصياً يف االستخراج غري الشرعي للنفط السوري وال

 اخلطوة الثانية:

  أما النقطة الثانية حتضرياً للتدخل العسكري يف سوراي فكانت ما يلي:

مالية طائلة من االحتاد  استغلت تركيا قضية الالجئني السوريني، يف احملافل الدولية، وحصلت على مبالغ
قاً مع تركيا وعرضت عليها وقع االحتاد األوريب اتفا على سبيل املثال 2015نوفمرب عام  29األوريب، ففي 

نذاك ابإلضافة للحوافز مليار دوالر، مقابل وقف تدفق املهاجرين إىل أوراب، كما حصلت تركيا آ 3مبلغ 
 املالية على ما مسوه بـ "حوافز سياسية".

لى االحتاد األوريب، وابلرغم عوابلتأكيد فإن استغالل قضية الالجئني كانت من بني أهم أوراق الضغط الرتكية 
ألموال ودعمت هبا فصائل متشددة، امن تقدمي االحتاد األوريب ملبالغ مالية طائلة لرتكيا، إال أهنا استغلت تلك 

 .وأرسلت شحنات عديدة من األسلحة إىل سوراي، حتضرياً لتدخلها العسكري يف سوراي

 اخلطوة الثالثة

ا تسمى ابملعارضة السورية مايت املتحدة بدأت بعملية تدريب مقاتلي أعلنت تركيا أهنا وابلتنسيق مع الوال
 د زعم تركيا.حب"املعتدلة" على األراضي الرتكية، وذلك متهيدا الخنراطهم يف القتال ضد داعش 

وكانت تركيا ترغب من تلك اخلطوة إىل ضرب مشروع اإلدارة الذاتية، بعد أن تبسط تلك القوات سيطرهتا 
 مشال سوراي، واليت كانت حتت سيطرة إرهابيي داعش. على مناطق يف
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ن سلمت أسلحتها ملسلحي أوكشفت تلك القوات نواايها لواشنطن، وكشفت أيضاً نوااي الدولة الرتكية، بعد 
خالل مناقشة برانمج تدريب وتسليح   النصرة، وقال أعضاء مجهوريون يف جملس الشيوخ األمريكي آنذاك

 ”.ل متامامهزلة وفاش“يف سورية أن هذا الربانمج ليس سوى ” تدلةاملعارضة املع“ما يسمى 

لنسبة لرتكيا لتدخل وبكل أتكيد وحبسب املعطيات على األرض فإن تلك القوى كانت من أهم اخلطوات اب
 سوراي عسكرايً.  يف

 بداية التدخل العسكري الرتكي يف سوراي:

، ومت 2014اية عام لعديد من التقارير منذ بدتركيا بدأت تتحضر للدخول إىل سوراي عسكراًي حبسب ا
 27لرتكية السورية يف الـ ااصدار ملف صويت يف اليوتيوب ملناقشات بني مسؤولني اتراك حول االسرتاتيجيات 

ر الفيديو يف اليوتيوب انقش املسؤولون عملية تؤدي إىل غزو سوراي و ابلتايل مت حظ 2014من آذار عام 
 يف تركيا .

 (2014علومة ويكيبيداي )فقرة خطط الغزو يف عام مصدر هذه امل

السورية ابلتخطيط  بدأت القوات الرتكية واليت حتتل اآلن مساحات من األراضي 2016ومع بداية عام 
قواهتا قصفت مواقع لداعش  كانون الثاين/ يناير زعمت القوات الرتكية أن  14للتدخل يف مناطق سوراي، ففي 

صل للهدف من تلك ن ذاك القصف بدا يتجلى تفاصيله بشكل أوضح، ومت التو يف سوراي والعراق، إال أ
  اخلطوة.

لى األرض، ضد مسلحي عفرتكيا أدركت أن قوات سوراي الدميقراطية ابتت على أعتاب حتقيق انتصار كبري 
فت تركيا يف داعش، وأصبح حديث العال وحديث الصحافة هو تضحيات أبناء الشمال السوري، فقص

اطية، وأقرت أن قوات سوراي شباط من العام ذاته وابملدفعية الثقيلة مناطق لقوات سوراي الدميقر  19اتريخ 
غط على التحالف الدويل الدميقراطية تشكل خطراً على أمنها القومي، وبدأت ابستخدام كافة أوراقها للض

 لالستغناء عن شراكتها مع قوات سوراي الدميقراطية.

فرتة بوضوح أهنا ستتدخل يف سوراي، حملاربة داعش، وحماربة قوات سوراي الدميقراطية، وأعلنت تركيا يف تلك ال
إال ان العال أبسره يعلم بشكل جيد أن هدف تركيا هو الكرد فحسب، وأن داعش ل تشكل هلا هتديداً 
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الدعم من على األطالق بل أن اجلميع يدرك أبن تركيا هي الداعمة الرئيسية حىت اآلن لداعش، وجتلى هذا 
 خالل العديد من املواقف اليت ذكرانها.

ضون ساعتني إىل غيف مدينة جرابلس، و"توغلت تركيا" يف  2016وبدأ الغزو الرتكي يف شهر آب عام 
ة، ومئات اجلرحى ألف عنصر من مسلحي داعش يف املدين 20قلب املدينة، ابلرغم من تواجد أكثر من 
سيق مع التحالف الدويل يف نة قادهتا قوات سوراي الدميقراطية ابلتنمن داعش، الذين جرحوا إثر معارك طاح
 .2016آب  12منبج واليت أسفرت عن حترير املدينة يف 

ألف مرتزق،  20، أين ذهب وقال الصحفي يف وكالة أنباء هاوار أكرم بركات يف مقالة له "الكثريون يسألون
 أين جثثهم".

رس األمريكي عن احلزب لتبديل األلبسة ال أكثر، فعضو الكونغ إذًا احتالل تركيا جلرابلس كانت عملية
مام جلسة للكونغرس اجلمهوري وعضو جلنة العالقات اخلارجية للكونغرس توماس غاريت، أثناء خطابه أ

خول اجليش الرتكي دكانون األول أوضح ابلقول "إحدى القصص اليت مسعتها هي كيفية   19األمريكي يف 
لعسكرية فقط، واآلن يعملون اربة داعش والقضاء عليه، قام الدواعش بتغيري مالبسهم اإىل جرابلس بذريعة حم

 يف تركيا ومع تركيا حتت مالبس عسكرية أخرى ومسميات أخرى".

لدميقراطية ستتوجه إىل وقال العديد من احملللني يف صحف عربية عدة أن تركيا أيقنت أبن قوات سوراي ا
 ناطق لذا بدأت خبطة الغزو قبل أواهنا.جرابلس والباب وغريها من امل

ل املسلحني املدعومني واستمرت سلسلة العمليات الرتكية يف مناطق أخرى من الشمال السوري، بعد أن فش
ساحات واسعة من األراضي ممن قبلها "سواءً املعارضة أو داعش" يف حتقيق مرادها لتصبح تركيا تسيطر على 

اآلمنة اليت حتولت بعد  ، الباب، وأعزاز، وبعدها كانت عفرين املنطقةالسورية، متمثلًة مبناطق جرابلس
 االحتالل الرتكي ألكرب ساحات الصراع بني املسلحني املدعومني تركياً".

هتدف ملساندة "الثورة  وعلى خالف ما روجه العديد من املسلحني التابعني لالحتالل الرتكي، أبن تركيا
قربني من رئيس النظام ماللية، اكد يف أكثر من مرة، حمللني سياسيني السورية"، وأن أهدافها ليست احت

دادهم، وسيعيدون الرتكي رجب طيب أردوغان، أن مناطق جرابلس، الباب، وأعزاز ومنبج هي مناطق أج
 ضمها إىل تركيا.
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 اتفاقات تركيا مع روسيا واهلدف منها:

ت إىل االتفاق مع روسيا، ون حتضريات فهي التجأابلتأكيد فإن دخول تركيا عسكرايً إىل سوراي ل أيِت بد
ات اليت جندها على لتحقيق مصاحلها ألهنا أدركت أهنا ال تستطيع أن تسري وحيدة، فهي حبسب املعطي

الحتاللية فدخول االحتالل ااألراض تركت كل أمر يتعلق بـ "الثورة السورية" والتجأت إىل حتقيق سياساهتا 
لسوري، إذاً هل هذه والباب وأعزاز تزامن مع حصار حلب من جانب النظام االرتكي إىل مناطق جرابلس 

 اخلطوة صدفة أم كانت عبارة عن اتفاقية روسية تركية.

كم من مساحة الشريط   91أعلن رئيس الوزراء الرتكي، بن علي يلدرمي، "أتمني"  2016أيلول  5فبتاريخ 
 النظام السوري حصار مدينة حلب. لرتكي، وتزامن ذلك مع إعادة قواتا-احلدودي السوري

ئل ما تسمى وقال انشطون سوريون أن من بني األسباب اليت أدت إىل خسارة حلب، هي توجه فصا
درع الفرات" مع معركة "ابملعارضة للقتال يف صفوف درع الفرات، وأكد أيضًا الناشطون أن تزامن معركة 

 حلب، كانت نتيجة صفقة تركية روسية.

ن الرتكي، وسط اللندنية نقلت عن إمساعيل حقي تكني، انئب رئيس حزب الوطصحيفة الشرق األ
"مع دخول القوات من تركيا إىل سوراي فسنرى خالل   والدبلوماسي ورجل املخابرات الرتكي السابق، قال

 أايم قليلة أن حلب تعود بواسطة جيش النظام السوري، ومبساعدة روسية".

فتاً إىل "أن األسد الخطوات"،  4وة واحدة حنو األسد فسيتقدم األسد وأضاف أنه إذا "تقدمت تركيا خط
 كيا".يبدي توجهاً إجيابياً اجتاه اجلهود الروسية املبذولة إلصالح العالقات مع تر 

و حتليل سياسي فرجل وابلنظر إىل تصرحيات امساعيل حقي تكني فإن املرء يدرك أبهنا ليست توقعات، أ
ادرك جيداً أيضاً أن تزامن و يداً أن التدخل الرتكي العسكري ل أيت بدون تفاوض، املخابرات الرتكي أدرك ج

 دخول القوات الرتكية لسوراي، مع دخول النظام حللب ل تكن صدفة أبداً.

انب الرتكي، حىت مت تطهري وبدأت بعد تلك االتفاقية القوات الروسية ابلتوصل للمزيد من االتفاقات مع اجل
يف مناطق الشمال  لكامل من ما تسمى ابملعارضة مع تعزيز اجليش الرتكي لتواجدهالداخل السوري اب

 السوري، لضرب مشروع اإلدارة الذاتية واحتالل املنطقة.
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 احتالل تركيا لعفرين وحتويلها ألكرب ساحات الصراع على اإلطالق:

فرين، اليت كانت ختضع عينة بعد دخول تركيا ملناطق واسعة يف الشمال السوري بدأت أنظارها تتجه حنو مد
 لسيطرة وحدات محاية الشعب.

امي دويل عن االنتهاكات وسط تع 2017يناير/كانون الثاين من عام  20وبدأ الغزو الرتكي لعفرين بتاريخ 
ت عليها من النظام اليت ارتكبتها تركيا ومسلحيها من الفصائل اليت سلمت مجيع األراضي اليت سيطر 

 رتكية والبدء أبعمال إجرامية حبق الكرد.لالنصياع لألوامر ال

الرمحن أنه يصح  فمع بدء اهلجمات على عفرين، قال مدير املرصد السوري حلقوق االنسان رامي عبد
مجية االحتالل الرتكي هلأطالق اسم عملية شالل الدم على اهلجوم وليس اسم غصن الزيتون، يف إشارة منه 

 ومسلحيه.

التغيري الدميغرايف حول اإلنسان خالل املنتدى الدويل عن التطهري العرقي و ونشر املرصد السوري حلقوق 
عمها وجاء يف التقرير "تنام عفرين عفرين تقريرًا وثق فيها مجيع اجملازر اليت ارتكبتها تركيا والفصائل اليت تد

يات عسكرية أضواء آل على انتهاك وتستفيق على صوت السالح، ويف كثري من األحيان ال يكون ليلها إال
 ل أكرب.وصياح املتقاتلني املتناحرين على املنهوابت، ويف كل يوم يزداد االنتهاك بشك

ليها املرصد عوأكد املرصد أن عفرين تعرضت للمجازر حيث استشهد حبسب اإلحصائيات اليت حصلت 
ألرمن، واستشهد العرب وامواطنة، من املدنيني من املواطنني الكرد و  36طفالً و 55مدين بينهم  380حنو 

ن، فيما بقيت االنتهاكات غالبية هؤالء نتيجة القصف الرتكي، إضافة جلرح املئات وتشريد مئات آالف آخري
ن املنطقة، وترك منازهلم مواملمارسات الالإنسانية حصة من تبقى من سكان منطقة عفرين ممن رفضوا اخلروج 

تلكات املدنيني شت وسرقت واستولت على ممومزارعهم للقوات الرتكية والفصائل اليت تناهبت وعفَّ 
 واملمتلكات اخلاصة والعامة يف كامل منطقة عفرين.

ول تقف األمور عند هذا احلد فقط حبسب املرصد السوري حلقوق االنسان، إذ أن املسلحني التابعني للقوات 
نتهاكات حبق املواطنني الكرد الرتكية وبدعم مباشر من القوات الرتكية ولعدم وجود ما يردعها، عن ممارسة اال

من سكان منطقة عفرين، عمدت إىل إجياد أسلوب انتهاك جديد يتمثل ابختطاف السكان وتوجيه هتم 
إليهم أوىل هذه التهم هي االرتباط أو االنتماء لوحدات محاية، وهذا ما سهل على هذه الفصائل توسعة 
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حىت دون اكرتاث أي من األطراف الدولية أو اإلقليمية  نشاطها واعتقال املزيد من املدنيني، وممارسة القتل
 وحىت احمللية مبا تتعرض له املنطقة من انتهاكات.

ال  840أكثر من  مواطنًا جرى اعتقاهلم، من ضمنهم 2380ووثق املرصد السوري حلقوق اإلنسان حنو 
ها عناصر موالني لرتكيا، وتصل فرضيزالون قيد االعتقال، فيما أفرج عن البقية بعد دفع مجيعهم لفدية مالية، ي

 ماليني لرية سورية. 10يف بعض األحيان ألكثر من 

إىل  -رارة الكراهية شويف أعينها  -ما شهدته عفرين، ل تشهده أي منطقة أخرى، فرتكيا اليت توجهت 
السلحة حة ومن بينها اعفرين، أابحت كل شيء ملرتزقتها، فقد استخدمت تركيا يف هذه احلرب مجيع االسل

 نسانية.احملرمة دولياً، دون أن تتلقى أي تنديداً من األطراف الدولية، اليت تدعي اإل

حلدود السورية واهنا هتدف اابلطبع فإن تركيا نفذت مجيع هذه اجملازر حبجة أهنا ستنشأ "منطقة آمنة" على 
ناء عفرين، وأبناء جرابلس أب إلعادة الالجئني السوريني، لكن عمليات تركيا أدت إىل نزوح مئات اآلالف من
 تشهد االستقرار يف يوٍم من والباب وأعزاز أيضاً، فجميع هذه املناطق تتعرض النتهاكات يومية، كما أهنا ل

 األايم.

وريني إىل أرضهم لنلقي ولنثبت مدى كذب االدعاءات الرتكية اليت تدعي أهنا هتدف إلعادة الالجئني الس
 نتحدث فيها عن عدد سكان عفرين قبل اهلجمات.نظرة على هذه األرقام، حيث 

 .2012 عام نسمة حسب احصائيات احلكومة السورية يف 523,258فقد بلغ عدد سكان منطقة عفرين 

والعشرات من املواقع اإلخبارية العاملية ارتفع  BBCلكن العدد وحبسب االحصائيات الدقيقة واليت نشرهتا 
كة النزوح الداخلية من حمافظة حلب واملدن والبلدات اجملاورة ليصل يف ظل حكم اإلدارة الذاتية بسبب حر 

إىل أكثر من مليون نسمة، أي أن عدد سكان عفرين تضاعف، أما اآلن فالعال أبسره يدرك أن مئات 
اآلالف نزحوا، وأسكنت تركيا مسلحني وسكان الغوطة يف تلك املنطقة، وبدأت بعملية تغيري دميوغرايف يف 

 كردية.املنطقة ال
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 تركيا وأهدافها يف إدلب:

ابلطبع وملعرفة كيفية جلب تركيا جلميع املسلحني الذين حاربوا إىل جانبها والذين سامهوا يف االحتالل الرتكي 
ملناطق عدة يف الشمال السوري ال بد من معرفة الوضع يف إدلب وكيف حافظت تركيا عليها حىت اآلن، 

ئل اليت نقلت ابلباصات اخلضراء من مناطق التسوية )مناطق دخلتها فالعال أبسره يدرك أن مجيع الفصا
 النظام مبوجب اتفاقيات أطلقت عليها اتفاقات التسوية( إىل إدلب هي فصائل تدعمها أنقرة.

ني ومن مجيع بقاع العال، فمدينة إدلب السورية حتولت من مدينة سورية إىل بؤرة جيتمع فيها مجيع املسلح
ينة إىل مجع مجيع أنفسهم اسم املعارضة السورية، وعمدت أنقرة من خالل تلك املدممن يطلقون على 

لذاتية، وتنفيذ األوامر "الفصائل املعارضة" يف منطقة واحدة وأصبحت هدفها فقط افشال مشروع اإلدارة ا
 األمل ابلنسبة لرتكيا.  الرتكية لتحقيق أهدافها يف سوراي، فإدلب كانت وال تزال، شرارة

ألراضي السورية، قبل املعلوم أن فصائل "ما تسمى ابملعارضة كانت تسيطر على مساحات واسعة من افمن 
الطريق لرتكيا للدخول لبعض  االتفاقات الروسية الرتكية اليت افضت إىل تسليم مجيع تلك املناطق مقابل فسح

 مناطق الشمال السوري وافشال مشروع اإلدارة الذاتية.

ذريعة مساندة الثورة حلرص الرتكي على إدلب، فالبد أن يكون هلا أهداف أخرى، فولكن ملاذا كل هذا ا
ابملعارضة على "التسوية"  السورية تكون قد انتهت بعد كل هذه التنازالت الرتكية وبعد إجبارها ملا تسمى

 كم.  300ر من فاملناطق اخلاضعة لسيطرة ما تسمى ابملعارضة تبعد عن دمشق معقل "األسد" أبكث

اسقاط" النظام كما لتأكيد فإن أهداف تركيا ليست مساندة الشعب السوري كما تدعي وليست أيضاً "اب
 ي كما التايل.هروجت، وليس أيضاً إيواء الالجئني و"محايتهم"، فأهداف تركيا وحبسب املعطيات 

سياً وقوات ة الذاتية سياافشال مشروع اإلدارة الذاتية وخصوصاً بعد النجاحات اليت حققتها اإلدار  .1
 سوراي الدميقراطية عسكرايً.

غالهلم لتحقيق أهدافها كما ذكران سابقًا مجع مجيع املسلحني املوالني هلا يف منطقة واحدة واست .2
 من خالل الزج هبم يف معارك مميتة.

نطقة إدلب، من احلصول على منطقة نفوذ دائمة عند احلدود، كما حصل مشال قربص، فطبيعة م .3
 تلك املنطقة. يت تطل على حلب والالذقية دفعت تركيا لوضع أنظارها علىخالل جباهلا وال
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السيطرة على الطرق االسرتاتيجية اليت تربط حلب ابلالذقية ودمشق، وعلى بعض املعابر احلدودية  .4
 كباب اهلوى يف حمافظة إدلب.

لسورية، فإننا سندرك ابن إذًا وبعد النظر إىل مجيع التطورات اليت طرأت على السياسة الرتكية يف األزمة ا
املوقف الرتكي خيتلف من عام إىل عام آخر، فرتكيا اليت أسقطت طائرة سوخوي روسية حبجة أهنا دخلت 
 احلدود الرتكية اليت أدت إىل تدهور العالقات بينها وبني روسيا، عقدت اتفاقات عدة مع اجلانب الروسي.

اليت هي على النحو و ون الرتكي مع اجلانب الروسي وسنذكر أيضًا خالل هذه الدراسة أهم أسباب التعا
 التايل:

ددين يف منطقة واحدة هدفت تركيا من خالل التعاون مع روسيا كما ذكران سابقاً، جلمع كل املتش .1
 والسيطرة عليهم.

، 400نها صفقة إس مساعي تركيا الضغط على الوالايت املتحدة وهتديدها ابلعديد من األمور م .2
ع روسيا وإيران يف عقد ملتحدة طرفاً غري شرعياً يف سوراي بعد التوصل التفاق موجعل الوالايت ا

 بات.اجتماعات بشأن األزمة السورية، وذلك للحيلولة دون وصول الكرد ألي مكتس
 مساعي روسيا وإيران من تقليص الدور األمريكي يف سوراي. .3
 ضمان تركيا ملصاحلها االسرتاتيجية يف سوراي، وحماربة الكرد. .4

 أسباب تعاون تركيا مع جبهة حترير الشام "النصرة"

قق أهدافها يف إدلب، فهذا أدركت تركيا جيداً أنه بدون جبهة حترير الشام "النصرة سابقاً" ال ميكن أن حت
ركيا وهذا التنظيم من التنظيم كان وال يزال يسيطر على إدلب بشكل شبه كامل، لذا ظهر التعاون بني ت

 خالل خطوات عدة:

 ارة مدنية" مشرتكة.ملت تركيا مع جبهة النصرة واجلماعات والتنظيمات األخرى على إقامة "إدع .1
 ل أو إعادة تشكيل "هيئة حترير الشام"، وهو ما حصل ابلفعل.حب  قنعت تركياأ  .2
ر الشام"، بتوافق ودعم إقليمي إعادة تنظيم اجلماعات املسّلحة املوالية لرتكيا، ومن بينها "حركة أحرا .3

الشام عن واجهة املشهد، رمبا إبعادها   يل، ومتكينها من "إزاحة" جبهة النصرة أو هيئة حتريرودو 
 إىل ريف املدينة.
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الضغط من أجل تشكيل قوات شرطة يف املدينة، على غرار ما حدث يف مدينيت الباب وجرابلس،  .4
النصرة" من تشكيل  فيما تنسحب التنظيمات املسّلحة إىل أطراف املدينة وريفها، مع متكني "جبهة

 واجهات مدنية وأمنية وشبه عسكرية.

لذا يبدوا أنه من الواضح أن استهداف "جبهة النصرة" ليس أولوية لدى أنقرة، صحيح أهنا أدرجتها يف قائمة 
  اإلرهاب، إال أهنا متّثل يف الوقت نفسه أحد أهم مصادر دعمها وإمدادها.

رتكية يف اقناع "النصرة" هاب نظرًا لعدم قدرة االستخبارات الوأدرجت تركيا جبهة النصرة يف الئحة اإلر 
 ابالنصياع ألوامرها كما فعلت الفصائل األخرى.

قة هلا مبزاعم مساندة الثورة كيف أثبتت تركيا أن أهدافها يف املناطق اليت دخلتها احتاللية، وال عال
 السورية:

نظر إىل مناطق سيطرة تركيا، نرى افها هي احتاللية، فبالوكما يبدوا للعيان فمن املعلوم أن تركيا تؤكد أن أهد
أعزاز وإدلب أفرغت بشكل و بوضوح التغيري الدميوغرايف والتطهري العرقي، فمناطق عفرين، جرابلس، الباب، 

 التابعني لرتكيا. شبه اتم من سكاهنا، واستوطنوا فيها عائالت من مناطق أخرى من عوائل املسلحني

ى وحتجيم أي دور للكرد، اتسعت رقعة النفوذ الرتكي مشايل سوراي عل  ة تنظيم داعش فتحَت ذريعة حمارب
ت دابابهتا لألراضي ، ودخل2016حنو غري مسبوق، منذ أن أطلقت أنقرة عملية "درع الفرات" يف أغسطس 

 السورية ألول مرة.

بوجود واثئق تؤكد أحقيتها (، ولوحت 1918-1516فقد استعادت تركيا مؤخراً احلقبة العثمانية يف سوراي )
 قرية مبحافظة إدلب املتامخة للحدود الرتكية. 15يف بسط سيطرهتا على 

ذي قال يف أكثر من مرة وهو ما أكده أيضاً الصحفي املقرب من حزب العدالة والتنمية حممد زاهد غول ال
رته معه قناة العربية أن أراضي جرابلس ومنبج ومناطق يف إدلب هي مناطق تتبع لرتكيا خالل لقاءات أج

 احلدث.

ومن أجل حتقيق هذا الغرض، دفعت تركيا بتعزيزات عسكرية إلنشاء نقاط مراقبة على الطريق الدويل الواصل 
بني إدلب واحلدود السورية مع تركيا واحلدود السورية مع األردن. واستندت تركيا يف السابق على واثئق 
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نيت جرابلس ومنبج، كما تذرعت بوجود مقابر تعود لقادة عثمانيني عثمانية مشاهبة لتربير سيطرهتا على مدي
 يف مناطق أخرى مشايل سوراي، لبسط نفوذها عليها.

وكالة فرانس برس أشارت يف تقرير هلا أن اهليمنة الرتكية ل تقتصر يف سوراي على قضم األراضي بل امتدت 
 ليت ابتت تعج ابللغة الرتكية.لتشمل الكتب املدرسية والفتات الطرق واملؤسسات العامة ا

وطئ قدم هلا يف هذه ووجدت املؤسسات احلكومية والشركات اخلاصة الرتكية خالل العامني املاضيني، م
 املنطقة.

للرئيس الرتكي أردوغان  وأنشأت أنقرة على سبيل املثال شبكة كهرابء يف مدينة جرابلس، حيث ُعلقت صورة
 دعوم من أنقرة.على جدار يف مستشفاها الرئيسي امل

ة، اليت فتحت مكتبا هلا يف وحيصل بعض السكان على البضائع عرب "املديرية العامة للربيد الرتكية" الرمسي
 مدينة أعزاز يعمل فيه موظفون أتراك.

 عار املواد املستوردة من تركيا.وُيسمح يف مكتب الربيد ابستخدام اللرية الرتكية فقط، مما أدى إىل ارتفاع أس

راضي السورية هي تغيري ربز أيضًا مساعي تركيا لترتيك املناطق اليت تسيطر عليها وقضمها من األوما ي
 اهلوايت السورية، وتبديلها أبخرى مرتبطة ابلنفوس الرتكية.

فيه املواطنني مجيعا "كبارا  ونشر ما يسمى ابجمللس احمللي للمعارضة يف مدينة أعزاز تعميمًا قبل أشهر دعا
املدينة ومعاقبة كل متخلف عن   إصدار اهلوية اجلديدة، الستخدامها يف مجيع الدوائر الرمسية يفوصغاراٍ" إىل

 حيازة البطاقة اجلديدة".

، كتجربة   سكان املدينةوكان ما يسمى ابجمللس احمللي ملدينة الباب قد عمد على إصدار بطاقات شخصية ل
 أوىل يف مناطق سيطرة االحتالل الرتكي.

ذه البطاقات تتميز املكتب اإلعالمي للمجلس، حممود جنار عقب إطالق هذه التجربة، إن هوقال مدير 
على االعرتاف ابالحتالل الرتكي،   أبن هلا "رمزًا خاصًا ونظامًا مرتبطًا مع النفوس يف تركيا"، وهو يدل 

 ويعرتفون بتبعية هذه املناطق لرتكيا.
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تطبق حاليًا يف الباب، على أن تعمم على بقية مناطق درع وأكد أيضًا املدعو حممود جنار أن التجربة س
 الفرات ومن بينها أيضاً منطقة عفرين.

 خالصة األمر من موضوع "تركيا تؤكد أهدافها االحتاللية"

كيلو مرت مربع، صبغت   400بعد االحتالل الرتكي لعفرين، أصبح تواجده يف سوراي يغطي ما مساحته حنو 
 ت العسكرية واألمنية واملدنية.بطابع تركي على املستواي

 تثبت أهداف تركيا االحتاللية: ونربز أهم اخلطوات اليت عمدت إليها تركيا منذ احتالهلا لتلك املناطق، واليت

 شكيل مؤسسة عسكرية متكاملة مشايل حلب:ت -1

ال الفصائلية حتت راية واحدة، ولكن ما تز   سنوات 8اندجمت مجيع الفصائل بضغوط تركية، إعالمياً، بعد 
القتتال يف األحياء املدنية، موجودة يف صفوف املسلحني فكل جمموعة مرتبطة بقيادهتا الفصائلية، وال يزال ا
 راً.واملظاهر املسلحة داخل املدن وانتشار املقرات العسكرية يف أحياء سكنية مستم

 تقتحم املنطقة شركات تركية -2

مت نفسها ووضعت موطئ  جديداً يف تلك املنطقة، بعدما أقحتفرض شركات تركية خاصة واقعاً استثمارايً 
 القدم مبشاريع كبرية.

 رية الرتكيةالرواتب ابلل --3

اتب العاملني يف املشاريع اجلديدة امللف األكثر ارتباطًا برتكيا على صعيد املواطنني ومعامالهتم اليومية هو رو 
 نقرة مجيعها إىل اللرية الرتكية.أت العسكرية، واليت حولتها واملوظفني يف اجملالس احمللية واملدرسني واملؤسسا

 لى التعليم:عإشراف تركيا  -4

 املناهج واصبحت اللغة ظهرت البصمة الرتكية بصورة جلية من الناحية الرتبوية، فرتكيا أدخلت لغتها يف
ديد من املدارس أبمساء لعاالرتكية لغة رمسية إىل جانب العربية يف تلك املدارس، إضافة إىل ذلك، تسّمى 

 تركية.
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 مناطق تبدلت أمساؤها: -5

مساء تركية، فمدينة الراعي غالب البلدات واملدن السوري يف مناطق سيطرة تركيا ومسلحيها تبدلت امسائها أل
ات العامة تكتب ابللغة اصبح امسها /جوابن ابي/ وابتت امساء القرى واملدن والبلدات واالحياء والساح

  لعربية.الرتكية وا

ويف عفرين وترية ترتيك االمساء ظهرت بسرعة فـ دوار كاوا احلداد أصبح امسه دوار غصن الزيتون. ودوار نوروز 
أصبح امسه دوار صالح الدين األيويب. وساحة مبىن السرااي أصبح امسها ساحة رجب طيب أردوغان. 

أصبح امسها ظافر أوابس، واصبح اسم   واصبح اسم قرية قسطل مقداد ، سلجوق أوابسي. اما قرية كواتان
 قرية كرزيلة جغر أوابسي.

 ات"أطماع تركيا يف منبج وشرق الفرات واعالن واشنطن "االنسحاب من شرق الفر 

لتها اإلدارة الذاتية، إال أن على الرغم من حتقيق االستقرار يف مناطق مشال شرق سوراي، بعد اجلهود اليت بذ
ألايم، فهي تتذرع دوماً أبن ااملنطقة إىل جانب، منبج ل تتوقف يف أي يوم من التهديد الرتكي ابجتياح هذه 

وراي الدميقراطية وجود الكرد "هتدد أمنها القومي" على الرغم من أن وحدات محاية الشعب وقوات س
ما  لرتكية على احلدود وهوااملتواجدين على احلدود مع القوات الرتكية ل يستهدفوا برصاصة واحدة القوات 
 أكده أكثر من مرة قياديني يف وحدات محاية الشعب وقوات سوراي الدميقراطية.

قوات سوراي الدميقراطية  ويف هذه الفرتة اليت هتدد هبا تركيا بـ "اجتياح مناطق مشال شرق سوراي" تسعى
اجد سعى إلهناء تو الستئصال داعش بشكل هنائي بعد اقرتاب معركة دحر اإلرهاب من هنايته" فـقسد ت
تتوعد ابهلجوم على مسلحي داعش من سوراي، وعلى ما يبدوا فإن تركيا ال ترغب يف خسارة التنظيم، و 

 مناطق اإلدارة الذاتية يف كل مرة يقرتب منه ق س د من إهناء تواجد التنظيم.

 عد متكن قوات سورايب، 2018كانون األول من عام   12وازادت التهديدات الرتكية ابجتياح املنطقة يف 
ردوغان قوات تركية واملعارضة أالدميقراطية من حتقيق انتصارات كبرية ابلتعاون مع التحالف الدويل كما أرسل 

 إىل مناطق حماذية ملنبج، وسريه كانيه )رأس العني( وتل أبيض.
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جيداً  ابلطبع فإن هذه التهديدات هلا صلة ابالنتخاابت الرتكية اليت تبدأ يف شهر آذار برتكيا فأردوغان يدرك
أن النربة القومية وهتديد الكرد ستزيد من شعبيته وشعبية حزبه بني األتراك القومويني، لكن هذه التهديدات 

 بكل أتكيد له طابع آخر حبسب العديد من احملليني واملختصني ابلشأن الرتكي.

املتحدة االستغناء فرتكيا أدركت أن تعاوهنا مع روسيا، تثري غضب واشنطن، لذا بدأت تطالب من الوالايت 
، 400عن شريكها )قوات سوراي الدميقراطية( يف سوراي مقابل استغناء أنقرة عن منظومة الدفاع الروسية إس 

وهو ما مت ابلفعل "إعالمياً" يف فرتة ما فقد أعلنت تركيا بعد قرارها ابهلجوم على مناطق اإلدارة الذاتية أهنا 
ما أعلن بعدها الرئيس األمريكي دوانلد ترامب االنسحاب من حصلت على منظومة ابتريوت األمريكية، ك

سوراي، ابلرغم من اعرتاض مسؤولني أمريكيني على القرار، وكذلك اعرتاض حلفاء واشنطن يف التحالف 
 الدويل حملاربة داعش.

 ويبقى السؤال األهم ما غاية تركيا من هذه التهديدات؟

 ن؟وملاذا تعلن واشنطن اإلنسحاب من سوراي اآل

شنطن االنسحاب من بعد اعالن تركيا بغزو مناطق مشال شرق سوراي ومنبج، قررت الرتيث بعد قرار وا
درك حىت اآلن املوقف تسوراي، وهو ما دفع الكثريين إىل التساؤل هل هو اتفاق أم أن تركيا نفسها ال 

ريكي من سوراي إال ألماالمريكي وأهدافه من االنسحاب من سوراي، فأردوغان ل يعلق على االنسحاب ا
مب، كما أن الوالايت املتحدة بعد يومني، وهو ما يؤكد أن القيادة الرتكية ليست على دراية مبا خيطط له ترا

أيضاً العديد من  انشأت قاعدة عسكرية يف هجني بعد يوم من إعالن االنسحاب من سوراي وهو ما وضع
كية، وأرادت أيضًا أن هتدأ من روع التهديدات الرت  إشارات االستفهام فعلى ما يبدوا أرادت واشنطن أن

  تبعدها عن احللف الروسي اإليراين.

وجه وفد رفيع املستوى من توما يؤكد أيضاً أن قرار االنسحاب األمريكي، ل أيت بعد توافق مع تركيا، هو 
تركي كما تطرقت  مريكيأنقرة إىل موسكو للتباحث حول منطقة منبج وشرق الفرات، فلو كان هناك توافق أ

ا كان سينفذ "االتفاق" مع له العديد من الصحف واملواقع اإلخبارية ملا توجه الوفد الرتكي إىل موسكو أمن
 واشنطن على الفور كوهنا ترى الكرد يهددون األمن القومي الرتكي.
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انسحاهبا   ة قالت إنوابلنظر إىل املعطيات فندرك أنه رمبا يكون هناك توافق أمريكي روسي، فالوالايت املتحد
من سوراي سيكون بطيئاً ومدروساً، وروسيا قالت أنه ال داعي لتواجد القوات اإليرانية يف سوراي، أي أنه رمبا 

أشهر، فالوالايت  3يكون هناك توافق أمريكي روسي مضمونه، البدء بعملية سياسية يف مدة أقصاها 
قليلة لكن وضع مهلة زمنية تتمثل يف ثالثة أشهر، املتحدة تستطيع أن تنسحب من سوراي يف غضون أايم 

 هي أن الوالايت املتحدة هلا أهداف أخرى، واالنسحاب ال يعين ترك كل شيء.

كما أن تصرحيات السيناتور األمريكي لينزي غراهام عقدت التحليالت، فبالرغم من اعرتاضه على قرار 
طن )قوات سوراي الدميقراطية( يف سوراي، إال ترامب ابالنسحاب من سوراي، وطالب مبساعدة شركاء واشن

 أنه قال بعد لقاءه برتامب، أنه اطمئن بعد لقاءه برتامب كما أبدى تفاؤله.

ايت املتحدة لن تتخلى وابلطبع فإن هذه التصرحيات تؤكد، أن غراهام حصل تطمينات من ترامب أبن الوال
كيا أبهنا لن تتخلى عن صوصاً بعد أن أظهرت تر عن شركائها قبل التوصل إىل تسوية سياسية يف سوراي، وخ

 إيران وروسيا فيما يتعلق ابألزمة السورية.

ا كل من "الوالايت املتحدة، ويقول العديد من احملللني أن الوضع الراهن يف منبح حيث يتواجد فيها وما حوهل
سوري، ما يسمى ابجليش احلر" بريطانيا، فرنسا، روسيا، تركيا، إيران ، قوات سوراي الدميقراطية، النظام ال

رب جديدة ختلط فيها مجيع يدل على شيئني، أما هناية األزمة السورية والبدء بعملية سياسية، أو البدء حب
 املوازين وستعيد تشكيل التحالفات بني الدول على األرض السورية.

لنوااي الرتكية والنوااي ا كما أن زايرة بولتون ألنقرة والتوتر الذي حصل بني واشنطن وأنقرة كشفت مجيع
 ة يف سوراي.األمريكية أيضاً، فالوالايت املتحدة على ما يبدوا لن تنسحب دون تسوية سياسي

 خالصة الدراسة:

" لتحقيق أهدافها القومية،  أثبتت تركيا بتدخلها يف سوراي، أهنا دولة احتاللية، تستخدم مسلحي "املعارضة
ضم مساحات أوسع من جة محاية أمنها القومي، كما أهنا هتدف لقكما تسعى إلهناء الوجود الكردي، حب

سياسة ترتيك يف األراضي األراضي السورية حتت ذريعة مساندة الشعب السوري، وأن الدولة الرتكية بدأت ب
 السورية اليت دخلتها من خالل االثبااتت اليت قدمناها خالل الدراسة.
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درك أبن تركيا مستعدة للتنازل عن كل شيء مقابل ضرب أي ومن خالل النظر إىل املعطيات فأن املرء ي
مشروع يستفيد منه الكرد، لذا فأهنا تعاونت مع مسلحني من فصائل عدة، كما تعاونت مع روسيا وإيران 

 ومستعدة يف الوقت احلايل للتعاون مرة أخرى مع النظام فقط لضرب أي مشروع يشارك فيه الكرد.

صاً بعد الزايرة اليت قام ركيا فشلت يف اقناع واشنطن للتخلي عن الكرد وخصو ويبدو أيضاً على األرض أن ت
 هبا بولتون إىل تركيا.

 

 

 

 

 املراجع:

  ل حتول التوازانت ظدراسة للباحثة سهام فتحي سليمان أبو مصطفى بعنوان )األزمة السورية يف
 (.2013إىل  2011اإلقليمية: من 

  املركز اللبناين للدراسات واألحباثcenter-lcrc 
 االستفادة من بعض النقاط يف ويكيبيداي 

 wikipediaتدخل تركيا يف احلرب األهلية السورية 

 :املصادر اإلعالمية 

 املرصد السوري حلقوق االنسان

 وكالة أنباء هاوار

 روسيا اليوم

 رويرتز

 فرانس برس

 اجلزيرة نت

 وسائل إعالم مقربة من حزب العدالة والتنمية الرتكي
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 ثقافة الكردية بني اإلحياء واإلابدة خالل سنوات األزمة السوريةال
 

 حث يف مركز الفرات للدراساتاب –م. إبراهيم حسني أمحد 

 متهيد

راد واجلماعات على حدٍّ سواء، التمّسك ابهلُوية الثقافية هو ضرورة جمتمعية مصريية، ومسؤولية يتحملها األف
افظت على هذه اهلوية،  و اجلسد جيفة جيب التخلص منها، فكلما حوهي مبثابة الروح للجسد، وبدوهنا يغد

 كان لَك وجوداً يفرض نفسه على األمم األخرى.

وات األزمة؛ وهل هي يف خالل هذه الدراسة سنقوم ابستعراٍض حلالة الثقافة الكردية يف سوراي؛ خالل سن
ابدة نتيجة االستهداف، م يف هبوط وإصعوٍد نتيجة االستقرار الذي تعيشه املنطقة يف مشال شرق سوراي، أ

ام والثقافة الكردية عسواء من الداخل أم اخلارج السوري؟ وخالل الدراسة سنوضح مفهوم الثقافة بشكل 
 .بشكل خاص، ونتناول اللغة ألن اللغة هي الثقافة لو تناولنا التعريف بشكل ضيق

ا الدراسة، لذا ستكون تفادة منها ضمن هذكما أن مشكلة الدراسة ل تتناوهلا الدراسات السابقة، لالس
ن هناك مقاالت ووسائل أالدراسة األوىل يف مشال شرق سوراي؛ تقوم بتسليط الضوء على هذا اجلانب، رغم 

 ا حدث خالل الفرتة املذكورة.م -زئياً ج –إعالمية كثرية تناولت 

 تعرضت للدمار خالل سنوات كردية اليتالدراسة حتتوي صور توضيحية للمعال األثرية، واملزارات، والرموز ال
 األزمة. 

 منهج الدراسة

اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي؛ الذي يعمل على فحص ماهية ومكان وزمان ظاهرة ما، ودراسة 
الظاهرة كما هي يف الواقع، ووصفها وصفاً دقيقاً، ومجع املعلومات عنها، كما يعتمد على أخذ املالحظات 
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التفصيلي للظاهرة موضوع الدراسة. وحتديد العالقات بني عناصرها أو بينها وبني ظواهر  الدقيقة والتوثيق
 أخرى؛ وصوالً إىل إمكانية التحكم هبا.

 أمهية الدراسة

برية من الشعب الكردي ضمن تكمن أمهية هذه الدراسة يف التعريف ابلثقافة الكردية، واليت حيصرها شرحية ك
تكون مبثابة املأكل لآلة موسيقية، يف حني أن الثقافة تتعّدى كل ذلك أغنية أو مسرحية أو عزف على 

 واملشرب الذي يعيش عليه االنسان. 

 أهداف الدراسة

مة السورية، كما تلقي الضوء هتدف الدراسة إىل التعريف حبالة الثقافة الكردية يف املرحلة اليت سبقت األز 
ريف ابلعوامل واألسباب اليت سورية، وهتدف أيضاً إىل التععلى مسار الثقافة الكردية خالل أعوام األزمة ال

ة الكردية يف بعض نتجت عنها إحياء الثقافة الكردية من جانب؛ وعوامل وأسباب أخرى حالت ابلثقاف
 األماكن من سوراي اىل حافة اإلابدة.

 التعريفات اإلجرائية للدراسة

مستمر متعدد اجلوانب  مسلح سورية هي صراع: احلرب األهلية السورية أو الثورة الاألزمة السورية .1
األسد وحلفاءه  يف سوراي خياض ابلدرجة األوىل بني حكومة حزب البعث بقيادة رئيسها بشار

 وخمتلف القوى املعارضة للحكومة السورية.
وموانيل، تؤسس : هي وحدة اجتماعية اقتصادية سياسية خدمية ذو نظام دميوقراطي كالكومني .2

تمع، وتنظم نفسها أفقياً راطية املباشرة وحرية املرأة واالنسجام بني عناصر اجملعلى مبدأ الدميق
 وهرمياً بعيداً عن السلطة والدولة

راي، تسيطر عليها : هي منطقة تتمتع ابحلكم الذايت حبكم الواقع يف مشال سو مشال شرق سوراي .3
 قوات سوراي الدميقراطية.
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هو فرع من علم االجتماع واجلغرافيا البشرية، يقوم  انيةلدراسات السكا : علم السكان أودميوغرافيا .4
الرتكيب واالعراق؛ على دراسة علمية خلصائص السكان املتمثلة يف احلجم والتوزيع والكثافة و 

قتصادية ومكوانت النمو )االجناب والوفيات واهلجرة( ونسب األمراض، واحلاالت اال
 ناطق.دخل، وغري ذلك يف إحدى املواالجتماعية، ونسب األعمار واجلنس، ومستوى ال

لى مشال حمافظة : هو مشروع حكومة البعث السورية؛ إلضفاء الطابع العريب عاحلزام العريب .5
 لعرب.احلسكة، هبدف تغيري التكوين العرقي للسكان يف املناطق الكردية لصاحل ا

 أزمٌة .. أم حرٌب أهلية .. أم؟

طلق عليها اسم األزمة؟ ألزمة السورية، ولكن هل ميكن أن نيرغب البعُض يف تسمية ما حيدث يف سوراي اب
من التضليل  حيمل الكثري -هنا–أم هي ثورٌة، حرب أهلية أو كونية، أم حرابً عاملية اثلثة.. مصطلُح األزمة 

كي يغّطي بذلك على هول والبعَد عن الدقة؛ قد يكون مسّاها البعُض أزمة لكي خيّفف من وطأة احلدث، ول
 دائرة يف الداخل السوري.احلرب ال

خلارجية السوري وليد املعلم وقتها اجترّأ وزير  آخر لألزمة، -أي األحداث  –يف بداية األحداث؛ وهو اسٌم 
: أيُّ أزمة؟ مع ابتسامة حني سأله أحد الصحفّيني عن األحداث ذاكراً كلمة أزمة؛ فأجاب حمرجاً الصحفيّ 

 .ساخرة. هو ل يكن يرى األزمة من أساسها

اسة واحملللني مث انتقلت بعد ذلك األزمة إىل مراحل أخرى؛ لن نسهب يف ذلك؛ فهو من مهمة الس
ة دائماً؛ وهي شتات السياسيني. أمساء كثرية أطلقت على املأساة السورية، ولكن النتيجة كانت واحد

 السوريني.

تحوالت نوعية؛ سواءً أكانت بالهلا وسواءً أكانت هذه الفرتة هي أزمة أو غريها، فقد مّرت الدولة السورية خ
سية واالجتماعية واالقتصادية سلبية أو إجيابية؛ كارثية أو بناءة، كل ذلك حدث، وعلى كافة املستوايت السيا

 والثقافية.
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؛ الذي رفضه الكثريون؛ مبا فيهم 5وكان الكرد جزءًا من هذه احلقيقة السورية، لكن انتهاج اخلط الثالث
ثقفني والسياسيني الكرد؛ أّكد بعد كل هذه السنوات من احلرب؛ أنه األصح حسب شرحية كبرية من امل

الوقائع والشهادات، وهو نتيجة فكر وفلسفة حافظت على مشال شرقي سوراي من الدمار الذي حّل بباقي 
 !6املناطق، هو نتيجة فلسفة خلقت ثقافة األمة الدميقراطية

 تعريف ومفهوم الثقافة

 ةً تعريف الثقافة لغ

لقاف )ثُقف( وكسرها )ثِقف(. ايف اللغة العربية أصل كلمة الثقافة أييت من الفعل الثالثي )ثقف( ويقرأ بضم 
 وأتيت مبعىن: العلوُم واملعارُف والفنون اليت يُطلب احلذق فيها.

 

 

 

                                                           
ت على محاية املنطقة من : هو الطريق الذي سلكته اإلدارة الذاتية يف مشال سوراي؛ حبيث عملاخلط الثالث 5

ز ألي طرف من أطراف وعات املعارضة املسلحة املتطرفة، واختارت عدم التحيّ هجمات كل من النظام واجملم
 األزمة السورية املتصارعة على السلطة.

ة الدميقراطية تنظر إىل اجملتمع : هي الوحدة يف التنوع والتعايش الطوعي، فنظرية األمنظرية األمة الدميقراطية 6
الت تكمل بعضها كيالت خمتلفة، ومجيع هذه التشكيعلى أنه عبارة عن كون، وهذا الكون يتألف من تش

 أبزهارها ونبااتهتا وأشجارها البعض، فبشكٍل خمتصٍر إذا كان الكون عبارة عن حديقة فال ميكن هلا أن تكتمل إال
 املختلفة.
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 تعريف الثقافة اصطالحاً 

حيث عّرف الثقافة أبهنا  7وارد اتيلورأقدم تعريفات الثقافة وأكثرها مشواًل هي اليت تعود للعال الربيطاين إد
ذلك املفهوم الكلي الذي يشمل املعرفة والعقائد والفن واألخالق والقانون، والعادات والقدرات اليت يكتسبها 

 اإلنسان بوصفه عضواً يف اجملتمع.

سيكو الذي م يف مؤمتر ميك1982أحدث التعريفات املتفق عليها ملفهوم الثقافة هو ما مت االتفاق عليه عام 
تمع ما أو لفئة فيه أن تتميز جملنّص على أنَّ الثقافة هي كل السمات املادية والروحية والعاطفية واليت تتيح 

 بتلك السمات عن غريها من الفئات يف ذات اجملتمع أو عن غريه من اجملتمعات.

، اليت كّوهنا اجملتمع البشرّي على الثقافة على أهنا "جمموعة كينوانت املعاين والبىن 8وقد عّرف عبد هللا أوجالن
مدار التاريخ، وبينما تعّرف كينوانت البىن على أهنا جمموع املؤسسات املنفتحة للتحول والتطور، فمن املمكن 
تعريف كينوانت املعاين على أهنا مستوى أو مضمون املعاين املتنوعة والغنية واملرتابطة ببعضها البعض تبادلياً 

 ك املؤسسات املتحولة"وابلتكافؤ ضمن تل

ل على كل ما هو قيمي أو فكري.  أوجالن قّسم الثقافة إىل بعدين؛ املعاين: وهو البعد املعنوي للثقافة، ويشتم
شياء املادية اليت يصنعها اجملتمع  كالشعر والقصة والرواية واملسرح واألمثال، واملعتقدات الدينية. والبىن: األ

نب الفنية كالنحت والرسم.  سائل االتصال واملواصالت. ابإلضافة إىل اجلواكاملباين واألدوات واأللبسة وو 
 كما تعترب اآلاثر التارخيية من الثقافة املادية للمجتمع.

                                                           
جامعة  يفنسان )أنثروبولوجي( بريطاين أصبح أستاذاً لعلم اإلنسان إ(: عال 1832-1917إدوارد برنت اتيلور ) 7

 يف دراسة الثقافة وكان أحد . أسهم إسهاماً كبرياً 1913وظلَّ هبا حىت تقاعده يف عام  1896أكسفورد منذ عام 
 املقارنة لألداين. رواد االجتاه التطوري، وقال ابلنظريَّة البيولوجية، وأسهم يف تطوير الدراسات

عبارة عن مخسة جملدات كتبها  و احلضارة الدميقراطيةمفكر كردي، له كتب كثرية نضالية، ثورية، فلسفية، ومانيفست 8
 عاماً. 19داخل سجن إمرايل برتكيا الذي ال زال مسجوانً فيه منذ 
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املعنوي، ألن البعد املادي و وهناك من يقول أن الثقافة هي كلٌّ متكامل وال ميكن الفصل بني البعد املادي 
ان، واألبنية أيضًا هي ملنحوت هو نتيجة فكرة خطرت يف ذهن االنسهو نتيجة للبعد املعنوي، فالتمثال ا

 نتيجة دراسة فكرية علمية.

جود االنسان مرتبطاً و وطاملا أن الثقافة هي كل شيء يفكر به االنسان ويصنعه، فمن الطبيعي أن يكون 
يع وتنصهر يف أمة أخرى، أن تض هبا، ومن الطبيعي أيضاً أن تكون األمة اليت ال ثقافة هلا هي أمة ميتة، وإما

 أو تكون عالّة جيب التخلص منها وإابدهتا.

"إن ضياع كل ثقافة يعين ُخسرااًن أكرب من اخلسران الذي خلفته القنبلة  9ويف السياق كتب رستم جودي
النووية يف هريوشيما وانكازاكي؛ بل هو أخطر، ألن تلك القنابل دمرت مدينتني، لكنها ل تدّمر ثقافة 

 .الشعب"

 اللغة

لتعريف الدقيق لإلنسان، ااالنسان حيوان انطق؛ عبارة أطلقها أرسطو؛ وحىت لو كانت هذه اجلملة ال تعطي 
ان، ابتت وسيلة التمايز بني لكنها دقيقة جدًا لو تناولنا النطق فقط، واللغة اليت ميزت االنسان عن احليو 

 األمم والشعوب أيضاً.

الكردية. يرى أوجالن  جالن للغة؛ خاصة أن احلديث هنا عن الثقافةويف السياق سنقوم بتناول تعريف أو 
يف حقل الثقافة مبعناه  أن "مصطلح اللغة يرتبط مبصطلح الثقافة أبواصر متينة، مشكاًل العنصر الرئيسي

لذي عرف عنه بعض الثقافات الضيق"، فلوال اللغة ملا كانت هناك ثقافة، بغض النظر عن انسان نياندراتل وا
ه كان يتكلم؛ لكن ل تكن دائية، كالصيد اجلماعي، ودفن املوتى، وحىت هذا االنسان يقول الباحثون أنالب

 لديه تلك الرتكيبات اللغوية العميقة. 

                                                           
 على أثر غارة جوية للطائرات الرتكية. 2011قد حياته عام ف–مناضل كردي  –رستم جودي  9
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"تعين اإلرث اجملتمعي للذهنية واألخالق واجلماليات والعواطف واألفكار  –كما يقول أوجالن   –اللغة بذاهتا 
ابلنسبة للمعىن والعاطفة. واجملتمع  وجود اهلوية واللحظة الذي يُدَرُك ويُعرّبُ عنه اليت اكتسبها جمتمع ما. وهي

قّي اللغة هو مستوى تقدم الذي يُعرُب عن ذاته يدّل على امتالكه احلجة القوية للحياة. ذلك أن مستوى ر 
ملثل. وبقدر ما خيسُر ياة اباحلياة. أي أنه بقدر ما يرقى جمتمع ما بلغته األم، يكون قد ارتفع مبستوى احل

اإلابدة ابملثل". واألمثلة جمتمع ما لغته ويدخل حتت حاكمية لغات أخرى، يكون مستعمراً ومعّرضاً للصهر و 
/ أو نتيجة طبيعية لقوة  على ما مت ذكره كثرية، وقد ال نكون خمطئني إن قلنا إن قوة اللغة هي وجه آخر

ي يتحّدث هبا تطّور على كافة ية اليوم، ألن الدولة والشعب الذالدولة، فاللغة االنكليزية هي اللغة العامل
 املستوايت؛ منها العسكرية واالقتصادية اليت ابتت حتكم العال كله تقريباً.

ح أن اجملتمعات اليت حتيا هذا الواقع : "من الواض -تتمة ملا سبق  –يكمل أوجالن يف تعريف اللغة فيقول 
ها حبياة مأساوية إىل أن تفىن بوصفها اين ذهنياً وُخُلقياً ومجالياً. بل سُيحكم عليلن تتمتع حبياٍة مفعمٍة ابملع

ين من فقدان املعىن جمتمعات مريضة. هذا وال مهرب من توظيف القيم املؤسساتية للمجتمعات اليت تعا
مستعمرين، تكون هدفًا للواجلماليات واألخالق كمادة خام لقيم املستعمرين". مؤكٌد أن األمة الضعيفة س

 وهذا ما مت مالحظته خالل التجارب التارخيية ألمم، 

ابلنسبة للكرد يقول أوجالن يف تعريفه لّلغة: "خالصة القول؛ إذا مت عيُش لغٍة ما كما هي احلال لدى الكرد 
وسيهوي  مثالً، فجليٌّ أن جمتمعاً ميرُّ حبالٍة كهذه سوف يغدو مقهوراً وابئساً حىت النخاع على الصعيد املادي،

حنو التشتت والتناثر؛ ولن يتفادى العيش مشحوانً ابألخطاء واخلياانت والشناعات معىًن وأخالقياً ومجالياً". 
وهذا ما حيدث اليوم ابلفعل، وحدث سابقاً أيضاً، فأغلب الثورات الكردية فشلت نتيجة اخلياانت، وضياع 

أسباب التشتت. ابإلضافة إىل حالة األاننية احلزبية أجيالنا اآلن بني اللغة العربية والكردية هي أحد أهم 
 والشخصية اليت ابتت دارجة اليوم، والدول املستعمرة لكردستان تعزف على هذا الوتر حىت اليوم.
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 الثقافة الكردية

عندما نقول أن شعباً ما له ثقافة معينة ختتلف عن ثقافات بقية الشعوب فهذا يعين أن له ُهوية خاصة به، 
 هبا أمام بقية الشعوب.يُعرف 

ن األرض الكردية قد مت أإذا حتدثنا عن الشعب الكردي فله هويته الثقافية منذ آالف السنني، وابعتبار 
ن تستهدف هذا تقسمها بني أربعة دول، وكل تلك الدول ضد إنشاء أي كيان كردي، فمن الطبيعي أ

ستهداف الروح، لكي عب، لذا يتم عادة االشعب بكل السبل، ومبا أننا قلنا أن الثقافة هي روح أي ش
 الفارسية أو الرتكية. تتحول هذه األمة إىل أمة ميتة!. وابلتايل تنصهر متاماً مع األمة العربية أو

مميزات الشعب الكردي  واللغة هي من أهم ركائز هذه اهلوية، ألهنا جتمع كل شعب حتت مظلتها، ومن أهم
ليت عاشت فرتة معينة ااألخرى انقرضت وابتت من اللغات القدمية  أنه حافظ على لغته، ألن بعض اللغات

 من الزمن مث ماتت ول تتطور.

 إحياء الثقافة الكردية يف مشال شرق سوراي.. كردايً 

 2011ان ممنوعاً قبل عام خالل سنوات األزمة مّرت الثقافة الكردية يف روج آفا ابنتعاش كبري؛ حيث ما ك
ىل جنب مع الثقافات ؛ جنبًا إ2012، وحتديدًا بعد ثورة روج آفا عام 2011ابت متاحًا وبسهولة بعد 

افات كانت نتيجة طبيعية األخرى، واليت كادت أن تُباد أو أبيدت أو طمست، طبعاً مسألة إحياء تلك الثق
فة الكردية أُدخلت يف كا لتطبيق مفهوم األمة الدميقراطية ألوجالن؛ والذي يساوي بني اجلميع، فاملناهج

هناك ثورة رديفة وهي ثورة  كانت  2012املراحل الدراسية، وهناك من يقول أنه توازايً مع ثورة روج آفا يف 
تت تدرس يف املدارس واملعاهد اللغة الكردية اليت كّسرت كل احلواجز، فبعد أن كانت تدّرس يف منازل سرية اب

 واجلامعات على كامل أرض روج آفا.

ناهج النظام البعثي مبنّية على فكرة احلزب الواحد الشمويل؛ واملنايف للرتبية الدميقراطية، كانت البنية الرتبوية مل
وتطمس اتريخ وثقافة مجيع املكوانت السورية األخرى كـ الكرد والسراين واألرمن والرتكمان والشركس.. 

واللغة الواحدة واللون  وكانت مناهج النظام تربز الروح القومية العربية فقط، وتعتمد فكرة احلزب الواحد
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الواحد والقائد الواحد، وبذلك تعزز تلك املناهج الروح العنصرية والشوفينية، انطالقاً من ساسة أن كل من 
 يعيش على األرض السورية هو عريب.

لكن تكريسًا ملبدأ العدالة واملساواة وحق التعلم، ففي ظل اإلدارة الذاتية يدرس كل مكون ويتعلم بلغته 
ف من خالل ذلك على ثقافته وتراثه، خالفاً ملا كان يف السابق، حيث كان يفرض على كافة املكوانت ليتعر 

التعلم ابللغة العربية فقط. ووفقاً للعقد االجتماعي لإلدارة الذاتية الدميقراطية فإن مناهج اإلدارة تستند اىل 
، وحتارب بشدة أشكال العنصرية والتمييز بني قوانني حقوق اإلنسان     الدولية، وحترتم القيم العليا لإلنسان

 املدنيني على أساس الدين أو اجلنس أو العرق.

شكل اللغة الكردية فيها فرعاً تتدرس اللغة الكردية يف كافة املراحل الدراسية، وقد مت إنشاء اجلامعات اليت 
 .مييةخاصاً مستقاًل، وبذلك يكون إحياء اللغة قد مت على أعلى املستوايت األكاد

، حيث يف كل كومني وبلدة ابإلضافة إىل ما سبق كان هناك صعوداً يف النشاطات اليت هتتم ابلرتاث الكردي
 املنطقة، وكانت نقطة البداية وانحية ومقاطعة جلنة خاصة هتتم ابلشأن الثقايف، ابلتنسيق مع حركة الثقافة يف

إحياء الثقافة بشكل  وراي؛ وساهم بدوره يفمن الكومني؛ الذي كان ثقافة جديدة على شعوب مشال شرق س
 ملحوظ.

 الكومني كثقافة جديدة.. وأداة إلحياء الثقافة.

ليت أفسحت اجملال أمام من إحدى الثقافات اليت يعتّز هبا مشال شرق سوراي، هي الكومني أو الكومون؛ ا
كن فكرهتا قدمية، ويف لي، اجلميع للمشاركة بصنع القرارات، ورغم أن الكومينات انشئة يف الشمال السور 

 أشكال اإلدارة الذاتية. أورواب طّبق هذا املفهوم يف الكثري من الدول يف العصور الوسطى وكانت شكل من

والكومني هي أصغر وحدة اجتماعية يف اجملتمع، وميكن اعتبارها جملس مصّغر للحي أو القرية. عدد أفراد 
( شخص، وإن جتاوز عدد األشخاص هذا الرقم  300 – 7الكومني سواًء أكان قرية أو حارة ما بني )
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 16كومينتني، وكل شخص له حق املشاركة يف قرار الكومني، حبيث ال يتجاوز عمره    ميكن التقسيم إىل
 سنة.

تؤسس داخل كل كومني جلان تعترب مبثابة الوزارات اليت تدير أمور احلي أو القرية، فهناك جلنة خدمية وجلنة 
 عية وجلان للثقافة واملرأة واحلماية والتدريب والصحة .. إخل. عدالة اجتما

رض الواقع، كما الحظنا أأفسح الكومني اجملال أمام اجلميع ابلتعبري عن آرائهم، وهذا ما الحظناه على 
شاركاً يف بناء احلياة، متطوراً يف الوعي اجلمعي لدى الكومينات، فمن كان يعيش على هامش احلياة، ابت 

 افة إىل تطور حالة الشعور ابملسؤولية لدى الفرد جتاه اجلميع.ابإلض

ة؛ واكتشاف املواهب الفنية    مفهوم الكومني كان سبباً يف أتسيس جلان الثقافة اليت عملت على إحياء الثقاف
ي يف سوراي كانت حتصر وتطويرها؛ وتطوير الوعي الثقايف لدى الشعب، ألن شرحية كبرية من الشعب الكرد

 قافة يف آلة موسيقية أو أغنية أو قصة أو رواية.الث

و نظام دميوقراطي  وميكن اختصار ماهية الكومني يف أهنا وحدة اجتماعية اقتصادية سياسية خدمية ذ
لشعب، وتنظم نفسها أفقياً اكوموانيل، تؤسس على مبدأ الدميقراطية املباشرة وحرية املرأة واالنسجام بني 

 ة والدولة.وهرمياً بعيداً عن السلط

 استهداف الثقافة الكردية .. إقليمياً 

، يذكر 1991شور عام الكاتب الرتكي األصل امساعيل بيشكجي؛ يف كتابه كردستان مستعمرة دولية واملن
ولوجية الرمسية حينها، بداايت تعرفه على الشعب الكردي، وكيف كان حيمل صورة خاطئة عنهم بفعل االيدي

قول بيشكجي "حني يبال وأن اللغة الكردية هي إحدى اللهجات الرتكية(. من )نعت الكرد أبتراك اجل
واترخياً وتقاليداً ختتلف  ، رأيت شعباً له لغةً 1962وصلت إىل جنويب شرقي تركيا؛ ألداء خدميت العسكرية 

اك نفسه أتر  فهو ال يسمى عما لدينا حنن االتراك، وهذا الشعب ال حيمل االسم الذي يطلقه عليه األتراك،
 اجلبال وامنا يسمى نفسه حنن الكرد".
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منا هذه، وخاصة خالل ل تتوضح معىن مجلة كردستان مستعمرة دولية للجميع مبعناها الدقيق إال يف أاي
أيضًا حمتلة من قبل الدول  سنوات األزمة السورية، فباإلضافة إىل أهنا مقسمة بني أربعة دول إقليمية، هي

 إلقليمية.اا أجنداهتا ومصاحلها مع/ و على أرض هذه الدول العظمى، خاصة أن تلك الدول هل

ول دون أتسيس دولة  حييرى بيشكجي أن "األكراد أمة بال دولة، واهلدف الرئيسي لالستعمار الدويل أن 
املياه واملعادن األخرى من و كردية، األمر الذي يسهل االستغالل املستدام للموارد الطبيعية وآلابر النفط 

 ستان".ثروات كرد

الكرة األرضية إذا صح  لذا؛ فإن جمرد التفكري يف إنشاء أي كيان كردي، يعين أن يكون برضى كامل سكان
ن، أو أثبت الكرد وجودهم التعبري. وهذا ما يبدو مستحياًل حسب املدى املنظور، إال إذا تغرّيت املوازي

 بل الساسة الكرد.الدولية من ق بوحدة الصّف أو القوة الواحدة أو أي فكرة مبدعة تقلب املوازين

لى حدودها املرسومة وطاملا أهنا مستعمرة، ومقسمة بني أربعة دول، فمن الطبيعي أن ختاف كل دولة ع
 يكو(.ب -ابتفاقيٍة مضت عليها أكثر من مئة عام )سايكس 

ها من مضموهنا، ردية إلفراغوطاملا أن حديثنا عن الثقافة، فهذه الدول حتاول دائمًا استهداف الثقافة الك
 وطمس هوية شعبها، ليغدو شعباً مّيتاً ذليالً اتبعاً لغريه.

حتاول  ثي الظهور يف املنطقة، وال ميلكون ذلك اإلرث احلضاري العريق، لذاتعتربون حدي -اترخيياً -االتراك 
ا سعت إليه سواء منهم، وهذا م الدولة الرتكية دائماً القضاء على إرث احلضارات األصيلة يف املنطقة، والكرد

 يف تركيا أو حالياً يف سوراي.

م، كان اهلدف  2018/  1/  20عندما بدأت محلة ما تسّمى بغصن الزيتون الرتكية يف عفرين؛ بتاريخ 
تركيا هي املمّولة الرئيسية  الرتكي  واضحاً، وهو محاية حدودها من اإلرهابيني، ومع أن الطفل ابت يعرف أن

 مرة دولية!اجملتمع الدويل بقي صامتاً، ملاذا؟ ألن كردستان مستع لإلرهاب يف سوراي، لكن
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فسادًا يف  -إلسالمية الراديكالية امع الفصائل  -يوماً، وحبسب التقارير الدولية عاثت تركيا  58خالل 
ان احلريب، وقتلت األطفال أرض عفرين الكردستانية، وحرقت ما استطاعت سواء ابملدفعية الثقيلة أو ابلطري 

دويل صامٌت.. ألن كردستان َسَبْت النساء، ومثّلت أبجساد املقاتلني الكرد نساًء ورجااًل؛ واجملتمع الو 
 مستعمرة دولية.

كات القوات الرتكية حالة من انتها  920وثّقت منّصة احلقوقيون السوريون للدفاع عن عفرين أكثر من 
ل ملستوى جرائم حرب، تلك االنتهاكات تص واجملموعات السورية املدعومني منها، حيث وصفت املنظمة أن

ونساء، وتدمري  مدين؛ بينهم أطفال 750جمزرة، وقتل ما يقارب  12وذكرت أن تلك القوات ارتكبت 
من سكان املدينة ومن أرايفها،  اآلالف من منازل املدنيني واملرافق العامة، ابإلضافة إىل نزوح وتشرد اآلالف

 سواًء قبل االحتالل أو بعده.

نطقة الوحيدة يف سوراي اليت نطقة اإلدارة الذاتية عاشت األمان خالل كامل سنوات األزمة السورية، وهي املم
اطية كما تؤكد الوقائع، وال زالت بقيت حمافظة على حالة االستقرار والبنية التحتية، بفضل نظرية األمة الدميقر 

كومة السورية، أيضاً ألن  رتكية أو من قبل احلحىت هذه اللحظة تتعرض للتهديدات سواًء من قبل الدولة ال
 كردستان مستعمرة دولية.

ويف عفرين عندما أدرك املقاتلون الكرد أن استمرار الدفاع عنها سيجعل من املدينة بقااي أطالل؛ انسحبوا 
ثقافة منها، وبذلك دخلت تركيا مع الفصائل املسلحة، وأول ما قاموا ابستهدافه هو الرمز األهم من رموز ال

1الكردية، فحطموا متثال كاوا احلداد الذي ميثل رمزًا اترخييًا ابلنسبة للكرد، والصور التالية توضح عناصر  0
 من اجليش احلر تقوم بتحطيم متثال كاوا احلداد يف مدينة عفرين:

                                                           
.، ومتكن عرب حنكته من إنقاذ شبان ح يف التحايل على ملك ظالكاوا احلداد )نسبة إىل مهنته( هو بطل كردي، تقول األسطورة إنه جن 10

نة وتزويدهم بسيوف كان احلدادون يصنعوهنا يف املدينة الذين كان أيمر امللك بقتل اثنني منهم يوميا. وبدأ جبمعهم يف اجلبال احمليطة ابملدي
لنريان اليت تعد رمزاً مقدساً لدى األكراد االق للهجوم عرب إشعال تلك الفرتة، قبل أن يهامجوا قصر امللك وحيرقونه، ومنح كاوا شارة االنط

 وما زالت عادة يتبعوهنا خالل احتفاالهتم.

 



139 
 

 

 متثال كاوا احلداد أثناء تدمريه

 

 متثال كاوا احلداد بعد تدمريه
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ان الرتكي بقصف صورة أوجالن املرسومة على السفح اجلنويب جلبل "دراميك"؛ خالل تلك الفرتة؛ قام الطري 
املطل على بلدة راجو؛ التابعة لعفرين، وقاموا بتصوير ذلك ونشره على مواقع التواصل االجتماعي، ويكونوا 

الصورة التالية بذلك قد استهدفوا رمزاً كردايً، يعترب قائداً عظيماً يف نظر شرحية كبرية من الشعب الكردي، و 
 توضح حلظة القصف:

 

 

 صورة أوجالن قبل وبعد القصف
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مكان صورة أوجالن  وبعد أن مت احتالل عفرين أبايم، مت وضع صورة للرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان
 بتقدمة من فرقة السلطان مراد، كما هو موضح يف الصورة التالية:

 

 زب احلرية والعدالةاستبدال صورة أوجالن بصورة ألردوغان زعيم ح

وألن كل رمز كردي يعترب ترااثً كردايً، فقد قامت الفصائل اإلسالمية املعروفة ابجليش احلر بتدمري املقربة اليت 
1تضم رفات الدكتور نوري ديرمسي وزوجته؛ والذي هو أحد قادة ورموز الثورة الكردية يف مدينة ديرسم؛ يف  1

ابإلضافة إىل ذلك؛ رفات العديد من الشخصيات الوطنية والدينية م، كانت تضم املقربة  1937تركيا سنة 
 يف انحية شرا التابعة ملنطقة عفرين، ضمن املزار الذي يسّمى مزار حنّان.

 ته:الصورة التالية توضح ضريح الدكتور نوري ديرمسي قبل استهدافه والعبث مبحتواي

                                                           
، وأمه زليخة، ينتمي إىل عشرية مالن، بدأ يف قرية آخزونيك التابعة لوالية ديرسم، أبوه إبراهيم 1894ولد الدكتور نوري ديرمسي يف آذار  11

رحلة الثانوية.و تويف الدكتور نوري ، حيث قام بتأسيس احتاد طلبة ُكردستان مع بعض زمالئه واستمر حىت املمبمارسة السياسة وهو شاب
 ودفنا يف فناء مبىن املزار. 1994عام ” فريدة“، فيما وافت املنية زوجته 1973ديرمسي يف عام 
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 ضريح الدكتور نوري ديرمسي قبل االستهداف

 الية توضح الضريح بعد العبث مبحتوايته:والصورة الت

 

 ضريح الدكتور نوري ديرمسي وزوجته بعد االستهداف
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من ضمن سلسلة التدمري الثقايف يف عفرين قام الطريان الرتكي ابستهداف اآلاثر الكردية يف عفرين، من بينها 
1معبد عني دارة  هو موضح يف الصورة التالية: ابملئة، كما 50األثري، وقد تضرر املوقع بنسبة تتجاوز الـ  2

 

 صورة ملعبد عني دارة بعد االستهداف والتدمري

1كما مت استهداف الكثري من املواقع األثرية األخرى منها النيب هوري )سريوس( ، وبعض اآلاثر الرومانية 3
 القدمية كاملعبد الروماين يف قرية كالوات.

                                                           
ميتاين(  –يالين )منط بناء هوري الطراز اهلق.م، وبين على  1200يعود اتريخ بناء املعبد إىل احلقبة احلثية، أي عام  12

 ق.م أي قبل الفرتة اآلرامية. 700-1200الذي انتشر يف سوراي ما بني عامي 

سنة قبل امليالد. وصنفته منظمة  2500يعود اتريخ تشييد أقدم نقطة أثرية يف املوقع إىل احلقبة اهلورية يف فرتة  13
راي والشرق األوسط. للموقع تسميات عديدة، وهو يعرف اليوم بنيب هوري، اليونسكو كأحد أهم املعال األثرية يف سو 
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ايم األوىل لالحتالل الرتكي، ة عفرين؛ فهو مستمر منذ األأما ابلنسبة للتغيري الدميغرايف احلاصل يف مقاطع
لك املشاريع هي املشروع هبدف إفراغ املنطقة من أهاليها، وإسكان العرب والرتكمان يف منازهلم، وآخر ت

( كم؛ هبدف توطني وإسكان 3) االستيطاين املسّمى ابلقرية الشامية والذي يتم بناءه شرق عفرين بنحو
 من الغوطة والقلمون ومحص.املهجرين قسراً 

واملشاريع االستيطانية ليست ابجلديدة على منطقة مشال سوراي، فقد قام هبا النظام السوري سابقاً، 
كاملستوطنات اليت أقيمت بظل ودعم ورعاية النظام يف القرى الكردية مبحافظة احلسكة تنفيذًا للمشروع 

1التعرييب لـ حممد طلب هالل بط دراسة عن حمافظة احلسكة ذات الغالبية الكردية ؛ حيث أصدر هذا الضا4
من النواحي القومية، االجتماعية، السياسية، والذي تضّمن توصيات خطرية جداً حول كيفية تذويب الكرد 
وهتجريهم، وهذا ما مت ابلفعل؛ وما زال الكرد يعانون حىت اليوم من مشروع احلزام العريب الذي أقيم يف مشال 

 سوراي.

 خامتة

ن نتائج الدراسة السابقة توّضح بشكل جلّي، إن الدول املقتسمة لكردستان تعرف جيدًا أن إفراغ أي إ
شعب من مضمونه اهلواييت يبدأ من ثقافته، لذا كان االستهداف للثقافة قبل االنسان، وميكن أن نضع ما 

                                                           

أي مدينة القديسني كوزما ودميانوس وقد بُنيت « أجيابولس»، كما مسيت «سريوس»أما االسم اليوانين للمدينة فهو 
حول قربيهما، وكنيسة مسعان الغيور اليت بناها ودفن فيها بعد موته.  كنيسة ٌ

 
فصال ليتقلد املناصب العسكرية يف عهد االن1961وزارة الداخلية السورية خترج برتبة مالزم أول يف  كان ضابطاً يف 14

رية ، كما شغل منصب انئب والسياسية حيث وصل إىل رتبة عميد متقاعد . ليتبّوأ العضوية املؤقتة للقيادة القط
كما شغل   1971للصناعة عام  الوزراء وزيرا مث انئبا لرئيس جملس 1970رئيس جملس الوزراء ، ووزيرًا للزراعة يف 

 80مر انهز ععن  9/2/2011. مات يوم األربعاء 1979و 1972منصب سفري سورية يف بولونيا بني عامي 
 عاماً.
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وأما أن تُباد وتتشتت وتنصهر سبق يف خانة صراع بني اإلحياء واإلابدة، فأما أن تثبت وجودك وحتافظ عليه، 
 يف أمة أخرى كاألمة الرتكية أو الفارسية أو العربية.

 –حون أبنفسهم، مهمتهمإذن ال ميكن لإلنسان أن يعيش بدون ثقافة، هي القاعدة، وكل الشهداء الذين يض
ت اد واملؤسساود هذه الثقافة، وهذه املهمة تقع على عاتق األفر هي محاية حد -ابإلضافة إىل محاية األرض 

ط هبا، ولكي ترتقي أيضاً، إذن فأنت مسؤول قبل كل شيء عن محاية حدودك الثقافية، ألن وجودك مرتب
 أمتك إىل مستوى األمم املتقدمة.
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 2004آذار  12سوسيولوجية الكرد ما بعد انتفاضة 
 

 حثة يف مركز الفرات للدراساتاب –جنار صاحل 

 
 12تفاضة لكردي بعد انهذا البحث سيقف على التغيريات النفسية واالجتماعية اليت طرأت على اجملتمع ا

 آذار.

 

 مقدمة
 تكن موجودة سابقاً، لعلى أعقاب اهنيار الدولة العثمانية، يف بداايت القرن العشرين، تشّكلت دوٌل 

تسميات، وهذا إن دّل على ومبسّميات خمتلفة يف املنطقة، واليت مازال الكثريون يبحثون عن معاين هذه ال
س قد فّصلت يف اخلارج من لشعوب املنطقة؛ أي أهّنا لبا شيء إمنا يدّل على غرابة هذه التسميات ابلنسبة

رية، واليت تشّكلت خالل مشروع تشكيل مناطق النفوذ آنذاك، وإحدى هذه الدول كانت اجلمهورية السو 
اء اليت كانت تشّكل الكّل عرب مقاومة مجيع شعوهبا كيد واحدة، فكانت بداية دولة وطنية تشمل مجيع األجز 

النقالابت املتتالية، إىل االتشكيلة السليمة ل تستمّر طوياًل، حيث عاشت الكثري من  السورّي، ولكن هذه
دية يف كّل شيء؛ حيث أن وصلت إىل شكلها احلايل، حيث جتاوزت الدولة الوطنية لتصبح دولة قومية أحا
راد منطيني ا يف خلق أفالعلم الواحد، الشعب الواحد، اللغة الواحدة، واحلزب الواحد، وبدأت حماوالهت

، واعتربت ”دولةمواطن ال“ومتشاهبني، من خالل تطبيق سياسة الصهر يف بوتقة واحدة، حتت مسّمى 
 اآلخر املختِلف عدّواً لدوداً لوحدهتا املزعومة!

إحدى سياسات هذه الدول هي منح األمهية القصوى للمركز وبعض احملافظات االرتكازية احمليطة به، حيث 
لجأ إليها الناس من كّل حدب وصوب، فمن يبحث عن عمل لسّد رمق جوعه ويبع جعلها مدَن كبرية ي

كدحه أبخبس األمثان أو من يقوم جبناية ما ليختبئ فيها، أو من يعاين مشكلة ما يف أوساطه، أو أن يكون 
سريعة يف منبوذاً ومطروداً من جمتمعه، إبمكانه حينها العثور على مالذ يف تلك املدن، اليت تتعاظم وبوترية 
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عدد سكاهنا، إضافة إىل تطوير مراكز التعليم، وكوهنا مكاانً حلّل مشاكلهم البريوقراطية، مما يؤدي إىل خلق 
بنية اجتماعية هّشة، رخوة، يف العالقات بني النسيج االجتماعي، حبيث يسهل على الدولة استغالهلا بشكل 

 ية واالستخباراتية.أفظع وأكرب، والتحّكم هبا من خالل مؤّسساهتا البوليس

 إمهال األطراف، هل هي نعمة أم نقمة؟

ائل الراحة والتعليم، لذا يرى الكثريون يف إمهال الدولة لألطراف نقمة، حيث احلرمان من فُرص العمل ووس
ن نقمة إن نظران يضطّر ألجل حّل مشكلة بسيطة إىل وضع تكاليف أضخم من طاقاهتم؛ ابلفعل فهي إذ

 سرتاتيجي.ق وقريب، ولكّنها نعمة عند حتليلنا هلا من منظور بعيد واإليها من منظور ضيّ 
حبثنا أكثر دقّة، سوف  لنسِقط هذه احلالة على جمتمع الشمال والشمال الشرقي لسوراي، ولكي يكون مدار

 خنتار اجملتمع الكردي بشكل خاص.

 2004آذار  12اجملتمع الكردي قبل انتفاضة 

تواجده يف أطراف الدولة القومية املهملة، ورغم سلب مجيع حقوقه الطبيعية؛ إّن اجملتمع الكردّي وبسبب 
بدءاً من حرية اختيار اسم بلغته ألطفاله، إىل التعّلم بلغته األم، والتحّكم مبوارده االقتصادية الغنّية وسلبها، 

إال أّن الدولة ل تستطع إىل منعه التكّلم بلغته يف مؤّسسات الدولة، انهيك عن مطالبه القومية والسياسّية، 
التحّكم والسيطرة عليه بشكل كامل، فحافظ على عزة نفسه، وحالته اجملتمعية املتماسكة إىل حّد ال أبس 
به، عاش بعاداته وتقاليده وأعرافه، وابلتايل بقيمه اجملتمعية اخلاصة به، ل يكن املركز وجهته األساسّية، بل 

عند الضرورات القصوى، حيث كان املركز؛ أي دمشق تعترب مدينة  كان مرتبطا أبرضه وعرضه وبيته، إال
بعيدة له كلّ الُبعد، ول تستطع مؤّسسات الدولة االستخباراتية أن تنظّم نفسها ضمن هذا النسيج املتماسك، 
ولذلك كان املتعاملون مع هذه املؤّسسات قالئل، إضافة إىل معرفة الشعب هبم؛ أي أن فالان متعامٌل مع 

 وكانوا على األرجح منبوذين من جمتمعهم.” عميل للمخابرات“ولة، وبلغتنا البسيطة فهو الد
احتفاالت نوروز كانت شاهدة على الوجدان املشرتك هلذا الشعب، فبالرغم من خماطر االحتفال هبا، ل 

 يكن هناك يتواىن أحد عن االحتفال هبذا العيد، ول تكن الفروقات وال التمايز الطبقي واضحاً، حيث ل
فقر مدقع ليضطر الفقري إثره للبحث يف املكبّات عن لقمة عيشه، ول يكن هناك غىن فاحش، ليشرتي هبا 
ذمم اآلخرين، وكانت األخالق مبثابة العقد االجتماعي الذي ينظّم عالقة الفرد ابلعائلة وعالقته ابجملتمع، 

وابلتايل كان الصلح سّيد املواقف يف حني ظهور حيث ل يتعّرف هذا اجملتمع على قوانني وشرائع الدولة، 
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مشكلة ما، ومهما كانت نوعية هذه املشكلة، ول يوجد يف الصلح طرف خاسر وآخر رابح، بل كانت 
دائمًا تُرضي طريَف املشكلة، أما حماكم الدولة فكان الذهاب إليها مبثابة العار، ولذلك فقلة قليلة جداً من 

ك احملاكم، فقرارات احملكمة تكون أبداً لصاحل أحد األطراف على حساب اآلخر، املشاكل كانت تنقل إىل تل
 إضافة إىل العالقات االجتماعية القوية، من عالقات القرىب إىل عالقات اجلرية.

 آذار 12اجملتمع الكردي بعد انتفاضة 

اب، فبعد تفّرد حزب آذار عفويّة غري مدبرة وغري منّظمة، ولكّنها ل تكن بدون أسب 12كانت انتفاضة  
البعث ابلسلطة وإعالن نفسه قائدًا للدولة واجملتمع، بدأ بسياسة اإلنكار من خالل اإلبقاء على مراسيم 

الذي أقرّته حكومة االنفصال والذي تُرك من خالله عدد  1962جائرة حبّق املنطقة، بدءًا من اإلحصاء 
ومكتوم القيد، إضافة إىل تنفيذه مشروع التعريب كبري من الشعب الكردي بدون هوية، حتت مسّمى أجنيب 

1على مراحل، والذي كان قد مت تقدميه من قبل حممد طلب هالل قبل سيطرة البعث على مفاصل احلكم  5
يف البالد، والذي هدف من خالله إىل تغيري دميغرايف بناء على بناء مستوطنات من املتضّررين من مشروع 

الكردية، وحتت مسّمى استصالح األراضي، فقاموا أبخذ وتوزيع األراضي  سّد الفرات وإسكاهنم يف القرى
اخلصبة يف املنطقة على من مساهم ابملغمورين، وترك قسم كبري من هذا الشعب بدون حّصة، إضافة إىل منعه 
من حقوقه الطبيعية كأي شعب يعيش على أرضه التارخيية، إىل جانب هذه األسباب، هناك أسباب قريبة، 

عالقة ابلتحّوالت والتغيريات احلاصلة يف منطقة الشرق األوسط عامة، حيث إن تدّخل أمريكا يف العراق هلا 
وبشكل مباشر، خلق لدى الشعوب املضطهدة آمااًل واعتقادًا ابخلالص من األنظمة الدكتاتورية، اليت ل 

ه حنو بناء نظام أكثر دميقراطية، تكن للديناميكيات الداخلية الذاتية لوحدها أن تقوم بفعل التغيري والتوجّ 
ففي الطرف اآلخر ُخلق لدى قسم ال يستهان به احتقان وضغينة مما جيري، كّل هذه األسباب جمتمعة 

، طبعًا أحداث هذه 2004آذار  12بدأت أحداث انتفاضة ” الضغط يوّلد االنفجار“وحسب مقولة 
1االنتفاضة وكما هو معلوم بدأ اشتعال فتيلها من امللعب ، ولكن سرعان ما تعاظمت لتتحّول يف زمن 6

قياسّي إىل انتفاضة عظيمة، بدأت من أقصى الشمال الشرقّي، حيث مدينة ديريك، لتنتشر كالنار يف اهلشيم 
إىل أقصى الشمال الغريب )عفرين(، وتبدأ البوصلة ابلتوّجه إىل اجلنوب حيث العاصمة دمشق، فكانت ردة 

والوجدان املشرتك للمجتمع، واليت إبمكان املرء اعتبار هذه االنتفاضة  فعل مشرتكة انمجة عن األخالق
                                                           

 wekheviدراسة محمد طلب هالل عن محافظة الجزيرة  15
 kurdi-diroka 2004انتفاضة الشعب الكردي 16
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ابحللقة األوىل لربيع الشعوب، وأثبتت أحداث االنتفاضة أّن هذا اجملتمع مازال ورغم كّل ما قامت هبا الدولة 
لك خاصّية من السياسات اجملحفة، متماسكاً، وابلتايل ميكن أن نطلق على هكذا جتمع اسم اجملتمع، ألنّه مي

األخالق والوجدان املشرتك، وأكثر ما أاثر خماوف النظام كانت خاصيته هذه، حيث أدرك النظام املخاطر 
 اليت ميثّلها هذا التماسك.

نتفاضة، فاستغل النظام هذه إّن الظروف الدولية واإلقليمية وحىت الكردستانية، ل تكن جاهزة ملثل هكذا ا
بشكل قوّي، فجعل  مث اجملتمع بيد من حديد، مارس سياسة فّرق تُسد الظروف، ليضرب االنتفاضة ومن

عب على وتر العروبة والتمييز العنصري، وقدم العرب، حيث ل-ناقض الكردتالدولة إىل  -من تناقض الكرد
، ولكن ”هاِجم القومية العربيةمن يهاِجم الدولة ي“نفسه ممثالً عن األغلبية من الناحية العددية، حتت شعار 

طها؛ أي الدولة، أوضحت وبشكل جلّي مدى ارتبا 2011األحداث األخرية؛ أي ما بعد أحداث انتفاضة 
تايل ل تكن يوماً ما متّثل القومية ابلعروبة، فأكثر املتضّررين يف هذه السنوات األخرية كان العرب أنفسهم، وابل

 العربية اليت مسّيت ابمسهم.

 

 تمعإمخاد االنتفاضة لتشتيت وتفكيك اجملاألساليب اليت اتبعتها النظام بعد 

يمه، حيث استعمل عدة إّن قوة ومتاسك اجملتمع كان البد أن تتفكك حىت يسنح للدولة ابلتغلغل إىل صم
موعة عددية من األفراد ال أساليب للوصول إىل هذه الغاية؛ أي إخراج اجملتمع من كونه جمتمع، بل جعله جم

كثري من املشاركني وحىت مشرتك، وحاول بناء هذا الفرد من خالل زّج ال يربطهم ببعض أية أخالق أو جدان
الستجواب والتحقيق، اغري املشاركني يف السجون، ويف السجون ومن خالل االحكام العرفية وإطالة مدة 

ذلك كسر إرادة  إىل جانب التعذيب الوحشّي الذي مارسه، واإلهاانت الشخصية، كان اهلدف من كلّ 
نسان هي الرادع األخالقي م عزة نفسه، وإرغامه على قبول كّل ما يريده النظام، فعزة نفس اإلالفرد وحتطي

 ما يريد.كاألول، فإن حتّطمت عزة نفس اإلنسان، حينها إبمكان النظام توظيفه واستغالله  

ل اهلدف الزنزانة فقط، ب سياسة الدولة يف موضوع وضع البعض يف الزنزاانت ل يكن املقصود هبا من هم يف
ة على من هم خارج السجون؛ منه التخويف وأتديب من هم يف اخلارج أيضاً، أما سياساهتا املخّططة واملربجم

 أي اجملتمع، فكانت بعّدة أشكال:
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وفرض االستسالم، ومن مث اخلنوع واالنصياع الكّلي ” أتديب“فرض سياسة التجويع، لتتمكن من خالهلا 
 49خراج املراسيم الداعمة هلا، وإحدى هذه املراسيم، كان املرسوم املرّقم بـ للنظام، وحبسب هذه اخلطة بدأ إب

1املتعّلق ابلعقارات ؛ أي قانون االستمالك، ومن خالل هذا املرسوم ال ميكن ألهايل املناطق احلدودية، أي 7
ع الكردي فقط مناطق األطراف بيع وشراء العقارات وكتابتها أبمسائهم، ولكن طّبق هذا القانون على اجملتم

يف املمارسة العملّية؛ أي مبا معناه أنّه حيّق للكردي بيع العقار واألراضي، ولكّنه ال ميلك حّق شرائها، حىت 
 وصل األمر ابلنظام إىل عدم إعطاء حّق ترميم أو إجراء أي تغيري على منزله حىت يف حال الضرورة القصوى.

اجملال الزراعي، ابعتبارها منطقة زراعية، وابلتايل تكون الزراعة  إصدار القوانني االقتصادية اجلائرة وخاصة يف
شراين احلياة هلم، دعك من عدم تقدمي أي دعم ومساندة يف هذا اجملال، وحتت اسم الدورة الزراعية وضعت 
قوانني منع من خالهلا زراعة املساحات الالزمة هلا، إىل أن وصل األمر ابلدولة أن تتحّكم حىت يف لقمة 

شهم، من خالل تشديد قبضتها على كّل شاردة وواردة، إضافة إىل عدم فسح اجملال أمام املزارعني عي
والفالحني لبيع حماصيلهم إىل اجلهات اليت يروهنا مناسبة هلم، بل كانوا ُملزمني ابلضرورة لبيع نتاجاهتم إىل 

عّرضت له املنطقة ملواسم اجلفاف خزائن الدولة اليت كانت أتخذها أبمثان خبسة، وزاد يف الطني بلة ما ت
 والشّح.

كان اهلدف من كّل هذه اإلجراءات اجملحفة حبّق اجملتمع الكردي هو فرض وإجبار غالبية الشعب الكردي 
إىل اهلجرة إىل املركز واحملافظات احمليطة به، لُتحِكم قبضتها عليهم وإجبارهم على القيام بكافة أنواع األعمال 

أبننا سوف جنعل من شبابكم نوادل “هم، وكان هذا أحد وعود املخابرات هلذا الشعب اليت حتّد من كرامت
فقد استخدم كافة ” وكراسني يف املطاعم، ومن نسائكم خادمات وجواري يف بيوت أهل الشام وحلب

د، السبل املؤدية إىل حتطيم عزة نفس، إنّه الرادع األخالقي األول، ليجعل من اإلنسان فريسة سهلة االصطيا
وابلتايل سهلة االستعمال واالستخدام، ومن هنا بدأ هذا اجملتمع ابلتغرّي إىل حد أن أانسه ل يعد إبمكاهنم 
التعّرف على هذا الواقع اجلديد، ومن هنا بدأ االستخبارات وألول مرة يف اتريخ هذا الشعب بتشكيل شبكة 

، فخرج من كينونته اجملتمعية بعد هذه األحداث، واسعة من املرتبطني هبا، وبدأ اجملتمع ابلتفّكك واالضمحالل
حبسب التعريف األكادميي ملصطلح اجملتمع، واجملتمع املبعثر واملتفّكك يسهل استغالله وهنبه والتحكم يف 

آذار، ولذلك فالكثري من الشعب الكردي بدأ  12مجيع مفاصله احليوية، وهذا ما تركته أحداث انتفاضة 
 ”.ناي ليتها ل تك“ابلقول 
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ة والكردستانية ل تكن جاهزة كانت ثورة، ومتّردًا وعصيااًن يف غري أوانه، ألّن الظروف الدولية واإلقليمي
ع االجتماعي بشكل خاص، ملساندهتا وإيصاهلا إىل نتيجة ممكنة، ولذلك انعكست نتائجها سلباً على الواق

يث العالقات االجتماعية حع وتفكيكه، من وأعطت ذريعة للدولة ابلتدّخل املباشر والسافر يف بنية اجملتم
ن يف زوااي الشوارع، مشّردين، من مجيع نواحي، فال ميكن اعتبار العدد الكبري من الشباب الذين كانوا يتسكعو 
ذه السياسة املطّبقة يف هذه ويستعملون املواد املخدرة إال نتيجة ملمارسات أجهزة املخابرات، وجزءًا من ه

 انت خمططة هلا مسبقاً.املنطقة؛ أي أهنا ك

ثريها على جيل الشباب  أتآذار أثرت سلباً على مجيع فئات وشرائح اجملتمع، ولكن  12إّن أحداث انتفاضة 
يث أصبح ومن لغته، ح كان أعظم وأكثر وطأة من انحية النتائج، حيث أصبح خيجل من كرديته، من تراثه،

ي املرة األوىل وهلذه الدرجة هجتها، وعاش وميكن أن تكون مقياس تطّوره مقروانً مبدى تقليده ألهل الشام وهل
ازال هلا أتثريات كارثية على عقدة النقص الفتّاكة ابلشعوب، وزاد الوضع تعقيداً حالة الكاوس اليت كانت وم

 الكثري من الشعوب واجملتمعات ومن ضمنهم اجملتمع الكردي.

 أتثري حالة الكاوس على اجملتمع الكردي

قد أسهبت يف شرحها يف و الكاوس أو ما ُيسمى ابلفوضى اخلاّلقة، يف بداايت القرن احلايل، بدأت مرحلة 
حلالة بدأ ابلظهور وبشكل دراسة سابقة، وقد أثرت وتؤثر على الشعوب واجملتمعات تدرجيياً، فتأثري هذه ا

انتشار الكثري من ت يف آذار، وإحدى نتائجها كان 12جلي، يف اجملتمع الكردي فيما بعد أحداث انتفاضة 
لك الفئة اليت كان النظام يهتم تاملفاهيم اليت ل تكن موجودة بتااتً يف كينونة جمتمعاتنا وصلبها، خاصة بني 

ون عوائق، وبذلك يؤّمن على هبا من خالل مناهجها الدراسية ليكون مسنّناً جّيداً يعمل على دوران نظامه د
 وسطنا االجتماعي والسياسي، هي الليربالية اليت ل تكن معروفة يفسريورته ملدة أطول، وإحدى هذه املفاهيم 

بتسريبها إىل اجملتمع،  وأصبحت متداولة بني تلك الفئة اليت تّدعي التثقيف، وعن طريق هذه الفئة بدأت
اهيم اليت عفى عليها الزمن، وكأهّنا مفاهيم متقّدمة وجديدة، سوف توصل جمتمعاتنا بركب احلضارة، هذه املف

 وهي إحدى مسبّبات الكاوس.

شعار الالمنتمي أو الالانتماء أصبح من بني أكثر الشعارات انتشاراً، خاصة بني فئة الشباب، وهي إحدى 
مدلوالت الكاوس، حيث الفراغ الناتج عن حتطيم القيم، فأدخل الفرد يف دوامة حبث بال جدوى، وختّبط 

رّوج هلذا الشعار الذي سوف خيدم السلطة، فالسلطات بال حدود، فال يدري ما يطلبه وما يتمناه، وقد 
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تتمىّن أجيااًل هبكذا صفات، بذلك تتحّكم ابلديناميكيات الداخلية يف اجملتمع وتشّله، إذا ل يكن انتشاره 
هبذا الشكل اعتباطياً، خاصة وحنن أبناء الشرق ابجململ مسرّيون ال خمرّيون، فقد هنشت التبعية أجسادان، 

ع أن يتحّول بني ليلة وضحاها إىل ال منتمي، وهو مسلوب اإلرادة أساساً، بل كانت مدروسة، فكيف للتاب
خللق جيل ال مبايل، منقطع كلياً عن قيمه وتراثه الثقايف واجملتمعي، وابلتايل منقطع الروابط بواقعه، فالالمنتمي 

منتمي هو ذاك الفرد األانين املنقطع عن يظّن أن تبنيه هلذا املفهوم سيكون خمرجًا هلذه احلالة املعقدة؛ الال
 كينونته االجتماعية، والذي يرى راحته الشخصية يف التهّرب من املشاكل املتعاظمة من حوله.

 النتيجة
ملشرتك، نظرة الريبة والشك، واملليئة تنظر الدولة القومية إىل اجملتمع املتماسك، والذي يتمّتع خباصّية الوجدان ا

، حتطيم هذا احلصن املنيع، به الدولة، ولذلك حياول وبكافة الوسائل املمنوعة والرتهيبابملخاوف، حيث هتا
خصية تنهش يف جسد اجملتمع شوبناء شخصية ممسوخة بعيدة كّل البعد عن قيم احلرية والعدالة والدميقراطية، 

إلشباع األان النهمة من مهية وكينونته، بسبب أاننيته املفرطة، حيث ال هتّمه قيم اجملتمع، بقدر إعطاء األ
الوسيلة تصبح هي  خالل استباحة كّل الطرق والسبل، وخلق خلط كبري بني الغاية والوسيلة، حيث أن

كّنها حتولت إىل هدف الغاية، وخري مثال على ذلك أن النقود هي ابألساس وسيلة يف حياة االنسان، ول
فلظاهرة الفساد عالقة وثيقة  وق يف جمتمعاتنا، إذاوغاية احلياة، وهذا هو سّر انتشار الفساد بشكل غري مسب

لنظام هو ذاك الفرد الذي لبسياسات ومناهج النظام اليت هدفت إىل تفكك وتشرذم اجملتمع، فالفرد املثايل 
آذار، حيث  12تفاضة قطع أوصاله وروابطه مبجتمعه، وهذا ما وصل إليه اجملتمع الكردي بعد أحداث ان

ّجهة حنو احلضيض، لوال أحداث وبنحو سليب على األرجح، ميكننا اعتبار أهّنا كانت متو  تغرّيت بنية اجملتمع،
 لعودة إىل الذات احلقيقية.، فقد كانت مبثابة إشارة قف، ليبدأ مرحلة إبمكاننا نعتها اب2011ربيع الشعوب 
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 بعد هزائمه يف سوراي والعراق  تنظيم داعش والوجهة املقبلة..

 ابحث -ستالني أوسو 

 

 حماور الدراسة

 كيف ظهر تنظيم داعش، وما هي األسباب؟ .1
 العوامل اليت تؤكد أن تنظيم داعش حيافظ على قوته. .2
 ملاذا يسعى داعش يف البداية حلّل التحالف الدويل ضده؟ .3
 التنظيم ال يزال "حياً" وظهور البغدادي دليل على ذلك. .4
 عراق؟كيف ستكون سياسة التنظيم بعد هزائمه يف سوراي وال .5
 ظيم املتطرف؟ما هي املناطق اليت قد يستهدفها داعش، أو قد تكون الوجهة املقبلة للتن .6
 هتديد أوراب. .7

  تعريفات إجرائية للدراسة:

 :ف ابلدولة اإلسالمية تطلق هذه التسمية على أشخاص مرتبطني بتنظيم ما يعر  الذائب املنفردة
 "داعش"، وينفذون عمليات مبفردهم.

 راب.خالاي انئمة تتبع لتنظيم داعش، وتنفذ أوامرها يف أو  :خالاي التماسيح 

 متهيد

متكنت قوات سوراي الدميقراطية من حترير مناطق مشال وشرق سوراي من تنظيم ما يعرف ابلدولة االسالمية 
بشكل اتم، وأعلن الرئيس األمريكي بعد اعالن النصر يف سوراي، اإلعالن النهائي للنصر على التنظيم 

، لكن.. دول العال ومن بينها الوالايت املتحدة أكدت أن داعش كتنظيم ال يزال قائماً، كما وتشري عسكرايً 
العديد من التقارير اىل احتمالية ظهور التنظيم مرة أخرى، وأصبحت مجيع األطراف تتساءل عن الوجهة 

خالل اعتبارات عدة نربزها لكم املقبلة احملتملة للتنظيم املذكور، فهو يضع عينه على العديد من املناطق من 
 من خالل هذه الدراسة.
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 أمهية وأهداف الدراسة

 ُميِنَ هبا يف سوراي تكمن أمهية هذه الدراسة يف توضيح أهداف وسياسات تنظيم داعش بعد اخلسائر اليت
و تعلن اليت قد تستهدفها أ والعراق، كما وتكمن أمهيتها يف توضيح السياسة اجلديدة للتنظيم، إضافة للدول

 فيها "اخلالفة" من جديد.

لظهور مرة أخرى يف ظل وهندف من خالل هذه الدراسة أيضاً؛ إىل إبراز العوامل املساعدة للتنظيم يف ا
 األزمات اليت تشهدها العديد من البلدان وعلى وجه اخلصوص البلدان العربية.

 مقدمة

خاضعٌة لسيطرة تنظيم ما  األراضي اليت كانتصرّح الرئيس األمريكي دوانلد ترامب أن "مئٌة يف املئة من 
راطية من السيطرة على آخر يعرف ابلدولة اإلسالمية، متت حتريرها"، هذا؛ بعدما متكنت قوات سوراي الدميق

 .2019من شهر آذار عام  23معاقله يف بلدة الباغوز مشال وشرق سوراي يف الـ 

داً أبن "داعش" كتنظيم ال ليت حاربت التنظيم تدرك جيولكن.... الوالايت املتحدة وكافة الدول والقوات ا
وٍة عسكرية مرة أخرى، أو يزال قائماً، ويهدد أمن العال، كما وتتخوف مجيع اجلهات من ظهور التنظيم كق

 حىت يف ظهوره كقوٍة أكثر تنظيماً من سابق عهدها.

ديد من بلدان العال بدأت طرف يف العوُيالحْظ بشكل واضح يف الفرتة األخرية أبن هجمات هذا التنظيم املت
ايه بدأت تتحرك بشكٍل أتخذ منحًى آخر أكثر خطورة من السابق بعد اهلزمية اليت مين هبا، كما أن خال

 أكثُر دقة.

ويستنتج من هذا األمر شيئاً واحداً أال وهو أبن التنظيم ميتلك قاعدة متينة يف العديد من البلدان، وهو قادٌر 
نظيم صفوفه من جديد، كقوٍة عسكرية وتنظيمية قوية أن أمكنته من ذلك األرضية املناسبة، على القيام بت

 أو نستطيع القول أبنه قادر على احلفاظ على قوته التنظيمية السابقة.
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 كيف ظهر تنظيم داعش، وما هي األسباب؟

، وهي الفرتة اليت 2011و 2004ظهر تنظيم داعش أو ما يعرف بتنظيم الدولة االسالمية، ما بني عامي 
أعقبت التدخل األمريكي يف العراق، أتسس خالهلا فصيل منشق عن تنظيم "القاعدة" بقيادة أبو مصعب 

 الزرقاوي.

يعتربه كثريون توقيت الظهور  ، غري التنظيم املنشق امسه إىل تنظيم الدولة يف العراق، وهو ما2006ويف عام 
 احلقيقي للتنظيم املتطرف.

رض من خالل استغالل ع بداية األزمة السورية واالحتجاجات العراقية، للسيطرة على األسعى التنظيم م
ر إىل عناص 2011وأرسل الزعيم احلايل للتنظيم )أبو بكر البغدادي( يف عام   احلرب الطائفية يف البلدين،

   .2013ام دة" يف عسوراي لتأسيس مجاعة اتبعة للتنظيم، ومن مث قطَع ارتباطه بشكل اتم من "القاع

لفلوجة يف العراق والرقة على ا 2014استغل التنظيم األزمة يف سوراي والعراق ومتكن من السيطرة يف عام 
أعلن البغدادي من املوصل و السورية، كما استوىل على املوصل وتكريت يف يونيو، واجتاح احلدود مع سوراي، 

 قيام ما ُعِرَف بـ "الدولة االسالمية".

حات واسعة من األراضي متدد التنظيم املتطرف خبطورته بعد متكنه من السيطرة على مسا شعر العال بعد
الف دويل ضد التنظيم، حت، تشكيل 2014السورية والعراقية، وأعلنت الوالايت املتحدة يف سبتمرب من عام 

ت آنذاك ين، ومتكنبدأ بتنفيذ ضرابت جوية لوقف زحفه، وساعد وحدات محاية الشعب اثناء معركة كواب
 لف الدويل.وحدات محاية الشعب من احلاق اهلزمية األوىل ابلتنظيم املتطرف مبساندة التحا

شكل هنائي من بلدة الباغوز بوتلت تلك اهلزمية هزائم متكررة يف سوراي والعراق حىت مت اإلعالن عن هزميته 
 .من قبل قوات سوراي الدميقراطية 2019آذار/مارس  23مشال شرق سوراي، يف 

تتساءل مجيع األطراف وعلى الرغم من اعالن النصر ضد داعش، إال أن هذا التنظيم بقي حديث العال، و 
 عن كيفية ظهور التنظيم واسبابه.

 وتعيد مراكز حبوث ونشطاء سياسيني، أسباب ظهور تنظيم داعش هبذه القوة وتناميه لسببني رئيسيني مها:
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 السبب الطائفي -1

هوره إىل أنه جاء لنصرة أهل السنة، وختليصهم من "ظلم" الشيعة، واستغل اعتصامات زعم داعش منذ بداية ظ
، ومتكن 2012العشائر السنية يف املنطقة الغربّية خالل فرتة حكم رئيس الوزراء السابق نوري املالكّي عام 

 من خالل هذا األمر يف جذب اآلالف من الشبان.

ليصهم من ما مسوه حيث غرر الشبان من خالل االدعاء بتخكما استغل التنظيم ذات األمر يف سوراي، 
 حبكم "العلويني" وقالت أن سوراي حتكمها ميلشيات إيرانية.

تلف عقائداّيً، أو مذهبيّاً وعمد داعش إىل "غسل أدمغة الشبان" أبفكار طائفّية من خالل تصوير اآلخر املخ
 على أنه عدو، وجيب حُمارَبته.

 السبب السياسي -2

هور العديد من التنظيمات ظالتنظيم املتطرف، ضعف املوقف الدويل من األزمة السورية الذي أدى إىل  استغل
علت منها موقعاً مثالياً مكنت جاملتطرفة على هذه البقعة اجلغرافية، كما أن الصراعات املذهبية داخل العراق 

 تنظيم "داعش" من اخرتاقها، والسيطرة على أماكن كثرية.

عشرات اآلالف  التنظيم من خالل سنوات تواجده على األرض كقوٍة عسكرية من استقطابهذا ومتكن 
 من األجانب، واصبح التنظيم، من أخطر التنظيمات هتديداً للعال.

لى حنو أسوء، فالتنظيم ال عوعلى الرغم من إعالن االنتصار النهائي على التنظيم، إال أن األمور قد تسري 
ظيم صفوفه من جديد، فالعال ناك العديد من األمور اليت تشري إىل أن داعش سيعيد تنيزال قائماً، كما أن ه

أكثر تنظيماً من سابق  أبسره يتخوف من ظهور التنظيم كقوٍة عسكرية مرة أخرى، أو حىت يف ظهوره كقوةٍ 
  عهدها.

بدأت أتخذ منحاً وظهور البغدادي "زعيم التنظيم" أكد أن األمور ال تسري على خري، فهجمات التنظيم 
آخر، ويبدوا من خالل اجملرايت اليت حتصل على األرض أبن التنظيم يسعى للحفاظ على قوته للبدء بعمليات 

 أخرى يف الفرتات القادمة.
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 العوامل اليت تؤكد أن تنظيم "داعش" حيافظ على قوته

حيافظ على قوته  -الدوليةاملصنف على الئحة اإلرهاب -هناك العديد من العوامل اليت تؤكد أن التنظيم 
التنظيمية، ويشري اخلرباء أبن التنظيم يرتيث حىت حل التحالف الدويل ضده قبل القيام أبي عمليات أخرى 

 هادفة للسيطرة على األرض، وسيعمل يف الوقت احلايل للحفاظ على قوته التنظيمية فحسب.

 ا يلي:ماه التنظيمية هي ومن أبرز العوامل اليت تؤكد قدرة التنظيم يف احلفاظ على قو 

 ليت حاربت داعش يف اعتقال أو قتل مجيع قادة الصف األولافشل القوات  -أوالً 

ال أو قتل مجيع قادة الصف ل تتمكن القوات احمللية اليت حاربت التنظيم، وكذلك التحالف الدويل من اعتق
ى وجه اخلصوص ظهور زعيم رزْق"، وعلاألول من التنظيم يف العراق وسوراي ما يشري إىل أن التنظيم "حٌي ي

قتل القيادات الفاعلة  التنظيم أبو بكر البغدادي يف تسجيل مصور، كما فشل التحالف الدويل ابلقبض أو
واأليديولوجيا، وأصبح من غري  واألمنية هلذا التنظيم العميق، وأصبح التنظيم بعد اخلسائر غري حمدد األهداف

 لته اجلديدة" أو أين سيظهر.املعلوم كيف سيظهر التنظيم "حب

 لنزاع الطائفي يف العراق وسورايا -اثنياً 

نسخة جديدة من التنظيم  يرى حمللون عراقيون أبن هذه احلالة تشري إىل أنه من غري املستبعد عودة ظهور
 تعاين من سياسات ابسم آخر، أو حىت ظهور تنظيم جديد قد يكون له قبول أكثر يف هذه املناطق اليت

راي يف ظل سيطرة ميليشيات فية بسبب سيطرة احلشد الشعيب عليها يف العراق، وينطبق األمر أيضاً يف سو طائ
 بيتها.إيرانية على مساحات واسعة من األراضي السورية اليت تشكل الطائفة السنية غال

 ندماج التنظيم مع تنظيمات أخرى والتوجه حلرب العصاابتا -اثلثاً 

ليبيا ومصر، إضافة لتواجد شكيالت العسكرية املتطرفة املوالية لداعش يف سوراي و إن تواجد العديد من الت
هد نزاعات مستمرة، تشكل وتدق عدد كبري من اخلالاي النائمة للتنظيم يف العديد من البلدان العربية اليت تش

ن املناطق اليت  العديد م انقوس اخلطر بظهور التنظيم بقوة مرة أخرى، كما إن استمرار هجمات التنظيم يف
تزال تتواجد بقوة يف  كانت ختضع لسيطرته، وانتهاجه ملبدأ حرب العصاابت تشري إىل أن خالاي داعش ال

 املناطق اليت كانت ختضع لسيطرته.
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ة" ال يزال لديه آالف املقاتلني وأكد التقرير السنوي لوكالة االستخبارات الوطنية األمريكية أن "تنظيم الدول
اًل عن آالف املناصرين شبكة، فض 12راي، كما أكد أن التنظيم له مثانية فروع وأكثر من يف العراق وسو 

  املنتشرين حول العال رغم خسائره اجلسيمة يف القياديني واألراضي.

 ساعي داعش للتحول لتنظيم سريم -رابعاً 

الرغم من فقدان  لىيسعى داعش لتنظيم صفوفه والتحول لتنظيم سري، حيث يقول خرباء أمريكيني انه ع
اول إعادة تنظيم صفوفه تنظيم داعش لكل األراضي اليت كان يسيطر عليها يف العراق وسوراي، إال أنه حي

س هوفمان، اخلبري ابلتحول لتشكيل جديد سّري ليس أقل خطورة من السابق، ويقول يف هذا الصدد برو 
هزم ويطرد من االراضي اليت  داعش توقع أن يُ  ابجملاميع اإلرهابية من جامعة جورج اتون يف واشنطن،: "تنظيم

اعش من اهلروب من دكان يعتربها دولة خالفته وهّيأ نفسه وفقًا لذلك. وقد متكن املئات من مسلحي 
ري وهي لعبة كان يُعدُّ هلا منذ سوراي اىل تركيا وبسبب ذلك اختفوا وتواروا عن األنظار ليتحولوا اىل تنظيم س

 وقت طويل."

 تحداث مصدر جديد للتمويل:اس -خامساٌ 

الس وجينيفر كافاريال، استحدث التنظيم مصدرًا جديدًا للتمويل، حيث يقول كل من اخلبريين براندون وا
لتمويل إلعادة بناء مركزه من معهد واشنطن للدراسات احلربية إن "تنظيم داعش قد استخدم مصدراً جديداً ل

اسعة النطاق يف كل من و نتشرين إلعدادهم هلجمات مستقبلية القيادي للسيطرة على املسلحني الباقني امل
لشرق األوسط ابستخدام العراق وسوراي"، وقال خرباء إن التنظيم متكن من هتريب أموال لعدة دول حول ا
 ية أو شركات أخرى.شركات كواجهة أسسها يف العراق مثل جتارة سيارات أو خمازن إلكرتونيات أو أدو 

مية، للبدء بعمليات ت يظهر بشكل واضح مساعي التنظيم للحفاظ على قواه التنظيلذا ومن هذه املعطيا
 يف مناطق أخرى يف حال توفر األرضية املناسبة.

 ولكن.. يبقى السؤال:

 ملاذا يسعى داعش يف البداية حلل التحالف الدويل ضده..؟
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، بل كما وضحنا سابقاً ة أخرىيبدوا واضحاً أن داعش ال يسعى يف الوقت احلايل، للظهور كقوة عسكرية مر 
نظيم، يف قتل أو القبض يسعى فقط للحفاظ على قوته التنظيمية، يف ظل عدم متكن القوات اليت حاربت الت

 على قيادات الصف األول بشكل كامل.

ن السيطرة على األرض، ويبدوا إن التنظيم، يرتيث فعليًا حىت حّل التحالف الدويل، ليتمكن من جديد م
 ميات أخرى، أو حىت ابنتهاج سياسات أخرى.ولكن مبس

طبيق واتس أب، قائالً أحد مسلحي تنظيم داعش املتواجدين يف سوراي قال لصحيفة نيويورك اتميز، عرب ت
لتحالف عن الضرابت اجلوية "هل تعتقدون أن امريكيا إبمكاهنا هزميتنا؟ إهنا حرب استنزاف، عندما يتوقف ا

 مستعدون لتنفيذ هجمات نذهب لألبد حنن ابقون ولدينا االنتحاريون أيضاً  سنعود للساحة مباشرة، حنن ل
 وخمربوان نشطون ".

يف منطقة البوكمال  وما حيصل فعليًا يف مناطق عدة على احلدود السورية العراقية وعلى وجه اخلصوص
 اخلاضعة لسيطرة احلكومة السورية، تؤكد أن خالاي التنظيم ال زالت نشطة.

يقارب ربع مليون مقاتل  ان، قال تعليقًا على رأي املسلح يف تنظيم داعش "صراحًة، هناك مااخلبري هوفم
 2001اعدة خالل عام سلفي منتشرون يف أحناء العال، وهذا يعادل أربعة أضعاف عدد مسلحي تنظيم الق

 عندما أشعلت هجماته على أمريكا شرارة حرب دول العال ضد اإلرهاب" .

نتظر الوقت يإن التنظيم  ،2019لدويل هبذا األمر بعد أن قالت قيادة التحالف يف مارس واعرتف التحالف ا
 املناسب ليعاود الظهور.

 بيان على موقع التحالف، يفوقال الفريق بول الكامريا، قائد عملية "العزم الصلب" اليت يقودها التحالف، 
على ما تبقى من أعداد  رات مدروسة للحفاظ"دعوان ال نرتكب أخطاء، داعش حيتفظ بقوته، لقد اختذوا قرا

 مقاتليهم املتناقصة، وهو يف انتظار الوقت املناسب ملعاودة الظهور".

للقيام بعمليات أخرى  إذا فإن التحالف الدويل يدرك جيدًا أبن تنظيم داعش ينتظر حل التحالف الدويل
يطرة عليها وسنتطرق هتدف داعش للسهتدف للسيطرة على األرض، إذا أن هناك العديد من املناطق اليت 

 إليها يف الفقرات القادمة من هذه الدراسة.
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 التنظيم ال يزال "حيًا" وظهور البغدادي دليل على ذلك

د من معرفة مضمون ما قاله وملعرفة النهج الذي سيتعبه داعش، والسياسة اليت من املتوقع أن ينتهجها ال ب
 ر إليها يف ظهوره.زعيم تنظيم داعش والتلميحات اليت أشا

اره"، وخاصًة أنه حرص على فمما الشك فيه أن ظهور زعيم التنظيم "يعزز الروح املعنوية لدى مقاتليه وأنص
 الظهور مبظهر القوي والواثق من قوة التنظيم حالياً ومستقبالً.

 ايل:على النحو الت وظهر واضحاً ان التنظيم هدف من خالل نشر الفيديو ألمور عدة نربزها لكم

 براز االنتشار العاملي لفكر التنظيمإ -أوالً 

م اخلسارات العسكرية اليت مين أراد تنظيم داعش، تبيان أن أفكار التنظيم، انتشرت يف مجيع أحناء العال، رغ
ب مؤيدين جدد، حيث هبا يف سوراي والعراق، كما ووضح أن التنظيم ال زال إبمكانه االستمرار يف جذ

هورية املصور بـ "املنتسبني اجلدد"، للتنظيم يف مايل وبوركينا فاسو ومج  ل الشريط"رحب" البغدادي خال
 الكونغو الدميقراطية.

 سياسته بعد خسارة األراضي عسكرايً ل  غيري التنظيمت -اثنياً 

لفات عديدة كان حيملها مأشار البغدادي يف شريطه املصور إىل اهلجمات اليت استهدفت سريالنكا، وأيضاً 
غدادي يف الفيديو مناصريه ده مكتوٌب عليها، والية تركيا، والية اليمن وملفات تونس، كما ويدعو البيف ي

بتنفيذ   دي يدعو أتباعه،لتكثيف اهلجمات ضد من وصفهم، ابلصليبيني واملرتدين، وظهر واضحاً أبن البغدا
ع أحناء العال بداًل من يف مجيعمليات إرهابية على مستوى العال من خالل توسيع عالقاته مع املتشددين 

 التنظيم أبنه سيبدأ بعمليات االستيالء على األراضي، ويعترب هذا النهج خمتلفاً عن النهج السابق، حيث يشري
 أكثر دموية من السابق ولكن بعيداً عن السيطرة على األرض.

 اثلثاً: هتديد البلدان العربية اليت تشهد نزاعات

املصور األحداث اليت جرت يف السودان واجلزائر واليت أدت إىل اإلطاحة  ذكر البغدادي خالل شريطه
"ال فائدة من اقتالع جذور النظام السابق، فقد يظهر   برئيسي الدولتني، وأثىن على االحتجاجات، وقال
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طغاة جدد أسوأ من األنظمة القائمة"، وركز على أن "اجلهاد العنيف" هو السبيل الوحيد للمضي قدماً، 
 ذا التصريح هو هتديد واضح للبلدين حيث يدعو من خالله أنصاره للبدء بعمليات يف البلدين.وه

  زال متحداً التنظيم ال -رابعاً 

يت حلقت به، كما أراد أن يبني أراد البغدادي خالل ظهوره أن يؤكد أبن التنظيم الزال متحداً رغم اهلزائم ال
نكا وأفريقيا االلتزام ابلوحدة  التسجيل "على االنصار يف سريالأبن التنظيم الزال متماسكًا وقوايً، وقال يف

 يف أقواهلم وأفعاهلم.

 لتحول إىل "اجلهاد" العامليا -خامساً 

يقيا، إضافة ملناطق يف إّن حديث البغدادي حول تنظيمات داعش يف إفريقيا، خاصة ليبيا ومايل وغرب إفر 
دة إىل مقاربة "اجلهاد أتكيدًا من البغدادي على العو السعودية وسريالنكا وغريها من املناطق، تتضمن 

 العاملي"، حسبما أشار إليه الكاتب واخلبري األمين األردين عمر الرداد.

 هتديد تركيا -سادساً 

يا التابعة لداعش ل تشكل أية قال أيضًا الكاتب واخلبري األمين األردين عمر الرداد، اإلعالن عن والية ترك
ساحة دعم للتنظيم إىل ساحة  إلعالن، يف حّد ذاته، يعكس اجتاهاً جديداً بتحول تركيا منمفاجأة، غري أّن ا

قناعات أبّن الرئيس الرتكي  مستهدفة، وهو ما يعين إمكانية عودة التنظيم لتنفيذ عمليات يف تركيا، يف ظلّ 
ل الرتكية اليت تعاطت لعسرجب طيب أردوغان استخدم التنظيم بوصفه ورقة، مبا حيقق أهدافه، وأّن أعوام ا

 أن يكون التنظيم أكثر ضراوة فيها تركيا مع روسيا وأمريكا يف سوراي، قد انتهت، وال يستبعد الكاتب األردين
 يف تركيا.

 إذن كيف ستكون سياسة التنظيم بعد هزائمه يف سوراي والعراق؟

اتيجية لالنسحاب التكتيكي دت اسرت تقول العديد من التقارير ومن بينها دار اإلفتاء املصرية، أن داعش اعتم
 للتجنيد واالستقطاب. لصاحل التمدد يف أماكن أخرى واالنتشار يف مساحات بديلة وتوظيف آليات مغايرة

 وسيسعى داعش إلنشاء كياانت بديلة، من خالل تشكيل تنظيمات مشاهبة له.
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يم أو أفكار التنظيم، دة التنظفمما ال شك به أن هناك اآلالف من الفارين من تنظيم داعش، ينتظرون عو 
انت خاضعة لسيطرة داعش ليتبنوا الفكر املتطرف مرة أخرى، فتواجد التحالف الدويل على األراضي اليت ك

 يف السابق يدل بشكل واضح على خماوف هذه الدول من ظهور التنظيم مرة أخرى.

النرتنت الستقطاب أكرب اش استخدام وابلعودة إىل ماضي التنظيم أثناء تشكله سندرك جيداً أبن تنظيم داع
عرب االنرتنت، ويظهر بشكل  عدد من املتطرفني، إضافة لتوزيع املهام على خالايه يف العديد من دول العال

ه يف دول العال من خالل واضح أن التنظيم متكن من جذب اآلالف من، كما أنه ال زال مستمراً بنشر افكار 
التحالف والعال أبسره بشكل  املتينة للتنظيم ال زالت موجودة وهو ما يدركههذه الوسيلة، لذا فإن القاعدة 

 جيد.

دة، وسيبين شبكات مع ويرى العديد من املسؤولني البارزين أن تنظيم داعش املتطرف، سيتبع سياسة جدي
 جمموعات "إرهابية" أخرى.

يونخ لألمن مؤخراً: مل مؤمتر حيث قال أليكس يونغر، رئيس جهاز االستخبارات الربيطاين قبل أشهر خال
ظيم هلذا السبب يتحول، وينتشر "اهلزمية العسكرية لتنظيم الدولة ال متثل هناية للتهديد اإلرهايب، نرى التن

 داخل سوراي، بل وخارجها أيضاً. هذا هو الشكل التقليدي ملنظمة إرهابية".

نظيم داعش يتوغل حاليا حتت ات املؤمتر أن تواعتربت وزيرة الدفاع األملانية، أورسوال فون ديرالين، يف ذ
 األرض، ويبين شبكات مع جمموعات إرهابية أخرى.

ه على الرغم من تفكك شبكة كما حذر اجلنرال جوزيف فوتيل، الذي يدير القيادة املركزية األمريكية، من أن
ها "القدرة، على االحتاد ديتنظيم الدولة، إال أنه جيب استمرار الضغط، وإال فإن مكوانت التنظيم سيكون ل

 مرة أخرى.

عرب األراضي،  يف أحدى تقاريرها أن عدد مسلحي تنظيم داعش املتطرف، الذين تفككوا BBCوأشارت
 ألف مسلح. 30ألف إىل  20اليت سيطر عليها يف سوراي والعراق، يرتاوح بني 

  على العال أبسره.د خطراً إذاً فهذه املعلومات وهذه األعداد من عناصر مسلحي داعش ستشكل بكل أتكي
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املستبعد أن يظهر  ويف حال متكن تنظيم داعش املتطرف من النجاح، يف سياسته اجلديدة فإنه من غري
ليت تشهدها العديد االتنظيم مرة أخرى كقوٍة عسكرية مسيطرة على األرض وخصوصاً يف ظل االضطراابت 

  من البلدان العربية واإلفريقية.

 األكثر رواجاً..؟وهنا يبقى السؤال 

 ظيم املتطرف؟ما هي املناطق اليت قد يستهدفها داعش، أو قد تكون الوجهة املقبلة للتن

 تونس: -أوالً 

تدفقون إىل ساحات يقبل حوايل مخسة أعوام، بدأ ممن يطلقون على انفسهم اسم اجلهاديون التونسيون 
، أكثر من أي جنسية أخرى. عش وتنظيم القاعدةاملعارك يف العراق وليبيا وسوراي، كي ينضموا إىل تنظيم دا

  ختشى عودهتم، والفوضى احملتملة اليت قد تتبع ذلك.  ومنذ ذلك احلني ابتت السلطات التونسية

هابية داخل البالد، وبدأت داعش والقاعدة يف جتنيد جيٍل جديد من السكان احملليني لشنِّ هجمات إر 
 حسبما أوردهتا صحيفة واشنطن بوست.

نتقال والتمركز يف ى العديد من الصحف العاملية وعلى رأسها الصحف األمريكية أن داعش هتدف لالوتر 
 تونس، وخصوصاً يف ظل تواجد عشرات اآلالف من أنصاره يف ذاك البلد.

 العراق وسوراي إثر الضرابت يفوأوضح تقرير لصحيفة ديلي بيست األمريكية أن اخلسائر اليت ُمين هبا التنظيم 
فريقيا، على عكس توقعات  ية للتحالف الدويل دفعته للتفكري يف التوسع بدول أخرى، أمهها تونس يف إاجلو 

قد يساعد على ذلك،  كثري من احملليني الغربيني، ولفت إىل وجود تيار من التشدد اإلسالمي يف تونس
 خاصة أن تونس تُعد من أكرب الدول اليت وفرت مقاتلني لتنظيم داعش املتطرف.

ملستقبل، وقال آرون زيلني ال التقرير عن مسؤولني أمريكيني أن تونس توفر بيئة مالئمة لتوسع داعش يف ونق
نتقال إىل تونس وإعالن من معهد واشنطن لدراسات الشرق األدىن: "توجد عدة دالالت على نية التنظيم اال

 والية هبا، ويريد التنظيم حالياً الرتكيز على الزخم واإلاثرة".

ميكن تفسري احتمالية انتقال داعش إىل تونس من خالل طرح أسباب عدة نربزها لكم على النحو هذا و 
 التايل:
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ر، إىل وهو ما يفسّ  تروج تيارات عديدة األفكار املتطرفة بني الشبان التونسيني، الفكر املتطرف:  أتثري -1
خنراط يف العملّيات العسكرية لعراق، لالِ حّد ما، أسباب اِنتقال عدد كبري من الّتونسيني إىل كّل من سوراي وا

 اّليت تنشب بني التّنظيمات املتطرفة.

لنّائمة التّنظيم يف سعيه لتوسيع نطاق نفوذه على جمموعة من اخلالاي ا : حيث يعتمدوجود خالاي انئمة -2
، حيث أنه كما من التونسيني الّتابعة له، وعلى ما يبدوا متكنت اخلالاي النائمة للتنظيم من جذب عدد كبري
 ذكران سابقاً، انضم التونسيني إىل التنظيم املذكور أكثر من أي جنسية أخرى.

ذه شهدت تونس اضطراابت عدة، وتستمر ه ستغالل اال ضطراابت اليت تشهدها البالد:ا   -3
النشاط  ِاستغالهلا لتصعيد االضطراابت حىت الوقت احلايل، وهو ما ِاعتربته قيادات تنظيم داعش فرصة ميكن

 ّتونسية.من جديد، وتعزيز قدرته على نقل بعض عناصره من دول أخرى إىل داخل األراضي ال

 إذا فإنه من غري املستبعد أن تكون تونس وجهة مقبلة لتنظيم داعش املتطرف.

 األردن -اثنياً 

طر أن تكون هي اعش، أو خلدتعترب اململكة األردنية اهلامشية من بني املناطق املهددة للتعرض خلطر ظهور 
 الوجهة املقبلة للتنظيم املتطرف.

تنظيم داعش؛ حيث سافر ما يقدر بنحو   وحتتل األردن املرتبة الثالثة كأكرب ُمَصدر للمقاتلني األجانب إىل
شدة ملوجات عديدة متشدد أردين لالنضمام إىل صفوف تنظيم داعش، مما يثبت أن البالد عرضة ب 3000

  من التطرف.

 زها:أسباب ترجح الكفة يف أن تكون األردن هي الوجهة املقبلة لداعش أبر  وهناك عدة

 سوراي إىل األردن عودة متطرفني أردنيني من -1

ألردن، وسيكون امسلحًا من تنظيم داعش املتطرف قد عادوا إىل  250تقول صحف أمريكية أن حوايل 
جتنيد وتعبئة السكان املستضعفني  ية"، القدرة علىلدى هؤالء املقاتلني اجملّهزين أبيديولوجية "الدولة اإلسالم

 بشكل مباشر، أو التأثري فيهم من خالل الوكالء والعالقات العائلية".



167 
 

 البطالة والفقر -2

د من األردنيني إىل داعش ، أنه ينجذب العدي2017ذكر تقرير املركز الدويل لدراسات التطرف العنيف لعام 
جه العديد من األردنيني إىل ضااي مثل التهميش قد يلعب دوراً مهماً يف تو بسبب البطالة والفقر، لذا فإن ق

 .التنظيم املتطرف الذي متكن من التأثري على أفكار العديد من الشبان األردنيني

 ضطهاد الالجئني السوريني يف خميمات األردنا -3

ضون ملستوايت ظّة، حيث يتعرّ لالجئني السوريني حالياً يف ظروف قاسية، ويعيشون يف خميمات مكتيعيش ا 
ميلي برزي بوروسكي، الباحثة عالية من اجلوع والفقر حسب تقرير جمللة انشينال إنرتست األمريكية للكاتبة إ

   تمل يف التطّرف.حميف جملس السياسة اخلارجية األمريكية يف واشنطن، وكل ذلك يعمل كمساهم رئيسي 

 منعه من التوجه إىل أوروابلعراق و مساعي تفكيك داعش يف سوراي وا -4

ن التوجه إىل الغرب، هدف التحالف الدويل بكامل االمكاانت لتفكيك داعش يف سوراي والعراق، ومنعه م
وف املهيئة اليت ذكرانها لذا فإن انتقال التنظيم إىل األردن قد ال يكون مستبعدًا وخصوصًا يف ظل الظر 

 سابقاً.

 اجلنوب اللييب -اثلثاً 

ة درنة الواقعة شرق ليبيا عام ي لداعش يف ليبيا كان رمسيًا يف إعالن البيعة للبغدادي يف مدينالظهور الرمس
ديو اليت تنشر عرب ، مث أعقب ذلك انتشار للتنظيم يف مدينيت بنغازي وسرت وتوالت مقاطع الفي2014

ىن التنظيم عمليات قة تبمواقع التواصل االجتماعي أعلنت فيها مجاعات تبعيتها للتنظيم، ويف مرحلة الح
 عدة، أشهرها حادثة ذبح األقباط املصريني اليت أرعبت العال لبشاعتها.

 ن جديد.موتشري يف الوقت احلايل تقارير عدة إىل احتمالية تنشيط تنظيم داعش يف ليبيا 

برسالة خطرية،  حيث كشفت مصادر عديدة عن أن ظهور تنظيم "داعش"، مؤخراً يف جنوب ليبيا، يبعث
 ة وأنه يتزامن مع ظهور زعيم التنظيم، أبو بكر البغدادي أبايم قليلة.خاص
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سعى للظهور جمدداً يف ليبيا ي  وحبسب اخلرباء واملسؤولني يف ليبيا، نقاًل عن سبوتنيك الروسية، فإن التنظيم
 يف الفرتة املقبلة.

ته )إدارة التوحش( ليتمكن تيجيويشكل اجلنوب اللييب املكان املالئم الذي يعود فيه داعش إىل تنفيذ اسرتا
 من بسط سيطرته واكتساب والء بعضهم.

فيها اجلماعات  وتعادل مساحة اجلنوب اللييب مساحة دولة بذاهتا ولديه حدود مع مخسة دول تنشط
 املتطرفة.

على وجه اخلصوص هناك العديد من األسباب اليت قد تؤدي إىل ظهور التنظيم بقوة يف ليبيا مرة أخرى و و  
 مناطق اجلنوب اللييب ومن أبرز تلك األسباب ما يلي: يف

للييب، إىل اتجاهل من قبل السلطات الليبية: أدى هتميش السلطات الليبية ملناطق اجلنوب التهميش وال -1
ألمر يشجع التنظيم، اظهور ميليشيات عدة، ومسحت الظروف للميليشيات مبلء الفراغ، وابلطبع فإن هذا 

 .لك املنطقة املهمشةت  لتنظيم صفوفه يف

اعات قبلية: تشهد مناطق اجلنوب اللييب واليت تنشط فيها تنظيم داعش من جديد صر الصراعات ال -2
والصراعات القبلية على  قبلية، كما وتعاين تلك املنطقة من حالة انفالت أمين، نظرًا للتهميش السياسي

 النفوذ واملصاحل.

سبب الوضع األمين اللييب من أفضل األماكن املتاحة لتنظيم داعش بجلغرافيا املناسبة: يعترب اجلنوب ا -3
 مدادات الربية والتمويل.اهلش، وقربه من حدود الدول األخرى، ما يسمح له ابملناورة والتحرك ووصول اإل

ل فيها، حيث أشارت تقارير وتعترب مناطق اجلنوب اللييب منفذاً للعديد من البلدان اليت تسعى داعش للتوغ
 من عدة دول أفريقية لية أن التنظيم يهدف إلنشاء ما مساه جبيش الفقراء، والذي يتألف من مقاتلنيدو 

 سيسمح له بتطبيق هذا األمر. أبرزها، )نيجرياي ومايل وتشاد( ويرى التنظيم أبن السيطرة على اجلنوب اللييب

داخل اللييب، ونتيجة األوضاع النقص يف امكانيات اجليش اللييب: إن حالة االنقسام السياسي يف ال -4
األمنية، جعلت داعش تقيم حبسب الشرق األوسط معسكرات لتدريب مقاتليهم يف جبال "اهلروج" البعيدة، 
نظراً ألن رقعة اجلنوب واسعة وحجم التحدايت أكرب من قدرة اجليش الذي يعاين من النقص يف اإلمكانيات 

 والتسليح.
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فة سكانية  ، ال ينوي يف الوقت احلايل يف التوغل ضمن مناطق ذات كثاسكانية: تنظيم داعشالكثافة ال -5
 أن املنطقة ال تقطنها أكثر كبرية، لذا فإن اختياره ملناطق اجلنوب يف ليبيا، هي األكثر ترجيحاً، وخصوصاً 

 ألف كم مربع. 550من نصف مليون نسمة، على الرغم من بلوغ مساحتها لـ 

ل الظروف اليت ودة ظهور داعش بقوى ليس مستبعدًا وخصوصًا يف ظلذا ومن هذه االعتبارات فإن ع
 ذكرانها سابقاً خبصوص اجلنوب اللييب.

 الصومال -رابعاً 

الذي يسعى عناصر تنظيم  يرى العديد من اخلرباء أن الصومال ستكون الوجهة األكثر أمنا واخليار املفضل
  املالحقة.داعش اىل االنتقال إليه واالختباء بعيداً عن العيون و 

ألكثر أمناً ابلنسبة لعناصر اويتواجد التنظيم يف الصومال بقوة، لكن خرباء يرون أن الصومال ستصبح الوجهة 
  ي:التنظيم، ومن أبرز األسباب اليت قد تدفع التنظيم ابلتوجه إىل الصومال ما يل

 اجلغرافيا -1

يت متتاز ابلصعوبة والتعقيد مما اىل تضاريسها ال متتاز الصومال مبوقعها اجلغرايف وسواحلها الواسعة ابإلضافة
قرب من خليج عدن يصعب الوصول إىل عناصر التنظيم يف حالة االختفاء، كما وتقع تلك املنطقة ابل

 واحمليط اهلندي واحلدود البحرية مع اليمن.

  حركة السفن: -2

م صفوفه والقيام بسلسلة دة التنظيال تستبعد األجهزة األمنية من حتويل الصومال إىل قاعدة خفية الستعا
 اليمن. هجمات انتقامية تطال حركة السفن التجارية والشحن يف خليج عدن واالنتقال اىل

 خامسًا: اهلند )والية كشمري(

"والية" يف اهلند، بعد  أبن تنظيم داعش أعلن ألول مرة أنه أقام 2019أاير  10أفادت وكالة رويرتز يف 
إرهايب له صالت  ات األمن يف منطقة كشمري املتنازع عليها أسفر عن مقتلاشتباك بني مسلحني وقو 

 بداعش.
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لق عليها "والية اهلند"، يف وأعلنت وكالة "أعماق" اإلخبارية التابعة لداعش عن الوالية اجلديدة، اليت أط
 مقاطعة شوبيان أمشيبورا يف بيان زعم فيه أن داعش أحلق خسائر يف األرواح جبنود من اجليش اهلندي يف بلدة

 بكشمري.

رهابياً يدعى إشفاق أمحد إوحبسب رويرتز فإن بيان داعش يتوافق مع بيان للشرطة اهلندية يوم اجلمعة أبن 
 صويف قتل يف مواجهة يف شوبيان.

و وكشمري، وكان مساعداً ووفقًا لتقارير وسائل إعالم حملية، كان إشفاق قياداًي يف تنظيم داعش يف جام
 د أكثر املطلوبني ويدعى زاكري موسى.مقرب من أح

لذي يغلب على وخاض انفصاليون صراعًا مسلحًا على مدى عقود ضد احلكم اهلندي إلقليم كشمري ا
ىل ابكستان اخلصم سكانه املسلمون. وتسعى غالبية هذه اجلماعات إىل استقالل كشمري أو انضمامه إ

 اللدود للهند.

 لك املنطقة.تقدرة التنظيم املتطرف يف الظهور بقوة يف ويبدوا أن هذه األوضاع قد تعزز من 

 مناطق أخرى قد تكون وجهة مقبلة لداعش:

املقبلة للتنظيم  وعلى خالف ذلك تتحدث مصادر عدة أنه ميكن أن تكون مايل أو نيجرياي هي الوجهة
 الوجهة املقبلة. هياإليرانية  -املتطرف، كما أشار حمللون آخرون على أن تكون جبهة احلدود الباكستانية

السودان، حيث أثىن على كما وتطرق زعيم التنظيم، أبو بكر البغدادي يف تسجيله املصور، إىل اجلزائر و 
ع جذور النظام السابق، االحتجاجات، اليت جرت يف البلدين وقال كما ذكران سابقًا "ال فائدة من اقتال

و السبيل الوحيد للمضي هعلى أن "اجلهاد العنيف" فقد يظهر طغاة جدد أسوأ من األنظمة القائمة"، وركز 
 بعمليات يف البلدين. قدماً، وهذا التصريح هو هتديد واضح للبلدين حيث يدعو من خالله أنصاره للبدء

كل هذه التحليالت هي آراء ووقائع، لكن من املؤكد أن ال شيء أييت عن عبث وكل هذه املناطق اليت 
 ة لعناصر تنظيم داعش.ذكرانها، قد تكون وجهٌة مقبل
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 هتديد أوراب

من الواضح أنه وبعد شرح سياسة التنظيم وبعد ظهور زعيمها أبو بكر البغدادي، قد تبني بشكل واضح أن 
 استهداف أوراب هي من أهم األهداف اليت تسعى إليها تنظيم داعش.

نائمة" يف تلك البلدان، "الوأظهرت تقارير صحافية أن تنظيم داعش خيطط هلجمات يف أورواب عرب جمموعاته 
 واليت يطلق عليها اسم "خالاي التمساح".

كانت ملتشددين من   وقالت صحيفة الصنداي اتميز الربيطانية إهنا اطلعت على واثئق يف أقراص مدجمة
عضائه املوجودين هناك داعش، تظهر نية التنظيم التخطيط ملزيد من اهلجمات يف أورواب، من خالل دعم أ

  التمساح".ضمن "خالاي

ة )قسد( املدعومة أمريكياً وورد أن الواثئق هي من جزء من خملفات معارك دارت بني قوات سورية الدميقراطي
  الباغوز شرق سوراي.يف  2019وعناصر داعش يف شباط/ فرباير 

أمساء املئات من  ووصفت الصحيفة ما جاء يف الواثئق من خطط أبهنا "تقشعر هلا األبدان"، وتضمنت
 وقراطي داخل التنظيم.سلحي التنظيم وميزانياهتم، ابإلضافة إىل مراسالهتم اليت عكست وجود نظام بري م

، حيث تؤكد دول عدة لذا فإن خطر داعش على أوراب أصبح يف ذروته، بعد القضاء على التنظيم عسكرايً 
  سريالنكا. أن التنظيم سيتوجه إىل حرب العصاابت، والبدء بسلسلة هجمات دموية كما حصل يف

( عنصر من 1000)عن احتمال عودة حوايل  2018فقد ذكرت تقارير استخباراتية أوروبية، مطلع عام 
واب، وكشف تقرير صادر تنظيم داعش إىل أورواب، وهو ما يشكل خطرًا حقيقيًّا على أمن وسالمة دول أور 

يم التهديد، وأكدت الياً تقيعن "فرونتكس" أن التهديد يف تصاعد ويتطور من يوم آلخر، ومن الصعب ح
 والعراق وليبيا. مقاتل عاد إىل أورواب، قادمني من سوراي 5000( من %30فرونتكس ما يقدر بنحو )

عرض عدة بلدان أوروبية تكما وحذرت منظمة الشرطة اجلنائية الدولية "اإلنرتبول"، دول أورواب من مغبة 
  ملوجة هجمات إرهابية جديدة يقودها تنظيم داعش.

لتنظيم يلقي بثقله على لذا فإن اعتماد تنظيم داعش على خالاي مت تنظيمها من داخل أورواب، يعين أن ا
 إرهابية تنفيذ عمليات إرهابية يف أورواب وينوي كما ذكران سابقاً للبدء بسلسلة هجمات
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الدول مل بعض عويقول الكاتب جاسم حممد، يف شبكة رؤية االخبارية أن هنالك ترابطا يف شبكات 
 االوروبية اليت تعمل لصاحل تنظيم داعش.

جمات الذائب فصاًل جديدًا يف أورواب بتنفيذ عمليات انتحارية، سيبدأ يف أوراب على غرار ه  ويتابع أبن
  املنفردة.

 اخلالصة

ًا على القيام هبجمات يف اخلتام ومن خالل تقدمي مجيع هذه املعلومات نالحظ، أبن داعش ال يزال قادر 
اليت ذكرانها، كتونس،  كما يقال أبنه قد يكون قادرًا يف السيطرة على األرض وخصوصًا يف البلدانعدة  

 األردن، ليبيا )مناطق اجلنوب(، الصومال، واهلند )كشمري(.

من نشر أفكاره املتطرفة يف  وعلى ما يبدو فإن العال أمام اختبار أكرب يف مواجهة تنظيم داعش، الذي متكن
ال وهو أبن التنظيم "حيًّ ألعال، كما لوحظ أبن ظهور زعيم تنظيم داعش كان له دالالت عدة، معظم أحناء ا

 لعراق.يرزق" وأن إبمكانه القيام بسلسلة عمليات "انتقامية" بعد خسائره يف سوراي وا

عسكرية على املدى  ونستطيع أن نشري يف الوقت احلايل أبن التنظيم ال ينوي الظهور مرة أخرى كقوى
يكتفي يف الوقت احلايل لقريب، وهو ينتظر حل التحالف الدويل ملعاودة الظهور والسيطرة على األرض وسا

 بشن سلسلة هجمات قد تطال العديد من بلدان العال.

 

 

 

 

 املراجع

 bbcقة ملرحلة جديدة"؟ أبو بكر البغدادي: الظهور األخري هل هو "إعالن وفاة دولة اخلالفة" أم "انطال

 lahdhاول تصعيد نشاطه يف تونس: داعش حي

http://lahdha.tn/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D9%87-%D9%81%D9%8A/?print=print
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تونسيون يف داعش دراسة جديدة جتيب عن سؤال من هم وكيف التحقوا ابلتنظيم: جيل القاعدة أصل 
 lemaghrebاحلكاية: 

 لتهبة أخرىمسبوتنيك الروسية: خبري عسكري: "داعش" سينتهي يف سوراي وقد ينتقل إىل ساحات 

 ايهل تكون الصومال الوجهة األكثر أمناً لعناصر تنظيم داعش بعد سور  ميدل إيست:

 "داعش" يعتمد إسرتاتيجية جديدة.. البغدادي بال قيمة؟ : NASموقع 

 قناة العال: معلومات صادمة حتلل فيديو البغدادي وحتدد مكانه ابلصور

فاِجئ يُؤّكد هناية مرحلة إرهابّية
ُ
خرى أكثر ُخطورًة وُرعًبا وخطأ ُكل وبداية أُ  رأي اليوم: ُظهور البغدادي امل

 احلساابت الغربّية

 : ظهور اسم اليمن ضمن تسجيل زعيم داعش األخري.. ما هي نواايه؟21عريب 

 ؟«داعش»التحرير: هل يصبح األردن الوجهة املقبلة ملقاتلي 

  BBC انطالقة ملرحلة جديدة"؟ أبو بكر البغدادي: الظهور األخري هل هو "إعالن وفاة دولة اخلالفة" أم" 

 رويرتز: تنظيم الدولة اإلسالمية يعلن قيام "والية" اهلند بعد اشتباك بكشمري

 احلرة: سقوط داعش أسئلة وأجوبة

 آدار برس: التحالف: داعش ينتظر الوقت املناسب ليعاود الظهور

 ت الذائب املنفردة؟جماشبكة رؤية االخبارية: بعد هزمية داعش .. هل تواجه أورواب موجة جديدة من ه

 يتمدد يف جنوب ليبيا« داعش»الشرق األوسط: 

 اخلليج أونالين: انشينال إنرتست: األردن حضن "داعش" اآلمن

 املركز العريب للبحوث والدراسات

 العربية: صحيفة أمريكية: تونس الوجهة القادمة لـ"داعش

https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/item/33300-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9
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 الربيع العريب ما بني الثورة والثورة املضادة

 حثة يف مركز الفرات للدراساتاب – جنار صاحل

 

ف الكثريون يف ، واختل2010شهد العال العريب موجة من االحتجاجات اليت بدأت منذ أواخر عام 
قة الغريبة هنا أنه ل يتفق تياران تسميتها، وكٌل امساها حبسب منظوره األيديولوجي أو انتمائه السياسي، واملفار 

ورة، والبعض ابالنتفاضة، ابالسم نفسه، فمنهم من أطلق عليها تسمية الث أو جهتان على تسمية هذا احلراك
 .وآخرون ابحلراك، ومنهم من أمساها ابألزمة، ورّكز قسم على تسميتها ابملؤامرة

 األسباب اليت أدت إىل ظهور االحتجاجات

ل احلديثة"، وقد "الدو  بتعيش املنطقة، منذ بداايت القرن العشرين وإىل يومنا هذا، يف ظل نظم مسماة 
اب ما بعد ثورة التنوير، ولكن ل حُتَك هذه النظم النسخة األصلية، عن دول أورو  -تقليداً  –اكتسبت مالحمها 

اليت تعد النبع األم هلذا  بسبب عمق وأصالة مفهوم السلطة، والتسلط، املتجذرة بعمق يف واقع هذه املنطقة
 املفهوم.

ت، اليت حتمل صفة منح طقة الشرق األوسط صوب بناء منوذج اجلمهورايابلرغم من توجه الكثري من دول من
عملية هو قيامها ب الشعب نوع من حق اختيار السلطة، فاجلانب األهم واملخالف للنظم السابقة هلا،

قيقة أن هذه العملية ل تتجاوز االنتخاابت كتوجه دميقراطي مللء الفراغات الوظيفية يف بنية الدولة، ولكن احل
إىل اليوم عن طريق هذه و دود الشكلية، وقوائم الظل، ول نصادف تغيري حكومة منذ بداايت قرن العشرين ح

ذ كانت االنقالابت الوسيلة العملية، وإن متّ تغيري حكومة ما، فسيكون عرب انقالابت دموية على األرجح؛ إ
لقرن املاضي ل تعد أيضاً خرية من االوحيدة لتغيري احلكومات أو األشخاص، ولكنها خالل األربعة عقود األ

ة"، عن "كرسي السلط جتدي نفعاً كمحاولة للتغيري، وقد التصق كل رؤساء هذه "اجلمهورايت" ابلكرسي،
 ساللتهم، واحلال هذه طريق القيام بتعديالت دستورية تضمن بقاءهم املديد يف احلكم، وضمان بقائها يف

 ي أببسط معايريه يف الشرق االوسط.ال ميكن االّدعاء بوجود النظام اجلمهور 

مع مرور الوقت يتحول هذا النمط من الدولة من نظام سياسي وإداري إىل نظام يعتمد بشكل مفرط على 
النظام االستخبارايت، أي تتحول اىل دولة بوليسية، فاملؤسسات األكثر فاعلية يف مثل هذه الدول هي 
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اية الرئيس واحلفنة اليت من حوله، على اعتبارهم مواطنني من املؤسسات االستخباراتية اليت يكون مهامها مح
الدرجة األوىل، وبذلك يتم تضييق اخلناق بشكل حمكم على احلرايت الفردية واالجتماعية والسياسية، وحىت 
االقتصادية. والدولة اليت ضحى ابناؤها من أجل بنائها الذين اعتقدوا أهنا ستجلب هلم مساحة من احلرية، 

 الة، واملساواة، تتحول اىل كابوس يقضي على آماهلم هذه.والعد

ىل التنوع والتباين واالختالف، حتت اسم املساواة أمام القانون، فرضوا منطية ختالف طبيعة اإلنسان الطاحمة إ
لتهديدات اليت تواجه هذا اأخطر أنواع  -فًا دينيًا أو إثنيَا أو قومياً إن كان اختال -وجعلوا من االختالف

ولة سجون لتأديب من لنموذج من الدولة، وبنوا للمخالف واخلارج عن السياق املرسوم له من قبل الدا
 بداخلها، ومن هم خارجها أيضاً، وبذلك أصبحت الدولة سجناً لشعوهبا ابجململ.

عام" م، حتت مسمى "املال الإن االستغالل االقتصادي الذي يقوم به مْن هم يف السلطة، واحلاشية احمليطة هب
لت طبقتني متمايزتني أو أمالك الدولة"، أدت إىل القضاء على نسبة واسعة من الطبقة الوسطى، وتشكُّ 

ائلة من العاطلني عن العمل متاماً، مها الطبقة الغنية حمدودة العدد، وطبقة فقرية واسعة، وأنتجت مجوع ه
 واجلياع.

الشبيبة، واملرأة، والطبقات )ديناميكيات الداخلية رغم أن هذا النمط من الدولة حاول جاهداً القضاء على ال
 حالة من اخلمول والضعف، يفالفقرية املسحوقة، واألرايف، واألقليات الدينية والعرقية، وغريها(، وجعلها 

 إال أن أحداث الربيع العريب أثبتت حيوية هذه الديناميكيات.

روج إىل الساحات، ورفع عصيان داخلياً، واخلإن هذه األسباب جمتمعة أدت إىل نتيجة مفادها التمرد وال
 شعارات الثورة، واملطالبة إبسقاط النظام.

 هل ميكن اعتبار هذا التمرد ثورة؟

 لإلجابة على هذا السؤال ال بد من تعريف الثورة.

 الثورة يف الداللة اللغوية 

مبعىن ثورة أو مترد، أو  Revolutionختتلف معاين كلمة الثورة من لغة إىل أخرى، ففي اإلنكليزية هي: 
" أتيت مبعىن االنقالب، وكذلك يف اللغة الفارسية، Devrimاإلطاحة بنظام احلكم(. ويف اللغة الرتكية "دفرم 
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" فتأيت مبعىن الضد. وجاءت يف اللغة العربية مبعىن اثر ثوراانً؛ أي هاج şoreşأما يف اللغة الكردية "شورش 
 وغضب.

 الثورة اصطالحاً  

االجتماعية؛ يقوم به الشعب و لثورة يف االصطالح السياسي أبهنا تغيري أساسي يف األوضاع السياسية تُعّرف ا
الكمية إىل التغيريات النوعية،  يف دولة ما، وقد عّرف الكثريون مصطلح "الثورة" أبهنا حالة انتقال الرتاكمات

  عند بلوغها املعيار الالزم.

الت االجتماعية على "تتكون اخلاصيات الدايلكتيكية يف التحو  وقد قال يف هذا الصدد املفكر أوجالن
من الزمن، تنفجر بشكل  أساس القوانني والشرائع، فاملتغريات املبتدئة كرتاكمات كمية خالل مدة طويلة
 و كضرورة من ضروراهتا".أأسرع ومغاير يف مرحلة نوعية أثناء مساعدة الظروف الداخلية واخلارجية لذلك، 

 ورةأشكال الث

كمن اختالفاهتا حبسب للثورات أشكال وأنواع كثرية، حتددها التناقضات األساسية املوجودة حينها، وت
مل صفة الدميومة يف الكفاح، أهدافها، منها مثاَل، ثورة احلرية ضد اجلنسوية يف اجملتمع الذكوري؛ اليت حت

مل دالالت التغيري والتطور ة هي أهنا حتوهتدف إىل إزالة الفوارق والتمييز بني اجلنسني، وطابع هذه الثور 
والتكنولوجيا. وكانت الثورات  التدرجيي. وكذلك الثورات الثقافية، والثورة املعلوماتية اليت حصلت يف العلم

ور ثورات حتت اسم حركات الطبقية، يف بداايت القرن العشرين، األكثر حيوية يف مرحلة ما؛ إضافة إىل ظه
 ستمرت حىت سبعينيات القرن العشرين تقريباً.التحرر الوطنية، اليت ا

رورة أن يكون مصطلح من خالل هذا العرض املبسط ألشكال الثورة نصل اىل نتيجة مفادها أنه ليس ابلض
ك )قانون التطور( املّتبع حينها. "الثورة" رديفاً للعنف والتسلح، وأن ما حيدد استخدامات الثورة هو الدايلكتي

انت على األرجح األكثر دموية، كليت اختذت املاركسية هنجاً هلا، وتبّنت دايلكتيكّيتها،  يف حني أن الثورات ا
ابلة القانونية" لوالدة جديدة، إثر تبنّيها الكفاح املسلح كسبيل للوصول إىل النصر، وعّد العنف الثوري "الق

يف  -بين الثورات العنفتء وذلك لوجود قانون "نفي النفي" يف الدايلكتيك املاركسي، الذي كان السبب ورا
 كمحاولة للقضاء كلياً على القدمي، وإحالل اجلديد حمله.   -حقبة من الزمن
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ىل الفيلسوف األملاين إهناك دايلكتيك آخر للتطور يسمى ب "دايلكتيك هيغل" أو "اجلدل اهليغلي" نسبة 
وفق الصيغة التالية: )  لتطور"مؤسس الدايلكتيك"، وهو القانون الذي اعتمده هيغل يف اب هيغل، املعروف 

طرح املضاد فيقصد به كل الطرح + الطرح املضاد= تركيبة جديدة(، فالطرح هو املوجودات القائمة، أما ال
داري جديد أو إما هو جديد )إن كانت فكرة جديدة أو فلسفة جديدة أو هنج جديد أو نظام سياسي 

اجلديد اع بني الطرح والطرح املضاد، أي بني القدمي و لـ "+" أتيت مبعىن الصر ا  قيم جديدة.. (، والصيغة
لطابع الطاغي للرتكيبة )البديل(، وهذا الصراع سيفضي إىل تركيبة جديدة )نظام جديد(، ودائمًا يكون ا

قدمي، حىت وإن كان وجوده اجلديدة هو الطابع البديل، أي طابع الطرح املضاد. ولكن هذا ال ينفي وجود ال
ي الكامل للقدمي بوسيلة العنف، الرتكيبة اجلديدة، وهذه املعادلة تلغي عملية اإلنكار والنفضعيفاً يف أحشاء 

ية النظم السياسية واالجتماعية؛ وابلتايل تفتح الطريق للقيام بثورات مستدامة هتدف إىل التغيري الشامل يف بن
يف ألوهية اإلنسان وعبادة  ملتمثلفمثاًل: )كانت انطالقة ابراهيم اخلليل مبثابة طرح مضاد للطرح القدمي ا

ة النبّوة كبديل للقدمي )ألوهية األصنام، فحافظ على مصطلح هللا، ولكنه قّدم البديل يف تعريفه هلل، وطرح فكر 
 اإلنسان(، وبذلك خلق قيم جديدة وأطروحات جديدة(.

 مما سلف، كيف ميكننا تقييم "الربيع العريب"؟

كانون األول   17ي يف الشرارة اليت أطلقها حممد البوعزيزي التونسبدأت احتجاجات الربيع العريب من 
للجم اليت وحرق خيوط ا لإلعالن عن التمرد والعصيان أمام النظم الديكتاتورية يف الشرق األوسط، 2010

وعزيزي صرخة املظلوم أبكمت أفواه الشعوب املسحوقة منذ ما يقارب األربعة عقود. لقد كانت صرخة الب
ؤوس ل تتخّيل هذا وصرخة اجلياع ضد البطون املتخمة من كدح هؤالء البسطاء، وأطاحت بر  ضد الظلم،
 املصري يوماً.

"الدول القومية"، ب كانت الظروف والشروط مهيأة لتتحول هذه الصرخة إىل ثورة، فقد كانت الدول املسماة 
خلق اندماج وتوحيد كامل بني  ومنذ تشكيلها، حتاول جاهدة، عن طريق اإلكثار من الشعارات "الوطنية"،

الشعب والدولة، حيث عدت الشعب جزء ال يتجزأ منها، وهذه احملاولة ابلذات تسمى بفاشية الدولة، وكان 
الرعاع"، فالسلطة هي الراعي  -اهلدف منها التحكم ابلشعب وضبطه، مما أدى اىل خلق ثنائية " الراع

مله حتول اىل قطيع، أي )مفعول به(، وكان، على األرجح، و)الفاعل أو الذات العاقلة(، اما اجملتمع أبك
يقبل هبذه الثنائية ويصنفها حتت ايفطة "املبادئ الوطنية"، ألنه كان يعد محاية الدولة هي محاية الوطن، 
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ولكن مع مرور الوقت أو ما يسمى بصريورة السياق التارخيي للتطور، فقد تعرضت هذه الثنائية اىل شرخ 
 "القطيع" ينفض عن نفسه غبار السنني، ويسأل عن معىن وجوده، وماهية حقه يف احلياة. كبري، حيث بدأ

لطبيعي املستدمي، فقد ظلت اإن الدول ابجململ، والدولة القومية بشكل خاص، ال حتمل صفة التطور والتغيري 
تواكب العصر، وقد  فظة ال ابلسياق نفسه الذي تشكلت عليه، وابلتايل حتولت يف فرتة وجيزة إىل أنظمة حما
شرحية الشابة، مما أدى اىل  كانت قريبة إىل الشرحية احملافظة، وبعيدة كل البعد عن طموح ورؤى وخيارات ال

اخلية مهمة يف مثل هذه كتم أنفاس هذا اجليل يف ظل هذه النظم، فهذه الشرحية ستتحول إىل ديناميكية د
ا اجليل على العال وجتاربه، يد؛ ال سيما بعد انفتاح هذالظروف، وهي حتمل طاقة متدفقة حنو التغيري والتجد

 عن طريق شبكات ووسائل التواصل االجتماعي، واالنرتنت.

ليت كانت راضية، أو على الظرف اآلخر املهم كان يف التطور احلاصل يف ذهنّية أكرب شرحية اجتماعية، وا
، فقد بدأت تشك يف وضعها ة" مفروضة عليهاأقل تقدير، ال جتد مفراً من عبوديتها، فتقبلها كحالة "طبيعي

، فبدأت تعلن عن طموحها هذا، وبدأت حتقق فيه؛ السيما بعد تطور الوعي اجلنسوي )ادراك املرأة لذاهتا(
ألحوال املدنية. وأمام هذه التغيريات ايف احلرية واملساواة والعدالة، ورفض القوانني اجلائرة حبقها، وخاصة قوانني 

ق التعديالت واإلصالحات ه الشرحية، كان عدم فتح اجملال هلا للتعبري عن نفسها، وعدم خلاحلاصلة يف هذ
 ا جيعل انفجاره هائاًل.املطلوبة يف النظام، ويف العادات والتقاليد، كأن حتجز تدفق السيل اجلارف، مم

فقد نساها او ألسف، "الضغط يولد االنفجار" مقولة دارجة ومرشدة للممسكني بدفة احلكم، ولكن، مع ا
ة، من حاالت الضغط تناساها كل رؤساء املنطقة، وقد عانت اجملتمعات، يف ظل هذه النماذج من الدول

إىل انعدام أو ضعف حرية  املتعدد، نتيجة غياب احلرايت؛ إذ أن حرية التعبري كانت إشكالية جدية؛ إضافة
 الصحافة.....اخل

 الثورة االشكاليات اليت حالت دون الوصول اىل مستوى

ما هو متفق عليه حيال انطالقة الربيع العريب، هو أهنا كانت انطالقة عفوية، رافضة للواقع املليء ابملآسي، 
وكانت انطالقة غضب ومترد، ومن دون أية حتضريات مسبقة هلا، فلم متتلك توجيهات صائبة، ول متتلك قوة 

كانت عشوائية، وتفتقر إىل التخطيط منظمة وطليعية تتحكم يف جمرايت األحداث وسريها، ولذلك  
والربانمج. وهذه الفوضى هلا أبعاد وأسباب، حيث أن الدولة ل متنح اجملتمع يومًا حق حرية التنظيم، وكل 
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من حاول ذلك كان يُعّد خارجاً عن القانون، وكان ممنوعاً منعاً اباتً على الفئات والشرائح أن تنظم نفسها 
 حكمت الدولة قبضتها على اجملتمع وحرايته.خارج إطار الدولة، وبذلك أ

بادرة بيدها، وتوّجه هذه إن إحدى إشكاليات الربيع العريب كان يف عدم وجود الطليعة اليت أتخذ زمام امل
 القوة املتدفقة حنو السبيل املؤدي اىل النجاح.

 من املقصود ابلطليعة..؟

 املثقف:   -1

كانوا املثقفون   1917ثورة اكتوبر فة، فمثاًل، إّن مْن هيأ االرضّية لكل الثورات تقوم بتهيئتها الشرحية املثق
 وبية.الروس، وكذلك أدى املثقفون واملتنورون الدور األساسي يف ثورة التنوير األور 

 فما هو دور املثقف يف الربيع العريب؟

احلقيقي هي إنشاء ل يالحظ أي دور يذكر للمثقف يف أحداث الربيع العريب؛ ال سيما أن وظيفة املثقف 
نظرية منبثقة من آالم الواقع، وحتديد املخرجات إليصال هنضة اجملتمع اىل اهلدف املنشود؛ فضالً عن مهامه 
وواجباته يف هتيئة خميّلة اجملتمع حول النظام البديل الذي يطمحون إليه، نظراًي وتصويراًي على أقل تقدير، 

 -ا يف أذهان الناس، فإن عملية إنشاء نظام جديد أيضًا يبدأفالنظم تبدأ ابالهنيار حني تفقد مصداقيته
من النقطة نفسها. ولكن ما ظهر بشكل واضح هو أن املثقف يف املنطقة يعيش ازدواجية صرحية  -ابلضرورة

بني ما يطرحه قلمه، وما يعيشه يف حياته اليومية، فكان أقرب من النوع الذي جاء وصفه يف القرآن الكرمي 
احلَِْماِر حَيِْمُل َأْسَفارًا"، فهو لديه تراكم معريف ومعلومايت ال يستهان به، لكنها مقتبسة ومكتسبة من "َكَمَثِل 

اخلارج؛ إذ أنه يستفيد من الكتب، ومن وسائل اإلعالم، ومن االنرتنيت، ولكنه قّلما يضيف شيئاً من ذاته 
منه فرداً أاننيًا غايته يف احلياة الركض وراء "املنهاج" الذي صنع ب اىل تلك املعارف، أضف إىل ذلك أتثّره 

الربح األعظمي، فقد سّخر أغلب مثقفي املنطقة قلمهم جللب املال وجعلوه فقط، مصدراً للرزق، يف حني 
إننا لن جند يف التاريخ مثقفًا حقيقيًا مات وهو على جانب من الثراء، بدءاً من جان جاك روسو، وصوالً 

حمفوظ، وغريهم. فاملثقف هو الذي يتحّلى بروح املسؤولية جتاه مآسي جمتمعه؛  إىل فيكتور هيجو، فنجيب
ال سيما يف املراحل املفصلية، وفرتة األزمات، ويكون مكافحاً يف سبيله، كمنصور احلالج، وجوردانو برونو، 
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كان سلبياً   -على حد زعمهم -وغريهم. يف حني أن دور املثقفني العرب، الذين اختذوا من احلياد موقفاً هلم
 يف أحداث الربيع العريب.

 دور االحزاب السياسية يف الربيع العريب   -2

تقامسون األيديولوجيا عينها، يُعرف احلزب السياسي على أنه: "جمموعة أفراد منّظمني يف هيكلية تنظيمية، وي
  وجيادلون للوصول اىل السلطة".

لناحية التنظيمية، مع على األرجح، فتشاهبت، من ا إن ظهور األحزاب السياسية تزامن والعصور احلديثة
لقومية جاذبيتها بني اجملتمع اهيكلية الدولة القومية وهرميتها، وابتت كنموذج مصغر عنها، فقد فقدت الدولة 

مية، بقدر ما يهمه مستوى احلرية يف الوضع الراهن، حيث أن اجملتمع ل يعد يبايل بقومية الدولة أو بدولة القو 
ي شيء آخر. وكذلك فإن تها املتاحة له، كما أنه يبحث عن العدالة واألمن واالستقرار أكثر من أومساح

، وأهدافها، ونظامها األحزاب السياسية أيضاً، الكالسيكية مبعظمها، ال تواكب العصر أبيديولوجيتها
 تعد متثل آمال الناس يث لالداخلي، وهيكليتها التنظيمية، فقد بدأت بفقدان شعبيتها، ودورها الرايدي، ح

ىن آخر فقد أفلست كل أشكال وتطلعاهتم يف احلرية واملساواة، أايً كانت شعاراهتا وأهدافها املعلنة، ومبع
داث الربيع العريب، األحزاب السياسية يف راهننا، ولذلك ل يالحظ أي دور لألحزاب السياسية يف أح

رتق إىل مستوى احلزب تالعال العريب بشكل خاص، ل فاألحزاب السياسية يف الشرق األوسط بشكل عام، و 
فامسها ل يعرب يوماً عن حقيقتها،  مبقاييسها املعلومة أو املتفق عليها عاملياً، وهي جمرد كتلة من املتناقضات؛

ية"، فأين حزب البعث وخري مثال على ذلك حزب البعث العريب االشرتاكي، وشعاره "وحدة وحرية واشرتاك
ة وهو شوفيين املنبت، وأكثر عارات الراننة اجلوفاء، أو اسم احلزب الشيوعي الذي يّدعى اليساريمن هذه الش

 رايت األحداث.جماألحزاب تعصباً للقوموية. وعليه، فإن األحزاب السياسية ل تكن مهيأة لتقود 

مرض مستفحٌل  السلطة ال بد هنا من اإلشارة إىل نقطة أخرى مهمة يف هذا السياق، وهو أن الصراع على
فسها ابلطريقة والتنظيم نومزمن يف املنطقة، ولذلك فإن األحزاب احلاكمة ل تعط للشعوب فرصًة كي تنظم 

 عاشت أحداث الربيع العريب الذي تراه مناسباً هلا خارج حدود األحزاب احلاكمة، ومن هنا فإن البلدان اليت
ات يف أعلى اهلرم ليحلوا قط تغيري األمساء والشخصيل يتطور فيها شيء ابسم املعارضة، حيث كان هدفها ف

سوأ طرحاً، وأكثر فساداً حملها، وكان هذا من سوء حظ شعوب منطقة الربيع العريب، فقد كانت معارضاهتم أ
 من احلكومات نفسها، مبعىن أهنم كانوا وجهني لعملة واحدة.
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 دور املرأة يف الربيع العريب

دام احلرايت والتمييز بكافة بشكل فعال، وكان هلا دور ابرز يف مناهضة انع شاركت املرأة يف الربيع العريب
دت ابحلرية. مث املقولة أشكاله، ابتداًء من ثورة اليامسني، عندما تسلقت إحداهن على أكتاف رجلني وان

ة يوجد لذي يوجد فيه احلرياالشهرية اليت أطلقتها إحدى املشاركات من ساحة التحرير عندما قالت: "املكان 
ت املرأة اجلزائرية والسودانية فيه األخالق"، وربطت حبكمة ابلغة ما بني احلرية واألخالق. ومؤخراً فقد شارك

قادت التمرد السوداين االحتجاجات، حيث اعتلت آالء صاحل منصتها، وحازت على لقب "ايقونة الثورة"، و 
 على ديكتاتورية عمر البشري.

مسة األوىل )الظلم، االحتقان، ّول عليها، ولكن ذلك ينطبق فقط على املراحل اخل"الثورة إذا ل تؤنث، ال يُع
ر التالية على ذلك"، وهذا التظاهر، االنفجار، التغيري(، وال يشرتط أن يصري للمرأة دور حيوي يف األطوا

ثورة  ريب إىل مستوىعلى حد تعبري أحد املثقفني العرب. وهو السبب الرئيس يف عدم وصول الربيع الع
 تعد ثورة ابألساس، وال يكتب العصرية متكاملة، فالثورة اليت ل تضع يف جدول أهدافها الرئيسية حرية املرأة 

مجيع احلرايت؛ إذ أن  هلا حظ الوصول إىل األهداف األخرى اليت سعت لتحقيقها، فحرية املرأة هي أساس
ر اآلخر ورفضه، وانعدام ام احلرايت، وإنكامجيع األمراض املتمحورة حول السلطة، من )االستغالل، وانعد

يئية، والسياسية، ومشاكل الدميقراطية كثقافة، وكشكل من أشكال اإلدارة، وثقافة االغتصاب، املشاكل الب
ت مع تطور مفهوم السلطة، اليت االقليات الثقافية، والعقائدية، والقومية... اخل(، هذه القضااي ابجململ ظهر 

لسلطات، إن كانت اور مفهوم السلطة الذكورية، اليت أصبحت أساس مجيع أنواع بدأت اترخييًا من تط
  السياسية أو الدينية أو سلطة املال.

وية، خسرت املرأة وجودها  حني دخل الرجل دار املرأة ليصبح الرب، وتربع على مجيع قيمها املادية واملعن
لة: "إن فقدت شيئًا يف ء. وانطالقا من مقو كفاعلة يف مجيع مناحي احلياة، وخسرت معها اإلنسانية مجعا

انت اجتماعية أو سياسية مكان ما، فعليك أن تبحث عنه يف املكان عينه"، فالطامح إىل احلرية، سواًء أك
اجملتمع، وهذا ال يعين  أو فردية، ال بد أن يهدف، قبل كل شيء، إىل حرية املرأة؛ ألن حريتها هي حرية

ي منحها حق املشاركة الفعالة ملراحل األوىل من احلراك أو الثورة فقط، بل ينبغاعطاءها جمال املشاركة يف ا
رار، ويف الساحة السياسية، وهذا مناصفة يف املراحل التالية للحراك؛ ال سيما مشاركتها الفّعالة يف مراكز الق

   .الثورة ما افتقده الربيع العريب، وهو أحد أهم أسباب عدم وصول االحتجاجات اىل مستوى
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 الثورة املضادة

الثورة، وتتخفى بلباسها، إهنا تشبه الفريوس الذي خيتبئ   ميكن تسميتها بتوأم الثورة، فهي تظهر تزامناً مع
د من اخللل الذي حتدثه الثورة، بني اخلالاي الصحية، ومن مث يبدأ بنخر اخلالاي السليمة، فهذه العناصر تستفي

واملضاد له؛ إذ أهنا حتمل  إىل اخللط ما بني املسار الصحيح للثورة وتوهم الشعب حبقيقتها، فيؤدي ابلشعب
ورة عن مسارها وأهدافها أهدافًا ختتلف كليًا عن تلك اليت ينادي هبا الثوار، وتعمل جاهدة لتحريف الث

ربة جيب االستفادة ع، وهي 1789احلقيقية. وخري مثال على ذلك، هو ما حدث يف الثورة الفرنسية عام 
اة، العدالة، واألخوة، حيث يداً، فشعارات الثورة الفرنسية كانت واضحة جداً، وهي: احلرية، املساو منها ج

ية انتهت مثلما بدأت لغريت أشار املفكر أوجالن يف هذا السياق إىل مسألة مهمة وهي، لو أن الثورة الفرنس
و ما يسمى بنادي اليعاقبة، حركة أ وجهة العال، ول تكن لتعطي الفرصة لوالدة النظام العاملي، ولكن ظهور

احلقيقني ابملقصلة، وبذلك  والتفافه على الثورة، غرّي مسار الثورة بشكل كلي، فقد مت ضرب أعناق الثّوار
لدولة القومية، اليت ل تكن من انتصرت الثورة املضادة، وغرّيت مسار الثورة عن أهدافها، ووجهتها حنو بناء ا

لته الشهرية أبن: "الثورة ية. ويف ذلك قال الثائر الفرنسي جورج جاك دانتون مجضمن أهداف الثورة الفرنس
 أتكل ابناءها".

 ثورة اليامسني والثورة املضادة هلا

، الذي أحدث رد 2011كانون الثاين   4انطلقت ثورة اليامسني يف تونس بعد استشهاد حممد البوعزيزي يف 
ت مطالب اجلماهري واضحة يف احلرية والعيش الكرمي؛ فضالً فعل كبري ضد االستبداد بكافة أشكاله، وكان

عن املشاركة الواسعة للمرأة التونسية، وكانت من إحدى نتائجها ترحيل رموز النظام القدمي، إال أهنا ل حتقق 
كامل أهدافها، ألن الفراغ الذي تشّكل يف السلطة مألته الفئة األكثر تنظيماً، ال األكثر قرابً من مطالب 

لشعب يف احلرية والعدالة، ولذلك فقد سيطرت حركة النهضة االخوانية على السلطة بسبب جهوزيتها ا
التنظيمية. وترجع بداايت هذه احلركة اىل أواخر الستينات حتت اسم اجلماعة اإلسالمية، اليت أقامت أول 

ة الفرصة لتحكم البالد ، وقد استغلت هذه احلرك1972لقاءاهتا التنظيمية بصفة سرية يف إبريل / نيسان 
مرة يف اترخيها. ومن هنا ابلذات بدأت الثورة املضادة، ونتيجة طموح الشعب وآماله يف خلق تغيري   ألول

جذري يف بنية النظام ل ُيكتب هلذه احلركة العمر املديد يف السلطة، ولكن انتصار حزب نداء تونس العلماين 
ن دائرة الثورة املضادة، ألن هدف ثورة اليامسني ل يكن تغيري بقيادة ابجي قايد السبسي ل خترج تونس م

الرموز وجلب رموز جديدة ابأليديولوجية عينها، ونظام احلكم عينه، بل كانت هتدف إىل التغيري الكامل 
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للنظام ومؤسساته، وابلتايل إبمكاننا تصنيف حركة النهضة وحزب نداء تونس ابلثورة املضادة، ألهنما ل أيتيا 
 ديد هلذا الشعب.جب

 ثورة مصر

ة منوذجية يف املنطقة، كان إبمكان ثورة مصر أن تصبح أيقونة ثورات الربيع العريب، وأن تصبح مصر قدو 
 ومثاالً حيتذى به، يف حال إمتام ثورة يناير كما بدأت.

رية ت واضحة يف احل، كما أن مطالب الشعب كان2011ساحة التحرير كانت أروع مالحم ثورة يناير عام 
قيق مطالبه يف تنّحي رموز والعدالة والعيش الكرمي، حتت شعار "عيْش وكرامة"، وقد استطاع هذا احلراك حت

لوصول اىل األهداف االنظام القدمي يف وقت قياسي، ولكن واجهته الكثري من املشاكل اليت حالت دون 
 املنشودة، ومنها:

 شعب املنتفض وتنظمه.انعدام طليعة قيادية تضبط احلراك، وتقود ال   -1

 لنظام.انعدام توّجهات وبرامج واضحة؛ ال سيما مبا يتعلق إبدارة البالد ما بعد اسقاط ا   -2

 انقسام اجملتمع املصري إىل:   -3

بهم لقوميون أو ما يسمى ابلناصريني، نسبة إىل مجال عبد الناصر، وقد كانوا يرون انتفاض الشعب ومطالا -أ
ربط بشكل وثيق ما بني الوطن م الدولة. هذه الشرحية حمافظة هتاب التغيري والتجديد، وتمبثابة هجوم على قي

 والدولة، حيث تعد محاية مؤسسات الدولة إحدى واجباهتا.

مجاعة اإلخوان املسلمني، اليت أثبتت القرائن والدالئل أبهنا بعيدة    اإلسالميون الراديكاليون، وال سيما  -ب
تنظيم يف مصر، وركبت موجة طموح الشعب يف احلرية والعدالة، وهذه اجلماعة قدمية ال كل البعد عن أن متثل

رموز النظام القدمي،  الثورة يف أواخر أايمها، بعد أن أتكدت من أن هذا احلراك سوف يفضي إىل تنحية
 واستفادت من الفراغ اإلداري احلاصل.

انت تتطلع إىل العيش يف نت وقود الثورة املصرية، وقد كالشرحية الطاحمة إىل التغيري والتجديد، واليت كا  -ج
لك أدوات ول تكن متت وطن يواكب العصر، ومنفتح على العال اخلارجي، إال إهنا كانت عدمية التجربة،

 صحيحة للقيام ابلثورة وإيصاهلا اىل أهدافها الكاملة.
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غيري وجهة احلراك، وقد رأى تمما أدى إىل فبعد تنحية مبارك وحاشيته، بدأ الصراع بني هذه الشرائح الثالث 
مجاعة اإلخوان املسلمني  ممثلي الثورة املضادة الفرصة ساحنة أبن تستغل هذه الظروف لصاحلها؛ إذ ابدرت

لطريق، واليت متثل هي أيضاً بقيادة حممد مرسي إىل أخذ زمام املبادرة، بعد أن مهدت الشرحية األوىل هلا ا
ان به من الثقافة العلمانية، بعد املضادة، لتحكم اجلماعة البالد اليت هلا إرث ال يستهاجلزء اآلخر من الثورة 

الطائفية واجلماعوية.  أن استغلت نتائج كفاح ساحة التحرير والتّفت عليها، ووضعتها يف خدمة مصاحلها
اإلخوان ع سلطة موقد قامت، بشكل ملفت للنظر، إبحداث تغيريات جدية يف دستور البالد، لتتوافق 

ساهم احملافظون القومويون  املسلمني وتوّجهاهتم. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه يف هذه املعضلة هو: ملاذا
ة مبارك وأعوانه؟ رمبا يكمن يف فتح الطريق أمام مرسي واإلخوان لتسّلم السلطة بعد الفراغ الذي تركه تنحي

ين ال اثلث هلما، وهو إما يضعوا الشعب أمام خيار اجلواب يف ما هو عليه احلال اآلن؛ إذ أهنم أرادوا أن 
 نك املوت لرتضى ابحلمى".اإلخوان أو حنن القومويون احملافظون برائسة السيسي، وكما يقول املثل: "يروْ 

 النتيجة

لتطبيقية واإلنسانية(، حيث خيتلف طابع الثورات يف األلفية اجلديدة عما سبق، فقد تطورت العلوم بشقيه )ا
ىل الفيزايء احلديثة املتمثلة بفيزايء إلعلوم الطبيعية لتتجاوز الفيزايء الكالسيكية كفيزايء نيوتن وغريه؛ تقّدمت ا

ء علم البيئة )اإليكولوجيا(، الكم أو الكوانتية؛ ومن ضمنها النظرية النسبية آلينشتاين؛ ابإلضافة إىل نشو 
لتكنولوجيا. يف حني أن العلوم يف عال الصناعة واوالتطور العظيم احلاصل يف الكيمياء، وظهور تطورات رائعة 

م العلوم" يف وقتنا اإلنسانية خطت خطوات مذهلة حبق؛ وال سيما يف علم االجتماع، الذي ابت يعد "أ
خري مثال. ونتيجة هلذه  الراهن وبرأي الكثريين، انهيك عن التطور املذهل يف الفلسفة، وفلسفة كوانتوم

 نة أو ما يسمى بروح العصر.لوم تطورت نظرايت الثورة املستندة إىل براديغما معيالتطورات احلاصلة يف الع

ثال، كانت على سبيل امل إن النظرايت االجتماعية تعتمد على العلوم اليت تعاصرها، ففي عهد املاركسية،
 يف الوسط العلمي؛ خذ حيزاً كبرياً فيزايء نيوتن هي الدارجة واملقبولة حينها، وكانت نظرية داروين يف التطور أت

قول أبن الرباديغما تتبلور يف ابإلضافة إىل عدم تطور األركيولوجيا )علم اآلاثر( بشكل كاف. إذاً ميكننا ال
 التقاء النظرايت االجتماعية مع العلوم اليت تعاصرها.

شاملة جلميع تكون جامعة و  وابلتايل نستطيع أن نعرف الرباديغما أبهنا: جمموعة من األفكار املثلى، اليت
 مصاحل فئات اجملتمع على اختالف مصاحلهم.
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، واليت كانت تعين ابلضرورة كانت الرباديغما، حىت هناية القرن العشرين، تعتمد على مفهوم حق تقرير املصري
ناقضاهتا، وابلتايل فنظرايت بناء الدولة، فجميع الفئات املختلفة كانت جتد يف بناء الدولة مصلحتها رغم ت

 على انقاضها دولة أو النظرايت االجتماعية كانت هتدف إىل هدم شكل من أشكال الدولة لتبين الثورة
 جديدة،.

لدولة أو ما ابت يعرف أما يف عصران هذا، فقد تطورت الرباديغما وأصبحت تبحث عن احللول خارج إطار ا
لذاته. فمثاًل عدد سكان مصر  مسي"الدميقراطية الالدولتية"، وهي تعتمد على تنظيم وإدارة اجملتمع غري الر ب 

يف وظائف الدولة أو الوظائف احلكومية من أبسط وظيفة اىل   يقارب املئة مليون نسمة، ونسبة املشاركة
 %5,2مة، أي أن نسبة مليون نس 5,2أعقدها، وحبسب وزير التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري، تبلغ 

كاهنم أن ينظموا فهم خارج إطار مؤسسات الدولة، فبإممن سكان مصر موظفني حكوميني، أما الباقي 
ت ة وإدارية اىل جانب مؤسسات الدولة، وابعتبار أن هذه املؤسسامؤسسات خدمي -حسب احلاجة -ويبنوا

جمتمعها، ولن حتمل صفة  املدنية من النسيج اجملتمعي، سوف لن تنظر إىل ذاهتا كسلطة تعمل على استغالل
ذي يعين "الدولة + هذه الرؤية، جيب الكفاح من أجل خلق هذا النموذج، ال القداسة. ومن هنا، وحسب

من الدولة، والظن أبهنا سوف تتغري،  الدميقراطية"، مع العلم أن انتظار الدميقراطية والعدالة االجتماعية واحلرية
وأتكيده من  ذا احلل،هوستصبح دولة دميقراطية أمر خاطئ؛ بل جيب العمل حىت يتم إقناع الدولة بقبول 

كننا أن نسمي هذه خالل إدراجه يف الدستور، عندها ميكننا القول أبن أهداف الثورة قد حتققت، ومي
 االحتجاجات ابلثورة.

ملعاش ختتلف عما كان عليه الثورة يف القرن احلادي والعشرين ختتلف عن سابقاهتا، فالتناقضات يف القرن ا
نقالابت قصرية املدى، بل اال ميكن أن جتد هلا احللول عن طريق  القرن السابق وما قبله، وهذه التناقضات

فإن مصطلحي "قبل  هي حباجة إىل ثورات تكون طويلة األمد بطابعها، لكي تكون عميقة األثر. ولذلك
تها، ومن دون انقطاع، حيث الثورة وبعد الثورة" مصطلحني غري دقيقني، ألن قوة الثورات تكمن يف استمراري

 غيري والتجديد.دائماً الت

إن احلفاظ على جهود املشاركني يف ساحات الربيع العريب، وجتنب أن يصبح الربيع خريفاً يفتح الطريق لشتاء 
قارس، قد يكمن يف حل عاجل ويف املدى القريب، مع التأكيد على ضرورة استمرارية الثورة، وهو الضغط 

عضاء احلكومة، بدءًا من رئيس الدولة إىل على احلكومات أبن تزيل امتيازات، وصالحيات، وحصانة أ
أعضاء احلكومة، وصوالً إىل أعضاء الربملان، وأبن تصبح هذه الوظائف كأية وظيفة أخرى يف هيكلية الدولة، 
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ألن هذه االمتيازات والصالحيات هي السبب الرئيس يف خلق الفساد يف جسد الدولة، بدءاً من الرواتب 
 وصوالً إىل أماكن إقامتهم.
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 بعد هزمية داعش... 
 السورية؟ ما هي النتائج اليت ستفرضها وقائع األرض يف األزمة

 

 الباحث: ستالني أوسو

 حماور الدراسة:

 انقسام اجلغرافيا السورية إىل ثالث مناطق مستقلة.

 القوات األجنبية على األراضي السورية... أدوارها، أهدافها وحتالفاهتا.

 سوراي بني أطراف األزمة.الصراعات اليت قد تشهدها 

 هل هناية داعش يعين هناية التطّرف على األرض السورية؟

 هل سيتم حل األزمة السورية سياسياً يف ظل األوضاع الراهنة؟

 رؤى أطراف النزاع حول سبل حل األزمة؟

  متهيد:

من  23ر يف النتصاامع إعالن هزمية داعش يف مشال شرق سوراي بعد إعالن قوات سوراي الدميقراطية؛ 
 3يل تتألف من ، بدأ احلديث عن املسار اجلديد لألزمة السورية، فسوراي ابتت يف الوقت احلا2019  آذار

يف هذه األزمة، واليت أدت  مناطق "مستقلة"، كما أنه هناك العديد من األطراف االقليمية والدولية منخرطة
فصائل متطرفة يف مناطق  ال يزال أيضًا يتواجدإىل تعقيد األمور بشأن حل سياسي لألزمة السورية، هذا و 

 النفوذ الرتكي ما يصعب أيضاً البدء حبل سياسي.

  أمهية الدراسة:
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ة سواء احمللية منها أو تكمن أمهية هذه الدراسة، يف معرفة أدوار القوات املتصارعة على األرض السوري
لتوصل حلل سياسي يف األزمة اب اليت تعرقل ااإلقليمية والدولية، كما تكمن أمهيتها يف ضرورة معرفة األسب

 السورية بعد انتهاء داعش.

 أهداف الدراسة:

هل هناك معركة وشيكة مع اإلعالن عن هزمية داعش، بدأ اجلميع يتساءل عن مصري سوراي ما بعد داعش، و 
 أم هناك حل سياسي؟

 ابلتأكيد فإن هذا السؤال جيعلنا حنلل الوضع السوري بشكل عام.

نود أيضاً أن نوضح  و دف من خالل هذه الدراسة توضيح الوضع السوري بعد هزمية داعش عسكرايً، لذا هن
وري، إضافة ألهداف هذه كيفية انتشار القوات العسكرية احمللية واالقليمية والدولية على األراضي الس

ظل تباعد   ة يفألزماالقوات، والبحث حول كيفية حل األزمة السورية وكيف من املمكن أن يتم حل هذه 
 وجهات النظر بني أطراف الصراع.

 تعريفات إجرائية للدراسة:

سراينية يف مشال شرق سوراي اإلدارة الذاتية يف مشال شرق سوراي: هي إدارة أعلنتها أحزاب كردية، عربية و 
 وتتمتع حبكم ذايت.

حة أو معدات أو مرافق أسلاملنطقة املنزوعة السالح: هي املناطق اليت حيظر فيها وجود أي مقاتلني أو 
رتبط ابلعمليات عسكرية واليت ال جيوز أن تنطلق منها أي أعمال أو نشاطات عدوانية تساند أو ت

 .لكن يف سوراي األمر خيتلف حيث تنتشر مجاعات متطرفة اتبعة هليئة حترير الشام  العسكرية،

 مقدمة:

مجيعها إىل املسار اجلديد  ألرْض تتوجه األنظارمع بدأ احلديث عن هناية داعش كقوٍة عسكرية تسيطُر على ا
عين انفراٌج للبدِء حبٍل يلألزمة السورية، فإىل أي منحى ستتجه بوصلة األزمة السورية وهل هنايُة داعش 

  سياسي يف سوراي؟
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 وهل هناية تنظيم داعش يعين هناية التنظيمات املتطرفة على األراضي السورية؟

 أبناء املنطقة واملهتمني ابلشأن السوري. كلها تساؤالٌت يطرحها معظم

 املسار اجلديد لألزمة السورية، يتوجب علينا معرفة دور القوات املسيطرة على األراضي السورية  ملعرفةو  
لينا معرفة ما إذا كانت هناية عوأيضاً دور األطراف الدولية الفاعلة على اجلغرافيا السورية، كما أنه يتوجب 

 قوى عسكرية يعين هناية "اإلرهاب" أم ال..داعش على األرض ك

 انقسام اجلغرافيا السورية إىل ثالث مناطق "مستقلة"

 حل األزمة السورية، إال على الرغم من ادعاء العديد من اجلهات أن هناية داعش قد تفتح آفاقاً جديدة يف
ا األمر، بل هي على النقيض متاماً؛ ىل هذإ  أن أوراق الثمانية أعوام يف األزمة السورية ووقائع األرض ال تشري

وراي، مبساندة قوات تشري إىل بداية أزمة كانت جممدة بني أطراف عسكرية عدة تسيطر على األرض يف س
 دولية وأخرى اقليمية.

راطية واملدعومة أمريكياً فسوراي وبعد اعالن النصر على خالفة داعش املزعومة من قبل قوات سوراي الدميق
  مناطق رئيسية وهي على النحو التايل: 3 ابتت تتألف من

 ملنطقة اليت تسيطر عليها قوات النظام السوري:ا -أوالً 

ليت تسيطر عليها حكومة اتقع هذه املنطقة حتت محاية روسية وتساندها ميليشيات إيرانية وتشكل املساحة 
 من املساحة العامة للجغرافيا السورية. %60األسد قرابة الـ 

شهد تنسيب يف هذه املنطقة؛ فإنه ال يدل أبداً على أن هذه املنطقة   ا يقال عن استقرار أمينوعلى الرغم مم
ة يف هذه املنطقة، وتتألف استقراراً، حيث أنه هناك جمموعة من القوى تستلم السلطة والنفوذ بصورة فوضوي

لشرطة العسكرية التابعة هذه اجملموعات من ميليشيات أجنبية وجمموعات حملية موالية إليران، وروسيا وا
  من قوات األسد.لنظام األسد، وحزب هللا اللبناين، وابلطبع تركيبات أمنية متنوعة ومتصارعة ض

هذه الفوضى؛ وحبسب الوقائع اليت ظهرت؛ جعلت العديد من األطراف الدولية واالقليمية تسعى حملاربة 
 "هتدد أمن" غالبية الدول اليت تدخلت يف األزمة النظام ملا تقدمه من تسهيالت للميليشيات اإليرانية، اليت

  السورية.
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 اثنياً: املنطقة الشرقية لنهر الفرات )مشال شرق سوراي(

ضافة ملدينة منبج وبعض تسيطر على املنطقة الشرقية لنهر الفرات أو ما تعرف مبناطق مشال شرق سوراي إ
ت املتحدة والقوات اجلوية الغربية هلذه املنطقة الوالايقرى منطقة الباب قوات سوراي الدميقراطية، وتقدم الدعم 

ساحة اجلغرافيا السورية، من م %30وتشكل املساحة اليت تسيطر عليها قوات سوراي الدميقراطية قرابة الـ 
ربان من املوارد األساسية لالقتصاد وتتواجد ضمن هذه املنطقة أبرز احلقول النفطية واألراضي الزراعية اللتان تعت

  لسوري.ا

ي من القوات الرئيسية وتعترب قوات سوراي الدميقراطية واليت تشكل وحدات محاية الشعب عمودها األساس
 تحدة األمريكية.اليت حاربت إرهاب داعش بدعم ومساندة من التحالف الدويل بقيادة الوالايت امل

من شهر مارس/  23 الـ يفباغوز كما أن هذه القوات أعلنت النصر النهائي على إرهابيي داعش بعد حترير ال
 .2019آذار عام 

عظم الدول الغربية، فإن تركيا ال ابلطبع فإنه ابلرغم من نيل قوات سوراي الدميقراطية ثقة الوالايت املتحدة وم
ا ملهامجة مناطق مشال شرق تروق هلا اإلجنازات اليت حتققها هذه القوات، بل تعلن بني احلني واآلخر نيته

 بني واشنطن وأنقرة. ملف قوات سوراي الدميقراطية من أبرز امللفات اليت أحدثت خالفاً  سوراي، ويعد

شيات تتبع لرتكيا، وهو ما حيدث لذا فإن قوات سوراي الدميقراطية ُمهيئة منذ فرتة بعيدة حلرب قد تعلنها ميلي
عة بني فصائل تتبع طبني احلني واآلخر يف منطقة منبج والباب، حيث تشهد هذه املناطق اشتباكات متق

  لقوات سوراي الدميقراطية وميليشيات مدعومة تركياً.

 اثلثاً: املنطقة اليت يسيطر عليها األتراك )مشال غرب سوراي(

اليت تشكل قرابة الـ يسيطر على هذه املنطقة األتراك وحلفاؤهم من منظمات عدة وفصائل "املعارضة" و 
 من مساحة اجلغرافيا السورية. 10%

نة إدلب اليت تعترب حاضنة هذه املناطق مدن جرابلس، الباب، أعزاز؛ وعفرين املنطقة الكردية؛ ومديوتشمل 
 جلميع الفصائل اليت خرجت عن طريق "املصاحلات" مع قوات النظام السوري.
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والعالقات يبات الداخلية مبعىن الرتت وتعترب منطقة النفوذ الرتكي من أكثر املناطق توتراً من بني املناطق الثالث،
 مع القوى اخلارجية.

 قاً .وحيكم اجلزء اجلنويب من هذه املنطقة "هيئة حترير الشام"، )جبهة النصرة( ساب

ليت توحي ملعركة وتشهد منطقة إدلب ومناطق حلماة هجمات متكررة تشنها عناصر النظام السوري، وا
 وشيكة قد تبدأ هناك بتغطية روسية.

ت املدينة الكردية( وحلفاؤهم الكردية، حيث يواجه األتراك )القوى اليت احتل وإىل الشمال هناك منطقة عفرين
 هجمات متكررة يقودها عناصر لوحدات محاية الشعب.

هجمة مت  200ادها أن مثة الربيطاين، إىل مقالة عن موقع املونتور، مف« بلنغكات»وأشار تقرير على موقع 
 وهناية يناير املاضي. 2018س احلليفة هلا، يف الفرتة بني مار تنفيذها يف منطقة عفرين ضد القوات الرتكية و 

حظ أبن كل منطقة من املناطق إذاً فخالصة األمر ابلنسبة للتقسيم الذي حصل يف املناطق السورية، فإننا نال
نها من حيث النهج، األفكار،  الثالث هي منطقة مستقلة هلا إدارهتا اخلاصة، لكن هذه املناطق ختتلف فيما بي
لة تركياُ( تعترب من أكثر املناطق كما ختتلف من انحية األمن واالستقرار، فمنطقة النفوذ الرتكي )املناطق احملت

 ن هذه الدراسة..متوتراً حيث حيكمها ميليشيات متطرفة واليت سنتطرق إليها يف الفقرات القادمة 

 القوات األجنبية يف سوراي.. أدوارها، أهدفها وحتالفاهتا؟

ف معني ضمن هذه اجلغرافية، فإن األزمة السورية، حُتركها أطراف دولية واقليمية عدة، ولكل طرف هدابلطبع 
 ة.وبعد القضاء على داعش ال بد من معرفة أدوار الدول الفاعلة يف األزمة السوري

يف األزمة  اف الدولية الفاعلةفكما الحظنا ابلنسبة للتقسيمات يف اجلغرافيا السورية، هناك العديد من األطر 
 السورية، فلكل دولة أهداف معينة تسعى لتحقيقها ضمن األراض السورية.

ومت التعريف يف الفقرة السابقة دور بعض األطراف الدولية واالقليمية اليت تدعم جمموعات معينة وسنعمل 
 خالل هذه الفقرة إىل معرفة أهداف الدول الفاعلة على األراضي السورية بشكل أوسع.

 



194 
 

 الدور الروسي: -أوالً 

وحلفاؤه بدعم من القوات اجلوية الروسية، من استعادة السيطرة  -عسكرايً  -متكن جيش النظام السوري 
فقط منها عند انطالق العملية العسكرية  %8من أراضي سوراي بعد أن كان يسيطر على  %60على 

 .2015الروسية عام 

ستنزفته سنوات القتال ات جيش النظام السوري الذي وبذل اجليش الروسي جهوداً كبرية إلعادة بناء قدرا
 مع مجاعات عدة مما تسمى ابملعارضة السورية.

طرف الرتكي، وبدأت وعلى الصعيدين السياسي والدبلوماسي، متكنت روسيا من عقد اتفاقيات عدة مع ال
تسمى ابملعارضة ا ما مبا مسته مبصاحلات عدة، استعادت مبوجبها مجيع األراضي اليت كانت تسيطر عليه

 ابستثناء مناطق يف الشمال السوري.

غيري موازين القوى يف أن روسيا متكنت من ت 2016وقال رئيس النظام السوري بشار األسد يف يناير عام 
 من مساحة األراضي اليت يسيطر عليها "اإلرهابيني" حبسب تعبري األسد.  سوراي، وقلصت ابلفعل

ات النظام السوري هداف يف سوراي من خالل الدعم الذي تقدمه لقو وتسعى روسيا لتحقيق مجلة من األ
 وهي:

رقة تفاوضية يف عالقاهتا و رد االعتبار ملكانة روسيا الدولية، كذلك توظيف األزمة السورية وجعلها  .1
 مع واشنطن والدول الغربية يف العديد من امللفات الشائكة.

لغرب على املناورة اصيب، مبا حيّد من قدرة زايدة قدرة روسيا على التحكم مبنطقة اهلالل اخل .2
 االسرتاتيجية فيها.

ا، وتعزيز صادراهتا من السالح توظيف اجلغرافية السورية للتأثري يف معادالت الطاقة إقليميًّا وعامليًّ  .3
 انطالقًا من البوابة السورية.

كيا إىل حلفها ر تر ولتحقيق هذه األهداف بدأت روسيا ابتفاقيات عدة يف سوراي، فهي متكنت من ج
سعة يف األراضي وعقدت معها اتفاقيات، متت مبوجب تلك االتفاقيات سيطرة النظام على مساحات شا

 مقابل منح صالحيات لرتكيا ابلتقدم يف مناطق معينة حماذية للحدود الرتكية.  السورية
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سعى حلل األزمة السورية وسعت روسيا أيضًا يف بداية تدخلها ابألزمة السورية إىل إظهار نفسها كقوى ت
وتواصلت مع قوات سوراي الدميقراطية واإلدارة الذاتية لشمال شرق سوراي، حىت أهنا مسحت بفتح ممثلية 
لإلدارة الذاتية يف موسكو، إال أن العالقة بني الطرفني بدأت تنهار بعد اقدام موسكو على االنسحاب من 

املنطقة الكردية، وحتّولت العالقة بني الطرفني إىل عالقة عفرين والسماح للقوات الرتكية بشن هجمات على 
 حمدودة جداً.

ق سوراي، أن الوالايت كما أن روسيا صرحت يف أكثر من مرة بشأن اإلدارة الذاتية املعلنة يف مشال شر 
عميق اخلالف واختالف تاملتحدة تسعى إىل تقسيم سوراي وتشكيل دويلة يف مشال شرق سوراي، ما أدى إىل 

 هات بني اإلدارة الذاتية وموسكو.وج

يات العدة اليت أبرمها ويبدوا أيضًا أن التقارب الروسي الرتكي هو تقارب مؤقت على الرغم من االتفاق
ايت املتحدة عزمها الطرفان، والدليل على ذلك ظهور أوجه االختالف بني الطرفني أثناء إعالن الوال

ما حتدثت موسكو عن عمل على ملء "الفراغ األمريكي"، فياالنسحاب من سوراي، فرتكيا أعلنت أهنا ست
 ضرورة سيطرة النظام على تلك املنطقة.

قف الروسي من اجلماعات أما املوقف اآلخر الذي قد يعرقل استمرار االتفاق بني روسيا وتركيا فهو املو 
لسالح، إال أهنا تبدي إصرارها ة ااملسلحة يف إدلب، فروسيا وابلرغم من اتفاقها مع تركيا بشأن املنطقة املنزوع

 ية".يف جماهبة هذه القوات اليت تراها موسكو ومعظم الدول الغربية جمموعات "إرهاب

فتح آفاقًا جديدة لألزمة إذًا فالوقائع تشري إىل عدم رضا الطرف الروسي عن ما جيري يف سوراي واليت ست
صوص إدلب، وأيضاً فيما الرتكي وعلى وجه اخلالسورية يف املستقبل القريب سواء فيما خيص مناطق النفوذ 

 ت األمريكية.خيص عالقاهتا مع اإلدارة الذاتية يف ظل الشراكة اإلجيابية لألخرية مع القوا

 الدور الرتكي: -اثنياً 

لبية الدور الذي لعبته بدعمها سحينما يُذكر الدور الرتكي يف األزمة السورية، يتبادر إىل األذهان تلقائًيا 
 ني املتطرفني على املستوايت كافة.للمسلح
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فـََتحَت ذريعة حماربة تنظيم داعش وحتجيم أي دور للكرد، اتساع رقعة النفوذ الرتكي مشايل سوراي على حنو 
، ودخلت دابابهتا لألراضي 2016غري مسبوق، منذ أن أطلقت أنقرة عملية درع الفرات يف أغسطس 

 السورية ألول مرة.

لتربير سيطرهتا على مدن جرابلس، أعزاز والباب، كما تذرعت بوجود   ق عثمانيةواستندت تركيا على واثئ
 مقابر تعود لقادة عثمانيني يف مناطق أخرى مشايل سوراي، لبسط نفوذها عليها.

يا ليست مساندة فصائل وابلنظر إىل وقائع األرض والسياسات الرتكية فأننا ندرك جيدًا أبن أهداف ترك
 يات هي كما التايل.، وليس أيضاً إيواء الالجئني و"محايتهم"، بل حبسب املعط"املعارضة" كما تدعي

 افشال مشروع اإلدارة الذاتية. .5
افها من خالل الزج هبم مجع مجيع املسلحني املوالني هلا يف منطقة واحدة واستغالهلم لتحقيق أهد .6

 يف معارك مميتة كما حصل يف عفرين.
 ناطق نفوذها.حلدود، كما حصل مشال قربص، وترتيك ماحلصول على منطقة نفوذ دائمة عند ا .7
عض املعابر احلدودية  بالسيطرة على الطرق االسرتاتيجية اليت تربط حلب ابلالذقية ودمشق، وعلى  .8

 كباب اهلوى يف حمافظة إدلب.

املنطقة ارك ضد داعش، يبدوا أن ابلطبع فإن الوضع الرتكي يف سوراي على ما يبدوا بدأ يتدهور، ومع هناية املع
 اخلاضعة للنفوذ الرتكي تبدو األقرب لالستهداف.

ب تعتربها روسيا وأيضاً النظام فاملناطق اليت ختضع لسيطرة االحتالل الرتكي هي أكثر املناطق اضطراابً، فإدل
 ة.السوري، منطقة تسيطر عليها اإلرهابيني، ما يوحي مبعركة وشيكة يف تلك املنطق

سوراي  واعلنت قوات ية، تشهد هجمات يومية تنفذها وحدات محاية الشعب،كما أن عفرين املنطقة الكرد
، مشريين إىل أن أولوايهتم الدميقراطية يف أكثر من مرة أن الوضع يف عفرين لن يبقى على ما هو عليه اآلن

بشكل ا، تتخاصم فيما بينها حترير عفرين؛ ما يوحي أيضاً مبعركة هناك، كما أن الفصائل اليت تساندها تركي
 فيا السورية.من مساحة اجلغرا %10شبه يومي ما ينذر مبعركة قوية يف تلك املنطقة اليت تشكل

قراطية تواجه إرهابيي وكانت عفرين قد خضعت لسيطرة االحتالل الرتكي يف فرتة كانت قوات سوراي الدمي
 داعش.



197 
 

 الدور اإليراين: -اثلثاً 

إىل  2012ل عن سلبية الدور الرتكي، فقد جلأت إيران يف هناية سلبية الدور اإليراين يف األزمة السوري ال تق
إرسال ميليشياهتا يف العراق ويف لبنان للقتال يف سوراي جبانب األسد والتصدي للـ "معارضني" للنظام السوري، 
ورغم أن األزمة السورية تعقدت الحًقا بتدخل الوالايت املتحدة وروسيا وتركيا فيها، فذلك ل يقلل من 

 لنفوذ اإليراين يف سوراي.ا

جبميع األصعدة يف السيطرة على سوراي )مناطق النظام(، وابت جيش   ومتكنت إيران من خالل ميليشياهتا
 النظام يتألف بشكل شبه كامل من ميلشيات إيرانية.

 و تتمثل مصاحل إيران من التدخل يف سوراي يف اآليت:

 لى التوازن مع إسرائيل.احلفاظ على ما أمسته حمور املقاومة للحفاظ ع .1
 إثبات نفسها كقوة إقليمية كبرية. .2
 املتوسط. وضع قدم هلا على البحر املتوسط واليت قد هتدد التجارة اإلسرائيلية يف .3
 ت حلزب هللا يف لبنان.ضمان استمرار وجود تواصل بني مناطق النفوذ اإليرانية وايصال املساعدا .4
دي هناك يف جماالت  سوراي لتعزيز نفوذها االقتصااستغالل األوضاع االقتصادية املنهارة يف .5

 اإلعمار والطاقة ابلذات.

وانلد ترامب منصب رئيس لكن األهداف اإليرانية ابتت يف الوقت احلايل تواجه خطرًا حمدقًا بعد تويل د
 الوالايت املتحدة األمريكية.

احملك نتيجة املتغريات الدولية، فاإلدارة وتشري التقارير إىل أن مستقبل النفوذ اإليراين يف سوراي أصبح على 
األمريكية ترغب بشدة يف تضييق النفوذ اإليراين واحليلولة دون وصول إيران إىل جنوب سوراي ما يهدد أمن 
حليفتها "إسرائيل"، ومن جانب آخر بدأ النظام السوري يشعر فعلياً ابلقلق من توسع نفوذ إيران السياسي 

ثقايف يف سوراي على حنو ابت يهدد نفوذها هي ذاهتا، وبدأ النظام يبحث عن والعسكري واالقتصادي وال
 تقليص الدور اإليراين بعد أن ابتت سوراي يف الرؤية اإليرانية إحدى حمافظات إيران.
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 الدور األمريكي: -رابعاً 

السورية، فلوال  يعترب الدور األمريكي يف سوراي إىل جانب الدور الروسي من أكرب األدوار فعالية على األرض
تدخل الوالايت املتحدة يف سوراي ملا اتفقت روسيا مع تركيا، كما أن التقارب اإليراين الرتكي كان مستحيالً 

 قبل التدخل األمريكي يف سوراي.

 زمة السورية.الوالايت املتحدة وحبسب حمللني خمتصني يف الشأن السوري أحدثت توازانً يف األ

ية واإليرانية وأيضاً من األهداف يف سوراي، فأهدافها تعارض األهداف الروسوتسعى إىل حتقيق العديد 
 الرتكية، ومن أبرز هذه األهداف.

ن إيران إىل سواحل ممنع إيران من انشاء خط أو أكثر من خط تواصل بري عرب األراضي العراقية  .1
الشيعية املسلحة  اتالبحر األبيض املتوسط يف سوراي ولبنان حلرماهنا من خط اإلمداد للمجموع
 ردن وإسرائيل.اليت ميكن أن تشكل هتديداً مزدوجاً لكل من حليفي الوالايت املتحدة األ

ة جوية هلا بشكل دائم خلق حالة من التوازن العسكري يف األجواء السورية بعد إقامة روسيا قاعد .2
 يف حمافظة الالذقية.

ن إطار دولة سورية ة ودعم مشروعها ضمتعزيز عالقات التحالف االسرتاتيجي مع اإلدارة الذاتي .3
 موحدة مع توزيع صالحيات احلكم بني املركز واإلدارات الذاتية.

ة بدياًل احتياطياً عن يشكل التواجد العسكري الدائم للوالايت املتحدة يف سوراي ويف قواعد جوي .4
اخلالفات مع  قت حدةقاعدة أجنرليك الرتكية ذات األمهية يف احلرب على اإلرهاب فيما إذا تعم

 تركيا.

ة انسحاهبا من سوراي، وظهرت أمهية الدور األمريكي يف سوراي بشكل جلي عندما اعلنت الوالايت املتحد
 ورية أن تتغري.األمر الذي أدى إىل اختالط األوراق وكادت التحالفات السياسية على األرض الس

ك ابلعودة للفقرة األوىل رض السورية وكذلإذا وكما ظهر من خالل توضيحنا ألدوار الدول الفاعلة على األ
ية ستأخذ منحًا آخر بعد ابلنسبة للقوات العسكرية ضمن األراضي السورية، يظهر جليًا أبن األزمة السور 

 هناية داعش عسكرايً.
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إذًا ما هي الصراعات اليت قد تشهدها سوراي بني األطراف الثالث يف األزمة السورية، وما هي بوادر 
 رك؟هذه املعا

أصبح من املعلوم أن األزمة السورية قد اختذت مسارًا جديدًا بعد انتهاء داعش عسكراًي على األراضي 
 السورية.

نظام وهي قوات ال فلم يعد هناك داعش عسكرايً، بل هناك ثالث قوات رئيسية على األراضي السورية،
 ا.السوري، وقوات سوراي الدميقراطية وأخرياً القوات املوالية لرتكي

ًا على اإلطالق يف سوراي، وتشري مجيع وقائع األرض إىل أن مناطق النفوذ الرتكي هي املناطق األكثر توتر 
وجد يف هذه املنطقة تفهذه املنطقة تشهد انتهاكات يومية واشتباكات متقطعة بني فصائل عدة، حيث ال 

 إرهابية(.الدويل ) مرجعية واحدة وحتكمها ميليشيات عدة، إضافة لتنظيمات تصنفها اجملتمع

اية داعش يعين هناية ويبقى السؤال األهم بعد توضيح أدوار القوات الفاعلة يف األرض السورية "هل هن
 اإلرهاب على األراضي السورية؟

ية أبسرها امجعت أن هناية ابلطبع ال يزال خطر إرهاب داعش قائماً ضمن األراضي السورية، فاألطراف الدول
طية أعلنت أن عدد ين القضاء على اإلرهاب بشكل هنائي، وقوات سوراي الدميقراداعش عسكراًي ال يع

 مقاتل. 1300املعتقلني األجانب لدى قواهتم، عدا العراقيني يتجاوز 

فوذ الرتكي يف سوراي وعلى رأسها وتشري التقارير أيضاً إىل أن مئات اإلرهابيني هربوا إىل تركيا أو مناطق الن
 اإلرهابيني يشكلون خطراً على املنطقة أبسرها. إدلب وال يزال هؤالء

 عدد األجانب ضمن فصائل "املعارضة"

جه اخلصوص فصائل و يشارك اآلالف من األجانب يف معارك إىل جانب فصائل ما تسمى ابملعارضة، وعلى 
 موالية هليئة حترير الشام.

هند مصطفى، "الناشط وفيما خيص األجانب الذين يقاتلون ضمن فصائل "املعارضة"، فقد كشف م
العسكري السوري"، أعداد املقاتلني األجانب التابعني ملا مساها ابجلماعات اإلرهابية املسلحة يف إدلب، 

 ألف مقاتل متواجدين يف عدة مناطق. 13و 10حيث أكد أن أعداد هؤالء وصل إىل ما بني 
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ن  يف جبهة ريف الالذقية األعداد من أوزابكستان ويتمركزو   من هؤالء 1500 -1200وقال إن من 
من تركستان وهم موزعون على  1900و1500والبعض منهم على جبهة الغاب، يف حني يوجد ما بني 

منهم شرعيون   2000حمور كبانة والبعض منهم على حمور مورك، يف حني أن السعوديني يقدر عددهم بـ
وكما يوجد من التونسيني بعض  ومنهم مسلحون موزعون على جبهة ريف محاة الشمايل وريف الالذقية،

 حبسب "الناشط العسكري السوري".1200املئات بعد أن كان عددهم يف السابق 

 2000مة وصل عددهم إىل ونوه الناشط السوري إىل أن املصريني املوجودين يف تلك املدينة السورية اهلا
ية من جهة جسر الشغور، د الرتكاألغلبية موزعة ما بني بلدة الناجية وكبانة ومعسكرات تدريب على احلدو 

إليغور، موزعني على امن  1800آالف تركي يتبع ما تعرف ابسم مجاعة الذائب الرمادية، و 3هذا جبانب 
املوجودين يف حميط  من الشيشان 1900حمور جبل الرتكمان وهناك عدد قليل موزع على ابقي اجلبهات، و

 مغريب. 1800، وما يقرب من عراقي 500إيرانًيا، و 150جسر الشغور ودركوش، و

اً بعد هروب عدد كبري بكل أتكيد فإن هذه اإلحصائية ظهرت خالل العام املنصرم والعدد يف تزايد خصوص
 مناطق ما تسمى ابملعارضة السورية.  من إرهابيي داعش إىل تركيا ومن مث التوجه إىل

ل أنه هناك معركة أخرى تطرق بل تنته؛ بعد إذا وحبسب ما يظهر على األوراق فإنه يبدوا أن األزمة السورية 
 األبواب، لتصفية ما تبقى من اجلماعات "املتطرفة".

 الفصائل املتطرفة يف مناطق النفوذ الرتكي

عات املتطرفة يف سوراي، ويف هذا الصدد وضح مركز املستقبل للدراسات االسرتاتيجية كيفية انتشار اجلما
 اطق النفوذ الرتكي وال تزال تشكل خطراً يهدد أمن سوراي.ت تنشط يف مناجملموعا  حيث أن هذه

 وأبرز هذه اجملموعات هي كما يلي:

هيئة حترير الشام )النصرة سابقاً(: قامت "جبهة النصرة" بتغيري مسماها إىل مجاعة "فتح الشام"،  .1
"جبهة االندماج مع حركة "نور الدين الزنكي"، و"لواء احلق"، و 2017مث أعلنت الحقاً يف عام 

أنصار الدين"، و"جيش السنة"، ليتم تكوين مجاعة "إرهابية" جديدة تعرف ابسم "هيئة حترير 
الشام". بيد أن هذه اهليئة قد عانت مؤخراً من ضعف التماسك وتصاعد االنشقاقات التنظيمية، 
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، وهدفت النصرة من تغيري مسماها إىل رغبتها يف ازالة نفسها من خانة التنظيمات اإلرهابية
 وتسهيل انتقال عناصر التنظيم لدول أخرى مثل تركيا يف حالة اندالع معركة إدلب.

تنظيم حراس الدين: يعترب منوذجا مصّغرا لتنظيم داعش، خاّصة بعد احتضان حراس الدين لعناصر  .2
داعش الفارين إىل إدلب، أو التابعني سابقا لفصائل حمسوبة عليه كـ "جند األقصى"، ويعد هذا 

 نفسه اتبعاً للقاعدة. التنظيم
موعات وهي تتألف من حتالف عدة جم 2015جيش الفتح : تشكلت هذه اجلماعة يف مارس  .3

 ومي.من ما تسمى ابجليش احلر، إال أن فصائلها تتقاتل فيما بينها بشكل شبه ي
"، وتشمل جمموعة من الكتائب مثل: "كتائب أحرار الشام"، و"حركة الفجر  حركة أحرار الشام: .4

  اعة الطليعة اإلسالمية"، و"كتائب اإلميان".و"مج
إال أهنا   بهة النصرةجند األقصى: كانت تُعرف سابقاً ابسم سرااي القدس، وتقاتل كفصيل اتبع جل .5

اعة عدداً كبرياً انشقت عنها الحقاً بسبب خالفات حول العداء لتنظيم داعش، وتضم هذه اجلم
  دراسات االسرتاتيجية.من األطفال حسبما أوردته مركز املستقبل لل

عات املتمردة اليت جيش الُسنة: مت إنشاء هذه اجلماعة نتيجة االندماج بني جمموعة من اجلما .6
اعة ابستقطاب ينتمي بعضها إىل ما تسمى ابجليش احلر، ومتركزت يف محص، وتقوم هذه اجلم

 عدد كبري من األطفال للقتال يف صفوفها.

 هذه األوضاع الراهنة هل سيتم حل األزمة السورية يف ظل

لشيء، ويقول البعض ايظهر جليًا أبن حل األزمة السورية سياسيًا يف ظل األوضاع الراهنة صعٌب بعض 
 أيضاً أهنا مستحيلة نظراً للعديد من األمور أبرزها.

األزمة السورية، ويعترب  عدم مشاركة اإلدارة الذاتية يف مجيع االجتماعات اليت انعقدت بني أطراف .1
ر على مساحة كبرية األمر من أكرب اإلشكاليات نظرًا لكون قوات سوراي الدميقراطية تسيط هذا

 ت املاضية.من األراضي السورية، إضافة إىل حماربتها إلرهابيي داعش على مدى السنوا
ة تركيا يف السيطرة تواجد جمموعات متطرفة يف مناطق النفوذ الرتكي أبرزها يف إدلب وعدم قدر  .2

 اميع.على تلك اجمل
سيا يف السيطرة على تواجد ميليشيات إيرانية يف مناطق النظام السوري، وعدم قدرة النظام ورو  .3

 تلك امليليشيات.
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عدم قدرة الدول الفاعلة على األرض السورية يف إجياد سبل تقرب األطراف املتصارعة مع بعضها  .4
 مجيع األطراف. البعض، ابإلضافة إىل عدم قدرة تلك الدول للتوصل إىل توافق يرضي

وإضافة إىل هذه األمور فإنه لكل دولة فاعلة ضمن األراضي السورية رؤية خمتلفة عن الدول األخرى ونربز 
 لكم رؤى كل طرف من هذه األطراف على حدى.

  أواًل: الرؤى الروسية ورؤية النظام السوري:

 يلي:ترى كل من روسيا والنظام السوري أن حل األزمة السورية، يكمن فيما 

رضي إىل سيطرة النظام إخراج مجيع القوات األجنبية من سوراي، ابستثناء روسيا وإعادة كافة األ .1
 السوري، عن طريق ما تسميه ابملصاحلات.

 اإلبقاء على النظام اجلمهوري لسوراي ورفض نظام برملاين يف سوراي. .2
 ة.واحكام السيطرة على كافة مفاصل الدول 2011إعادة سوراي إىل ما قبل  .3
 اعادة عضوية "سوراي" للجامعة العربية الكتساب املشروعية. .4
 وقف دعم ومتويل املسلحني ووقف العمليات العسكرية .5
 رفضها ما تسميها مبساعي "التقسيم" وإخراجها من حمور املقاومة. .6

  ؤية تركيا وحلفاءها من "املعارضة":ر  -اثنياً 

 يلي األزمة السورية" يكمن فيماترى تركيا وحلفاءها من ما تسمى ابملعارضة أن "حل 

لقومي، وحاجزًا سياسياً امواجهة مشروع اإلدارة الذاتية، واليت تعتربها تركيا خطرًا يهدد أمنها  .1
  وجغرافياً أمامها.

عة لسيطرهتا يف ظل وقف اطالق النار يف مناطق "املنزوعة السالح" للحفاظ على األراضي اخلاض .2
 نظام مبساندة روسية يف تلك املناطق.بوادر بعملية وشيكة قد ينفذها ال

 اإلبقاء على القوات الرتكية يف مناطق الشمالية الغربية من سوراي. .3

 ؤية اإلدارة الذاتية لشمال شرق سوراي:ر  -اثلثاً 

 ترى اإلدارة الذاتية أن حل األزمة السورية يكمن يف البنود التالية:
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 الذاتية جزء من هذا النظام. النظام يف سوراي نظام مجهوري دميقراطي، واإلدارات .1
 ا.هلاإلدارات الذاتية هلا ممثلون يف الربملان يف املركز دمشق، عرب ممثلني  .2
 قوات سوراي الدميقراطية هي جزء من اجليش السوري املستقبلي ومسؤولة عن محاية احلدود السورية. .3
لعربية هي اللغة الرمسية يف االتعليم ابللغة األم أساس التعليم يف مناطق اإلدارات الذاتية، واللغة  .4

 عموم سوراي.
 توزيع الثروات السورية على املناطق السورية بشكل عادل. .5

 سي لألزمة السورية.هذا وتعترب اإلدارة الذاتية أيضاً حترير عفرين شرطاً أساسياً للبدء حبل سيا

اماً، فقط هناك نقطة واحدة متوابلنظر إىل شروط األطراف الثالث يف األزمة نرى جيداً أبن األفكار متناقضة 
ال وهي إقصاء اإلدارة الذاتية يتفق فيها كل من النظام مبساندة روسيا وما تسمى ابملعارضة مبساندة تركية، أ

  من مجيع املفاوضات.

تحدة قرار البقاء على األراضي لذا فإن التحركات الرتكية الروسية كانت سببًا رئيسيًا من اختاذ الوالايت امل
 ن كانت قد قررت االنسحاب املفاجئ.بعد أ

ة بعض اجملموعات، والعديد ويرى حمللون ومراقبون أن احلل السياسي يف األزمة السورية، سيبدأ مبجرد تصفي
رز تلك القوى من القوى على األرض السورية، بدأت بتحركات دبلوماسية وحققت مكتسبات عدة وأب

ايت املتحدة وبلدان أوربية، ة" حيث بدأت جبوالت عدة يف الوالاإلدارة الذاتية أو "جملس سوراي الدميقراطي
 وتسعى للتوصل إىل تفامهات مع بلدان عربية.

 ومن أبرز تلك املكاسب:

اء جمموعة بعد التهديدات الرتكية واملطامع الروسية من اقناع واشنطن يف ابق  متكنت اإلدارة الذاتية .1
 من قواهتا ضمن سوراي.

 رة مع اإلدارة األمريكية وبعض الدول األوربية.فتح قنوات اتصال مباش .2
 اقناع الدول الغربية بضرورة طرح الالمركزية كنظام مستقبلي لسوراي. .3

مة السورية من خالل وثيقة، لذا ومن املعطيات التالية وضعت اجملموعة املصغرة بنوداً للتوصل إىل حل لألز 
 مت طرحها ونشرها على وسائل اإلعالم.
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ؤيدة للوثيقة كال من الوالايت املتحدة األمريكية وفرنسا وبريطانيا وأملانيا والسعودية ومصر وتضم الدول امل
  واألردن ضمن ما ابت يعرف ابجملموعة املصغرة.

 وتضمنت بنود اجملموعة املصغرة:

 رق سوراياعتماد مبدأ الالمركزية يف سوراي، وهو مطلب اإلدارة الذاتية يف مشال ش .1
وتعديل صالحيات  جيب قطع العالقات مع إيران وإجراء إصالحات دستورية إلجياد حل يف سوراي .2

 رئيس النظام.
قشة اإلصالحات الدستورية تشكيل جلنة دستورية برعاية أممية مبشاركة مجيع "القوى السياسية"، ملنا .3

 وإجراء انتخاابت رائسية إبشراف أممي.
ال سياسي ذات مصداقية توصل لعملية انتقاجملتمع الدويل لن يساعد يف إعادة إعمار سوراي دون ال .4

 الصادر عن جملس األمن الدويل. 2254وفق القرار 

على النظام السوري وروسيا،  وعلى ما يبدو فإن الوالايت املتحدة والبلدان األوربية ستتمكن من فرض رؤيتها
سوراي ما ل يتم التوصل ار وخصوصاً أن اجملتمع الدويل يف غاية اإلصرار على أهنا لن تساعد يف إعادة أعم

 إىل عملية انتقال سياسي ذو مصداقية كما وصفتها اجملموعة املصغرة.

  اخلالصة:

جه اخلصوص يف املناطق و تشري مجيع البوادر إىل أن معركة وشيكة ستبدأ يف مناطق النفوذ الرتكي، وعلى 
  ملنطقة.ادد أمن "املنزوعة السالح"، وعفرين حيث تتواجد جمموعات متطرفة، تشكل خطراً يه

النفود الرتكي يف ظل التصعيد يف  وسيكون اجملتمع الدويل يف الفرتة القادمة جمرباً على اختاذ تدابري يف مناطق
 تلك املنطقة واالنتهاكات اليت جتري فيها.

 تلك املنطقة واجب كما أن هروب عناصر داعش إىل تلك املناطق جعل اجملتمع الدويل يتيقن أبن تطهري
 على عاتقهم.يقع 
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أما ابلنسبة للعملية السياسية فعلى ما يبدو سيتمكن اجملتمع الدويل من إرضاخ النظام وروسيا، لتنازالت 
سياسية للبدء حبوار سياسي وخصوصاً أن اجملتمع الدويل يستخدم ورقة إعادة اإلعمار كوسيلة ضغط ضد 

 النظام وروسيا.

سياسية، وتواجد   ، يف حال التوصل لتسوية2011عليه يف سوراي وحبسب املعطيات لن تعود إىل ما كانت 
التحالف الدويل بقيادة الوالايت املتحدة األمريكية تؤكد أن مساعي تدخلها يف سوراي ل يكن حملاربة داعش 
فحسب، بل أهنا تسعى لتغيري النظام احلايل، وقد تتحول سوراي إىل دولة ال مركزية، كما تطالب اإلدارة 

 الذاتية.

 

 

 

 املراجع:

 جريدة األهرام املصرية

 شبكة بلدي : ما أهداف روسيا من التدخل يف سوراي؟

  موقع اجلزيرة: الرؤية الرتكية للحل يف سوراي

 موقع أمان:إحصائية سورية تكشف أعداد املقاتلني األجانب ىف إدلب

 جريون: الشروط العشرة إلعادة إعمار سورية

 ملصغرة حتدد مبادئ احلل السياسي يف سورايتلفزيون سوراي: وثيقة للمجموعة ا

 

 حتصل على نسخة "إعالن مبادئ" اجملموعة املصغرة بشأن سوراي RTروسيا اليوم:

 املستقبل للدراسات:مستقبل التنظيمات اإلرهابية يف الشرق األوسط
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 سكاي نيوز عربية: أطماع تركيا يف مشال سوراي.. من األرض إىل اللغة وحىت العملة

 ت: إيران واملستنقع السوري.. املصاحل واملستقبلنون بوس

   السورية والعراقيةاالعتماد على معلومات من ويكيبيداي: املقاتلون األجانب يف احلربني األهليتني
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 ُعقدة الباغوز

 حث يف مركز الفرات للدراساتاب –د. ريرب خلف 

 

ة الباغوز أية أمهية تذكر، ول احلياة؛ ل يكن لقريكمعظم القرى السورية املهّمشة اليت تفتقر ألبسط مقومات 
ت والصحف العاملية؛  تكن معروفة حىت لدى غالبية السوريني، ولكنها تصّدرت نشرات األخبار والوكاال

قوات سورية الدميقراطية  كوهنا شّكلت آخر معاقل تنظيم الدولة اإلسالمية اليت مت القضاء عليها من قبل
  أكسبها شهرة عاملية سريعة. والتحالف الدويل، مما

ة كبرية لدى قسد والتحالف شكلت ُعْقدَ  -واقع األخرىعلى عكس امل -إن حترير هذه البقعة الصغرية
هنائه أخذت الكثري من الوقت، الدويل؛ فبالرغم من حماصرة التنظيم فيه وسهولة القضاء عليه، إال إن عملية إ

درة قسد والتحالف هات سياسية وإعالمية يف التشكيك بقوابتت موضع جدل ونقاش كبريين، استغلتها ج
 يف حسم املعركة، وإهناء ما تبقى من فلول داعش.

، بدالً من تسميتها بتحرير ابإلضافة إىل ما سبق هناك من اّدعى أن معركة الباغوز هي مذحبة حبّق املسلمني
لسياسيني والعسكريني، ان احملللني املسلمني، كما ظهر التخبط لدى العديد من وسائل اإلعالم وضيوفها م

سبب أتّخر حسم املعركة  فتارًة اّدعوا أبن معركة الباغوز حتصيل حاصل لصغر حجمها، واترًة تساءلوا عن
وائل واملدنيني، ومنح فرصة فيها، متجاهلني أسباب أتُخر احلسم الرئيسية، وهي: منح الوقت خلروج كامل الع

ات األسلحة واملفخخات ستسالم؛ فضالً عن ضرورة التعامل حبذر مع كميألعضاء التنظيم ممن يرغب يف اال
قسد"، متجاهلني أن حترير اليت كان يستعملها التنظيم. وكانت الغاية من كل ذلك هي حماولة تشويه مسعة "

 الباغوز كانت مبثابة "ُعْقَدة" حتتاج إىل التمّهل يف حلها.

 ملاذا الباغوز

اك العديد من األسباب اليت ر بقعة حيارب فيها التنظيم ل يكن عشوائياً، فهنإن اختيار الباغوز لتكون آخ
للبحث عن هذه األسباب و جعلت منه املعقل األخري، واخلط الدفاعي احلصني له، وهو ما جيهله الكثريون. 

 وعن أمهية الباغوز ال بد من دراسة ماضي القرية وطبيعتها اجلغرافية.
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مل حتصينه. وهلا ِحصة يف التاريخ ياً الختيار هذه القرية من قبل التنظيم، وأهم عواكانت اجلغرافيا سبباً رئيس
كلت مالذًا للفارين أيضاً، على عكس ما مت تداوله بدخوهلا التاريخ إابن سيطرة داعش عليها، فقد ش

 واملتمردين منذ عهود قدمية بفضل معاملها اجلغرافية.

 النقاط واملسائل التالية: ولتوضيح أمهية الباغوز مت الرتكيز على

 الباغوز من الناحية اجلغرافية:

كم،   2مال اليت تبُعد عنها مبسافة كم شرق دير الزور، وتتبع إدارايً ملنطقة البوك  110تَبُعد هذه القرية حوايل 
ارية حملافظة  سوراي مع احلدود اإلديفعلى الضفة الشرقية لنهر الفرات، ومُتثل احلدود اإلدارية حملافظة دير الزور 

  األنبار يف العراق.

هكتار،  4500احتها الكلية وتُقسم إىل "ابغوز حتتاين" و"ابغوز فوقاين" مث مزرعة "السفافنة "، وتبلغ مس
 هكتار. 950أما مساحة املخطط التنظيمي فهي 

خرى، غريب إىل اجلهات األ : حتّدثت الكثري من الوكاالت عن هنر الفرات كمنفذ لعناصر التنظيمهنر دورين
 ت؟الفرات أو للعراق، لكن ماذا عن "هنر دورين" الذي ال يقل أمهية عن هنر الفرا

مرت ِبشّقه ذا النهر هو فرع خاص من هنر الفرات يصل إىل الباغوز، وحسب بعض االفرتاضات، فقد أه 
الياً(، وليكون مبثابة )ماري ح "ملكة الباغوز" يف األلف الثالث ق.م، كي متنع مرور الفرات مبملكة األموريني

جبل الباغوز" الذي حتصن احلد الفاصل بني مملكتها واملمالك األخرى، كما استخدم كوسيلة لالقرتاب من "
قااي جمراه قائمة حىت بفيه عناصر داعش يف أايمه األخرية، ليصب بعدها خارج حدود الباغوز، وما زالت 

 ناصر التنظيم.اآلن أسفل "كهف ابغوز" الشهري الذي توارى فيه ع

ر دورين املتصل حبواف : وهو اجلبل الذي تردد صداه ابسم "جبل الباغوز"، ويقابل جمرى هنجبل العرسي
قبة لدى قوات سورية عالبادية مع البوكمال، وقد كان هذا اجلبل حتصينًا آخر لعناصر التنظيم، وشكل 

 الدميقراطية، وصّعب الوصول إليهم يف البداية.

ناصر التنظيم يف الكهوف و "كهوف الباغوز" حسب التسمية اإلعالمية هلا، عندما حَتصن عأمغارة التيس: 
ِطل ع

ُ
   لى بلدة الباغوز.ضمن التالل الصخرية شرق بلدة "ابغوز فوقاين"، وهي تقع أسفل اجلبل امل
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خرافات، هبا من قصص و  حسب الرواايت احمللية فإن هذه الكهوف ل يلجأ إليها أحد من قبل؛ ِلما يرتبط
نعتهم من دخول تلك والعتقادهم بوجود اجلن فيها. وكانت تلك القصص تسبب الذعر لسكان املنطقة؛ وم

نها الستخدامها أو الكهوف. وال ُيستبعد استغالل داعش خوف الناس من الدخول إليها أو االقرتاب م
 اللجوء إليها بعيداً عن األنظار.

ة يطبق عليها ، عبارة عن مدخل على شكل غرفة صغري 1958إال أهنا، وحسب شهود دخلوا إليها عام 
إىل الالهناية، أما سقفها  الظالم بعد عدة أمتار، وتنتهي بساحة تضم عدة ممرات، وابجتاهات خمتلفة، تؤدي

 وجدراهنا فقد مت حفرها برباعة.

 الباغوز اترخيياً:

باء من أعني اجلنود الفرنسيني،  اً هلم لالختكانت كهوف الباغوز؛ واملغارة اليت مت ذكرها ملجًأ للثوار ومالذ
عمرين من القرية، كانت مكاانً آمناً يؤُمه "اجملاهدو 

ُ
ن"، بعد تنفيذهم هلجمات ضد كما أهنا حبسب بعض امل

 صعوبة مالحقتهم فيها.لالفرنسيني أثناء وجودهم يف املنطقة، وكان اجليش الفرنسي يقصفها ابملدفعية، 

التنقل أو اهلروب ألية  لباغوز شكلت سلسلة ُمنظمة ومتتالية كوهنا سهلت عمليةيؤكد ما سبق أن طبيعة ا
ته اجلغرافية يرتبط ابآلخر وُمكمل جمموعة سواًء كانوا من الثوار أو املتمردين أو االرهابيني، فكل جزء من طبيع

التارخيية، وهي أن الباغوز  ناحية له، ويؤدي ابلنهاية إىل خمرج أخري وهو الكهف أو املغارة. كما ميكن إضافة ال
د الُصدفة أو لضرورة ما، بل نتج كان مالذاً وملجًأ للثوار أو الفارين، وعليه فإن اختيار التنظيم له ليس ولي

اطية والتحالف الدويل، وأسهم عن دراية لتارخيه وجغرافيّته، األمر الذي شكل عقبة أمام قوات سوراي الدميقر 
 يف أتخري عملية حتريرها.

الباغوز، قد جيد أحد االسباب  الكثريين ل يفكروا مبعىن تسمية الباغوز، فلو تساءل املرء عن أصل تسمية لعل
 اليت دفعت التنظيم إىل اختيار هذا املكان.

إن إحدى فرضيات تسمية الباغوز أو "بوخاس"، هي أهنا مفردة تركية األصل تعين )املضيق(، وهلذا املعىن 
جغرافية، حيث يضيق هذا املكان عند بداية البوكمال، وهو يقع بني اجلبل وهنر الفرات، داللة وأمهية اترخيية و 

ويشكل الطريق الذي يفصل بني الباغوز الفوقاين )قرب اجلبل( والباغوز التحتاين )قرب الفرات(، ومن 
ة، حبيث تُعيق أو املعروف اترخيياً إن أغلب املعارك قدمياً مت اختيار أماكنها يف مواقع تطل على ممرات ضيق
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تُعرقل حركة التقدم ألي طرف ُمعادي؛ ابإلضافة إىل أن هذا املوقع كان يسّهل عملية انسحاب املتحصنني 
 وهروهبم؛ كونه يوصل حواف البادية مبجرى النهر وبعدها هبضبة الباغوز الذي يضم الكهوف.

يعة "صعبة" نظراً لتحول حركة فية، وهي طبفمعىن "املضيق" للباغوز يعكس حقيقة َتشُكله نظراً لطبيعته اجلغرا
رات التنقل دون انقطاع اتم، التنقل بني الرب والنهر واجلبل عرب املضيق، وطبيعة "سهلة" نظرًا لرتابط مسا

  وطبيعة "ساحرة" جلمالية املنظر املتداخل ما بني الصحراء والنهر واجلبل.

له "ابخوس"، وهو "إله أهل املكان، نسبته إىل اإللفظة "ابخوس"، حسب ما يلفظها لومن املعاين األخرى 
 نب وتستعمل للخمر.الكروم واخلمر" عند الرومان، ورمبا يف ذلك إشارة إىل التالل اليت تزرع ابلع

ها يف مدينة القائم املقابلة هلا كما إن العثور على برجان قائمان فيها من الفرتة الرومانية، وواحد آخر يقابل
خوس" إله اخلمر جاءت فرضية استخدامها كنقطة دفاعية خالل تلك الفرتة، وتسمية "ابيف العراق، تعطي 
  خالل هذه الفرتة.

عن طريق  ونقطة تواصل مجيع ما سبق يؤكد أمهية املكان من تضاريس وأهنار، كخط دفاعي حُمصن بطبيعته،
منذ القدمي ويف فرتات الحقة،   لناسالربط بني اجملاري املائية واجلبال والصحراء املفتوحة، وهو ما استخدمه ا

عقدة ابلنسبة مل
ُ
ن ال يعرفها، والسهلة ملن كما إن معىن التسمية جاءت كتأكيد على طبيعته اجلغرافية امل

 يعرفها.

 ابغوز نقطة البداية والنهاية للتنظيم

ال يفرق بينهما القرابة،  ألف نسمة، وجيمعها مع العشائر العراقية ِصلة 16كان عدد سكان الباغوز حوايل 
ة مع العراق يف تبادل العديد سوى األسالك الشائكة أو السواتر الرتابية، وقد أسهمت طبيعة املدينة املشرتك

ل البضائع، ومن بينها من املنتجات عن طريق التهريب، إما مبمرات برية أو من خالل أنفاق جُمهزة لنق
تخدم املكان حينها ، واس2004على العراق عام األسلحة، اليت انتعشت حركتها بعد احلرب األمريكية 

 لنقل عناصر تنظيم القاعدة إىل العراق خالل هذه احلرب.

أعوام استخدم تنظيم داعش املنبثق من تنظيم القاعدة هذه األنفاق لنقل مقاتليه إىل سوراي،  10وبعد حوايل 
لحة والعناصر منها إىل سوراي متهيداً ، بدأ بنقل األس2014فبعد سيطرته على أجزاء من حمافظة األنبار عام 

النتشاره فيها، وكانت الباغوز إحدى احملطات األوىل اليت استخدمها التنظيم وَعَمَد على حتصينها وجتهيزها 
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كم يف قضاء القائم غرب   3وبعضها بطول   نفقاً  11عسكرايً حينها، وقد كشفت القوات العراقية حوايل 
لشرقية وضمن اإلطار احمليط ابلباغوز، وأكدوا إن هذه األنفاق تعود للفرتة اليت األنبار على احلدود السورية ا

، وإن شبكة االنفاق هذه هي 2017و  2014سيطر يف التنظيم على أجزاء من حمافظة األنبار بني عامي 
عراق، جزء من جمموعة خنادق وأنفاق قدمية، استخدمها عناصر التنظيم للتسلل وهتريب السالح بني سوراي وال

 وخط العودة للعبور إىل العراق عند انسحابه.

ة، إمنا كانت جُمهزة من قبل  وهنا يتضح إن التنظيم َهّيأ املكان من قبل، فاألنفاق يف الباغوز ليست جبديد
دأ فيها داعش حركته يف كممر هتريب، وهو ما يؤكد أبن الباغوز وما حييط هبا من أوائل األماكن اليت ب

  للعودة عند هزميته يف العراق.كنقطة بداية ومنطلق لتغلغله فيها، وكانت نقطة هناية، وممراً   سوراي، واختارها

عبية، فخالل اللقاء شومن األسباب األخرى، حبسب املعطيات، يبدو أن التنظيم وجد يف الباغوز حاضنة 
ني )أغلبهم كانوا سابقاً راقيمع عدد من عناصر التنظيم، تبنّي أن أغلب القياديني يف الباغوز كانوا من الع

ابة، فقد كان من السهل ضباطًا يف نظام البعث العراقي(، وكون املنطقة كانت تربطها مع العراق صلة قر 
ن وختطيطه لتكون نقطة بداية، عليهم الولوج إليها دون أية شكوك حوهلم منذ البداية، والبدء يف دراسة املكا

 عودة للعراق.ورمبا النهاية احتياطاً؛ ليسهل عليهم ال

دية، هذا املكان، الستخدامه  ما سبق يزيد احتمال اختيار خليفة التنظيم )أبو بكر البغدادي(، وخليته القيا
زميته؛ أي من احملتمل أن هكمقر رئيسي إلدارة التنظيم طيلة مدة بقائه، وأبهنم انسحبوا منه عند اقرتاب 

صغرة
ُ
 ألقل املقر الرئيسي إلقامتهم.للخليفة ونوابه، أو على ا الباغوز كانت العاصمة اإلدارية واملخفية امل

 ملاذا أتخرت قسد والتحالف يف حترير الباغوز؟

سباب أتخره يف حترير البقعة َشكلت الباغوز املرحلة األصعب لقوات سوراي الدميقراطية والتحالف الدويل، وأ
ــ "نقطة البداية والنهاية"، سباب أخرى أل -ما سبق ابإلضافة إىل-يعود األخرية هذه، اليت ميكن تسميتها بـ

 عديدة، أمهها:

 مدنيون عالقون:

من األسباب الرئيسية اليت أّخرت معركة حترير الباغوز، كانت ضرورة إجالء املدنيني العالقني فيها، واليت 
داً اضطرت فيها قوات سوراي الدميقراطية إليقاف القتال، وعقد ُهدن مع التنظيم لساعات حمدودة، متهي
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مع  -أحياانً  -خلروج املدنيني أو عائالت التنظيم ممن يرغبون ابخلروج واالستسالم، وفتح ممرات آمنة ابلتزامن
  االشتباكات املرّكزة والدقيقة.

زيفني منهم كانت حباجة إىل ل يكن خروج املدنيني ابملهمة السهلة، فعملية فرز املدنيني احلقيقيني عن امل
ها أّخرت عملية احلسم فيها.  ما أّخرت عملية استقبال اخلارجني من الباغوز، وهي بدور الدقة والتمّهل، وهي 

توقعة، فقد خرج منها آالف كما أن أعداد املدنيني العالقني هناك كانت مفاجئة لكل املتابعني، ول تكن م
 ملربعة.العالقني خالل فرتة قصرية، ويف بقعة ل تكن مساحتها تزيد عن مئات األمتار ا

 قياديون مطلوبون

املخططني للعديد من و مما ال شك فيه أن العديد من قادة تنظيم الدولة اإلسالمية، من فئة املؤسسني 
ز كآخر مالذ هلم، كما أن الكثري العمليات اليت متت؛ ابإلضافة إىل املنفذين هلا، كانوا قد تسللوا إىل الباغو 

حالف الدويل الوصول إليهم سوراي الدميقراطية وقوات التمن هؤالء كانوا من املطلوبني الذين حاولت قوات 
ة األساسية، فكان السبيل أحياء، وعلى رأس القائمة خليفة التنظيم "أبو بكر البغدادي" ونوابه من اخللي
لبحث سعياً للوصول إليهم؛ االرئيسي للوصول إليهم ختفيف ِحّدة القصف والولوج برايً إىل املكان، وتكثيف 

طلوبني"، ومنح بعض ىل إفساح اجملال الحتمال إجراء مفاوضات قد تفضي إىل استسالم "املابإلضافة إ
ل على فرز املقاتلني خصوصاً الوقت خلروج املدنيني، مما دفع االستخبارات يف قوات سورية الدميقراطية للعم

يات اليت مّت كشفها لشخصاعند ادعاء البعض منهم أبهنم قِدموا لغرض التجارة أو العمل. فقد كان من بني 
ج ضمن الدفعات اخلارجة وفق املرصد السوري، قيادي يف تنظيم الدولة يدعى )أبو يوسف املغريب( الذي خر 

ّمني يف حفر األنفاق، ومسؤوالً ، واليت أكدت املصادر أبّن )املغريب( كان أحد املساعدين امله2019يف فرباير 
ب مُسعة سيئة وِسِجّله كدت املصادر إّن املغريب كان صاحعن توظيف األسرى يف حفر هذه األنفاق، وقد أ

ألشرطة املصورة؛ ابإلضافة احافل ابالنتهاكات واجلرائم ضمن مناطق سيطرة التنظيم، كما ظهر يف العديد من 
للتأخري يف حسم  إىل نساء عملن كمقاتالت وخرجن مع املدنيني، وكل هذه األسباب شّكلت عامل مهم

 تحقيق والوصول إىل العديد من هذه الشخصيات املطلوبة.املعركة، بُغية ال

 أسرى لدى التنظيم

كان ملوضوع األسرى واملعتقلني لدى تنظيم الدولة اإلسالمية، اهتماماً خاصاً لدى قوات سوراي الدميقراطية، 
هلة األخرية اليت منحتها قوات سوراي الدميقراطية والتحالف الدويل لداعش، ف

ُ
الكثري حيث كانت سبب امل



213 
 

من األسرى واملعتقلني لدى التنظيم، منذ بداية أتسيسه، قد مت قتلهم، والبعض اآلخر مّت نقلهم مرات عدة، 
فكانت الباغوز الفرصة األخرية لتحرير ما تبقى منهم سواء من املقاتلني أو املدنيني، وكانت النتيجة حترير 

، ممن كانوا يف قبضة التنظيم يف الباغوز؛ فضالً شباط 28العشرات من مقاتلي قوات سوراي الدميقراطية يف 
  عن العديد من األسرى اإليزيدايت وغريهم من املدنيني، الذين متكنت قوات سوراي الدميقراطية من حتريرهم.

َهمة عائقًا أضيف إىل األسباب األخرى اليت أّخرت حسم معركة ال
َ
باغوز لدى قوات سوراي كانت هذه امل

خرى، فقد اختذ التنظيم من موضوع أتريثت؛ أمالً يف حترير هؤالء املدنيني مجيعاً. ومن جهة  الدميقراطية، كوهنا
 التزام احليطة واحلذر، حرصاً األسرى لديه "ورقة ضغط" للتفاوض مع قوات سوراي الدميقراطية، مما اضطروا إىل

 منهم على سالمة املعتقلني واألسرى لدى التنظيم حلني حتريرهم منهم.

  األلغام حقول

ختاذ التدابري الكاملة للحفاظ على يبدو أن تنظيم الدولة اإلسالمية خطط من البداية هلذه املرحلة فـََعَمد إىل ا
 كانت ابلنسبة له هي املعركة وجوده األخري، لذلك استعّد بكافة امكانّياته ومعنواّيته هلذه املعركة، واليت

اً جلغرافيتها. وكان "حقول ن ليكون ساحة رئيسية للمعركة، نظر األخرية يف شرقي الفرات، واختار هذا املكا
ت سوراي الدميقراطية، تبني أن األلغام" من التدابري الرئيسية اليت اختذها، فمن خالل املسح الذي أجراه قوا

لدميقراطية، وكان ذلك أحد داعش َسوَّر املنطقة بــ "حقول ألغام، األمر الذي َصّعب تقُدم قوات سوراي ا
 أسباب أتخري حسم املعركة فيها.

  املفخخات

من التدابري األخرى اليت اختذها التنظيم لتأخري عملية إهناءه، كان بتجهيز عرابت أو نقاط أخرى مبواد 
ُمتفرجة، لُيصّعب عملية التقدم، ويطيل عمر املعركة. األمر الذي اقتضى على قوات سوراي الدميقراطية 

جع أحيااًن خشية تنفيذ التنظيم هلجمات معاكسة ابستخدام عرابت مفخخة أو ابلتباطؤ يف التقدم، والرتا
انتحاريني مما يعرض مقاتليها )قوات سوراي الدميقراطية( خلطر هذه املفخخات، لذا اقتصر األمر يف البداية 

 على القصف اجلوي بشكل رئيسي.
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 شبكات األنفاق

يد تنشيطه، وبعضها اآلخر مت جتهيزه حديثاً، وربطها ابلشبكة بعضها كان جُمهزاً سابقاً بينها وبني العراق وأُع
القدمية يف املدينة وخارجها، وألغراض خمتلفة، وكانت الغاية منها حتصني مقاتليه، وتسهيل عملية تنقلهم؛ 
ابإلضافة إىل نقل أمواهلم وواثئقهم وغريها إىل جهات أخرى. األمر الذي استدعى من قوات سوراي 

لرتكيز واهلدوء أثناء التقدم، كي ال يقعوا يف فخ عمليات القنص من ِقبل مسلحي التنظيم املتوارين الدميقراطية ا
 34810خروج  2019يف هذه األنفاق. وقد وثَّق املرصد السوري حلقوق االنسان أواخر يناير / شباط 

ق اليت مت جتهيزها من عناصر التنظيم، كانوا قد انسحبوا حنو اخلنادق واألنفا 5100شخصاً، من ضمنهم 
 يف قرى ومزارع الباغوز.

 قتال شرس

الء كانوا يدركون أن تساءل الكثريون عن سبب شراسة قتال عناصر التنظيم يف الباغوز؛ ال سيما أن هؤ 
ئات من مسلحي فقد رفض امل املعركة حمسومة لصاحل قوات سوراي الدميقراطية، وإن التنظيم انتهى ال حمالة.

وى القتال حىت املوت  للتحالف، وخاصة األجانب منهم، ول يكن أمامهم أي َمنفذ س التنظيم االستسالم
ف اآلخر )العراق( أو كانتحاريني، ألن السبيل إىل مناطق أخرى للتنظيم كان مستحياًل، سواء يف الطر 

من خيار سوى  األجزاء األخرى من سوراي، فجميع املنافذ كانت مغلقة بوجوههم، ول يكن لديهم
ا استمروا عليه، وكان السبب متسالم، وهو ما كانوا يرفضونه أمالً هبروهبم، أو القتال حىت املوت، وهو االس

 يف شراستهم يف القتال.

 الباغوز آخر بقعة للتنظيم يف شرق الفرات

قد ُفّكت، فكل ما سبق ذكره  ابنتهاء معركة الباغوز، أصبح ابإلمكان القول أن "ُعْقَدة" حسم املعركة فيها
ّصنة، وُمَسّورة بسواتر ترابية، من األسباب أسهمت يف أتخري عملية احلسم؛ ألن الباغوز فعلياً كانت كقلعة حمُ 
جابة عن أسباب وُعْقَدة " وأليات مفخخة، أما العدد اهلائل من الناس الذين خرجوا منها كان كفياًل ابإل

  التأخري".
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ية التنظيم اإلرهايب "داعش"؛ ابإلضافة إىل هناية حقيقية لكن األهم إّن ما حدث يف الباغوز رسم مالمح هنا
للمأساة اليت تـََعّرض له املدنيون، وخاصة اإليزيدون، من عمليات خطف وذبح واغتصاب، وهناية للكابوس 

 الذي عاشه كافة السوريون يف خمتلف املناطق لسنوات عديدة.

 

 

 :املراجع

 esyriaالباغوز".. عروٌس حائرة يف كنف الطبيعة: 

 esyriaمغارة "التيس".. شاهدٌة على أسطورٍة بوكمالية!!: 

العهد القدمي : سفر املكابيني الثاين،  –اله وعذارى املعبد والطقوس املاجنة واخلنزير، الكتاب املقدس 
 ahewarالفصل / اإلصحاح السادس:

 

 esyria بلدة "الباخوس".. حكاايت النهر واجلبل واملغارة:

  diyarunaلباغوز:أنفاق داعش يف ا

طية تتوقف عن التقدم يف قوات سوراي الدميقرا…املرصد السوري حلقوق االنسان: بسبب األلغام املكثفة
 مزارع الباغوز والتخّوف من هجمات انتحارية معاكسة يدفعها للرتاجع
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 الكمومّية.. العاملُ االحتمايّل.. وإشكالّيُة الوعيُ 
 

 حث يف مركز الفرات للدراساتاب –م. إبراهيم حسني أمحد 

 

يشبُه  1900يف عام  احلديُث عن النظرية الكمومية، بعد أكثر من مئة عام على انتشارها، وابلتحديد
ارجِة عن العقل، عن اجلنِّ؛ واألرواح الشيطانية مثاًل، عن أموٍر ميتافيزقية عن األمور اخل-إىل حدٍّ ما–احلديث 

ايء الكالسيكية اليت نعيشها  قوانني املنطق بشكل مباشر، وتتعارض مع الفيز أو ما وراء الطبيعة، فهي تصفُع 
 كل يوم.

عي اإلنساين، هل هذا الوعي هو عالٌ احتمايلٌّ، بعيٌد عن الواقع الذي نعيشه، مدهٌش لدرجة الشّك يف الو 
الكمومية جعلت أحد النظرية  هو نتيجة الكّم، أم الكّم نتيجة له، هذه التناقضات والتخمينات اليت أاثرهتا

لكّمية فهو ل يفهمها اأهم رواد هذه النظرية، وهو نيلس بور؛ أن يقول: إن أي شخص ل تصدمه النظرية 
 بعُد.!

بني عاملها ِستار، ال و إذن فهي نظريٌة تصدُمك، ألهنا جتعلك تعيش حالة االحتماالت، حبيث يفصل بينك 
 ته!تستطيع أن تتكّهن مبا جيري وراءه إال إذا رفع

نعطف إىل عالقتها ابلفلسفة نولكي نبدأ بوضع فكرة النظرية الكمومية، جيب أن نشرحها فيزايئياً أواًل، مث 
  نفس الوقت.يفوقوانني املنطق األرسطي، ويف كل ذلك ستجد العَجب الُعجاب، واملتعة الفكرية 

 الفيزايء الكالسيكية والفيزايء احلديثة:

يزايء احلديثة، وتنقسم الفيزايء سمني أساسيني، ومها الفيزايء الكالسيكية؛ والفالفيزايء تنقسم ابختصار إىل ق
كن اعتبار أن الفيزايء احلديثة ؛ كما تشمل النظرية النسبية. وميفيزايء الكماحلديثة بدورها وبشكل خاص إىل 

 هي فيزايء القرن العشرين والواحد والعشرين.
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ـ ماكسويل؛ بدراسة وتفسري لعال املعروف نيوتن وعلماء آخرين كوتقوم الفيزايء الكالسيكية اليت وضعها ا
اجلزيئات املادية واألحجار وأجسامنا مثل:  (Macro particles) حركة وتصرّفات األجسام الكبرية

جمها أكرب ح األجسام اليت .... إخل. يعين مجيع والسيارات والسفن وأيضاً الكواكب والنجوم واجملرات
 من حجم الذرة.

مثل الربوتوانت  اجلسيمات دون ذرية هذه ال تنطبق على قوانني الفيزايء كن علماء الفيزايء وجدو أنول
 خمتلف الظواهر الطبيعية والنيوتروانت واإللكرتوانت وغريها .. ووجدوا أن تلك القوانني عاجزة عن تفسري

موعة من الفرضيات طرح جمفبدأ العلماء ب (Micro particlesاليت حتدث يف هذا العال دون ذري أو )
اىل أن توصوا اىل نظرية شاملة تدرس وتفسر تلك الظواهر اعتماداً  اجلسيمات التحت ذرية واختبارها على

النظرية  املبادئ العقلية أحياانً وأمسوهاعلى قوانني خمتلفة متاماً لقوانني الفيزايء الكالسيكية بل وخمالفة للمنطق و 
يزايء ف تلفة متامًا عن الفيزايء الكالسيكية وهين هنا جاءت فيزايء جديدة خموم ميكانيكا الكم أو الكمية
 .(Quantum Physicsالكم )

الربوتوانت والنيوتروانت  إذن فيزايء الكم هي اليت تدرس وتفّسر حركة وتصرفات اجلسيمات الدقيقة مثل:
 الذرة. جمها أصغر من حجمح عين مجيع األجسام اليتي واإللكرتوانت والكواركات؛

ألنه وحلد  نظرية علمية، هي جمرد وقبل أن نبدأ بشرح مبدأ هذه النظرية جيب أن نؤكد أن النظرية الكمومية
فهي حلد اآلن  العال حتت الذري تفسري كل الظواهر اليت حدثت وحتدث يف نظرية الكم اآلن ل تستطع

قيقة علمية، ولكنها حاىل أن تكون  تفشل يف تفسري بعض الظواهر، لذلك فهي جمرد نظرية ول ترتق بعد
 رى.طبعاً نظرية قوية جداً وتفسر أشياء كثرية جداً وبطرق أغرب من اخليال كما سن

مع تفسري سلوك الضوء، فبعد اكتشاف املصباح الكهرابئي من  بدأتونستطيع القول إن النظرية الكمومية 
يل املصباح يتغري لون الضوء من األمحر إىل قبل العال أديسون، الحظ العلماء أنه كلما زادت سخونة فت

1الربتقايل مث األصفر؛ حىت يصل إىل اللون األبيض ماكس وهذا األمر كان جمهواًل وقتها، وقد توىّل العال ، 8
                                                           

وانت داخل الذرة تصبح يتم تفسري انتاج الضوء عند التسخني أنه عندما تسّخن جسمًا ما، فإن اإللكرت  18
وء مبوجات حمددة، ضحمفزة؛ فتقفز من مدار اثبت إىل آخر، وكل قفزة نزواًل ستبعث الطاقة على شكل 

 ام واحلصول على توهج ضوئي بعدة ألوان.وهذا ما يفسر تسخني األجس
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( تفسري هذه الظاهرة، وقد كان السؤال، ملاذا ال يتحول 1900)الذي طرح النظرية الكمومية عام  بالنك
 ، وما بعد األزرق كاألشعة فوق البنفسجية، طاملا أن الفتيل يتم تسخينه على مراحل؟الضوء إىل اللون األزرق

قصى ما يصل إليه لون أوظهرت هنا مشكلة اجلسم املشع للحرارة، فعندما قام العلماء بتسخني جسم، فإن 
لقليل من ة جداً )إال ااجلسم هو األبيض، وقد وجدوا نفس السلوك يف الشمس أيضاً رغم أن حرارهتا عالي
بكارثة األشعة م أمسوها األشعة فوق البنفسجية(، هذه املسالة أربكت علماء القرن التاسع عشر لدرجة أهن

 .فوق البنفسجية

لورقتني ابإللكرتوانت؛ ايف جتربة أخرى، ُتسمى املكشاف الكهريب ذو الورقات الذهبية، فعندما يتم شحن 
ند تسليط ضوء أزرق عاملكشاف ال حيدث أي تغيري، لكن  تتباعدان، وعند تركيز ضوء أصفر أو أبيض على

تفريغ اإللكرتوانت خاص غين ابألشعة فوق بنفسجية على املكشاف، تنطبق الورقات، وكأن الضوء قام ب
 .ئيبظاهرة التأثري الكهروضو املوجودة يف الورقتني، هذه الظاهرة مسيت فيما بعد 

املوجة إذا زادت عترب أن الضوء عبارة عن موجات، و كان العلم ي  1905حىت ذلك الوقت؛ أي يف عام 
، لكن مع بت بالنكحيث أن طاقة املوجة هي حاصل جداء الرتدد بثاطاقتها يصبح هلا قدرة أكرب، 

ت من الورقتني الذهبيتني، ذلك ل تستطع هذه الطاقة )واحلديث هنا عن الضوء األبيض( أن حترر اإللكرتوان
 جتارب أخرى.رغم أنه له أتثري حمدود يف 

رية، حيث اعترب الضوء عبارة ويف نفس العام دخل العال األملاين آلربت أينشتاين على اخلط، وجاء بفكرة ثو 
إللكرتوانت عن جسيمات، وأن تسليط هذه اجلسيمات على املكشاف الكهرابئي هي اليت اصطدمت اب

ن شعاع الضوء هو أبال أينشتاين وقامت بتحريرها. هذه اجلسيمات عرفت فيما بعد ابسم الفوتوانت، وق
من الطاقة وذلك ألن الضوء  املسار الذي يسلكه الفوتون. وأن فوتوانت الضوء األمحر حيمل كمية قليلة جداً 

ري من الفوتوانت ال األمحر له تردد منخفض، لذا حىت الضوء األمحر الشديد السطوع والذي حيمل الكث
ألشعة فوق البنفسجية ابدن. أما فوتوانت اللون األزرق الغين يستطيع حترير أي إلكرتوانت من سطح املع

لذي قّدمه أينشتاين بتفسريه افتحمل طاقة أكرب ألن األشعة فوق البنفسجية هلا تردد أعلى. كان هذا اإلجناز 
توّقع البعض أنه أخذ  ، على عكسجائزة نوبل للفيزايءلظاهرة التأثري الكهروضوئي هو سبب حصوله على 

كن حقيقة علمية، مبعىن آخر تعن وضعه للنظرية النسبية، ألن النسبية وقتها كانت جمرد نظرية، ول  اجلائزة
 هي ل تقّدم شيئاً للبشرية!
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ألشعة تستلزم طاقة أكرب هذا التفسري قام حبل مشكلة كارثة األشعة فوق البنفسجية أيضاً، حيث أن هذه ا
لضوء األبيض، وبذلك تكون امرة من الطاقة الالزمة إلنتاج  100إلنتاجها. ألهنا حتتاج إىل طاقة أكرب بـ 

 ت من الورقتني الذهبيتني.األشعة الفوق بنفسجية حتمل طاقة أكرب حبيث كانت قادرة على حترير اإللكرتوان

، لكن ذاك التفسري أنتج هبذا التفسري العبقري من انشتاين استطاع أن حيل كل املشاكل املتعلقة ابلضوء
 رى.معضالت أخ

 كيف للضوء أن يكون ذو طبيعة موجية وجسيمية يف نفس الوقت؟

تنطبق يف ة وجسيمية؛ بعدها جاء العال لويس دبروي الفرنسي وقال إن فكرة أن الضوء ذات طبيعة موجي
. وقد مت الربهنة على ، بل جيب أن تنطبق على كل اجلسيمات ما دون ذريةنفس الوقت على اإللكرتوانت

 س جتربة الشق املزدوج اليت سنشرحها بعد قليل.ذلك عن طريق نف

املزدوج، واليت أعطت  والتطورات والتجارب اليت أتت بعد ذلك جعلت العقول يف حرية، خاصة جتربة الشق
تعريف غريب جداً ولكن هذا  ! هوأتثري الوعي على عملية الرصدتعريفاً فلسفياً مليكانيكا الكم وهو أهنا 

 ما حيدث.

كانيكا الكم وهي جتربة الشق ظرية مع جتربة علمية تعترب من أهم التجارب اليت بنيت عليها ميسنبدأ شرح الن
 املزدوج.

 ( :Double Slitشرح جتربة الشق املزدوج )

جسيمات أو  واليت هي سلوك اإللكرتوانت من أجل معرفة كالود جانسون هذه التجربة قام هبا العال
(particles) ()هل هي دائمًا تتصرف كجسيمات أم أهنا ميكن أن  يعين مثل حبات الرمل

، كأمواج الصوت أو أمواج البحر، ولكي نبّسط هذا املفهوم دعوان نعطي (wavesكموجات ) تتصرف
مثال بسيط قبل أن نستكمل شرح التجربة .. تصوروا معي أن لدينا كرات صغرية نقوم برميها على جدار 

رة واحدة فقط يف كل رمية؛ ومن خلف الفتحتني لدينا جدار به فتحتان حبيث ميكن لكل فتحة مترير ك
حساس؛ حبيث لو دخلت أي كرة من أي فتحة البد أن تضرب يف هذا اجلدار وترتك اثراً عليه )على شكل 
نقطة( وابلتايل إذا قمنا برمي الكرات ابجتاه الشقني أو الفتحتني فأنه سوف يرتسم على اجلدار اخللفي 
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نقاط من أثر ضرابت الكرات؛ وهذا ما حيدث ابلفعل يف حالة الكرات )اجلسيمات( خطان عموداين من ال
فهو ظاهرة طبيعية جداً، بينما يف حالة قيامنا بنفس   (particlesاجلسيمات) وهذا القانون ساٍر على كل

 وتضرب ولتكن مثالً أمواج املاء فنقوم بدفع األمواج لكي خترج من الشقني  (wavesاألمواج ) التجربة على
يف اجلدار فهنا سوف يظهر لنا على اجلدار جمموعة من اخلطوط العمودية من أثر ضرابت األمواج؛ ألن كل 

املوجة )حبيث لو ملست اجلدار ترتك أثراً عليه( ولكن  موجه كما تعلمون لديها ذروة وهذه الذروة متثل قوة
تداخل )تكامل وهدم( وابلتايل كل  هلاألن هناك شقني فإن األمواج اليت ستخرج من كل شّق سوف حيدث 

وابلتايل سوف  التداخل املوجي موجه تدخل من الشقني سوف يتولد عنها عدة موجات بسبب ظاهرة
تضرب هذه االمواج على اجلدار وترتك كل موجة أثرها على اجلدار يف شكل خط عمودي؛ وابلتايل سوف 

فهو ظاهرة  االمواج املتوازية وهذا القانون سار على كليظهر لدينا على اجلدار جمموعة من اخلطوط العمودية 
 طبيعية جداً بسبب خصائص األمواج .

 إللكرتوانت:ا اليت قام فيها بتطبيق نفس هذه التجربة علىو  كالود جانسون واآلن نعود لتجربة

 اللكرتون عندابنفس الطريقة؛ لدينا جدار به شق مزدوج ومن خلفه شاشة تسجيل )شاشة تظهر أثر 
االلكرتوانت  وطبعاً كلنا نعلم أن الشق املزدوج سقوطه عليها( ولدينا جهاز يقوم بقذف االلكرتوانت ابجتاه

لشاشة ا)مثل الكرات( وابلتايل النتيجة املتوقعة يف كل االحوال هي أن تسجل لنا  هي جسيمات مادية
يجة ل تكن كذلك، لكن النتخطان عموداين من أثر سقوط االلكرتوانت الداخلة من الشقني عليها .. و 

على  )دالة موجية( تداخلالة ح فسوف يشكل لنا بدون رصدففي حالة دخول إلكرتون عرب شق مزدوج 
فإنه سوف يتجسد يف  شق مزدوج الداخل عرب هذا اإللكرتون برصد الشاشة، بينما إذا قمنا

 يرتك أثره يف شكل نقطة على الشاشة.و  سيمج شكل

ّولت االلكرتون ح رصد االلكرتون عمليةأن  أي عل دالتها املوجية تنهارجلكرتوانت رصد أو مراقبة اإل إذاً 
 من موجات اىل جسيمات!

اليت كان  االحتماالت كل أو بعبارة أدق عملية مراقبة االلكرتون جعلته يتخذ سلوكًا واحداً فقط من بني
سوف يكون يف أي  ون إذا ل تتم مراقبتهملية الرصد )املراقبة( وابلتايل فالنتيجة أن االلكرت ع يسلكها قبل

 مكان ممكن أن يكون فيه يف نفس الوقت!
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يف كل مكان يف نفس  يتواجدوبتعبري أبسط، عندما يسلك اإللكرتون سلوك املوجة هذا يعين أنه جيب أن 
 ن مير يف الشقني بنفسحىت يشّكل حالة التداخل على الشاشة، ومبعىن أبسط أيضاً أن كل إلكرتو  الوقت

رسطي متاماً، كما يناقض الوقت ويتداخل مع نفسه ليشكل حالة التداخل. وهذا ما انقض قوانني املنطق األ
الوقت، أما يف عال  العقل، فلو قسنا األمر على االنسان، ال ميكن لشخص أن يتواجد يف مكانني بنفس

 الكم فهذا ممكن.

ة أو حالة ميكانيكا الكم بظاهر  هذه الظاهرة "وجود اإللكرتون يف كل مكان" يسميها علماء
Superposition (الرتاكب الكّمي.) 

ائي من األكوان .. ويف كل  اليت تقول أبنه يوجد عدد ال هن نظرية األكوان املتعددةومن هنا جاءت فكرة 
لكل موجود يف كوننا هذا )أو بعبارة أخرى؛ كل ما كان ممكن أن  أحد االحتماالت املمكنة كون هناك
 يف كوننا هو حيدث يف أحد هذه األكوان الالهنائية(.حيدث هنا 

تستطيع أن تغري سلوكاهتا حبسب الرصد وتتشكل يف صورة احتمال واحد فقط معني جملرد  اإللكرتوانت إذا
نا لإللكرتون سوف نستطيع رصدان هلا وحبسب نظرية الكم فإنه لو استطعنا التحكم يف طريقة رصدان ومراقبت

 الذي نريده! لوك معني أو سوف نستطيع جعل اإللكرتون يتجسد يف االحتمالاجباره على اختاذ س

ميكن التأثري حىت على  ابلنسبة لتجربة الشقني هناك تفاصيل أخرى ملن يريد أن يتوّسع، حيث تبنّي إنه
 اإللكرتون بنفس التجربة؛ مع بعض التطوير يف أدواهتا. ماضي

 الوعي والنظرية الكمومية:

، اس الداخلي ابلوجوداإلحسما زال حىت اآلن لغزاً من ألغاز العلم، فهو بتعريف بسيط  الوعي اإلنساين
لحظة جوهر الوعي فأنت تشعر بوجودك، تشعر بوجود األشياء من حولك. ل يفهم العلماء حىت هذه ال

اّليت جتري  ائقاحلالة العقلّية اليت يتم من خالهلا إدراك الواقع واحلق هو اإلنساين، فمنهم من قال إن الوعي
 .من حولنا

وعلى تواصل مباشر  دراكإتعرّب عن حالة عقلية يكون فيها العقل حبالة ومنهم من قال إن الوعي كلمة 
 .اخلمس مع حميطه اخلارجي عن طريق منافذ الوعي اليت تتمثل عادة حبواس اإلنسان
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ا وعي حمدود هل -تطورها  سب تعقيدح –ومنهم من قال أن الوعي مستوايت، فقد تكون بعض احليواانت 
 مبا حوهلا.

ائنات احلية األخرى، حيث أن الوعي هو جوهر اإلنسان وخاصيته اليت متيزه عن ابقي الك الفلسفةواعتربت 
 إن الوعي يصاحب كل أفكار االنسان وسلوكه.

ارب اليت لبشري بعد التجاوارتباطها ابلوعي  الفلسفية التكهناتوابلنسبة للنظرية الكمومية فقد تتالت 
جتربة الشق املزدوج: ميكن لنا  أجرهتا العلماء، حيث يقول أحد علماء فيزايء الكم يف حماضرة؛ معلقًا على

لك تعليقًا على "، وذالواقع من صنع وعينا وعقلناأن نستخلص من كل هذا حقيقة واحدة وهي أن "
 سيمي(.التجربة أن رصدان لإللكرتون هو ما جعله يتخذ سلوك معني )موجي أو ج

قيقة جمرد أشياء يصنعها عقلنا وابلتايل كل ما نراه ونسمعه وحنّسه ونتذوقه ونشعر به يف هذا الكون هو يف احل
خرى كانت حمتملة احلدوث ووعينا من بني ماليني أو ماليري أو ما الهناية من االحتماالت لوجود أشياء أ

 !! قعيف واقعنا غري ما حدث ابلفعل وأدركناه حنن يف هذا الوا

ري غ الت كثرية وال هنائيةإذا فالكون )وكل ما فيه، سواء أان أو أنت أو أي شيء كان( هو عبارة عن احتما
احد، وهذا الرصد و  اديم ورصدان للكون جيعل هذه االحتماالت تتجّسد يف احتمال طاقة( -)أمواج  مادية

لواقع اوابلتايل فإن عقلنا هو املتحكم يف كل  لعقل ويدرك ابلوعياب أو املراقبة أو املشاهدة أو التعاطي يكون
 الذي نعيشه!

أحبذ أن يكون القمر غري  أان القّرب انشتاين تلك الفكرة ابحتجاجه على مفهوم النظرية الكمومية بقوله: 
كن هذا ما حيدث فعاًل عندم ل، مشرياً إىل علمية الرصد يف النظرية الكمومية، موجود عندما ال ننظر إليه

 ذه النظرية على الواقع املعاش.اسقاط ه

عند مراقبة مسار اجلسيمات حىت لو كانت هذه املراقبة ال تزعج حركة اجلسيمات )مبعىن أن نوحي هلا أننا 
الذي عمل مع  (Pascual Jordanال نراقبها(، فإننا نغري النتيجة. يقول الفيزايئي ابسكال جوردان )

كوبنهاغن يف عشرينيات القرن املاضي: إن املراقبات ال تزعج   يف  (Niels Bohrاملعّلم الكمي نيلز بور )
ما جيب قياسه فحسب، بل تنتجه، حنن جنرب اجلسيم الكمومي على اختاذ موقف حمدد، بعبارة أخرى حنن 

 ننتج نتائج القياسات أبنفسنا.
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  العالقة بني الناظر واملنظور إليه يف نظرية كوانتم

1قراطية،، يذكر الفيلسوف عبد هللا أوجالنيف كتابه مانيفستو احلضارة الدمي أساليب الوصول إىل احلقيقة،  9
وقد بدأ اترخييًا ابألساليب اليت أثّرت يف البشرية؛ واليت َسعت من خالهلا إىل احلقيقة، منها امليثولوجيا، 

 والدين، والعلم.. إخل.

، فهو يرى أبن: الناقدعني كمومية بوعند تناوله للعلم كأسلوب للبحث عن احلقيقة، تناول مفهوم النظرية ال
بدو من غري املمكن يالبحث يف املادة داخل اإلنسان هو األسلوب األقرُب إىل الصّحة. ولكن؛ )

عزولة إبحكام. يف حني أن الوصوُل إىل التفسري األقرب إىل الصحة للمادة داخل خمتربات احلداثة امل
لقياس األكيد اجملزوم به. فمثلما ابانتم ال تعرتف إطالقًا العالقة بني الناظر واملنظور إليه يف فيزايء كو 

سه من عني الناظر ضمن شروط جُيري الناظر تغيريات على املادة مبقدور املنظور إليه أيضًا إفالُت نف
 (.املختربات

ة عل من الصعب حتديد حالجيطبعاً هو يقصد عالقة الوعي ابلنظرية، فالعال االحتمايل للنظرية الكمومية، 
سان، ألنه وكما صار جسيم معني، والنظرية الكمومية غري قادرة على حتديد اإلدراك الصحيح لدى االن

لكرتون تنهار دالته املوجية )عند رصد إ الرصدمعروفاً، الناظر ميكن أن جيري تغيريات على املادة عن طريق 
اعه؛ كأن توحي إليه بعدم و قمت خبدويتحول إىل جسيم(، كما أن املنظور إليه وهو اإللكرتون مثالً )حىت ل

 ظر أو املراقب.املراقبة( يعرف مسبقاً أنك ختدعه وتراقبه فيسلك سلوك اجلسيم، ويفلت من النا

ك الصحيح غري ممكن لدى لذا جيد أوجالن أنه ما من خمَترٍب أعظُم وأفضل إحكامًا من اإلنسان، واإلدرا
خيصُّ االنسان موجوٌد  ن مكاَن املبادئ األساسيِة فيما، وأ(Introspectionاالنسان إال ابالستبطان )

 .(Perceptionيف اإلدراك احلّسي )

هي عملية مراقبة الشخص لعملياته العقلية بغية استكشاف القوانني اليت حتكم العقل، منها  واالستبطان
لومات عما يف عاملنا هي عملية أتويل اإلحساسات أتوياًل يزودان مبع اإلدراك احلسيمثالً، كما أن  التأمل

، كأن أدرك أن احلواساخلارجي من أشياء، أو هو العملية اليت تتم هبا معرفتنا ملا حولنا من أشياء عن طريق 

                                                           
احلضارة الدميقراطية عبارة عن  قائد كردي غيّن عن التعريف، له كتب كثرية نضالية، ثورية، فلسفية، ومانيفستو 19

 امًا.ع 19مخسة جملدات كتبها داخل سجن إمرايل برتكيا الذي ال زال مسجوانً فيه منذ 
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هذا الشخص املاثل أمامي أستاذ يف الفلسفة، وأن ذلك احليوان الذي أراه هو قط، وأن هذا الصوت الذي 
 ها هي رائحة العطور.أمسعه هو صوت طائرة، وأن هذه الرائحة اليت أمش

 تكهنات مستقبلية للنظرية الكمومية:

ماذا لو كانت هناك هياكل من إحدى التكهنات املستقبلية للنظرية الكمومية هو تساؤل العال روجر بنروز، 
وهل ميكن هلذه الرتاكيب أن جزيئية يف أدمغتنا قادرة على تغيري حالتها استجابة حلدث كمومي واحد؟ 

لرتاكب الكمي متاًما مثل اجلسيمات يف جتربة الشق املزدوج؟ وهل يظهر الرتاكب الكمي يف تتبىن حالة ا
 الطرق اليت يتم فيها حتفيز اخلالاي العصبية للتواصل عرب اإلشارات الكهرابئية؟

من جامعة كامربيدج أحد أكثر فالسفة الكم احرتاًما: )أؤمن  (Adrian Kentأدراين كينت ) وقد قال
أن شيء ما يف الوعي على وجه التحديد يسبب احنرافات يف نظرية الكم، ورمبا أن هذا سيتم  %15بنسبة 

الكشف عنه جتريبًيا خالل السنوات اخلمسني املقبلة(. وإذا حدث ذلك فهذا سيغري نظرتنا حول كل من 
 الفيزايء والعقل، وهذه فرصة تستحق االستكشاف.

ع اليوم أن جيزم بتأثري الوعي على النظرية الكمومية أو كل ما قيل هو جمرد تكهنات، فال أحد يستطي
 العكس. ألن كالمها حىت هذه اللحظة يعتربان ألغازاً حتتاج إىل حلول.

 Quantum( يف النظرية الكمومية، والتشابك الكمومي Teleportationالنقل اآلين )
Entanglement: 

والنقل:  ؛lecommunicationste مصطلح النقل اآلين جاء من كلمتني األوىل اتصاالت:
transportation وقد جاء ابألصل من خميّلة كّتاب رواايت اخليال العلمي، أو ميكن القول إهنم من ،

، ففي هذه السلسلة ينتقل األبطال ضمن جمرّات حرب النجومتنبؤوا به، وأوضُح مثال هو سلسلة أفالم 
 ية، فكيف فعلوا ذلك؟خمتلفة تبعد عن بعضهما البعض ماليني السنوات الضوئ

حنن اآلن أحد أبطال سلسلة حرب النجوم، ونريد السفر إىل جمرة أخرى هبدف انقاذ أحد األبطال اآلخرين، 
فما لنا إال أن نتوّجه حنو غرفة تشبه املصعد، وبعد أن ندخل الغرفة ونضغط على الزر األمحر الكبري، تبدأ 

جسدان من الرأس حىت القدم، لنبدأ بعدها ابلشعور بذرات أصوات عالية ابهلدير، ويبدأ شعاع ليزر مبسح 
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جسمنا تتدمر الواحدة تلو األخرى، ومن مث نغيب عن الوعي قلياًل لنجد أنفسنا أو )نسخة عنا رمبا( بعد 
 ذلك يف غرفة أخرى ولكن يف اجملرة اهلدف.

تدمري نسخة وإنشاء نسخة إىل  إذا االنتقال اآلين، ليس انتقااًل ابملعىن املعروف للكلمة، وإمنا هو أقرب
يف املكان اهلدف، كما نفعل يوميًا على حواسبنا، ولكن الفرق أن البشر ليسوا  أخرى طبق األصل عنها

ملفات حاسوبية، بل هم عبارة عن كميات هائلة من الذرات، وهذا ما ل أيخذه كّتاب اخليال العلمي بعني 
 االعتبار.

اكتشف العلماء أن إلكرتونني أو فوتونني إذا كاان من نفس املنشأ؛ يكوانن يف ميكانيكا الكم، وبتبسيط خمّل 
؛ حىت يف ال زمنمتشابكان كمومياً، فإن أثّرت على أحدمها، فإن هذا التأثري سينتقل إىل اإللكرتون اآلخر 

 لو كان على مسافة ماليني السنوات الضوئية.

 دي، له جسيم آخر متشابك معه كمومياً.إذن فكل إلكرتون يف جسدك وكل بروتون أو أي جسيم ما

إحدى التجارب اليت قام هبا فريق حبث يف جامعة جنيف؛ يقوده الفيزايئي السويسري نيكوالس جيزين عام 
وحصل بينهما تشابك كمي يف حمملني خمتلفني  نفس املنبع الضوئي؛ متثّلت يف إصدار فوتونني من 2015

ن األلياف البصرية بينما ُحبس الثاين "ب" داخل تركيبة بلورية. ومت فتم وضع الفوتون األول "أ" يف أسالك م
إصدار فوتون اثلث وهو "ت" يف االجتاه املعاكس للفوتون "أ" داخل سلك األلياف البصرية ليصطدم به 
ويتحطم كليهما. لكن الغريب هو مالحظة أثر االصطدام الذي حصل للفوتون "أ" على الفوتون "ب" رغم 

 كلم.  25سافة وجوده على م

وحىت نفهم ابلضبط ما عالقة النقل اآلين مبيكانيكا الكم سوف نعود قليالً ابلزمن لنتعرف على جتربة تدعى 
(EPR)  األحرف الثالثة األوىل ألمساء كل من ألربت أينشتاين، وبرويس بودولسكي، ونيثن روزن، اليت

ألبد، ألن آينشتاين ل يكن مقتنعًا ابالحتمالية، أوجدوها لقتل فكرة إدخال االحتمالية إىل الفيزايء مرة ول
 ؛ انجتة عن عدم قناعته، ولعبة النرد احتمالية كما هو معروف.إن هللا ال يلعب النردوكانت مجلته املشهورة: 

اليت قاموا هبا على وجود تناغم بني الكرتونني، فإذا اهتزا من البداية بتوافق، فيمكنهما  التخّيليةتقوم التجربة 
ن يظاّل يف حالة من التناغم املوجي مهما كانت املسافة اليت تفصل بينهما، حىت لو بلغت عدداً من السنني أ
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الضوئية، وعلى الرغم من املسافة الكبرية إال أن هناك موجة شرودينغر غري املرئية تربط بني االلكرتونني كاحلبل 
 لومات فوراً إىل االلكرتون اآلخر.السّري، ولو حدث شيء ألحد اإللكرتونني فسينتقل بعض املع

والتجربة هذه كانت ختيلية ذهنّية ابلنسبة للعلماء الذي قاموا هبا، وكانت النتيجة هو انتصار الكمومية، 
. فبنظر أينشتاين ال ميكن لشيء أن ينتقل يف كأنه أتثري شبحي عن بعدووقتها قال اينشتاين مستغرابً: 

عندما  معملياً لكن ظهر أن هذا ممكن، وقد مت إثبات هذه التجربة  الكون بسرعة أكرب من سرعة الضوء.
 أجريت يف الثمانينات يف فرنسا.

النقل الكمومي يف أايمنا هذه ال ميكن أن يُطّبق على األجسام الكبرية، كالكائنات احلية وما هو أكرب من 
لى أكثر من مليار مليار مليار فاالنسان املتوسط احلجم مثالً حيتوي عذرة؛ وال حىت بعض أنواع الذرات، 

. وعند نقل ذرة واحدة فقط فأنت حباجة إىل مسح احملتوى املعلومايت لكل مكّون داخل الذرة )إلكرتوانت ذرة
 وبروتوانت وكواركات(.

استطاع العلماء فقط أن ينقلوا ذرات سيزيوم وريبيديوم، كما قاموا بنقل فوتون ملسافة معينة كمومياً، واستطاع 
النقل هنا كما قلنا ليس له عالقة بفيزايء نيوتن من اسرتاليا نقل شعاع ليزر على مسافة أمتار و علماء

. إمنا النقل هنا يعين أن تعدم فوتون، وختلقه يف واليت تقول أن أي جسم تريد نقله حتتاج إىل قوة لدفعه
 مكان آخر!. وهذا من أغرب خصائص النظرية الكمومية.

فما سيحدث هو موت هذا االنسان، وبصورة أدق تدمري ذراته الواحدة تلو أما على مستوى انسان، 
األخرى، مث ظهور احملتوى املعلومايت جلسمه يف مكان آخر، أو ميكن القول نسخة طبق األصل عن هذا 

مهم، فمن هذا الذي ظهر يف  فلسفياالنسان ولكنه ليس ذات االنسان، وهذا ما سيقودان إىل سؤال 
 هل هو ذات االنسان الذي انطلق يف البداية أم ال؟النقطة اهلدف؟ 

 تطبيقاُت النظرية الكمومية، والنُّظم البيولوجية:

النظرية الكمومية مع عدم قدرهتا على تفسري كل شيء، لكنها يف نفس الوقت أعطب البشرية تقنيات 
زة، وحواسيب حممولة وغري هائلة، فاملصباح الكهرابئي، وكل األدوات اإللكرتونية من هواتف، وأجهزة التلف

حممولة، وأشعة الليزر، واألجهزة الطبية احلديثة؛ ومجيع النعم اليت تعيشها اآلن هي من إجنازات هذه النظرية، 
، والذي إن مت إنشاءه فستكون احلواسب احلالية مبثابة العربة احلاسب الكموميواحلديث جاٍر اآلن عن بناء 
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لنقل احلديثة؛ بل أكثر من ذلك، حيث ستزيد سرعته ماليني املرات عن البخارية أمام السيارات ووسائل ا
 احلواسيب احلالية الفائقة السرعة.

من الناحية البيولوجية فقد وجد ابحثون على آاثر كمومية على الكائنات احلية؛ حيث تشري األدلة أن النظم 
على سبيل املثال حيث  اء الضوئيعملية البنالبيولوجية تستخدم ظواهر ميكانيكا الكم يف عدة جوانب، 

تساهم التأثريات الكمية على حتويل أشعة الشمس لصنع السكرايت يف عملية التمثيل الضوئي، الحظ 
الطيور املهاجرة لديها بوصلة كّمية خاصة متّكنها من استغالل اجملال املغناطيسي لألرض العلماء أيًضا أن 

. فقد تستند على إحدى أهم خصائص ميكانيكا الكمحاسة الشم لدى اإلنسان ، كما أن واملالحة
لوكا تورين،  كان يُعتقد أن حاسة الشم تعتمد على شكل اجلزيئات، لكن النظرية اجلديدة اليت وضعها العال

 تقول إن اهتزازات اجلزيئات هي املسؤولة عن حاسة الشم، واختالف االهتزاز يؤدي إىل اختالف الرائحة.

ل ال ميكننا فهم احلياة دون فيزايء الكم، وقد يكون هذا الكالم صحيحاً، فهي داخلة ختاماً.. هناك من يقو 
يف كل شيء وقد يكون املستقبل هلا، ألن العلماء حىت هذه اللحظة ل يفّسروا إىل القليل النادر من جوانب 

 هذه النظرية.

 

 املراجع:

 الكم أان أصدق العلم:العالقة الغريبة بني الدماغ البشري وفيزايء 

 :عدة مقاالت على موقع الباحثون السوريون 

 1عال ميكانيك الكم العجيب -احللقة السادسة

 موقع شباب ويب: ميكانيكا الكم | شرح شامل ومبسط لنظرية الكم الفيزايئية 

 اجلزيرة نت: االنتقال اآلين هل هو ممكن؟ 

 .مانفيستو احلضارة الدميقراطية .. املدنية : عبد هللا أوجالن 

 عشرات من مقاطع الفيديو لعلماء خمتصني:ال



229 
 

 ( كابوس أينشتني:1أسرار فيزايء الكم :)youtube 

 (نظرية الكوانتم: أغرب وأدق ما يف الفيزايء:25أتمل معي )youtube 

 ؟ الكم بدأ كيف  - الومهى الواقع│1│ميكانيكا الكم:!youtube 

  دكتور كوانتم: -كيف يعرف االلكرتون أنك تراقبه؟youtube 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vMdyyugw3mE
https://www.youtube.com/watch?v=vMdyyugw3mE
https://www.youtube.com/watch?v=vMdyyugw3mE
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