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االفتتاحية

اإلبادة اجلماعية .. 
نتاج الذهنية الدينوقوموية الشوفينية

هيئة التحرير

لنظام  ركيزًة  ما،  مجاعة  أو  شعب  تصفية  تستهدف  اليت  الدميغرايف  والتغيري  اجلماعية  اإلابدة  سياسُة  تعّد 
احلداثة الرأمسالية وأدواهتا التنفيذية، والسيما األنظمة الدينوقوموية الشوفينية اليت أضحت رهينًة لسياسات 
النظام العاملي املهيمن، والذي يسعى بكل إمكاانته إىل إفناء الشعوب األصيلة يف منطقة الشرق األوسط 
» كرد، أرمن، سراين، آشور، كلدان، عرب ...اخل«، كون هذه الشعوب متتلك إراثً حضارايً اترخيياً أصياًل 
األوسط  الشرق  منطقة  عمق  من  البداية  يف  انبثقت  البشرية  فاحلضارُة  السنوات.  من  آالف  إىل  ميتد 
)ميزوبواتميا »بالد ما بني النهرين - دجلة والفرات«  وخط »زاغروس – طوروس«  وبالد الشام ومصر(، 

ومنها انطلقت إىل بقاع العامل كله.
الستبداهلا  وتسعى  األصيلة،  اجملتمعية  والتقاليد  الثقافات  يف كينونتها  تستهدف  الرأمسالية  احلداثَة  إّن 
املطلقة،  املادية  اجلشع،  االستغالل،  املطلقة،  »الفردانية  قوامها  ومزيفة  اجملتمع  عن  بعيدة  بثقافة 
تصبح  األصيلة  وتقاليدها  ثقافتها  تفقد  اليت  اجملتمعات  املرأة...اخل«، كون  شأن  من  احلط  العبودية، 
ضعيفة، ولقمة سهلة أمام أي هجمة من اخلارج. ولذلك فإن الشعوَب اليت التزال حتتفظ إبرثها احلضاري 
املهيمن  العاملي  النظام  تدير  اليت  القوى  قبل  من  اإلابدية  للممارسات  هدفاً  أصبحت  األصيل  والثقايف 
البشرية  الذهنية  على  التامة  للسيطرة  تسعى  القوى  فتلك  هبا.  املرتبطة  الشوفينية  الدينوقوموية  واألنظمة 

من خالل نشر ثقافة ال جمتمعية مزيفة، وابلتايل لتسهيل فرض سياساهتا وخمططاهتا التدمريية يف العامل. 
إن الذهنية القوموية »االستعالئية والعنصرية املتطرفة« اليت تتبناها األنظمة الدينوقوموية احلاكمة يف منطقة 
والتعريب  الترتيك  سياسات  خالل  من  املنطقة،  وجمتمعات  شعوب  على  بالًء  أضحت  األوسط  الشرق 

والتفريس والتهويد وإابدة وهتجري الشعوب واليت القت دعماً من النظام العاملي املهيمن.
نبدأ  الشرق األوسط«، حيث  منطقة  الدميغرايف يف  والتغيري  اجلماعية  نتناول ملف »اإلابدة  العدد  يف هذا 
وبعدها  اجلغرافية..«،  احلضارية،  الثقافية،  اجملتمعية،  العرقية،  وأشكاهلا »اجلسدية،  اإلابدة  مفهوم  من  أواًل 
وأخرياً  املنطقة،  شعوب  حبق  والتزال  جرت  اليت  الدميغرايف  والتغيري  اجلماعية  اإلابدة  من  مناذج  نذكر 

نتناول طرق وأساليب مواجهة اإلابدة اجلماعية والتغيري الدميغرايف يف املنطقة.
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احلداثة الرأسمالية ودورها
 في إبادة شعوب األناضول وميزوبوتاميا

عبد هللا أوجالن
مفكر وقائد سياسي 

اهليمنِة  نرِي  حتت  األوسِط  الشرِق  ثقافِة  ولوُج  أفضى 
واحلقائِق  الوقائِع  بصدِد  كارثيٍة  نتائج  إىل  الرأمساليِة 
الشرِق  ثقافِة  مع  التضادَّ  أّن  ذلك  االجتماعية. 
اهليمنِة  إنشاِء  منطِق  يف  األهمَّ  املكانَة  حيتلُّ  األوسِط 
 – اإلسالَم  أّن  سابقاً كيف  تناَولنا  قد  الرأمسالية. كنا 
َشكََّل   – أوسطيٍة كربى  شرِق  ثقافٍة  آخُر  هو  الذي 
القرِن  إىل  الثامِن  القرِن  )من  أورواب  على  هتديداً كبريًا 
إسبانيا  طريِق  عن  الغرِب  من  سواًء  عشر(،  السادِس 
األانضول.  بالِد  طريِق  عن  الشرِق  من  أم  وسيشيليا، 
اخلطِر  هذا  على  رداً  الرأمساليُة  اهليمنُة  ُطوَِّرت  وقد 
التقليديِّ  الغرِب   – الشرِق  تناقِض  وإبضافِة  احملدق. 
اجلديدِة  الغرِب  هيمنِة  َكَنُه  سُيدَرُك  ذلك،  إىل  أيضاً 
الرأمساليِة  للهيمنِة  ما كان  إذ  أفضل.  بنحٍو  وفحواها 
الغربيِة أْن تتصاعَد أو ترتسخ، من دوِن النهِش يف ثقافِة 
على  انبليون  َشنَّها  اليت  احلروُب  وما  األوسط.  الشرِق 
سوى  عشر،  التاسِع  القرِن  مستهلِّ  يف  وموسكو  مصر 
اإلمرباطوريُة  أما  تلك.  اهليمنِة  حلملِة  جادٍة  جتربٍة  أوُل 
هزميِة  مع  اهليمنِة  رايدِة  زماَم  انتَزَعت  اليت  اإلنكليزيُة 

األناضوِل  أرا�ضي   
َ

نعت  
ّ

إن
اييِك الثقافاِت  وميزوبوتاميا بموز
 

ّ
إن إال   ،

ً
مناسبا  

ً
اصطالحا ُيَعدُّ 

اييَك الخارَج من باطِن األرِض  املوز
 - الشديد  ولألسِف   – للغايِة   

ٌّ
رث

فبسبِب  وجِهها.  على  الحاُل  مثلما 
خلِق  في  القوميِة  الدولِة  مشروِع 
َر  ُصّيِ متجانس،  نمطّيٍ  مجتمٍع 
حالٍة  إلى  الثقافيُّ  اييُك  املوز هذا 
وُن بالَح�ضى الصغيرِة؛ 

ُ
ك

َ
شَبُه ما ت

َ
أ

وجوِد  بحّقِ   
ُ
اإلبادة وُموِرَست 

 
َ
الثقافية املوجوداِت   

ّ
إن ناِته.  ّوِ

َ
ُمك

ه 
ُ
صون يتوجُب  تاريخيٌّ   

ٌ
إرث

مهما  تأكيد،  بكّلِ  عليه   
ُ
والحفاظ

كانت في مرتبِة األقلية. 
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انبليون، فقد بسَطت نفوَذها على ثقافِة الشرِق األوسط، 
أكرُب  الوقت. وقد كانت هذه احلملُة  وعزََّزهتا مع مروِر 
عموماً  الشرِق  على  الغربيِة  املدنيِة  نظاُم  حقََّقه  غزٍو 
عهِد  منذ  التخصيص،  وجِه  على  األوسِط  والشرِق 
الرومايّنِ  العهَدين  غزواُت  ذلك  يف  مبا  اإلسكندر، 
نفِسها  بذاِت  الرأمساليُة  َت  ُصريِّ وقد  أيضاً.  والبيزنطيِّ 
علينا  حماٌل  الغزو.  هلذا  التمكنِي  بُغيَة  راسخًة  هيمنًة 
األوسط،  الشرِق  يف  األخريَين  القرَنني  جمرايِت  حتليُل 
فتحاً  َيُك  مَل  جرى  فما  سليمة.  بعنٍي  التاريَخ  نَقرْأ  مَل  ما 
بفتوحاِت العثمانيني أو اإليرانيني أو جنكيزخان،  شبيهاً 
تستنُد  حيث  اإلجياز.  وجِه  على  أخرى  مدنيٍة  أيِة  أو 
أيديولوجياً  جمدَّداً  املتمأسِس  املركزيِة  املدنيِة  نظاِم  إىل 
واقتصادايً وسياسياً وعسكرايً. موضوُع احلديِث هنا هو 
إحكاُم أورواب الغربيِة قبضَتها على نظاِم املدنيِة املركزية، 
بناًء على تشييِدها إايه وفق الطراِز الرأمسايّل، وأتسيِسها 
بَعَد  وذلك  السادِس عشر(؛  القرِن  من  )اعتباراً  هيمنَته 
أوىل  من  )بدءاً  حباهِلا  سنٍة  ألَف  دامت  حثيثٍة  حماوالٍت 
العراقيِة  احلرِب  إىل   1906 يف  الصليبيِة  احلروِب 

األخريِة يف 2003(.
ال تزاُل كيفيُة غزِو ثقافِة الشرِق األوسِط خالل القرَنني 
األخريَين موضوعاً بعيداً عن االستيعاِب والفهم )اجلملة 
يتعسر  َمن  إىل  تشري  وال  مبهمة،  الرتكي  النص  يف 
أعاله  املكتوبة  حبالتها  اجلملة  أن  أعتقد  الفهم.  عليه 
حاالتِه  أبكثِر  ذلك  استخالُص  وبِوسِعنا  صحيحة(. 
شفافيًة من مأساِة َصّدام حسني. فما يُزَعُم أهنا »حروُب 
القرَنني  غضوِن  يف  رَحاها  دارت  واليت  االستقالل«، 
أم  )السََّلِفّية( جمدَّدًا،  األخريَين، سواًء ابسِم اإلسالمويِة 
ترمي  العلمانية؛ هي يف حقيقِتها حروٌب  القومويِة  ابسِم 
ُطوَِّر هذان  الرأمسالية، ال غري. حيث  اهليمنِة  تطويِر  إىل 
مشتتَقََّتني  القوموية( كنسخَتني  )اإلسالموية،  األسلوابن 
على  واسُتخِدما أتسيساً  االستشراقية،  األيديولوجيا  من 
أنّه،  أي  الرأمسالية.  اسِم  حتت  ابلذات  الذاِت  احتالِل 
وفيما خال بضعٍة من احلروِب الرايدية، فقد حقََّق النظاُم 
الشرائِح  بَِيِد  األمِر  واقِع  يف  ومنوَّه  توسَعه  املهيمُن 

عن  نفِسها،  بذاِت  األوسِط  الشرِق  ثقافِة  يف  النخبويِة 
طريِق تلك األجهزِة األيديولوجيِة والسياسية )السلطة(. 
هذه النقطُة عاليُة األمهية. ومن دوِن فهِمها كما ينبغي، 
لن َيُكوَن ابملقدوِر حتليُل أو حلُّ الوضِع الراهِن للشرِق 
األوسط. أو ابألحرى، فسُيبقى على املنطقِة تتخبُط يف 
)الشرق  املهيمن  النظاِم  مشاريِع  الفوضى عرب  معمعاِن 
األوسط الكبري(، سعياً إىل تفكيِكها وإعادِة بنائِها على 

خلفيِة املصاحِل اجلوهريِة للنظام.
الواقِع  على  الطارئِة  التطوراِت  حتليَل  نستطيَع  لن 
هذه  ضوِء  على  إال  األخريَين،  القرَنني  خالل  الكرديِّ 
على  ُعِمَل  حيث  وإقليمياً.  عاملياً  اجلاريِة  املتغرياِت 
القرِن  مطلِع  يف  تدرجيياً  على كردستان  اخلناِق  تضييِق 
جنوابً  اإلنكليزيِة  اإلمرباطوريِة  ِقَبِل  من  عشر،  التاسِع 
يف  مشااًل.  القيصريِة  روسيا  ِقَبِل  ومن  العراق،  عرب 
حرِب  غماَر  ختوُض  العثمانيُة  اإلمرباطوريُة  حني كانت 
على  والوقوِف  الصموِد  سبيِل  يف  العدِم  أو  الوجوِد 
وما  أيضاً.  هلا  القوَتني  حصاِر ِكلتا  ظلِّ  حتت  قَدَميها 
مساعي سليم الثالث  وحممود الثاين اإلصالحيُة سوى 
حممد  مصر  وايل  حماوالُت  أما  االهنيار.  أتخرِي  هبدِف 
علي ابشا يف تبديِل األسرِة احلاكمة، فما كان ابملقدوِر 
اإلمرباطوريَتني  إىل  املَُقدَّمِة  ابلتنازالِت  إال  إيقاُفها، 
تتَُبعِثُر  اإلنكليزيِة والروسية. وبينما كانت احلرُب امللليُة 
ابلنظاِم  االلتحاِق  يف  ُوِجَد  فقد  وُتَشتُِّتها،  اإلمرباطوريَة 
اآلماُل  عليه  تُعَقُد  حاًل  اإلصالحاِت  طريِق  عن  الغريبِّ 
إلغاُء   ، التحالف  ميثاق  وما  االضمحالل.  عرقلِة  يف 
فرماُن  اجلديد،  النظاميِّ  اجليِش  أتسيُس  االنكشارية، 
الثانيُة  واملََلِكّيُة  األوىل  املََلِكّيُة  والتنظيمات،  اإلصالِح 
تلك اإلصالحات، حتقَق  الغرض. وحصيلَة  سوى هلذا 
وهذا  املهيمن.  الرأمسايلِّ  ابلنظاِم  متاماً  االلتحاُم 
األوسِط  الشرِق  ثقافِة  بوابِة  انفتاِح  إىل  بدورِه  آَل  ما 
الغزِو  يف  القائِم  النظاِم  محالِت  أمام  مصراَعيها  على 
والصَّهِر مادايً ومعنوايً يف آٍن معاً. وتياُر النزعِة العثمانيِة 
الرامي  البريوقراطيُّ  والتحديُث  الغرض،  هلذا  املَُؤسَُّس 
هبدِف  سوى  جوهِرمها  يف  ليسا  ذلك؛  حتقيِق  إىل 
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على  املَُسلَّطِة  التقليديِة  السلطِة  أجهزِة  اهنياِر  وقِف 
الشعب، وتصعيِد اهليمنِة الرأمسالية. وقد كانت إنكلرتا 
أتثرُي  حني كان  يف  الشأن.  هذا  يف  الرئيسيَّ  املَُوجََّه 

فرنسا وأملانيا وروسيا أيضاً سيزداُد طردايً.
عشر  التاسِع  القرِن  مترداِت  حتليِل  على  نَعكُف  عندما 
وحركاتِه االستقالِل فيه، فمن الواجِب اإلدراُك على أتَِّ 
احلُّكاَم  وأّن  ابإلمرباطورية،  َأملَّ  الذي  املََرِض  حلالِة  وجٍه 
فقد كان  املهيمنة.  الرأمساليُة  القوى  هم  هلا  الفعليني 
اإلمرباطوريَة  حَيكمون  وبريوقراطيُته  العثماينُّ  السلطاُن 
ظاهرايً، يف حني أّن هذا احلُكَم مَل َيُك يتميُز أبيِّ معىن 
أكثر من كوهِنم ُدمًى. مَل يقتصر األمُر على اإلمرباطوريِة 
إّن  بل  األخريَين،  القرَنني  خالل  فحسب  العثمانيِة 
اإليرانيِة  ابإلمرباطوريِة  املتالعبني  اأُلَصالء  الالعبني 
رموزاً  وما عداها كانوا  املهيمنة،  النظاِم  قوى  هم  أيضاً 
املباشَر  أّن االحتالَل والغزَو واالستعماَر  ُصورية. ذلك 
كان ُيَكلُِّفها ابهظاً من جهة، وال داعي له على صعيِد 
بَِيِد  املهيمنِة  املآرِب  فبلوُغ  أخرى.  جهٍة  من  مآرهِبا 
ويتحقُق  التكاليف،  أقلَّ  يتطلُب  الّصورية، كان  الرموِز 
الشعوِب  لكّن مجيَع  األشكاِل على حدٍّ سواء.  أبوطِد 
)مبا فيها األتراُك كأثنيٍة مسيطرة( ابشَرت ابالنتفاِض يف 
حينها كان  ما جرى  اجلديد.  املهيمِن  النظاِم  هذا  وجِه 
بتطويِر  النظاُم  فقاَم  شاملة.  ومقاومًة  عارمًة  فعٍل  ردوَد 
االنشقاق.  خطِر  وَدرِء  قمِعها  بغيَة  األساليِب  خمتلِف 
اإلصالحيُة  والنزعُة  التبشرِي  ومحالُت  واالستشراقيُة 
ُأضيَفت  املضمار. كما  هذا  يف  رئيسيًة  أساليباً  كانت 
)املشروطية(  الدستوريِة  ابملََلكيِة  املناديُة  التياراُت  إليها 
والقومويِة أيضاً. أما نزعُة أمِة الدولة، وكمحصلٍة جلميِع 
األساليِب املذكورة، فقد شادت دواًل قوميًة صغريًة يف 
جانِب  وإىل  القائم.  ابلنظاِم  إرفاَقها  وأعادت  املنطقة، 
على  واملتصاعدِة  للنظام،  املناِهضِة  احلركاِت  كوِن 
شأن؛  ذاَت  مكاسباً  َأحرَزت  قد  أكتوبر،  ثورِة  أرضيِة 
وتطويِر  الرأمساليِة  احلداثِة  جتاُوِز  عن  عجَزها  أّن  إال 
عصرانيٍة جديدة، قد انتقَل هبا إىل أزمٍة عميقة. هكذا، 
معاِرضني  الباقون  القائم، ابت  فريٌق ابلنظاِم  ُأرِفَق  وبني 

مشلويل التأثري.
الدافُع األويلُّ وراَء تركيزي العميِق على املدنيِة عموماً، 
األربعِة  املَُجلَّداِت  يف  الرأمساليِة خصوصاً  احلداثِة  وعلى 
على صياغِة  القدرِة  إىل  يرمي  مرافعيت، كان  من  األوىل 
املُعاشِة  الكربى  النكباِت  هلذه  سوسيولوجيٍّ  حتليٍل 
واحدًة وراء األخرى؛ أي إىل رفِع الكابوِس اهلابِط على 
الغيوِم  وبعثرِة  القرَنني األخريَين،  الكرديِة خالل  احلقيقِة 
السوداِء اليت َتعلوها. كما إّن الشعَبني والثقافَتني األعرَق 
على  الكرِد  مع  ابلتداخِل  عاشتا  واللَتني  املنطقة،  يف 
وبصماهِتما  إمضاءاهِتما  وتتَرََكتا  احلضارّي،  التاريِخ  طوِل 
لإلابدِة  قرابانً  أصبحتا  قد  املنطقة؛  ثقافاِت  أرقى  على 
اجلماعية يف عصِر النكباِت الكربى تلك، فتتََعرَّضتا إىل 
التصفيِة والزوال. حيث ُقِضَي كلياً على الثقافِة اهليلينيِة 
األانضول.  بالِد  يف  أبكمِلها  سنًة  آالِف  ثالَث  رِة  املَُعمِّ
والزواِل  اإلابدِة  أمام  لوجٍه  أبنفِسهم وجهاً  الكرُد  وغدا 
ثقافيٍة  ركيزٍة  على  الدائرِة  اخلاصِة  احلرِب  يِد  على 
املُبقى  القوى  أما  العرقّي.  التطهرِي  ركائِز  من  مستورٍة 
شعوهَبا  َأذاَبت  فكأهنا  مسيطرة،  قوميًة  دواًل  عليها 
فاشياهِتا  بوتقِة  يف  وَصَهَرهتا  والرتكيَة  والفارسيَة  العربيَة 
مرافعيت  يف  سعيُت  واخلضراء. كنُت  والسوداَء  البيضاَء 
اخلصوِص  وجِه  على  احلرية«  »سوسيولوجيا  بت  املسماِة 
األصُل  املسؤوُل  هي  الرأمساليَة  احلداثَة  أبّن  التبياِن  إىل 

أمام  لوجهٍ   
ً
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جيب  مما  والقليُل  الكثرُي  ومثة  هذا  السياق.  هذا  عن 
بعِض  من  إمتاِمه  على  لِنعمْل  املؤلَّف.  هذا  إىل  إضافُته 

النواحي حسَب األوضاِع ووفَق وجهاِت النظر.
األخريَين، هي  القرَنني  املَُعيِّنُة يف غضوِن  املهيمنُة  القوُة 
قاَمت  فبينما  وإمرباطوريُتها.  اإلنكليزيُة  القوميُة  الدولُة 
هذه اإلمرباطوريُة إبرهاِق وإهناِك القوى الكربى يف أورواب 
االشتباِك  إىل  وجّرِها  البعِض،  بعِضها  على  أتليِبها  عرب 
داخَل الربِّ األورويبِّ خالل القروِن الثالثِة األخرية؛ فقد 
وطرِقها  القوى  تلك  مستعَمراِت  على  نفوَذها  َبَسَطت 
حني  يف  خارجياً.  شوَكَتها  أْن َكَسَرت  بعَد  التجارية، 
َأخَضَعت  منها. كما  تبقى  ما  على  سيطرهَتا  َأحَكَمت 
بنفِس  لَرقابِتها  الشرقيَّ  وجنوهَبا  آسيا  وشرقي  أمريكا 
الشمس.  عنها  تغيُب  ال  إمرباطوريًة  لتغدَو  األساليب، 
هذا وَشتتََّتت ثقافَة الشرِق األوسِط أيضاً أبساليب مشاهبة 
قومية،  ُدَويالٍت  إىل  القرَنني األخريَين، وَقسََّمتها  خالل 
لرَتبَطها بعجلِة احتكارِها اقتصادايً وأيديولوجياً. يف حني 
َدأََبت اإلمرباطوريتان اإليرانيُة والعثمانيُة على االستمراِر 
وانَقسَم  القرَنني.  هَذين  طيلَة  ُيَسّمى  حسَبما  ابحلياِة 
العرُب واإليرانيون واألتراُك الحقاً إىل دوٍل قوميٍة كثريٍة 
ما  إذا  بينما  استقالهَلم.  ليواصلوا  ابملستقلة،  َيت  مسُِّ
األمِر  واقِع  يف  فسُيالَحُظ  أعماِقه،  بكلِّ  الوضُع  ُحلَِّل 
للنظاِم  املمنَهجِة  السيادِة  من  جزءاً  أّن  سهولة،  وبكلِّ 
قد  العامَل،  أرجاِء  يف كافِة  واملنتشرِة  الوحيد،  املهيمِن 
َطت وُسوَِّق هلا ضمن الشرِق األوسِط أيضاً. وكنُت  ُنشِّ
رَميُت إىل كشِف النقاِب عن هذا الواقع، عندما عاجلُت 

ابلتاريِخ  التفكرُي  ألحٍد  مُيِكُن  ال  املركزية.  املدنيِة  نظريَة 
على أنه أجزاٌء اثبتٌة ومنفصلٌة عن بعِضها بعضاً، إال إذا 
نقيُض  هي  واحلقيقُة  متزيق.  شرَّ  ُمزَِّق  قد  عقُله  كان 
وهو كحلقاِت  حقيقة،  الكوينَّ  التاريَخ  أّن  أي  ذلك. 
سلسلٍة مرتابطٍة ببعِضها البعِض إىل يوِمنا الراهن، أو إنه 
َيسيُل متدفقاً دون انقطاٍع كالنهِر األّم. وال تربُح إنكلرتا 
سريورَته  نًة  وُمَؤمِّ املركزية،  املدنيِة  لنظاِم  ُمنِشئًة  قوًة 
الذي  ابملستوى  ليس  ولو  فيه،  املهيمنَة  القوَة  بوصِفها 

كانت عليه سابقاً.
إّن تقييَم الدوَل القوميَة يف الشرِق األوسِط أبهنا والايٌت 
ضمن هذا النظام، سوف يتَُقّرِبُنا أكثر بكثري إىل احلقائِق 
أو  مستقلًة  مجهورايٍت  الوالايِت  وَكوُن  االجتماعية. 
مَمَلكة، لن يُغرَي من جوهرِها شيئاً. أما القوُل بقليٍل من 
التبعيِة وكثرٍي من االستقالل، فهو حمُض ُهراٍء وتتُرَّهات. 
فهَم  يستطيَع  لن  احلقيقة،  هذه  يستوعُب  ال  وَمن 
االهنياِر احلاصِل يف روسيا السوفييتيِة بعد سبعني عاماً، 
وال  الرتكية،  اجلمهوريِة  يف  البيضاِء  الفاشيِة  إدارَة  وال 
الفاشيَة السوداَء يف الدوِل القوميِة العربية، وال الفاشيَة 
وأفغانستان. كما  وابكستان  إيران  من  يف كلٍّ  اخلضراَء 
املباِغِت  االهنياِر  حاالِت  حتليِل  يف  قاصراً  وسيظلُّ 
يف  متاماً  ابملستقلِة  املسماِة  الدوِل  لدى  اللوِن  وتغيرِي 
قوٍة  حتوُِّل  حتليِل كيفيِة  وكذلك  قاطبًة،  املعمورِة  أرجاِء 
يف  احلياِة  روَح  َتضخُّ  رئيسيٍة  قوٍة  إىل  عمالقٍة كالصني 

الرأمسالية.
ابلثورات،  األوسِط  الشرِق  يف  القوميُة  الدوُل  ُتَشيَّْد  مَل 
واهلدُف  املهيمن.  النظاِم  من  وَسوٍق  بدعٍم  ُشيَِّدت  بل 
هذا  ابسِم  شعوهِبا  استعماُر  هو  الدول،  هلذه  األويلُّ 
النظاِم وأبشدِّ األشكاِل صرامة. وكانت انجحًة يف هذه 
العاملَِ  أصقاِع  عموِم  يف  َيسري  عيُنه  والسياُق  الناحية. 
أيضاً. هذا وتتخفى هذه النُُّظُم االستعماريُة خلف وضِع 
الفوضى العارمِة املتجذرِة يف الشرِق األوسط، واليت ال 
مُيكُن االستمراُر هبا إال بنحٍو وحشيٍّ ُمريع. وسنستطيُع 
يف  التمحيِص  عند  أفضل،  مبنواٍل  الواقِع  هذا  فهَم 
النيوليربايّل،  األخرِي  املايلِّ  املاِل  رأِس  عصِر  جمرايِت 
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هذا  باسمِ  شعوبِها   
ُ
استعمار هو  الدول، 

 األشكالِ صرامة
ِّ
النظامِ وبأشد
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املنطقِة  شعوِب  على  الشاملَة  البطالَة  ُيَسلُِّط  والذي 
فيها.  البيئِة  على  ويقضي  موارَدها،  وَيستهلُك  مجعاء، 
ابملائة  عشرة  ُيَشكُِّل  فريٍق  فسيطرُة  املطاف،  هنايِة  ويف 
ظلِّ  يف  املاِل  من  املاَل  وَيكسُب  السكان،  نسبِة  من 
االجتماعيِة  احلياِة  حقوِل  جبميِع  وحَتَكُُّمه  النظام،  هذا 
القومويَّ  التعصَب  وإبقاُؤه  والثقافية،  واالقتصاديِة 
حَتَكُِّمه؛  على  التسرِت  بغيَة  دوماً  األجندِة  يف  يَنويَّ  والدِّ
كلُّ ذلك ال ُيربهُن مناَء البلداِن أو استقالَل ُأمَمِها. إذ، 
بصهِر  يُقاُم  سوءًا،  مراحِلها  أفظَع  الشعوُب  حتيا  وبينما 
عجلِة  ضمن  االجتماعيِة  الثقافِة  من  املتبقيِة  البقااي 
الدولِة القومية. إننا نَودُِّع آخَر أطالِل كرامِة الفرِد وِعّزته، 
الفردية.  واحلرايِت  احلقوِق  عصُر  أنه  يُقاُل  عصٍر  يف 
اإلابدِة  مصطلِح  حتليِل  أثناء  ذلك  يف  النجاُح  مبقدوِران 
نطاقاً  وأعمَّ  نظاماً  أكثَر  إىل جوهٍر  ابلوصوِل  اجلماعية، 
)مل أفهم ما املراد من هذه اجلملة، وما عالقته ابجلملة 
السابقة(. ُتوىل العنايُة الفائقُة ِلَلفِظ »الفريد« إشارًة إىل 
عكُس  احلقيقُة  بينما  اليهود.  حبقِّ  اجلماعيِة  اإلابدِة 
مثة  بل  »فريدة«.  مجاعيٍة  إابداٍت  من  ما  أي،  ذلك. 
أو  شعٍب  أو  جمتمٍع  صفوِف كلِّ  بني  مجاعيٌة  إابداٌت 
دولٍة قومية، قليلًة كانت أم كثرية. حيث تتُنتَفَُّذ يف بعِضها 
جسدايً، بينما تتحقُق ابألغلِب ثقافياً وبنحٍو مستور. أما 
فرُض التجرُِّد من التاريِخ واالقتصاِد واإلدارِة والذهنية، 
اجلسديِة  اإلابداِت  بقدِر  جائٌر  وتعسفيٌّ  مؤثٌر  فهو 

والثقافيِة أبقلِّ تقدير.
إىل  املايلِّ  املاِل  ورأِس  الصناعويِة  حَتوُُّل  جيب 
الدخوِل  من  األعظِم  الربِح  قانوُن  يتمكَن  احتكار، كي 
أما  استغاللياً.  رأمسالياً  شكاًل  بوصِفه  التنفيِذ  قيَد 
الدولِة  سيادَة  بدورِه  فيتطلُب  االحتكارّي،  التحوُل 
حتت  ُمندرٍج  منطيٍّ  جمتمٍع  بناِء  إىل  اهلادفِة  القوميِة 
أوعيِته  أدقِّ  حىت  إايه  وَرصِدها  السلطِة  أجهزِة  رقابِة 
هذا  القوموية.  األيديولوجيا  هيمنِة  ظلِّ  يف  الشعريِة 
املايلِّ  املاِل  رأِس  واحتكاُر  الصناعويُّ  االحتكاُر  ويُنَشأُ 
مع  املتباَدل  والدعِم  ابلتداخِل  االقتصاِد  أرضيِة  على 
احتكاِر الدولِة القومية. وبتأسيِس االحتكاِر القومويِّ يف 

وحَتَقََّق  السياق،  اكتَمَل  قد  َيُكوُن  األيديولوجّي،  احلقِل 
ابلتايل  مفاُده  ما  وهذا  املأمول.  املتجانُس  اجملتمُع 
انتصاَر الفاشية. أما اختزاُل الفاشيِة إىل ممارساِت هتلر 
وموسوليين، واعتبارُها وكأهنا ظواهٌر فريدٌة للفاشية؛ فهو 

أحُد أهمِّ حتريفاِت األيديولوجية الليربالية.
اجلماعية.  اإلابدِة  من  مارٌّ  جمتمٌع  النمطيُّ  اجملتمُع 
ويُقضى  احلقيقّي،  اترخِيه  من  اجملتمُع  يُبتتَُر  فبالتنميِط 
تصوراٍت  عرب  فيه  املختلفِة  الثقافاِت  مجيِع  على 
أيديولوجيٍة ومهيٍة جوفاء )دين تصوريٌّ أجوف(. هكذا، 
الربِح األعظميِّ على  قانوُن  فيه  يُطَبَُّق  الذي  احلنِي  ويف 
ميداِن االقتصاد، َيُكوُن احتكاُر الدولِة القوميِة قد طُبَِّق 
على السلطِة أيضاً. ما حتقََّق مع احلرِب العامليِة الثانية، 
هيمنِة  جتاه  وروسيا  وأمريكا  إنكلرتا  هيمنِة  بسُط  هو 
القطَبني  أحِد  َتغلُُّب  إنه  أي  وإيطاليا.  والياابن  أملانيا 
انتصاراً  وليس  اآلخر،  على  االحتكاريَّني  املهيمَنني 
الليربالية. حيث  ادََّعت  مثلما  الفاشيِة  للدميقراطيِة ضد 
شكَل  ابعتبارِها  الفاشيَة  لكّن  األملايّن،  املعسكُر  ُهزَِم 
َيكتمُل  عاملياً.  سيادهِتا  توسُِّع  عصَر  َوجلََت  قد  سلطة، 
عصِر  مع  وهيمنِتها  الرأمساليِة  احلداثِة  ازدهاِر  عصُر 
على  املُحَكمة  )السيادة  املتأخر  املايلِّ  املاِل  رأِس 
االقتصاِد بعد سبعينياِت القرن العشرين(، والذي يكتمُل 
اجملتمِع  على  القوميِة  الدولِة  تسليِط  عصِر  مع  بدورِه 
هذه  تتقدْم  مَل  اجلماعية(.  اإلابدِة  من  )املاّر  املَُنمَّط 
ابملستطاِع  بل  ريب.  دون  مستقيم،  خطٍّ  على  املرحلُة 
إىل  األورويبِّ  االحتاِد  ظهوِر  بسياِق  ارتباطاً  تقييُمها 
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السوفيييّت  االحتاِد  واهنياِر  الستينيات(،  )بعد  الوسط 
عموماً  الرأمساليِة  احلداثِة  واهنياِر  التسعينيات(،  )بعد 
وما  اخلصوص.  وجِه  على  الفاشيِة  القوميِة  والدولتيِة 
سوى  حقيقِته،  يف  احلداثِة  وراء  مبا  املسمى  العصُر 
فاشيًة،  الصائرِة  املتأخرِة  الرأمساليِة  احلداثِة  اهنياُر 
ودخوهُلا حالَة الفوضى. من هنا، فبقدِر حتديِث احلداثِة 
أيضاً  الدميقراطيِة  العصرانيِة  مبقدوِر  لنفِسها،  الرأمساليِة 
ُد  النفاذ من الفوضى وهي تتحلى بقوٍة كبرية. ما سُيَحدِّ
واليت  واملمارسة،  املعىن  قوُة  هو  هنا،  ويرمسُه  السياَق 
سيتسلُح هبا الطرفان املعنيان على الصُُّعِد األيديولوجيِة 
املآل، سوف  والفنية. ويف آخِر  والسياسيِة واألخالقيِة 
ضد  وستكافحان  لوجه،  وجهاً  للحقيقة  قتُوَّاتن  تتقابُل 
بعِضهما بعضاً. وحسَب الوضع، إما أْن تتجذَر الفوضى 
وتستمر، أو أْن يتغلَب أحُد الطرَفني. لكّن الصراَع هبذه 

األشكاِل سيأخُذ سنيناً، بل ورمبا قروانً مديدة.
رداً  سُيعطى  الذي  اجلواُب  يتميُز  السياق،  هذا  ويف 
األانضوِل  أراضي  يف  حَتَقََّق  الذي  ما  سؤاِل:  على 
أّن  وميزوبواتميا؟ أبمهيٍة كربى ابلنسبِة ملوضوِعنا. ذلك 
لإلمرباطوريِة  ابلنسبِة  اسرتاتيجيًة  األراضي كانت  هذه 
الرأمسالية  احلداثِة  يف  مهيمنٌة  قوٌة  هي  اليت  اإلنكليزيِة 
املتصاعدَتني كندَّين  وروسيا  ألملانيا  ابلنسبِة  )وكذلك 
نظاِم  نشوَء  َشِهَدت  أراضياً  لكوهِنا  نظراً  وذلك  هلا(؛ 
وجوِده  دميومَة  َأمََّن  الذي  العريِق،  املركزيِة  املدنيِة 
عليها مدى آالِف السنني. كما وكانت حُتَتُِّم إخضاَعها 
األوسِط  ابلشرِق  التحكِم  أجِل  من  األكيدِة  للسيطرِة 

تنتهُل هذه  لذا،  واهلند.  الوسطى  القوقاز وآسيا  وبالِد 
سواء،  حدٍّ  على  واملرحليَة  التارخييَة  أمهيَتها  األراضي 

من هذا الواقِع القائم.
ال مُيكُن صياغة حتليٍل صائٍب بشأِن الكياَنني املَُسمََّيني 
)أي،  والرتقي«  االحتاد  الفتاة« و«مجعية  تركيا  بت«حركة 
بشأِن األيديولوجياِت القومويِة والبىن السلطويِة احلديثِة 
 1840 عام  االجتماعيِّ  اإلصالِح  عهِد  من  املبتدئِة 
إىل يوِمنا الراهن(، إال بناًء على عالقاهِتما مع حساابِت 
سابقاً،  ذُكِر  ومثلما  اهليمنة.  يف  الرأمساليِة  احلداثِة 
حتتِضران،  اللتان  واإليرانيُة  العثمانيُة  فاإلمرباطوريتان 
قد  اهليمنة، كانتا  يف  املوازَنة  حساابِت  من  وانطالقاً 
ال  مبستحااثٍت  فيها  َتُكوانن  ما  َأشَبُه  حالٍة  يف  وقَعتا 
أمام  الوحيُد  والسبيُل  ابلعيش.  هلا  َح  مسُِ بل  تعيش، 
السلطة،  يف  البقاِء  أجِل  من  اإلمرباطوريِة  بريوقراطياِت 
كان االستمراَر بوجوِدها اعتماداً على قوٍة أو عدِة قوى 
سلطويٌة  خنٌب  شرَعت  ذلك،  على  وأتسيساً  مهيمنة. 
ارتباطاً  بعضاً  بعِضها  عن  والتمايِز  ابالنفصاِل  جديدٌة 
ابلقوى املهيمنِة على املناطِق اآلنفِة الذكر، أي إنكلرتا 
وأملانيا وروسيا وجزئياً فرنسا. من هنا، كان تقليُد تلك 
فمثلما  منه.  مفّر  ال  أمراً  الرأمساليِة  للحداثِة  النخِب 
القدمية  اإلمرباطوريِة  ابلثقافِة  تعيَش  أْن  هلا  ما كان  أنه 
زمٍن  منذ  َغَزهتا  قد  الرأمساليِة كانت  احلداثِة  ثقافَة  )ألّن 
َخياراِت  إىل  التطلُع  أيضاً  بعيد(، فقد كان حماٌل عليها 
أبداً  املتَوقَِّع  غرِي  من  أي، كان  الدميقراطية.  الشعِب 
تبين  اليت  البريوقراطياِت  من  دميقراطيٍة  انطالقٍة  انتظاُر 
الشعب، ومن  ثقافِة  وجوَدها على أرضيِة هنِب وسلِب 
الشرحيِة العليا اليت تَبثُّ الروَح فيها )فيما عدا حاالت 
االستثناء(. إذ مَل َيُكن هناك أيُّة فرصٍة أمام هؤالء سوى 
وما  اتبعة.  اجلديدِة كُمرَفقاٍت  اهليمنِة  بقوى  االلتحاُق 
الرأمساليِة  احلداثِة  تقليِد  نقَل  كان  األمِر  من  يتبقى 
كما هي عليه، من خالِل تنوٍر بريوقراطّي. هكذا، فقد 
مثلما  الطريق،  هذا  أيضاً  العثمانيُة  البريوقراطيُة  َوجلََت 
الثورِة  إابن  أورواب  )يف  أمجع  العاملَِ  يف  احلاُل  كانت 
الشباب«،  العثمانيني  »حركُة  فت  ذلك(.  قبَل  الفرنسيِة 
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»مجعية  إىل  حتوَلت  اليت  الفتاة«  تركيا  »حركُة  تَليها 
ليستا   ،1890 أعواِم  من  اعتباراً  والرتقي«  االحتاِد 
الطريِق  هذا  على  خمطّوَتني  حرجَتني  خطوَتني  سوى 
وأيديولوجياً،  االجتماعّي.  اإلصالِح  بعَد عهِد ابشواِت 
فالتحوُل البادُئ أواًل ابلنزعِة العثمانوية، واملستمرُّ بنزعِة 
قد  كان   ،Panİslâmizm اإلسالمية  اجلامعِة 
التطلُع من  فبينما كان جيري  الرتكياتية.  نزعِة  إىل  انتهى 
خالِل النزعِة العثمانويِة إىل خلِق دولٍة قوميٍة مبنيٍة على 
جَرت  فقد  اإلمرباطورية،  من  املتبقيِة  األنقاِض  مجيِع 
كياٍن  عرب  ابإلمرباطوريِة  لالستمراِر  ابملقابل  احملاوالُت 
مؤلٍف من الشعوِب املسلمِة )وخاصة مبا يشمُل العرَب 

اجلامعِة  على  أتسيساً  أيضاً( 
ميوِل  إزاء  وذلك  اإلسالمية، 
االنفصاِل اليت تبدَّت لدى ذوي 
تعزُِّز  ومع  املسيحية.  اجلنسيِة 
صفوِف  بني  االنفصاِل  نزعِة 
إىل  الرتكياتيِة  تياُر  بتََرَز  العرب، 
جتربُة  كانت  وبينما  املقدمة. 
)املشروطية(  الدستوريِة  املََلكيِة 
»حركة  طموحاِت  من  األوىل 
فقد كان  الشباب«،  العثمانيني 
اإلسالمويِة  األيديولوجيَتني  طابُع 
الثانيِة  املشروطيِة  يف  والرتكياتيِة 

هو السائد.
رمسيٍة  أيديولوجيا  إىل  الرتكياتيِة  أيديولوجيُة  حتوَلت 
بدءاً  الدولة،  حول  املتمحورِة  واألحزاِب  الدولِة  يف 
اهليمنِة  ولقوى  احلايّل.  يوِمنا  وحىت   1913 عاِم  من 
أم  قلياًل كان  والنزعات،  امليوِل  هذه  مجيِع  يف  نصيُبها 
آَزَر  حيث  جاّد.  ماسوينٌّ  تسلٌُّل  مثَة  أنه  واألهمُّ  كثريًا. 
أايِم  منذ  العلمانيِة  القومويِة  احلركاِت  املاسونيون كافَة 
بني  احملاسبِة  من  ضرٌب  ذلك  وكأّن  الفرنسية؛  الثورِة 
موايل  وبني  البورجوازيِة  املدنيِة  ابجملتمعيِة  املنادين 
حدٍّ  أبعِد  إىل  نفوَذهم  َبَسطوا  وقد  الثيولوجية.  السلطِة 
يف التياراِت الثالثِة البارزِة خالل السياِق املبتدِئ بعهِد 

األصَل  احلاكمَة  النخبَة  وَشكَّلوا  االجتماعّي،  اإلصالِح 
هذا  سلطِتها.  ويف  والرتقي  االحتاِد  مجعيِة  نشوِء  يف 
وكان للصهيونيِة أيضاً أتثريُها يف تلك التياراِت الثالث. 
فالصهاينُة الذين أعَلنوا أنفَسهم رمسياً كممثلي القومويِة 
وراء  مندفعني  عاَم 1896، كانوا  اليهوديِة  البورجوازيِة 
حبيث  القدميِة  اليهوديِة  اإلسرائيليِة  الدولِة  تشييِد  إعادِة 
من  ميرُّ  ذلك كان  إىل  والسبيُل  القدس.  مركُزها  َيُكوُن 
اجلهاُز  أما  العثمانية.  اإلمرباطوريِة  يف  نفوِذهم  مدى 
والرتقي.  االحتاِد  مجعيَة  فكان  ذلك،  على  املساعُد 
أيديولوجيًة  بنيًة  لقد كانت اجلمعيُة من حيث املضموِن 
وسياسيًة معقدًة للغاية، على الرغِم من إقرارِها ابلرتكياتيِة 
مع  تزاُمناً  رمسيٍة  كأيديولوجيٍة 
 .1913 الثاين  كانون  انقالِب 
عن   ُ تتَُعربِّ كانت  هنا  والرتكياتيُة 
خليٍط معقٍد متألٍف من ُحثالِة وُرسابِة 
امِلَلِل  أنواِع  شىت  من  األعضاِء 
واألقواِم بداًل من األتراك، أكثر ِمن 
سوسيولوجية.  ظاهرٍة  إىل  ارتكازِها 
كان  الذِّكِر  اآلنُف  الكياُن  وهذا 
أثنية،  أو  طبقيٍة  خلفيٍة  أليِة  مفتقراً 
َطَغت  اليت  املرحلِة  هذه  يف 
املؤسساِت  حبِث  حساابُت  عليها 
واعد،  مستقبٍل  عن  البريوقراطيِة 
هذا  جبانِبها  الرتكياتيَة  أّن  أي  اجليش.  رأِسها  وعلى 
عِمَلت  مث  البداية.  يف  مزيفًة  واصطناعيًة  ُرسابيًة  كانت 
انتزاِعها عرَش  بعَد  لذاهِتا  اجتماعيٍة  أرضيٍة  إعداِد  على 
بورجوازيٍة  طبقٍة  لتكويِن  املساعي  دارت  إذ  السلطة، 
فقد  اجلمهورية،  سلطاُت  أما  البريوقراطية.  أحشاِء  من 
جهَدت لالستمراِر هبذا الربانمِج ُمَطوِّرًة إايه وصواًل إىل 
يوِمنا. هذا وقد ظلَّت مبادئُها األيديولوجيُة عيَنها على 
فريٍق  إىل  الزمِن  مع  انقساِمها  من  الرغِم  على  الدوام، 

مركزيِّ الِوجهِة وآخر إنسايّنِ املركز.
النخبُة  تلك  ستتَُنّميها  اليت كانت  للبورجوازيِة  ما كان 
األرضيِة  من  اجملرَّدُة  واأليديولوجيُة  السلطويُة 

 الرتكياتيةِ 
ُ
ت أيديولوجية

َ
حتول

الدولةِ  أيديولوجيا رمسيةٍ يف  إىل 
واألحزابِ املتمحورةِ حول الدولة، 
يومِنا  عامِ 1913 وحىت   من 

ً
بدءا

ها 
ُ
نصيب اهليمنةِ  ولقوى   .

ّ
احلايل

والنزعات،  امليولِ  هذه  مجيعِ  يف 
 
َ
 أنه مثة

ُّ
. واألهم

ً
 كان أم كثريا

ً
ّقليال

 جاد
ٌّ
 ماسوني

ٌ
ل

ُّ
تسل
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أْن  إال  هلا  ما كان  انطالقِتها؛  يف  والطبقيِة  االجتماعيِة 
هي  الدولِة  ورأمساليُة  الدولة.  رأمساليِة  طريِق  عن  تنَشَأ 
اإلبداع.  إىل  وافتقاراً  رجعيًة  الرأمساليِة  أشكاِل  أكثر 
والتطفِل  ابالغتذاِء  ستتصاعُد  أهنا كانت  فإما  ابلتايل، 
على  ابالستيالِء  وجوَدها  ُن  ستتَُؤمِّ أو  اخلارج،  على 
فائِض القيمِة من خالِل تسليِط اإلرهاِب التعسفيِّ على 
خَلَقت  اخلارجيِّ  الدعِم  إىل  احلاجُة  داخلياً.  اجملتمِع 
بتَْيَد  اليهودّي.  املاِل  لتسلِل رأِس  املناسبَة  األجواَء  دوماً 
أّن اليهوَد كانوا مسيطرين للغاية يف عصِر ازدهاِر اهليمنِة 
أعواِم  بعَد  وابألخصِّ  السالجقة،  عهِد  منذ  الرأمساليِة 
1550. فبعَد طرِدهم وَسْبِيهم من إسبانيا )1492(، 
َجعَل  بينما  هولندا،  أمسرتداِم  يف  منهم  فرٌع  خَتَندَق 
فرُعهم اهلامُّ الثاين من خطِّ إزمري – سالنيك – إستنبول 
تقليدايً  اليهودّي  املاِل  رأُس  تواَجَد  وَلطاملا  له.  مركزاً 
الرأمساليني  شرحيَة  اليهوَد كانوا  أّن  أي  األانضول.  يف 
على  وخارجياً  داخلياً  انتظاماً  األكثر  واملستثمرين 
السواء. ورؤوُس األمواِل هذه دفتََعت اليهوَد إىل الرتكيِز 
بولونيا،  روسيا،  على  بدايًة  االستيطاِن  حساابِت  يف 
أملانيا  كانت  الربيطانية.  واجلزيرة  هولندا،  أملانيا، 
غريه.  من  أكثر  احلساابُت  حوَله  داَرت  الذي  البلَد 
واالقتصاديُّ  والسياسيُّ  األيديولوجيُّ  اليهوِد  دوُر  وكان 
النزعاِت  أكثَر  رادوا  إذ  بورجوازيِتها،  نشوِء  يف  حثيثاً 
يف  َخالّقاً  دوراً  ولعبوا  اإلطالق،  على  مثاليًة  األملانيِة 

رأمساليِتها  وتصعيِد  األملانيِة،  القومويِة  النعراِت  أتجيِج 
بَتعاٍط يتشبَُّه ابملَِلِك أكثَر من املَِلِك نفِسه.  بَِيِد الدولِة 
وجِه  يف  األماِم  إىل  األملانيِة  اهليمنِة  نزعَة  أَبرزوا  هكذا 
حني  يف  واإلنكليزية.  والفرنسيِة  الروسيِة  اهليمنِة  ميوِل 
كانت الصهيونيُة نزعًة تتََبدَّت ابألغلب لدى البورجوازيِة 
إنكلرتا  يهوُد  كان  النمساوية.   – األملانيِة  اليهوديِة 
فّعالني. لكّن البورجوازيَة اليهوديَة األملانيَة  وروسيا أيضاً 
حىت  أي   ،1918 عاِم  حىت  املقدمة  يف  دوماً  كانت 

اهنياِر اإلمرباطوريِة األملانية.
املقدمة،  إىل  األملانيِة  الدولِة  ماِل  لرأِس  التبعيُة  بَرَزت 
اإلمرباطوريِة  يف  املتطورِة  املوازَنِة  حساابِت  حصيلَة 
.فالتأثرُي  الثاين  احلميد  عبد  السلطان  مع  العثمانيِة 
والرتقي،  االحتاِد  مجعيِة  يف  أصاًل  احلصنُي  األملاينُّ 
اليهودّي.  املاِل  رأِس  نفوَذ  سوى  جوهرِه  يف  َيُك  مَل 
احملليِّ  اليهوديِّ  املاِل  ورأِس  املاسونيني  أتثرِي  وإبضافِة 
إليه، فإّن القومويَة اليهوديَة َموَضَعت وَرسََّخت الصهيونيَة 
األانضوليَة الرتكيَة بنحٍو منيٍع قبل الصهيونيِة اإلسرائيلية. 
إعالن  من:  يف كلٍّ  األصِل  الدوِر  أصحاَب  لقد كانوا 
كانون  شهِر  من  األول  انقالب  الدستورية،  املََلكيِة 
الثاين 1913، سياق التحرر الوطين فيما بني 1919 
و1922، وإنشاء اجلمهورية. وهلذا السبِب ابلتحديد، 
ألداِء  اسُتخِدَمت  أو  الرتكياتية،  األيديولوجيُة  أدَّت 
لذا،  وإخفائِها.  حقيقِتهم  حلجِب  األمثِل  تاِر  السِّ دوِر 
الِكراِم  مروَر  واملارُّة  السطحيُة  التجريديُة  فالتحليالُت 
توضَح  أْن  من  وبداًل  الرتكية،  الرأمساليِة  نشوِء  على 
توضيِح  عن  واالبتعاِد  التعميِة  دوَر  تلعُب  فإهنا  األمور، 
ذلك  املعىن.  حتريَف  وحُتَقُِّق  هو،  امللموِس كما  التطوِر 
الرتكيِة  الرأمساليِة  يف  َيسري  اليهودّي  املاِل  رأَس  أّن 
وبُنيِة  اخلارجيِة  سياسِتها  يف  وابألخصِّ  ساحق،  بتأثرٍي 
ومبا  بل  والثقافية؛  األيديولوجيِة  واملؤسساِت  اجليِش 
والثقافيِة  األيديولوجيِة  البىن  داخَل كافِة  منزلَته  ُيضارُع 
ويزيُد  األملانية،  الرأمساليِة  يف  السلطِة  أجهزِة  وداخَل 
تركيٍة  بورجوازيٍة  من  ما  أي،  وحتكمًا.  كثافًة  عليها 
واألنصاُر  املقهورون  الرتكماُن  هناك  بل  الوسط.  يف 

أشكالِ  أكثر  هي  الدولةِ   
ُ
رأمسالية

اإلبداع.  إىل   
ً
وافتقارا  

ً
رجعية الرأمساليةِ 

 
ُ
ستتصاعد كانت  أنها  فإما  بالتايل، 
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مجاهرَي  مجيَعهم  بوصِفهم  القرويني  وحشوُد  املسيحيون 
ماٍل  ورأُس  يهوديُة  بورجوازيُة  وهناك  احلقة.  الرتكياتيِة 
خُيَلُِّف  يهودّي يتقمصان دوَر البورجوازيِة الرتكيِة بشكٍل 
يف  التمعِن  ومبجرِد  وراَءه.  جام«  يشيل  »أفالِم  أفضَل 
ابعتبارِه  املهيمنِة  القابضِة  وشركِته  وهيب كوج  حكايِة 
َنُكوُن  الرتكية،  اجلمهوريِة  بورجوازيِة  يف  األوَل  الرجَل 
هنا  يُقاُل  ال  تركيا.  بورجوازايِة  َقرأان مجيَع حكاايِت  قد 
بل  أبدًا.  تتواجْد  ومَل  تتشكْل،  مَل  الرتكيَة  البورجوازيَة  أّن 
ما نرمي إليه هو ضرورُة النظِر إىل كيفيِة نشوئِها ميدانياً 

وعملياً، وحتليِلها مبوجِب ذلك.
اليهوديٍّ  املاِل  ُيَشكَِّك يف قوِة رأِس  أْن  ال مُيكُن ألحٍد 
الرأمسالية.  احلداثِة  عصِر  يف  أساسيًة  بِنائيًة  قوًة  بصفِته 
الفكريِة  قوتِه  يف  التشكيُك  أيضاً  احملاِل  ومن  كما 
ما من ريٍب إطالقاً  نفِسه،  الوقِت  أيضاً. ويف  والثقافيِة 
اليهود  املتنورون  به  تكفََّل  الذي  الرايديِّ  الدوِر  بشأِن 
األيديولوجيِة  املقهورين  حركاِت  صفوِف  بني  وكادحوه 
املشاعِر  أتجيِج  إىل  هنا  نرمي  ال  إننا  وامليدانية. 
للتخندِق  السليِم  التحديِد  إىل  بل  للسامّية،  املناِهضِة 
واحلركاِت  الرأمساليِة  من  لكلٍّ  واالجتماعيِّ  التارخييِّ 

املناِهضِة هلا على حدٍّ سواء.
برَز   ،1918 عاَم  األملانيِة  اإلمرباطوريِة  اهنزاِم  مع 
إىل  وهولندا  إنكلرتا  يف  املتمركُز  اليهوديِّ  املاِل  رأُس 
يف  منتصرًة دوماً  إنكلرتا  َخرَجت  أو ابألصح،  املقدمة. 
هنايِة كلِّ مطاٍف من صراِع قوى اهليمنِة يف ِكال الطرَفني 
اللَذين كاان على تنافٍس قوميٍّ منذ القرِن السادِس عشر 
الفرنسية،  اإلمرباطورية  مث  أواًل،  اإلسبانية  )اإلمرباطورية 
والعثمانية(.  والروسية  األملانية  اإلمرباطورايت  وأخريًا 
االنتصاِر  هذا  إحراِز  يف  اليهوديِّ  املاِل  رأِس  ودوُر 
الوالايِت  تشييِد  يف  احلاُل  مثلما  متاماً  األمهية؛  ابلُغ 
املتحدِة األمريكيِة اليت كانت سابقاً مستعَمرًة إنكليزية، 
وينبغي  هذا  املهيمنة.  القوِة  منزلِة  إىل  هبا  النهوِض  ويف 
هتلر  ظهوِر  ودافِع  أسباِب  عن  الواقِع  هذا  يف  البحُث 
دوراً  لعَب  الذي  اليهوديِّ  املاِل  فرأُس  والنازيني. 
شوفينيٍة  احتكاريٍة  دولٍة  رأمساليِة  أتسيِس  يف  اسرتاتيجياً 

هزميِة  عن  املسؤول  هو  اعُترِبَ  األملايّن،  القناَع  متقمصاً 
ِصغاِر  من  يتكوُن  هتلر  حزُب  أملانيا يف 1918. كان 
الضيقة.  واآلراِء  احملدودِة  اآلفاِق  ذوي  البورجوازيني 
واأليديولوجيا الشوفينيُة اليت َترعرعوا عليها، كانت تُثرُي 
لديهم بغضاً ومقتاً شديَدين إزاء اليهوِد املتوارين خلف 
إىل  البغيُض  احلقُد  هذا  هبم  انتهى  وقد  األملايّن.  القناِع 
اإلابدِة اجلماعية. ذلك أهنم كانوا يُلقون مسؤوليَة توسِع 
السيطرِة اإلنكليزيِة وتشييِد روسيا السوفييتيِة أيضاً على 
عاتِق اليهود. ِزْد على ذلك أّن العديَد من االشرتاكيني 
ذوي األصوِل اليهوديِة من أمثاِل روزا لوكسمبورغ، كانوا 
لعبوا دوراً طليعياً يف احلرِب الداخلية. هذا وكان كارل 
وضِع  ولدى  هنا،  من  األصل.  يهوديَّ  أيضاً  ماركس 
حقيقُة  فستتوضُح  جنب،  إىل  جنباً  العوامِل  هذه  كلِّ 

الرأمساليِة واإلابدِة اجلماعيِة بنحٍو أفضل.
حقيقٌة أخرى هامٌة ينبغي إضافتها، أال وهي الفرُق بني 
نزعيَت القومويِة اليهودية )الصهيونية( والكونيِة اليهودية. 
الشأِن إلسرائيل، وابلتايل  املنزلِة ذاِت  الرغِم من  فعلى 
ابلكونيِة  القائلني  اليهوَد  إّن  إال  اليهودية؛  للقومويِة 
أم  دولياً،  سواًء  األوقات،  يف كلِّ  ابلنفوِذ  متتعوا  أيضاً 
اليهوِد  أنباُه  ترتكُز  وبينما  الكادحني.  معسكراِت  يف 
تتجُه  العامليني  اليهوِد  دقَة  فإّن  إسرائيل،  يف  القومويني 
االقتصاِد  احتكاراِت  صوب  العاملية(  الشركاِت  )عرَب 
متَوقُِعها  وحنو  احمللية،  القوميِة  الدوِل  يف  والسلطِة 
الراسِخ  دورِها  إىل  ابإلضافِة  األماكن،  هذه  يف  الوطيِد 
بصدِد الشركاِت الدوليِة واألجهزِة اإلعالميِة واألنشطِة 

الثقافية.
من هنا، فكلُّ أيديولوجيٍة وثقافيٍة قومويٍة ودولتيٍة قومية، 
بل وجوهرايً  فحسب،  املاِل هذا ظاهرايً  رأَس  تتَتتَْبُع  ال 
أيضاً  قوميٍة  دولٍة  لكلِّ  االحتكاريِة  النزعِة  ويف  أيضاً. 
احلاُل  مثلما  متاماً  العاملّي،  اليهوديِّ  املاِل  رأِس  أصابُع 
الكويّنِ  للدوِر  وِطبقاً  االقتصادّي؛  االحتكاِر  نزعِة  يف 
الذي يلعُبه اليهوُد االشرتاكيون يف حركاِت املسحوقني 

املضَطَهدين املناديِة ابحلريِة واملساواة.
اليت سُتشاُد  )إسرائيل  أسباٍب اسرتاتيجية  من  وانطالقاً 
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اترخييٍّ  بدوٍر  األانضوِل  أراضي  تتميُز  فلسطني(،  يف 
ابلنسبِة لليهودية، دخواًل كان أم خروجاً. وقد ظلَّ هذا 
البابليني واآلشوريني  منذ أايِم  الدوُر االسرتاتيجيُّ سارايً 
والدخوِل  اخلروِج  فطريُق  والبيزنطيني.  والروِم  والعرِب 
بالِد  من  ميرُّ  ِقسمياً(،  )وميزوبواتميا  القدس  وإىل  من 
تتَُعدُّ  إسرائيل  إىل  ابلنسبِة  فاألانضوُل  لذا،  األانضول. 
نظِر  يف  اسرتاتيجيًة  وحمطًة  لالنطالق،  عتبٍة  أهمَّ 
مانيسا وسالنيك –  إزمري –  أّن خطَّ  ِعلماً  الصهاينة. 
أدرنة اعُترِبَ مدًة طويلًة من الزمِن مبثابِة وطٍن أمٍّ من ِقَبِل 
األماكِن  هذه  َطوََّرت  فقد  وهلذا،  اليهود.  من  جمموعٍة 

وَحثَّت على تنميِتها.
الثاين  من كانون  األوِل  انقالُب  يتسُم  بذلك  وارتباطاً 
1913 أبمهيٍة ملحوظة، والذي أجنَزه أنور ابشا الذي 
قبل  قاَم  وكان  )هذا  أساساً  األملايّنِ  النموذِج  من  اختَََّذ 
الدستوريِّ  احلُكِم  إعالن  أجِل  من  شبيهٍة  حبملٍة  ذلك 
آنذاك  ِعّزِه  يف  اليهوِد  الكوادِر  شأُن  لقد كان  أيضًا(. 
فون  ليمان  الكوادِر  هؤالِء  أمثاِل  ومن  أملانيا.  داخل 
ساندرس وغولتز ابشا، اللَذين درَّاب أنور ابشا وجمموعَته. 
انتقَل  أما اهنياُر اإلمرباطوريَتني األملانيِة والعثمانية، فقد 
إلنكلرتا.  املوالني  اليهوِد  الكوادِر  إىل  الرايدِة  بزماِم 
على  التحريِر  حرِب  يف  القيادِة  على  العنيُف  والصراُع 
عالقٍة هبذا االنتقال. وابلرغِم من كوِن خروِج مصطفى 
حقيقًة  إنكلرتا  من  مبصادقٍة  سامسون  إىل  ابشا  كمال 

على  مبنياً  األانضوِل كان  مترِد  يف  دورَه  إّن  إال  قائمة، 
إجراَءين  إنكلرتا  َذت  اختَّ الوطنية.  والروِح  االستقالِل 
اثَنني، احتياطاً هلذا الوضِع الذي أدرَكته: دعُم احتالِل 
اليوانن خارجياً، وقمُع التمرد؛ وإال، فالتحكُم مبصطفى 
كمال داخلياً عن طريِق عصمت إينونو وفوزي جاقماق. 
املتواطئُة  اليواننيُة  )البورجوازيُة  اليواننيني  هزميِة  ومع 
األمريكية(،  املتحدة  والوالايت  إلنكلرتا  تقليدايً  مواليٌة 
شأِن عصمت  تعزيِز  يف  منحصراً  الشاغُل  الشغُل  ابت 
الشخَصني  َيُك هلَذين  مَل  أنه  ابشا وفوزي ابشا. ومثلما 
فإّن ِكَليهما كاان  فيه،  البتِّ  أو  التمرِد  زعامِة  يف  دوٌر 
الذي  اجليِش  يف  إليهما،  املُوَكلِة  مهامِّهما  رأِس  على 
مث  وحلفائِها.  إنكلرتا  حاكميِة  حتت  إستنبول  يف  بقَي 
اخنرطا، أو ابألحرى ُأرِسال فيما بعد إىل صفوِف حركِة 
التمرد، دون اختاِذ أيِّة تدابري. وبناًء عليه، وارتكازاً إىل 
حجٍج متغايرة، فقد ُسوَِّي أمُر أربعِة ابشواٍت من أصل 
بكر،  قره  )كاظم  للتمرد  املتزعمني  اخلمسِة  الباشواِت 
أما  علي فؤاد جبسوي، رؤوف أورابي، ورأفت ابال«. 
مصطفى كمال ابشا املتبقي من بني هؤالء، فقد حافَظ 
على مكانِه، سواًء بسبِب منزلِته االسرتاتيجية، أم بدافِع 
مبقدوِران  الذي  النظاُم  أما  زاَوهَلا.  اليت  التوازِن  سياسِة 
إطالُق تسميِة »الفاشيِة الرتكيِة البيضاء« عليه، والذي 
مع  التنفيِذ  حيَز  سياسيٍّ  برانمٍج  شكِل  على  دخَل 
املُحاكِة  بتلك  املبتدئِة   1925 عاِم  مؤامراِت  سلسلِة 
ضد الشيخ سعيد؛ فعلى الرغِم من تعريِفه لذاتِه بكونِه 
نظاماً تركياتياً علمانياً متزمتاً، إال إنه مضموانً ديٌن جديٌد 
مضاعفة.  أبضعاٍف  ودوغمائيًة  إرهاابً  أكثر  ميتافيزيقيٌّ 
اليهوديُة  األيديولوجيا  َفصََّلته  الذي  اجلديُد  الديُن  إنه 
اجلمهوريِة  أجِل  من  املضماِر  هذا  يف  اترخيياً  الضليعُة 
الرتكيِة الراهنة. فما أتليُه مصطفى كمال، وتصيرُي إينونو 
نبياً وفوزي جاقماق قيادايً )مثل يشوعا وداوود(، سوى 
الغالبيِة  من  وابلرغِم  اليهودية.  امليثولوجيا  دواعي  من 
الساحقِة للمجتمِع الرتكّي، إال إّن الرتكياتيَة اليت غَدت 
منهاجاً  والصائِر  املُعَلِن  اجلديِد  الديِن  أيديولوجيَة 
وممارسِة  تطبيِق  يف  الوراثيَة  الشيفرَة  ُتَشكُِّل  سياسياً، 
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يوِمنا  حىت  واالستغالِل  اجلماعيِة  واإلابداِت  اإلرهاِب 
الراهن.

حماولِة  عرب  مصطفى كمال  أتثرِي  شلِّ  على  ُعِمَل  لقد 
العصياانِت  إزمري. وُجرَّ إىل االستفزاِز إباثرِة  اغتياِله يف 
أوكيار من  إليه فتحي  املَقرَُّب  الكردية. وُأحيَل صديُقه 
غرَي  )حيث كان  السبب  هلذا  الوزراِء  رائسِة  يف  منصِبه 
مواٍل لقمِع التمرداِت الكرديِة ابلدم(، وُأجِلَس عصمت 
ِإمرِة فوزي  ابشا حملَّه. وتُِرَك اجليُش أبكمِله أيضاً حتت 
ابشا. هكذا أصبَحت مكانُة مصطفى كمال عبارة عن 
 ،Çankayaجانكااي يف  اأَلْسِر  ضروِب  من  ضرٍب 
الرمزّي. هذا ويُقاُل  بلقِب رئيِس اجلمهوريِة  مع احلظِي 
ُهزَِمت يف حرِب التحريِر الوطنية. إنه  أّن إنكلرتا أيضاً 
جمزوماً  ابت  إنكلرتا  دوَر  فكأّن  افرتاء.  بَعَده  ما  افرتاٌء 
من 1922. وقد انَلت  اعتباراً  أيِّ حتريٍر وارد،  به يف 
مراَمها مع اجلمهوريِة الرتكيِة اليت رَفتََعت يَد الدعِم عن 
اليواننيني منذ زمٍن بعيد )وقد َسَحَبت إنكلرتا السلطاَن 
وحيد الدين أيضاً(، واليت ابشَرت بتشييِد دولِتها القوميِة 
إمرباطوريًة  من كوهِنا  واحَنَسَرت  هبا،  اخلاصِة  بكوادرِها 
فقط.  األانضوِل  يف  حمصورٍة  مجهوريٍة  إىل  عظمى 
والربهاُن اآلخُر على ذلك أيضاً، هو اإلبقاُء دوماً على 
السوفييتية.  روسيا  أمام  احلاجِز  كالسدِّ  اجلمهوريِة 
مصطفى  مع  هبا  بُوِشَر  اليت  اجملازَر  فإّن  السبِب  وهلذا 
أما  راهِننا.  حىت  االشرتاكيني  حبَقِّ  دامت  قد  صبحي، 
حني  يف  غري.  ال  بداية،  جمرَد  فكانت  األرمن،  إابدُة 
مستمرًة  الكرِد  على  املَُسلَّطُة  الثقافيُة  اإلابدُة  تزاُل  ال 
والثقافاُت  السراين والرتكماُن واألقلياُت  أما  اآلن.  إىل 
األخرى، فُأجرِبَت على التخلي عن عفويِتها وذااتنيِتها 
من خالِل اإلابداِت الصغريِة املَُروِّعِة منها واملعقَّدِة من 

ِقَبِل النزعِة الرتكياتية.
من هنا، فتساؤُل: وما عالقُة كلِّ ذلك ابليهوِد القومويني 
هو  بل  عبثاً،  ليس  اليهودّي؟  املاِل  وبرأِس  والعاَلميني 
الرتكياتيِة  اتريِخ  فهِم  ألجِل  واألويلُّ  احلَرُِج  السؤاُل 
حتتوي  ال  اليت  الرتكياتيِة  فتاريُخ  األخري.  القرِن  خالل 
بنسبِة  وإعداٌد  أيديولوجّي؛  أتسيٌس  هو  األتراك،  على 

لفلسطني،  َسّباقٍة  متهيديٍة  إلسرائيَل  ابملائة  مخسني 
اليت  املُوازَنِة  سياساُت  ولوال  عملياً.  أم  كان  نظرايً 
َسَلَكها مصطفى كمال )بني االحتاِد السوفيييتِّ وإنكلرتا 
َلما  خارجياً، وبني خمتلِف الطبقاِت والشرائِح داخلياً(، 
يف  اجلديدِة  الكياانِت  إخراُج  قوٍة  أيِة  مبستطاِع  كان 
االحتاِد  وكوادِر  ابشا  أنور  سيطرِة  حتت  من  األانضوِل 
إىل  التصاعِد  من  الرتكياتيِة  مِجاِح  وال كبُح  والرتقي، 
وراءه.  األملانيَة  الفاشيَة  خُيَلُِّف  شوفيينٍّ  فاشيٍّ  مستوى 
بلوِغ  قبَل  اجلمهوريِة  اهنياَر  ابلتايل  مفاُده  ما كان  وهذا 
اجلمهوريُة  سُتشاُد  )وهل كانت  الثانية  العامليِة  احلرِب 
حينها؟ هذا أيضاً سؤاٌل آخر(. أما وفاُة مصطفى كمال 
وأملانيا  إنكلرتا  تناُفُس  الثانية،  العامليِة  احلرِب  عشيَة 
 1938 عاَمي  بني  فيما  األانضول  وبالِد  تركيا  على 
بعَد عاِم 1945،  األمريكيِة  اجلزُم ابهليمنِة  و1945، 
ِلَكَنِه  ترجيِحها  على  الرمسيَّ  الطابَع  تركيا  وإضفاُء 
امتداٍد  مبثابِة  ذلك  الناتو؛ كلُّ  حلَف  بدخوهِلا  نظاِمها 
الشعب  »حزب  أّن  حني  يف   .1922 عاِم  ألحداِث 
اجلمهورية  حزُب  هو  الذي   –  »CHP اجلمهورّي 
اآلخُر  واالسُم  القائم.  للنظاِم  ضماٍن  مبثابِة  – كان 
حىت  واملؤامراِت  ابالنقالابِت  املستمرِّ  النظاِم  هلذا 
البيضاء«.  الرتكيُة  »الفاشيُة  هو  األلفني،  أعواِم  مطلِع 
وتَنميُط  املُصطَنعة،  الرتكياتيُة  هو  لك  من  املقصوُد 
إىل  ابإلضافِة  الرتكياتية؛  هلذه  وفقاً  ابإلرهاِب  اجملتمِع 
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عدِم االعرتاِف حبقِّ احلياِة أليٍّ كان أو أيِة ثقافٍة كانت، 
ما دامت خارَج إطاِر هذا التعريف.

األبيِض  من  املنزلقِة  الرتكيِة  الرأمساليِة  فريُق  أما 
للهيمنِة  األخضر«  »احلزام  نظريِة  مع  األخضِر  إىل 
والَتَحَف  األانضولية،  ابلنزعِة  تظاهَر  والذي  األمريكية، 
حتقيِق  وراء  يَهرُع  البدايِة  منذ  فكان  اإلسالمّي؛  الرداَء 
قد  حريِة كردستان  وحركُة  الرتكيُّ  واليساُر  االنطالقة. 
الرتكيِة  الفاشيِة  إصابَة  أّن  ذلك  ذلك.  فرصَة  له  أاتحا 
خاَضتها  اليت  احلرِب  حصيلَة  والُعزلِة  ابإلهناِك  البيضاء 
ضد اليساِر وحركِة حريِة كردستان، قد قتَوَّى شوكَة جناِح 
القومويُة  اإلسالميُة  فاحلركُة  هكذا،  األانضولية.  النزعِة 
من  املنطقِة  شعوِب  ضد  ِعناهَنا  أمريكا  َأطَلَقت  اليت 
جهة، وضد توسِع روسيا السوفييتيِة من اجلهِة األخرى، 
مث  أواًل،  االئتالفاِت  عرب  تركيا  أوساِط  يف  َتَكرََّست  قد 
ما كانت  وبقدِر  األلفني.  أعواِم  حلوِل  بعد  مبفرِدها 
الرتكيِة  الفاشيِة  يف  انفذًة  اليهوديُة  الصهيونيُة  القومويُة 
ابمِلثِل  انفٌذ  العامليِّ  اليهوديِّ  املاِل  رأَس  فإّن  البيضاء، 
َبتَّ  حزٍب  وآِخُر  أيضاً.  اخلضراء  الرتكيِة  الفاشيِة  يف 
والتنمية  العدالِة  حزُب  هو  أمان،  فيه كصّماِم  هؤالء 
اليهوديُة الصهيونيُة  AKP. وبقدِر ما كانت القومويُة 
فإّن  الرتكية،  البريوقراطيِة  البورجوازيِة  والدِة  يف  مؤثرًة 
مؤثٌر  أيضاً  )الكرمشاكي(  العامليِّ  اليهوديِّ  املاِل  رأَس 
واعتالئِها  األانضول  بورجوازيِة  تطوُِّر  يف  نفِسه  ابلقدِر 

الليربايلِّ  املاِل  برأِس  أيضاً  وُتسمى  )هذا  احلكم  دفَة 
وهنال  ابشا  أنور  من  كلٌّ  سعى  اخلصوصّي(.لقد 
القومية  احلركة  وحزب  توركيش   أرسالن  وألب  آتسز 
»احلزِب  إىل  أتسيَسه  احلزُب  هذا  )يُرِجُع   MHP
فوزي  أسسه  الذي   »Millet Partisiالوطيّن
هزميَة  لكّن  اهلتلرّي.  النوِع  من  الفاشيِة  متثيَل  جاقماق( 
الذي  الفريق،  هذا  اعتالِء  احتماِل  من  َخفََّضت  أملانيا 
عرَش  السوداء«،  الرتكيِة  بت«الفاشيِة  تسميَته  نستطيُع 
امتداداً  للفاشيِة  الثالثُة  األجنحُة  وتتَُعدُّ  هذا  السلطة. 
يَدها  تضُع  منها  قوٍة  وأيُة  اخلارجية.  املهيمنِة  للقوى 
على النظاِم القائم، فإّن امتداَدها هو الذي جيلُس على 

كرسيِّ السلطِة الداخلّية.
مستقاًل  ليس  تركيا،  اتريِخ  من  األخريَين  القرَنني  سياُق 
»واليٍة  مبنزلِة  إهنا  بل  اخلارجية؛  املهيمنِة  القوى  عن 
تتََبعيٍة وثيقة.  بعنايٍة فائقٍة ضمن أواصِر  ُمنَشأٍة  خاصٍة« 
أي أّن مكانَة تركيا يف نقطِة التقاطِع احلرجة، جَتعُل من 
ضرورايً.  أمراً  الدوليِة  اهليمنِة  لتوازِن  اخلاصِّ  االنعكاِس 
إهنا  إال  القاطع،  االستقالِل  يف  مزاعِمها  من  فبالرغِم 
املهيمِن  للنظاِم  التابعُة  القوميُة  والدولُة  والوطُن  البلُد 
العليا كي ال  الدقَة  يتحكُم هبا ابألكثر، ويتوخى  الذي 
بصدِد  صائٍب  حتليٍل  صياغُة  حماٌل  هنا،  من  تتزعزع. 
مبنواٍل  الرأمساليِة  اهليمنِة  نظاُم  حُيَلَّْل  مَل  ما  تركيا، 
صحيح. والعكُس صحيح. أي أّن احللَّ الكوينَّ للنظاِم 
التحليُل  ممكناً  يَغدو  وهكذا  لرتكيا.  حلٌّ  هو  القائم، 

السليُم حلقائِق اإلابدِة أيضاً.
املسيحية،  الشعوِب  على  املَُسلَُّط  اإلرهاُب  أما 
األرمِن  من  حبقِّ كلٍّ  املُطَبَّقُة  واإلابدِة  الصهِر  وجتارُب 
من  املسلمني  إىل  ابإلضافِة  والبونتوس  والسراين 
على  بناًء  إال  حتليُلها،  َيَسَعنا  فلن  الثقافات؛  خمتلِف 
األانضوِل  بالِد  يف  اجلاريِة  الرأمساليِة  احلداثِة  ممارساِت 
إىل  األرمِن  إابدِة  َعزَو  أّن  ذلك  ميزوبواتميا.  وأراضي 
مجعية  إىل  )أي  وحسب  البيضاء  الرتكيِة  الفاشيِة 
 ،CHPلت الرمسية  واأليديولوجيا  والرتقي  االحتاد 
ففي  ضيقاً.  تناُواًل  يتَُعدُّ  املمنهجة(،  السياسية  وحركته 
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يف  اجلاريةِ  الرأمساليةِ  احلداثةِ  ممارساتِ 
بالدِ األناضولِ وأراضي ميزوبوتاميا.
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الِقَدِم  يف  ضارٌب  اتريٌخ  يتخفى  اإلابدِة  هذه  جذوِر 
الشرحيُة  حتتلُّ  حيث  تعقيدًا.  أكثر  اجتماعيٌة  وعوامٌل 
العليا من القبائِل األرمنيِة أيضاً مكانًة متميزًة وهامًة يف 
حىت  األوسطية،  الشرِق  الثقافِة  يف  املاِل  رأِس  تكويِن 
اليهودّي.  املاِل  رأُس  عليه  هو  الذي  ابلقدِر  ليس  ولو 
مبكر،  بنحٍو  هلم  مركزاً  املدِن  من  األرمِن  فاختاُذ 
املتفوقة؛  التجاريُة  ومزاايهم  احلرة،  امِلَهِن  يف  مهارهُتم 
ماٍل  رأِس  وأصحاَب  مستثِمرين  منهم  جعَل  ذلك  كلُّ 
أهنم كانوا مبنزلِة  احلثية. وخنصُّ ابلذِّكِر  الدولِة  أايِم  منذ 
األانضوِل  يف  املدينيِة  النزعِة  بروِز  يف  األويلِّ  العنصِر 
 300 أعواِم  )يف  املسيحية  جميء  ومع  وميزوبواتميا. 
م(، اختلَف دورُهم هذا بشكٍل أكرب، وبرَز حضورُهم يف 
الباكرِة  الوالدِة  من  نوعاً  بذلك  حُمَقِّقني  أكثر،  امليداِن 
الباكرِة هنا  للرأمساليِة يف الشرِق األوسط. مقصُدان من 
كان  الرأمسايلُّ  فالرتاكُم  وإال،  املمنهجة.  الوالدُة  هو 
يتحقُق منذ عهِد السومريني على يِد العناصِر اهلامشيِة 
هذا  َصيتََّرت  األرمنيَة  البورجوازيَة  لكّن  ثقافة.  يف كلِّ 
حيث  املسيحية.  مع  مرٍة  ألوِل  ونظامياً  مؤثراً  الرتاكَم 
ميَُكُِّنهم  كان  والتجارِة  احلرِة  احِلَرِف  يف  نفوَذهم  إّن 
حفيظَة  املاِل  رأِس  تكديُس  أاثَر  َلطاملا  ذلك.  من 
النظاِم  ذاِت  والقبائليِة  العشائريِة  اجملتمعاِت  ومقَت 
األزمان؛  يف كلِّ  إايه  مناهضِتها  إىل  وأدى  املشاعّي، 
ثقافاهِتم  يف  دوماً  هبا  يتسبُب  اليت  للتخريباِت  نظراً 
التناقضاِت  إىل  يؤوُل  وألنه  املساواة،  بروِح  املفعمِة 
والطبقِة  املدينِة  تطويِر كياانِت  مع  تزاُمناً  املؤسساتيِة 
تناقٍض يف  ينبغي وضُع وجوِد هكذا  والدولة. من هنا، 

احلُسباِن دوماً يف جذوِر إابدِة األرمن.
إّن القرَن السادَس عشر، الذي يتَُعدُّ بدايَة عصِر تصاُعِد 
البورجوازيِة  ُصعوَد  َشِهَد  قرٌن  هو  الرأمسالية،  احلداثِة 
يف  رئيسياً  دوراً  تؤدي  كانت  حيث  أيضاً.  األرمنيِة 
وجتارهِتا  اليدوية(  )املصانع  املانيفاكتورات  صناعاِت 
والعثمانية. كما  اإليرانيِة  اإلمرباطوريَتني  من  ضمن كلٍّ 
التجاريِة  االحتكاراِت  يف  الوافُر  نصيُبها  هلا  وكان 
بندر  مدينيَت  من  متتدُّ  واسعٍة  مساحاٍت  يف  الناشطِة 

واألراضي  أورواب  لتطاَل  إيران،  يف  وأصفهان   عباس 
إستنبول  طريِق  عن  األقصى  الشرِق  يف  اآلسيويَة 
من  العديِد  يف  راقيٌة  أرمنيٌة  أحياٌء  مثة  وكان  وإزمري. 
الصغريَة  األرمنية،  البورجوازيَة  أّن  أي  الرئيسية.  املدِن 
احلقِل  يف  وزٍن  ذاَت  أساساً  كانت  والكبرية،  منها 
االقتصاديِّ حىت القرِن التاسِع عشر. هذا وكانت تتميُز 
تتَرََكت  حبيث  أيضاً،  املعماريِّ  الفنِّ  يف  متقدٍم  بدوٍر 
الشرِق  املعماريِة يف  املنجزاِت  من  الكثرِي  توقيَعها على 
املَراَم  صفِّهم  إىل  األرمِن  اكتساُب  لذا، كان  األوسط. 
شروِعهم  أثناء  الغربيني،  املسيحيني  للمبعوثني  األوَل 
يف تسيرِي أنشطٍة دؤوبٍة داخل اإلمرباطوريِة العثمانيِة مع 
الكنائُس  اعتمَدت  وبينما  عشر.  التاسِع  القرِن  حلوِل 
كانت  الذايّت،  االكتفاِء  على  والرومانيُة  السراينيُة 
أهّنا كانت  ذلك  أبوضاٍع حرجة.  مترُّ  األرمنيُة  الكنائُس 
صفوِف  بني  حدٍّ  آخِر  إىل  متبعثرٍة  أماكَن  يف  تتموقُع 
اليت  األراضي  كانت  حني  يف  اإلسالمية،  الشعوِب 
ابإلشارِة  وخنصُّ  للغاية.  حمدودًة  أرمنيٌة  غالبيٌة  َتقطُنها 
للبنيِة  أساسيٍة  اخلليطَة كميزٍة  االستيطاِن  وحداِت  هنا 
الدميوغرافيِة داخل بالِد األانضوِل وميزوبواتميا، وذلك 

ضمن إطاِر تقسيِم العمِل بني املدينِة والريف.
مَل َيُك مثة َمهَرٌب من أْن ُتسِفَر القومويُة األوروبيُة خالل 
واستفزازيٍة  حتريضيٍة  تداعياٍت  عن  عشر  التاسِع  القرِن 
اليت  املدارِس  خالِل  من  األرميّن،  اجملتمِع  على  قويٍة 
مارسوها.  اليت  الدعائيِة  واألنشطِة  َمبعوثوها  افتتََتَحها 
رأِس  مع  املتواطئَة  األرمنيَة  البورجوازيَة  أّن  هو  واألهمُّ 
قد  له،  عوملٍة  محلِة  أوِل  مع  ابلتزامِن  األورويبِّ  املاِل 
الدولِة  حول  املتمحورِة  القومويِة  بتأثرياِت  َتَشرََّبت 
عموِم  يف  احلاُل  مثلما  أورواب،  يف  الناشئِة  القوميِة 
مُتَكُِّنها  اليت  الوطنيُة  السوُق  وأصبَحت  العامَل.  أصقاِع 
من استثماِر رأِس ماهِلا هي مبنواٍل مضموٍن وآمٍن مهَّها 
الساعِة  حديَث  لألرمِن  وطٍن  مطلُب  وابَت  الشاغل. 
املاِل  رأُس  حَبََث  مثلما  متاماً  ومثري،  ملفٍت  بنحٍو 
األرمينُّ  اجملتمُع  كان  لقد  له.  وطٍن  عن  اليهوديِّ 
الكثريِة  الغالبيِة  إىل  يفتقُر  لكنه كان  آهاًل عريقًا،  شعباً 
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والتجانِس النمطّي. ابلتايل، فطموُحه يف الدولِة القوميِة 
كان َمراماً حيتضُن مستجداٍت خطريًة بني طواايه.

النصِف  يف  املتناميِة  القومويِة  التنظيماِت  أوىل  كانت 
مشاركٍة  إىل  تتطلُع  عشر،  التاسِع  القرِن  من  الثاين 
وتعداَدها  يتماشى  مبا  اإلمرباطوريِة  داخل  سياسيٍة 
واقعيًة  أكثَر  منهاجاً  هذا  لقد كان  أمواهِلا.  ورؤوَس 
للغاية يف  للتطبيق. وقد أحرزوا جناحاٍت موفقًة  وقابليًة 
ومع  لكن،  السواء.  على  والثانيِة  األوىل  املشروطيَتني 
عشر  التاسِع  القرِن  هناايِت  يف  القمَة  القومويِة  صعوِد 
مطَلِب  حنو  تدرجيياً  انعكَفت  العشرين،  القرِن  ومطلِع 
دولٍة قوميٍة مستقلة. وكانت األراضي اليت َيشَمُلها هذا 
اليت  املختلفِة  الثقافاِت  من  العديَد  حتتضُن  الطلُب 
تقطنها، وعلى رأِسها الكرُد واألتراك. ولو كان مثة كياٌن 
الروسي«  الدميقراطي  العمال االشرتاكي  بت«حزب  شبيٌه 
معقوليًة  األكثَر  احللِّ  أسلوُب  كان  َلرمبا  حينذاك، 
يف كنِف  فيدرايلٍّ  نظاٍم  أتسيِس  إىل  التطلِع  يف  يتمثُل 
ما  َأقرُب  ثوراٍت  على  أتسيساً  العثمانيِة  اإلمرباطوريِة 
إّن  إال  الروسيَتني.  ثوريَت 1905 و1917  إىل  َتكوُن 
قاصَرين يف ختطي  بَِقيا  على حدٍّ سواء  واليمنَي  اليساَر 
مكانِتهما بكوهِنما تنظيَمني قومويَّني ضيَقني ومتصلَبني، 
بت«حزب  اهلنشاق«، والثاين  بت«حزب  َأشَبُه  وكأّن األوَل 

الطاشناق«.
آخر  هاّماً  اترخيياً  عاماًل  األرمنيَة  القومويُة  كانت 
ابملسيحيِة  أتثَرت  إذ  املُعاشة،  املأساِة  وراء  متسرتاً 
أتثرياً  أّن  ذلك  مضادة.  تداعياٍت  عن  ومنَّت  أيضاً، 

أدت  واليت  للسامّية،  املناِهضِة  للتداعياِت  مشاهِباً 
َصداه  جيَُِد  كان  أورواب،  يف  اليهوديُة  القومويُة  إليها 
كان  ذلك  من  واألنكى  اإلسالمية.  اجملتمعاِت  يف 
اإلمرباطوريِة  يف  اليهوديِّ  املاِل  رأِس  نفوِذ  مع  تناُفَسها 
الذي  التناقُض  هذا  فأكثر  أكثَر  أتجَج  وقد  العثمانية. 
واملسيحيني  اليهود  املستثِمرين  بني  السطِح  على  طفى 
عموماً منذ سنواِت أتسيِس اإلمرباطوريِة وفتِح إستنبول، 
يف  إسبانيا  من  املنفيني  اليهوِد  مَتَرُكِز  أثناء  وابألخصِّ 
رأِس  أتثرياِت  إّن  حيث  ابألغلب.  وسالنيك  إستنبول 
الرومانيِة واألرمنيِة ضمن اإلمرباطورية،  املاِل والثقافَتني 
بتَْيَد  أقَدم، وتتميُز ابلسريورِة والكثافة.  تتَُعوُد إىل عهوٍد 
أّن جماالِت األنشطِة املاليِة والصناعيِة والتجاريِة داخَل 
الثالُث  األثنياُت  تلك  تتشاطُرها  اإلمرباطورية، كانت 
وهذان الدينان وامِلّلتان )كاان يُطَلُق اسُم »امِلّلة« عليها 
يف النظاِم العثمايّن(. لذا، كان ال مفّر من التنافِس فيما 
مهيمنة،  قوٍة  إىل  األوروبيُة  الرأمساليُة  حَتَوُُّل  أما  بينها. 
وبسُط نفوِذها على اإلمرباطورية؛ فقد زاَد من ِحّدِة هذا 
التنافس. من هنا، مَل تتصاعْد خالل القرِن التاسِع عشر 
وطموحاهُتا  الثالِث  األثنيِة  اجملموعاِت  تلك  مطالُب 
العنفوانيُة يف اقتساِم السلطِة وحسب، بل وتناَمت أيضاً 
حبوثُها عن أوطاٍن هلا. هذا وكانت تلك البحوُث أيضاً 
التنافس. عالوًة  على  وحُتَرُِّضها  بينها،  فيما  تناُفٍر  على 
يف  روما  وايل  مع  املتواطئني  اليهوِد  َتَسبَُّب  أّن  على 
قد  املسيحية، كان  والدِة  أثناء  عيسى  سيِدان  َصلِب 
الدائِم  واحلقد  والتشدُِّد  البغِض  من  مشاعٍر  إىل  َأفضى 
هذه  كلِّ  وابحتاِد  عموماً.  واليهوِد  املسيحيني  بني 
اليهود  املستثِمرون  يَغدو  البعض،  بعِضها  مع  العوامِل 
املاليِة  عالقاهِتم  إىل  نظراً  أعلى،  مكانًة  احتلوا  قد 

األوطد ضمن القصوِر العثمانيِة وبريوقراطيِتها.
قويٍّ  بدعٍم  وُطوَِّرت  والرتقي  االحتاد  مجعيُة  َست  ُأسِّ
الرتكياتية(  )نشاطات  أيديولوجيٍة  اليهود، ومبسامهٍة  من 
للرتكياتية(  املُغّذي  الرئيسي  املصدر  )كانوا  وماديٍة 
والباشواِت  الضباِط  فُمعظُم  سواء.  حدٍّ  على  منهم 
الذي  احلديَث  العثماينَّ  اجليَش  َدرَّبوا  الذين  األملان، 
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 ، بُوِشَر إبعادِة إنشائِه مَتَثُّاًل ابلطراِز العسكراتريِّ األملايّنِ
اليهوديَة  الكوادَر  إّن  يهودية. كما  أصوٍل  من  كانوا 
بنجاٍح  هذا  دوَرها  وأدت  اسرتاتيجّي،  بدوٍر  اتصَفت 
الثانية، أم يف  الدستوريِة  املََلكيِة  فائق، سواًء يف إعالِن 
التحريِر  حرِب  أم يف  املضاّد،  آذار  انقالِب 31  قمِع 
فضاًل  األوىل.  العامليِة  احلرِب  إابن  املتصاعدِة  الوطنّيِة 
عن أّن مجيَع اآلاثِر األساسيِة كانت تُنَجُز وألوِل مرٍة من 
ِقَبِل املتنورين اليهود )أمثال وامباري، كوهن(. لقد كانوا 
وعلى  الرتكياتية.  لأليديولوجيِة  احلقيقيني  املبدعني 
الرغِم من عيِش َسواِد اجملتمِع الرتكيِّ وغالبيِته الساحقِة 
مشلوَل  بقَي  إنه  إال  األيديولوجيا،  هلذه  مناِقضاً  واقعاً 
الكوادر  هؤالء  ليلعَب  وتشرُذِمه،  جهِله  بسبِب  التأثرِي 
الدولِة  دوَرهم مرًة أخرى كنواٍة حموريٍة يف إعادِة تشييِد 
أيضاً )عن طريِق مجعيِة االحتاِد والرتقي وحزب الشعب 
لليهود، كانت  البارِز  التفوِق  هذا  ومقابل  اجلمهورّي(. 
تكويناِت  يف  املسيحيني  والروِم  األرمِن  أتثرِي  فرصُة 
القويَّ  إّن حضوَرهم  بل  للغاية.  متدنيًة  اجلديدِة  الدولِة 
استهداِفهم  إىل  يؤدي  كان  االقتصادّي،  اجملاِل  يف 
عرِش  على  ابملقابل  املرتبعني  منافسيهم  ِقَبِل  من  أكثر 
اجلماعية  الرأمسالية  وطبقة  اليهود،  )املُقاِولون  السلطة 
الدولتية الرتكياتية اليت َشكَّلوها(. وهكذا، كان لن يبقى 

هلم شيئاً كثرياً لدى إعالن اجلمهورية.
ضمن  مأساويًة  األكثر  الِقسَم  األرمِن  إابدُة  ُتَشكُِّل 
الدولِة  سبيِل  يف  انتفضوا  فعندما  العامة.  اللوحِة  هذه 
احلرب(،  من  سنٍة  أوِل  ويف   ،1914 )قبل  القومية 
أمام اهلجوِم املضادِّ إلدارِة  لوجٍه  أنفَسهم وجهاً  َوجدوا 
»االحتاد والرتقي«، بناًء على قرارِها املَُذيَِّل بتاريِخ 24 
قطَنوه  الذي  األمِّ  وطِنهم  من  1915.فطُِردوا  نيسان 
حني  يف  النفي،  طرقاِت  يف  وأُبيدوا  السنني،  آالَف 
مدًة طويلًة من  الشتات  منهم حبياِة  الباقني  ُحِكَم على 
واقٌع  ولكنه  قائم،  واقٌع  الشتات  أرمَن  أّن  أي  الزمن. 
األرمنيُة  القوميُة  فالدَويلُة  ومنهار.  حُمَطٌَّم  َسوداويٌّ 
وال  هذا  للسلوان.  منبعاً  ستغدو  رمبا كانت  املُشادُة 
فحسب  الرتكياتيِة  البورجوازيِة  دوِر  عن  احلديُث  جيري 

أيضاً  الكرِد  اإلقطاعيني  نصيِب  وعن  بل  اإلابدة،  يف 
فيها. األمُر ال يقتصُر على إابدِة األرمِن وحسب، بل إّن 
إابداِت  يف  األصليِة  اجملرمِة  العناصِر  مبثابِة  هؤالء كانوا 
وأبشكاٍل  نفِسها  الفرتاِت  يف  واملُطَبَّقُة  أيضاً،  الكرِد 
يزالون  وال  احلميدية(.  األلويِة  يف  )وخاصًة  متغايرة 
»محاَة  بوصِفهم  هذا  اللعنِي  دورِهم  أداِء  على  مواظبني 
قرى« يف اإلابدِة الكرديِة اليت ال تنفكُّ قائمًة إىل اآلن. 
إذ ُيضاعفون أمواهَلم وأمالَكهم مقابل إنكاِر الكردايتية، 

وقد يتظاهرون ابلكردايتيِة الزائفِة إن تطلَب األمر.
إىل  وواعٍظ  مفيٍد  بنحٍو  اإلشارُة  مبقدورِه  مثاٍل  ِمن  ما 
َكوِن الدولتيِة القوميِة نظاَم إابدٍة وتطهرٍي ِعرقّي )ونظاَم 
احملليِة  الثقافِة  على  وقضاٍء  للتاريخ،  وتفنيٍد  رفٍض 
واالقتداِر الدميقراطيِّ بوجٍه عاّم(، مثلما هو عليه صراُع 
الدولِة القوميِة الرتكياتيِة مع األرمن. تنبُع مأساُة الشعِب 
ابكر،  بشكٍل  ُمتتََرمِسَلًة  بورجوازيًة  احتضانِه  من  األرمينِّ 
على  املتفوِق  الثقايفِّ  الرقيِّ  من  مستوًى  وامتالِكه 
الرأمسالية  للهيمنِة  التعسفيِة  األالعيِب  ومن  جريانِه؛ 
منفعيٍة  مقابل  السنني،  آالَف  رٍة  ُمَعمِّ بثقافٍة  )تضحيتها 

يوميٍة صغرية(.
كانت إابدُة السراين – الكلدان أيضاً سُتطَبَُّق من ِقَبِل 
هذه  جنويب كردستان  قلِب  يف  ولكْن  عيِنها،  اآلليِة 
املسيحيِة  الثقافاِت  هذه  زواِل  حكايَة  إّن  املرة. كما 
الثالِث املتبقيِة من اآلشوريني والبابليني واألكاديني )مع 
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يُرِجعون  ماردين  يف  احمللميني  أّن  احلسبان  يف  الوضِع 
مشتقاهِتا  فناِء  قصُة  وكذلك  األكاديني(،  إىل  أصوهَلم 
أبعِد درجة. فهذه الشعوُب  مأساويٌة إىل  األخرى أيضاً 
اليت عاشت يف يوٍم من األايِم ثقافَة ثالِث إمرباطورايٍت 
أوىل  َلرمبا كانت  اآلشورية(،  البابلية،  )األكادية،  ماردة 
األقواِم التجاريِة واحِلَرِفيِة يف التاريخ. فقد كانت َنَشَأت 
سحَر  عايَشت  وكانت  معها.  وَترعَرَعت  املدينة،  مع 
وجاذبيَة امليثولوجيا والديِن والفنِّ من األعماق، ونَقَلت 
اليت  إهنا األقواُم  املعمورة.  السومريَة إىل أصقاِع  الثقافَة 
وكأنه  العامل.  أرجاِء  إىل  واملدنيَة  احلضارَة  نتََقَلت  كانت 
آالف  مخَس  املمتدِّ  البهيِّ  التاريِخ  هذا  من  يَبَق  مَل 
سنة سوى إرٌث متحفّي: قليٌل من أطالِل كنائٍس حزينة، 
املعمارية،  املنجزاِت  من  قليٌل  احلرة،  امِلَهِن  من  بضعٌة 
حكايَة  تشبُه  حكايُتهم  املوضة.  فنِّ  من  وملساٌت 
يف كوهِنم  تتجسُد  العريقُة  مزاايهم  إذ كانت  األرمن. 
أوَل مستثِمرين لرأِس املاِل املبتدِئ منذ أعواِم 2000 
ق.م، وأصحاَب أوىل القوافِل التجارية، وأوَل من افتتَح 
ورشاِت العمل Kârhane )العمل Kâr = القاروم 
األوىل(.إهنم  العصوِر  يف  الوكالة  أي   ،Kârum
والقائمني  التجارية،  املستوطناِت  سي  مؤسِّ أوَل  كانوا 
ِمهنَة  رواَد  البهية. كما كانوا  املنسوجاِت  جتارِة  على 
الفضَة  وُمَزرِكشي  صائغي  وَأروَع   ، التخرميية  الصياغِة 
والرسائِل  التجاريِة  احملاسباِت  ُمَدوِّين  وكانوا  والذهب. 
على اآلالِف من لوحاِت وأقراِص اآلُجّر. إذن، فإّن وجَه 

متاشى  قد  واألسى  احلزِن  على  الباعَث  اآلخَر  التاريِخ 
دوماً وابلتداخِل مع وجِهه الباعِث على الفخِر والتباهي.

كانت إنكلرتا من بني القوى املهيمنِة األوروبيِة منساقًة 
ضماِن  سبيِل  يف  هلا،  اتبعٍة  عناصر  على  العثوِر  وراَء 
جَتهُد  وكانت  اهلند.  بالِد  إىل  مصر  من  املمتدِّ  اخلطِّ 
سياساِت  )عرب  العثمانيني  السالطني  بَِيِد  ذلك  لتأمنِي 
القمِع واالبتزاِز التهديدّي( من جهة، وعن طريِق تعزيزِها 
السراين  وكان  الثانية.  اجلهِة  من  أيضاً  احملليِة  ابلعناصِر 
السياسة.  هلذه  املناِسبِة  العناصِر  مقدمِة  يف  يُعتترََبون 
ابخلليِج  التحكِم  يف  دورِهم  لعُب  بِوسِعهم  حيث 
والعراق. هذا وكانت روسيا القيصريُة أيضاً تلعُب اللعبَة 
القومويُة  أما  األرمن.  طريِق  عن  الشماِل  يف  نفَسها 
والتحوِل  املسيحيِة  خالِل  من  املتكرسُة  املبكرُة 
داخلية؛  كمؤثراٍت  التبشرِي  ومهنِة  الباكِر  الرأمسايلِّ 
وكيفما َجرَّت األرمَن وراء الفواجع، فقد زَجَّت ابلسراين 
)اإلابدة  كارثية  نكباٍت  سياِق  يف  أيضاً  والكلدان 
قد  األرمن،  إابدِة  يف  القائمَة  اآلليَة  أّن  أي  اجلماعية(. 
َعِمَلت ابملنواِل ذاتِه من أجِل السراين والكلدان أيضاً. 
األرمنيِة  الفاجعِة  يف  احلميديُة  األلويُة  اسُتِغلَّت  ومثلما 
الكرديِة  اإلماراِت  قوى  فإّن  كردستان،  مشاِل  يف 
جنوِب كردستان،  يف  السراين  ضد  اسُتخِدَمت  أيضاً 
وابلتحديِد يف إقليَمي بوطان وهبدينان، وبنحٍو أبَكر، أي 
السراين.  أعوام 1840. هكذا حصَلت جمازُر  خالل 
فخِّ  يف  الواقعُة  الكرديُة«  »احلركُة  فال  احملصلة،  ويف 
االستفزاِز بزعامِة األمرِي بدرخان، وال »احلركُة السراينيُة 
القوميُة« بزعامِة البطرايرِك ختلَصتا من الزواِل والتصفية. 
إىل  أفَضت  قد  هذه،  والتحريِض  االستفزاِز  حادثُة 
تصعيِد وترسيِخ كلٍّ من السلطنِة العثمانيِة وبريوقراطيِتها 
هكذا،  العراق.  يف  اإلنكليزيِة  واهليمنِة  يف كردستان، 
بعَد  أخرى  مرًة  وملَّ مشِلهم  الصحوَة  السراين  يستِطْع  مَل 
على  سائرين  وساٍق  َقَدٍم  على  َمَضوا  بل  اجملزرة،  هذه 

درِب الشتاِت والتشتت.
عهِد  منذ  وسلٍب  هنٍب  نظاَم   ُّ السُّينِّ اإلسالُم  كان 
األمويني ابلنسبِة للشعوِب املسيحية. إذ كان ال َيسمُح 

خاللِ  من   
ُ
املتكرسة  

ُ
املبكرة  

ُ
القوموية

الباكرِ   
ِّ
الرأمسايل والتحولِ  املسيحيةِ 

داخلية؛  كمؤثراتٍ  التبشريِ  ومهنةِ 
فقد  الفواجع،  وراء   

َ
األرمن ت 

َّ
ر
َ
ج وكيفما 

سياقِ  يف   
ً
أيضا والكلدان  بالسريان  ت 

َّ
ج

َ
ز

نكباتٍ كارثية )اإلبادة اجلماعية(.



الشرق األوسط الدميقراطي

العدد 41 - حزيران/يونيو 2018م
21 20

هلا العيَش بكرامٍة وِعّزة. والقضاُء على املسيحيِة كانت 
ابلنسبِة إىل الشرِق األوسِط تشرُي إىل عهٍد ُمَروِّع، سواًء 
أّن  ذلك  الِغىن.  صعيِد  على  أم  الثقافية،  الناحيِة  من 
خسارَة هذه الثقافاِت كانت تعين خسارًة ذهنيًة عظيمة، 
ملحوظاً.  فنياً  وتراُجعاً  املادّي،  للِغىن  كبرياً  وفُقداانً 
اإلابداِت  هذه  إجراِء  عن  أساساً  املسؤولَة  القوَة  إّن 
املتواطئون  بينما  الرأمسالية.  احلداثُة  هي  والتصفيات، 
هذا  يف  الثانيِة  املنزلِة  من  دوراً  يلعبون  املسلمون 
الوجوِد  ابلذين خيوضون كفاَح  َحريٌّ  هنا،  من  الصدد. 
أنه  أكمِل وجٍه  يُدركوا على  أْن  واحلريِة ابسِم شعوهِبم، 
وإضفاُء  املتبقي،  الثقايفِّ  إرثِهم  على  احلفاُظ  بِوسِعهم 
اترخييٍّ  حتليٍل  صياغِة  خالِل  من  عليه  احلريِة  طابِع 

واجتماعيٍّ سديٍد بوجهِة نظِر العصرانيِة الدميقراطية.
األانضوِل  يف  القاطنني  اهليلينيني  على  القضاِء  قصُة 
أيضاً حَتمُل آاثراً مشاهبة. فالكولونياُت األيونيُة املبتدئُة 
خالل  تغلَغَلت  قد  ق.م، كانت   1000 أعواِم  يف 
والشواطئ،  الداخليِة  املناطِق  إىل  ق.م   600 أعواِم 
األرضيَة  بذلك  راصفًة  إجيه؛  حبِر  شواطُئ  رأِسها  وعلى 
الشرقيَة  الثقافَة  َهَضَمت  لقد كانت  جديدة.  حلضارٍة 
ُجعبِتها  ويف  التاريِخ  مسرَح  وَصَعَدت  مظفَّر،  بنجاٍح 
يف  وزاٍه  هبيٍّ  عهٍد  على  بصماهِتا  اتركًة  جديدة؛  تركيبٌة 
حقوِل العلِم والفلسفِة والفن. إهنا كانت َغَدت السياَق 
السومرية. وعلى  بعَد احلضارِة  الثايَن األعظَم  احلضاريَّ 
من  تنبُع  َتُكن  مَل  احلضارُة  فهذه  يُعتتََقد،  ما  عكِس 
ابلنقيض،  بل  اجلزيرة.  شبِه  يف  األخرى  املدِن  أو  أثينا 
قد  إجيه، كانت  حبِر  شواطِئ  على  املزدهرُة  فاحلضارُة 
حوََّلت الشريَط الساحليَّ املمتدَّ من أثينا حىت َمرسيليا  
األسوِد  والبحِر  الشمايلِّ  املتوسِط  األبيِض  البحِر  على 
هذه  انتقَلت  اإلسكندِر  غزواِت  ومع  مستوطنات.  إىل 
هكذا  اهلند.  بالِد  حىت  إجيه  حبِر  شواطِئ  من  احلضارُة 
اهليلييّن  ابلعصِر  يَّ  مسُِ عصٍر  صفحُة  انفتَحت  كان 
تناَمتا  )300 ق.م – 250 م(. وكانت روما وبيزنطة 
الساسانيني  يف  أثَرت  اليت  الثقافِة  هذه  خلفيِة  على 
الثقافِة  إىل  تُرمِجَت  قد  بدرجٍة كبرية. كما وكانت  أيضاً 

الشرِق أوسطيِة على يِد السراين، ُمَشكِّلًة بذلك إحدى 
على  ومنََّته  اإلسالَم  َغّذت  اليت  األساسيِة  الشرايني 
درِب الوالدِة واحِلكمة )الفلسفة(. بيزنطة بذاِت نفِسها 
كانت ضرابً من ضروِب إمرباطوريٍة مسيحيٍة– إغريقية. 
مع  تزاُمناً  واحلسِر  اجلَزِر  مرحلَة  دخوهِلم  جانِب  وإىل 
بسِط  على  يواظبون  اهليلينيني كانوا  إّن  إال  اإلسالم، 
قواهم السياسيِة إىل حنِي فتِح إستنبول. حيث َخِسروا 
نفوَذهم السياسيَّ مع فتِح إستنبول. لكنه، كما األرمن، 
مَل يتواَنوا عن عيِش وتنميِة قواهم االقتصاديِة والثقافية. 
هذا واحتلوا حيزاً هاماً يف َتَكوُِّن اإلمرباطوريِة العثمانية، 
واثبروا  احلرة.  وامِلَهِن  والتجارِة  امِلالحِة  جماالِت  ويف 
على االحتفاِظ مبنزلِتهم هذه حىت تشييِد الدولِة القوميِة 

اليواننية )1829(.
بعد ذلك.  مث بدَأ التاريُخ يغدو مؤملاً ابلنسبِة هلم أيضاً 
شيئاً  دماً  ينزفون  العشرين كانوا  القرِن  مستهلِّ  ويف 
األوىل،  العامليِة  واحلرِب  البلقاِن   حروِب  وبعَد  فشيئاً. 
الذي  التحالُف  أما  فأكثر.  أكثر  أوضاُعهم  استعَصت 
اليهود،  املستثِمرين  مع  والرتقي  االحتاد  مجعيُة  أَبَرَمته 
الشعوِب  مجيِع  حساِب  وعلى  حساهِبم  على  فَنَشَط 
احلرب،  يف  اإلنكليز  ُمواالِة  مثَن  دفعوا  لقد  املسيحية. 
الكثرِي من املدِن والقرى، ويف مقدمِتها  واضطروا لرتِك 
مبا  شبيهٌة  عليهم  املُطَبَّقَة  السياسَة  أّن  أي  إستنبول. 
ُموِرَس حبقِّ األرمِن والسراين. حيث ُأرِغموا بعد حرِب 
التخلي  على  املُقايضة،  طريِق  وعن  الوطنية،  التحريِر 
ذلك  عام.  آالِف  ثالثَة  فيه  َمَكثوا  الذي  موِطِنهم  عن 
أّن منفعًة بسيطًة لإلنكليِز كانت قد مهََّدت الطريَق أمام 
اليت  واحلضاراِت  الثقافاِت  أهمِّ  إحدى  على  القضاِء 
على  مجيعاً  هبم  رُِمَي  منهم  تتَبتَّقى  وَمن  التاريخ.  عرَفها 
الفاشيِة  إرهاِب  عرَب  األانضوِل  بالِد  من  التقريِب  وجِه 
ُتضاهي  خبامتٍة  وجوُدهم  اخُتِتَم  لقد  البيضاء.  الرتكيِة 
وعاقبُة  والسراين.  األرمِن  مأساَة  وطأهِتا  يف  وتُعاِدُل 
أيضاً  األسوِد  البحِر  شواطِئ  على  القاطنِة  الشعوِب 
علماً  عيَنها.  املأساَة  تشاطَرت  حيث  مماثلة،  كانت 
أّن هؤالء أيضاً )البونتوس( كانوا أحَيوا وطوروا حضارًة 
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عمََّرت آالَف السنني يف هذه البقاع.
يف  َطوَّروا  قد  مسيحياً  شعباً  بوصِفهم  اجلورجيون  كان 
األسوِد  البحِر  شواطِئ  وعلى  األانضوِل  شرقيِّ  مشاِل 
الشرقيِة حضارًة عريقًة يف غابِر األزمان )كانوا معروفني 
منذ أايِم احلثيني(. وازداَدت حضارهُتم نضوجاً ورُقياً يف 
مبا  شبيهاً  مصرياً  تشاطروا  أيضاً  هم  املسيحية.  عصِر 
مواطِنهم  من  فَقدوا جزءاً كبرياً  األرمن. حيث  إليه  آَل 
رقعٍة  يف  هم  واحنصروا  التوسعيني،  اإلسالمويني  لصاحِل 
يف  نصيُبها  أيضاً  القيصريِة  روسيا  ولسياساِت  ضيقة. 
ذلك. إّن هذا الشعَب الذي صارَع املشقاِت الُعضال، 

مل يُنِقْذ نفَسه بَعُد من َهوِل الصدماِت اليت تلقاها.
على  األانضوِل كانوا  فيهوُد  الذِّكر،  يف  َأسَلفنا  ومثلما 
عهِد  منذ  العليا  الرتكيِة  الَقَبِلّيِة  الشرحيِة  مع  حتالٍف 
سلجوق بيك )الدولة اخلََزرية اليهودية يف أعواِم 900 
أبشكاٍل  التحالِف  هذا  على  واثبروا  هذا  ميالدية(. 
وأورواب  القرِم   جزيرِة  وشبِه  القوقاِز  من  يف كلٍّ  خمتلفٍة 
الشرقيِة واألانضوِل أيضاً. حيث َأمَست بالُد األانضوِل 
وكان  إسبانيا.  من  وطُِردوا  نُفوا  بعدما  آِمناً،  مأوًى 
اإلمرباطوريِة  ماليِة  يف  شاغٌر  َيشَغُلها  ال  اليت  ملكانِتهم 
السلطاِن  مع  ُعراهم  لقد كانت  ذلك.  يف  هامٌّ  دوٌر 
الشعوِب  وجِه  يف  طردايً  تتوثُق  وبريوقراطيِته  العثمايّنِ 
العثمانيِة  ابلقصوِر  يتحكمون  صاروا  حىت  املسيحية، 

 ،1600  –  1550 أعواِم  خالل  درجٍة كبريٍة  إىل 
هناايِت  يف  لإلمرباطوريِة  اخلفيَة  احلقيقيَة  القوَة  وابتوا 
هذا  العشرين.  القرِن  وبداايِت  عشر  التاسِع  القرِن 
يف كلٍّ  االسرتاتيجيِة  القيادِة  بدوِر  أيضاً  قاموا  وكانوا 
من  األوِل  انقالِب  الثانية،  الدستوريِة  املََلكيِة  عهِد  من 
وحرِب  األوىل،  العامليِة  احلرِب   ،1913 الثاين  تشرين 
التحريِر الوطنية؛ وأدَّوها بشكٍل غرِي مرئّي وبنجاٍح ابئٍن 
املُبتكرين واملشيدين  لقد كانوا  الرتكياتية.  بقناِع  ابلتقنُِّع 
وكانوا  البيضاء.  الرتكيِة  )الفاشية(  للقومويِة  احلقيقيني 
وبنيوايً  ذهنياً  اهلامِة  املؤسساتيِة  التطوراِت  لكافَة  رواداً 
احلقِل  ومن  الثقافة،  إىل  االقتصاِد  من  السواء،  على 
العسكريِّ إىل السياسِة اخلارجية. وال ينفكُّ هذا الدوُر 
التناقضاِت  بعِض  ظهوِر  من  )ابلرغِم  اآلن  إىل  مستمراً 
الرتكيِة  األانضوِل  بورجوازيِة  وبني  بينهم  واملشاّداِت 
ُوِلَدت  فاجلمهوريُة  املآل،  هنايِة  ويف  املسلمة(. 
الرتكيِة  البورجوازيِة  بني  القائِم  التحالِف  مثاِر  من  كثمرٍة 
الشعوِب  وجِه  يف  اليهوديِّ  والرأمساِل  البريوقراطيِة 
يوِمنا  هذه حىت  مباهيِتها  مستمرًة  فتَئت  وما  املسيحية، 
نسبياً  انسحَب  اليهوديِّ  املاِل  رأَس  أّن  )ولو  الراهن 
بعد أتسيِس إسرائيل(. لذا، لن نتمكَن من حتليِل كيفيِة 
تصاُعِد  وال كيفيِة  املسيحية،  الشعوِب  على  القضاِء 
الرتكية؛  واأليديولوجيِة  واالقتصاديِة  السلطويِة  النخِب 
اليهوديِة  الثقافِة  دوَر  احلُسباِن  يف  نضَع  أْن  دوِن  من 
واأليديولوجيِة  واالقتصاديِة  السلطويِة  االحتكاراِت  يف 
داخل بالِد األانضوِل منذ عصِر السالجقة. وابألصل، 
والصهِر  والتأديِب  التنكيِل  ممارساِت  فهُم  علينا  حماٌل 
مَل  ما  سنِة 1925،  منذ  الكرِد  على  املَُسلَّطِة  واإلابدِة 

حُنَلِّْل هذا التحالف.
ترمي  مسودة،  شكِل  على  املسرودُة  التقييماُت  هذه 
إىل كشِف النقاِب عن الوجِه احلقيقيِّ لتاريِخ السنواِت 
احلمايِة  مبدِأ  إطاِر  ضمن  لألانضول،  األخريِة  األلِف 
والدفاع. هناك َعمًى كبرٌي وشوائٌب عالقٌة بوعِي التاريِخ 
الَعماِء  ذاك  ختطي  دوِن  ومن  املضمار.  هذا  يف 
إبداُء  مبستطاِعنا  َيُكوَن  لن  الشوائب،  تلك  وتطهرِي 

بتكرين 
ُ
امل األناضول  يهود  كان  لقد 

واملشيدين احلقيقيني للقومويةِ )الفاشية( 
 
َ
لكافة  

ً
روادا وكانوا  البيضاء.  الرتكيةِ 

 
ً
ذهنيا اهلامةِ  املؤسساتيةِ  التطوراتِ 

االقتصادِ  من  السواء،  على   
ً
وبنيويا

إىل   
ِّ
العسكري احلقلِ  ومن  الثقافة،  إىل 

 
ُ
الدور هذا   

ُّ
ينفك وال  اخلارجية.  السياسةِ 

 إىل اآلن.
ً
مستمرا
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عموماً،  للشعوِب  الثقايفِّ  اإلرِث  لقيمِة  السديِد  الفهِم 
خاصة؛  بصورٍة  املأساِة  خماضاِت  اجملرتِة  وللشعوِب 
العيُش بصواٍب يف احلاضر، وال  أيضاً  َيَسَعنا  لن  مثلما 
على  احلريِة  إضفاُء  وال  واعد،  مستقبٍل  إىل  االنتقاُل 

مستقبِلنا، وال النجاُح يف العيِش حياًة متآخية.
مبوزاييِك  وميزوبواتميا  األانضوِل  أراضي  نعَت  إّن 
املوزاييَك  إّن  إال  مناسباً،  اصطالحاً  يتَُعدُّ  الثقافاِت 
اخلارَج من ابطِن األرِض رثٌّ للغايِة – ولألسِف الشديد 
الدولِة  مشروِع  فبسبِب  وجِهها.  على  احلاُل  مثلما   -
هذا   َ ُصريِّ متجانس،  منطيٍّ  جمتمٍع  خلِق  يف  القوميِة 
ابحَلصى  َتُكوُن  ما  َأشَبُه  حالٍة  إىل  الثقايفُّ  املوزاييُك 
إّن  ُمَكوِّانتِه.  وجوِد  حبقِّ  اإلابدُة  وُموِرَست  الصغريِة؛ 
املوجوداِت الثقافيَة إرٌث اترخييٌّ يتوجُب صونُه واحلفاُظ 
أكثُر  األقلية.  مرتبِة  يف  مهما كانت  أتكيد،  بكلِّ  عليه 
ما تنعكُس عليه ماهيُة اإلابدِة والتطهرِي للدولِة القومية، 
الثقافات.  تلك  بشأِن  مارَستها  اليت  السياساُت  هو 
بنِي  من  اإلطالق  على  األهمَّ  اجلزَء  ُتَشكُِّل  أهنا  ذلك 
مجيِع  يف  حبقِّه  اإلابدَة  الرأمساليُة  احلداثُة  مارَست  ما 
ُحّرَِم  العنِف عليها،  فباإلضافِة إىل ممارسِة  العامَل.  أرجاِء 
عليها عيُش ذواهِتا لدرجٍة تكاُد َتُكوُن مستحيلة، بَعدما 
ُعِمَل على خفِض قيمِتها اقتصادايً أيضاً. وكأّن القاعدَة 
ضمن  العيِش  على  استمريَت  إذا  سارية:  ابتت  التاليَة 
فسوف  الرمسية؛  الغالبيِة  لثقافِة  تستسلْم  ومَل  ثقافِتك، 
فاختاُذ  آخر،  مبعىن  العمل!  عن  وعاطاًل  جائعاً  تبقى 
والتطوِر من دوِن  التقدِم  اجملتمع، وحتقيُق  مكاٍن داخل 
دوِن  ومن  الرمسية،  القوميِة  الدولِة  ثقافِة  إىل  االنضماِم 
التخلي  على  مبينٍّ  استسالٍم  إىل  االنضماِم  هذا  حتويِل 
عن الثقافِة الذاتية؛ إمنا يَغدو مستحياًل بزرِع ألِف عائٍق 
اجملتمِع  عضويُة  تصبُح  وهكذا  درِبه.  على  وعائٍق 

املتجانِس أمراً ال مفّر منه.
احلرِب  أورواب خالل  يف  املُعاشُة  الفاشيِة  جتربُة  فتََرَضت 
يف  اثنيًة  النظَر  تُعيَد  أْن  احلداثِة  على  الثانيِة  العامليِة 
مشروِع  طريِق  عن  فُعِمَل  النمطّي.  اجملتمِع  مشروِع 
الثقافيِة  التعدديِة  إىل  الرجوِع  على  األورويبِّ  االحتاِد 

للتعدديِة  احلداثِة  وراء  ما  تشاطُِر  جانِب  وإىل  كبديل. 
الثقافيِة كقيمٍة أساسيٍة مضموانً، إال إهنا بعيدٌة عن أْن 
الثقافاِت  مجيُع  أما  الرأمسالية.  للحداثِة  بدياًل  َتُكوَن 
فُيفَرُض  الرمسية،  الثقافيِة  اهلويِة  نطاِق  خارَج  حتيا  اليت 
وُتواِجَه  هامشيًة  تصبَح  أْن  املطاِف  هنايِة  يف  عليها 
حقيقَة التصفيِة واالضمحالل تلقائياً أو الزواِل ابإلابدِة 
القمِع  أساليِب  من خالِل  مباشر،  غرِي  بنحٍو  والتطهرِي 
القوميِة  الدولِة  الرأمسايّل، أو عرَب سياساِت  واالستغالِل 
األصحُّ  والسبيُل  رمسّي.  متجانٍس  جمتمٍع  خلِق  يف 
للوقوِف يف وجِه ذلك، ولَصوِن وجوِدها الثقايفِّ وجعِله 
املنفتحِة  الثقافيِة  اهلويِة  مفهوِم  تتَبتيَّن  هو  طَليقاً؛  حراً 
تركيبٍة  يف  األخرى  الثقافاِت  مع  وتوحيُدها  األطراف، 
مستوى  ذاِت  مشرتكٍة  حياٍة  مشاريِع  وصياغُة  جديدة، 
املواطَنُة  الدميقراطية،  األمُة  وتتَُعدُّ  وأرفع.  أرقى 
الثقافِة  ومفهوُم  الدميقراطية،  اجلمهوريُة  الدستورية، 
هكذا  من  أساسيٌة  ِبضعٌة  التعدُِّديِّ  والوطِن  التعدديِة 
ومنظماِت  الدميقراطيِة  السياسِة  أساليُب  أما  مشاريع. 
فهي  الدميقراطّي،  االستقالِل  وشبِه  املديّنِ  اجملتمِع 
هنا،  من  املشاريع.  لتلك  األساسيُة  التطبيِق  وسائُل 
ومصريية،  ماّسٌة  حاجٌة  الدميقراطيِة  العصرانيِة  فحلُّ 
سواًء للحفاِظ على الثقافاِت التقليديِة وأتمنِي حريِتها، 
مع  جديدٍة  تركيبٍة  شكِل  على  عيِشها  سبيِل  يف  أم 

الثقافاِت العصرية.

احلضارة  »مانيسفتو  من كتاب  مأخوذ  النص  *هذا 
الكردية  »القضية  اخلامس  اجمللد   – الدميقراطية« 

وحل األمة الدميقراطية«، أتليف: عبد هللا أوجالن.
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عصرُ اإلبادة؛ أنظمٌة جتتمع في القتل

دلربين فارس
 كاتب وصحفي - سوراي

لصفحات  معاصرة  اترخيية  ملرحلة  ُمستقطبة  دراسٌة 
والتدمري  القتل  مبمارسات  احلافل  اإلنساين  التاريخ 
قامسهم  والطغاة،  الغزاة  من  مرتكبوها حفنة  والتهجري، 
القتل  أيديولوجية  مجعهم  السلطة،  حّب  املشرتك 
اإلجرام  امتهنوا  الدماء،  سفك  يف  اجلاحمة  والرغبة 
والفتك ابلشعوب بكل تفاصيلها، اختذوا من األسطورة 
ومتسكهم  جلرائمهم  ستاراً  والعلم  والفلسفة  والدين 
إلشباع  تكن كافية  مل  عام؛  أالف  مخسة  ابلسلطة، 
غريزة القتل، إهنم يتجددون ابستمرار كمصاصي الدماء 

»دراكوال« األسطورة اهلوليودية اليت ال تنتهي.        

ملخص تنفيذي

تصاعدية  القوميِة- كآخر حلقة  الدولتيِة  عرّبت منوذج 
السلطة  نظام  أبهنا  نفسها  عن  الرأمسالية-  للهيمنة 
والتطهري  اإلابدة  لعمليات  احتكاراً  األكثر  املركزية 
القومية  الدولة  والدَة  أبّن  القول  ميكن  لذا  الِعرقي، 
املخاض  من  الكثرَي  أفرزت  جدًا،  عسرية  كانت 

بحق  الجماعية  اإلبادة  جرائم  تعتبر 
الجرائم  أفظع  من  ما  شعب  او  مكون 
نصت  وقد  اإلنسانية،  بحق  ارتكيت  التي 
رفضها  على  الدولية  التشريعات  كافة 
لتلك الجرائم وضرورة محاسبة مرتكبيها، 
عدم  من  وحالة   

ً
تقاعسا نرى  ذلك  ورغم 

املعنية  املنظمات  قبل   من  املسؤولية 
موجة  أمام  وقيمها   االنسانية  بحماية 
األوسط  الشرق  في  الحاصلة  الطغيان 
الحرب  وجرائم  الحروب   أنهكته  الذي 
الصراع   أفرزها  التي  اإلنسانية  ضّد 
الواحد  القرن  من  األخيرة  العقود  خالل 

والعشرين. 
ولعل إن الدولة التركية تتمادى في أفعالها 
شعوب  بحق  اإلجرامية  وممارساتها 

املنطقة  وسط صمت دولي مريب.
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فيه  حارب  الذي  الوقت  ويف  االستئصال.  وعمليات 
الشعب الكردي اإلرهاَب عن العامل أمجع وقدم آالف 
املتمثل  الدويل  اجملتمُع  له  تنكَر  والشهداء،  الضحااي 
حقوَق  تدعي  اليت  الدولية  واملؤسسات  ابملنظمات 
واالضطهاد  الظلم  جتاه  ابلتزاماهتا  تقم  ومل  اإلنسان، 
أصيل  كشعب  وجوده  استهدف  الذي  والعدوان 
يلعُب  الدويل  اجملتمع  واليزال  أرضه.  على  يعيش 
واألعمال  والصهر  التطهري  حلمالت  املُشاهد  دوَر 
الشعب  اليت تستهدف سالمة وكرامة وهوية  اإلجرامية 
األسرة  ُتشكل  اليت  الدول  استغلت  الكردي، كذلك 

الشعوب  تشُتَت وضعَف  الدولية  
األنظمة  وطأة  حتت  ترزح  اليت 
السلطوية الديكتاتورية اليت نصبت 
نفسها كسلطة األمر الواقع فارضًة 

هيمنتها على كل مفاصل احلياة.
قضية  مناقشة  أمهية  وأتيت 
الدولية  اجلنائية  املسؤولية 
القوموية  املركزية  لألنظمة 
الراهنة  املرحلة  يف  الديكتاتورية 
الدولية  والشرائع  للقوانني  وفقاً 
املشرعون  عليها  أمجع  اليت 
والفالسفة كوهنم  القانون  وفقهاء 
جململ  والقواعد  األسس  واضعي 

البشرية  مرور  بعد  الراهنة  الدولية  واملبادئ  القوانني 
بسبب  الراهنة،  املرحلة  يف  مدمرتني  عامليتني  حبربني 
من  قرٍن كامل  مدى  على  الدولية  اجلهات  قدرة  عدم 
إليها،  املوكلة  والواجبات  عنها  املسؤولة  ابملهام  القيام 
ابلتزاماته«  القيام  عن  الدويل  القانوين  شخص  »ختلف 
يف محاية الكيان اإلنساين والوقوف بوجه كل من يهدد 

الوجود اإلنساين وحماسبة  املعتدين عليه.
الدولة  قبل  من  سواء  الدولية،  اجلنائية  اجلرائم  ومتثل 
خطراً  متعددًة  أشكااًل  واختاذها  األفراد  أو  النظام«   «
السيما  إنساين،  ككٍل  الدويل  اجملتمع  مصاحل  على 
اإلنسان  حبق  ترتكب  اليت  واإلرهاب  العدوان  جرائم 

الدولية  املؤسسات  تفعيل  فإن ضرورة  لذا   ، والطبيعة 
حتمية  الوقت  بنفس  وحماسبة  رادعة  قانونية  كقوة 
واملبادئ  للقيم  اتم  اهنياٍر  أمام  فإننا  وإال  منها،  بد  ال 
وسيكون  املؤسسات  تلك  أساسها  على  بنيت  اليت 
يف  هلا  هناية  ال  وحروب  صراعات  على  مفتوحاً  كوننا 
على  جداً  متقدمة  ملرحلة  البشرية  فيه  وصلت  وقت 
كمحصلة  والتكنولوجي  والعلمي  الفكري  الصعيد 
بنائها كلُّ  يف  شاركت  اليت  اإلنسانية  احلضارة  لتطور 

الشعوب.  
دراستنا  مبوضوع  املتعلقة  الدراسات  معظم  وتشرُي 
أو  اجلماعية،  اإلابدة  جرمية  أبن 
إابدة اجلنس  يطلق عليها جرمية  ما 
الشديدة  اجلرائم  إحدى  البشري، 
ملا  اإلنسانية،  هتدد  اليت  اخلطورة 
ووحشية  قسوة  من  عليها  تنطوي 
تستهدف القضاء الكلي أو اجلزئي 
أو  وطنية  أو  عرقية  مجاعة  على 
اجلماعات.  من  غريها  أو  دينية 
مقتل  يف  اجلرمية  هذه  تسببت  إذ 
إنسان  مليون   170 من  أكثر 
الذي  العدد  وهو  األقل،  على 
الذين سقطوا  الضحااي  عدد  يفوق 
خالل  دارت  اليت  احلروب  يف 
وتنتقل  والعشرين.  والواحد  العشرين  القرنني  سنوات 
األوسط  الشرق  ففي  ألخرى،  دولة  من  اجلرمية  هذه 
سوراي  إىل  العراق  إىل  تركيا  من  اإلابدة  جرائم  انتقلت 
الصومال  إىل  راوندا  من  اإلابدة  انتقلت  أفريقيا  ويف 
ومايل ودارفور، كذلك من كمبوداي إىل يوغسالفيا ومن 
بورما إىل كشمري، األمر الذي يتضح معه عدم التفريق 
اجلرائم.  ارتكاب هذه  الثقافات يف  أو  بني األشخاص 
لذا، جاءت هذه اجلرمية على قمة اجلرائم اليت يرتتب 

عليها تقرير املسؤولية اجلنائية الدولية. 
املرتكبة  اجلرائم  مع  تتماثل  اجلماعية  اإلابدة  وجرائم 
السلم  وقت  يف  ارتكاهبما  إمكانية  يف  اإلنسانية  ضد 

اإلبادة اجلماعية،  إن جرمية 
إبادة  عليها جرمية  يطلق  أو ما 
اجلنس البشري، إحدى اجلرائم 
تهدد  التي  اخلطورة  الشديدة 
عليها  تنطوي  ملا  اإلنسانية، 
تستهدف  ووحشية  قسوة  من 
على  اجلزئي  أو  الكلي  القضاء 
مجاعة عرقية أو وطنية أو دينية 

أو غريها من اجلماعات. 
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هو  رمبا  بينهما  الوحيد  احلرب، واالختالف  ويف وقت 
إن اجلرائم ضد اإلنسانية تقع تبعاً للجرائم ضد السالم 
أو جلرائم احلرب، وتكون على صلة هبا، على خالف 
مستقلة  تعد  اليت  اجلماعية  اإلابدة  جرمية  يف  احلال 
على حد سواء،  واحلرب  السلم  زمن  وتقع يف  بذاهتا، 
إهناء  هبدف  ذاهتا  حبد  جمموعة  ضد  تقع  أن  والبد 
املوجه  االضطهاد  فعل  يعترب  جزئيا.  أو  وجودها كلياً 
أو  حملية  معينة  مجاعة  ضد  وختطيط  إصرار  بسابق 
اإلنسانية  ضد  جرمية  الدولة(  حدود  )خارج  خارجية 
إجرامية  )نية  الدويل حتت مسمى  القانون  إليها  ويشري 

متييزية(. 
الذين  والرؤساء  القادة  هم  احلرب  جمرمي  إن  كما 
ضد  واجلرائم  اإلابدة  جرائم  اقرتاف  يف  تسببوا 
بصورة  وحريته  اإلنسان  حقوق  )انتهاكات  اإلنسانية 
وأقرت  فوضت  اليت  الرمسية  اجلهة  كوهنم  منتظمة( 
يرتكبون  ال  هؤالء  إن  من  ابلرغم  اجلرائم،  ارتكاب 
خيططون  أو  أيمرون  الذين  هم  بل  أبنفسهم،  اجلرائم 
أو حيرضون أو يسهمون بشكل أو آبخر يف ارتكاهبا، 
)حمكمة  الدويل  اجلنائي  القانون  أن  يعين  الذي  األمر 
املسؤولية  بنظام  يُعرف  ما  أقرت  الدولية(   اجلناايت 
اجلنائية املباشرة للقادة بكافة صورها، أي سواء أكان 
القادة فاعلني أصليني، أم فاعلني غري مباشرين  هؤالء 
أو  منهم،  أبمر  إما  الغري،  طريق  عن  اجلرمية  ارتكبوا 
التحريض، اإلسهام، أو مساعدة وتسهيل يف ارتكاهبا، 

أو أي شكل آخر من أشكال ارتكاب فعل اإلجرام.
اجلنائية  املسؤولية  صوَر  فإن  ذلك،  على  وبناًء 
األصلية  اجلنائية  املسامهة  يف  تتمثل  هلؤالء  املباشرة 
ما  أو  اجلنائي،  واالتفاق  التبعية،  اجلنائية  واملسامهة 
املشرتك(.  اإلجرامي  )املشروع  قانونياً  عليه  يطلق 
املتعلق   )21( رقم  القرار  تفعيل  ضرورة  أييت  هنا  من 
النزاعات  يف  املطبق  اإلنساين  الدويل  القانون  بنشر 
املسلحة بنوعيها، طبقا للمادة 2/33، للحيلولة دون 
اجلنائية  املسؤولية  من  احلرب  جرائم  مرتكيب  إفالت 

الدولية.

أمن  ضد  اجلرائم  مدونة  مشروع  من   18 واملادة 
ضد  اجلرائم  عرفت  1996م  لعام  البشرية  وسالمة 
والسلوك  )األفعال  أبهنا  صورها  وحددت  اإلنسانية 
جلرمية  املادي  الركن  هبا  يتحقق  اليت  املؤمث  اإلجرامي 
اإلابدة اجلماعية(،  ويتجلى صورها من خالل األفعال 
التالية عند ارتكابه بشكل منتظم أو على نطاق واسع 
أو بتحريض أو توجيه من إحدى احلكومات أو من أي 
 - اإلابدة   - العمد  القتل  وتشمل  مجاعة،  أو  منظمة 
التعذيب - االسرتقاق - االضطهاد ألسباب سياسية أو 
عنصرية أو دينية – التمييز النظامي ألسباب عنصرية أو 
واحلرايت  احلقوق  انتهاك  يشمل  والذي  دينية  أو  أثنية 
من  جبزء  جسيم  ضرر  إىل  ويؤدي  لإلنسان  األساسية 
السكان - اإلبعاد التعسفي أو القتل القسري للسكان 
- االحتجاز التعسفي - اإلخفاء القسري لألشخاص - 
االعتداء اجلنسي بكل أشكاله – األعمال الالإنسانية 
اجلسدية  ابلسالمة  جسيًما  ضررًا  تلحق  اليت  األخرى 
أو العقلية أو ابلصحة العامة أو ابلكرامة اإلنسانية مثل 
املادة  اجلسيمة« حسب  اجلسدية  واإلصاابت  التشويه 

الثانية من اتفاقية عام 1948.

اإلبادة اجلماعية من منظور اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة

جاء يف القرار رقم 96 )د- 1( الذي أصدرته اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة يف احلادي عشر من كانون الثاين 

العبودية ... شكل من أشكال اإلابدة البشرية
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عام 1946م إن »إابدة اجلنس هي إنكار حق الوجود 
العام،  الضمري  مع  ويتناىف  أبكملها،  بشرية  جلماعات 
الناحية  من  سواء  جسيمة،  أبضرار  اإلنسانية  ويصيب 
شأهنا  من  اليت  األخرى  األمور  انحية  من  أو  الثقافية 
يتفق  ال  الذي  األمر  البشرية،  اجلماعات  هذه  هتديد 
املتحدة، وملا  والقانون األخالقي وروح ومقاصد األمم 
مسألة  هي  اجلنس  إابدة  جرمية  على  املعاقبة  كانت 
أن  العامة  اجلمعية  تؤكد  لذلك  دويل،  اختصاص  ذات 
ويدينها  الدويل،  القانون  نظر  األجناس جرمية يف  إابدة 
فاعلني  أكانوا  مرتكبوها سواء  ويعاقب  املتمدن،  العامل 
أصليني أو شركاء، بغض النظر عن صفاهتم كحكام أو 
لألمم  العامة  اجلمعية  تدعو  عاديني، كذلك  أشخاص 
ملنع  قوانني  يلزم من  ما  لسّن  الدول األعضاء  املتحدة 
التعاون  بتنظيم  وتوصي  عليها،  والعقاب  اجلرمية  هذه 
هلذه  العاجل  التجرمي  لتسهيل  الدول  بني  الدويل 

اجلرمية والعقاب عليها.

اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية والعقاب 
عليها 

جرمية  منع  خبصوص  دولية  اتفاقية  مشروع  إعداد  ت 
أعقاب  يف  عليها،  والعقاب  البشري  اجلنس  إابدة 
حيث   )1 )د-   96 رقم  العامة  اجلمعية  قرار  صدور 

ابإلمجاع  عليها  املوافقة  املتحدة  األمم  عليها  وافقت 
العام  يناير  الثاين/  كانون  من  التاسع  يف  واعتمدهتا 
ارتكاب  أن  إىل  االتفاقية  أشارت  وقد  1948م، 
يتصور  بل  فقط  احلرب  زمن  على  يقتصر  ال  اجلرمية 
االتفاقية  تعترب  وبذلك  السلم،  زمن  يف  أيضاً  ارتكاهبا 
جرمية  البشري  اجلنس  إابدة  إىل  ترمي  اليت  األعمال 
ارتكاهبا،  وقت  عن  النظر  بغض  العقاب  واجبة  دولية 
توافر  حال  اجلرمية  هذه  يف  املعنوي  الركن  ويتحقق 
والتوجيهات(،  واألوامر  )التصرحيات  اجلنائي  القصد 
علم  ينصرف  أن  فينبغي  واإلرادة،  العلم  يعين  ما  وهو 
اجلاين إىل أن فعله ينطوي على قتل أو إيذاء أو تدمري 

أو قهر جلماعة معينة أو نسلها. 
يقصد بت الركن الدويل أي إن اجلرمية ترتكب بناًء على 
وقد  أخرى،  دولة  دولة ضد  من جانب  مرسومة  خطة 
ارتكاب  إمكان  االتفاقية  من  الرابعة  املادة  تصدرت 
يف  احلاكمة  الفئة  أو  الطبقة  تشجيع  على  بناء  اجلرمية 
اجلنائية  املسؤولية  عن  أما  للجرمية،  املرتكبة  الدولة 
األطراف  الدول  التزام  إىل  االتفاقية  أشارت  فقد 
ومعاقبته  اجلرمية  لتلك  ارتكابه  يثبت  من  مبحاكمة كل 
يْشرع  أو  يشرتك  أو  حيرض  أو  يتآمر  من  وكل  عليها، 

يف ارتكاهبا.

احملاكم الدولية تصدت لبعض جرائم اإلبادة

الدولية  واحملاكم  األممية  املؤسسات  افتقار  من  ابلرغم 
بعض  يف  دوراً  تلعب  أن  استطاعت  لكنها  لإلرادة 
ظهر  وقد  واإلابدة،  احلرب  جبرائم  املتعلقة  القضااي 
يوغوسالفيا  يف  احلرب  جرائم  حمكمة  خالل  من  ذلك 
 808 رقم  قراره  األمن  جملس  أصدر  حيث  السابقة 
اجمللس  قرار  األوىل  فقرته  وكان ضمن  لسنة 1993م 
األشخاص  مقاضاة  أجل  من  دولية  حمكمة  إبنشاء 
اإلنساين  للقانون  اجلسيمة  االنتهاكات  عن  املسؤولني 
عام  منذ  السابقة  يوغوسالفيا  يف  ارتكبت  اليت  الدويل 

1991م.
أما يف رواندا فقد أصدر جملس األمن قراره رقم 955 

دولية  اتفاقية  مشروع  إعداد  مت 
اجلنس  إبادة  جرمية  منع  خبصوص 
أعقاب صدور  والعقاب عليها، يف  البشري 
قرار اجلمعية العامة رقم 96 )د- 1( حيث 
وافقت عليها األمم املتحدة املوافقة عليها 
باإلمجاع واعتمدتها يف التاسع من كانون 

الثاني/ يناير العام 1948م، 
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لرواندا  دولية  جنائية  حمكمة  إبنشاء  1994م،  لسنة 
اجلنائية  للمحكمة  األساسي  النظام  هنج  ذات  وعلى 
الدولية بيوغوسالفيا السابقة، مع مراعاة ما يتالءم مع 
للمحكمة  األساسي  النظام  نّص  وقد  رواندا،  ظروف 
احملكمة  اختصاص  على  برواندا  الدولية  اجلنائية 
واليت  اجلماعية،  اإلابدة  جرائم  على  ابحملاكمة 
بينما  للجرمية  املكونة  والصور  األفعال  ذات  تضمنت 
جرمية  أساس  على  يوغسالفيا  يف  املسؤولون  عقب 

إابدة األجناس. 
الدولية  اجلنائية  احملكمة  قدمت  2001م  عام  ويف 
ليوغوسالفيا السابقة أول إدانة جلرمية اإلابدة اجلماعية 
سربرنيتشيا  مذحبة  يف  لدوره  اجلينرال كريستايتش  ضد 
عام 1995م )بعد االستئناف وجد غري مذنب بتهمة 
ابملساعدة  اهتم  ذلك  من  بداًل  ولكن  اجلماعية  اإلابدة 

والتحريض على اإلابدة اجلماعية(.

  
مناذج جلرائم اإلبادة اجلماعية املعاصرة

- جمازر األرمن وما رافقها من علميات هتجري وترحيل 
يد  على  ارتكبت  اليت  األرمنية  ابملذحبة  يعرف  ما  أو 

السلطات العثمانية خالل احلرب العاملية األوىل.
- محالت التطهري العرقي و‹ترحيل تتار القرم من شبه 
جزيرة القرم وكذلك أكراد أذربيجان والقوقاز أبمر من 
اجلماعي  العقاب  أشكال  من  ستالني كشكل  جوزيف 
كنوع من أنواع التعاون املزعوم مع النظام النازي خالل 

1942-1943م. 
الشرق  يف  واإلابدة  واالسرتقاق  واحلصار  اجملاعة   -
العامليني،  احلربني  خالل  ارتكبت  واليت  األسيوي 
فرتة  يف  الصينية  اهلند  يف  اُرتبكت  اليت  كاجملاعات  
اهلولندية-  الشرقية  اهلند  جلزر  الياابين  االستعمار 
جماعات  1945م-  عام  الفيتنامية  واجملازر  واجملاعة 
خالل  ارتكبت  اليت  انجنينغ  مذحبة  الشمالية-  كوراي 

األشهر األوىل من احلرب الصينية الياابنية الثانية.
عام 1991-  يوغسالفيا  اإلثنية يف  اإلابدة  - جرائم 
يونيو  وحزيران/  مايو   أاير/  شهري  خالل  1992م 

محلة  إىل  وهامبارين  فيشكراد  مدينة  تعرضت  حيث 
ألف  حوايل  لوحدها  هامبارين  يف  قتل  حيث  إابدة، 
من  آالف شخص  أربع  من  أكثر  قتل  بينما  شخص، 
قرية كوزاراك حيث ت إعدامهم ميدانياً، اجلرائم األبرز 
مذحبة  سراييفو،  مدينة  يف  كانت  وحشية  واألكثر 
سربرنيتشا يف البوسنة خالل شهر يوليو/ متوز من عام 

1995م واليت ارتكبها اجلنرال راتكو مالديتش.
جمازَر  اإلسرائيلية  السلطاُت  ارتكبت  فلسطني  يف   -
شاتيال  وصربا  1948م  ايسني  دير  كمذحبة  عدة 
السلطات  ارتكبت  فقد  لبنان  يف  أما  1982م، 

اإلسرائيلية جمزرة قاان 1996م.
اترخيية  لفرتة  جداً  املختصر  السرد  هذا  من  الغرُض 
آاثرها  الزالت  اجملازر  آالف  العامل  خالهلا  شهد  قريبة 
حاضرة يف األذهان ويف ذاكرة ضحاايه، وتعكس صورة 
الدائرة واملركزة يف منطقة الشرق  الصراعات واحلروب 
األوسط ومناطق أخرى من العامل، هو إلقاء الضوء على 
تدير  اليت  الذهنية  وأن  خاصة،  حاضران  يف  حيدث  ما 
عمليات اإلابدة والّصهر هي ذاهتا مل تتغري بل أصبحت 

جتيُد استخداَم التقنية يف حروب اإلابدة.

اإلبادة تالحقُ الشعَب الكردّي 
دوَن حسيٍب أو رقيب

والصهر  اإلابدة  محالت  مع  خاص  سجٌل  للكرد   
االنتقام  حباالت  تتسم  حيث  اإلنسانية  ضّد  واجلرائم 
اإلابدة  محالت  ألعىت  تعّرض  الشعب  هذا  والفتك، 
والسلطنات  الغزاة  يد  على  وصورها  أشكاهلا  وبكل 
الكرد وسلطت  أرَض  بينها  فيما  تقامست  اليت  والدول 
وأفظعها  اجملازر  أكرَب  أن  إال  والنار،  ابحلديد  عليهم 
الدولة  يد  على  الكردي  كانت  الشعُب  هلا  تعرض 
إليها  يضاف  هذا،  يومنا  وحىت  أتسيسها  منذ  الرتكية 
منذ  الصدامي  البعثي   النظام  ارتكبها  اليت  اجملازر 
مثانينات القرن املاضي. وهنا نورد بعض األمثلة  على 

سبيل الذكر ال احلصر:
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ت تسببت سياساُت الترتيك املمنهجة واهلادفة إىل صهر 
كل القوميات خاصة القومية الكردية يف بوتقة الدولتية 
ابلعديد  األوىل  العاملية  احلرب  بعد  الرتكية  القومية 
يف  الكردي  الشعب  حبق  واإلابدة  القتل  جمازر  من 
عامي 1930- 1939م  بني  وتركيا  مشال كردستان 
- كليي  ديرسم   - )جزرة  من  يف كٍل  جمازر  ارتكبت 

زيالن(.
وقراهم  مناطقهم  من  للكرد  القسري  النقل  عملياُت  ت 
إىل داخل تركيا ونزوح اآلالف منهم إىل أرمينيا ودول 
بساتينهم،  قراهم وحرق  تدمري  بعد  السوفييت  االحتاد 
ابالنتفاضات  الرتكية  السلطات  يفتك  أن  بعد  خاصة 

الكردية لتنقض على الشعب العزل فيما بعد.
البارز  الدوُر  وهو  هام  أمٍر  إىل  اإلشارة  من  البّد  وهنا 
اليد  وصاحبة  تركيا  يف  القوموية  العسكرية  للطغمة 

الطوىل يف غالبية محالت اإلابدة وبكل صورها. 

حمالُت اإلبادة في العراق وجنوب كردستان

أقدم النظاُم العراقي البعثي على ارتكاب محالت إابدة 
يف  األخرى  واألثنيات  الكرد  حبق  )جينوسايد(  منظمة 
الكردي،  للشعب  األكرب كان  النصيَب  لكن  العراق، 

وبرزت جرائم البعث الصدامي بصورة موثقة يف:
ما  بتدمري  انتهت  واليت  عام 1988م  األنفال  محلة  ت 
املواطنني  من  اآلالف  وقتل  قرية   2000 من  يقارب 
الكرد وإجبار قرابة نصف مليون كردي على اإلقامة يف 

غالبيتهم  تصفية  جرى  مث  ومن  احلكومة  أقامتها  قرى 
ودفنهم يف قبور مجاعية يف مناطق انئية من العراق.

قصف  إذ  حرب(،  )جرمية  1988م  حلبجة  جمزرة  ت 
يف  الكيميائي  ابلغاز  حلبجة  مدينة  العراقي  اجليش 
مقتل  إىل  أدى  مما  االيرانية،  العراقية  احلرب  أواخر 
-7000 وأصيب  من  الكرد  من   5500 من  أكثر 

10000، كما مات آالف من سكان البلدة يف السنة 
الصحية وبسبب  املضاعفات  نتيجة  اهلجوم  تلت  اليت 
من  البعض  الزال  واليت  اخللقية  والعيوب  األمراض 

الضحااي يعانون منها. 

داعش سليلة أنظمة اإلبادة واإلجرام

هلا  والدهتا كمنظمة  منذ  داعش  ارتكبتها  اليت  اجملازُر 
كياهنا التنظيمي وتتصرف بتخطيط، وابعتبارها منظمة 
االقليمية  والكياانت  األنظمة  اجندات  تنفذ  ممولة 
اجلرائم  أفظَع  مارست  خلفها،  تقف  اليت  والدولية 
مل  الرتكية  فالدولة  والعراق،  سوراي  يف  الشعوب  حبق 
خالل  كردستان  مشال  يف  للمدن  بتدمريها  تكتف 
ترعرعوا  الذين  مرتزقتها  وجهت  حىت  2016م  عام 
إىل  الرتكية  االستخبارات  معسكرات  يف  وتتدربوا 
بني  ما  اجملازر  عشرات  مرتكبة  والعراق  سوراي  مشال 
اليت  اجملزرة  أبرزها  2018م، كانت   -2013 عامي 
أغسطس  أب/   4 يف  اإليزيديني  الكرد  حبق  ارتكبت 
وبتوجيٍه  حملي  وبتواطؤ  جنوب كردستان  يف  2014م 
االابدة  جلرائم  أرتقت  اليت  اجملزرة  تلك  خارجي، 
أكثر من 5000  راح ضحيتها  واليت  واألثنية  العرقية 
كردي إيزيدي، وخطفت  املئات من النساء واألطفال، 
سوراي كتلك   يف  داعش  ارتكبتها  اليت  اجملازر  كذلك 
وقرى  عران  وتل  حاصل  تل  قرييت  يف  حصلت  اليت 
منطقة  الباب واليت يقطنها الكرد، كذلك اجملازر اليت 
ارتكبتها داعش وبدعٍم وتواطؤ مباشر من طرف النظام 
ممارسات  جممل  ومول  ودعم  خطط  الذي  الرتكي 
سوراي  لشمال  املوجهة  تلك  خاصة  سوراي  يف  داعش 
كوابين  مدينة  حترير  عقب  ارتكبت  اليت  )اجملزرة 

الدولة الرتكية مل تكتف بتدمريها للمدن 
حىت  2016م  عام  خالل  كردستان  مشال  يف 
وتتدربوا  ترعرعوا  الذين  مرتزقتها  وجهت 
يف معسكرات االستخبارات الرتكية إىل مشال 
سوريا والعراق مرتكبة عشرات اجملازر ما بني 

عامي 2013- 2018م



الشرق األوسط الدميقراطي

العدد 41 - حزيران/يونيو 2018م

29 28

واليت ذهبت ضحيتها 300 شخص كان بينهم عوائل 
ربيبات  ارتكبتها  اليت  اجملازر  عن  انهيك  أبكملها، 
قوات  ارتكبتها  اليت  واجملازر  سوراي  عموم  يف  داعش 
اليت  اجملازر  عشرات  عن  انهيك  السوري،  النظام 
االنسانية  ضد  وجرائم  احلرب  جرائم  بند  حتت  تندرج 

بكل صورها.  
  

 
عفرين من احلصار إلى االحتالل املباشر

من  رافقها  وما  عفرين  حصار  من  سنوات  سبع  بعد   
ممتلكات  وحتريب  الزيتون  بساتني  واقتالع  التهديدات 
تكراَر  الرتكي  النظاُم  أعاد  األمنني،  العّزل  السكان 
هجومها  أثناء  »املدنيني«  العزل  الشعوب  حبق  جمازره 
االحتالل  قواُت  ارتكبت  وقد  واحتالهلا،  عفرين  على 
الرتكي أكثر من 12 جمزرة موثقة خالل الغارات اجلوية 
والقصف املدفعي املكثف طيلة 58 يوماً راح ضحيتها 
استهدفت  اجملازر  هذه  أغلب  املدنيني.  من  العشرات 
املدنيني من األطفال والنساء، انهيك عن قتل املدنيني 
املرافقة  املرتزقة  اجلماعات  احتلتها  اليت  القرى  يف 
والصور  الفيديو  مقاطع  من  والعديد  الرتكي  للجيش 
االجتماعي  التواصل  وسائل  خالل  من  ذلك  أثبتت 
فنحن  واملصادر،  املراجع  إىل  حباجة  لسنا  .هنا 

القسري  والتهجري  اإلابدة  محالت  على  شهوٌد  اليوم 
اليت اشتهرت هبا أسالف دراكوال العصر، نشهد اليوم 
ومنذ 20\1\ 2018 الوجه الدموي القدمي اجلديد 
مجاجم  على  أتسست  اليت  الطورانية  الرتكية  للدولة 
وليس  والعرب،   والسراين  واآلشوريني  واألرمن  الكرد 
من ابب التعجب واالستغراب إن اجلرائم واالنتهاكات 
اليت ترتكبها الدولة الرتكية وأدواهتا أمام أعني ومسامع 
دون  أمجع  الدولية  واملنظمات  واحملاكم  املؤسسات 
هبا  تسبب  اليت  اإلنسانية  الكارثة  حلقيقة  تكرتث  أن 
املدنية  املنظمات  تقدمي  من  ابلرغم  أردوغان،  نظام 
يف  واالعتداءات  االنتهاكات  رصد  ومراكز  واحلقوقية 
والثبوتيات  الواثئق  مئات  بتقدمي  وخارجها  سوراي  مشال 
وطاقمه  أردوغان  الرتكي  الرئيس  جترمي  شأهنا  من  واليت 
على  واملدير  واملشرف  حرب  جمرم  بصفته  احلاكم 
ارتكبت  اليت  اإلجرامية  واألفعال  املمارسات  جممل 
اتفاقيات  حسب  وذلك  احملتلة،  عفرين  يف  وترتكب 
الربوتوكولني  ومبوجب  )1949م(  األربع  جنيف 
األساسية  روما  ونظام  )1977م(  عام  يف  امللحقني 
واتفاقييت  )1998م(  الدولية  اجلنائية  للمحكمة 

الهاي.     

جمزرة لعناصر داعش حبق أفراد من القوات العراقية
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نتيجة

للوسط حقيقَة إفالس  ُتظهر  املركزية  للمدنية  األم  البلدان واملناطق  العارمُة املستشرية يف  الفوضى  إن 
الدولتية القومية وتشاطر السلطة، بكل نواحيها، هذه الفوضى أسقطت كافة األقنعة اليت تنكرت هلا 
اإلابدة  مارستا  السابقة  املرحلة  مركزيتني خالل  قوتني  وتركيا كأكرب  العراق  من  يف كٍل  القومية  الدولة 
والتطهري العرقي يف الشرق األوسط، وُكِشف للمأل أبن العنف واإلرهاب وجمازر اإلابدة اليت ال تعرف 

حدوداً تتغذى على هذه املصادر وترتع  يف كنف أنظمتها االستبدادية.
يف  الدوليني  واألمن  السلم  هتدد  متزايد  قلقٍل  مصدَر  احلاكم  القمعي  بنظامها  الرتكية  الدولُة  وتشكُل 
حيث  العامل  دول  بقية  إىل  بفروعها  ومتتد  أرضها  على  إرهايب  ملشروع  تؤسس  األول  كوهنا  املقام 
العامل  دول  معظم  يف  اإلجرامية  أفعاهلا  نشاطاهتا  متويل  يف  أساسية  قاعدة  تركيا  من  »اإلرهاب«  تتخذ 

وأورواب خاصة.
القوموية  الدول  أنظمة  وطأة  حتت  ترزح  اليت  االنسانية  اجملتمعات  هتدد  واالابدة  اإلرهاب  إن  كما 
لدرجة احلضيض  الزوال  من  وقيمها  االنسانية  املعنية حبماية  املنظمات  فيه  زمٍن وصلت  الشوفينية يف 
الشرق  يف  احلاصلة  الطغيان  موجة  أمام  إليها،  املوكلة  املهام  جتاه  املسؤولية  وعدم  التقاعس  يف 
هيئاهتا  بكل  املتحدة  األمم  وسجالت  أروقة  فيه  فاضت  وقٍت  ويف  احلروب،  أهنكته  الذي  األوسط 
ومنظماهتا ابلدعوات والقضااي اجلنائية الدولية وجرائم احلرب ضّد اإلنسانية اليت أفرزها الصراُع  خالَل 

العقود األخرية من القرن الواحد والعشرين. 

قائمة املراجع واملصادر:
 

األمة  وحل  الكردية  »القضية  اخلامس  اجمللد  الدميقراطية،  احلضارة  مانفيستو  أوجالن:  عبدهللا   -1
الدميقراطية«.

2- حسنني عبيد: اجلرمية الدولية
3- خالد السيد: دراسة عن جرمية اإلابدة اجلماعية.

4- مارتون شو: االابدة اجلماعية )مفهومها، وجذورها، وتطورها وأين حدثت.
النظام األساسي للمحكمة اجلنائية   5- سوسن مترخان بكة: اجلرائم ضد االنسانية يف ضوء أحكام 

الدولية.
6-   مواقع الكرتونية: دراسات وأحباث عن جرائم سلطات البعث يف العراق وجنوب كردستان.

7-  املوقع االلكرتوين لوكالة هاوار:  متابعات ورصد لألوضاع يف مشال سوراي وعفرين.  
8-  الدعوة القضائية الصادرة عن منصة احلقوقيني السوريني يف مشال سوراي واملقدمة حملكمة اجلناايت 

الدولية - 6 أاير 2018.
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»السرطنة« العثمانية- التركية
 واإلبادة اجلسدية للشعوب الشرق أوسطية

لزكني إبراهيم
كاتب وصحفي - سوراي

قرون  لسبعة  التاريخ  منصة  اعتلوا  الذين  العثمانيون 
العامل  احتالل  يف  قضوها  عام   400 تضمنها  متتالية، 
العريب وكردستان. يقول مؤرخون إن السلطنة العثمانية 
جسد  دخلت  »كسرطنة«  الفرتة كانت  هذه  خالل 
حتت  الرازحة  الشعوب  من  املاليني  وأابدت  املنطقة 

احتالهلا.
اإلمرباطورية العثمانية اليت قامت عام 1299 ميالدايً 
على يد عثمان بن أرطغرل سقطت يوم 1 تشرين الثاين/

نوفمرب 1923م إبعالن أتسيس وريثتها الدولة الرتكية 
بعد  أاتتورك،  الدين  مصطفى كمال  يد  على  احلديثة، 
على  العثمانيون ولو صورايً  600 عام، سيطر خالهلا 
على  وذلك  والبلقان،  األوسط  الشرق  مناطق  معظم 
وذاقت  الشرقية،  وأورواب  اإلسالمية  اخلالفات  أطالل 
من ظلمها الشعوب اليت وقعت حتت وطأهتم الويالت 
للشعوب.  اجلماعية  اإلابدة  إىل  ارتقت  اليت  واجملازر 
العثمانية  أنقاض  على  القائمة  الرتكية  الدولة  وشهدت 
العلمانية على  األحزاب  وتولت حكمها  حقبة جديدة 
عدداً  شهدت  اجلمهوري، كما  الشعب  حزب  رأسها 

سياسة  على  قائمة  التركية  الدولة  إن 
والعرقية   الجسدية  والتصفية  اإلبادة 
فكما  التركية،  الغير  الشعوب  بحق 
جماعية  إبادات  العثمانيون   ارتكب 
بحق  األرمن والسريان واآلشور والكلدان 
النظام  فإن  والعرب،  واليونان  والكرد 
العدالة  حزب  يترأسه  الذي  الحالي  التركي 
لم  والذي  املتطرف  اإلسالمي  والتنمية 
اإلرهابية  الجماعات  دعم  عن  يتوانى 
الهجوم  في  ومثيالتها   كداعش  واملرتزقة 
املنطقة،  شعوب  بحق  املجازر   وارتكاب 
مساعيها  إطار  وفي  التركي   النظام  إن  كما 
في  بدأت  العثمانية  االمبراطورية  إلحياء 
مناطق  وتحتل  تتوسع  األخيرة  السنوات 
سياسة  بتطبيق  وتقوم  سوريا  شمال  في 
افية املنطقة . إبادية وتغيير ممنهج لديمغر
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من االنقالابت العسكرية واالضطراابت السياسية، إىل 
أن جاء اخلليفة الرتكي »العثماين« اجلديد رجب طيب 
أردوغان والذى ال تفوت مناسبة حىت يعلن أنه »حفيد 
العثمانيني« ويقول »أان زعيم أحفاد العثمانيني«، حيث 
ولت  اليت  الدولة  هذه  أجماد  إعادة  أردوغان  حياول 
وتغيري  تركيا  احلكم يف  ابستئثار  يكتفى  فال  الزمن،  من 
رئيساً  الوزراء  رئيس  أن كان  بعد  ليصبح  دستورها، 
للجمهورية، ولكنه ال يرتك فرصة إال ويتدخل يف شؤون 
وينصر  عامة،  واإلسالمية  والعربية  هلا  اجملاورة  البالد 
إلحياء  حماولة  يف  املتطرفة  واجلماعات  اإلرهاب 

السلطنة العثمانية.
أردوغان وإخوانه واحلاسرين  نُذكر  أن  لذا كان ضرورايً 
املساحة،  هذه  يف  عثمان،  آل  خالفة  زوال  على 
الشعوب  حبق  »جينوسايد«  إابدات  من  ارتكبوا  مبا 
الشرق  من  احتلوها  بقعة  كل  يف  واجملازر  واملذابح 
»تركيا  العثمانيني  حفيدة  فيما  وآسيا.  وأورواب  األوسط 
ترتكب  عفرين  ويف  جدها،  هنج  على  تسري  اليوم« 
حيث  الكرد،  املدنيني  آالف  حبق  دموية  جمازر  اليوم 
الرتكية  الدولة  ارتكاب  إىل  واملخاوف  األنظار  تتجه 
غرار  على  عفرين  يف  أخرى  »جينوسايد«  االحتاللية 
الشرق  شعوب  حبق  العثمانيون  أجدادهم  ارتكبها  ما 

األوسط عامة وكل بقعة احتلوها.
وقبل فتح صفحات التاريخ القدمي واحلديث واستخراج 
جمازر  من  الرتكية  والدولة  العثمانية  ارتكبته  ما  بعض 
بداية  لنتعرف  األوسط،  الشرق  شعوب  حبق  وإابدات 

على معىن مصطلح »اإلابدة« أو »اجلينوسايد«. 

فما هي اإلبادة أو »اجلينوسايد«؟

القتل اجلماعي أو اإلابدة  يعين مصطلح »اجلينوسايد« 
اجلماعية اجلسدية لشعب أو أقلية أو طائفة ما، وقلعها 
القتل  تعين  أهنا  النواحي، كما  خمتلف  من  جذورها  من 
مصطلح  ظهر  وقد  اجلماعي،  والفناء  العرقي  والتطهري 
عمليات  بعد  اجلماعي  القتل  قاموس  يف  )جينوسايد( 

يد  على  لليهود  اجلماعي  احلرق  أي  )هولوكوست( 
دون  قمل  اليهود  اعتربوا  حينما  أملانيا،  يف  النازيني 
البارغواي  سكان  من  واملتمدنون  البشر،  مستوى 
مسعورة،  فئران  األصليني  السود  السكان  اعتربوا 
السود  اعتربوا  أفريقيا  جنوب  مجهورية  يف  والبيض 

األصليني قردة.
اجلرائم  أشد  أهنا  اجلماعية  اإلابدة  جرمية  توصف 
وأصدرت  اجلرائم,  جرمية  وأبهنا  جسامة  الدولية 
قرارها  1946م  عام  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية 
املرقم ) 96 )د-1( ( الذي أعلنت خالله أن جرمية 
األمم  روح  مع  تتعارض  دولية  جرمية  اجلماعية  اإلابدة 
مث  ومن  املتمدن،  العامل  ويدينها  وأهدافها  املتحدة 
واملعاقبة  اجلماعية  اإلابدة  جرمية  منع  اتفاقية  أنشأت 
)د- ألف   260  ( املرقم  قرارها  إىل  استناداً  عليها 

3( ( لعام 1948م. وتبىن النظام األساسي للمحكمة 
االتفاقية.  هذه  من   )2( املادة  نص  الدولية  اجلنائية 
األفعال  من  أي  أبهنا  اجلماعية  اإلابدة  جرائم  وعّرف 
أو  أثنية  أو  قومية  مجاعة  إهالك  بقصد  ترتكب  اليت 
جزئياً،  أو  إهالكاً كلياً  هذه  بصفتها  دينية،  أو  عرقية 
اجلرائم  صفة  عليها  تنطبق  اليت  األفعال  حددت  كما 

املذكورة.

حاالت جرائم اإلبادة وحاالت مشتبه بها جرت 
في القرن العشرين

أثناء  النازيون،  به  قام  ما  هو  اإلابدة  عمليات  أشهر 
مليون   11 حلوايل  قتل  من  الثانية،  العاملية  احلرب 
ومثليون  وشيوعيون  وسالفيون  يهود  بينهم  من  مدين، 
من  والعديد  وغجر  وسياسيون  ومعارضون  ومعاقون 

الشعوب غري األملانية.
العاملي خالل  التاريخ  ومن  أشهر اجملازر اليت شهدها 
سيفو،  جمازر  األرمن،  “جمازر  هي  العشرين  القرن 
اليهودية،  احملرقة  أو  هولوكوست  مسيل،  جمزرة 
صربا  مذحبة  هولودومور،  جماعة  سربرنيتشا،  مذحبة 
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وشاتيال، مذحبة محاة، عمليات األنفال، اإلابدة العرقية 
يف رواندا، عمليات التطهري العرقي يف بوروندي، نزاع 

دارفور، قتل اإليزيديني على يد داعش«.

في  »اجلينوسايد«  إلى  ارتقت  التي  اجلرائم  أبرز 
كردستان والشرق األوسط

مارسوا  من  أكثر  عن  التاريخ  صفحات  بني  حبثنا  لو 
سياسات اإلابدة ضد الشعوب، فإننا سنجد بدون شك 
إابدة  يف  األوىل  املرتبة  حتتل  العثمانية  السلطنة  أن 
حبقهم  واجلرائم  اجملازر  أبشع  وارتكاب  الشعوب 
دماء  حساب  على  إمرباطورتيها  جذوَر  ومتنت  لتوّسَع 
لإلابدة،  املعرضة  الشعوب  تلك  ومقدرات  وأرض 
فالسلطنة العثمانية انتشرت كوابء أو سرطنة يف جسم 
وأابدت  البشر  ماليني  على  وقضت  األوسط  الشرق 
وحضارات  وأداين  وثقافات  وجمتمعات  شعوب 
حبق  جمازر  عدة  العثمانيون  ارتكَب  حيث  أبكملها.  
اليت  اجملازر  أكرب  من  تعّد  املضطهدة   الشعوب 
ارتكبت يف اتريخ اإلنسانية وعلى رأسها جمازر األرمن 

ومذابح سيفو.

مجازر األرمن

مستوى  وصل  األوىل،  العاملية  احلرب  فرتة  يف 
العثمانيون  إىل ذروته.  العثمانيني  بني  القومي  التعّصب 
هلم  اخلاضعة  الشعوب  تطالب  أن  من  وخلوفهم 
بدؤوا  ذاهتا،  إبدارة  تطالب  أن  أو  الذايت  ابالستقالل 
وارتكبوا  وترتيكهم،  صهرهم  أو  الشعوب،  تلك  بقتل 

جمازَر مجاعية حبقهم.
القاطنة يف  الشعوب األخرى  العثمانيون لصهر  وسعى 
اإلمرباطورية العثمانية يف بوتقتهم، وذلك لقطع الطريق 
أمام موجات احلركات القومية االستقاللية اليت ظهرت 
يف بداايت القرن الت 20. أوىل عمليات اإلابدة بدأت 
قتل  لرتكيا  اجلنوبية  املدن  ففي  احلميديني،  مبجازر 
اآلالف  مئاِت  الثاين  احلميد  عبد  العثماين  السلطاُن 

من األرمن واآلشوريني.
حبق  اجملازَر  العثمانيون  ارتكب  الفرتة  هذه  ويف 
جهة  ومن  وآالشكرت،  بيازيد  يف  الكردي  الشعب 
بني  الطائفية  احلرَب  الفتاة،  تركيا  حزب  أذكى  أخرى 
اجلنوب  يف  “املسيحيون  حبجة  والسراينيني  الكرد 

خطر على الوجود”.
ولكن اجملزرَة األوىل اليت قتل فيها مئات اآلالف كانت 
خاف  األوىل،  العاملية  احلرب  فرتة  ففي  األرمن.  جمزرة 
األتراك من أن يتم تقدمي الدعم لروسيا وأرمينيا، وبدؤوا 
اإلمرباطورية  شرق  الواقعة  املنطقة  دميوغرافية  بتغيري 
أهايل  العثمانيون  أفىن  املنطقة،  هذه  ويف  العثمانية. 
يف  أنه  حىت  االمرباطورية،  شرق  األرمنية  القرى  مئات 
العثمانيون  مجع  1915م  أبريل  نيسان/  من   24 الت 
اسطنبول  يف  األرمنية  الشخصيات  أشهر  من  املئات 
األرمن  أمر كافة  ت  املدينة، مث  وأعدموهم يف ساحات 
وخالل  واخلروج،  أمالكهم  برتك  األانضول  منطقة  يف 

هجرة األرمن قتل مئات اآلالف منهم.
الذين  األشخاص  عدَد  أبن  يشريون  األرمن  املؤرخون 
ونصف  مليون  يبلغ  اجملازر  هذه  يف  حياهتم  فقدوا 

أرمين.

اآلشوريني،  السريان،  بحق  السيفو  مجازر 
الكلدان

أيضاً  تُعرف  اآلشورية،   - السراينية  اجلماعية  اإلابدة 
األعمال  سلسلة  هبا  يقصد  السيفو،  مذابح  ابسم 

املرتبة  حتتل  العثمانية  السلطنة  ان 
أبشع  وارتكاب  الشعوب  إبادة  يف  األوىل 
 
َ
 ومتنت جذور

َ
ع

ّ
اجملازر واجلرائم حبقهم لتوس

وأرض  دماء  حساب  على  إمرباطورتيها 
ومقدرات تلك الشعوب املعرضة لإلبادة
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قوات  شنتها  اليت  واملتعمد  املنظم  والقتل  الوحشية 
جمموعات  مبساعدة  العثمانية  للدولة  اتبعة  نظامية 
آشوريني،  مدنيني  استهدفت  نظامية  شبه  مسلحة 
األوىل.  العاملية  احلرب  وبعد  أثناء  وكلدان  سراين، 
أدت هذه العمليات إىل مقتل مئات اآلالف منهم، كما 
األصلية جبنوب شرق  إقامتهم  مناطق  نزح آخرون من 
اخلصوص  وجه  على  إيران،  غرب  ومشال  احلالية  تركيا 
لتواجدهم  ابإلضافة  وهكاري  عابدين  طور  مناطق 
وسريت  وان  مثل  مناطق  يف  أقل  وإن كانت  أبعداد 

وأورميا.
بدأت عمليات إابدة املسيحيني 
من غري األرمن – حسب بعض 
1915م  سنة   – الباحثني 
عمليات  بداية  مع  وابلتزامن 
األرمن،  حبق  اجلماعية  اإلابدة 
العام  إىل  استمرت  أهنا  إال 
فيه  وقت كانت  يف  1920م 
ترتكب حبق  تزال  ما  الفظاعات 
للعام  وصواًل  األرمن  أخوهتم 

1923م.
تقدير  يف  الباحثون  اختلف 
اجلماعية  اإلابدة  ضحااي  عدد 

السراينية- اآلشورية )مذابح السيفو( ولكن يبقى الرقم 
القضية  هذه  يف  املهتمني  أغلب  بني  عليه  املتفق 
يف  يستندون  حيث   275.000 هو  عليها  واملطلعني 
إحصائهم هذا إىل معاهدة لوزان، وإن كان البعض يرفع 
االعتبار  بعني  ابألخذ  شهيد   300.000 إىل  الرقم 
عمليات  تشملها  مل  اليت  العثمانية  املناطق  من  عدد 

إحصاء أبناء الشعب السرايين-  األشوري من قبل.

ضد  حلب  في  »التلل«  الكبير  اجلامع  مجزرة 
العلويني

من  ولالنتقام  حلب،  واحتالل  دابق  مرج  معركة  بعد 

العلويني، استهدَف السلطاُن سليم يف 26 متوز/ يوليو 
أداء  وبعد  حلب،  مدينة  يف  العلويني  1516م  عام 
ألف   40 العثمانيون  مجع  الكبري،  اجلامع  يف  صالة 
وقتلوهم،  الكربى  الساحات  إحدى  يف  علوي محداين 

ومسيت هذه اجملزرة ابسم جمزرة اجلامع الكبري.
قيام  املرّوعة  اجملزرة  هذه  نتائج  وأشهر  أبرز  من  وكان 
يف  الضحااي  جثامني  من  تالٍل  بصناعة  العثماين  احملتل 
وعرفت  اجملزرة  هذه  اشتهرت  ولذلك  املدينة  وسط 

ابسم جمزرة »التلل«.
 40 حبوايل  القتلى  عدُد  وُقّدَر 
ألفاً وقال البعض 90 ألفاً، وقيل 
الرجال  من  ألف   200 أيضاً 
السن  وكبار  والنساء  واألطفال 
وقد  العلوية،  الطائفة  وعلماء 

سالت الدماء يف شوارع حلب.
اليت  الرسالة  نّص  التاريخ  ويوثق 
العسكرية  احلملة  قائد  وّجهها 
اليت  املناطق  على  العثمانية 
السوريون،  املسلمون  يقطنها 
حمفوظة  وهي  األول  سليم  إىل 
الوطنية  سرتاسبورغ  مكتبة  يف 
قسم  الفرنسية،  اجلامعية 
وقتل كل  أوامره  تنفيذ  فيها  يبلغه  العربية  املخطوطات 

العلويني يف حلب. وجاء يف نص تلك الرسالة:
مقامات:  إجالل  حتيات  الرحيم.  الرمحن  هللا  »بسم 
القرارات  تنفيذ  ت  فقد  سعادات،  ألوامر  تنفيذًا 
سوراي  قرى  من  علينا  وقع  ما  وقتل كل  والتوصيات، 
خاصة قرى النصريية حىت أدغال اجلسر وابب النسر، 
ولن  النصر،  لنا  حىت كتب  خالد،  ووادي  شيزر  إىل 
الزمان، وخلصت  مر  على  اآلن  بعد  هلم وجود  يكون 
اإلسالم،  دين  واسّتتب  الفساد،  وعّلة  آفة  من  البالد 
هلؤالء  يبق  ومل  الشام،  بالد  يف  طبعاً!،  »العثماين« 
السوريني داير ولن يعيشوا على أرض السلطان العظيم 
ومتاسيح  اجلبال  وحوش  بقاايهم  أكلت  وقد  سليم، 

واحتالل  دابق  مرج  معركة  بعد 
العلويني،  من  ولالنتقام  حلب، 
 سليم يف 26 متوز/ 

ُ
 السلطان

َ
استهدف

يوليو عام 1516م العلويني يف مدينة 
اجلامع  يف  صالة  أداء  وبعد  حلب، 
ألف   40 العثمانيون  مجع  الكبري، 
الساحات  إحدى  يف  محداني  علوي 
هذه  ومسيت  وقتلوهم،  الكربى 

اجملزرة باسم جمزرة اجلامع الكبري.
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املوّفق  وهللا  ابلرغاب،  للسلطان  والعيش  الغاب، 
للصواب.. لعنهم هللا يف كل كتاب، ودمتم بنور هللا«.

وتقع منطقة التلل قرب قلعة حلب بتت 2 كم غرابً، وقد 
الرؤوس  تلك  من  وأشران،  سبق  تسميتها، كما  جاءت 
أردوغان  أجداد  العثمانيون  اجملرمون  حّزها  اليت 
لداعش  يؤّسسون  الفعل كانوا  ذلك  يف  وهم  ابلسيف 
املسّلح  اإلرهاب  تنظيمات  من  وأخواهتما  والقاعدة 
أن  الرواايت  بعض  وتؤّكد  ومصر،  والعراق  سوراي  يف 

حبرق  قام  العثماين  احملتل 
ووضعهم  أحياء  والنساء  األطفال 
والذبح  العمالية،  عدرا  أفران  يف 
محص  يف  البطون  وبقر  والسلخ 
وسحل  إدلب،  يف  الرؤوس  وشّي 
األجساد يف الرقة، وغريها الكثري.

مجزرة الشيعة في العراق

إىل  سليم  السلطان  دخول  بعد 
كافة  أبن  فتوى  أصدر  العراق، 
كفار،  هم  العراق  يف  الشيعة 
على  وبناء  بقتلهم.  فرماانً  وأخرج 

ت  فإنه  العلويني  التاريخ  علماء  وحبسب  الفرمان  هذا 
قتل 40 ألف شيعي عراقي.

ويلفت قائد الشعب الكردي عبد هللا أوجالن يف كتابه 
الدولة  “إرهاب”  إىل  االنتباه  الشعب”،  عن  “الدفاع 
“احلضارة  قائاًل:  األخرى،  الشعوب  ضد  العثمانية 
العلويون  الكرد  ابلسنية.  تقدمت  العثمانية  اإلسالمية 
اجلبال  صعود  على  أجربوا  املناضلون  واإليزيديون 
يف  ثورات.  بنصف  قاموا  أن  بعد  العالية  واملناطق 
وقت الوزير األكرب مراد ابشا، ت رمي 40 ألف علوي 
سلطان  بري  إعدام  إىل  ابإلضافة  أحياء  وهم  اآلابر  يف 
اإلرهاب  هلذا  رمحة  األكثر  تعترب  أمثلة  وهذه  عفدال، 

والذي ترك أثرًا”.

مجزرة كربالء

حاوَل الشيعُة يف كربالء عام 1842م االنتفاَض بوجه 
حاصر  ابشا،  جنيب  العثماين  الوايل  ولكن  العثمانيني، 
الوقت وبدأ بقصفها، قطع أشجارها،  املدينة يف ذلك 
للدمار  املدينة  وتعرضت  املدينة.  إىل  جبيشه  ودخل 
حسني  املؤرخ  شعبها.  حبق  جمازر  العثمانيون  وارتكب 
الرباقي يقول إن عدد الذين قتلوا يف هذه األحداث هو 
نساء  رجال،  من  مدين  ألف   24

وأطفال.
عند  تتوقف  ال  العثمانيني  جمازر 
عبد  فاملؤرخ  فقط،  واقعتني 
حبثه  يف  يتحدث  احلسين  الرزاق 
اإلخوان  “نزهة  اسم  حيمل  الذي 
العطشان”،  القتيل  بلد  وقعة  يف 
ارتكبها  جمازر   7 من  أكثر  عن 
العراق  يف  الشيعة  حبق  العثمانيون 

بشكل خاص.
ومن جانبه يقول بروفيسور جامعة 
أحباثه  أحد  يف  فوزي  مصر حسني 
السلطان   دخول  “بعد  مصر  يف  العثمانيني  اتريخ  عن 
العثماين إىل مصر عام 1517م، نقص عدد املصريني 
إىل 2.5  الت 14،  القرن  مليون يف  يبلغ 8  الذي كان 
دمروا كل شيء،  العثمانيون  الت 18،  القرن  يف  مليون 
اسبوع  فوزي  ويصف  املنطقة”،  وهنبوا  املدنيني  قتلوا 

دخول العثمانيني إىل مصر بت “األسبوع األسود”.

اجملازر اليونانية

أيضاً  تعرض  فقد  السراين  اآلشوريني  إىل  ابإلضافة 
أتباع الطائفة اليواننية يف أراضي اإلمرباطورية  عدد من 
اجلماعية  اإلابدة  إىل  ذاهتا  التارخيية  احلقبة  يف  العثمانية 
أيدي  على  املسيحيني  ضحااي  جمموع  عدد  ويقدر 
بينهم  قتيل   2.500.000 قرابة  الفتاة  تركيا  حكومة 

سليم  السلطان  دخول  بعد 
بأن  فتوى  أصدر  العراق،  إىل 
كافة الشيعة يف العراق هم كفار، 
وبناء  بقتلهم.   

ً
فرمانا وأخرج 

على هذا الفرمان وحبسب علماء 
قتل  مت  فإنه  العلويني  التاريخ 

40 ألف شيعي عراقي.
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و500.000  أرمين   1.500.000 األقل  على 
يوانين. ويف وقت ينصب فيه اهتمام الباحثني الدوليني 
خرباء  من  عدد  يظهر  األرمنية  اجلماعية  ابإلابدة 
اليت  الضحااي  من  األكرب  العدد  أن  ليعلنوا  اإلابدات 
قدمها الشعب األرمين ال يلغي حقيقة كون األشوريني 

أيضا قد تعرضوا إلابدة مماثلة، ممنهجة ومتعمدة.

آالف   10 مقتل  مصر..  في  العثمانيني  مذابح 
مصري في يوم واحد

اخلالفة  عاصمة  1517م،  عام  قبل  القاهرة  كانت 
اإلسالمية، ومركزها األخري ت وكان حكامها من املماليك 
خري مدافعني عن األجماد اإلسالمية والعربية، وامتدت 
على  مسيطرين  الصغرى،  آسيا  حدود  إىل  دولتهم 
وكانوا  ابلوالء،  احلجاز  بالد  هلا  تدين  وكانت  الشام، 
القائمني على شؤون احلرمني الشريفني، عالوة على أن 
العباسيني بعد سقوط بغداد،  مصر كانت مقر اخللفاء 
لتنتهي هذه اخلالفة بعد نقل اخلليفة املتوكل عنوة إىل 
اسطنبول ليتنازل عنها لسليم األول االمرباطور الرتكي.

حكم  وطوال  مصر،  سليم،  بقيادة  العثمانيون  غزا 
ابإلمرباطورية  مصر  صلة  »ظلت  ملصر،  العثمانيني 
يقول  ما  حسب  وثيقة«،  غري  ضعيفة  العثمانية 
»اتريخ  يف كتابه  بروكلمان،  واملفكر كارل  املستشرق 
العثمانيون على جباية  األمم اإلسالمية«، واقتصر هم 
أموال وخريات األمة املصرية، إىل أن جاء حممد علي 

وحصلت مصر على استقالهلا اجلزئي.

مروعة  جمزرة  ارتكبوا  ملصر  العثماين  االحتالل  وخالل 
1517م  يناير  الثاين/  شهر كانون  يف  املصريني  حبق 
يقول  ما  للمصريني، وحسب  نكبة وحسرة  يوم  ويعترب 
»بدائع  كتابه  يف  إايس  ابن  حممد  املصري  املؤرخ 
مصر  أهل  يقاس  مل  »أنه  الدهور«،  وقائع  يف  الزهور 
شدة مثل هذه« ووصل األمر لوصفه أنه وقع فيها مثل 

ما وقع من جند هوالكو يف بغداد. 
الذي  الظلم  وقصص  آايت  املصري  املؤرخ  ويروى 
عدة  مواضع  العثمانيني يف  من  املصريني  وأصاب  وقع 
من كتابه، حيث وصل األمر إىل سقوط 10 آالف من 
وصف  وحسب  واحد،  يوم  يف  قتلى  املصريني  عوام 
طفشت  »فالعثمانية  املشئوم  اليوم  هلذا  إايس  ابن 
فيهم ابلسيف وراح  ولعبوا  والزعر  والغلمان  العوام  يف 
فصارت  جىن،  ال  من  عوقب  ورمبا  ابلطاحل،  الصاحل 
ولوال  زويلة..  ابب  من  الطرقات  على  مرمية  جثثهم 

لطف هللا لكان لعب السيف يف أهل مصر قاطبة«.

اجملازر العثمانية في بالد الشام

بداايت  يف  العثمانيني  أن  أيضاً  التاريخ  وحُيّدثنا  هذا 
الدامية  اجملازر  عشرات  ارتكبوا  الشام  لبالد  غزوهم 

نذكر منها:
النعمان  ومعّرة  حلب  استباحة  1515م  عام   -  1
ألف يف حلب،  مقتل 40  إىل  أّدى  ما  أسبوعاً كاماًل 

و15 ألفاً يف معّرة النعمان.
2 -  عام 1516م استباحة دمشق ثالثة أايم ما أّدى 

إىل مقتل 10 آالف شخص.
3 - عام 1516م استباحة ريف إدلب ومحاة ومحص 

واحلسكة ومقتل عشرات اآلالف من السكان.
4 - عام 1847م مذابح بدرخان حيث قتل أكثر من 

10 آالف يف منطقة حكاري.
بعد خروج  مذابح جرت  5 – 1841 – 1860م 
حاصبيا  منطقة  يف  لبنان  من  ابشا  علي  حمّمد  جيش 
والشوف واملنت وزحلة حيث قتل أكثر من 82 ألف 

لبناين.

صورة رمزية ملذابح العثمانيني يف مصر
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6 – مذابح عام 1860م: وهي أعمال عنف وقعت 
إىل  دمشق  بني  املمتدة  املنطقة  يف  السكان  بني 
العثمانية  الدولة  حيث كانت  والبقاع،  لبنان  ساحل 
تغّذي الصراع سّراً وتزيد من الشرخ القائم بني السكان 
ويف  ابشا،  علي  حمّمد  مع  املسيحيني  وقوف  بسبب 
دمشق ت قتل 25 ألفاً من السكان يف تلك األعمال 
بيوهتم  وهنبت  العثماين  اجليش  ومساعدة  وبتحريض 

وتشّردوا وقتلوا وُهِدمت أراضيهم وبيعت ممتلكاهتم.
عابدين  وطور  بكر  داير  جمازر  1895م  عام   -  7
األرمن  من  ألفاً   15 من  أكثر  قتل  حيث  وماردين 

والسراين واآلشوريني.

اجملازر التي ارتكبت بحق الشعب الكردي

من  للعديد  اترخيه  مدى  على  الكردي  الشعب  تعرض 
جمازر اإلابدة على يد الدول والسلطات اليت حكمت 
هلا  تعرض  وأفظعها  اجملازر  أكرب  أن  إال  كردستان، 
منذ أتسيسها  الرتكية  الدولة  يد  على  الكردي  الشعب 
ارتكبها  اليت  اجملازر  إليها  يضاف  هذا،  يومنا  وحىت 
مثانينات  منذ  اجلنوبية  نظام صدام حسني يف كردستان 

القرن املاضي.
قانوانً  تركيا  جملس  أصدر  يونيو 1927م  حزيران/  يف 
تركيا  يف  املقيمني  املواطنني  كافة  ترتيك  على  ينص 
املدن  بعض  انتفضت  فيما  وعرقياً  دينياً  األقلية  وذات 

الكردستانية  ضد قرار جملس تركيا وارتكبت تركيا 

مجازر بحق بعض املدن الكردية:
مجزرة زيالن

يف  الكرد  ضد  الرتكية  الدولة  هبا  قامت  اليت  اجملزرة 
ابكور كوردستان عام 1930م, يف فرتة ما قبل ظهور 
الشعب  توجه  أثناء  آغري,  النتفاضة  الثالثة  احلركة 
أرجيش  منطقة  يف  الواقعة  زيالن  وادي  إىل  الكردي 
واألعمال  النظام  بطش  من  هرابً  وان،  حملافظة  التابعة 
قتل  من  الرتكي  اجليش  هبا  يقوم  اليت كان  الوحشية 
اجلهات  بعض  أشارت  فيما  القرى،  وهدم  وحرق 

الرمسية أبن عدد القتلى وصل إىل 47 الف شخصاً.

مجزرة ديرسم

يف  و1939م   1937 عام  بني  ديرسم  جمزرة  وقعت 
بشكل كامل،  املدينة  دمرت  أن  بعد  ديرسم،  منطقة 
أخرى  حمافظة  الرتكية  الدولة  أنشأت  أنقاضها  وعلى 
اجملزرة  سبب  كان  توجنيلي.  ابسم  اليوم  تسمى 
إعادة  قانون  ضد  رضا  سيد  بقيادة  املسلحة  املقاومة 
تركيا  تنفيذ  ضمن  للسكان،  القسري  النقل  التوطني 
كردية  انتفاضة  أكرب  وهي  آنذاك،  الترتيك  لسياسة 
قتل  1925م،  عام  سعيد  الشيخ  ثورة  بعد  تركيا  يف 
فيها اآلالف من العلويني والكرد الزازيني وشرد داخلياً 
اإلمجايل  العدد  أن  املؤرخون  أكد  وقد  الكثريون، 

للوفيات كانت قرابة 14 ألف كردي.

 جمرزة ديرسم- مشال كردستان
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عمليات األنفال

عمليات األنفال أو محلة األنفال هي إحدى عمليات 
العراق  يف  البعثي  النظام  هبا  قام  اليت  اجلماعية  اإلابدة 
السابق برائسة صدام حسني سنة 1988م ضد الكرد 
العراقية  احلكومة  اعتربت  وقد  كردستان،  ابشور  يف 
احلملة  مسيت  وقد  هلا،  هتديد  مصدر  الكرد  آنذاك 
و)األنفال(  القرآن.  من   8 رقم  للسورة  نسبة  ابألنفال 
احلملة  تلك  بتنفيذ  قام  األسالب،  أو  الغنائم  تعين 
مع  وأربيل  يف كركوك  واخلامس  األول  الفيلقني  قوات 
إىل  ابإلضافة  اجلمهوري  احلرس  من  منتخبة  قوات 
قوات اجليش الشعيب وأفواج ما يسمى ابلدفاع الوطين 
اليت شكلها النظام العراقي، وقد تضمنت العملية ستة 
مراحل انتهت بتدمري ما يقارب من 2000 قرية وقتل 
اآلالف من املواطنني الكرد يف مناطق جنوب كردستان 
أثناء عمليات األنفال وإجبار قرابة نصف مليون مواطن 
العراقية  احلكومة  أقامتها  قرى  يف  اإلقامة  على  كردي 
آنذاك خصيصاً كي تسهل السيطرة عليهم وجرى إلقاء 
القبض على ما يقارب من 1000 مواطن كردي جرى 
من  انئية  مناطق  يف  مجاعية  قبور  يف  ودفنهم  تصفيتهم 

العراق.

مجزرة حلبجة

يف  حدث  هجوم  هو  حلبجة  على  الكيمائي  اهلجوم 

حيث  اإليرانية،  العراقية  للحرب  األخرية  السنوات 
اإليراين،  اجليش  قبل  من  حمتلة  حلبجة  مدينة  كانت 
وعندما تقدم إليها اجليش العراقي تراجع اإليرانيون إىل 
اخللف وقصف اجليش العراقي البلدة ابلغاز الكيميائي 
من  من 5500  أكثر  مقتل  إىل  أدى  مما  دخوهلا  قبل 
أغلبهم من  الكرد، وأصيب 7000-10000 وكان 
السنة  البلدة يف  من سكان  مات آالف  املدنيني، كما 
وبسبب  الصحية  املضاعفات  نتيجة  اهلجوم  تلت  اليت 
الوالدات  اليت ظهرت على  اخللقية  والعيوب  األمراض 

اجلديدة.

مجزرة داعش ضد اإليزيديني الكرد

تركيا  يف  اجملازر  ابرتكاهبا  الرتكية  الدولة  تكتف  ومل 
املناطق  إىل  مرتزقتها  الرتكية  الدولة  وجهت  بل  فقط، 
الكردية يف روج آفا، وتصدت وحدات محاية الشعب 
اجملموعات  تلك  على  القضاء  من  ومتكنت  واملرأة 
الكرد  حبق  جمزرة  املرتزقة  ارتكبت  فيما  اإلرهابية، 
اتفاقيات  نتيجة  وذلك  ابشور كردستان  يف  اإليزيديني 

بني الدولة الرتكية وسلطات ابشور.
الرتكية  الدولة  مع  تعمل  اليت  داعش  مرتزقة  جمزرة 
وصفت أبهنا إابدة مجاعية من قبل مرتزقة داعش تعرض 
بدء  بعد  اإلابدة  العراق، جرت هذه  اإليزيديون يف  هلا 
مشال  يف  وإقليم كردستان  داعش  مرتزقة  بني  احلرب 
انسحاابً  البيشمركة  قوات  انسحبت  حيث  العراق، 

جمزرة حلبجة - جنوب كردستان    16 آذار/ مارس 1988م 
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املنطقة  ابحتالل  داعش  فقامت  شنكال،  من  مفاجئاً 
يف يوم 4 آب/ أغسطس 2014م وقتلوا عدداً كبرياً 
وقاموا  شخص   5,000 حلوايل  يصل  اإليزيديني  من 
نزح  بينما  اإليزيدايت،  النساء  من  العديد  ابختطاف 
البقية إىل جبل سنجار وحوصروا هناك لعدة أايم وفقد 
العديد منهم هناك بسبب اجلوع والعطش واملرض، إال 
ممر  بتأمني  قامت  الكردي  الشعب  محاية  وحدات  أن 

آمن إليصال اإليزيديني إىل املناطق اآلمنة.

عفرين.. شنكال ثانية تتبدل فيها راية املرتزقة 
بقيادة رسمية من تركيا

ويذحبون  يقتلون  العثمانيني كانوا  أبن  يُنبئنا  التاريخ  إن 
الغزو واالحتالل مث يسّمون ذلك  ويسرقون وميارسون 
أو  يقّرها دين  اليت ال  املذابح  إسالمياً. عشرات  فتحاً 
عقل؛ ولذا فإن عفرين كما نرى وبعيداً عن حساابت 
ملذابح  منطقي  امتداد  هي  واالسرتاتيجية؛  السياسة 
العمق  زاوية  من  السوري،  الشعب  ضد  العثمانيني 
التارخيي ومن زاوية فلسفة أردوغان يف الغزو والعدوان 
واستخدام اإلسالم كعنوان لتربير ذلك، وهو منه براء.

إعادة  تريد  عفرين  ويف  اليوم  تركيا  العثمانيني  حفيدة 
 10 من  أكثر  املدنيني،  حبق  اجملازر  هذه  تكرار 
الغارات  خالل  الرتكي  االحتالل  طريان  ارتكبها  جمازر 
من  العشرات  ضحيتها  راح  املدفعي  والقصف  اجلوية 
املدنيني  استهدفت  اجملازر  هذه  أغلب  املدنيني. 
يف  املدنيني  قتل  عن  انهيك  والنساء،  األطفال  من 
القرى اليت احتلوها والعديد من مقاطع الفيديو والصور 
التواصل  مواقع  على  تداوهلا  خالل  من  ذلك  أثبتت 

االجتماعي .
وهنا تتوضح صلة الوصل ما بني التاريخ الدموي القدمي 
واجلديد ”القتل، النهب، واإلابدة العرقية”، إذ إن نفس 
بيد  لكن  اليوم،  تتم  العثمانيون  اتبعها  اليت  األساليب 
مريديه  بني  ما  مناداته  يفضل  الذي  أردوغان  جيش 

ومرتزقته ”ابلسلطان اجلديد” 

العدوانية  هجماته  خالل  من  الرتكي  االحتالل  أعاد 
الكرد  حبق  ارتكبت  اليت  اجملزرة  عفرين  أراضي  على 
الدولة  استعملتها  اليت  فاملرتزقة  اإليزيديني يف شنكال، 
الدولة  استعملها  شنكال  على كرد  اجملزرة  يف  الرتكية 
وراية  وابسم  الفكر  بنفس  عفرين  يف  اليوم  الرتكية 
املناطق  يف  وفيديوهات  صور  عدة  فأثبتت  خمتلفة، 
يف  ومرتزقتها  الرتكية  الدولة  احتلتها  اليت  احلدودية 
مكوانت  حبق  جمازر  وارتكاب  العرقي  التطهري  عفرين، 
الشعب الكردي وهنب البيوت واألموال. وكان املدنيني 
هدف  للسكان  احلياتية  العامة  واملرافق  التحتية  والبىن 
استشهد  لذلك  ونتيجة  وطائراهتم،  لإلرهابيني  رئيسي 
232 مدنياً معظمهم أطفال ونساء، كما جرح 668 

مدين بينهم حاالت حرجة.
وقيام االحتالل الرتكي إبسكان عوائل مرتزقته يف القرى 
والبلدات اليت احتلوها ما هو إال دليل واضح وصريح 
حياول  اليت  عفرين  أهايل  حبق  اجلماعية  اإلابدة  على 

جيش االحتالل الرتكي تطبيقها.

أردوغان  يحييها  العثمانية  »السرطنة«  خطر 
اليوم في املنطقة

ينفخ أردوغان يف نريان الصراعات األثنية والطائفية يف 
منطقة الشرق األوسط، مكماًل بذلك السياسة العثمانية 
دميغرافية  تغيري  إىل  ذلك  خالل  من  يسعى  القدمية، 
املنطقة عرب دفع السكان األصليني للهجرة عن طريق 
عنهم  بداًل  وتستوطن  والرتهيب،  الرتغيب  سياسات 

طفل شهيد إثر قصف تركي على منزل يف منطقة عفرين 2018م.
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الرتكمان واألتراك.
مصاحله  حبسب  املنطقة  شعوب  يستخدم  كما 
يف  اإلسالمية  اخلالفة  عودة  مسألة  وحيفز  اخلاصة، 
اليت  الشرارة  أنه  ويدعي  السّنة،  املسلمني  عقول 
الدول  يف  يتدخل  احلجج  وهبذه  اخلالفة.  هذه  ستعيد 
الدموي  التاريخ  يكرر  الوقت  نفس  ويف  له،  اجملاورة 

العثماين يف مشال كردستان وروج آفا )مشال سوراي(.
وقد صرح أردوغان يف أكثر من مناسبة القول التايل، 
مل  لوزان  احلالية.  احلدود  قبول  على  أجربوان  “لقد 
تركيا أكرب وإما  أن تصبح  إما  لنا.  ابلنسبة  يكن نصراً 
أخرى عن  مرة  أردوغان  ويتحدث  أصغر”.  تصبح  أن 
احلدود من حلب إىل املوصل. فحسب أردوغان كان 
سوراي  مشال  آفا/  روج  مناطق  تكون  أن  املفروض  من 
حيث  الرتكية.  اخلريطة  من  جزءاً  العراق  وابشور/مشال 
وقتلوا  اجملازر  من  العشرات  املناطق  هذه  يف  ارتكبوا 

اآلالف.
وأردوغان  والتنمية  العدالة  حزب  تواجد  فإن  لذلك، 
على  ودائمي  كبري  خطر  مبثابة  هو  املنطقة  يف 
األزمات  خيلق  عامًة،  األسط  والشرق  وسوراي  العراق 

والتناقضات بشكل مستمر بني مكوانت املنطقة.
آاثراً  هلا  سيكون  العثمانية  التجربة  تكرار  أن  كما 
التاريخ  تكرار  سنشهد  فإننا  أخرى  بكلمة  خطرية. 
أعاد  الذي  األوسط  الشرق  يف  العثماين  الدموي 
الوراء وقضى على احلضارات وهنب  إىل  املنطقة قروانً 

خريات البلدان، مرة أخرى.

خالصة

ربط  وحاولنا  األحداث  تلك  يف كل  أتّملنا  ما  أذا 
العدوانية  لنا قصة األطماع  املاضي ابحلاضر، ستتضح 
ينبغي  ال  وهنا  سوراي،  ضد  والدائمة  املمتدة  الرتكية 
شديدة  عقلية  تشكيل  يف  ودوره  ابلتاريخ  نستهني  أن 
والتنمية  العدالة  حزب  عقلية  مثل  والصلف  الغرور 
والعثمانية  اإلسالمية،  نقول  وال  العثمانية  امليول  ذي 
وعدوانية يف  وحشية  منهج«  و  »طريقة  نفهمها،  كما 

جثث  على  االمرباطورايت  وإقامة  اجملاورة  البالد  غزو 
هنا  هو  الذي  الدين،  توّظف  وحضاراهتا،  الشعوب 
اإلسالم، يف لعبة السياسة واحلرب الستعباد األقليات 
والشعوب األخرى، وهي أخرياً من مث »طريقة ومنهج« 
أخرى  أزمنة  إىل  متتد  لكنها  بعينه،  زمان  عند  تقف  ال 
مبا فيها زماننا هذا، إهنا فلسفة قائمة بذاهتا، إذا جاز 
أن نسميها فلسفة، فلسفة للقتل ولسفك الدماء وتربير 
هذا  من كل  براء  قطعاً  وهو  اإلسالم  ابسم  ذلك كله 

اإلرث العثماين الشاذ واملعادي لروح الدين وعدالته.
يسّمونه  إجرام  السوريني،  مع  تعاملهم  كان  هكذا 
إسالماً، وقتاًل يسّمونه نصرة للدين، فهل اختلف هو 
اجلغرافيا  ابقي  ويف  اليوم؟،  عفرين  يف  عنفاً  عنهم 
السورية من مذابح بدأت منذ سبع سنوات ابسم الربيع 

العريب والثورة السورية؟.

املصادر : 

االابدة  يف  القومية  او  االستفزاز  تتت  ميلسون  روبرت   
اجلماعية لألرمن تتت نيوجرسي تت 1986.

 ، لألرمن  اجلماعية  اإلابدة  تتت  ساسونيان  هاروت  ت 
اجنلس  لوس  تتت   1995 1915تتت  تت  وإعالانت  واثئق 

تت 1996.
ت عبد هللا أوجالن يف كتابه “الدفاع عن الشعب”.

ت املستشرق واملفكر كارل بروكلمان، من كتابه »اتريخ 
األمم اإلسالمية«.

»بدائع  من كتابه  إايس  ابن  حممد  املصري  املؤرخ  ت 
الزهور يف وقائع الدهور«.

.ANHA ت ملفات من وكالة أنباء هاوار
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العنُف اجلنسّي ضّد املرأة إلى متى؟

انرين عمر 
كاتبة وشاعرة - سوراي

فراغ،  من  أو  عبثاً  أتِت  مل  نفسه  يعيد  الّتاريخ  مقولة 
وأفكار  مفاهيم  من  البشر  حيمله  ما  ملّخص  هي  إمّنا 
عرب األزمان والعهود، ويطّبقوهنا أبساليب وطرق متباينة 
وملَ  واحدة؛  ارتكاز  نقطة  يف  تلتقي  وإن كانت كّلها 
العصر  والعشرين،  احلادي  القرن  نعيُش  وحنن  ال 
وحماولة  القمر  إىل  بوصوهلم  فيه  البشُر  يفتخر  الذي 
يدعونه  الذي  العصر  أخرى،  وكواكب  جنوم  معانقة 
هناك  تزال  وما  إبنسانّيتهم  والّتمّتع  حتّررهم  عصَر 
قضااي ومشكالت تفسد كّل هذا، وتعكر فضاء البشر 
الّنفسّي  والّتعذيب  القتل  مشكلة  أبرزها  من  وأرضهم، 
هذه  أبرز  لكّن  واالستغالل،  واالنتهازيّة  واجلسدّي 
اغتصاب  مشكلة  هي  وأتثرياً  أتثّراً  وأشّدها  املشاكل 
أنواع  وخمتلف  والغزوات  احلروب  يف  وخاصة  املرأة 
املرأة  اغتصاب  عملّية  أّن  العلم  مع  املسّلح،  الّصراع 
بل  جديدة،  ليست  واملعارك  والغزوات  احلروب  يف 
لنا  ومؤملة  مفاجئة  ولكّنها  الّسنني،  آالف  منذ  حدثت 
ومساواهتا  املرأة  حبريّة  املناداة  عصر  نعيُش  وحنن 

ابلّرجل ومع الّرجل واعتبارها ذات كيان خاص.

على الّرغم من بعض القوانين الّصادرة 
حدة والقانون الّدولّي 

ّ
من هيئة األمم املت

تدعو  أخرى  رسمّية  وهيئاٍت  اإلنسانّي 
اإلنسان  الجسدّي ضّد  العنف  نبذ  إلى 
حرب،  جريمة  وتعتبره  املرأة،  وخاصة 
املرتكبين  معاقبة  بوجوب  وتطالب 
 كّل ما 

ّ
 كانوا أم حكومات، إال أن

ً
أفرادا

وال  األفراد  به  يلتزم  ال  يومنا  ى 
ّ
حت صدر 

عنفهم  يمارسون  ون 
ّ
ويظل الحكومات، 

نب.
ّ

ووحشيتهم من دون اإلحساس بالذ
والّزواج  الحروب،  أثناء  املتعة  كزواج 
أنواع  أكثر  من  تعد  والتي  باألسيرة 
بالقيم   

ً
واستهتارا بشاعة  االغتصاب 

قوّية  وصفعة  اإلنسانّية،  واملبادئ 
الحضارّية  واّدعاءاته  العالم  وجه  في 

قنّية.
ّ
والت



الشرق األوسط الدميقراطي

العدد 41 - حزيران/يونيو 2018م
43 42

على الّرغم من بعض القوانني الّصادرة من هيئة األمم 
رمسّية  وهيئاٍت  اإلنساينّ  الّدويّل  والقانون  املّتحدة 
اإلنسان  ضّد  اجلسدّي  العنف  نبذ  إىل  تدعو  أخرى 
بوجوب  وتطالب  وتعتربه جرمية حرب،  املرأة،  وخاصة 
معاقبة املرتكبني أفراداً كانوا أم حكومات، إال أّن كّل 
ما صدر حىّت يومنا ال يلتزم به األفراد وال احلكومات، 
دون  من  ووحشيتهم  عنفهم  ميارسون  ويظّلون 
الّنظام األساسّي  اإلحساس ابلّذنب؛ فإذا اطلعنا على 
االغتصاَب  يصّنُف  جنده  الّدولّية  اجلنائّية  للمحكمة 
جرائم  قائمة  ضمن  األخرى  اجلنسّي  العنف  وأشكال 
احلرب واألفعال اليت تشّكل جرائم ضّد اإلنسانّية عند 
ضّد  وممنهج  الّنطاق  واسع  اعتداء  من  ارتكاهبا كجزء 
والفاعل،  املعتدي  كان  َمْن  املدنّيني،  السّكان  كّل 
يلتزموا  أن  املسّلح  الّنزاع  أطراف  مجيع  على  وينبغي 
مبحاكمة  الّدول  تقوم مجيع  وأن  اجلنسّي،  العنف  مبنع 
منها  املعنّية  وخاصة  اهليئات  هذه  ولكّن  مرتكبيه؛ 
التزام  عدم  على  نفسه  الوقت  يف  تؤّكد  املرأة  بوضع 
هذه  مبثل  العسكرّيني  واألفراد  الّنزاع  وأطراف  الّدول 
القوانني واملقّررات، وهذا ما ّت أتكيده من قبل منّظمة 
2002م  عام  يف  الّصادر  تقريرها  يف  الّدولّية  العفو 

عن املرأة والّنزاعات الّصادر يف اليوم العاملّي للمرأة:
للمرأة،  وهواًل كبرياً  خوفاً  حتمل  والّنزاعات  ))احلروب 
واالضطراابت  الّدمار  على  املرأة  خماوف  تقتصر  وال 

من  خوفها  لتشمل  متتّد  بل  واملوت،  واإلصاابت 
اجلسدّي  واألذى  والّتعذيب  االغتصاب  عمليات 
واجلنسّي والعبوديّة اجلنسّية أو االقتصاديّة، والعالقات 

أو الّزجيات اجلربيّة((.
إذا كانت هذه اهليئات واملنّظمات واجلمعّيات الّدولّية 
مجوع  من  عليها  وما  األرض  بشؤون  املعنّية  والرمسّية 
واحلكومات  الّدول  التزام  بعدم  اتّم  علم  على  البشر 
مبضموهنا،  القوانني  هذه  مثل  على  املوّقعة  وخاصة 
فلماذا ال تسارع إىل إصدار قوانني صارمة تلزم اجلميع 
اليت  اهليئة  أو  الّدولة  أو  اجلهة  أاّيً كانت  هبا  اباللتزام 
املتنّفذة،  والّدول  القوى  أبانمل  خُتَّط  ألهّنا  أم  ختالفها، 
واليت تريد هبا هدهدة الّشعوب واألمم، والّلعب على 

الّلحى والعقول؟
حريّة  تراعي  ال  العامل  وحكومات  دول  كّل  نعم، 
املسّلحة،  والّنزاعات  احلروب  يف  وكيانه  اإلنسان 
واألسريات  الّسبااي  من  ابلّنساء  وشباهبا  رجاهلا  وتغري 
مهما  اجلاين  املغتصب  حتاسب  وال  واملستضعفات، 
املرأة  استخدام  وما  ووحشّيته،  عنفه  درجة  كانت 
واملعارك  احلروب  يف  املتعة”  “زواج  مسّمى  حتت 
يف وقتنا احلاضر كما حدث يف دول شرقّية وإسالمّية 
ضّد  اجلنسّي  العنف  أنواع  من  مهني  نوٌع  إال  وعربّية 
املرأة وضّد األمومة واإلنسانّية كّلها، والّزواج ابألسرية 
ابلقيم  واستهتاراً  بشاعة  االغتصاب  أنواع  أكثر  من 

اغتصاب املراة.. جانب من املمارسة اإلابدية ضد املرأة
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العامل  وجه  يف  قويّة  وصفعة  اإلنسانّية،  واملبادئ 
واّدعاءاته احلضاريّة والّتقنّية. ونتساءل:

كيف يستطيع الّرجل االعتداء جنسّياً على امرأٍة أسرية، 
مقّيدة وهي تنهال عليه بكّل أنواع الّشتائم والّسباب؟ 
امرأٍة  على  رجولته  جيّرب  أن  نفسه  على  يرضى  كيف 
حيّس  أال  واألحاسيس؟  املشاعر  تبادله  وال  حتتقره 
الذي  املنهار  اجلسد  ذلك  أمام  وضعفه كرجٍل  بنقصه 
حيمل روحاً أبّية، مقاومة؟ أال يتذّكر أّمه وأخته وزوجته 
يتعّرضن  يتخّيلهّن وهّن  أال  الّلحظات؟  تلك  وابنته يف 
مثله  قبل رجال آخرين  والّنفسّي من  للفتك اجلسدّي 
للمتعة والعبث به؟ أال  ال يرون يف املرأة سوى جسداً 
جرميته  على  إقدامه  بعد  ونفسه  ووجدانه  فكره  يردعه 
أنّه يرى رجولته  أيُعَقل  الّنصوح؟  الّتوبة  األوىل، فيتوب 
ضمريه  يؤنبه  أال  هذه؟  االغتصاب  عملّية  يف  احلّقة 
ابلفعل الّشنيع الذي أقدم عليه بعد االنتهاء من لعبته 

الّذليلة؟
الدولية،  واملنظمات  املّتحدة  األمم  هيئة  نطالب  إذاً 
قوانني  وضع  إىل  ابإلسراع  احلكومية،  وغري  احلكومية 
ممارسة  إىل  الّلجوء  عدم  على  اجلميع  جترب  ملزمة 
الّرجل  وضّد  املرأة  ضّد  واجلنسّي  اجلسدّي  العنف 
والطّفل أيضاً، ألهّنا تشكّل إحدى أكثر اجلرائم بشاعة 

ووحشّية وظلماً تصل إىل حّد الكفر واجلربوت.
والطّفولة  اإلنسان  حبقوق  املعنّية  املنّظمات  على كّل 

من  الّدول  مجيع  تلزُم  قوانني  إبصدار  الفعلّية  املطالبة 
تصل  قاسّية  شروط  ووضع  هبا،  اباللتزام  استثناء  دون 

إىل أشّد العقوابت ملرتكبيها.
جيب على املرأة أن تكون أكثر وعياً بوضعها، وأن تعّد 
بوسعها  ما  وتبذل كّل  اهتمامها،  األمر يف صلب  هذا 
الوحشّية  األفعال  هذه  من  املزيد  ارتكاب  من  للحّد 
هذا  أّن  تدرك  أن  عليها  وكياهنا.  وجودها  وحّق  حبّقها 
على  وحُيرَّك  عندها،  من  يبدأ  أن  جيب  املوضوع 
توعية  من  تنطلق  وأن  واملستوايت،  الّصعد  خمتلف 
املنهوبة  حقوقها  بكّل  املطالبة  حنو  ومفاهيمها  ذاهتا 
العامل  لتحقيق  ابلّنهار  الّليل  وتواصل  منها،  واملسلوبة 

الذي تنشده وتسعى إليه.
إْن  احلثيثة  واملطالبة  والّدراية  ابحلكمة  تؤخذ  احلقوق 

كانت القّوة هي جبهة املواجهة املضادة واجلّبارة.
احلروب  يف  اجلنسّي  العنف  عن  احلديث  ومبناسبة 
ال بّد من املطالبة بوجوب وقف هذا الّنوع من العنف 
فقط،  احلرب  أوقات  يف  وليس  ووقت  حني  يف كّل 
وجه  على  القاطنني  البشر  عمر  من  الواحد  اليوم  ألّن 
اجلرائم  هذه  مثل  آالف  ارتكاب  على  يشهد  األرض 
معاً؛  الذّكور واإلانث  املرأة بل وحبّق األطفال من  حبّق 
كما جيب اإلشارة إىل العنف الظّامل ضّد الّرجل كذلك 
إلذالله وإرغامه على أقوال وأفعال تنايف خلقه ومبدأه.

أوقفوا العنف حبق املرأة
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املرأةُ في الشرِق األوسط .. األكثرُ إبادة

سوزان علي
كاتبة وصحفية - سوراي

املمارسات  من  للكثري  األوسط  الشرق  منطقُة  تعّرضت 
على  احلاكمة  األنظمة  سياسات  نتيجة  كانت  اليت 
اجملتمع  على  هيمنتها  لفرض  سعت  واليت  املنطقة 
الشرق األوسط ابخلريات  لغىن  وحتقيق مصاحلها. ونظراً 
وعلى وجه اخلصوص منطقة ميزوبواتميا؛ أصبحت حمّط 
وانتهاج  والدولية  اإلقليمية  األطراف كافة  من  أنظار 
والغزو  اخلاصة  احلرب  منها  عليها  عدة  سياسات 
السيطرة  فرض  وتسهيل  أمورها  زمام  المتالك  الفكري 
العسكرية  واهلجمات  احلروب  أخرى  جهة  ومن  عليها، 
واإلابدة  اجملازر  وارتكاب  املباشر  االحتالل  خالل  من 
وألن  خاص؛  بشكل  واملرأة  عام  بشكل  الشعوب  حبق 
أوسطي  الشرق  اجملتمع  وعماد  احلياة  أساس  املرأة 

كانت اإلابدة موجهة إليها بشكل خاص. 
اجملتمع  يف  هامة  مكانة  أوسطية  الشرق  املرأُة  شغلِت 
قرون  مدى  على  اجملتمع  أدارت  بل  العصور،  مّر  على 
اهلام  لدورها  القداسة  درجة  إىل  ووصلت  الزمن،  من 
األرض  وصادقت  الزراعة  اكتشفِت  من  فهي  آنذاك، 
إىل  إضافة  ابألعشاب،  التداوي  يف  وعملت  والطبيعة 

سياسة  أصبحت  املرأة  استهداف  إن 
األنظمة  قبل  من  ممنهجة  وممارسة 
وداعميها  األوسط  الشرق  في  الحاكمة 
وال  الرأسمالية،   الحداثة  قوى  من 
سيما النساء الالتي سعين وراء استرداد 
هذه  خطورة  مدى  وأدركن  حريتهن 
املمارسات عليها، واإلبادة املمارسة على 
الجسدية  اإلبادة  على  تقتصر  ال  املرأة 
املمارسات   

ً
أيضا تشمل  وإنما  وحسب، 

اغتصابها  من  كافة  بحقها  املجحفة 
وشتمها  وضربها  املنزل  في  وتعنيفها 
املرأة  إذ من خالل  لها.  الدونية  والنظرة 
إرادة  وكسر   املجتمعات،  استهداف  يتم 
تعتبر  فاملجتمعات  املنطقة،  في  املقاومة 
حرة   املرأة  فيها  تكون  ما  بمقدار  حرة 

والعكس صحيح.
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للمحاصيل  العادل  والتوزيع  االقتصادية  املشاريع  إدارة 
الدائم  تديرها والسعي  اليت كانت  الكالانت  أفراد  على 
قيامها  عن  انهيك  األفراد؛  بني  اجلماعية  الروح  لبّث 
من  املغاور  يف  صغارها  محاية  خالل  من  ابحلماية 
أو  األمطار  وكثافة  والربق  الرعد  مثل  الطبيعة  خماطر 
الكالن  أفراد  محاية  وكذلك  الربد،  أو  الشديد  احلّر 
املفرتسة  الوحوش  من  عليها  املباغتة  اهلجمات  من 
واملربية  واإلدارية  األم  فكانت  الضارية،  واحليواانت 
إىل  الزمن  من  للمجتمع ردهاً  إدارهتا  وامتدت  واحلامية، 
من  ابتدأ  والذي  اهلرمي  اجملتمع  مع  السلطة  ظهرت  أن 
يف  مستعمرة  أول  املرأة  أصبحت  خالله  ومن  سومر، 
الكردي عبد هللا  التاريخ كما أشاد بذلك قائد الشعب 

أوجالن.
للهجوم  األوىل  واملؤامراِت  اخلطَط  سومُر  شكلت 
الزيغورات  حولوا  الذين  الُرهبان  خالل  من  املرأة  على 
بني  طبقات  إىل  اجملتمع  وقسموا  دولة  إىل  )الزقورات( 
للمرأة  ومنح  ومعبود،  وعابد  وفقري،  غين  وعبد،  سيد 
الطابق السفلي من الزيغورات مع طبقة الفقراء والعمال 
يف  أن كانت  بعد  األسفل  إىل  دركاٍت  لتنزَل  والفالحني 
األطفال  تنجب  اليت  األّم  تقدس؛ كوهنا  األلوهية،  مرتبة 
على  وتكون  اجملتمع  أمور  وتدير  حبمايتهم  وتقوم 
األعشاب  وفصل  الفصول  ومعرفة  الطبيعة  أبمور  دراية 
حياة  هامة يف  تعترب  اليت  األمور  من  وغريها  بعضها  عن 

األفراد. 
أن  إال  عليها،  األوىل  اهلجماُت  انطلقت  سومر  ومن 
وجاءت  بل  عنده،  تقف  مل  واملمارسات  اهلجماِت  هذه 

والذهنية  الفكر  يف  لسومر  املمتدة  األخرى  األنظمة 
املرأة  على  عينها  السياسة  ممارسة  يف  دربه  وأكملت 
النظام  بينهم  ومن  هلم،  األول  والعدو  اهلدف  وجعلها 
لألداين  مغايرة  سياسة  معها  مارَس  الذي  الرأمسايل 
فيها  مارست  الذي  الوقت  ففي  اإلقطاعي،  والنظام 
الدرجة  ومنحها  املرأة  على  االنغالق  سياسة  األداين 
والعمل  امللبس  يف  حريتها  وتقييد  الرجل  بعد  الثانية 
من  االحنطاط  إىل  الرأمسايل  النظام  سعى  والزواج، 
رخيصة  أداة  وجعلها  »احلرية«،  مسمى  حتت  مكانتها 
وابلتايل  ورضاها،  إرادهتا  مبلء  وتشرتى  تباع  وسلعة 

ابتعادها عن قداستها وجوهرها. 
الشرق  اجملتمع  على  االستبدادية  األنظمة  توايل  إّن 
منجزاهتا  من  واحلد  املرأة  مكانة  من  حّط  األوسطي؛ 
واقتصار دورها على إجناب األطفال وتربيتهم فقط من 
خالل غسل األدمغة وختديرها وتلوث العقول يف جتزئة 
وال  البشرية  األجناس  بني  والفصل  طبقات  إىل  اجملتمع 
ابلرغم  بينهما  العداوة  وخلق  والرجل  املرأة  بني  سيما 
على  واجملتمع  العائلة  يف  لآلخر  أحدمها  إمتام  من 
املمارسات،  لتلك  ضحية  كالمها  ووقع  سواء،  حّد 
ففي الوقت الذي غدت املرأة ضحية ينتهك حقوقها، 
السياسات دون  لتلك  إىل عبد اتبع  الرجل أيضاً  حتول 
متفشية يف  املرأة  اإلابدة ضد  ثقافة  وغدت  يدري.  أن 

وال  األوسط  الشرق 
فاملرأة  القتل،  سيما 
الرافضة للعادات تقتل، 
تقتل،  املناضلة  املرأة 
تقتل،  املخطئة  املرأة 
وإن شاركها الرجل هذه 
تقتل  أهنا  إال  اخلطيئة 
وبدت  هو،  ويعيش 
مبثابة  املمارسات  تلك 
قانون سائد ينص على: 
أو  تقبل  إما  »املرأة 
تفاقمت  وهبذا؛  تقتل«. 

املناضلة الكردية ليلى قاسم اليت أعدمتها 
النظام العراقي يف العام 1973م

من  املرأة  حبق   
ً
مشروعا بات   

َ
القتل إن 

قبل األنظمة احلاكمة يف الشرق األوسط؛ وال 
اسرتداد  وراء  سعني  الالتي  النساء  سيما 
هذه  خطورة  مدى  وأدركن  حريتهن 

املمارسات عليها..
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قضية املرأة وابتت حتتاج إىل حّل.
األنظمة  قبل  من  املرأة  حبق  مشروعاً  ابت  القتَل  إن 
الاليت  النساء  سيما  وال  األوسط؛  الشرق  يف  احلاكمة 
سعني وراء اسرتداد حريتهن وأدركن مدى خطورة هذه 
الرتكي  النظام  األنظمة  هذه  ومن  عليها،  املمارسات 
الذي أجحف حبق املرأة كثرياً من خالل إصدار قوانني 
االستبداد  وتزيد  شأهنا  من  وحتط  املرأة  حرية  تناهض 
والعنف عليها، ومن هذه القوانني تزويج الفتاة املغتصبة 
إىل  النظر  دون  طبيعياً  أمراً  ذلك  وعّد  مغتصبها،  من 
احلالة النفسية اليت تعيشها الفتاة املغتصبة بعد تعرضها 
سقف  حتت  جالدها  مع  العيش  وكيفية  لالغتصاب 
ممن  املناضالت  اعتقال  إىل  اللجوء  وكذلك  واحد، 
انهضن ذهنيته الدولتية وتعذيبهن، وال سيما مناضالت 
ملمارساته  تصدين  الاليت  الكردستانية  التحرر  حركة 
املنطقة  وشعوب  شعوهبن  وخالص  املرأة  حبرية  وطالنب 
من براثن ممارساته، فقام النظام الرتكي بقتل العديد من 
السجون  يف  وزجهن  منهن  الكثريات  وأسر  املناضالت 
التعذيبني  أنواع  أشد  وممارسة  الرتكية،  واملعتقالت 
الثالثة  املناضالت  ومنهن  عليهن  واجلسدي  النفسي 
اللوايت  شايلمز  وليلى  دوغان  وفيدان  جانسيز  ساكينة 
ابريس،  يف  والتنمية  العدالة  قبل حكومة  من  استهدفن 
ليلى  املناضلة  بقتل  العراق  يف  البعثي  النظام  وقام  كما 
قاسم وتعذيبها يف السجون ومن مث إعدامها ألهنا كانت 
أما يف روجهالت )شرق( كردستان  بقوميتها،  متمسكة 
فاُنتهكت حقوق املرأة وُفرضت قواننُي جائرة عليها من 
قبل احلكومة اإليرانية دون أن يكون لديها حق القبول 
عليها،  واحلجاب  النقاب  فرض  من  بدءاً  الرفض  أو 
ومرورًا بزواجها وهي قاصر؛ انهيك عن ممارسة أشكال 
العنف كافة عليها، ويف شنكال تعرض اإليزيديون ألكثر 
هي  املرأة  الفرماانت كانت  هذه  ويف  فرمان  سبعني  من 
من  الرقة  أسواق  يف  وبيعت  ُسبيت  حيث  املستهدفة، 
قبل مرتزقة داعش عندما هاجم قضاء شنكال وتزوجيهن 
اعتناق  إرغامهن على  ألمراء داعش وأعضائها وكذلك 
لزواج  العراقية  احلكومة  وأيدت  اإلسالمي، كما  الدين 

ذلك  يشرع  قانوانً  إصدارها  عرب  وشرعته  القاصرات 
وكذلك األمر ابلنسبة لسائر دول الشرق األوسط مثل 
اإلابدة  سياسة  وطبقت  وسوراي، كما  واليمن  السعودية 
بدواعي  العائلة  مؤسسة  قتلها يف  من خالل  املرأة  على 
املرأة  إابدة  يف  عينها  للسياسة  تبعاً  وذلك  الشرف؛ 

والقضاء على جنسها.
ومن االنتهاكات املُرتكبة حبقها أيضاً رضوخها للعادات 
والتقاليد اليت فرضت عليها دون استطاعتها على ردها، 
حىت  معها  التأقلم  إىل  وتسعى  إرادهتا  دون  هبا  فرتضى 
وهكذا  وأحفادها  بناهتا  الرضوخ  يف  وترثها  املمات 
تعجز  الذي  احليار  زواج  العادات  تلك  ومن  دواليك 
فالعائلة  حبقها،  اختذ  كهذا  قرار  رفض  عن  املرأة 
من  أن  ذلك  الرفض؛  حال  يف  يعاديها  برمته  واجملتمع 
حيريها هو ابن عمها ليس سواه، وهو ما ال يتم النقاش 
فيه البتة، وترضخ املرأة ملثل هذا الزواج دون حول منها 
ابمرأة  املرأة  مبادلة  البدل، وهي  زواج  قوة، وكذلك  أو 
إىل  املرأة  تضطر  أيضاً  احلالة  هذه  ويف  ألخيها  أخرى 
عليها  قد قضيت  العادات  أن هذه  إال  القبول مرغمة، 
أن  إال  الكردي،  اجملتمع  مثل  اجملتمعات  بعض  يف 
تعاين  فيها  املرأة  زالت  فال  األخرى  اجملتمعات  بعض 
ال  اليت  العربية  اجملتمعات  بعض  مثل  القضية  هذه  من 
زالت حتتفظ ابلنظام العشائري القبلي، وتعاين فيه املرأة 
من القمع واإلذالل واإلرغام على الزواج وإجناب الكثري 
من األطفال لزايدة نسل العائلة فقط وزواج زوجها من 

أكثر من امرأة.
اإلابدة  على  تقتصر  ال  املرأة  على  املمارسة  اإلابدة  إن 

انزحات إيزيدايت مع أطفاهلن يف أعقاب غزو داعش ملنطقة شنكال
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اجملحفة  املمارسات  تشمل  وإمنا  وحسب،  اجلسدية 
وضرهبا  املنزل  يف  وتعنيفها  اغتصاهبا  من  كافة  حبقها 
وشتمها والنظرة الدونية هلا والنظر إليها على أهنا ضعيفة 
وحباجة إىل من يساندها دائمًا، وكذلك منعها من التعليم 
يف الكثري من اجملتمعات أو إرغامها على دراسة الفروع 
اليت  املمارسات  أكثر  ومن  خوضها،  يف  ترغب  اليت 
كل  عن  إبعادها  هي  اجملتمع  يف  املرأة  على  طبقت 
الرجل  على  حكراً  وجعلهما  واالقتصاد  السياسة  من 
مفهومهما  عن  وإخراجهما  حتريفهما  عن  انهيك  فقط، 
يف  واخلداع،  ابملراوغة  السياسة  فربطوا  الصحيح، 
فقط،  املال  واملنفعة ورأس  ابلربح  االقتصاد  ربطوا  حني 
يف  تتحدث  أن  أو  سياسية  تكون  أن  للمرأة  حيق  فال 
كما  واملؤمترات،  احملافل  يف  البالد  تدير  أو  شؤوهنا 

وال جيوز هلا أن تدير مشروعاً وتعود 
ويف  وحميطها،  ذاهتا  على  ابملنفعة 
واالقتصاد  السياسة  إن  احلقيقة 
اجملتمع  يف  املرأة  أعمال  من  كانتا 
سياسية  كانت  فاملرأة  الطبيعي، 
من  اجملتمع  أمور  إدارة  يف  انجحة 
وكيفية  األفراد  بني  التوفيق  خالل 
تدبري  وكيفية  اآلخرين  مع  التعامل 
ودرايتها،  حبنكتها  اجملتمع  شؤون 
فائض  وتدخر  املشاريع  وتدير  كما 

املؤونة  ادخار  إىل  إضافة  املقبلة،  للسنوات  اإلنتاج 
واالستفادة من خريات الطبيعة.

املرأة  ألن  إمنا  املرأة  حبق  اإلابدة  سياسة  اتباع  إّن 
األجيال،  وتعلم  تريب  وهي  نبضاهتا  هي  بل  احلياة،  هي 
العصُب  وهي  األجيال،  من  اآلالف  مدرسة خترج  فهي 
ودرايتها  وحنكتها  بوعيها  تديره  اجملتمع،  يف  احلساس 
هو  املرأة  إرادة  من  فاحلّد  وهلذا؛  املرحة.  وروحها 
وممارسة  دوره  وتقليص  اجملتمع  إرادة  من  احلّد 
النضال  اجملتمع  يستطيع  أن  دون  بيسر  عليها  سياستها 
وكمثال  عليه،  االستيالء  وابلتايل  هويته  على  واحملافظة 
عن  ابجملتمع  التحكم  االستبدادية  األنظمة  قدرة  على 

غرَس  األم  استطاعت  إذا  مثاًل؛  املنزل  يف  املرأة؛  طريق 
وإدارة  تربيتهم  من  ومتكنت  أطفاهلا  شخصية  يف  القيم 
املودة  وغرس  املنزل  إدارة  على كيفية  عالوة  أمورهم، 
ويصعب  مرتابطة  العائلة  تكون  حينذاك  أفرادها؛  بني 
تفككها وستتصدى للعقبات وتصمد أمامها مهما كانت 
شدهتا، وينطبق األمر ذاته على نطاق أوسع خارج إطار 
العائلة على مستوى اجملتمع ككل. فالقوة الكامنة لدى 
احلياة  يف  األساس  وكوهنا  أنظار  حمط  جعلتها  املرأة 
ألن  الرجل؛  من  أكثر  مكثفة  عليها  اهلجمات  كانت 
ابجملتمع  التحكم  ُيسّهل  ابملرأة  التحكم  على  القدرة 
وممارسة  املصاحل  وحتقيق  اهليمنة  فرض  وابلتايل 

الطغيان حبق الشعوب وفق تلك السياسة. 
األيدي  مكتوفة  األوسط  الشرق  يف  املرأة  تقف  مل 
وخائرة القوى أمام هذه املمارسات، 
الدولتية  الذهنية  لكسر  انضلت  بل 
نساُء  وأضحت  إلابدهتا،  الرامية 
مثااًل  الكردستانية  التحرر  حركة 
األوسط  الشرق  يف  املناضلة  للمرأة 
النضال  من  عاماً  أربعني  مدار  على 
قوة  وتشكيل  كردستان  جبال  يف 
خاصة هبا وقيادة احلمالت وتسلحن 
مببادئ  انتهجن  أن  بعد  احلّر  ابلفكر 
القائد  بفكر  واالقتداء  املرأة  حترر 
املرأة،  حبرية  اجملتمع  حرية  ارتباط  يف  أوجالن  هللا  عبد 
خطاهن  وعلى  اجملتمع،  يتحرر  لن  تتحرر،  مل  إن  فاملرأة 
سارت النساء يف الشمال السوري من خالل االنضمام 
االستبدادية  لألنظمة  والتصدي  املرأة  محاية  لوحدات 
مقدمتهم  ويف  للمرتزقة  التصدي  وكذلك  وسياساهتا 
وجعلها  لدرجة كبرية  املرأة  عادى  الذي  داعش  مرتزقة 
عورة وُملكاً له وفرَض النقاب عليها ومنعها من اخلروج 
العذاب  أنواع  وممارسة  معها  حمرم  بوجود  إال  املنزل  من 
عليها كافة، كما وقامت املرأة يف شنكال بتدريب ذاهتا 
وتنظيم أعماهلا وتوحيد صفها يف وحدات محاية شنكال 
من  املختطفات  اإليزيدايت  للنساء  واالنتقام  املرأة  ت 

إن اإلبادة املمارسة على املرأة 
اجلسدية  اإلبادة  على  تقتصر  ال 
املمارسات  وإمنا تشمل  وحسب، 
اجملحفة حبقها كافة من اغتصابها 
وضربها  املنزل  يف  وتعنيفها 

وشتمها والنظرة الدونية هلا.
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واستطعن  الرقة  حترير  محلة  إىل  فانضمت  داعش،  قبل 
هناك  املرتزقة  براثن  من  النساء  من  العديد  ختليص 
األوسط  الشرق  يف  املرأة  هبن  واقتدت  وحتريرهن، 
النضال  يف  يكمن  اخلالص  طريَق  أن  أدركت  أن  بعد 
زّور  قد  ابملنجزات  احلافل  املرأة  اتريخ  وأن  واملقاومة 
واسرتداد  التاريخ  تصويب  إىل  اليوم  فسعني  وُحّرف، 
الناحية  بسلك  املرأة  تكتف  ومل  احلّر،  املرأة  جوهر 
لغرس  القلم  محلت  وإمنا  اإلابدة،  ملناهضة  العسكرية 
الفكر احلّر يف نفوس األجيال وتغيري الذهنية السلطوية 
ابلفكر  سواء  حد  على  واملرأة  اجملتمع  على  املمارسة 
وارأتين  احلر  اإلعالم  إىل  فانضممن  احلر،  الدميقراطي 
حبق  اإلابدة  سياسة  حماربة  يف  احلقيقة  هنج  سلك 
الظلم  ورفع  وجوهرها  طبيعتها  إىل  املرأة  وإعادة  املرأة 
الندية  احلياة  ثقافة  وترسيخ  أيضاً  اجملتمع  وعن  عنها 
الواقع  اليوم تطبق على أرض  لتغدو سائدة  يف اجملتمع؛ 
ابختاذ  للمرأة  تتيح  فاحلماية  تدرجيي.  بشكل  وإن كان 
التدابري الكافية للحد من اإلابدات ضدها ووقف العنف 
وأن  الطبيعي،  جوهرها  اسرتداد  وكيفية  عليها  املمارس 
فيه  املرأة  تكون  واألخالقي  السياسي  اجملتمع  تبين 

حرة وتتمتع العائلة ابالستقاللية تسودها احلياة الندية.
املرأة  على  ينبغي  ابحلماية،  املرأة  تسلح  على  وعالوة 
اترخيها  ومعرفة  األّم  اللغة  إىل  والعودة  ابلثقافة  التسلح 
التاريخ والتكاتف والتعاضد  احلافل ابملنجزات على مّر 
ابلوطن  الشغف  وكذلك  جنسها،  يعادي  من  ضّد  معاً 
واالقتداء  األصيل  الرتاث  إىل  والعودة  به  والتمسك 
لذهنية  تصدين  ممن  التاريخ  عرب  املناضالت  ابلنساء 
لنيل  انضلن  ومن  وممارساهتا  االستبدادية  األنظمة 
قدمن  ومن  العادات  من  البايل  على  ومتردن  حريتهن 
يضئن  نرباساً  وأصبحن  مبادئهن  سبيل  يف  أرواحهن 
من  العبور  األخرايت  النساء  لتستطيع  املعتمة  الدروب 
خالهلا، فاملرأة اليت تقلد ثقافة غري ثقافة شعبها تصبح 
ويسهل  لآلخرين  فريسة  الوقوع  وسهلة  الفكر  هشة 
خالل  من  جبيل كامل  التحكم  وابلتايل  هبا،  التحكم 

نسلها وساللتها.

خالل  من  لإلابدة  التصدي  املرأة  وابستطاعة  كما 
التدريبات  تلقي  خالل  من  ذلك  ويتم  الفكري  الوعي 
العدو  ثقافة  على  والتعرف  والسياسية  األيديولوجية 
سياسته  فخاخ  يف  الوقوع  دون  واحليلولة  وخمططاته 
خالهلا  من  واليت  الباردة  أو  اخلاصة  احلرب  ومنها 
احلدود  اجتياز  دون  الشعوب  من  النيل  إىل  يسعون 
الغزو  أو  الفكري  فاالحتالل  العسكري،  والتدخل 
املرأة  على  وينبغي  االحتالل،  أنواع  أصعب  الفكري 
أو  الفخ  هذا  يف  الوقوع  من  واحلذر  احليطة  أخذ 
وفهم  إدراك  دون  اجلاذبة  املرنة  سياستها  وراء  االجنرار 
جذوره  من  اجملتمع  برت  تقصد  اخلاصة  فاحلرب  ذلك، 
الذي  األساس  فيه؛ كوهنما  والشبيبة  املرأة  ابستهداف 

تقع على عاتقهما مسؤولية اجملتمع والنهوض به. 
إن اإلابدة املمارسة على املرأة إحدى أساليب األنظمة 
إلضعاف  األوسط  الشرق  يف  احلاكمة  االستبدادية 
منطقة الشرق األوسط واالستيالء على خرياهتا وتسهيل 
أساس  املرأة  ألن  املرأة؛  طريق  عن  وذلك  هبا  التحكم 

اجملتمع وهي األم والوطن..

عناصر داعش يرمجون إمراة أثناء وجودهم يف الرقة السورية قبل حتريرها 
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سياسة تدمير املواقع األثرية ومحاوالت محو الهوية

ايسر شوحان
ابحث وخمتص آاثري- سوراي

األمة  ذاكرة  من  جزءاً  الثقافية  املمتلكات  تعترب 
على  لقدرهتا  مؤشراً  سالمتها  وتعد  الثقايف،  واترخيها 
ميثل  األجيال، كما  خمتلف  بني  والتواصل  االستمرارية 
االعتداء عليها جرمية يف حق اإلنسانية وانتزاعاً للهوية 
األمر يف  ويتعدى  بل  ميتلكها،  الذي  للشعب  التارخيية 
إىل  ما  على خصوصية شعب  االعتداء  األحيان  بعض 
االعتداء على املرياث اإلنساين بشكل عام، فكثري من 
احمللي  البعد  أمهيتها  تتعدى  واألثرية  التارخيية  املواقع 

حيث اعُترب العديد منها جزءاً من املرياث اإلنساين.

االعتداء على املواقع األثرية جرمية حرب:

جرمية  الثقايف  الرتاث  تدمري  األمن  جملس  اعترب  لقد 
)القرار رقم  هبذا  حرب، إذ أصدر اجمللس قراراً خاصاً 
2347( بعد أن تعرضت مواقع أثرية للنهب والتدمري 
من قبل اجلماعات اإلسالمية املتطرفة )تنظيم داعش( 
املمتلكات  وهتريب  لتدمري  اجمللس  إدانة  املتضمن 
املسلحة  النزاعات  خالل  األثرية  املواقع  من  الثقافية 
اجلدير  ومن  اإلرهابية،  اجلماعات  قبل  من  وخباصة 

 ال يتجزأ 
ً
املمتلكات الثقافية تمثل جزءا

اإلنسان،  ومن  البشري  الوجود  من 
الثقافية  املمتلكات  حماية  تعد  لذلك 

أثناء النزاعات املسلحة حماية للبشر.
تدمير  في  التاريخية  اإلبادة  وسيناريو 
التاريخية  واملباني  األثرية  اقع  املو
سوريا  في  العريقة  الدينية  واألماكن 
داعش  عناصر  أيدي  على  العراق  أو 
اقع  املو هذه  تدمير  في  أخرى  مرة  تكرر 
على  عفرين  منطقة  في  الحضارية 
التركية، دون أن يتحرك  أيدي القوات 
املمتلكات  تلك  إلنقاذ  الدولي  املجتمع 
وجود  من  الرغم  على  الثقافية، 
على  تؤكد  دولية  وقوانين  تشريعات 
والتاريخي  الثقافي  التراث  على  الحفاظ 

العالمي.
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ابلذكر أن هذا القرار مل يستهدف داعش والقاعدة أو 
مجيع  بل  املتطرفة  اإلسالمية  أو  اإلرهابية  اجلماعات 
األطراف املشاركة يف األعمال القتالية حىت وإن كانت 
وعدم  فقط،  اإلرهابيني  يف  ينحصر  وال  مستقلة،  دول 
بل دعوة  التجاوزات طليقني،  املسؤولني عن هذه  ترك 

من القرار على حماكمة املسؤولني.
ومما ال شك فيه أن اعتبار تدمري الرتاث الثقايف جرمية 
حرب يعكس يف الوقت نفسه أمهية الرتاث الثقايف من 
أجل السالم واألمن، كما أن هذا التدمري أصبح وسيلة 
اجملتمعات  تدمري  إىل  تسعى  اليت  احلرب  وسائل  من 
متطرفة  اسرتاتيجية  يف  ذلك  وكل  البعيد،  املدى  على 
الرتاث  محاية  فإن  السبب  وهلذا  الثقايف،  التطهري  يف 
أمنية  ضرورة  هي  بل  ثقافية،  مسألة  تُعد  ال  الثقايف 
البشرية والدفاع  وجزٌءال يتجزأ من ضرورة محاية احلياة 

عنها يف كل مكان.
وهنب  األثرية  للمواقع  تدمري  من  حصل  ما  ورغم كل 
هذه  أمام  عاجزاً  يقف  الدويل  اجملتمع  أن  إال  حمتوايهتا 
شريك  وكأنه  للفاعلني،  حماسبته  عدم  يف  التعدايت 
احلضاري،  اإلرث  على  تقع  اليت  اإلنسانية  اجلرائم  يف 
وكأنه أيضاً يوجه رسالة تفيد أبن تراث هذا الشعب على 

احملك.

الذاكرة  على  اعتداء  اآلثار..  على  االعتداء 
اإلنسانية:

فقط  حتاول  ال  اإلرهابية  األعمال  أن  فيه  شك  ال  مما 
بل  الدميوغرافية،  والبنية  والدول  اجملتمعات  تقويض 

تسعى أيضاً للقضاء على ما شيدته األمم واحلضارات، 
الثقايف  الرتاث  حبماية  املطالبة  الغريب  من  وليس 
يف  هبا  واالجتار  الثقافية  املمتلكات  سرقة  ومكافحة 
احلروب  جّراء  شىت  ألخطار  البشر  فيه  يتعرض  زمن 
ولكن  املنطقة،  يف  املشتعلة  املسلحة  والنزاعات 
أحجار  جمرد  ليست  ما  لبلد  الثقافية  املمتلكات 
األسواق  تداوهلا يف  يتم  سلعة  املتاحف وال  تُعرض يف 
وثقافته  شعبه  وهوية  لتارخيه  جتسيد  هي  إمنا  العاملية، 
هبا  املشروع  غري  واالجتار  السرقة  بسبب  وفقداهنا 
أو  اجملتمعات  تفكك  إىل  يؤدي  أن  املمكن  من 
إهنا  احلروب،  بعد  والتعايف  التطور  على  قدرهتا  عدم 

ابختصار ذاكرتنا وجذوران.
إضفاء  أجل  من  جنيف  اتفاقيات  إبرام  جرى  لقد 
الطابع اإلنساين على السلوك غري اإلنساين أثناء سري 
وتعزيزاً  املتنازعة  األطراف  بني  العسكرية  العمليات 
البشر.  ووجدان  ضمري  يف  الراسخة  اإلنسانية  ملبادئ 
عن  خمتلفاً  هدفاً  تنشد  ال  الثقافية  املمتلكات  ومحاية 
ال  متثل جزءاً  الثقافية  فاملمتلكات  منه،  أقل  أو  ذلك 
تعد  لذلك  اإلنسان،  ومن  البشري  الوجود  من  يتجزأ 
املسلحة  النزاعات  أثناء  الثقافية  املمتلكات  محاية 
الذي  احلماية  لنظام  تكميلياً  وجزءاً  للبشر،  محاية 
القانون  منظومة  اتفاقيات جنيف، يف  أتسست مبوجبه 
الهاي  اتفاقية  ديباجة  يف  جاء  إذ  اإلنساين.  الدويل 
ابملمتلكات  تلحق  اليت  األضرار  »أن  لعام 1954م: 
الثقايف  الرتاث  متس  شعب  أي  ميلكها  اليت  الثقافية 
يساهم  شعب  فكل  مجعاء،  اإلنسانية  متلكه  الذي 
املادة  يف  أيضاً  ورد  العاملية«. كما  الثقافة  يف  بنصيبه 
حلماية  1954م  لعام  الهاي  اتفاقية  من  األوىل 
حيث  املسلح  النزاع  حالة  يف  الثقافية  املمتلكات 
ذات  الثابتة  أو  الثقافية  »املمتلكات  على:  نصت 
كاملباين  الثقايف  الشعوب  لرتاث  الكربى  األمهية 
أو  منها  الدينية  التارخيية،  أو  منها  الفنية  أو  املعمارية 
اليت  املباين  وجمموعات  األثرية  واألماكن  الدنيوية 

تكتسب يف جتمعها قيمة اترخيية أو فنية«.

املمتلكات الثقافية لبلد ما ليست جمرد 
يتم  سلعة  وال  املتاحف  يف  عرض 

ُ
ت أحجار 

تداوهلا يف األسواق العاملية، إمنا هي جتسيد 
لتارخيه وهوية شعبه وثقافته
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املواثيق  هذه  من خرق  أن  هنا  إليه  اإلشارة  ومما جتدر 
أو  آاثر  لصوص  صفة  على  أفراد  إما  هي  الدولية 
متطرفة  أو  القانون  على  خارجة  وتنظيمات  جتمعات 
املتطرفة كداعش  اإلسالمية  أو  اإلرهابية  كالتنظيمات 
من  تعدايت  أمجع  العامل  يف  كثرياً  وحيدث  وغريها، 
واألثرية،  التارخيية  املواقع  على  اآلاثر  لصوص  قبل 
يف  وارد  اجلماعات  قبل  من  التعدي  هذا  يكون  وقد 
ميثاق،  أو  قانون  يردعهم  ال  املسلحة كونه  النزاعات 
لكن أن يكون هذا التعدي من قبل دولة كرتكيا فهذا 
خرق صارخ وضرب ابملعاهدات الدولية عرض احلائط 
التجاوز  هذا  يكون  نفسه  الوقت  ويف  عليها،  وخروج 
املوقعني  أحد  هي  الدولة  هذه  أن  نعلم  عندما  أكرب 
تتعهد  اليت  املعاهدات  أو  الربوتوكوالت واملواثيق  على 

حبماية املمتلكات األثرية.
على  التعدي  عملية  يف  واهية  ذرائع  هناك  وإن كان 
املواقع اآلثرية مثل داعش اليت تتذرع أبن هذه اآلاثر 
اإلسالم  قبل  ما  لفرتات  عائدة  متاثيل  عن  عبارة  هي 
الواجب  من  وأنه  هللا  دون  من  تُعبد  كانت  وأهنا 
حد  على  احلنيف  الدين  به  أوصى  مبا  عماًل  حتطيمها 
وأثرية  اترخيية  بقااي  إال  ليست  اآلاثر  هذه  فإن  قوهلم. 
احلفاظ  الواجب  من  فهنا  األداين،  رسوخ  زمن  يف 
وهنا  فكري،  ومنعكس  اترخيية  أمثولة  لتكون  عليها 
يتشابه أسلوب تعامل القوات الرتكية مع اآلاثر،  أيضاً 
األوابد؟  هذه  حبق  السافر  االستهداف  هذا  مل  وإال 
إنه على الرغم من االستهداف العنصري للقضاء على 
اآلاثر، فإهنا أيضاً تسري على خطى التطرف الديين يف 
التوجه والتدمري. وبناء على ذلك فإن املادة السادسة 
لعام 1999م قرر أبنه ال  الثاين  من بروتوكول الهاي 
عن  للتخلي  القهرية  العسكرية  ابلضرورة  التذرع  جيوز 
لعام 1954م،  اتفاقية الهاي  تقررها  اليت  االلتزامات 
من أجل توجيه العمل العدائي ضد املمتلكات الثقافية، 
إىل  وظيفتها  من  ُحولت  املمتلكات  تلك  دامت  ما 
ميزة  لتحقيق  عملي  بديل  يوجد  هدف عسكري، وال 
عسكرية مماثلة للميزة اليت يتيحها توجيه عمل عدائي 

ضد ذلك اهلدف . 

املمتلكات  حماية  في  الدولية  املواثيق 
الثقافية:

فقد  احلروب  ويالت  من  الكثري  اإلنسان  عاىن  وكما 
اإلنساين  الرتاث  خيص  ما  وكل  اآلاثر  أيضاً  عانت 
يعمد  وهنا  الثقايف،  واترخيه  املكان  ذاكرة  يُعد  الذي 
أجل  من  اخلصم  آاثر  على  االعتداء  على  املستعمر 
احلروب  تفاقم  بعد  وخصوصاً  حضارهتم  معامل  طمس 
إذ  األثرية،  املواقع  على  اعتداءات  من  ختلفه  وما 
حبق  جرمية  األثرية  املواقع  على  التعدي  ظاهرة  تشكل 
لوضع  الدويل  اجملتمع  عمد  فقد  وهلذا  اإلنسانية، 
األثرية  واملواقع  اآلاثر  محاية  ضمان  إىل  هتدف  آليات 

عن طريق اتفاقيات دولية.
يعد  مل  اإلنساين  الدويل  للقانون  التقليدية  احلماية  إن 
محاية  على  مقتصراً  العشرين  القرن  يف  عليه  كما كان 
لآلاثر  دولية  محاية  أيضاً  ليكفل  امتد  بل  املدنيني، 
ميثاق  أمهها  االتفاقيات  من  جمموعة  ضمن  وذلك 

واشنطن 1935م واتفاقيات الهاي 1954م.
ويف عام 1964م صدر ميثاق البندقية »فينيسيا«، إذ 
املواقع  على  ابحلفاظ  املتعلقة  الواثئق  أهم  من  يعترب 
األثرية والُنصب التارخيية وترميمها، وكان من أهم نتائج 
التقاليد  على  حياً  الرتاث شاهداً  اعترب  أنه  املؤمتر  هذا 
مجعاء،  لإلنسانية  مشرتكاً  وإراثً  للشعوب،  احلضارية 

عناصر من داعش يدمرون متاثيل أثرية يف العراق
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بكامل  وتبليغه  وصيانته  عليه  ابحلفاظ  متضامنة  تلتزم 
عناصره وأصالته لألجيال املقبلة.

املهدد  الثقايف  الرتاث  على  »احلفاظ  مؤمتر  سعى  كما 
املتحدة  العربية  اإلمارات  يف  ُعقد  والذي  ابخلطر« 
إلنشاء صندوق دويل حلماية  مؤخراً  عام 2016م  يف 
 /  100  / قيمته  الصراع  مناطق  يف  الثقايف  الرتاث 
مئة مليون دوالر . لكن ما هي جدوى يف إنشاء هذا 
الصندوق وإجراءات الصيانة واحلماية يف زمن الصراع 
من  أن  إذ  ؟!.  بعد  أوزارها  احلرب  تضع  مل  وقت  ويف 
عملية  وإيقاف  بدايًة  الفاعلني  حماسبة  هو  املفرتض 
التارخيية  املناطق  عن  الصراع  أطراف  وإبعاد  التعدي 
وإلزام  فيها  احلماية  أعمال  ذلك  يتلو  مث  واملدنية، 

الطرف املتعدي على عدم استمرار انتهاكاته .

آثارنا بني الدعشنة والتتريك:

أو  تدمريها  ت  اليت  األثرية  املواقع  حصر  أردان  إن 
اإلسالمية  الدولة  تنظيم  قبل  من  هنبها  أو  ختريبها 
العربات  وُتسكب  كثرياً  يطول  فاحلديث  »داعش«، 
التنظيم يف سوراي والعراق  به  قام  ما  أبرز  خالله، لكن 
أُيبه  ال  اليت  الدولية  املواثيق  لكل  صفعة  يُعد  والذي 
الزور  دير  يف  األثري  ماري  موقع  تدمري  هو  أصاًل  هبا 
واملقامات  األضرحة  وهدم  تدمر  يف  بل  معبد  وتفجري 

الدينية يف الرقة. هذا يف سوراي أما يف العراق فقد عمد 
إىل تدمري وحرق مكتبة املوصل وتفجري مئذنة احلدابء 
ومسجد  اخلضراء  والكنيسة  النوري  وجامع  العراق  يف 
التنقيب السري )الذي أصبح  النيب يونس انهيك عن 
للمافيات  وبيعها  والعراق  سوراي  يف  اآلاثر  عن  علنياً( 
القوات  سيطرة  وما   . اخلارج  يف  هبا  واملتاجرة 
عمل  إال  آاثرها  من  قسم  وتدمري  عفرين  على  الرتكية 
يف  مثاًل  اإلرهابية كداعش  التنظيمات  ألعمال  مشابه 
ال  إذ  وهنبها،  اآلاثر  ختريب  يف  التعسفية  ممارساهتا 
تصرفات  عن  الرتكية كثرياً  القوات  سلوكيات  ختتلف 

اجلماعات املعادية لإلرث احلضاري بفكرها اهلّدام .
»داعش«  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  أن  معلوم  هو  ومما 
حمدداً  طريقاً  اختذ  األثرية  املواقع  على  اعتداءاته  يف 
)على  تركيا  حنو  بتهريبها  األثرية  املسروقات  لتهريب 
أوراب  يف  البلقان  ودول  الرتكي(  النظام  ودراية  علم 
التنظيم  استطاع  الغربية، كما  أورواب  إىل  الشرقية ومنها 
سوق  أكرب  وتركيا  الغربية  أورواب  من  جيعل  أن  أيضاً 
وعليه  األوسط.  الشرق  من  املنهوبة  لآلاثر  جتاري 
األثرية  املواقع  تدمري  يف  التارخيية  اإلابدة  سيناريو  فإن 
سوراي  يف  العريقة  الدينية  واألماكن  التارخيية  واملباين 
أو العراق على أيدي عناصر تنظيم داعش يتكرر مرة 
منطقة  يف  احلضارية  املواقع  هذه  تدمري  يف  أخرى 

حلظة تفجري معبد أثري يف تدمر السورية من قبل داعش
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عفرين على أيدي القوات الرتكية. 
وقد نص قانون »اآلاثر القدمية« العثماين عام 1884 
أنه: )ال حيق لألفراد أو اجلماعات تدمري اآلاثر القدمية 
ونقلها(،  أمكنتهم  أو  أراضيهم  أو  الغري  أراضي  حتت 
إذ  تنفيذها،  دون  القوانني  هلذه  فال جدوى  ذلك  ومع 
أن عبد احلميد الثاين 1876 ت 1909م آخر سلطان 
تكن  مل  ما  النفع  عدمية  القدمية  اآلاثر  عّد  قد  عثماين 
يتعني  محاقة  هبا  الغربية  والرغبة  الذهب  أو  الفضة  من 
)انظروا  قائاًل:  املرات  إحدى  يف  عّلق  إذ  استغالهلا، 
حمطمة(  حبجارة  خاطرهم  ُأطيِّب  احلمقى  هؤالء  إىل 
حنو  على  حممية  اللقى  معظم  تكن  مل  لذلك  ونتيجة   .
املتحف  أمناء  أعّد  احلاالت  إحدى  ففي  مناسب، 
ما، ويف  فيلوز( من موقع  لت )تشارلز  ترخيصاً  الربيطاين 
يف  أنه  شو(  )جينيفر  املؤرخة  فيه  تروي  الذي  الوقت 
غياب أية آلية لوضع حد ما، اختذ فيلوز من هذا األمر 
املتحف  إىل  وترحيله  برمته  معبد  عن  للتنقيب  رخصة 
الربيطاين. ومن هنا نكتشف هذا الطموح اهلّدام للعبث 

ابلتاريخ وحماوالت حمو اهلوية وإلغاء اآلخر.

في  واجلغرافية  التاريخية  اإلبادة  سياسة 
الشمال السوري«عفرين منوذجاً«:

إن االعتداءات الرتكية األخرية ال تدل إال على وجود 
مقومات  وكل  الرتاث  على  للقضاء  ممنهجة  خطة 
حمو  إىل  والوصول  السوري  الشمال  يف  احلضارة 
القصف  أن  هو  ذلك  على  يدل  وما  والذاكرة،  اهلوية 
الذي وقع على عفرين كان قصفاً جوايً وبرايً يف مناطق 
ما  نكتشف  هنا  ومن  العسكرية،  األهداف  من  ختلو 
األثرية  البىن  تدمري  أجل  من  القوات  هذه  إليه  تصبو 

وتغييب التاريخ مدفوعني ابعتبارات عنصرية شىت .
ما  املمتدة  املنطقة  يف  سوراي  مشال  منطقة  وتعد 
السورية  احلدود  وحىت  جنوابً  بركات  الشيخ  جبل  بني 
السورية  املناطق  أكثر  عفرين(  )منطقة  مشااًل  الرتكية 
وستني  مخسة   /65/ حتوي  إذ  األثرية،  ابملواقع  غىًن 

و/25/ مخسة  خمتلفة  اترخيية  لفرتات  تعود  أثرايً  موقعاً 
وعشرين مزاراً دينياً وذلك حسب ما هو مسّجل ضمن 
لوائح اآلاثر السورية، لكن األمجل ليس العدد فحسب 
منذ  فيها  التاريخ  يبدأ  إذ  فيها،  التارخيي  التنوع  بل 
حوايل مليون عام مع بداية ظهور إنسان اهلوموأركتوس، 
اآلن،  حىت  املنطقة  هذه  يف  االستيطان  ينقطع  مل  كما 
عليها  تعاقب  ثقافياً  ومزجياً  اترخيياً  تنوعاً  خلق  مما 
متتاز  واليت  املنطقة  استوطنت  اليت  احلضارات  معظم 
النواحي  على  تتوزع  األثرية  املواقع  وهذه  ابألصالة، 
ت  شران  ت  عفرين  ت  راجو  ت  معبطلي  ت  )جنديرس  التالية: 
شيخ احلديد( . لكن اجلدير ابلذكر أن هذا العدد من 
اإلحصائيات  حسب  األويل  العدد  هو  األثرية  املواقع 
اخلاصة مبصلحة اآلاثر السورية، إذ أن هناك العشرات 
من املواقع األثرية مل يتم تسجيلها أو التنقيب فيها أو 

إدراجها على قائمة اآلاثر السورية.
كما أن هناك تعدايت على مواقع أثرية تتمثل ابلسرقة 
القصف  مع  تزامن  الذي  املوقع  حمتوايت  وختريب 
الديدرية حبالة جيدة  موقع كهف  بقي  فيما  له،  الرتكي 
السرقات  واحنصرت  معمارية  بىن  من  يتألف  ال  كونه 
يف الكهف فقط يف احلديد واخلشب الذي كان عبارة 

عن محاية لبوابة الكهف ومكان التنقيب .
يف  الرتكية  القوات  به  قامت  ما  استعراض  أردان  وإن 
لرصد  هنا  اجملال  يتسع  ال  فإنه  السوري  الشمال 
سياساهتا التعسفية يف املنطقة ولكن سنركز على بعض 

ما قامت به:

تدل  ال  األخرية  الرتكية  االعتداءات  إن 
على  للقضاء  ممنهجة  خطة  وجود  على  إال 
الشمال  يف  احلضارة  مقومات  وكل  الرتاث 
السوري والوصول إىل حمو اهلوية والذاكرة.
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وتشويه  اجلغرافية  التتريك  سياسة  ـ  أ   
األصول:

أشخاص  حتويل  عملية  على  الترتيك  مفهوم  يطلق 
ومناطق جغرافية من ثقافتها األصلية إىل الرتكية بطريقة 

قسرية أو ابإلكراه أو اإلجبار والقهر غالباً.
حمو  أجل  من  منهجها  اتباع  يف  الرتكي  احللم  إن 
قد  السوري  الشمال  يف  املنطقة  اتريخ  وانتزاع  اهلوية 
أصبح حقيقة يف منطقة عفرين وما جياورها، لكنه يبقى 
حلماً. وسيبقى الواقع واقعاً اترخيياً مهما حاولوا تشويه 
اإللغائية  إىل  اهلادف  الرتكي  النظام  قام  إذ  احلقائق. 
جرابلس  أصبحت  إذ  للرتكية،  املناطق  أمساء  بتغيري 
إىل«جوابن  الراعي  مدينة  وحتولت  بكركميش،  تدعى 
ابي« وأضحت قرية جب الدك »قنقوي« كما قامت 
على  األتراك«  إىل«مسجد  الكرد  مسجد  اسم  بتغيري 
أن  إىل  ُتشري  التارخيية  السجالت  مجيع  أن  من  الرغم 
الكرد«  هو«جامع  والتارخيي  الرمسي  املسجد  اسم 
أيضاً  لريافقها  ابلتغيري  العسكرية  السلطة  تكتفي  ومل 
اإلعالم إبطالق اسم »ابيربوجاق« على جبل الرتكمان 

من  الكثري  الكثري  إىل  ابإلضافة  الالذقية.  ريف  يف 
املواقع والبلدات اليت ت تغيري أمسائها .

ب ـ حدث في عني دارة:

يتألف هذا املوقع األثري اهلام من جزءين: األول يعود 
بتارخيه إىل العصر احلجري احلديث )النيوليت( أي ما 
بني هناية األلف التاسع وحىت بداية األلف الثامن قبل 
امليالد، حيث أظهرت التنقيبات األثرية فيه عن وجود 
األدوات  من  العديد  على  فيها  عثر  زراعية  مستوطنة 
اإلنسان  يستخدمها  كان  اليت  الصوانية  احلجرية 
بتل  املعروف  هو  الثاين  اجلزء  أن  حني  يف  القدمي، 

أوابد أثرية يف سوراي دمرهتا داعش

آاثر التدمري على موقع عني دارا األثري
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عني دارة والذي تزيد مساحته عن )7.5( كم2، يرتبع 
والذي  التل،  مشال  أقصى  يف  املعروف  معبده  عليه 
الطقس  إله  أو  اجلبل  ورب  عشتار  الربة  لعبادة  ُكرِّس 
يف آن واحد. وعلى الرغم من أن معبد عني دارة بعيد 
هو  اهلدف  أن  إال  العسكرية  االشتباكات  عن  نسبياً 
أنه  وحيث  واهلوية،  واملعامل  التاريخ  لطمس  حماوالت 
مل يتم االنتهاء من أعمال التنقيب األثري بشكل كامل 
يف املوقع، ولوال ما حصل من تدمري وغياب للسوايت 
األثرية اهلامة فيه التضح لنا يف املستقبل سوايت أثرية 

قد تكون أكثر أمهية يف أتريخ املعبد وكشف طبقاته.
مرتبطة  الدمار  أو  التخريب  ثقافة  أن  يبدو  ما  وعلى 
هذا  وتدمري  قصف  أن  إذ  اإلنسانية،  احلضارة  أبعداء 
الوجود  معامل  لطمس  حماوالت  إال  هو  ما  املعبد 
ما  لكن  املكان،  هذا  يف  التاريخ  وإلغاء  اإلنساين 
حصل هو انتهاك واعتداء ليس فقط على موقع أثري 
واإلنسانية  الدولية  املواثيق  على كل  اعتداء  هو  وإمنا 
النزاع،  حاالت  يف  األثرية  املواقع  قصف  حتظر  اليت 
هذه الضرابت الرتكية اليت طالت املوقع األثري قامت 
منه  يتبقى  ومل  منه،   %  )50( من  أكثر  بتدمري  فعلياً 
واحدة  قطعة  َتسلم  مل  القليل، كما  الشيء  إال  قائماً 
هذا  أن  علماً  القصف،  أثناء  اجلدارية  التزيينات  من 
منه  القريبة  األثرية  املواقع  من  العشرات  مع  املوقع 
املتحدة  األمم  )منظمة  اليونسكو  منظمة  اعتمدهتا  قد 
املهددة  األثرية  املواقع  والعلوم( ضمن  والثقافة  للرتبية 
تنظيم  بتدمري  دارة  عني  معبد  تدمري  ويذكران  ابخلطر، 
داعش ملعبد بل يف تدمر يف شهر آب/ أغسطس من 
العام 2015م، إذ أن معبد عني دارة ال يقل أمهية عن 
معبد بل، ليس هذا فحسب بل أنه أقدم من معبد بل 
احلجر  من  النادرة  مبنحواتته  املعبد  هذا  ويتميز  أيضاً. 
البازليت والذي ت اكتشافه عام 1982م، كما يعد تل 
هيكتاراً  مخسني   /50/ البالغة  املساحة  ذو  دارة  عني 
أحد أهم مدن مملكة بيت آغوشي اآلرامية، وقد يكون 
عاصمتها. كما ال يعرب هذا اهلجوم الغاشم على الرتاث 
اهلوية  جتاه  والكراهية  احلقد  مدى  عن  إال  السوري 

السورية عامة ومنطقة عفرين خاصة وما هو إال تعدي 
على ماضي الشعب السوري العريق فيها.

ج ـ ماذا حصل في براد:

اإلرث  املمنهج  الرتكي  التدمري  يطال  أخرى  ومرة 
أن  ميكن  ال  هو  بل  براد،  يف  املشرقي  املسيحي 
يف  فريد  مسيحي  إرث  جتاه  دولة  إرهاب  إال  يكون 
مارون  القديس  تدمري ضريح  أن  إذ  السوري.  الشمال 
قيمته  له  مسيحياً  أثرايً  موقعاً  تعد  اليت  براد  قرية  يف 
ستة  من  ألكثر  حمّجاً  يعد  والذي  والدينية  التارخيية 
ففي  العامل.  بقاع  كل  من  ماروين  مسيحي  ماليني 
األثري  براد  موقع  قصف  ت  تركي  مهجي  استهداف 
الذي يبعد 15 كم جنوب مدينة عفرين، مع العلم أن 
العاملي  الرتاث  مواقع  الئحة  على  مسجل  املوقع  هذا 
أقدم  من  تعترب  واليت  عام 2011م،  منذ  )اليونسكو( 
من  عدد  إىل  ابإلضافة  العامل،  يف  املسيحية  الكنائس 
البيزنطية ومدافن ومحام ومعبد كلها  الكنائس واألديرة 
الدور  عدا  امليالد  قبل  والثالث  الثاين  للقرنني  تعود 
أن  من  الرغم  وعلى  االستهداف.  طاهلا  اليت  السكنية 
األثري  املوقع  عن  منفصلة  ليست  القرية  أهايل  إقامة 
وتدمري  املوقع  بقصف  قامت  الرتكية  القوات  أن  إال 
علماً  جوليانوس،  وكنيسة  مارون  مار  القديس  ضريح 
القصف  بداية  قبل  القرية  من  هربوا  قد  األهايل  أن 
الناس  فقط  ليس  املستهدفني  أن  على  يدل  مما  عليها 
عادة  هي  وكما  آاثرها.   حىت  بل  القرية  يف  املقيمني 

موقع براد األثري يف عفرين
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الدالئل  أن  إال  إثبات جرميته  ينفي  تعديه  بعد  املعتدي 
مجيعها تشري إىل هذا االعتداء، حيث قال شهود عيان 
أن الغارات اجلوية الرتكية استهدفت ضريح مار مارون 
للقرن  يعودان  اترخييان  إراثن  ومها  جوليانوس  وكنيسة 
وثالثون  اثنان   /32/ هناك  أن  علماً  امليالدي،  الرابع 
العاملي حسب  الرتاث  مسجلة على الئحة  أثرايً  موقعاً 

اليونسكو.
وهتجري  عفرين  قرى  على  الرتكية  القوات  سيطرة  إن 
تغيري  كحملة  هبا  تقوم  مساعي  إال  هي  ما  أهلها 
دميوغرافية مكان ذات نطاق واسع يف الشمال، وهبذه 
احلالة فإن هذا العمل سيؤسس لصراعات طويلة األمد 
وفنت عرقية يهدف إىل إلغاء السكان األصليني للمنطقة 
مثلما يهدف إىل التالعب مبستقبل األجيال الناشئة يف 
يف  األثرية  املواقع  من  العديد  إىل  ابإلضافة  املنطقة. 
من  والعديد  )سريوس(  هوري  النيب  موقع  مثل  املنطقة 

املواقع السياحية اليت تتميز هبا منطقة عفرين.

دعوة للمحاسبة:

لقد اتفق اجملتمع الدويل على بيان مسؤوليات مرتكب 
اإلجرام العدائي جتاه املمتلكات الثقافية ودعوة الدول 
فإننا  الثقايف  املنرب  هذا  ومن  املسؤولية،  قواعد  الحرتام 
الدويل  للمجتمع  مجعاء  اإلنسانية  ابسم  دعوة  نوجه 
بتحمل مسؤوليته جتاه هذه اجلرائم الثقافية، فإننا أيضاً 
املواثيق  ملواد  وفقاً  وذلك  مرتكبيها  حملاسبة  ندعوه 

واالتفاقيات التالية:
بقواعد  املتعلقة  الهاي  الئحة  من   /56/ املادة  ت   1
وأعراف احلرب الربية لعام 1907م: اختاذ االجراءات 
إتالف  أو  بتدمري  عمداً  يقوم  من  ضد  القضائية 
الفنية  املمتلكات  أو  للعبادة  املخصصة  املؤسسات 
حتديد  دومنا  التارخيية،  واآلاثر  والعلمية  والثقافية 
لطبيعة اإلجراءات امللحقة القضائية هل هي جنائية أم 

مدنية، وطنية أم دولية.
1954م:  عام  الهاي  اتفاقية  من   /28/ املادة  ت   2
تشريعاهتا  يف  اإلجراءات  ابختاذ  األطراف  الدول  تعهد 

أحكام  للمخالفني  احملاكمة  تكفل  اليت  اجلنائية 
االتفاقية أو أيمرون مبخالفتها.

3 ت الربوتوكول األول لعام 1977م امللحق ابتفاقيات 
محاية  النتهاك  القانوين  التكييف  إقرار  جنيف: 
اهلجمات  شن  ابعتبار  احملمية،  الثقافية  املمتلكات 
وأماكن  والثقافية  التارخيية  املمتلكات  على  عمداً 

العبادة واألعمال الفنية.
 15 )املواد  1999م  لعام  الثاين  الربوتوكول  ت   4
اعتبار  األطراف  الدول  إلزام  تتضمن  واليت   :)21 ت 
جرائم  املذكورة  املواد  يف  عليها  املنصوص  اجلرائم 
على  العقوابت  وفرض  الداخلي،  القانون  مبقتضى 
العام  القانون  مرتكيب هذه االنتهاكات يف إطار مبادئ 

والقانون الدويل .
وجممل  التارخيية  واملباين  األثرية  املواقع  تتعرض  وإذ 
فممن  املتعددة،  لالعتداءات  الثقافية  املمتلكات 
ملا  األهايل  لدى  الوطنية  املسؤولية  استشعار  الواجب 
املسؤولية ال  أن هذه  إذ  أمهية اترخيية.  اآلاثر من  هلذه 
هو  وإمنا  األثري  احلقل  جمال  يف  العاملني  على  تقتصر 

واجب اجلميع بدون استثناء.

املراجع:

املشروع  غري  لإلجتار  التصدي  أمين:  سليمان،  ت   1
حاالت  يف  الرتاث  »صندوق  عمل  ورقة  ت  ابآلاثر 

الطوارئ »اليونسكو ت نيسان 2018 ت بريوت.
أثناء  لآلاثر  الدولية  احلماية  محادو:  فاطيمة،  ت   2
ت  احلقوقية  الدراسات  جملة  ت  املسلحة  النزاعات 
اجمللد الرابع ت العدد 1 ت مكتبة الرشاد للطباعة والنشر 

ت اجلزائر.
إلياس،  ت  الكرمي  جاد  اجلباعي،  ت  الكواكيب، سالم  ت   3
يف  السوري  الثقايف  العمل  عن  راما:  جنمة،  ت  ماري  د. 
ت  والتوزيع  للنشر  عدوان  ممدوح  دار  ت  اجلمر  سنوات 

.2016
ت ترمجة:  ت رثفيلد، لورانس: اغتصاب بالد الرافدين   4

هيثم رشيد فرحت ت 2016.
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محاوالت إفناء الُتراث التاريخي احلضاري 
تُراث منطقة عفرين منوذجاً

عبد اجمليد إبراهيم قاسم
كاتب وابحث- سوراي

األقدمون  لنا  تركه  الذي  واحلضاري  الثقايف  الرتاث  إن 
املتمثِّل  ماّدي،  الال  كاجلانب  عّدة،  جوانب  يتضّمن 
والعلوم  اآلداب  وخمتلف  السائرة،  القول  بفنون 
املدن  يف  يتمثَّل  الذي  املاّدي،  واجلانب  اإلنسانّية، 
العمرانية،  واألمناط  واملباين  األثرية،  واآلوابد  واملواقع 
الرتاث  وحيظى  املعمارية.  وهندستها  وزخارفها  بنقوشها 
وميتاز  قاطبًة،  األرض  شعوب  لدى  مبكانة كبرية  جبانبيه 
جزءاً  ميثِّل  لكونه  وذلك  هلا،  ابلنسبة  تضاهى  ال  بقيمة 
على  واضحاً  ودلياًل  هبا،  املتَّصل  احلضاري  اإلرث  من 
تشكيل  يف  أساسياً  ومكّوانً  فنوهنا،  وهباِء  ومجال  رقيِّ 

وعي انشئتها ووجدانه. 
املكانة  إىل  املكتشفة  التارخيية  الواثئق  من  الكثري  تشري 
اليت  املنطقة  هذه  عفرين،  ملنطقة  اهلامَّة  احلضارية 
تعاقبت عليها العديد من احلضارات القدمية، وازدهرت 
فيها الزراعة والتجارة واملهن ازدهاراً كبريًا، ذلك ابلنظر 
اهلام  االسرتاتيجي  وموقعها  الوفرية  الطبيعية  ثرواهتا  إىل 
مناطق  الدراسات أبهنا إحدى أغىن  واملتميِّز. كما تؤكد 
حتوي  إذ  التارخيية،  واألوابد  ابآلاثر  السوري  الشمال 

اقع واآلوابد األثرية من التراث  تعد املو
أسالف  تركه  الذي  والحضاري  الثقافي 
الحالية، ولهذا ظهرت  البشرية  األجيال 
معنية  دولية  ثقافية  وهيئات  منظمات 
ذلك  ورغم  الحضاري،  اإلرث  بحماية 
التركي  كالنظام  األنظمة  بعض  التزال 
على سبيل املثال التي لم تتورع في اختراق 
التي  الدولية  والتشريعات  القوانين  كل 
تدعو إلى الحفاظ على التراث الحضاري 
العديد  قصفت  حيث  اإلنساني، 
عفرين  منطقة  في  األثرية  اقع  املو من 
حملتها  أثناء  دارا«   »عين  موقع  ومنها 
االحتاللية للمنطقة، وذلك أمام صمت 
بشكل  طرف  أي  تتدخل  أن  ودون  دولي 
التركي   النظام  استهداف  إليقاف  جدي 

اقع األثرية في عفرين. للمو
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تعود عصور  اليت  اهلامة  األثرية  املواقع  من  العديد  على 
للرتبية  املتحدة  األمم  منظمة  أدرجت  وقد  اترخيية عدَّة، 
املواقع  هذه  بعض  )اليونيسكو()1(  والثقافة  والعلم 
)جبل  فيضمُّ  العاملي،  الرتاث  قائمة  على  املذكورة 
هذه  على  مدرجة  أثرية  حممّيات  ثالث  القريب  مسعان( 

الالئحة، من أصل مثانية يف الشمال السوري. 
نتيجًة للعدوان الرتكي على إقليم عفرين ونواحيها، فقد 
والتحطيم  للدمار  األثرية  املواقع  تلك  بعض  تعرَّضت 
طيلة  استمر  الذي  املتواصل  القصف  جّراء  والتخريب، 
58 يوماً، وكذلك إىل النهب والسرقة والتهريب أحايني 
مأجوريها  أيدي  الرتكية  الدولة  إطالق  بسبب  أخرى، 
والتهريب  الرتويج  عمليات  يف  واستخباراهتا  ومساسرهتا 
الشأن  هبذا  معلومات  فتشري  املنطقة،  يف  األثرية  للقطع 
أن هناك ما ال يقل عن 16 ألف قطعة أثرية سورية متت 
مصادرهتا من األجهزة الرتكية، وهي مودعة لدى مديرية 

اآلاثر الرتكية)2(.  
يقع  الذي  األثري  دارة(  عني  )معبد  موقع  تعرَّض  لقد 
على بعد 6 كم جنوب مدينة عفرين، لقصف جويٍّ تركي 
2018م(  يناير  الثّاين/  )20 كانون  اهلجوم،  بداية  يف 
املصادر،  من  الكثري  حبسب  أضراراً كبرية  به  وأحلقت 
فتحطَّمت  اإلنسان،  حلقوق  السوري  املرصد  ومنها 
خالله ما ال يقل عن نصف منحواتته النادرة، واملصنوعة 
اخلبري  وحبسب  البازلتية(.  )األسود  البازليت  احلجر  من 
يف هيئة اآلاثر التابعة لإلدارة الذاتية يف عفرين، األستاذ 

صالح الدين سينو، فإن الضرر امتد من مدخل املعبد 
املعبد  هياكل  تطايرت  حيث  الداخلية،  أجزائه  إىل 
األسطورية  للحيواانت  املمثِّلة  املنحوتة  والتماثيل 
اآلهلة. كما  متثِّل  أخرى  ومنحواتت  للمعبد،  احلارسة 
ومن  مرت.   100 مسافة  إىل  األرضية  حجارة  تطايرت 
جانبها أكدت منظَّمة )اليونيسكو( عرب تصريح مسؤولة 
فيها لوكالة فرانس برس، قالت فيه: إن أضراراً جسيمة 
الواقعة جنوب شرقي  الوسطى، وتلك  حلقت ابألقسام 
بثمن،  يقدَّر  ال  الذي  املعبد؛  أمهية  عن  أما  املبىن. 
فيؤكد الكثري من الدارسني والباحثني على تلك األمهية 
أتكيداً كبريًا، لكونه ميّثل بوضوح احلضارة اآلرامية اليت 

سادت يف سورية خالل األلف األول قبل امليالد.  
موقع  عدواهنا،  خالل  الرتكية  الدولة  استهدفت  كما 
شرياوا،  بناحية  الواقع  املسيحي،  األثري  )براد(  قرية 
وأحلقت  عفرين،  مدينة  جنوب  15 كم  مسافة  على 
به أضراراً جسيمة أيضاً، حيث دمَّرت أجزاء كبرية من 
مبانيه األثرية، علماً أبنه من املواقع املدرجة على قائمة 
عام 2011م.  منذ  )اليونسكو(  العاملي  الرتاث  مواقع 
يف  واملتاحف  لآلاثر  العامة  املديرية  مسؤول  أشار  وقد 
تعرَّضت  اليت  األهداف  أن  إىل  منشور  بيان  يف  سورية 
للقصف ضمن املوقع هي: ضريح القديس مار مارون، 
أقدم  من  وتعدُّ  الضريح،  تضم  اليت  جوليانوس  وكنيسة 
هناية  إنشاؤها  ت  اليت  العامل،  يف  املسيحية  الكنائس 

القرن الرابع للميالد. 
بعض  إىل  ابإلضافة  يضّم  املوقع  أن  ابلذكر  وجيدر 
ودوراً  ومحاماً،  معبدًا،  البيزنطية،  واألديرة  الكنائس 
ه  ردِّ يف  الرومانية.  احلقبة  إىل  تعود  ومدافن  سكنية، 
الكرمي،  عبد  مأمون  اآلاثر  أستاذ  صرَّح  احلادث؛  على 
املوقع  يف  الفرنسية  السورية  البعثة  ضمن  عمل  الذي 
عملية  هناك  إن  برس:  فرانس  لوكالة  املستهدف، 
هذه  أن  علماً  السوري،  والتاريخ  الرتاث  لقتل  منهجية 
العامل.  يف  املسيحية  صفحات  أمجل  من  هي  املنطقة 
املنطقة  على  إنسانية كهذه  متر كارثة  مل  قائاًل:  وأضاف 
هذه  يدمِّروا  مل  املغول  فحىت  السادس،  القرن  منذ 

عفرين،  الرتكية يف  الدولة  إن ممارسات 
األثرية اهلامة  وعدوانها وتدمريها للمواقع 
يف املنطقة، ما هي إال حماوالت لطمس معامل 
بالدرجة  سوريا  لشعوب  احلضارية  ة 

ّ
وي

ُ
اهل

واألوابد  املواقع  لتلك  وتشويه  األوىل، 
واملنتحوتات، ونهب وسرقة ما تبقى منها.
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له  تعرَّض  الذي  الكبري  الضرر  جانب  إىل  املنطقة. 
بفعل  تضرَّرت  أخرى  مواقع  فإن  املذكورين،  املوقعني 
القصف الرتكي، وأصاهبا الدمار والتشويه جّراءه، كقلعة 
يف  الرومانية  األثرية  املعامل  أحد  الشهرية،  هوري  النيب 
املواقع  من  وغريمها  األثري،  جنديرس  وتل  املنطقة، 

األثرية يف منطقة عفرين. 
وعدواهنا  عفرين،  يف  الرتكية  الدولة  ممارسات  إن 
هي  ما  املنطقة،  يف  اهلامة  األثرية  للمواقع  وتدمريها 
لشعوب  احلضارية  اهلُويّة  معامل  لطمس  حماوالت  إال 
واألوابد  املواقع  لتلك  وتشويه  األوىل،  ابلدرجة  سوراي 
ذلك  ولعل  منها،  تبقى  ما  وسرقة  وهنب  واملنتحواتت، 
جتاه  وكراهيتها  السلطة  هذه  حقد  عن  التعبري  هبدف 
التاريخ، وإلرضاء غريزهتا العدائية للحضارة، رمبا يكون 
التاريخ،  يف  ممتدَّة  إىل جذور حضارية  افتقارهم  السبب 

وظهورهم مؤخراً بفعل القّوة وفضل منطقه فحسب.
الرتاث  على  احلفاظ  إطار  يف  الدولية  اجلهود  إن 
لتفعيل  احلضاري اإلنساين جهوٌد دؤوبة وحثيثة، هتدف 
وأمهها:  الشأن،  هبذا  تُعىن  اليت  املشرتكة  االتفاقيات 
الذي  والطبيعي(  الثقايف  العاملي  الرتاث  محاية  )اتفاقية 
1972م،  عام  لليونسكو  العام  املؤمتر  خالل  تبّنيه  ت 
هذه  أهداف  وأهّم  دولة.   180 عليه  وصادقت 
االتفاقية: تصنيف ومحاية املواقع )الثقافية أو الطبيعية( 
املدرجة  املواقع  حتصل  حيث  البشري،  للجنس  اهلاّمة 
املساعدات  من  الالزم  الدعم  على  الربانمج  هذا  يف 
املالية. وكما سبق فإن منطقة )جبل مسعان( يضمُّ ثالث 

حمميات أثرية مدرجة على الئحة املنظمة.
املعنية ابحلفاظ  الدولية  واملنظمات  املؤسسات  على  إن 
عليها  اإلنساين،  الثقايف  والشأن  العاملي،  الرتاث  على 
الرتاث  تدمري  إليقاف  ابلتدخل  يتمثَّل  أخالقياً،  واجباً 
النظام  ِقبل  من  مبنهجية  ميارس  الذي  سوراي  يف  الثقايف 
الرتكي، ويستدعي جهوداً عاجلة واسرتاتيجية حلمايتها، 
الثقايف  التنوّع  على  بشكل كبري  يؤثر  التدمري  هذا  ألن 
الذي  الغين،  الرتاث  هذا  مقومات  ويقّوض  املنطقة،  يف 
العاملي،  واحلضاري  اإلنساين  الرتاث  من  جزءاً  يعدُّ 

ومنجز هاماً من منجزاته، وذلك من خالل الضغط على 
هذا النظام ومنعه من استباحة املواقع األثرية واحلضارية 
أيضاً  الضروري  ومن  هبا.  اإلجتار  وإيقاف  املنطقة،  يف 
واجلمعيات  واملؤسسات  احمللية  اجملتمعات  مشاركة 
وعرض  األساليب  تقدمي  يف  جهودها  وتضافر  املختّصة 
الرتاث  على  احلفاظ  هبدف  العام  للرأي  التحدايت 
ومكتسبات  أشكال  إن  املنطقة.  يف  املتنوع  الثقايف 
واترخيية  حضارية  قيمة  عموماً  تشكِّل  اإلنساين  الرتاث 
أساسياً من مكوِّانت ُهوية أي جمتمع من  هاّمة، ومكّوانً 
أو  تدمري  وأيَّ  واعتزازها،  لفخرها  ومصدراً  اجملتمعات، 
جرمية كربى  اعتبارها  ميكن  وإفنائها،  لطمسها  حماوالت 

حبقِّ اإلنسانية مجعاء. 

هامش:
 ،1945 نوفمرب  الثّاين/  تشرين   16 يف  أتسَّست   )1
ابريس-  الرئيسي:  مقرَّها  املتحدة،  اململكة  لندن- 

فرنسا.
العام  املدير  محود(  )حممود  للدكتور  تصريح  عن   )2
)تشرين(  صحيفة  نقلته  سوراي،  يف  واملتاحف  لآلاثر 

الرمسية.

ويف  الرتكي،  القصف  قبل  املوقع  العليا  الصورة  يف   ، األثري  دارا  عيد  موفع 
الصورة السفلى يتوضح الدمار الذي أصاب املوقع نتيجة قصف القوات الرتكية.
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إبادات بحق الكرد والعرب في الشرق األوسط

فادي عاكوم
كاتب وصحفي، متخصص يف شؤون اإلرهاب - لبنان 

يف  يلتقيان  متالزمان  خطان  واإلابدة،  الدميغرايف  التغيري 
أداة  معاً  يشكالن  الزمنية، كوهنما  احلقب  من  العديد 
وسياسية،  واجتماعية  سكانية  تغريات  إلحداث  جبارة 
اخلطان  وهذان  سياسية - عسكرية،  سلطات  هبا  تقوم 
ظهرا منذ تشكل القبائل والشعوب يف الكون، وتطورت 
أساليب الظهور مع تطور أساليب احلروب واحلياة على 
وحماربة  اإلنساين  التقدم  عن  يقال  ما  ورغم  سواء،  حد 
ظهور  يالزم  ظهورمها  أن  إال  اآلفتني،   - اخلطني  هذين 
احلديثة  العصور  ويف  الرجعية،  االستبدادية  األنظمة 
جهيد  جهد  بعد  التخلص  األوروبية  الدول  استطاعت 
األمريكية  املتحدة  الوالايت  ومثلها  اآلفة،  هذه  من 
واسرتاليا وكندا، بعد معاانة طويلة جلبت معها الكثري من 
والتغريات  اإلابدات  آاثر  إن  حىت  واملصائب،  الويالت 
احلني  بني  تظهر  تزال  ال  العنصري  والفرز  الدميغرافية 

واآلخر يف بعض املناسبات واحملطات التارخيية.
اإلابدة  مصطلح  ارتبط  األوسط  الشرق  منطقة  يف 
حمددة،  لفرتات  حمدد  بشكل  بعضها  األنظمة،  ببعض 
يف  يقف  من  كل  جتاه  مستمر  بشكل  آخر  وبعض 

ارتبط  األوسط  الشرق  منطقة  في 
األنظمة،  ببعض  اإلبادة  مصطلح 
محددة،  لفترات  محدد  بشكل  بعضها 
وبعض آخر بشكل مستمر  تجاه كل من 
يقف في طريق مخططاتها وأطماعها التي 
ال تنتهي، فالدولة التركية ال تتوقف عن 
املنطقة،  في  الكردي  الشعب  استهداف 
مصالحها  عن  تبحث  اإليراني  والنظام 
في املنطقة فيما  تقوم بسياسات إبادية 

بحق الشعوب القاطنة في إيران .
فيما شهدت سوريا في السنوات األخيرة 
الديمغرافي،  الفرز  من  مثبتة  حاالت 
الجماعية  باإلبادة  أشبه  وحمالت 
دولية،   - إقليمية  مخططات  لتنفيذ 
الدولية  التحالفات  مصلحة  في  تصب 

الجديدة.
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العودة  ورمبا  تنتهي،  ال  اليت  وأطماعها  خمططاهتا  طريق 
جيري  مبا  وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط  امللف  هذا  عن  للحديث 
حاالت  األخرية  السنوات  يف  شهدت  واليت  سوراي،  يف 
ابإلابدة  أشبه  ومحالت  الدميغرايف،  الفرز  من  مثبتة 
يف  تصب  دولية،   - إقليمية  خمططات  لتنفيذ  اجلماعية 

مصلحة التحالفات الدولية اجلديدة.

 
التغيير الدميغرافي في سوريا بني تركيا وإيران

لألحداث  األولية  النتيجة  هو  الدميغرايف  التغيري 
هذا  يف  وتركيا  إيران  من  وتشرتك كل  سوراي،  اجلارية يف 
داخل  سيطرته  منطقة  يف  البلدين  من  كل  املخطط، 
والفصائل  النظام  بني  اجلارية  فاملصاحلات  سوراي، 
إىل  العائالت  مئات  انتقال  معها  حتمل  »املعارضة« 
برغبة  تغطيته  يتم  األمر  أن  ورغم  مناطقها،  غري  مناطق 
أن  إال  السوري،  الشمال  مناطق  إىل  االنتقال  البعض 
خملوف  رامي  أن  تفيد  دمشق  من  الواردة  املعلومات 
العقارية  شركاته  خالل  ومن  السوري(،  الرئيس  )قريب 
سعى منذ فرتة للحصول على معظم األعمال اجلارية يف 
مناطق دمشق والقلمون والغوطة، وتشري التقارير املؤكدة 
ببعض  يسامهون  السوريني  األعمال  رجال  بعض  أن 
جابر،  وأمين  صربا  القادر  عبد  ومنهم  خملوف  شركات 
واململوكة  املناطق  هذه  يف  العاملة  الشركات  هذه  ومن 
أبكثرية أسهمها لرامي خملوف »شركات صروح والفجر 

وراماك«،  وار اب سي  الشام  وبنيان  واحلدائق  والبرتاء 
حيث قامت هذه الشركات ابالستحواذ على كامل هذه 
ت  خمتلفة، كما  بطرق  األصليني  مالكيها  من  املناطق 
السنية  للطائفة  املنتمني  املواطنني  من  متاماً  إفراغها 
من  فقط  ليس  احلزام  هذا  يسكن  من  مجيع  وأصبح 
املؤمنني  الشيعة  من  بل  العلوية  أو  الشيعية  الطائفة 
فقط بويل الفقيه، وذلك لضمان الوالء التام للمشروع 
اإليراين يف سوراي، حيث يتم فعلياً إقامة احلزام السكاين 
فيها  انتهت  املناطق  بعض  أن  علما  بدمشق،  احمليط 
إسكان  وت  السكانية  ابلعمائر  اخلاصة  األقسام  بعض 
واألفغانية  واللبنانية  اإليرانية  اجلنسية  من  مدنيني 
والسورية، كما أن خملوف دخل بشراكات مع شركات 
ابلكامل  اململوكة  األنبياء«  »خات  شركة  أبرزها  إيرانية 
شركة  تقوم  حيث  اإليراين،  الثوري  احلرس  قبل  من 
الشركات  بعض  على  األعمال  بتوزيع  االنبياء«  »خات 
مما  األم،  للشركة  تتبع  بدورها  واليت  الصغرية  اإليرانية 
املناطق إىل خلية حنل تعج ابإليرانيني حيث  حول هذه 
للعمل يف هذه  اإليرانية واألفغانية  العمالة  يتم استقدام 
املواقع كوهنا على ما يبدو أرخص من العمالة السورية، 
املطلوبني، حىت  واالنضباط  السرية  عامل  إىل  ابإلضافة 
للحرس  التابعة  امليليشيات  املناطق من  إن حراس هذه 
الثوري بشكل مباشر خصوصاً حزب هللا اللبناين الذي 
يبدو أنه حصل على حصته من هذه املناطق السكانية 

إلسكان عدد من مقاتليه ت نقلهم من لبنان.
شأهنا  من  اجلارية  العمليات  هذه  أن  إىل  اإلشارة  مع 
تغيري  إىل  ابإلضافة  احلضاري  سوراي  وجه  تغيري  ابلطبع 
من  أساسي  مكون  إبعاد  من خالل  الدميغرافية  الرتكيبة 
املناطق  من  املناطق كغريها  فهذه  السوري،  الشعب 
وشهدت  والسنة  العلويني  بني  خمتلطة  السورية كانت 
إال  االختالط،  هذا  بسبب  عقود  مدى  على  هنضتها 
ستكون  املستقبل  دمشق  أبن  حالياً  خيتصر  األمر  إن 
واحد  مكون  من  السكنية  اجملمعات  من  أبسوار  حممية 

ملنع املكون اآلخر حىت من االقرتاب إىل دمشق.
املطلق  دعمها  ظاهرية  ورغم  إيران  أن  إىل  اإلشارة  مع 

حرب الدميغرافيا.. احلملة املمنهجة على األغلبية السورية
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أهنا  إال  بقائه،  على  وإصرارها  سوراي  يف  احلاكم  للنظام 
ووصول  سقوطه  حال  يف  الالزمة  التدابري  تتخذ  كانت 
عززت  إذ  احلكم،  سدة  إىل  هلا  موالية  غري  مجاعات 
الشركات اإليرانية وضع يدها على املقدرات االقتصادية 
هلذا البلد من خالل ربط املؤسسات احلكومية السورية 
بعقود طويلة األجل، فحىت لو ت إسقاط النظام، فإن هذه 
العقود ملزمة للطرفني حبسب القانون الدويل، ويلزم من 
يواصل  أن  النظام(  سقط  )إن  سوراي  يف  احلكم  يستلم 
العمل ابلعقود أو إهنائها حسب األصول القانونية، واليت 
تشمل ابلطبع على بنود جزائية وتعويضات طائلة يدفعها 
املادي  الرتدي  حالة  ويف  العقد،  ببنود  املخل  الطرف 
واالقتصادي الذي تعاين منه اخلزينة السورية فسيجد أايً 
يلتزم ابلعقود لعدم قدرته على دفع  كان من حيكم أن 
لتلبية  املالية  القدرة  عدم  إىل  ابإلضافة  اجلزائية،  البنود 
االحتياجات مضمون العقود، كوهنا مبعظمها مواد أولية 

أو حمطات توليد كهرابء أو استخراج وتصفية البرتول.
استثمارات  تؤمن  العقود  هذه  فإن  أخرى،  انحية  ومن 
حياول  الذي  اإليراين،  الثوري  للحرس  األمد  طويلة 
لتأمني  واقتصادايً  املنطقة عسكرايً  بدول  التوغل  جهده 
العقوابت  فرض  إعادة  حال  يف  اخلاصة  املالية  موارده 
تورطه  اثبات  حال  يف  حبقه  الدولية  واالقتصادية  املالية 
منها  يتعلق  ما  خصوصاً  الدولية  االتفاقات  مبخالفة 
ابألسلحة البالستية او نقل األسلحة واملقاتلني األجانب 
يتم  واليت  والعراق،  سوراي  يف  النزاع  مناطق  وإىل  من 
على ما يبدو إعداد ملفاهتا من خالل تدعيمها ابألدلة 

واإلثبااتت ابحملافل الدولية املختصة.

الوتر الطائفي 

وأن  بد  ال  كثب  عن  السوري  اجملتمع  يراقب  ومن 
اجملتمع  نسيج  داخل  فعاًل  توغلوا  اإليرانيني  أن  يالحظ 
النعرات  استغلوا  حيث  والدين،  املال  عرب  السوري 
الطائفية لدى الطائفة الشيعية ابعتبارهم )أي اإليرانيني( 
ومحايتها  الطائفة  عن  الدفاع  على  القادرين  الوحيدين 
عليها  القضاء  حتاول  اليت  اخلارجية  املخططات  من 

حسب وصفهم، كما إن الكثري من مؤسسات الصرافة 
إليران كبنك  تتبع  سوراي  يف  العاملة  املصارف  وبعض 
يقدمون  كانوا  حيث  إيران«،  و»صادرات  »ملي« 
للطائفة  املنتمني  للشباب  واملتوسطة  الصغرية  القروض 
مخس  بعد  أحياانً  يبدأ  والسداد  فوائد  دون  الشيعية 
وابلتايل  الشباب،  مساعدة  حجة  وذلك حتت  سنوات، 
من  جزءاً  ويصبحون  سهلة  تصبح  عليهم  السيطرة  فإن 
مشاريعهم  خالل  من  اإليرانية  االقتصادية  املنظومة 
األوىل  املرحلة  يشكل  التمويل  هذا  إن  وجتارهتم، كما 
العناصر  اختيار  وهي  الثانية  املرحلة  بعدها  تبدأ  اليت 
اتبعة  ميليشيات  أو  تشكيالت  إىل  لتنضم  املالئمة 
لبنان  يف  عسكرية  لتدريبات  املختارون  وخيضع  إليران، 
اللبناين وجنود  أو سوراي على يد عناصر من حزب هللا 
يف  للتدرب  منهم  النخبة  اختيار  ويتم  الثوري  احلرس 
أو  جمموعات  مسؤولة كقادة  مواقع  يف  ليكونوا  إيران 

عناصر خمابرات مرتبطني ابألجهزة اإليرانية.
يف  اإليراين  العسكري  التواجد  إىل  التطرق  من  بد  وال 
يف  اإليراين  املدين  الوجود  بكثافة  مرتبط  سوراي كونه 
خالل  من  نشط  والذي  السورية،  املدن  من  الكثري 
إن  فاملعروف  االقتصادي،  والنشاط  الدينية  السياحة 
الثوري  للحرس  املعتمدة  التوسع  أدوات  من  التجارة 
االقتصادية،  العقوابت  من  واإلفالت  االقتصاد  إلنقاذ 
وابلتايل فإن عناصر احلرس الثوري متواجدون بكثافة يف 
سوراي لتأمني النشاط التجاري وأتمني احلماية للمنشآت 
البرتول  تكرير  ومراكز  االسرتاتيجية كاملصانع  اإليرانية 

والشركات الكربى.

 
األطماع التركية

مل يعد سراً على أحد أبن تركيا كانت البوابة األوىل لعبور 
العامل إىل سوراي، كما مل يعد  اإلرهابيني من خمتلف دول 
خافياً على اإلطالق الدعم الرتكي الالمتناهي للتنظيمات 
اإلرهابية وعلى رأسها تنظيمي داعش والنصرة، إذ ظلت 
الوحيد واألكرب  املمر  تقريباً  وعلى مدى ثالث سنوات 
من  العاملية  األسواق  يف  بيعها  ت  اليت  املسروقات  لكل 
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لكن  املصانع،  وآالت  وأجهزة  أولية  ومواد  وآاثر  نفط 
يبقى السؤال، ملاذا، واجلواب ببساطة إنه يعود لألطماع 
يف  متجدد  حلم  التزال  واليت  بسوراي  الرتكية  التارخيية 
املوضوع  واملؤسف يف  وأتباعه،  وأعوانه  أردوغان  أذهان 
إن قسم ليس بقليل من سوريي الشمال ابت يفضل فعلياً 
الدولة  إىل  منطقته  وضم  الرتكية  األراضي  العيش ضمن 

الرتكية بعد االنسالخ عن الوطن األم سوراي.
إليصال  تسعى  إفشاهلا كانت  ت  واليت  األوىل  اخلطة 
مسي  ما  إجناح  بعد  احلكم  سدة  إىل  املسلمني  اإلخوان 
الدعم  بعد  احلكم صامداً  بقاء  أن  إال  السورية،  ابلثورة 
التفكري  حىت  وأصبح  اخلطة  أفشل  واإليراين  الروسي 
اخلطة  إىل  بعدها  االنتقال  وت  اجلنون،  من  ضرابً  فيها 
السيطرة  حتت  تقع  سورية  منطقة  إنشاء  وهي  البديلة 
األخرية،  اآلونة  تظهر يف  الكلية وبدأت مالحمها  الرتكية 
إذ  جمتزًأ،  سيكون  تنفيذها  أن  يبدو  اخلطة  هذه  أن  إال 
احلدودي  اخلط  طول  على  السيطرة  جناحها  يتطلب 
الفاصل، وهذا األمر ابت مستحياًل مع تعاظم قوة القوى 
وحمورايً  أساسياً  العباً  أصبحت  واليت  املسلحة  الكردية 

يف املنطقة.
لوقف  األساسي  املانع  كوهنم  ورغم  الكرد  أن  إال 
للرتويج  أردوغان  قبل  من  يستغلون  الرتكية  األطماع 
الداخلي بضرورة التدخل يف سوراي بشكل مباشر لقطع 
السواحل  إىل  متتد  قد  دولة كردية  إنشاء  على  الطريق 
تطهري  مسرحية  على  األتراك  إصرار  جند  لذا  البحرية، 

مدينة إدلب وريفها من اإلرهاب بسبب موقعها اجلغرايف 
الذي يعترب نقطة وسط بني القوات الكردية املنتشرة يف 

أرجاء الشمال السوري.
وطبقاً ألسس اللعب الدويل سياسياً، فبني ليلة وضحاها 
ملواجهة  وتركيا،  وإيران  روسيا  بني  اجلديد  احللف  نشأ 
القوى اجلديدة على األرض وعلى رأسها القوى الكردية، 
بينهما  املشرتكة  املصلحة  على  وطهران  أنقرة  فتالقت 
املد  بوقف  لتشارك  روسيا  وأتت  الكردي،  املد  لوقف 
بشكل  واملتمثلني  األرض  على  احللفاء  عرب  األمريكي 
بدرع  ما مسي  تركيا  فأنشأت  الكردية،  ابلقوات  أساسي 
الفرات لتأمني اخلطة البديلة وهي السيطرة على املنطقة 
ابإلضافة  وعفرين،  جرابلس  مدينيت  بني  املمتدة  اآلمنة 
إىل التواجد يف إدلب وبعض أطراف حلب، ليبقى للكرد 
يوماً  تتحول  قد  الفرات، واليت  الشرقية من هنر  املنطقة 
املساحة  ضيق  بسبب  أكثر  ليس  فيدرالية،  مقاطعة  إىل 

وقلة املوارد االقتصادية فيها مقارنة مع ابقي املناطق.
أردوغان  عنها  عرب  الرتكية  األطماع  أن  إىل  اإلشارة  مع 
إذ نقلت عنه صحيفة  ببداية االحداث يف سوراي،  علناً 
الصادر  عددها  يف  االجنليزية  ابللغة  الصادرة  الصباح 
يوم األثنني الثامن من تشرين األول/ أكتوبر 2012م، 
»حددت تركيا أربعة خطوط محر إذا ختطت دمشق أاي 
منها فستواجه برّد عسكري تركي سريع. وبني اخلطوط 
موقع داخل سوراي ابلذات وال سلطة لنظام األسد عليه، 
تعرض  ما  إذا  وتدخلها  احلرب  طبول  تركيا  تقرع  وقد 
يف  أرضها  من  قطعة  »ألنه  العسكري  لالستهداف 
وموجود  حلب،  قرب  قرب  سوى  ليس  أنه  مع  اخلارج« 

هناك منذ أكثر من مثانية قرون.
رجب  الوزراء،  رئيس  به  تقدم  الذي  الطلب  أن  كما 
طيب أردوغان، من جملس النواب ليمنحه صالحية الرد 
تضمن  السوري  اجلانب  من  اعتداء  أي  على  عسكراي 
تركي  موقع  أي  تعرض  إذا  وهي:  محر،  خطوط  أربعة 
لالعتداء، أو تعرض ضريح سليمان شاه لالعتداء أيضاً، 
جرياهنا،  من  ألي  جدية  مبتاعب  سوراي  تسببت  إذا  أو 
أو إذا تغريت األوضاع ابلشمال السوري لصاحل حزب 

اتفاق روسيا، تركيا، إيران على تنفيذ أجندة التهجري والتغيري الدميغرايف يف سوراي
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الكردستاين، وقالت »صباح« عن اخلط األمحر  العمال 
أكثر  من  واحدا  الرتكية  للحكومة  ميثل  »إنه  الثاين 
احملتل  الضريح  عن  تعبريها  وفق  حساسية«  املسائل 
موقعه 8797 مرتاً مربعاً من هضبة »قرة قوزاك« القريبة 

من حلب وقريباً 35 كيلو مرتا من مدينة الرقة«.

 
اإلبادة التركية ضد الشعب الكردي في تركيا

ال شك أبن أبناء القومية الكردية ابتوا مستهدفني من قبل 
حكام الدولة الرتكية، فهؤالء يرون إنه ابت لزاماً التخلص 
من هذا احلمل الثقيل الذي يقف عائقاً أمام أحالم الدولة 
والعشرين  الواحد  القرن  التوسعية، واليت دخلت  الرتكية 
أعينها  نصب  تضع  عشر، كوهنا  التاسع  القرن  بعقلية 
التخلص من أبناء القوميات غري الرتكية إلرساء السيطرة 
اخلارجي  وحميطها  أواًل،  الرتكية  األراضي  على  التامة 
عانوا  تركيا  أن كرد   جند  وهلذا  اثنيًا،  اجلوار  دول  يف 
اليت  الرباقة  الدعاية  ورغم  املاضية،  العقود  خالل  كثريًا 
حبصول  واملتعلقة  هلا  الرتويج  الرتكية  السلطات  حتاول 
ابالنتخاابت  وإشراكهم  الدستورية  احلقوق  على  الكرد 
احلقيقة  أن  إال  الدميقراطية،  ابلعملية  واالشرتاك  النيابية 
السلطات  يدفع  الرتكي  اخلوف  أبن  للعيان  الواضحة 
يشكل  قد  تركي  قائد  لكل  االعتقال  إعادة  إىل  األمنية 
قاعدة شعبية تقلق األحالم الرتكية أبي وقت وزمان، ويف 
كتاهبا »الكرد أمة اإلابدات اجلماعية« الصادر عن مركز 
الفنلندية  الباحثة  أكدت  الكردية،  للدراسات  القاهرة 
اجلمهورية  يف  احلاكم  النظام  أن  كويفنن«  »كرستينا 
تركيا،  يف  الكردي  الشعب  حبق  »إابدة«  مارس  الرتكية 
عام  منذ  املستمر  التهجري  من  بداية  أشكاهلا.  وبكل 
1917م وحىت اآلن - وإن تراجعت درجته - ففي عام 
األانضول،  إىل  ألف كردي   700 هتجري  ت  1917م 
فيها على 5  نسبتهم  تزيد  مبا ال  إطار خطة ممنهجة  يف 
% من السكان، وبعد ثورة الشيخ سعيد بريان ت هتجري 
مليون كردي ما بني سنوات 1925 – 1928م، مات 
الغذاء  نقص  بسبب  الطريق  يف  منهم  اآلالف  عشرات 
والتجهيزات واملسافات الطويلة اليت ُأجربوا على قطعها 

يف الشتاء القارص، كما ُأحرقت مئات القرى ومات ما 
بني 40 ألفاً إىل 250 ألف شخص.

أحد  الكبرية  للمجموعات  اإلسكان  إعادة  وشكلت 
األساليب اليت استخدمتها السلطات لتسريع عملية صهر 
مايو1932م  أاير/  قانون صدر يف  إىل  استناداً  الكرد، 
أم  لغة  يتكلمون  الذين  األشخاص  »مُينع  على:  نص 
البلدات«، ومن  أو  القرى  بناء  إعادة  الرتكية  اللغة  غري 
األجزاء  من  املهاجرين  تسكني  إعادة  ت  أخرى  جهة 
السابقة من الدولة العثمانية، غالباً من بلغاراي والبلقان، 
جمموع  من  األتراك  نسبة  لزايدة  الكردية  احملافظات  يف 

السكان. 
ويقدر احلزب الشيوعي الرتكي أنه خالل عامي 1925 
وتشري  مليون.   1.5 وقتل  هتجري  ت  و1938م 
يُهجرون ويُعاد توطينهم  الكرد كانوا  »كرستينا« إىل أن 
منذ العهد العثماين، ولكن أكرب عمليات التهجري تدمرياً 
وتسعينيات  مثانينات  يف  حدثت  كردستان  مشال  يف 
قرابة5000  من  قرية  بتدمري 3848  العشرين،  القرن 
ألرقام  طبقاً  1985م  عام  قبل  موجودة  قرية كانت 
على  ماليني كردي  أربعة  إىل  ثالثة  إجبار  وت  رمسية، 

ترك بيوهتم. 
واستمرت العمليات العسكرية اليت شهدت جرائم ضد 
والنساء  األطفال  واغتصاب  وإخفاء  بقتل  اإلنسانية 
مجيع  وإعدام  إليها،  جلؤوا  اليت  الكهوف  يف  وحرقهم 
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وإحراق  عباس،  وأشاغى  بيفالنك  قبائل  ونساء  رجال 
نساء قرية أركان، وعن اإلابدة الثقافية قالت »كرستينا« 
إنه منذ 1923م منع الدستور استخدام اللغة الكردية 
قمع  واستمر  1991م.  عام  لغاية  العامة  األماكن  يف 
الثمانينيات،  يف  واشتد  العشرينيات  منذ  الكردية  اللغة 
واملالبس  الكردية  املوسيقا  على  حظر  هناك  وكان 
واألعراس والرقص وكل مظاهر احلياة الرتاثية واليت هي 

كردية حتديدًا. 
مركز  هناك  وكان  الرتكية،  ابللغة  إجبارايً  التعليم  وكان 
للتأكد  الكردية،  ابملناطق  مدرسة  يف كل  صغري  شرطة 
للتالميذ  داخلية  مدارس  بناء  ت  ذلك، كما  تنفيذ  من 

الكرد، حيث يتم فصلهم عن عائالهتم و«ترتيكهم«.

اإلبادة ضد الشعب الكردي في إقليم كردستان 

 
– العراق

احلديث عما تعرض له أبناء القومية الكردية يف العراق 
حيتاج  الدميغرايف،  والتغيري  إابدة  ومحالت  جمازر  من 
ما كشفه  يعترب  ورمبا  والشهادات،  الصفحات  آلالف 
الدكتور حممد حسان الذي شغل لعدة سنوات مناصب 
يف كتابه  والعراق،  إقليم كردستان  حكوميت  يف  وزارية 
اجلماعية  اإلابدة  تفاصيل  حيتوي  ممتاز  دليل  الصمت 
الكردي  الشعب  هلا  تعرض  اليت  والعراق،  يف كردستان 
حىت  1921م  العراقية  الدولة  أتسيس  منذ  العراق  يف 
أوجها يف  إىل  احلمالت  هذه  1990م، حيث وصلت 

عهد نظام حزب البعث والرئيس العراقي األسبق صدام 
الفيليني،  قتل لآلالف من  نفذ عمليات  الذي  حسني، 
القسري،  التسفري  عمليات  إىل  منهم  الباقون  وتعرض 
وعمليات إابدة ألكثر من مثانية آالف ابرزاين، ومحالت 
األنفال )عمليات قتل مجاعية، نفذها نظام صدام ضد 
مثانية  على  العمليات  هذه  وكانت  الكردي،  الشعب 
ألف   182 من  أكثر  قُتل  عام 1988م،  يف  مراحل. 
الغالبية كانوا من  لكن  العمرية،  الفئات  كردي من كل 
النساء واألطفال، ودفنت قوات النظام غالبية الضحااي 
وهم أحياء يف صحارى اجلنوب العراقي ومناطق العراق 
األخرى(، مث قصف مدينة حلبجة ابألسلحة الكيماوية، 
وعمليات التهجري والرتحيل واإلابدة العرقية اليت نفذهتا 
األرض  وسياسة  الكرد،  ضد  املتعاقبة  العراقية  األنظمة 

احملروقة اليت انتهجها صدام يف كردستان.
الدميغرايف،  والتغيري  التعريب،  خطط  الكتاب  ويكشف 
العراق،  يف  الكرد  له  تعرض  الذي  القسري  والتهجري 
الكردية،  املناطق  يف  العربية  للعشائر  املتعمد  والتوطني 
للمناطق  اإلدارية  احلدود  العراقي  النظام  غري  وكيف 
الكردية، إضافة إىل عرض اآلاثر اجلانبية جلرمية اإلابدة 

اجلماعية الصامتة.
كما ال بد من الرتكيز إىل أمر هام آخر، أال وهو جرمية 
اختار  وكيف  البعث،  حكم  حقبة  يف  اجلماعية  املقابر 
العراق،  يف  وتوزيعاهتا  املقابر  هذه  أماكن  البعث  نظام 
املقابر اجلماعية اكتشفت  العشرات من هذه  حيث أن 
تضم  وكانت  2003م،  عام  العراق  حترير  عملية  بعد 
دفنوا  الذين  العراقيني  املواطنني  من  اآلالف  رفات 
أحياء من قبل نظام صدام، أو نُفذ فيهم حكم اإلعدام 

اجلماعي.

  اإلبادة ضد الشعب الفلسطيني

أقر علماء القانون الدويل العامليني إن ما تقوم به إسرائيل 
واخرتاقاً  ”جرائم حرب”  يعترب  الفلسطيين  الشعب  ضد 
زمن  يف  املدنيني  محاية  حول  الرابعة  جنيف  التفاقيات 
ابلتايل  اعتباره  ميكن  بفلسطني  حيدث  ما  وإن  احلرب، 

 يف مشال 
ً
 أكرب عمليات التهجري تدمريا

كردستان حدثت يف مثانينات وتسعينيات 
من  قرية   3848 بتدمري  العشرين،  القرن 
عام  قبل  موجودة  كانت  قرية  قرابة5000 
 ألرقام رمسية، ومت إجبار ثالثة 

ً
1985م طبقا

إىل أربعة ماليني كردي على ترك بيوتهم.
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الدولية  الشرعية  وضد  برمته  الدويل  القانون  ضد  حرابً 
حيث مل يتم تنفيذ أي قرار دويل خيص هذه القضية منذ 
مقالتها  يف  خلف  هنى  الدكتورة  وتقول  1947م،  عام 
االنسانية”  “ضد  جرائم  “حرب”..  ))جرائم  املعنونة 
إىل  الفلسطينيون والعرب  “اابدة”: مىت سيتوجه  وجرائم 
أاير/   20 بتاريخ  املنشورة  الدولية؟((  اجلنائية  احملكمة 
مايو 2014م، أن هناك 149 فقرة جوهرية يف اتفاقية 
يعيش  فلسطيين  فرد  منها كل  واحدة  جنيف حتمي كل 
منذ  انتهكت  قد  إسرائيل  وإن  احملتلة،  األراضي  يف 
الفلسطيين  للشعب  املقدسة  احلقوق  عام 1967م كل 
انتهاكات  تعترب  حيث  االتفاقية،  هذه  عرب  هبا  املعرتف 
 “ إن  وابلتايل  حرب”  “جرائم  مبثابة  جنيف  اتفاقيات 
من حق الشعب الفلسطيين أن يدافع عن وجوده وعن 
وجمرمي  اإلسرائيلية  احلرب  جرائم  وجه  يف  وبيوته  أرضه 
حقوق  جلنة  استخدام  إىل  وتشري  اإلسرائيليني”  احلرب 
يف  الصادر  قرارها  يف  املتحدة  لألمم  التابعة  اإلنسان 
مصطلح  2000م  عام  أكتوبر  األول/  تشرين   19
به إسرائيل من  تقوم  ما  لتعريف  “جرمية ضد اإلنسانية” 
تصنيف  أن  وتوضح  واألطفال،  للمدنيني  متعمد  قتل 
تشكل  اإلنسانية”   ضد  “جرائم  بند  حتت  اجلرائم 
وحذرت  إابدة”،   “جرائم  اعتبارها   حنو  األوىل  اخلطوة 
خطوة  أبية  القيام  عدم  حال  يف  إنه  2001م  عام  يف 
قبل  من  املرتكبة  اجلرائم  ضد  الدويل  اجملتمع  قبل  من 
لتصبح  اجلرائم   هذه  تطور  إىل  ذلك  سيؤدي  إسرائيل 
”جرائم إابدة”. وقد ُأهتم آرييل شارون  أبنه من ”مرتكيب 

جرائم اإلابدة” ضد الفلسطينيني.
ويعترب بعض خرباء القانون الدويل أن  الرأي االستشاري 
طلب  على  بناء  الدولية  العدل  حمكمة  عن  الصادر 
عبارة  هو  العمومية،  للجمعية   10 رقم  الطارئة  اجللسة 
عن “فتوى” دولية تثبت إن كل األراضي الفلسطينية اليت 
حمتلة  أراضي  هي  1967م  عام  يف  إسرائيل  احتلتها 
بياانً صادراً  متنازع  عليها، وكونه  وليست فقط أراضي 
من  تبنيه  ت  وقد  العامل  يف  قانوين  مرجع  أعلى  عن 
من  أكثر  منه  جيعل  ساحقة،  أبغلبية  العمومية  اجلمعية 

رأي استشاري غري ملزم كما تدعي إسرائيل. ولكن يبدو 
الطرف  من  حامسة  متابعة  دون  بقي  اجلدار  موضوع  أن 

الفلسطيين.

سياسة التتريك في البالد العربية

العربية،  البالد  يف  الترتيك  سياسة  عن  الكالم  أردان  إن 
فال بد من البدء أواًل ابألحداث اليت جرت خالل حكم 
تفرعاهتا  بكافة  الترتيك  وسياسة  العثمانية،  اإلمرباطورية 
العربية، خصوصا من جهة  الدول  اليت كانت متارس يف 
فرض  إىل  وصواًل  عديدة  مناطق  يف  الدميغرايف  الفرز 
اللغة والعادات وغريها من األدوات االجتماعية لفرض 
األحداث  ونفس  عليها،  املسيطر  املناطق  على  الترتيك 
ولو بصورة مغايرة قلياًل تعاد يف عصران احلايل، فالدولة 
األمر  هذا  متارس  أردوغان  بقيادة  اجلديدة  العثمانية 
داخل الدولة الرتكية، وقد يعترب البعض هذا األمر شأانً 
هذه  اخلصوصية  من  الرغم  على  أنه  إال  تركياً،  داخلياً 
عرب  من  الرتكية  غري  القوميات  أبناء  حق  من  أنه  إال 
والسياسي  االجتماعي  التعبري  وآشوريني  وكلدان  وكرد 
يعترب  ذلك  عدا  وما  خيتاروهنا،  اليت  واللغة  ابلطريقة 
ابلدميغرافيا،  والتالعب  واإلابدة  القمع  أنواع  من  نوعاً 
الداخل  إىل  الترتيك  بفرض  الرتكية  الوقاحة  ووصلت 
املسلحة  التنظيمات  بعض  تساعد  حيث  السوري، 
الداخل  يف  الترتيك  فرض  على  الرتكية  الدولة  السورية 
السوري يف املناطق اليت تسيطر عليها، بدءاً من التعليم 
الرتكي،  العلم  برفع  مروراً  املدارس،  يف  الرتكية  ابللغة 

املقابر اجلماعية اكتشفت  العشرات من 
2003م،  عام  العراق  حترير  عملية  بعد 
املواطنني  من  اآلالف  رفات  تضم  وكانت 
العراقيني الذين دفنوا أحياء من قبل نظام 
فذ فيهم حكم اإلعدام اجلماعي.

ُ
صدام، أو ن
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التجارية  الصفقات  الرتكية يف  التعامل ابللرية  إىل  وصوال 
وفرض اللغة الرتكية كلغة اساسية يف صكوك املعامالت، 
تركية )مدينة  املناطق حمافظة  إن هذه  للبعض  حىت خييل 
الباب مثااًل( جديدة، وهذا األمر حيمل يف طياته الكثري 
مع  بل  فحسب  احلايل  الوقت  يف  ليس  اخلطورة،  من 
االمتداد الزمين حيث إن استمر هذا الوضع فأن أجيااًل 
تدرجيياً  فينسون  الواقع  األمر  هبذا  تطبيعها  سيتم  كثرية 
قوميتهم األم ولغتهم وانتمائهم ليحل مكاهنا كل ما هو 
جدا  الصعب  من  سيكون  وعندها  بشكل كلي،  تركي 
ما  إىل  األمور  التوازن وإلعادة  الوراء إلعادة  إىل  العودة 

كانت عليه.
بعض  فمع  سوراي،  على  يقتصر  ال  احلديث  والترتيك 
األخرى،  العربية  الدول  وبعض  ومصر  لبنان  يف  التوغل 
وميجدون  االعلى،  املثل  تركيا  يعتربون  البعض  إن  جند 
كل ما هو تركي األصل واملنشأ، ورافق هذا األمر غزو 
الثقايف  الغزو  إىل  ابإلضافة  لألسواق،  الرتكية  للبضائع 
الدائم  الضيف  أصبحت  اليت  الرتكية  املسلسالت  عرب 
انتشار  الرتكي  االنتشار  هذا  وساعد  العربية،  للمنازل 
البلد  تركيا  يعتربون  الذين  املسلمني  اإلخوان  فكر 
الشرعي،  وممثلهم  هلم  األزيل  احلامي  وأردوغان  األم 
اإلخوان  مجاعة  على  الرتكي  التأثري  هلذا  وابلتدقيق 
أن  االعرتاف  من  البد  عليها  سيطرت  اليت  واجملتمعات 
األمر أتى بعد جهد تركي لعشرات السنوات وليس وليد 
السنوات القليلة املاضية، حيث قام األتراك مبا قاموا به 
واألنظمة العربية انئمة يف العسل منشغلة عن أمر أساسي 

اإلشارة  مع  املنطقة،  بكامل  يطيح  أن  املمكن  من  كان 
إىل أن سباقاً واضحاً بني إيران وتركيا يتجلى مبحاولة كل 
أنتج  مما  ممكنة،  بقعة  أكرب  يف  بلده  ثقافة  نشر  منهما 
والشيعة  ترتيكهم،  ت  املنطقة  يف  السنة  واضحًا،  فرزاً 

تبعوا إيران.

اإلبادة في إقليم األحواز العربية في إيران

السلطات  من  املمارس  الكبري  اإلعالمي  التكتم  رغم 
إال  األحواز،  منطقة  يف  حيصل  ما  حول  اإليرانية 
منه  يعاين  عما  متأخر  بشكل  ولو  تتواتر  االخبار  أن 
األمنية  اآللة  قبل  من  وتعسف  ظلم  من  األحوازيون 
يف  ولألسف  يغالون  النشطاء  بعض  أن  علما  اإليرانية، 
ابملادة  التصرف  معه  يصبح  وبشكل  جيري  ما  وصف 
اإلعالمية كمن يلعب ابأللغام بسبب تضخيم األحداث 
بشكل يرتد بشكل سليب على القضية األحوازية ككل، 
ومن بني عشرات الدراسات حول املوضوع هذا صدرت 
دراسة عن جلنة الدراسات والبحوث يف “حركة النضال 
السلطات  ممارسات  حول  األحواز”  لتحرير  العريب 
يف  الكبري  التفاوت  عن  مقارنة  إجراء  مع  اإليرانية، 
التنمية البشرية وذلك من خالل مقارنة األحواز العربية 
العهد  على  وقعت  إيران  أن  ورغم  الفارسية.  ابألقاليم 
واالجتماعية  االقتصادية  احلقوق  يشمل  الذي  الدويل 
اعتمد  والذي  متييز  دون  السكان  جلميع  والثقافية 
يف  )د-21(  رقم 2200  العامة  اجلمعية  قرار  مبوجب 
اتريخ 16 كانون األول/ديسمرب 1966م إال أن الدولة 
االتفاقية  تكفلها  اليت  احلقوق  من  تلتزم أبي  مل  اإليرانية 
الدولية، ومارست طيلة سنوات االحتالل أبشع أشكال 
حتت  العريب  للعرق  والتصفيات  احلقوقية  االنتهاكات 
األمن  جملس  يف  العضوية  دائمة  الدول  صمت  مظلة 
السياسيني  احملللني  من  عدد  اعتربه  والذي  الدويل 
وإضعاف  للقضاء  الدويل  املشروع  إلجناح  مقصود  أبنه 
واقتصادية  عسكرية  قوة  أكرب  ألنه  نظرًا  العريب  العامل 
وسياسية يف الشرق، ولديه اإلمكانيات البشرية واملادية 
الغرب حسب  إهالك  إىل  احتادها  يشكل  اليت  واملعنوية 

جالءات مدرسية - جانب من سياسة الترتيك يف املناطق احملتلة تركياً يف مشال سوراي
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األحوازي  الشعب  أن  التقرير  ويبني  احملللني.  توقعات 
مسوغات  أهم  وتعود  واضح،  عنصري  متييز  من  يعاين 
الشعب  انتماء  إىل  األحواز  يف  العنصري  التمييز 
ولغته  الديين  وانتمائه  العربية  لألمة  األحوازي  العريب 
برفض  تتلخص  واليت  ملستقبله  السياسية  ورؤيته  العربية 
املقابل  الفارسية، ويف  إيران  االحتالل األجنيب من دولة 
احملافظات  يف  الفارسي  الشعب  يتمتع  التقرير  حسب 
الفارسية جبميع احلقوق ألنه ينتمي إىل القومية الفارسية 

ولغته فارسية.
بضمان  يتمتع  ال  األحوازي  العريب  الشعب  أن  كما 
ويف  الطبية،  للخدمات  مناسبة  ظروف  وال  اجتماعي 
االجتماعي  ابلضمان  الفارسي  الشعب  ينعم  املقابل 
واملتوافر  الالزم  والعالج  واخلاصة  العامة  واملستشفيات 
العريب  الشعب  معاانة  يزيد  وما  األوقات،  مجيع  يف 
األحوازي هو منع تدريس اللغة األم لدولة األحواز وهي 
الفارسي، ومنع استخدامها  العربية من قبل احملتل  اللغة 
تفرض  الوقت  ذات  يف  العامة،  والدوائر  املؤسسات  يف 
األحوازيون  ويلزم  الدراسية  املناهج  يف  الفارسية  اللغة 
أدت  مما  العامة  واملؤسسات  املدارس  يف  ابستخدامها 
التسرب  ظاهرة  انتشار  إىل  العنصرية  السياسة  هذه 
أبنائها.  بني  األمية  نسبة  وارتفاع  األحواز  يف  املدرسي 
بطمس  اإليراين  احملتل  سياسة  ذاته  التقرير  ويفضح 
العربية،  اللغة  استخدام  منع  خالل  من  العربية  الثقافة 
املؤسسات  والدوائر  املدارس  يف  العريب  الزي  وارتداء 
العامة، ويكون مصري من خيالف تلك األنظمة االعتقال 
الفوري الذي يصل أحياانً إىل عدم معرفة مصري املواطن 
االجتماعية  اجملالس  تراقب  أهنا  كما  األحوازي، 
ثقافية  مؤسسات  بفتح  تسمح  وال  الثقافية،  واجللسات 
يساهم  من  األمنية كل  اجلهات  وتطارد  األحواز،  يف 
األحوازي،  العريب  الشعب  بني  والثقافة  العلم  بنشر 
الدولة  إمكانيات  فجميع  الفارسية  احملافظات  يف  أما 
شرائح  ومجيع  الفارسية،  الثقافة  لنشر  مسخرة  وأدواهتا 
ولغتهم  ثقافتهم  نشر  يف  يشاركون  الفارسي  اجملتمع 
الدعم  أنواع  مجيع  ويتلقون  وخارجها،  البالد  داخل 

احتوهتا  مقارنة  إحصائية  ويف  ومؤسساهتا.  الدولة  من 
إىل  الدراسة  تشري  الثقافية،  املراكز  أعداد  عن  الدراسة 
أن عدد املراكز الثقافية يف إقليم فارس 1508 مراكز 
و1600  رضوي،  خراسان  إقليم  يف  مركزاً  و1550 
مركز  أي  يوجد  ال  ابملقابل  أصفهان  إقليم  يف  مركز 
أيضاً  اإلحصائية  وتضمنت  األحواز،  يف  واحد  ثقايف 
نصيباً  األقل  األحواز  تعترب  اليت  العامة  املكتبات  عدد 
بت 203 مكتبات عامة ابللغة الفارسية، و252 مكتبة 
رضوي،  خراسان  إقليم  يف  و261  أصفهان،  إقليم  يف 
يستغلون  اإليرانيني  ان  حىت  فارس،  إقليم  يف  و227 
ولقاءاهتم  حلقات  إلقامة  األحواز  ومساجد  جوامع 
لعدم  اليومية  الصالة  أوقات  أثناء  خصوصا  الثقافية، 

متكني الشعب األحوازي من أداء فرائضهم.
الوضع  ما آل عليه  الدراسة احصائيات تؤكد  تضمنت 
وقد  الفارسية،  الفاشية  نتيجة  العربية  األحواز  إقليم  يف 
احتوت هذه اإلحصائيات على مقارنة بني عدد السكان 
العربية 12  األحواز  إقليم  سكان  عدد  أن  تبني  حيث 
يف  نسمة  ماليني   6 من  أقل  ابملقابل  نسمة،  مليون 
إقليم خراسان، وأقل من  إقليم أصفهان، 6 ماليني يف 
إقليم  أبن  يربهن  مما  فارس،  إقليم  يف  نسمة  ماليني   6
األحواز العربية هو األكرب من حيث الكثافة السكانية، 
األحوازي  الشعب  اإليرانية  السلطات  متنع  وابملقابل 
العيش  من  ليتمكن  الطبيعية  حقوقه  على  احلصول  من 

بكرامة.

تصفية مواطنني عرب أحوازيني يف إيران 
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من  الصادرة  الرمسية  التقارير  أن  إىل  الدراسة  تشري 
األحواز  مستشفيات  أغلبية  أن  تؤكد  اإليرانية  الدولة 
الكافية  واملعدات  األجهزة  فيها  تتوافر  وال  قدمية 
ال  املستشفيات  وهذه  املرضى،  ملعاجلة  والضرورية 
للرعاية  األخرى  األقاليم  يف  املعتمدة  املعايري  تستويف 
الصحية، وقد صرح رئيس جامعة جندي سابور للعلوم 
الطبية إمساعيل ايدين لوكاالت األنباء الفارسية أن مجيع 
والرتميم  الصيانة  إىل  ماسة  حباجة  األحواز  مستشفيات 
مستشفيات  وأن  الطبية،  واألجهزة  املعدات  وتوفري 
جانب  لسد  سرير   3500 إىل  حباجة  األحواز  مشال 
من النقص الذي تعاين منه، ويف بعض املدن األحوازية 
سنة  عشرين  من  أكثر  منذ  ملستشفيات  هياكل  بنيت 
اخلفاجية،  مدينة  كمستشفى  بنائها  إكمال  يتم  ومل 
املستشفيات  تفتقد  زالت  ما  األخرى  املدن  وبعض 
موسى  خور  ميناء  مدن  مثل  الصغرية  الصحية  واملراكز 
وخنل  دير  وميناء  والبيسيتني  واحلويزة  النصار  وقصبة 
واألحواش،  والقابندية  وعسلو  الصرياف  وميناء  تقي 
ومخسني  مائة  من  أكثر  موسى  خور  مدينة  يف  ويقطن 
ألف نسمة حبسب احصائيات الدولة اإليرانية، ويضطر 
سكاهنا للسفر ملدينة معشور رغم أهنا تبتعد عنهم عدة 
كيلومرتات من أجل مراجعة األطباء ومعاجلة مرضاهم، 
يف احصائية نشرت يف الدراسة ذاهتا لعدد األطباء تبني 
الكثافة  حيث  من  األكرب  أهنا  رغم  احملتلة  األحواز   أن 
يتجاوز  ال  األطباء  عدد  أن  إال  واملساحة  السكانية 
يف  طبيب   2400 من  أكثر  ابملقابل  طبيب،   2200
إقليم أصفهان، و2541 يف إقليم خراسان، و2500 

طبيب يف إقليم فارس.
والبحوث  الدراسات  جلنة  بينت  نفسه  التقرير  حسب 
يف “حركة النضال العريب لتحرير األحواز” أن 98% من 
وأن اثلث  األحواز  من  يتم سحبه  اإليرانية  الدولة  نفط 
احتياطي نفطي يف العامل ت االستيالء عليه من األراضي 
الفارسية  الدولة  أقاليم  مجيع  تفتقر  ابملقابل  األحوازية 
للبرتول الذي يعترب السلعة األساسية يف السوق العاملية 
اليوم، وتستمر سياسة التفقري اليت يتبعها احملتل اإليراين 

من أجل القضاء على الشعب األحوازي تدرجيياً وتغيري 
الرتكيبة السكانية يف إقليم األحواز العربية.

الطبيعي  الغاز  من  أن 100 %  على  الدراسة  وأكدت 
يعترب  والذي  األحوازية،  األراضي  يف  موجود  اإليراين 
اثين احتياطي من الغاز الطبيعي. وحيتوي إقليم األحواز 
اإليرانية  الدولة  يف  للشرب  الصاحلة  املياه  ثلث  على 
بتلويثها  اإليرانية  السلطات  تقوم  اليت  األهنار  وأغلب 
يف  منها،  االستفادة  من  األحوازيون  يتمكن  ال  حىت 
الوقت ذاته يعترب إقليم األحواز األقل نصيباً من شبكات 
تتعدى 60 % من املدن والقرى  تغطية ال  بواقع  املياه 
الفارسية  األقاليم  متتع  نسبة  تصل  ابملقابل  األحوازية، 

مبدهنا وقراها بنسب تتعدى 90 %.
تتمتع حبرية  ال  اإليرانية  األقاليم  أن مجيع  إىل  ابإلضافة 
شبكات  حظر  خالل  من  اخلارجي  ابلعامل  االتصال 
التواصل االجتماعي كت “تويرت” و”فيسبوك” و”يوتيوب”، 
يف  اهلاتفية  التغطية  تقنني  اإليرانية  السلطات  تتعمد 
إقليم األحواز، حبث ال تتجاوز تغطية شبكات االتصال 
للهاتف احملمول واألرضي وشبكات اإلنرتنت أكثر من 
األخرى،  األقاليم  يف   %  93 من  أكثر  مبقابل   %  79
أن نسبة من ميلكون هواتف أرضية يف  الدراسة  وبينت 
بني  النسبة  ترتاوح  ابملقابل   %55 يتجاوز  ال  األحواز 

70 % إىل 87 % يف األقاليم األخرى.
األحواز  إقليم  أن  يتبني  واألرقام  البياانت  خالل  من 
التعداد  اليت متتلكها ورغم نسبة  الطبيعية  الثروات  رغم 
حيث  األخرى  األقاليم  مع  مقارنة  املرتفع  السكاين 
يعترب الشعب األحوازي أكرب عدداً مقارنة ابألقاليم اليت 
تسيطر عليها السلطات اإليرانية الفارسية جمتمعة، يعترب 
احلقوق  مجيع  من  نصيباً  األقل  من  األحوازي  الشعب 
القومية  تعادي  اليت  الفارسية  للنازية  نتيجة  واخلدمات 
العربية منذ زمن طويل بعيد، وأن الصمت الدويل الذي 
مشروع  إلجناح  مهمة  أداة  هو  الكربى  الدول  فرضته 
الغرب ابلقوة  لتفرد دول  العريب وإهناكه  الوطن  تفكيك 

والنفوذ.
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اإلبادةُ اجلماعية املاديّة واملعنويّة ضدَّ الكُرد في تركيا

أمحد عكاش
كاتب - سوراي

اليت  اجلرائم  من  البشري  اجلنس  إابدة  جرمية  تعّد 
يف  وذلك  ابإلنسانية،  وفظيعة  جسيمة  خسائر  أحلقت 
كّل مراحل التاريخ، ألهنا تستهدف أمسى وأقدس حقٍّ 
خالل  من  احلياة،  يف  احلق  وهو  أال  لإلنسان  وهبه 

إفنائه وسحقه من الوجود. 
وقد عّد الفقيه البولوين األصل »رفائيل ملكن« أول من 
اجلرمية  هذه  على  اجلماعية«  »اإلابدة  مصطلح  أطلق 
البولوين  الشعب  ابتلي  وقد  ال  وكيف  سنة 1945م، 
النازيون األملان  بالًء شديداً جبرمية اإلابدة اليت سلطها 
على األمة البولندية من خالل إفناء وإابدة زهاء سبعة 

ماليني بولوين خالل احلرب العاملية الثانية.
جرمية  ومعاقبة  ملنع  املتحدة  األمم  اتفاقية  ومبوجب 
أنه  على  املصطلح  هذا  يعرف  اجلماعية،  اإلابدة 
اجلزئي  أو  الكلي  التدمري  بقصد  املرتكبة  »األفعال 
وتشمل  دينية«،  أو  عرقية  أو  إثنية  أو  وطنية  جملموعة 
وهتيئة  جمموعة  ألعضاء  املنهجي  القتل  األفعال  هذه 
مثل  تدمريهم،  إىل  تؤدي  أن  شأهنا  من  اليت  الظروف 

سياسات »التجويع القسري«.

الى  الكاتب  يتطرق  لم  املقال  هذا   في 
الى  وال  األرمني،  الشعب  بحق  املجازر 
الجمهورية  بها  قامت  التي  املجازر 
في  الكردي  الشعب  بحق  التركية 
العشرينات والثالثينات واألربعينات وال 
بل  والتسعينات،  الثمانينيات  في  حتى 
انهيار   عن أربع سنوات مضت، أي منذ 
التي جرت  بـ »عملية السالم«  ما يسمى 
والتنمية  العدالة  حزب  حكومة  بين 
بقيادة رجب طيب أردوغان وقادة حزب 
تمارس  حيث  الكردستاني.  العمال 
والتنمية«  العدالة  »حزب   حكومة 
الشعب  حرمان  سياسة  الشوفيني 
الجماعي  والقتل  قاداته  من  الكردي 
القسري  والتهجير  األصليين  للسكان 

واإلبادة الثقافية للهوية الكردية.



الشرق األوسط الدميقراطي

العدد 41 - حزيران/يونيو 2018م

71 70

الشرعية  الوريثة  الرتكية  اجلمهورية  عن  نتكلم  وحني 
1915م  عام  يف  أابدت  اليت  العثمانية  لإلمرباطورية 
وشردت  األرمين  الشعب  من  ونصف  مليون  حوايل 
ونفت ماليني آخرين، فإّن احلديَث سوف يطول جدًا، 
الشعب  حبق  اإلجرامي  اجلمهورية  هذه  اتريخ  عن 

الكردي واملكوانت األخرى يف تركيا.
الشعب  حبق  اجملازر  اىل  أتطرق  لن  هذا  مقايل  يف 
اجلمهورية  هبا  قامت  اليت  اجملازر  اىل  وال  األرمين، 
الرتكية حبق الشعب الكردي يف العشرينات والثالثينات 
بل  والتسعينات،  الثمانينيات  يف  وال حىت  واألربعينات 
بت  يسمى  ما  اهنيار  منذ  أي  مضت،  سنوات  أربع  عن 
»عملية السالم« اليت جرت بني حكومة حزب العدالة 
والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان وقادة حزب العمال 

الكردستاين.
مشبوهة  عملية  ويف  2015م  يوليو  متوز/   22 يف 
بنار  جيالن  بلدة  يف  الرتكي  البوليس  من  اثنني  قتل  ت 
بعد  جاءت  واليت  مشال كردستان،  يف  ألورفا  التابعة 
سروج-  يف  »كوابين«  ملقاومة  مناصرين  لشباب  جمزرة 
أورفا حيث ذهب ضحيتها العشرات من الشباب الكرد 
حزب  آنذاك  الرتكية  احلكومة  واهتمت  واألمميني، 
)علماً  البوليس  عنصري  مبقتل  الكردستاين  العمال 
بضلوعهم  مشتبهني  تسعة  برأت  الرتكية  احملكمة  أّن 
العملية  هذه  تركيا  واختذت  ذلك(،  بعد  ابلعملية 
العمال  حزب  قواعد  لتقصف  ذريعة  »املشبوهة« 

وتبدأ  يومني،  بعد  جنوب كردستان  يف  الكردستاين 
احلزب  مقاتلي  مواقع  على  متشيط  حبمالت  بعدها 
بوليسية  متشيط  عمليات  ترافقها  مشال كردستان  يف 
ابنتمائهم  تشتبه  من  العتقال كل  والبلدات  املدن  يف 

للحزب اآلنف الذكر.
»املزعومة«،  السالم  عملية  اهنيار  أسباب  عن  أما 
حزب  حصول  وأمهها،  اآلراء  من  الكثري  فهناك 
يف  الربملانية  االنتخاابت  يف  الدميقراطية  الشعوب 
7 حزيران/ يونيو 2015 على )80( مقعداً وتصريح 
الدين  »صالح  املشرتك  رئيسه  لسان  على  احلزب 
الوزراء  رئيس  أمام  الطريق  سيعرقلون  أبهنم  دمرياتش« 
آنذاك »رجب طيب أردوغان« يف مساعيه لكي يصبح 
القائد األوحد يف تركيا، وحصول حزب العدالة والتنمية 
على 43% من األصوات، مما أعاق تشكيلِه احلكومة 
مبفرده، وهناك من يقول إن مساوماِت أردوغان حول 
روج آفا مع قائد حزب العمال الكردستاين املسجون 
أوجالن«  »عبدهللا  السيد  1999م  منذ  إميرايل  يف 
مستشاريه  بعض  ومبشورة  لذلك  نتيجة،  إىل  تصل  مل 
العدالة  أضرت أبصوات حزب  السالم«  »عملية  أبن 
الفئات  إىل  املرة  هذه  يتجه  أبن  وطالبوه  والتنمية، 
أردوغان كل وعوده  الرتكية. ضرب  الشوفينية  القومية 
احلائط  عرض  الكردي  الشعب  وحقوق  السالم  عن 
الكردي  الشعب  مجاعية« ضد  »إابدة  بعمليات  وبدأ 
اجلمهورية  قادة  من  أحد  هبا  يقم  مل  حبيث  وقادته، 

الرتكية خالل اتريخ تلك اجلمهورية املشؤوم. 
»احلركة  مع  التحالف  هو  أردوغان  به  قام  ما  وأول 
هبجلي«،  »دولت  يرتأسها  اليت  الشوفينية  القومية« 
األتراك  الناخبني  أصوات  طريقها  عن  ليكسب 
ضد  الفئات  تلك  بتعبئة  وليبدأ  قومياً،  املتعصبني 

الشعب الكردي.

أشكال اإلبادة اجلماعية املادية واملعنوية ضّد 
الكرد في تركيا

الدمار الذي تتعرض له املدن يف ابكور )مشال( كردستان من قبل اجليش الرتكي
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ـ حرمان الشعب من قاداته:

بفرض  األول  ابملقام  »أردوغان«  حكومة  قامت 
الكردستاين  العمال  حزب  قائد  على  والعزلة  التجريد 
يف  سجنه  يف  له،  قائدا  الكردي  الشعب  يعتربه  الذي 
نيسان/  اتريخ 5  فمن  زايرة،  عنه كل  ومنع  »إميرايل« 
من  حىت  الزايرات   عنه كل  منعت  2015م  أبريل 
وقتها  األنباء  تناقلت  حيث  واحدة  مرة  إال  العائلة، 
عن تدهور صحته، فسمحت السلطات الرتكية ألخيه 
بداايت  يف  ذلك  وكان  يزوره  أن  أوجالن«  »حممد 
عنه  منعت  قد  2016م، كما كانت  التاسع  الشهر 
من  وابلرغم  2011م،  أيلول  منذ  مبحاميه  التقاءه 
الرتكية  السلطات  أن  إال  املستمر،  احملامني  طلب 
موكلهم،  زايرة  من  »أوجالن«  السيد  حماميي  متنع 
الدولية  القوانني  لكل  صارخاً  انتهاكاً  هذا  يعّد  حيث 

وحىت الرتكية بشأن املعتقلني.
وابلرغم من أن حزب الشعوب الدميقراطية قد حصل 
األول  يف  جرت  اليت  الثانية  العامة  االنتخاابت  يف 
مقعداً   59 على  نوفمرب 2015م  الثاين/  تشرين  من 
أصوات  من  ونصف  ماليني   6 حوايل  على  وحصل 
الرتكية قامت ابعتقال قادهتا،  الدولة  أن  الناخبني، إال 
صالح  للحزب  السابقان  املشرتكان  الرئيسان  فُاعتقل 
الربملانيني  الدين دمرياتش وفيغان يوكساداغ وعدد من 
نوفمرب  الثاين/  تشرين   5-4 يومي  خالل  اآلخرين 
آخرين  برملانيني  عدة  ذلك  بعد  واعتقلت  2016م، 
واعتقلت  برملانياً، كما  عشر  أحد  اىل  العدد  ليصل 
الشرعي، كما  احلزب  هذا  وكوادر  قادة  من  اآلالف 
برملاين  من  تسعة  عن  الربملان  عضوية  وأسقطت 
الشعب  ميثل  احلزب  هذا  ألّن  ذلك  وكل  احلزب، 
املشروعة  ابحلقوق  ويطالب  الربملان  يف  الكردي 
العدالة  حزب  سياسات  يساند  وال  الكردي  للشعب 

والتنمية االقصائية واملتوجهة إلابدة الشعب الكردي.
اسم  )كان  »الكردي«  الدميقراطية  الشعوب  وحزب 
يتم  أن  قبل  والدميقراطية  السالم  آنذاك حزب  احلزب 

على  حصل  الذي  الرتكية(  السلطات  قبل  من  حظره 
انتخاابت  يف  كردستان  مشال  بلدايت  من   110
من  القى  عام 2014  آذار  يف  جرت  اليت  البلدايت 
وضعت  حيث  العامل،  يف  حزٌب  يالقيه  مل  ما  التنكيل 
الدولة الرتكية وصياً من طرفها على 94 بلدية يديرها 
حيث  البلدايت،  رؤساء  أغلب  واعتقلت  احلزب  هذا 
الزال 69 منهم يف السجون إىل اآلن، كما واعتقلت 
هذا  وقادة  البلدية  اجملالس  أعضاء  من  اآلالف 
تصرحيات  آخر  فبحسب  مشال كردستان.  يف  احلزب 
أبريل  نيسان/  مطلع  الدين دمرياتش يف  السيد صالح 
وكوادر  قادة  من  ألف   16 حوايل  فإن  2018م، 
األقاليم  وحزب  الدميقراطية  الشعوب  )حزب  احلزبني 

الدميقراطية( مرميون ابلسجون.

ـ القتل اجلماعي للسكان األصليني والتهجير 
القسري:

»عملية  بت  يسمى  ما  الرتكية  الدولة  أهنت  أن  بعد 
جبيشها  بدأت  2015م،  يوليو  متوز/  يف  السالم« 
»تطهريها  حبجة  مشال كردستان  وبلداِت  مدَن  تغزو 
احملظور  الكردستاين«  العمال  وأنصار حزب  من كوادر 
لديها، وأعلنت حالة الطوارئ وحظر التجوال يف هذه 
لديها  املرتزقة  أنواع  وكل  اجليش  وحشدت  املناطق، 

لتعلن حرابً احتاللية جديدة يف مشال كردستان.
املتحدة  األمم  مفوض  أعّده  دويل  تقرير  وحبسب 
فإنه  احلسني«  رعد  »زيد  اإلنسان  حلقوق  السامي 

االعتقال العشوائي يف تركيا
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اليت  والقرى  املدن  أغلب  تدمري  ت  شهراً   18 خالل 
يف  أردوغان  حلكومة  العسكرية  العمليات  طالتها 
وت  كردستان«  »مشال  تركيا  يف  الكردية  املناطق 
عدا عن  منازهلم  من  السكان  من  مليون  هتجري نصف 
عن  يقل  ال  ما  وقتل  واألبنية،  واحملالت  املنازل  تدمري 

ألفي شخص بينهم مئات من األطفال والنساء.
التقرير حتدث السيد احلسني عن إن 189  ويف نفس 
التابعة  قتلوا بشكل مجاعي يف مدينة »جزرة«  شخصاً 
أطلقها  اليت  املناشدات  كل  من  وابلرغم  لشرانخ، 

للتوسط  عديدة  حقوقية  ومجعيات  الكرد  الربملانيون 
مل  الرتكية  الدولة  إن  إال  املدنيني،  هؤالء  إخراج  يف 
األبنية  وهدمت  العامل  أعني كل  أمام  وقتلتهم  تستمع 
حقوق  للجان  حتقيقات  أي  ورفضت  رؤوسهم،  فوق 

اإلنسان الدولية أو بعثاهتا ابلتحقيق يف تلك األماكن.
وحبسب تقارير مجعية حقوق اإلنسان يف تركيا- شعبة 

دايربكر فإنه أصبح حوايل مليون من السكان املدنيني 
العمليات  جراء  األخرى  واملناطق  املدن  يف  انزحني 
كردستان،  مشال  يف  مناطقهم  يف  الرتكية  العسكرية 
الرتكية  الدولة  انتهكت  وحدها  2017م  عام  ففي 
و507  ألف   18 مشال كردستان  يف  اإلنسان  حقوَق 
القصف  نتيجة  املدنيني  من  املئات  قتل  حيث  مرات، 
وت  واجلندرمة،  الرتكي  اجليش  جانب  من  العشوائي 

قتل 448 شخصاً بدون أي حماكمة.
الرتكية  الدولة  إن  اجلمعية:  تلك  تقارير  واستطردت 
شرانخ،  مناطق  يف  سيما  ال  اجلماعية  ابجملازر  قامت 
آغري،  وان،  موش،  ماردين،  دايربكر،  هكاري، 
التجويع  سياسة  واتبعت  واملدن  البلدات  وحاصرت 
إلسعاف  الذهاب  من  اإلسعاف  سيارات  ومنعت 
والدة 11  عام(   57( إانن«  »اتيبات  فاألم  اجلرحى، 
بلدة سلويب  البوليس يف  قبل  من  قتلها  ت  األوالد  من 
 2015 ديسمرب  األول/  كانون  يف  لشرانخ  التابعة 
والبوليس  أسبوعاً كاماًل،  مرمية ابلشارع  وبقيت جثتها 

الرتكي مينع أوالدها وزوجها من دفنها.
الكرد  الرتكية على أغلب منازل  الدولة  هذا واستولت 
الذهاب  من  أهاليها  ومتنع  املدمرة،  املدن  تلك  يف 
هي  الدولة  إن  من جديد، حبجة  وإعمارها  منازهلم  إىل 
من ستقوم ابإلعمار، والزال آالف من العوائل انزحني 
الشعب  أبناء  من  واألهايل  عديدة،  مدين  يف  مشردين 
يقيمون  اليزالون  شرانخ  يف  منازهلم  املدمر  الكردي 

حتت اخليم اليت هم نصبوها، قرب مدينتهم.

اإلبادة الثقافية للهوية الكردية:

قبل  من  للكرد  والعرقي  القومي  التطهري  موضوَع  إن 
فلطاملا  اجلمهورية،  هذه  بعمر  قدمٌي  هو  الرتكية  الدولة 
»اجملازر  الكردي  للشعب  الدموية  اجملازُر  رافقت 
»اجملازر  ولغوي  ثقايف  عرقي  وتطهري  جمازر  احلمراء« 

البيضاء«.
ابلرغم من أّن الرئيس الرتكي »رجب طيب أردوغان«- 
العام  يف  املزعومة  السالم«  »عملية  مرحلة  وأثناء 

 حبسب تقرير دويل أعده مفوض األمم 
رعد  زيد  اإلنسان  حلقوق  السامي  املتحدة 
تدمري  مت   

ً
شهرا  18 خالل  فإنه  احلسني 

أغلب املدن والقرى التي طالتها العمليات 
املناطق  يف  أردوغان  حلكومة  العسكرية 

الكردية يف تركيا »مشال كردستان«.

أم كردية يف مشال كردستان أمام منزهلا املدمر
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2013م - أصدر قانوانً ابلسماح للغة الكردية كتابة 
احلروف  بعض  عن  احلظر  ورفع  تركيا  يف  وقراءة 
الالتينية الكردية، لكن بعد البدء ابلعمليات العسكرية 
أرفقها  2015م،  يوليو  متوز/  يف  مشال كردستان  يف 
له  الرتكي  التاريخ  يشهد  مل  ولغوي  ثقايف  تطهري  بعملية 

مثياًل.
اليت  التارخيية  املباين  أغلب  الرتكي  اجليش  دمر  حيث 
تعود للشعب الكردي يف املدن اليت اجتاحها، ومدينة 
شرانخ وسور آمد أكرب دليل، كما أزال كل الالفتات 
املكتوبة  والشوارع  احلدائق  وأمساء  الطرق  ولوائح 
ودمر  ابلرتكية،  املكتوبة  منها  بداًل  ووضع  ابلكردية 
أغلب التماثيل واللوحات اليت تعرب عن الشعب الكردي 
»أمحدي  الكردي  الشاعر  كتمثال  وثقافته،  واترخيه 
ابللغة  الئحة  كل  وأزال  آكري،  بيازيد  يف  خاين« 
الدميقراطية  الشعوب  حزب  بلدايت  كانت  الكردية 
اليت  واملعاهد  املدارس  وألغت كل  عهدها،  يف  كتبته 

تعلم الكردية، أو حىت املوسيقا الكردية.
مشال  يف  به  املعمول  الطوارئ  قانون  وحبسب 
كردستان، أغلقت الدولة الرتكية كل األقنية التلفزيونية 
الشعب  بثقافة  تعىن  اليت  اجلمعيات  وكل  الكردية 
وجرائد  صحف  من  اإلعالمية  والوسائل  الكردي، 

ومواقع إلكرتونية.
ألهنم كتبوا  والفنانني،  الناشطني  من  املئات  واعتقلت 
أيلول/ سبتمرب 2016م  أو غنوا ابلكردية، ففي 25 
اعتقل ثالثة فنانني من »كروب جغلق« يف ديرسم، فقط 
ألهنم غنوا أغنيتني ابلكردية - وكانت أغاٍن فلكلورية- 
بتهمة الدعاية لإلرهاب، واعتقل شابني يف جامعة دجلة 
ساحة  يف  ضرهبم  وت  2017م  مارس  آذار/   20 يف 
أغنية  متتمة  يف  الصفري  استعملوا  ألهنم  فقط  اجلامعة، 
كردية أي »صفروا ابلكردية«، واعتقل املئات من أبناء 
يف  الكرد  إىل  ترمز  شارات  حيملون  ألهنم كانوا  الكرد 

حفالهتم أو أعراسهم.
يبَق  مل  الكرد  ضد  والتمييز  العرقي  التطهري  موضوع 
فنتيجة  تركيا،  يف  والدولة  األمن  رجاالت  بني  حمصوراً 

الكثرُي من  الشعبوي، القى  الرتكي  الشوفيين  للخطاب 
أبناء الشعب الكردي اإلهاانت والضرب ووصلت حىت 
يف  ابلكردية  تكلموا  ألهنم  فقط  أبنائه،  لبعض  القتل 

املقهى أو الشارع أو العمل يف مدن تركية.
حيث  التدمري،  من  تسلم  مل  يف كردستان  املقابر  حىت 
ت  إنه  تعتقد  اليت  املقابر  أغلب  الرتكية  الدولة  دمرت 

دفن أحد املقاتلني الكرد فيها.
قبل  من  الكردي  للشعب  اجلماعية  اإلابدة  تقتصر  مل 
مشال  يف  الكرد  ضد  املختلفة  أبجهزهتا  الرتكية  الدولة 
سوراي  مثل  األخرى  األجزاء  إىل  تعدهتا  بل  كردستان 
والعراق، ففي اآلونة األخرية، وبعد اجتياح تركي ملنطقة 
من  املئات  اعتقال  ت  كردستان،  غرب  يف  عفرين 
الناشطني الكرد حبجة وقوفهم ضد عمليات ما يسمى 

بت »غصن الزيتون«.
مشال كردستان  يف  للكرد  وحيدث  حدث  هذا  كل 
آالف  فيه  توجد  وقت  ويف  أمجع،  العامل  أنظار  أمام 
األقنية التلفزيونية ووسائل اإلعالم، وشبكات التواصل 
هذه  أمام  صامت  الدويل  واجملتمع  االجتماعية، 

اجلرائم صمت القبور.

والعرقي  القومي  التطهري  موضوع  إن 
قديم  هو  الرتكية  الدولة  قبل  من  للكرد 
بعمر هذه اجلمهورية، فلطاملا رافقت اجملازر 
احلمراء«  »اجملازر  الكردي  للشعب  الدموية 
»اجملازر  ولغوي  ثقايف  عرقي  وتطهري  جمازر 

البيضاء«.



الشرق األوسط الدميقراطي

العدد 41 - حزيران/يونيو 2018م

75 PB

»األنفال«.. 
قراءةٌ في الوجع الكردّي من خالل الوثائق الرسمّية

داان جالل
كاتب وصحفي- جنوب كردستان/ العراق

مقدمة:

ِإْخاْلْْل
اْي قْاَدْة  ْاأَلْحزْاِب

اْي َأْذاْيْل
اْي خُنَْبْة    ْالنُّوْاْب

اْبإِلمْجْاْل
أَحيتَُّيُكْم

حَتيًَّة  َمقُرونًَة
بتَْلْعَنْة ْاأَلجْياْل

اْبلطِّنْي َوْاأَلْوحْاْل
َوأْقْسُم أَبغْلْظ ْاأَلميْاْن

بَكْرْاَمْة  ْاإِلْنسْاْن
اْي ُعرَّْة   ْالّرِْجْاْل

لَْيَس فْيُكْم مْن َعفْيٍف
ِإْذ خْاَن ْالَكْيْل

َأْو َشرْيٍف
َقْد   اْنمَم ْاْللَّْيْل
اْي ُعْصَبْة ْاألَْنذْاْل
َتَذبكََّر   ْاألَنتفاْل
)زايد األيويب(

القومية  األنظمة  سياسات  تقوم 
واإلبادة   اإلقصاء  مبدأ  على  الشوفينية 
صدام  املقبور  املجرم  ونظام  الجماعية، 
ارتكب  إذ  أنظمة،  لهكذا  نموذج  حسين 
الكردي  الشعب  بحق  وحشية  جرائم 
بينها   ومن  كردستان،  جنوب  إقليم  في 
الثمانينات  عقد  خالل  األنفال  حمالت 
من القرن العشرين  )والتي سميت باسم 
سورة قرآنية( في استغالل مشين للدين 

اإلسالمي الحنيف. 
قسري  ترحيل  جرى  الحمالت  تلك  في 
ملئات اآلالف من الكرد  نحو معسكرات في 
وسط وجنوب العراق، فيما جرى تصفية 
تنفيذ  أثناء  الكرد  من  اآلالف  عشرات 
تلك الحمالت وذلك في مقابر جماعية  في 

مناطق مختلفة من العراق.
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»آين راح أضرهبم..... راح أضرهبم كيمياوي .... 
وأموهتم كلهم... شرييدون يكولون.. الدويل؟

أنعل أبو الدويل… لبو اليفزع من كل دول هللا 
……«          علي حسن اجمليد

الربيطاين  الوزراء  رئيس  تشرشل«  »ونستون  وصف 
أبهنا  البشري  اجلنس  إابدة  الثانية  العاملية  احلرب  أثناء 
البولوين  املُنّظر  ويعترُب  وصف.  هلا  ليس  اليت  اجلرمية 
 »Raphael Lemkin ملكن  »رفائيل  األصل 
أوَل من قام  إبطالق مصطلح -Genocide- أي 
سنة 1945.  اجلرمية  هذه  على  البشري  اجلنس  إابدة 
ضتتد  املرتكبة  اجلرائم  أمهات  من  اجلرمية  هذه  وعّدت 
اإلنسانيتتة فتي 11 كانون األول/ ديسمرب سنة 1946 
يف  تبنتها  اليت  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  قبل  من 
9 كانون األول/ ديسمرب  1948، لتدخل طوَر النفاذ 

بتاريخ 1951/01/12.
وحتّدد املادة الثانية من اتفاقية منع جرمية إابدة اجلنس 
األساسي  روما  نظام  من  السادسة  املادة  أو  البشري، 

الركن املادي جلرمية إابدة اجلنس البشري وهي:
 أ - قتل أفراد أو أعضاء اجلماعة.

 ب- إحلاق أذى أو ضرر جسدي أو عقلي خطري أو 
جسيم أبعضاء اجلماعة.

 ج- إخضاع اجلماعة لظروف وأحوال معيشية قاسية 
يقصد منها إهالكها أو تدمريها الفعلي كلياً أو جزئياً.

 د- فرض تدابري ترمي إىل منع أو إعاقة النسل داخل 
اجلماعة.

من  وعنوة  قهراً  اجلماعة  صغار  أو  أطفال  نقل  هت-   
مجاعتهم إىل مجاعة أخرى.

اجلرائم  من  غريها  عن  اجلماعية  اإلابدة  جرمية  تتميز   
الذي  الكلي  اإلهالك  يف  املتمثل  اخلاص  بقصدها 

تنقسم أوجهه إىل إهالك جسدي وبيولوجي وثقايف.
األنفال:

صدام:  أخري؟  سؤال  عندي  آين  محادي:  »سعدون 
يلله.. سعدون محادي: هل السالح الكيمياوي فعال 
كما نسمع عنه احنه املدنيني؟ صدام: نعم فعال على 
حنن  نتصوره  ابللحظة. كما  األقنعة  يستخدم  ال  من 

املدنيني
نعم  صدام:  ابآلالف؟  يبيد  يعين  محادي:  سعدون 
يبيد ابآلالف... يبيد ابآلالف وخيليهم ال يشربون وال 
أيكلون ...وال من األكل املوجود.. وال أبدًا. وعليهم 
جيي  أن  اىل  الزمن  من  لفرتة  املدينة  يغادرون  أن 
تطهريها كاماًل. كل شيء... ال يكدر ينام بفراش.. وال 
يكدر ايكل.. وال يكدر يشرب. وال أبدًا.. وال أخر..

اجتماع  من  تسجيل   ... يطلعون...مصاليخ«  عمايل 
يف الثمانينات..

األنفال هي إحدى عمليات اإلابدة اجلماعية اليت قام 
سنة  حسني  صدام  برائسة  السابق  العراقي  النظام  هبا 
وأوكلت   . إقليم كردستان  يف  األكراد  ضّد   1988
يشغل  الذي كان  اجمليد  علي حسن  إىل  احلملة  قيادة 
منصب أمني سر مكتب الشمال حلزب البعث العريب 
وكان  للمنطقة،  العسكري  احلاكم  ومبثابة  االشرتاكي 
القائد  هاشم  سلطان  األسبق  العراقي  الدفاع  وزير 

العسكري للحملة.
مسّيت احلملة ابألنفال نسبة للسورة رقم 8 من القرآن 
والسورة  األسالب،  أو  الغنائم  تعين  و)األنفال(   .
معركة  بعد  املسلمني  بني  الغنائم  تقسيم  عن  تتحدث 
تلك  بتنفيذ  قامت  اهلجرة.  من  الثاين  العام  يف  بدر 
كركوك  يف  واخلامس  األول  الفيلقني  قوات  احلملة 

من ضحااي محالت األنفال )الرتحيل القسري( يف جنوب كردستان
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اجلمهوري،  احلرس  من  منتخبة  قوات  مع  وأربيل 
يسمى  ما  وأفواج  الشعيب  اجليش  قوات  إىل  ابإلضافة 
وقد  العراقي،  النظام  شكلها  اليت  الوطين  ابلدفاع 

تضمنت العملية مثاين مراحل وهي:
منطقة  حماصرة  السليمانية،  منطقة  األوىل:  األنفال 
آذار/   19 لغاية  فرباير  شباط/   23 يف  لو(  )سركه 

مارس/1988.
يف  ودربندخيان  ابزاين  قرداغ،  منطقة  الثانية:  األنفال   

22 آذار / مارس لغاية 1 نيسان/ أبريل.
ابونور، كفري،  منطقة كرميان، كالر،  الثالثة:  األنفال 
من  أبريل  نيسان/  قادر كرم، يف 20  سنكاو،  دووز، 

نفس العام.
أي  جبوك(  )زيي  سهل  حدود  يف  الرابعة:  األنفال 
مبعىن منطقة كويه وطق طق وآغجلر وانوشوان، يف 3 

أاير/ مايو اىل 8 أاير/ مايو.
حميط شقالوة  والسابعة:  والسادسة  اخلامسة  األنفال   
وراوندز يف 15 أاير/ مايو ولغاية 26 آب/ أغسطس.

ابدينان،  منطقة  األخرية،  املرحلة  الثامنة:  األنفال 
آميدي، آكري، زاخو، شيخان، دهوك، يف 25 آب/ 

أغسطس ولغاية 6 أيلول/ سبتمرب من نفس العام.
واثئق النظام بعد سقوطه كشفت الكثرَي عن أيديولوجية 
النمطية  الصورة  اختصار  ميكن  الفاشية.  عمل  وآلية 
حال  حاله  احلاكم  البعث  نظر  وجهة  من  للكردي 
ورد  عدو(.  هو  )كل كردي  وحمتلي كردستان  حكام 
يف   9041 املرقم  اجليش  أركان  رائسة  كتاب  يف 
1985/11/2«أما أن يكون هناك بريء وغري بريء 

فالكل متضامنون خوفاً أو حياًء«. 
ت تدمري القرى وترحيل قسري وقتل من أبدى مقاومة 
أو اعرتاض أو تواجد يف املكان الذي اعتربته السلطة 
أو حىت زرعاً. اهلدم كان  إنساانً كان أو حيواانً  حمظوراً 
كاماًل والقتل حراً وغري مقيداً أبية تعليمات. لقد عملت 
الفاشية على حتويل كردستان إىل ثكنة موت بطيئة من 
يف  ورد  حيث  املواطنني  حبق  عقابية  إجراءات  خالل 
يف   4684/28 املرقم  الشمال  تنظيم  مكتب  كتاب 
عن  واملاء  الكهرابئي  التيار  ”قطع   1985/6/29
ببطاقة  املخربني  عوائل  تزويد  العوائل وعدم  تلك  دور 
من  املخربني  عوائل  وطرد  االقتصادية  املواد  توزيع 
اإلدارة  دور  املدن،  يف  سواء  للدولة  العائدة  الدور 

عمليات األنفال - شباط/ فرباير - أيلول/ سبتمرب 1988م 
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بنائها  ت  اليت  السكنية  اجملمعات  يف  أو  احمللية- 
من قبل الدولة”. واشتملت أيضا حسب رسالة اللجنة 
 232 املرقمة  السليمانية  حملافظة  الرئيسية  األمنية 
يف 1985/7/4 على “قطع الوكاالت التجارية لذوي 
فسخ  املخربني،  لذوي  اهلواتف  قطع  املخربني، 
العقود الزراعية لذوي املخربني، حجز عوائل املخربني 
على  فاشتملت  قسوهتا  يف  زادت  .مث  وممتلكاهتم” 
اىل  والقصبات  املدن  من  املخربني  ذوي  ترحيل   “
على  وكذلك  املخربون”  فيها  يتواجد  اليت  املناطق 
ابإلضافة   ” حيملوهنا  اليت  املتمسكات  “سحب كافة 
املشمولني  قيود  على  التجميد  إشارة  ”وضع  إىل 
فيها  يتواجد  اليت  املناطق  اىل  الرتحيل  إبجراءات 
املخربون “وذلك” لقطع الطريق على احتمال جلوئهم 
إىل استحصال متمسكات جديدة )بدل ضائع(” كما 
املرقم ق.س/20046  الداخلية  وزارة  يف كتاب  ورد 

يف 9/19 / 1985 .
وخلق  الكردي   – الكردي  الصراع  تعميق  بغرض 
قامت  الكردي،   – العريب  للصراع  جديدة  مساحات 
الطرد  مبهمة  القيام  على  اجلريان  بتشجيع  السلطة 
املرقم  الرائسة  ديوان  بكتاب  تقرر  املنازل كما  من 

36517 يف 1985/11/16.
اليت  العوائل  طرد  السكنية  واألحياء  للقرى  حيّق   .1
أو  اإليراين  العدو  جانب  إىل  العائلة  رّب  فيها  يلجأ 

يلتحق إىل جانب املخربني.

احلزبية  املنظمات  طريق  عن  ذلك  تنفيذ  يتم   .2
واجلماهريية.

إبجراءات  أيضاً  مشلت  هتجريها  ت  اليت  العوائل 
املرقم  الرائسة  ديوان  حسب كتاب  أمواهلا  مصادرة 
على  ينص  الذي   1986/8/11 يف   29950
أموال  على  تقتصر  واملصادرة  احلجز  “إجراءات 
اليت  العوائل  وكذلك  ابملخربني  تلتحق  اليت  العوائل 
بعض  التحاق  بسبب  املخربني  تواجد  إىل مكان  تطرد 

أفرادها بزمر التخريب”. 
األموال  مع  للتعامل  اختذت  اليت  اإلجراءات  أما 
للمقاتلني  العائدة  املصادرة  املنقولة  وغري  املنقولة 
قيادة  جملس  كتاب  وّضحها  فقد  وذويهم،  الكرد 
يف   2117/3 املرقم  الشمال  شؤون  /جلنة  الثورة 

86/4/30
االستمرار  احملافظة  يف  املختصة  اللجنة  تتوىل  أواًل/   
يف بيع األموال املنقولة، وعند تعذر ذلك يتم نقلها اىل 
املستهلكة  القدمية  املواد  أما  لبيعها،  أخرى  حمافظة 

فسوف يتم إتالفها. 
ما  اختاذ  يتم  فسوف  املنقولة  غري  األموال  أما  اثنياً/ 

يلي بشأهنا: 
احملافظة  مركز  يف  السكنية  الدور  1-تسجيل 
/اإلدارة  السليمانية  حمافظة  ابسم  اإلدارية  والوحدات 

احمللية.
2- تسجيل العَرصات والدكاكني داخل حدود بلدية 
الوحدات  ويف  السليمانية،  بلدية  مديرية  ابسم  املركز 
اإلدارية ابسم البلدايت املتواجدة فيها هذه العرصات 

والدكاكني.
اإلدارية  الوحدات  يف  الزراعية  األراضي  تسجيل   -3
يف  الزراعي  واإلصالح  للزراعة  العامة  اهليئة  ابسم 

احملافظة«
أمنياً  احملظورة  القرى  من  القسري  الرتحيل  قرارا 
حسب وصف النظام كان وحسب كتاب قيادة الفيلق 
 1985/5/  21 يف   356/1/2 ح  الرقم  األول 
هبدف خلق األزمات يف مناطق الثورة حيث ورد فيه » 

قادة عسكريني عراقيني من املشاركني يف تنفيذ محالت األنفال يف كردستان
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ليشكلوا عبئاً ثقياًل على املخربني«.
 تعمل الفاشية على تشويه اإلنسان وجتريده من كل القيم 
حيث  األنفال  محالت  يف  جتسد  ما  وهذا  األخالقية، 
كان النظام يعاقب أي شخص يساعد العوائل اليت ت 
ورد يف كتاب  الرتحيل كما  أي  العقوبة  بذات  هتجريها 
 1985/1/13 السليمانية  حملافظة  األمنية  اللجنة 
املخربني  عوائل  أتوي  اليت  العائلة  مع  التعامل  »تقرر 
سراً  والقصبات  املدن  إىل  عودهتم  عند  املطرودين 
حبق  آخر  إجراء  أضيف  املخربني«.  عوائل  معاملة 
وهو  العسكرية  اخلدمة  من  واهلاربني  املخربني  زوجات 
هروبه  أو  ابملخربني  التحاقه  تبني  إذا  الزوج  “طالق 
صفوف  إىل  انضم  أو  العسكرية  اخلدمة  من  وختلفه 
أحزاب معادية حلزبنا القائد حزب البعث أو دولة معادية 
ملنطقة  التنفيذي  اجمللس  كتاب  يف  ورد  حلزبنا” كما 

كردستان املرقم 230575 يف 1986/1/9.
يف  الكردية  القرى  تلك  حبق  اختذت  اليت  العقوابت 
االقتصادية  اإلجراءات  من  سلسلة  كانت  البداية, 
واإلدارية واخلدمية كما وردت يف كتاب اللجنة األمنية 
 1985  /9/23 يف   458 املرقم  السليمانية  حملافظة 
إدارايً  احملذورة  املناطق  على  الشامل  احلصار  فرض   «
التهاون  وعدم  وأتويهم  املخربني  سيطرة  حتت  واليت 
املواد  قطع  األشكال،  من  شكل  وأبي  اجملال  هبذا 
املخربني،  سيطرة  حتت  اليت  القرى  عن كافة  الغذائية 
الريفية،  املناطق  إىل  واملستوصفات  املدارس  سحب 
قطع  البطاقات،  بنظام  والوقود  الدهون  توزيع  متابعة 
القرى  عن  الكهرابئية  القوة  قطع  اهلاتفية،  اخلطوط 
وإرسال  استالم  منع  وأتويهم،  املخربني  يسكنها  اليت 
تردد  منع  املخربني،  تواجد  لقرى  الزراعية  احلمالت 
والتشديد على  املخربني  تواجد  وإىل  من  النقل  وسائل 
وعدم  وسائقيها  السيارات  وحجز كافة  الطرقات كافة 

إطالق سراحهم أال بعلم منا«.  
أسهب كتاب مكتب تنظيم الشمال املرقم 4684/28 
حيث  اإلجراءات  تلك  بتوضيح   1985/6/29 يف 
تضيق  شأهنا  من  اليت  السياسة  تنفيذ  »بغية  فيه:  ورد 

تنفيذ  تنسب  واخلائنة  املخربة  العناصر  على  اخلناق 
ما يلي:

1- توزيع املواد االقتصادية األساسية )طحني، سكر، 
الكمية  حتسب  حيث  البطاقة  مبوجب  دهن(  شاي، 
وميكن  أفرادها  عدد  أساس  وعلى  عائلة  لكل  الالزمة 
االستعانة ابجليش لتحديد كمية استهالك الفرد الواحد 

من هذه املواد يومياً.
2- منع نقل هذه املواد من حمافظة اىل أخرى أال من 

قبل اجلهات الرمسية املختصة.
الغذائية  املواد  وصول  ملنع  اإلجراءات  اختاذ   -3
يتخذها  اليت  القرى  إىل  األخرى  واملواد  واالستهالكية 

املخربون اخلونة مقرات هلم.
املواد  هتريب  ملنع  الالزمة  اإلجراءات  اختاذ   -4
القطر، وكذلك  إىل خارج  أو  املخربني  إىل  االقتصادية 

منع دخول أية مواد إىل القطر من الدول اجملاورة.
أنواع اخلدمات )ماء، كهرابء، صحية،  5- قطع كافة 
يتواجد فيها املخربون وبشكل  القرى اليت  تربوية( عن 

دائم.
يف  تنتج  اليت  احمللية  املنتوجات  إيصال  منع   -6
القرى اليت يتواجد فيها املخربون والقصبات وألي فرد 

كان«.
القرى  على  قاصراً  أمنياً  القرى احملذورة  مل يكن تعريف 
اليت يتواجد فيها املقاتلون أو ذويهم، بل اتسع ليشمل 
أو  هلا  ممثال  الدولة  تعتربه  من  يتواجد  ال  اليت  القرى 

 تعمل الفاشية على تشويه اإلنسان 
األخالقية،  القيم  كل  من  وجتريده 
وهذا ما جتسد يف محالت األنفال حيث 
يساعد  شخص  أي  يعاقب  النظام  كان 
بذات  تهجريها  مت  التي  العوائل 

العقوبة أي الرتحيل.
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موالياً هلا كما ورد يف كتاب اللجنة األمنية الفرعية يف 
سيد صادق املرقم 1ص/153/16 بتاريخ 10/28 
أو  اجليش  فيها  يتواجد  مل  قرية  أي  »اعتبار   1985/
فرض  يتطلب  أمينة  غري  قرية  اخلفيفة  األفواج  مقاتلو 
احلصار االقتصادي عليها وتطبيق اإلجراءات األخرى 

يف كافة اجملاالت عليها«. 
املقاتلني  إرادة  كسر  يف  احلصار  إجراءات  لفشل   
ابملدفعية كما  القرى  تلك  بقصف  القرار  اختذ  الكرد 
 9041 املرقم  اجليش  أركان  رائسة  يف كتاب  ورد 
العام  القائد  انئب  السيد  »أطلع   1985/11/2 يف 
وعلق  اخلالصة  على  الدفاع  /وزير  املسلحة  للقوات 

سيادته عليها مبا يلي:
املخربون  إليها  أيوي  اليت  القرى  توضع   -1

حتت املدفعية وترمى بساعات متأخرة من الليل.
فعل  برد  القرى  خمتارو  يبلغ  أن  مفيد   -2
أن  أما  الالئمة  مغبة  جتنب  العسكرية كي  القطعات 
يكون هناك بريء وغري بريء فالكل متضامنون خوفاً 

أو حياًء«. 
تلك  سكان  من  جزءاً كبرياً  أن  تعلم  السلطة  كانت 
القرى كانوا من املدنيني، إن كانوا من سكاهنا األصالء 
أو من قامت السلطة نفسها برتحيلهم إليها، رغم ذلك 
وشيوخاً  وأطفااًل  نساًء  عليهم  مجاعياً  حكماً  أصدرت 

قتلهم  وابلتايل كان  املقاتلني  مع  »متضامنني«  بكوهنم 
مربراً بنظرها.

املقاومة،  إرادة  يكسر  مل  العشوائي  املدفعي  القصف   
لذا اختذت قرارات أشد قسوة وهي تدمري تلك القرى 
مبختلف األسلحة وبدون توقف، حيث »تنسب بكتاب 
 1986/11/20 يف   25421 الدفاع  وزارة  ديوان 
إيران  وعمالء  اخليانة  سيلي  من  املخربني  قرى  تدمري 
بضمنها  األسلحة  خمتلف  ابستخدام  توقف  وبدون 

القوة اجلوية«. 
والقيادة  الثورة  قيادة  جمللس  مشرتك  اجتماع  عقد 
بتاريخ  االشرتاكي  العريب  البعث  حلزب  القطرية 
نزار  اجليش  أركان  رئيس  حبضور   1987/3/18
اخلزرجي ومدير االستخبارات العسكرية صابر الدوري 
ت  التكرييت  رشيد  اجليش حسني  أركان  رئيس  ومعاون 
بتعيني  قراراً  واختذ  املقاتلني  نشاط  حسم  مناقشة  فيه 
علي حسن اجمليد حاكماً مطلقاً لكردستان. بعد ذلك 
املرقم 160  الثورة  قيادة  قرار جملس  االجتماع صدر 

يف 1987/3/29 والذي نص على ما يلي:
القيادة  عضو  اجمليد،  حسن  علي  الرفيق  يقوم  أواًل: 
بتمثيل  االشرتاكي،  العريب  البعث  حلزب  القطرية 
تنفيذ  الثورة يف  قيادة  للحزب وجملس  القطرية  القيادة 
منطقة  الشمالية وبضمنها  املنطقة  سياستهما يف عموم 
والنظام  األمن  محاية  هبدف  الذايت  للحكم  كردستان 
الذايت يف  احلكم  قانون  وتطبيق  فيها  االستقرار  وكفالة 

املنطقة.
لتحقيق  القطرية،  القيادة  عضو  الرفيق  يتوىل  اثنيا: 
جلميع  امللزم  التقرير  صالحية  القرار  هذا  أهداف 
وبوجه  واألمنية،  والعسكرية  املدنية  الدولة  أجهزة 
القومي  األمن  مبجلس  املنوطة  الصالحيات  خاص 

وجلنة شؤون الشمال.
املنطقة  عموم  يف  التالية  اجلهات  ترتبط  اثلثا: 
الشمالية ابلرفيق عضو القيادة القطرية وتلتزم ابلقرارات 
التنفيذ  واجبة  تكون  اليت  عنه  الصادرة  والتوجيهات 

مبوجب هذا القرار.

 
ً
كبريا  

ً
جزءا أن  تعلم  السلطة  كانت 

املدنيني،  من  كانوا  القرى  تلك  سكان  من 
قامت  من  أو  األصالء  سكانها  من  كانوا  إن 
ذلك  رغم  إليها،  نفسها برتحيلهم  السلطة 
 
ً
وأطفاال  

ً
نساء عليهم   

ً
مجاعيا  

ً
حكما أصدرت 

 بكونهم »متضامنني« مع املقاتلني 
ً
وشيوخا

 بنظرها.
ً
وبالتايل كان قتلهم مربرا
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1. اجمللس التنفيذي ملنطقة كردستان للحكم الذايت
اإلدارية  الوحدات  ورؤساء  احملافظات  حمافظو   .2

التابعون لوزارة احلكم احمللي.
الداخلي  األمن  وقوى  املخابرات  3.أجهزة 

واالستخبارات العسكرية.
4. قيادات اجليش الشعيب.

أبوامر  املنطقة  يف  العسكرية  القيادات  تلتزم  رابعا: 
“أوال«  بت  يتصل  ما  بكل  القطرية  القيادة  الرفيق عضو 

من هذا القرار”.
اجمليد  حسن  علي  تويل  فرتة  »املخرب«  تعريف   
يقتصر  فلم  توسع،  قد  يف كردستان  املطلقة  السلطة 
اتسع  بل  السلطة،  ضد  السالح  محلوا  الذين  على 
قيادة  حسب كتاب  ترحيلها.  ت  اليت  العوائل  ملعاقبة 
 1987/7/4 يف   1074 املرقم  راوندوز  فرقة 
املخصصة  السكنية  اجملمعات  من  املتسربة  »العوائل 
حالة  »ويف  عودهتم  ضرورة  على  التأكيد  طلب  هلم« 
عدم عودهتم تتخذ االجراءات الالزمة حبقهم ويعاملون 

معاملة املخربني اخلونة«.
إشاعة وتوسيع مفهوم »املخرب« من وجهة  يقتصر  مل 

الذين  ومشلت  بل  املسربة،  العوائل  على  السلطة  نظر 
التعداد قد أجري  السكاين ألن  التعداد  مل يشاركوا يف 
يف مناطق السلطة. توسيع مفهوم »املخرب« نتج عنه 
يف  ورد  املقاتلني كما  ذوي  من  بعض  إعدام  عمليات 
يف   1639 املرقم  الذايت  احلكم  أمن  مديرية  كتاب 
الدرجة  من  اجملرمني  ذوي  »تصفية   1987/5/1
هوشيار كورون  اجملرم  وبضمنهم   6 وعددهم  األوىل 
أمحد فقد ت تصفية والده كورون أمحد ووالدته وذلك 
يف  أيضاً  األمر  ذلك  بتاريخ 1987/5/19«.  وورد 
املرقم  السليمانية  أمن  مديرية  فقرات كتاب  إحدى 
25163 يف 10/29 /1988 وكانت »عائلة عدد 
تنفيذ حكم اإلعدام  نفوسها 18 من ذوي اجملرمني ت 
توجيهات مكتب  املديرية وحسب  قبل هذه  فيهم من 
إبرادهتا  هربت  اليت  العوائل  املوقر«.  الشمال  تنظيم 

من السلطة وتوجهت اىل املناطق احملذورة أمنياً.
تنظيم  مكتب  يف كتاب  ورد  املخرب،  مفهوم  توسع 
ونصه   1987/5/12 يف   3065 املرقم  الشمال 
تنظيم  مكتب  قيادة  سر  أمني  املناضل  الرفيق  »اطلع 
السليمانية  حمافظ  الرفيق  بربقية  ورد  ما  على  الشمال 

عملية األنفال األوىل  23شباط/ فرباير - 19 آذار/ مارس 1988م 
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وأمر مبا يلي: -كل عائلة مشمولة ابلرتحيل وال تستلم 
من  حترم  تنشئها  كي  هلا  املخصصة  األرض  قطعة 

التعويض واالرض وتعامل مثل عوائل املخربني.
قبل  من  حمكومة  تكون  أن  إما  وقرى كردستان  مدن 
احلجر،  عن  احلجر  برفع  املاضي  اىل  تتَُرحْل  أو  احملتل 
وقلع الشجر جوار الشجر، انهيك عن قتل الطفل الذي 
يف  القرى  تدمري  عن  اجمليد  حتدث  لقد  بعد.  يُفطم  مل 
أطلق عليها  واليت  األنفال  اليت سبقت عمليات  الفرتة 
املخربون  قائاًل.. » گلنا يرتكز  القرى«  تسمية »جتميع 
بعضهم  تزويد  يف  وهناك كأماكن  املتناثرة  القرى  على 
وعليه كل  آخره...  إىل  واملعلومات....  الذخرية  يف 
جتميع..  إعادة  أنسويلها  أمنياً..  احملظورة  القرى 
املرحلة  مرحلتني،  وسويناها  املخربني...  ينعزل  حىت 
واملرحلة  تنتهي 5/21  تبدأ 4/21 )1987(  األوىل 
الثانية تبدأ من 5/21 تنتهي 6/21 ..... كلمن تعدى 

املناطق ... يگصون راسو...«.
يف  االقتصادي  احلصار  وغاية  مربرات  اجمليد  فّسر 
من  اهلجرة  »اليوم  فقال  احلزبية  االجتماعات  إحدى 
جيب  الشمالية  واضح...املنطقة  املدينة..  اىل  الريف 
انطي  ما  ابلريف  املدينة،  اىل  الريف  من  تكون  أن 
املدينة.  اىل  وجيي  يهاجر  أن  يضطر  حىت  شيء.. 
وبنفس الوقت أربيه تربية وطنية صرفه.. ليش أنطيه أربع 
ابطاله ابألسبوع نفط.. أنطيه بطل واحد »...ويستمر 
فقال »ما ننطي طحني وال أنطي شكر وال انطي نفط 
انطي كهرابء.. أخليه قريب عليه«... وكان تربيره  وال 
يف  أحزز  يسمع صويت حىت   « هو حىت  العمل  لذلك 

عقله ما أريده من فكر وثقافة ومن وعي.
الفاشية  سقوط  بعد  عنها  الكشف  ت  تسجيالت  يف 
اجليد  »الكردي  كردستان  حمتلي  مقولة  اجمليد  يؤكد 
جيي  اللي  هينه  من  أگوللهم  العبد«  الكردي  هو 
نوبتني  نضربكم  راح  جيي  ما  وسهال....اللي  أهال 
ابلكيمياوي  أگوللهم  القاضي...ما  ابلكيمياوي  أخرى 
عليكم  يقضي  اللي  اجلديد  ابلسالح  ...أگوللهم 
انشاء هللا.. هذاك الساع.... كل سيارات هللا ما تگدر 

واتهلل  وهللا  هللا...يعين  انشاء  متوقع  أين  تشيلهم.... 
وابهلل... مثل ما أشوفكم اآلن….«. 

احملظورة  القرى  تعريف  وتوسيع  بتغيري  اجمليد  قام 
األمنية  اللجنة  اجتماع  حمضر  يف  ورد  وجغرافيتها كما 
يف قضاء شقالوة يف 1987/4/1 ونصه: »اجتمعت 
اللجنة األمنية يف قضاء شقالوة وعلى ضوء توجيهات 
خالل  من  األمنية  اللجان  لرؤساء  احملافظ  السيد 
اللجنة  تدارست  احملافظة  ديوان  يف  هبم  اجتماعه 

األمنية املواضيع التالية: 
تقع  اليت  القرى  هي  أمنياً  احملظورة  القرى  إن  أواًل. 

خارج الغطاء احلمايوي من القطعات العسكرية.
اثنياً. إن القرى هذه أصبحت ملجأ للمخربني وقواعد 
املدن  داخل  التخريبية  ابلعمليات  للقيام  هلم  انطالق 
والقصبات ومناطق اسرتاحة لزمرهم ومصادر متوين هلم 

ابملأكل واملشرب وامللبس.
املوافقة  أعاله  لألسباب  األمنية  اللجنة  تقرتح  اثلثًا. 

على إزالة كافة القرى احملظورة أمنياً وبشكل هنائي.
من  الكثري  هناك  إن  أمنياً:  احملظورة  غري  القرى  ب- 
املدن  من  القريبة  خاصة  أمنياً  احملظورة  غري  القرى 

من واثئق نظام صدام حسني بشأن تنفيذ محالت األنفال يف كردستان 



الشرق األوسط الدميقراطي

العدد 41 - حزيران/يونيو 2018م

83 82

التموين  ملواد  املخربون كمصدر  يتخذها  والقصبات 
بعض  يقدمه  مبا  واإلايب  الذهاب  يف  مرور  طريق  أو 
سكاهنا من مساعدة لزمر التخريب عليه تقرتح اللجنة 

األمنية ما يلي: 
بضرورة  أمنياً  احملظورة  غري  القرى  سكان  إنذار  أواًل. 
منع كافة أشكال التعاون ومهما كانت األسباب لزمرة 

التخريب.
احملذورة  أمنيا كالقرية  احملذورة  غري  القرية  معاملة  اثنياً. 

أمنياً يف حالة عدم تنفيذ ما ورد يف )أواًل( أعاله«. 
ابإلعدام  حمكوم  السلطة  مناطق  خارج  هو  من  كل 
حسب الواثئق اليت كشفت بعد إسقاط الفاشية »بناء 
الفقرة  تطبيق  تنسب  العليا,  املراجع  توجيهات  على 
 4008 الشمال  تنظيم  مكتب  قيادة  برقية  من   )5(
املناطق  يف  يتواجد  من  حبق كل   1987/6/20 يف 
أمن  كتاب  استثناء«  وبدون  أمنياً  واحملظورة  احملرمة 

اربيل يف 
1988/11/22 »حيجز مجيع من يلقى عليه القبض 
األجهزة  معه  وحتقق  املنطقة  هذه  قرى  لتواجده ضمن 
 )۱5( عمره  يتجاوز  مبن  اإلعدام  حكم  وينفذ  األمنية 

بعد  داخل  سنة   )۷۰( عمر  إىل  صعوداً  داخل  سنة 
االستفادة من معلوماته وإعالمنا«. 

لقد أصدر اجمليد كتابني لكيفية تعامل الدولة مع القرى 
احملذورة أمنياً. نص الكتاب األول لقيادة مكتب تنظيم 

الشمال املرقم 3650/28 يف 1987/6/3على:
بشرية  أو  غذائية  مادة  أية  وصول  اباتً  منعاً  مينع   -1
ابملرحلة  املشمولة  أمنياً  احملذورة  القرى  إىل  آلية  أو 
الصف  إىل  للعودة  ويسمح  القرى  جتميع  من  الثانية 
من  هبم  االتصال  يسمح  وال  منهم  يرغب  من  الوطين 

أقرابئهم هنائياً أال بعلم األجهزة األمنية.
من  املرحلة  ابملناطق  »اباًت«  منعاً  التواجد  مينع   -2
األوىل  ابملرحلة  واملشمولة  »أمنيًا«  احملذورة  القرى 
ابملرحلة  املشمولة  للمنطقة   1987/6/21 ولغاية 

الثانية.
أن  جيب  والذي  الشتوي  املوسم  إكمال  بعد   -3
ينتهي قبل يوم 15 متوز ابلنسبة إىل احلصاد وال جيوز 
هلذا  والصيفي  الشتوي  للمومسني  فيه  الزراعة  استمرار 

املوسم أيضاً.
4- حيرم كذلك رعي املواشي ضمن هذه املناطق.

عملية األنفال الثانية  22 آذار/ مارس - 1 نيسان/ أبريل  1988م 
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أي  قتل  قاطعه  العسكرية كل ضمن  القوة  على   -5
وتعترب  املناطق  هذه  ضمن  يتواجد  حيوان  أو  إنسان 

حمرمة حترمياً »كاماًل«.
هبذا  اجملمعات  إىل  برتحيلهم  املشمولني  يبلغ   -6

القرار ويتحملون مسؤولية خمالفتهم له..«.
فهو  الشمال  تنظيم  مكتب  لقيادة  الثاين  الكتاب  أما 
الكتاب املرقم 4۰۰۸ يف۲۰ /6/ ۱9۸۷ فقد نص 
لتجميع هذه  على »ابلنظر النتهاء الفرتة املعلنة رمسياً 
يونيو  ۲۰حزيران/  يوم  موعدها  سينتهي  واليت  القرى 
حزيران/   ۲۲ يوم  من  ابتداء  العمل  قرران  ۱9۸۷م 

يونيو ۱9۸۷م صعودًا« مبا يلي:
تزل  مل  واليت  أمنياً  احملذورة  القرى  مجيع  تعترب   -1
حلد اآلن أماكن لتواجد املخربني عمالء إيران وسليلي 

اخليانة وأمثاهلم من خونة العراق.
وتعترب  البشري واحليواين فيها هنائياً  التواجد  2- حيرم 
“غري  حرا  فيها  الرمي  ويكون  حمرمة  عمليات  منطقة 

مقيدا“ أبية تعليمات مامل تصدر من مقران.
واالستثمار  لزراعة  أو  وإليها  منها  السفر  حيرم   -3
الزراعي أو الصناعي او احليواين وعلى مجيع األجهزة 
ضمن  كل  جبدية  املوضوع  هذا  متابعة  املختصة 

اختصاصه.
فرتة  بني  خاصة  ضرابت  الفيالق  قيادات  تعد   -4
أكرب  لقتل  والطائرات  والسمتيات  ابملدفعية  وأخرى 
وخالل  احملرمات  هذا  ضمن  يتواجد  ممكن  عدد 

مجيع األوقات لياًل و“هنارًا“ وإعالمنا.
5- حيجز مجيع من يلقى عليه القبض لتواجده ضمن 
وينفذ  االمنية  األجهزة  معه  وحتقق  املنطقة  هذه  قرى 
داخل  سنة   )۱5( عمره  يتجاوز  مبن  اإلعدام  حكم 
صعوداً اىل عمر )۷۰( سنة داخل بعد االستفادة من 

معلوماته وإعالمنا.
يسلم  من  مع  ابلتحقيق  املختصة  األجهزة  تقوم   -6
أقصاها  ملدة  احلزبية  أو  احلكومية  األجهزة  إىل  نفسه 
ثالثة أايم وإذا استوجب التحقيق أكثر من هذه املدة 
عليهم أخذ موافقتنا هاتفياً أو برقياً وعن طريق الرفيق 

طاهر العاين.
7- يعترب كل ما حيصل عليه مستشارو أفواج الدفاع 
ماعدا األسلحة  إليهم جماانً  أو مقاتلوهم يؤول  الوطين 
اخلفيفة  األسلحة  أما  واملتوسطة  والساندة  الثقيلة 
األسلحة  هذه  أبعداد  إعالمنا  ويتم  لديهم  فتبقى 
مجيع  لتبليغ  تنشط  أن  اجلحافل  قيادة  وعلى  فقط 
املستشارين وأمراء السرااي واملفارز وإعالمنا ابلتفصيل 

عن نشاطاهتم ضمن أفواج الدفاع الوطين«.
يف  الكرد  للمرتزقة  القذر  الدور   )7( الفقرة  توضح 
حسب كتاب  دورهم  قذارة  رغم  األنفال.  عمليات 
»تقوم   1987/6/8 يف   704 األول  الفيلق  قيادة 
مبهمة  الوطين  الدفاع  وافواج  املتطوعني  جماميع 
حياكم  ومل  وإزالتها«.  ترحيلها  املنوي  القرى  اقتحام 
النظام،  بعد سقوط  االنفال  اجلحوش ضمن حماكمات 
جنوب  وحكومية يف  حزبية  مبناصب  مكافاهتم  وت  بل 

كردستان. 
من  حماكمته  متت  ملن  عديدة  انتقادات  وجهت  لقد 
توجيه  عدم  هو  أمهها  السابق  الرئيس  نظام  مسؤويل 
جزءاً  ممن كان  الكرد  من  مسؤول  أي  اىل  هتمة  أي 
من ذلك النظام وابلذات رؤساء أفواج الدفاع الوطين 
رئيسياً يف اسناد اجليش وارشاده  من الذين لعبوا دوراً 
القرى  ابقتحام  وقيامهم  املنطقة  جبغرافية  ملعرفتهم 
واملشاركة  األهايل  على  القبض  القاء  يف  ومسامهتهم 

وثيقة تكشف جرمية النظام العراقي يف إرسال فتيات كردايت إىل مالهي ونوادي 
ليلية مصرية يف العام 1989م يف سياق تنفيذ محالت األنفال يف كردستان 
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يف عمليات النهب. 
لقد أدت عمليات األنفال إىل إضعاف احلركة الكردية 
اليت  املراسالت  يفسر  وهذا  كردستان،  جنوب  يف 
الذي  اجمليد  حسن  وعلي  الطالباين  جالل  بني  جرت 
يگول...  جالل  هاآآآ.. گالوا   ..“ الطالباين  أجاب 
گلتلهم  وبينه..  بيين  وبينه..  بيين  مباشرة  قناة  أريد 
ما  أين  رمسا..  يكتبلي  يريد  إذا  رمسا..  يكتب...يكتب 
أين رحت  جاوبتهم..  ابلليل  يوم  اشتغل ابخلفاء.. اثين 
اخلاص..  ابلعتاد  وضربتهم  ونص  ابلسبعة  لسليمانية 
التوقف  بعدم  نيته  على  وأكد  مايل..«.  اجلواب  هذا 
وهللا  »گلت  بقوله:  سكاهنا  وترحيل  القرى  إزالة  عن 
احلرب  توگف  لو  ابلقران  احلرب كلها..  توگف  ..ولو 
اليوم  بنفس  احملتلة.  األراضي  من  تنسحب  وإيران 

توگف.. هم ما أتوقف«....
عملية النزوح اىل أماكن سيطرة الدولة أطلق عليه تسمية 
العودة للصف الوطين، وكانت مشروطة، فاألم اليت ت 
ترحيلها من قبل الدولة اىل تلك القرى كان مطلواب أن 
مطلواب  املقاتلني كان  من  وان كان  معها،  ابنها  جتلب 

منه أن جيلب سالحه معه وإالّ ال تقبل عودة العائلة.

بتاريخ   461/52 املرقم  راوندوز  فرقة  كتاب 
1988/4/19 يشري اىل ذلك بوضوح حيث يتم:

مناطق  من  وصلت  اليت  العوائل  مع  التعامل   .1  
احلزبية  املنظمات  وتقوم  املخرب  معاملة  املخربني 
األمنية  اجلهات  وإخبار  املعلومات  ومجع  ابلتفتيش 

بذلك إن وجدت عوائل.
اجلغرافية  الرقعة  نظافة  عن  مسؤول  احلزيب  اجلهاز   .2
الفقرة  يف  اليها  املشار  العوائل  حول  فيها  يعمل  اليت 
الكتاب عقوبة احلجز واهلدم واإلعدام  )1(. »ويشرع 
فقد ورد فيه« يتم تبليغ املختارين ابن أي عائلة تسكن 
وهتدم  وعائلته  هو  حيجز  عنها  خيرب  ومل  منطقته  يف 

داره واذا كان مل يعلم بذلك حيجز ملدة ثالثة أايم.
املختار  حملة  يف  فأكثر  عوائل  مخسة  وجدت  اذا   .3

املسؤول عنها يعدم خمتار احمللة.
الدفاع  أفواج  اىل  خمرب  أي  تسليم  اباتً  منعاً  4.مينع 

الوطين ويسلم فقط اىل األمن«.
اليت  العوائل  بني  ما  املعاملة  يف  الفرق  نالحظ  وهنا 
والثانية  األوىل  املرحلتني  يف  املدن  اىل  تسربت 
العوائل  معاملة  بني  وما  أمنياً,  احملذورة  القرى  لتجميع 

عملية األنفال الثالثة  7-20 نيسان/ أبريل  1988م 
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اليت تسربت إليها بعد بدء األنفال، ففي احلالة األوىل 
تلك  على  العثور  احلزيب  اجلهاز  من  املطلوب  كان 
يف  أما  اجملمعات  يف  السكن  على  إلجبارها  العوائل 
من  العوائل  تلك  اعتبار كافة  ت  فقد  الثانية  احلالة 
احلزيب  اجلهاز  من  املطلوب  كان  ولذلك  املخربني 

التفتيش عليهم وتسليمهم جلهاز األمن.
العميد  هو  األنفال  عمليات  يف  اإلجرام  رموز  من 
الركن ابرق عبد هللا احلاج حنطة. ففي تذكرة من مدير 
منظومة استخبارات املنطقة الشرقية اىل نقيب س م 1 
س كويسنجق ما يلي )جيرى تدقيق ما يلي من قبلكم 
شخصياً بكل دقة ».... بتاريخ 5/12 قام إبلقاء ثالثة 
مقر  فوق  جداً  عايل  ارتفاع  وعلى  الطائرة  من  خمربني 
آمرية قاطع كويسنجق أمام معظم مقاتلي أفواج الدفاع 

الوطين..«(.
نتيجة ذلك التحقيق وردت بتقرير رفع اىل مدير منظومة 
استخبارات املنطقة الشرقية ورد فيه كان هامش مدير 
اضبارة  يف  املعلومات  »حفظ  التقرير  على  املنظومة 
احلاجة«.  عند  اليها  للرجوع  املعنية  الشعبة  يف  خاصة 
انهيك عن قتل ما يقارب 182000 مواطن كردي. 

املرحلني  عن  كتابه  يف  رسول  احلاج  شورش  ويشري 
والقرى املدمرة منذ عام 1975 وكانت كااليت:

عدد القرى املدمرة 3839
عدد املدارس املدمرة 1757
عدد املساجد املدمرة 2419

عدد املستوصفات املدمرة 271
عدد العوائل املرحلة 219828

اجملموع الكلي للمرحلني 1168416
الصادرة  الكويتية  السياسة  جلريدة  اندر  تصريح  ويف 
الكرمي  عبد  جعفر  أعطى   1989/8/12 يوم  يف 
حجم  عن  فكرة  آنذاك  السليمانية  حمافظ  الربزجني 
تعرضت  السليمانية  قرى  أن  أعلن  حيث  املرحلني، 
منها  هاجرت  حيث  احلرب  أثناء  اهلمجي  للقصف 
ترحيلها  فكرة  جاءت  مث  ومن  عائلة  ألف  حوايل 20 
املناطق  يف  عائلة  ألف   595 توطني  ت   حيث 

منطقة  يف  ألف   50 اىل   20 بينهما  من  اجلديدة 
داخل  مسافة 32 كم  اىل  نقلها  بعد  حلبجة  صدامية 
افرتضنا  إذا  التصريح  هذا  حسب  العراقية«.  احلدود 
أن معدل أفراد العائلة كان 3 أفراد فسوف يكون عدد 
املرحلني  عدد  من  أكثر  وهو   1785000 املرحلني 

الذي ورد يف احصاء شورش احلاج رسول.
األحكام الصادرة ضد املتهمني يف قضية االنفال:

اخلاصة  العليا  العراقية  اجلنائية  احملكمة  أصدرت   
أحكاماً   ،2007/6/24 األحد  يوم  االنفال،  جبرائم 
يف  متهمني  مخسة  على  املؤبد  والسجن  ابإلعدام 

قضية االنفال.
اجمليد  حسن  علي  املتهم  على  شنقاً  اإلعدام  1ت 
اابدة  ابرتكاب  إدانته  إثر  الكيمياوي  بعلي  امللقب 
مجاعية وجرائم ضد اإلنسانية يف جرائم االنفال. وقال 
اجللسة:  ترأس  الذي  اخلليفة  العرييب  حممد  القاضي 
بتطبيق  اجمليد  حسن  علي  املتهم  أدانت  احملكمة  إن 
)املخلوع(  وأهداف  )املنحل(  البعث  حزب  سياسة 
للجيش  أوامر  العراق وإصدار  صدام حسني يف مشال 
يف  الكيمياوية  األسلحة  ابستخدام  األمنية  والقوات 
من  اآلالف  استشهاد  عن  أسفر  النطاق  واسع  هجوم 

املواطنني الكرد.
هاشم  سلطان  املتهم  على  شنقاً  اإلعدام  حكم  2ت 

أمحد الطائي وزير الدفاع. 
رشيد  حسني  املتهم  على  شنقاً  اإلعدام  حكم  3ت 

التكرييت معاون رئيس األركان.
عبد  صابر  املتهم  على  احلياة  مدى  السجن  حكم  4ت 

العزيز الدوري مدير االستخبارات العسكرية. 
فرحان  املتهم  على  احلياة  مدى  السجن  حكم  5ت 
جلرمية  التهيئة  يف  املشاركة  بتهمة  اجلبوري  مطلق 

اإلابدة اجلماعية.
الفاشية  جبني  يف  عار  وصمة  ليست  اجلرمية  تلك 
حىت  يتحرك  مل  عامل  يالحق صمت  عار  بل  فحسب، 

على صعيد اإلدانة.
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اإلبادة والفرمانات ضد الكرد اإليزيديني

حسن ظاظا
كاتب وصحفي - سوراي

يعيش أبناء الداينة اإليزيدية يف بالد الكرد وكردستان، 
وهم منتشرون يف قرى ومدن ابكور وابشور، ويف روج 
واجلزيرة  وعفرين  حلب  من  يف كل  سوراي  مشايل  آفا 
داينة  وهي  سيب«،  وتربه  وعامودا  احلسكة  قرى  »يف 
ابهلل  مؤمنون  وهم  الكون  تكوين  منذ  قدمية  كردية 
الواحد األحد، وكلمة  )إيزي أو خودا( ابللغة الكردية 
تعين )اخلالق نفسه بنفسه.. سلطان نفسه(،وهذا يعين 
اليت  الشعوب  أوائل  من  الكردي،  الشعب  إن  أيضاً: 
هي  اإليزيدية  الداينة  وإن  األحد،  الواحد  ابهلل  آمنت 
الكون  تكوين  مع  وجدت  الدايانت،  بني كل  األوىل 

والطبيعة على األرض بعد العهد املائي.
على  احملافظون  الكرد  هم  اإليزيدية  الداينة  وأبناء 
الكردية  وتقاليدهم  وعاداهتم  اآلري،  وعرقهم  دينهم 
والفرماانت  اإلسالمي  الغزو  انتشار  ومنذ  األصيلة. 
العثمانية، وحرب اإلابدة العرقية والدينية مستمرة حبق 
وكذلك  عامة،  الكردي  والشعب  الداينة  هذه  أبناء 
للقرى  الدميغرايف  والتغيري  للكرد،  القسري  التهجري 
عّربت  اليت  وشنكال  املوصل  مشال  احملتلة  الكردية 

تعتبر اإليزيدية ديانة عريقة وأصيلة 
ذلك  وبسبب  األوسط،  الشرق  في 
لحمالت  اإليزيديين  الكرد  تعرض 
القوى  جانب  من  إبادية  وفرمانات 
تهدف  التي  والتكفيرية  الشوفينية 
واملعتقدات  الثقافات  ضمر  إلى 
واستبدالها  املنطقة،  في  األصيلة 
هذا  وفي  وغريبة،  دخيلة  بثقافات 
أصالة  على  الكاتب  يؤكد  البحث 
وكذلك  بكرديته  وتمسكه  اإليزيدي 
وتعرضه  الديانة،  هذه  اقة  عر على 
لحمالت اإلبادة من جهات متعددة. 
ويصحح بعض املفاهيم والتصورات 
كما  اإليزيديين،  عن  الخاطئة 
والعادات  الحياة  عن  نبذة  يذكر 

االجتماعية لديهم. 
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من قبل األنظمة املتعاقبة على احلكم يف العراق.
حبق  مستمرة  اإلابدة  وحرب  اإلسالمي  الغزو  منذ   
مشال  واملسيحي  والسرايين  الكردي  الشعبني 
اإليزيدية،  الداينة  أبناء  حبق  وخصوصاً  املوصل، 
الدينية  واملرجعية  عندهم  الدين  مراكز  اجتمعت  حيث 
املوصل،  من  الشرقي  الشمال  إىل  شيخان  قضاء  يف 
السورية  احلدود  حىت  منها  الغرب  إىل  شنكال  وقضاء 
وآمد  وماردين  الطور  جبل  منطقة  يف  ومشال كردستان 
الغزو اإلسالمي, حيث عّربت إىل  أثناء  اليت ت غزوها 
الروسية  الرتكية  احلدود  على  أرمينيا  ويف  بكر(،  )داير 
يف كردستان  مث  القفقاس,  يف  تفليس  وحول  عموماً, 
إيران، أما يف سوراي يعيش أبناء الداينة اإليزيدية يف روج 
الغزاة  قبل  من  اليوم  احملتلة  )عفرين(  الكرد  جببل  آفا 
اإلخواين  اإلسالمي  العدالة  حبزب  املمثلني  العثمانيني 
الذي يقوده رجب طيب أردوغان, ويف مقاطعة اجلزيرة 
قارس  منطقيت  يف  ينتشرون  مشايل كردستان  ويف  أيضاً, 
ومرعش  الكردستانية كلس  املدن  ويف  شهر,  وويران 
امتداد  على  الكردية  واملدن  القرى  ومعظم  وعنتاب, 

احلدود الرتكية السورية.
مارس األتراك القمع والقتل بشكل ممنهج ضد الشعوب 
وآشور  وكلدان  وأرمن  وسراين  من كرد  الكردستانية 
العثماين  اجليش  شّن  حيث  وإيزيديني,  ومسيحيني 
لكل  مجاعية  جمازر  يف  والدينية  العرقية  اإلابدة  حرب 
إسالمية كاذبة  وشعارات  الدين  ابسم  الشعوب  هذه 

ومهية ال أساس هلا.
الداينة  يعتنقون  الكرد  كان  اإلسالم,  ظهور  قبل 
قسم  اعتنق  اإلسالمي  الغزو  جاء  وعندما  اإليزيدية, 
والتهديد  عنوًة,  ابلسيف  اجلديد  الدين  هذا  منهم 
اليوم  داعش  فعلت  الرؤوس. كما  وقطع  والرتهيب, 
املوصل  وسراين  اإليزيديني,  الكرد  حبق  شنكال  يف 
وإقليم كردستان. وهي سياسة عثمانية موروثة  حلزب 

العدالة والتنمية.

األصالة اإليزيدية الكردياتية

ليس من شك يف أن اإليزيديني يفتخرون بعرقهم اآلري 
الغموض  من  هناك  يكن  ومهما  الكردية,  وقوميتهم 
أثر  له  ليس  ذلك  من  شيئاً  فإّن  بدينهم,  حييق  الذي 
عليه,  هم  الذي  االجتماعي  الوضع  إىل  يعود  ما  يف 
مبا فيه العادات والتقاليد واألزايء واألخالق السامية, 
املئة,  يف  مئة  األخرية  هذه  يف  فإنه  واللغة,  واآلداب 
شاعت  ولو  اللهجات.  خمتلف  على  يتكلموهنا  وهم 
فيها بينهم أحياانً لغات أخرى يضطرون إىل استعماهلا 
العراق  يف  منهم  أن  على  والوسط,  للمحيط  جماراة 
وسوراي من يتكلم العربية، ويف تركيا من يتكلم الرتكية، 
يتكلمون  حيث  وإيران،  وروسيا  أرمينيا  يف  وهكذا 
األرمنية أو الروسية أو لغات إيرانية..، لغات يعمدون 
من  هلم  ما  قضاء  يف  بيئتهم  خارج  استخدامها  إىل 
إىل  وهم  معها،  يعيشون  اليت  األقوام  مع  احلاجات 
احلرية  وحب  واجلد  والنزاهة  ابلصدق  يّتسمون  ذلك 
ابألخالق  يتحلون  العموم  على  فهم  واالستقالل، 
احلميدة، والسجااي الطيبة اليت يتحلى هبا أبناء الداينة 
اإليزيدية والشعب الكردي بشكل عام، وتراهم غالباً 
مفضلني  التجارية،  األعمال  مزاولة  عن  يستنكفون  ما 
واملواشي،  الدواجن  وتربية  الزراعية  األعمال  عليها 
والغش،  ابلكذب  مليئة  أساليب  فيها  أبن  بقناعتهم 
دانءة  من  ذلك  إىل  وما  والسب،  الشتم  وأسباب 
أو  )إيزي  معبودهم  معها  يسلم  ال  قد  اليت  اخلصال 

التهجري الذي تعرض له الكرد اإليزيديني يف أعقاب هجوم داعش على شنكال
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بعض  من  الطبيعة  ملك  الطاووس  وقداستهم  خودا( 
القذف من جانب األقوام األخرى. 

يتسمون ابلسلم  اإليزيدين عاشوا منذ وجودهم  إن  مث 
ومل يكونوا على مر الزمن عدوانيني للشعوب واألقوام 
جمتمعهم،  والعزلة يف  العيش  من  الرغم  على  األخرى، 
األخالق  هذه  عن  جنمت  وطبيعية  أدبية  عزلة  لكنها 
وجاءت نتيجة سكنها يف جبال كردستان العالية، ومع 
ذلك تعايشوا مع سائر الشعوب، بغري جنس الكرد من 
خلدهتم كاألراميني-السراين  أو  جاورهتم  اليت  األمم 
وغريهم،  أرمينيا  يف  واألرمن  والعراق،  سوراي  يف 
الدم الكردي األصيل، حمافظة  ولكنهم  حافظوا على 
املسلمني،  الكرد  بني  فقط  ليس  مثيل،  هلا  جتد  ال 
اجلماعية  اجملازر  ورغم  األرض.  شعوب  سائر  بني  بل 
ابقية  اإليزيدية  الداينة  أن  إال  العثمانية،  والفرماانت 
السنني  آالف  منذ  الكردي  الشعب  قلوب  يف  وحية 

وتكوين الطبيعة والكون.
وهي داينة اآلابء واألجداد وهذا ما يثبت إىل حٍد يعتد 
الداينة  وألن  فيهم,  والكرداييت  الكردي  أصالة  إىل  به 
واألخالق  اآلداب  بعض  من  هبا  يتصل  وما  اإليزيدية 
حكم  يؤيد  ما  والتقاليد,  والعادات  السامية,  العالية 
مستنداً  لكم  بينته  سبق  ما  على  بكرديتهم,  القاضي 
فيه األحوال واألوضاع االجتماعية واللغوية على وجه 
اخلصوص, وهذه األدلة هي من صميم الرتاث الديين 
اآلن  وحىت  امليالد,  قبل  السنني  آالف  منذ  اإليزيدي 
على  أدلة  إهنا  ابحث،  وال  قلم كاتب..  حتت  ترد  مل 
أهنا داينة اعتنقها الكرد وآمنوا هبا وابهلل الواحد األحد 
الغزو  قبل  وما  امليالد,  قبل  ما  إىل  هبا  تعود  حبيث 
بالد  يف  اسرت(  )زورو  داينة  يوم كانت  إىل  اإلسالمي 
وأوسعها  وأرقاها  األداين  خرية  من  إليها  وما  فارس 
يوم كان حراس هياكل )النار املقدسة..أوماغ(  انتشاراً 
خنبة من الكرد منتقاة يقومون بغفارهتا )حراستها( أثناء 
الليل وأطراف النهار على ما درج فيه الفاتيكان مثاًل, 
من عرف هناك منذ قرون ابسم )احلراس السويسريني(.

مذهب  يف  الذي  البياض  أن  األدلة..  هذه  من 

)زورواسرت( كان يرمز إىل براءة النفس ونقاوة األعمال 
وهو الكسوة الوحيدة املقبولة عرفاً, حيث اآلاثر والرقم 
)زورواسرت(  ملالبس  تنسب  هي  والكسوة  املكتشفة 
يف  يرتدون  اإليزيديني  أن  على  اإليزيدية,  الداينة  إىل 
البيضاء,  املالبس  واألعياد  واحلفالت  الدينية  املراسم 
تنكشف اليوم لعني التاريخ عن الوجه الكردي الصحيح, 
انساق  عم  جمرد  العرقية,  النظرة  فيها  ننظر  أن  وذلك 
له سواد الكرد خالل التاريخ من عواصف التيار الديين 
يف  ويكتسح  يبيد  راح  اإلسالمي  الغزو  ابسم  الذي 
البلدان  وشىت  الكردستانية  الشعوب  خصوصاً  الشرق 
يف  مبا  ظهورها,  عند  واألداين  واملذاهب  والشعوب.. 
ذلك تقديس النار أو تكرميه على مذهب )زورو اسرت( 
وقد كان عصرئذ يف من اعتنق اإلسالم بداينة العرب, 
اإلسالم  يف  هبم  ابندماجهم  سياسياً,  هبم  واندجموا 
حىت فقدوا أو كانوا يفقدون روح القومية فيهم واحلس 
الوطين, منهم من ظل حمتفظاً ولو يف قليل أو كثري من 
النسخ والتشوش تزيد فيه األايم ونوب الدهر واملذاهب 
وخنبة  وتعاليمه,  اسرت(  )زورو  روح  من  بشيء  اجملاورة, 

من تقاليد )زورو اسرتي( ومظاهر عبادته.
ابإليزيدية،  عرفوا  الذين  الكرد  ابحلصر  هم  هؤالء 
وحراس  )ماغ(  أو   الزورواسرت  أبناء  من  الكرد  أحفاد 
ما نكبت  هيكلها يف سبيل احلفاظ على قوميتهم جتاه 

مراسم احلج اإليزيدي يف اللش النوراين
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به بالدهم من حرية مسلوبة وسيادة ضائعة واستقالل 
مبا ساعدهم على  مفقود، هؤالء من متسكوا ابلكردية 
يؤمنون  يفتؤوا  مل  قوية  نقية  روحها  صون  يف  الزمان 
اشتهر  والذي  الديين  التضامن  خالل  من  حبيويتها، 
تربة  نزل  وملا  راسخة  أصوله  وكانت  اإليزيدية،  ابسم 
»مهد  )ميزوبواتميا(  النهرين  بني  ما  بالد  أو  كردستان 
الزورو اسرت«، هؤالء الكرد اإليزيديون الوحيدون الذين 
إذا انتهى أحدهم من الصالة دعا إىل هللا قائاًل: )ارفع 
الدعاء  أو  الصالة  وهذا  إىل كردستان(  وخذه  العرش 
نفس  من  تكون  أن  يعقل جداً  قدمية،  اإليزيديون  عند 
الكردي اإليزيدي ترتد يف طياهتا مراراً يف النهار منعشاً 
فيها روح األمل ابستعادة ما فقدت كردستان يوماً من 
أراِض وقرى، ومدن وجتزئة وسيادة واستقالل يف حرب 
اإلابدة اإلسالمية للكرد اإليزيديني وشعوب كردستان.

محاوالت لطمس حقيقة وتاريخ اإليزيدية

وليس  قومية  اإليزيدية  اعتبار  إىل  البعض  يسعى  ملاذا 
هبا  امللتزم  اخلاصة  وطقوسه  التارخيية  أصوله  له  دين 
مثله مثل أي دين آخر؟ وهؤالء ال خيتصر وضعهم على 
آخرين من غري اإليزيديني.. بل هناك إيزيديون يكررون 
ينتمي  اليت  احلقيقية  القومية  عن  الكشف  بدون  ذلك 
اإليزيدية  إن  يقول  البعض  اإليزيدية،  الداينة  أبناء  هلا 
دين وقوميتهم هي القومية الكردية، و أخرون خيلطون 
ما بني اإليزيدية كدين وقومية وهو خيلق لدى اآلخرين 

عدم فهم وإدراك احلقيقة.
واألدعية،  الطقوس  خالل  ومن  اترخيياً  املعروف  من 
اخلليقة  تكوين  منذ  تكونت  اإليزيدية  الداينة  إن 
ومنذ  الكردية،  وقوميتهم  مستقلة  داينة  وهي  والطبيعة 
والظلم  اجلور  من  عانوا  لكردستان  اإلسالمي  الغزو 
وأقدم  أعرق  من  لدين  اعتناقهم  بسبب  واالضطهاد 
من  وهم  السومري،  العصر  إىل  ميتد  والذي  األداين 

األوائل الذي آمنوا إبله واحد.
ابحثني  قبل  من  عديدة  أحباث  من  نشر  ما  وحسب 
واترخييني، إن عبادة الشمس ظهرت منذ 1380 قبل 
عبادة  اإليزيدية يف  الداينة  حقيقة  تكمن  وهنا  امليالد، 
)خودا( أو )هللا(، حيث اعترب اإليزيديون أن الشمس 
نوره  والشمس  األحد  الواحد  خودا  أو  هللا..  نور 
وحاول  األرض،  على  احلياة  هي  والشمس  املقدسة.. 
إىل  ابنتساهبم  معتقداهتم  وتشويه  تشويههم  البعض 
أقدم  امتدادهم  أن  معرفة  دون  إسالميني  وخلفاء  ملل 
بكثري من الدايانت األخرى, ومن بني هذه التشويهات 
عن  مغاير  السم  العروبة  إىل  الرتويج  واالدعاءات 
احلقيقة من )اإليزيدية( إىل )اليزيدية( وربطهم بت يزيد بن 
تعريبهم,  وذلك هبدف  األموي،  سفيان  أيب  بن  معاوية 
لكن  إلغائه,  وحىت  اترخيهم  لتشويه  ايئسة  حماولة  وهي 
الدراسات والبحوث اهلائلة اليت قام هبا الكثريون )على 
واملعلومات  املعرفة  من  املزيد  إىل  حاجتنا  من  الرغم 
عنهم( أثبتت أن اإليزيدية دين قدمي منذ آالف السنني, 
له طقوسه وأصوله وليس له ارتباط ابألداين األخرى ما 
الكثريين  أن  صحيح  اإليزيدي,  بشكله  التوحيد  عدا 
منا ال يعرف بشكل دقيق النشأة والظهور والطقوس, 
وذلك يعود إىل عدة عوامل كون اإليزيدية ليست داينة 
تبشريية وطقوسها سرية تقريباً عن الغرابء وعدم تسجيل 
)نصوصها( بسبب ممارسة االضطهاد والقهر منذ الغزو 
واإلسالم  اليوم  عصران  وحىت  لكردستان  اإلسالمي 
يف  الرمسي  الدولة  دين  يزال  وما  الذي كان  السياسي 
أكثرية البلدان اإلسالمية والعربية واهتامهم سابقاً بشىّت 
خصت  اليت  املتباينة  اآلراء  عن  فضاًل  املفربكة  التهم 

إن احملاوالت الرامية لفصل اإليزيديني عن 
بدون  واعتبارهم شعب  الكردية  قوميتهم 
تاريخ تدل على الكراهية والتطرف الديني 
حرمانهم  إىل  وتؤدي  جتاههم,  والقومي 
بتغيري  والديني  القومي  االنتماء  حق  من 

تارخيهم وإبادتهم.
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اصوهلم القومية والدينية.
قوميتهم  عن  اإليزيديني  لفصل  الرامية  احملاوالت  إن 
على  تدل  اتريخ  بدون  شعب  واعتبارهم  الكردية 
وتؤدي  جتاههم,  والقومي  الديين  والتطرف  الكراهية 
بتغيري  والديين  القومي  االنتماء  حق  من  حرماهنم  إىل 
عند  تقف  ال  احملاوالت  وهذه  وإابدهتم,  اترخيهم 
لكي  الدينية،  معتقداهتم  تشويه  حتاول  بل  احلد,  هذا 
حرية  يف  حقوقهم  منحهم  بعدم  يقضي  ابستنتاج  خترج 
وإضاعتهم  معتقدات،  من  به  يؤمنون  وما  يعتقدون  ما 
الدستور  حيميها  أن  جيب  اليت  حقوقهم  وإضاعة 
والقوانني اليت تسن خبصوص األداين الغري اإلسالمية، 
حلقوقهم  والتأييد  التضامن  إىل  ليس  حيتاجون  وهلذا 
املسعورة  احملاوالت  مجيع  ضد  الوقوف  بل  فحسب، 
عنهم  احلقيقة  ونشر  آتمري ضدهم،  بشكل  حتاك  اليت 
النظرة  وإلغاء  والتزوير  االستحواذ  مظاهر  إللغاء كل 
املتشددين  املسلمني  من  البعض  يتبناها  اليت  العدوانية 
الذين يقفون ابلضد من حرية املعتقد والرأي اآلخر يف 
الرامية  توجهاهتم  ختدم  اليت  السياسية  املصاحل  سبيل 
حساب  على  واملتاجرة  واملادي  السياسي  للكسب 
تصوير  حياولون  هؤالء  إن  اإليزيديني،  من  األكثرية 
بل وضعي  توحيدي  دين  ليست  اإليزيدية أبهنا  الداينة 
ينتمون هلا  اليت  القومية  بينها وما بني  وهلذا خيلطون ما 
وهي القومية الكردية، والكرد أوىل الشعوب اليت آمنت 
اقتبست  السماوية  األداين  األحد ومعظم  الواحد  ابهلل 

تعاليمها من هذه الداينة الكردية وتراثها املقدس.

حرب اإلبادة اليوم.. امتداد للغزو اإلسالمي

األايم  هذه  نعيش  وحنن  نفسه  يعيد  التاريخ  هو  وها 
اإلرهاب  فعاد  األوىل،  اإلسالمية  الغزوات  أايم  أجواء 
اإلرهابية  الفصائل  وعادت  الداعشي،  التكفريي 
وعاد  خمتلفة،  إسالمية  وشعارات  أبمساء  املسلحة 
الطويلة  الدموية  املسرية  فهذه  ابجلملة,  األبرايء  قتل 
وأضعفت  إرادهتم  وسلبتهم  اإليزيدية  آمال  خيبت 
لالحنالل  عرضة  فباتوا  صفوفهم  ومزقت  قوميتهم  من 

من  خوفاً  احلق  قول  خيشون  اجلميع  فإن  والذوابن, 
من كل  الفتاوى  أصوات  فتتعاىل  ابلتمرد،  يتهموا  أن 
سلطان  من  اليوم  املدعومون  اجلهاديون  ويهب  انحية, 
فيحصدون  أردوغان،  طيب  رجب  العثماين  الدواعش 
ونساء  رجااًل  اإليزيدية  الداينة  أبناء  من  املئات  أرواح 
وشيوخاً وأطفااًل, وتنهب األموال وتسىب النساء وحتتل 
فهذه  املزارات,  وهتدم  املنازل  وحترق  واملدن  القرى 
وأملاً  قيحاً  اإليزيدية  قلوب  مألت  الدموية  الرتاكمات 
املظامل  ضغوط  فزادت  واستيائهم,  تذمرهم  فكتموا 
فوق ما يتحمله البشر, ومع ذلك هم صامدون, وحىت 
حرموا  احلرية  ونسيم  االنعدام،  عسري  ابت  التنفس 
احلني  بني  فتظهر  االنفجار,  أو  االختناق  فإما  منها،  
حزانً  وأكثر  أملاً..  أكثر  اإليزيدية  فعل  ردود  واآلخر 

بسبب وجود اإلرهابيني وممارساهتم.
الداينة  وجوهر  حلقيقة  الصحيح  الفهم  عدم  وبسبب 
املتشددين  املسلمني  قبل  من  وخاصة  اإليزيدية 
هو  وهذا  )ابليس(  عبادة  خانة  يف  وضعهم  جرى 
ضد  اإلابدة  انطلقت  البوابة  هذه  ومن  بعينه،  اخلطر 
أمثلة  امليدان  هذا  يف  ولنا  اإليزيدية،  الداينة  أبناء 
التارخيية،  املصادر  يف  وجدانها  كما  خنتصرها  كثرية 
وما  أبنفسنا  شاهدانها  وكما  آابئنا..  من  مسعناها  وكما 
اإلابدة  من  مشال كردستان  يف  اخلالتية  بالد  يف  حدث 
االستيالء  إىل  إضافة  اإليزيدية  سكاهنا  ضد  اجلماعية 
من  النساء  وسيب  األموال  وهنب  القرى  على عشرات 

حلقيقة  الصحيح  الفهم  عدم  بسبب 
قبل  من  وخاصة  اإليزيدية  الديانة  وجوهر 
يف  وضعهم  جرى  املتشددين  املسلمني 
خانة عبادة )ابليس( وهذا هو اخلطر بعينه، 
ومن هذه البوابة انطلقت اإلبادة ضد أبناء 

الديانة اإليزيدية.
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من  املئات  وقتل  حدث  ما  وحدث  املتشددين.  قبل 
القرى  عشرات  على  املسلمون  واستوىل  اخلالتية  أبناء 
املئات وهاجر  وقتل  العثماين،  العايل  الباب  من  بدعم 
اآلخرون إىل هنا وهناك، وال زالت أغنية احلملة )داي 
أبمساء  تذكرهم  وهي  اإليزيدية  أذهان  يف  ترن(  دالن 
بري  وهكاين  شيخا،  جموي  أمثال  من  املعارك  أبطال 

وكلشي جلوي.

فرمانات اإلبادة العثمانية

العهد  بداية  منذ  اإليزيديون  هلا  تعرض  اليت  احلمالت 
حسن  محلة  هي:  عشر  الثامن  القرن  وحىت  العثماين 
عام1733م  ابشا  أمحد  ومحلة  1715م،  عام  ابشا 
ومحلة سليمان ابشا عام 1752م، مث محلة اندر شاه 
اليت تواصلت من العام 1732م وحىت عام 1743م، 
إمارة  على  واحلملة  اجلليليني  محالت  جاءت  مث 
شيخان، وذهب ضحية هذه احلمالت املتواصلة على 
آالف  عشرة  من  أكثر  اإليزيدية  الداينة  أبناء  الكرد 
ومل  واملساملني،  العزل  اإليزيديني  األبرايء  من  شهيد 
املستمرة  واحلمالت  اإلابدة  حرب  من  شنكال  تسلم 

عليها منذ تلك الفرتة وحىت اآلن.
ابشا  علي  محلة  هناك  عشر كانت  التاسع  القرن  ويف 

عام  الصغري  ابشا  سليمان  ومحلة  1802م،  عام 
ومحلة  1835م،  عام  بريق  ارجنه  ومحلة  1809م، 
بني 1845-1846م،  ما  أوغلو  ابشا كريديل  رشيد 
ومحلة  1847م،   -1846 عام  ابشا  طيار  ومحلة 
وهيب  عمر  الفريق  محلة  مث  1891م،  بك  أيوب 
ابشا  بكر  محلة  بعدها  وجاءت  1892م  عام  ابشا 
قرى  على  بواتن  جزيرة  محلة  واثنيهما  1894م  عام 
)مريي كورد(  السوراين  ابشا  حممد  ومحلة  اإليزيديني 
بك  بدرخان  محلة  جاءت  مث  عام 1832-1834م 
على  للقضاء  العايل  الباب  من  بدعم  1844م  عام 

اإليزيديني مقابل االعرتاف به على إمارة )بواتن(.
العثماين  اجليش  من  واملنظم  املتواصل  اإلرهاب  إن 
اجلرائم  وارتكبت  مارست  اليت  اإلرهابية  واجملموعات 
الشنيعة ابسم الدين والدولة والقومية ضد أبناء الداينة 
الداينة  معتنقي  واآلشور  واألرمن  املساملني  اإليزيدية 
من  السرايين  الشعب  أبناء  يسلم  ومل  املسيحية، 
جمازر )السيفو( الذين كفرهم وأابح قتلهم من يصنفون 
املاليل  يستثىن  ومل  والدين,  ابهلل  ابملؤمنني  أنفسهم 
شعارات  حتت  وحتريضهم  اجلرائم  هذه  من  الكرد 

إسالمية خلدمة الباب العايل العثماين.
اإلسالم  املنطقة  يف  احلاكمة  الطبقات  سخرت  لقد 
واألحاديث  القرآن  فيها  مبا  الفلسفي كدين  وحمتواه 
ومتجيد  للعنف  أداة  إىل  )حممد(  للنيب  تنسب  اليت 
الفكر  جوهر  هي  اليت  اآلخر,  قتل  وتبيح  القمع, 
احلمالت  تلك  نفذ  من  عليه  استند  الذي  التكفريي 
واآلشور,  األرمن,  اإليزيديون,  ضحيتها  ذهب  اليت 
الرتك  العثمانيني  يد  على  وغريهم  واليهود,  والسراين, 
اليت  غزواهتم,  لصاحل  الدين  سخروا  الذين  وآخرون 
العلم  فبني  اإلسالمية..  الفتوحات  عليها  أطلقوا 
املساومة  العلم  لرجل  جيوز  واٍه ال  مثة خيط  والسياسة 
قول كلمتهم  جيرؤون  ال  السياسيون  وإن كان  عليه 
ومحالت  األنفاالت  خبصوص  والواضحة  الصرحية 
العثمانية,  ابلفرماانت  مسيت  اليت  املتواصلة  اإلابدة 
بقول كلمته  مطالب  للتاريخ  املوثق  العلم  رجل  فإن 

طاووس َمَلك 
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فظائع  من  جرى  فما  وجماملة,  وتنميق  مواربة  دون 
الرقاب  قطع  خالهلا  مارست  إابدة  ومحالت  وشنائع 
مبا  واالختطاف  والتدمري  واحلرق  واالغتصاب  والسيب 
فيها اختطاف األطفال والفتيات عرب عهود خمتلفة عرب 
الكرد,  العرب،  العثمانيون,  الرتك  فيها  التاريخ, شارك 
اإلسالمي,  للدين  املعتنقني  من  الصفويني  والفرس 
التاريخ  من  يسرياً  وجزءاً  الدين  هذا  جوهر  يعكس 

املغيب الذي ال جيب السكوت عنه.
واملخجل،  الدامي  التاريخ  هذا  عن  اللثام  إماطة  إن 
والغوص  اجملاملة،  التعابري غري  اختيار  تتطلب جرأة يف 
وتشخيص  ملعرفة  املأساوية  األحداث  أعماق  يف 
اجملرمون  اعتمدها  اليت  الفكرية،  واملربرات  الدوافع 
أفىت  أن  بعد  احلمالت،  تلك  ونفذوا  خططوا  الذين 
وأئمة  العرب،  وشيوخ  الكرد  ماليل  من  العديدين 
وذبح  قتل  تبيح  بفتاوى  السياسي  التكفريي  اإلسالم 
زرعهم  وحرق  نسائهم  وسيب  واملسيحيني،  اإليزيديني 
لإلسالم  الفكري  الدور  حتليل  إن  قراهم..  وتدمري 
التمهيد للقمع عرب هذه احلمالت أمر ال مفر منه، وهنا 
حروب  يف  ابإليزيديني  حل  وما  األنفال  ذكر  من  البد 
ذهب  اليت  هلم،  اجلماعية  العثمانية  اإلابدة  ومحالت 
احلمالت  تلك  يف  اإليزيديني  من  اآلالف  ضحيتها 
جلهم من األطفال والنساء والشيوخ من قرى بعشيقة 
داكا  و  وبوزان،  وختارة  ودوغات،  وشنكال  وحبزاين، 
ومال جربا وبعدرة وجممع خانك، وايسيان الذين غيبوا 
الصيت عام 1988، وقد  السيئة  األنفال  يف محالت 
اعتربوا  أهنم  األول  لسببني..  اجملاميع  تلك  تغيب  جاء 
يف  املقبور  البعثي  النظام  تصنيف  وحسب  اإليزيديية 
وهلذا  لإليزيديني،  التعريب  سياسة  مارس  الذي  العراق 
أقدم حزب البعث العراقي على قتل وإعدام أكثر من 
تسلم  ومل  اجملرم صدام حسني،  عهد  إيزيدي  يف  ألف 
البعث  وحزب  العثماين  البطش  من  السراينية  القرى 
تعرضت  اليت  املكوانت  جلميع  القسري  والتهجري 
العلم  مع  املنطقة،  يف  الدميغرايف  والتغيري  للتهجري 
واآلشور  والكرد  السراين  أن  تثبت  التارخيية  الرقم  أن 

آالف  منذ  وأقدمها  الشعوب  أوائل  هم  والكلدان 
شنكال  يف  املكتشفة  الرقم  مجيع  إن  كما  السنني، 
اليت  الكرد اإليزيديني هم أوىل الشعوب  تدل على أن 

سكنت شنكال منذ األلف الثالث قبل امليالد.

أصل تسمية اإليزيدية

يريد  ملن  اإليزيدية  الداينة  عمق  يف  للغور  كمدخل 
عن  للكشف  وعمقاً  سعًة  أكثر  تفاصيل  على  التعرف 
القدم  يف  والغارقة  القدمية  الكردية  الداينة  هذه  اتريخ 
تغيب  اليت  والقضااي  املداخل  بعض  على  والتعرف 
اإليزيدي  التاريخ  يف  والتنقيب  البحث  عن  أحياانً 
هلا  ميكن  ال  ظواهر  أمام  ملياً  التوقف  ينبغي  القدمي، 
ثنااي  يف  أو  اإليزيدية  امليثولوجيا  يف  عابرة  تكون  أن 

التاريخ.
من  الكثري  تناوهلا  اليت  املواضيع  من  اإليزيدية  تعد 
اختلفوا  وقد  والتحقيق,  ابلدراسة  والكتاب  الباحثني 
مساها  من  فمنهم  اإليزيدية,  تسمية  أصل  حول 
يف  واالختالف  االزداهية،  مسوها  وآخرون  اإليزيدية، 
الكتاابت  يف  اإليزيدية  وجود كلمة  إن  مرده  التسمية 
املسمارية السومرية هبذا الشكل )ى, زي, دي( وهي 
أحد  اكتشفها  واليت  امللوثة  غري  اخلرية  الروح  تعين 
يف  جندي(  )خليل  الباحث  أكد  ما  حسب  اخلرباء 
هلا  وهذه  اإليزيدية(،  الداينة  حقيقة  معرفة  )حنو  كتابه 
يف  اإليزيدية  الداينة  قدم  إلثبات  وأكيدة  عميقة  داللة 

األلف الثالث قبل امليالد.
ويشري الكاتب )دلشاد نعمان فرمان( أبن اإليزيدية هي 
الدايانت  إىل  جذورها  متتد  اليت  القدمية  الكرد  داينة 

الكتابات  يف  اإليزيدية  كلمة  وجدت   
زي,  )ى,  الشكل  بهذا  السومرية  املسمارية 
دي( وهي تعني الروح اخلرية الغري ملوثة.
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وطقوسهم  اعتقاداهتم  معظم  وأن  وامليثرائية,  الشمسية 
من  السومريني وغريها  إىل داينة  تعود  الدينية  واملراسيم 
جتسد  تبشريية  غري  دايانت  وهي  القدمية,  الدايانت 
من  مييزها  مبا  والتقاليد  العادات  من  وهلا  وحدانية هللا, 

غريها من األداين. 
معرفة  )حنو  يف كتابه  جندي(  )خليل  الباحث  ويذكر 
حقيقة الداينة اإليزيدية( إن كلمة اإليزيدي ينسب ألبناء  
الداينة اإليزيدية, ذلك القوم الذي يؤمن بت )ئيزى-إيزي( 
وإرادهتا،  الكون  عن  املسؤولة  اجملردة  األرواح  وهي 

ومنها اشتقت كلمة يزدان- أو خودي)هللا(.
ووردت تسمية اإليزيدية يف مصادر قدمية، فذكر املؤرخ 
إنه  آالف(  العشرة  )رحلة  يف كتابه  )زينفون(  اليوانين 
من  شعب  يستقر  امليالد كان  قبل   )401( حدود  يف 
إيزيدية  داينة  يعتنقون  )نينوى(  املوصل  قرب  الكردوخ 
وكذلك  واحلروب,  القتال  يف  ابرزة  شهرة  هلم  وكان 
جرت اإلشارة إىل كلمة ابراات سيين كتعريف ابإليزيدية 
الكردوخ،  امليديني  من  شعب  هريودت  اعتربهم  الذين 
عام  نينوى  حترير  يف  شاركوا  الذين  امليديني  هؤالء 
من  هم  اإليزيديني  الكرد  إن  أي  امليالد,  قبل   612

سكان جبال نينوى الشمالية منذ آالف السنني.

التركيبة االجتماعية 

وذلك  ابلتغيري،  للمجتمعات  السكانية  الرتكيبة  تتصف 
بفعل ما يتسم به من حالة حركية دائمة تتمثل ابلتوالد 

وجود  فال  وهكذا  والتناقص،  والوفيات  والتكاثر 
وعدده,  مقداره  يف  واثبت  ساكن  بشري  جملتمع 
دون  وكأهنا  تبدو  اليت  البشرية  اجملتمعات  تلك  وما 
أهنا  سوى  والتناقص  التزايد  آاثر  عليها  تظهر  ال  تغري 
اجملتمع  ألن  ذلك  التغيري,  حركة  تغفي  جمتمعات 
عدده  مجلة  يشكلون  الذين  أفراده  أما  ابٍق،  البشري 
اجملتمع  يف  العضوية  أن  يعين  وهذا  الفناء,  فمصريهم 
هو  هنا  اجملتمع  دراسة  من  يهمنا  الذي  دائم,  تغري  يف 
فئات كل  عدة  إىل  ينقسم  الذي  اإليزيدي  اجملتمع 

منها مسؤوليتها وترتيبها.
هلا  سياسية  قيادة  بني  موزعة  اإليزيدية  عند  واملسؤولية 
اإليزيديني(  )أمري  األمري  وهو  املتقدم  وفيها  األرجحية 
وقيادة دينية وفيها املتقدم البااب شيخ من ساللة شيخ 
ثالث  اإليزيدية  أن  معروف  هو  وكما  الدين،  فخر 
وواجباهتا،  مسؤوليتها  منها  لكل  اجتماعية  طبقات 
وهذه الطبقات هي )الشيخ- البري- املدير(. وظهرت 
الكردي  اهلكاري  آري  الشيخ  يد  على  الطبقات  هذه 
إىل  الطويل  سفره  من  عاد  عندما  والنسب  احلسب 
أوشكت  قد  اإليزيدية  الداينة  أن  وجد  حيث  اللش، 
على االنقراض نتيجة االضطهاد ات الدينية عليهم من 
ذلك،  يف  أفلح  وقد  إحياءها  فحاول  جماوريهم،  قبل 
التطور  مبقتضى  أمور  منها  وحذف  أضاف  أن  بعد 
الزمين، فأوجد طبقة الشيوخ إىل جانب البري اليت كانت 
النوراين،  قبل حلوله يف اللش  الدينية  ابلواجبات  تقوم 
اإليزيديني  بني  لنشرها  وواجبات  وظائف  هلم  وأوجد 
عن  ابلتوارث  عليه  وحافظوا  دينهم  على  ظلوا  الذين 
األجداد واآلابء منذ آالف السنني، وبقيت هذه الداينة 
من  الكثري  طقوسها  و  تعاليمها  يف  تضم  اليت  املقدسة 

القيم االنسانية السامية.

طبقات الديانة اإليزيدية

1ت الشيخ:
شيخة،  أو  شيخ  يسمى  الشيوخ  نسل  من  فرد  كل 
يقلب  أن  الروحية وال ميكن  الدرجة  وهم متساوون يف 

برا سرات .. من مناسك احلج اإليزيدي
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املقدسة،  الرموز  ميثلون  وهم  اآلخر،  بكنية  أحدمها 
هي:  شرائح  ثالث  إىل  أيضاً  الطبقة  هذه  وتنقسم 

)األداينية، والشمسانية، والقااتنية(  
أدي(  )الشيخ  إىل  نسبة  ابألداينية  مسيت  أ-األداينية: 
الدين،  شرف  الشيخ  حسن،  )الشيخ  أسر  وتشمل 
الشيخ  ختمي،  إبراهيم  الشيخ  الدين،  زين  الشيخ 

موسى، الشيخ يتيما(.
الدين،  ومشس  الدين  فخر  آل  وهم  ب-الشمسانية: 
دين   وانصر  دين،  وسجا  دين،  واباب  الدين،  وعماد 

ويصل نسبهم إىل الشيخ مند.
آدم  درويش  إىل  الساللة  هذه  تنتمي  ج-القااتنية: 
البسمريية،  آي  حممد  الشيخ  أسر  وتشمل  القااتين 
القادر،  عبد  والشيخ  امساعيل،  والشيخ  والشيخوبكر، 
إبراهيم  مري  ذرية  من  هو  الذي  حممد  الشيخ  أصبح 
والذي  القااتين  آدم  درويش  ابن  هو  الذي  ختمي 
بعد  على اإليزيدية  أمرياً  البسمريية  العائلة  إليه  تنتسب 
الكتاب  بعض  ويلقبه  الشمساين-األداين،  اخلالف 
إنه  يذكر  ابطين(،  )حممدي  الكردي  حممد  ابألمري 
حيرم الزواج بني هذه الشائح الثالث للشيوخ، كما هو 

حمرم ضمن الطبقات الثالث )الشيوخ، البري، الريد(.
2- البري:

الداينة  تكوين  منذ  القدمية  اإليزيدية  الطبقات  من  تعد 
مع تكوين الكون ومنذ العصور التارخيية  القدمية ولكن 
ظهرت  البري  طبقة  إن  يعتربون  اإليزيدين  الدين  رجال 
منذ العصور الزرادشتية وعصر األزداهية القدمي، وهذا 
يعين إن البري شيخ الطريقة واملرشد الديين، وهي أقدم 
الشيخ  جميء  قبل  حىت  موجودة  وكانت  دينية،  طبقة 
)آدي اهلكاري( إىل اللش، وال تقل عن طبقة الشيوخ 
والشيخ  البري  والزواج  التخالط  ويعد  الدينية  املنزلة  يف 
احلال  هو  كما  اإليزيدية،  الداينة  يف  حمرماً  واملريد 

ابلنسبة لشرائح الشيوخ والطبقات الثالث أيضاً.
واجبات الشيخ والبري

متمم  وإحدامها  الدينية  الواجبات  نفس  والبري  للشيخ 
لآلخر، ومن هذه الواجبات:

1-التوعية الدينية واالجتماعية وتعليم املريدية األقوال 
واألدعية الدينية. 

الدينية  اإلرشادات  وتوجيه  االجتماعي  2-اإلصالح 
إىل مريديه.

وإذا  مريديه,  دار  إىل  احلضور  والبري  الشيخ  3-على 
احتضر لتالوة األقوال عليه، مث القيام بغسله وتكفينه 

بعد موته.
4-مساعدة املريد مالياً )مادايً( إذا احتاج ذلك.

اللش  يف  الدينية  املناسبات  يف  املريد  5-إطعام 
النوراين. 

3- املريد:
بعض  أتدية  إليهم  عهد  اإليزيديني،  من  العامة  هو 
الوظائف الدينية ومنهم القوالون الذين يرتلون النصوص 
الدينية والفقراء الذين يشرفون على خدمة معبد اللش 
النوراين مع مهام أخرى, وهكذا ت إقامة عالقة دينية 
اجتماعية معقدة بني الطبقات الثالث املذكورة، فلكل 
إيزيدي شيخه وبريه وكذلك أخاً وأختاً لآلخرة, عهدت 
يعترب  عنها,  مسؤولني  ويكونون  يؤدوهنا  مراسيم  إليهم 
وتنتمي  الكادحة واملنتجة  االجتماعية  الطبقة  املريدون 
إىل عشائر عديدة, وكما ذكران أبن لكل إيزيدي  شيخه 
مقابل  املراسم  يف  اخلدمات  هلم  يقدم  وهو  وبرية, 
بيته  إىل  حضورهم  خالل  من  جتاهه  بواجباهتم  قيامهم 
لإلرشاد الديين واملريد مطيع لدينه, ويسأل الشيخ او 

رجال الدين اإليزيديني يف اللش النوراين
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البري عن أصول الدين والطريق الصحيح. 

العادات والتقاليد

لإليزيديني عادات وتقاليد اجتماعية متعددة منها:
1ت الوالدة والتعميد:

الفراش سبعة أايم  املرأة يف  الوالدة مباشرة تستقر  بعد 
رضع  يتم  حيث  حيويتها  الستعادة  فيت(  )هة  تسمى 
املولود اجلديد من حليب امرأة أخرى تسمى )الرضعة 
أو أختاً لطفل  األوىل( وهبذا يصبح الطفل املولود أخاً 
املرأة اليت أرضعته، فيصبح الرضيعان إخوة يف الرضاعة 
وحيرم الزواج بينهم، هذا إن كان أحدمها ذكر واآلخر 
أما  فقط،  واحدة  رضعة  الرضاعة  لو كانت  أنثى حىت 
يسمى  مقدس  مكان  يف  اللش  معبد  يف  فيتم  التعميد 
)كانيا سيب( أي العني البيضاء، يف اللغة العربية، حيث 
إن أهل املولود يزورون معبد اللش النوراين، و مبعيتهم 
ويقوم  املقدسة،  املياه  يف  تعميده  ويقصدون  املولود 
املقدسة ثالث  املياه  بتغطيته يف  متويل كانيا سيب  البري 
مرات مع تالوة دعاء خاص يسمى: )دوعااي موركرىن( 

عليه، أما اليوم فيكتفي برش املاء عليه.
2-اخلتان:

اإليزيدية،  متارسها  اليت  العادات  من  اخلتان  يعترب 
وال  معينة،  حتديد  دون  فقط  الذكور  على  ويشرتط  

اخلتان من  يعترب  اإليزيدي دون ختان، كما  جيوز دفن 
خيتار  حيث  واإلسالم،  اليهودية  قبل  القدمية  العادات 
الرجل )كريفه( الذي يريد اختتان أحد أوالدهم الذكور 
رجاًل آخر كي يضعه يف حجره وتسقط بضع قطرات 
األخري  فيكون  لباسه  طرف  على  املختون  دم  من 
)كريف العائلة( وتعقد بينهما عالقة دم وال جيوز الزواج 
)الكريف(،  وعائلة  أوالدها  اختتنت  اليت  العائلة  بني 
من  أو  طبقته  غري  من  اختيار كريفه  لإليزيدي  وجيوز 
والتعايش  اجلوار  حبكم  أيضاً  األخرى  الدايانت  أبناء 

املشرتك. 
3-الزواج:

والجيوز  اإليزيدية،  عند  الدينية  الشرائع  من  الزواج 
جيوز  ال  فمثاًل:  طبقته،  ضمن  إال  الزواج  لإليزيدي 
الشيوخ  طبقة  وضمن  واملريد،  البري  مصاهرة  للشيخ 
اليت  الثالث  الشرائح  بني  ما  الزواج  جيوز  ال  أيضاً 
لفروع  ابلنسبة  احلال  وهكذا  الطبقة  هذه  منها  تتألف 

األربعني للبري.
4- اجلنازة واملوت:

والسنن  الدينية  الروحية  األعمال  من  واملوت  اجلنازة 
املقدسة لدى اإليزيديني. وتتم مراسيمها كاآليت: 

رجال  أحد  حضر  املوت  على  اإليزيدي  أشرف  إذا 
وجهه  على  ويرش  عليه  الدينية  األقوال  لتالوة  الدين 
أختها يف اآلخرة..  أو  أخيه  املاء, وحيضر  قطرات من 
بثياب  لبسه  ويتم  بغسله,  ويقوم  بريه  أو  شيخه..  أو 
فوق  يوضع  الذي  التابوت  اجلنازة يف  توضع  أبيض مث 
من خشبتني  ويتكون  به ست(  )داره  املسمى  التخت 
أربع  له  مستطيل  شكل  على  ابحلبال  مشدودتني 
مقابض ويذهب جمموعة من الرجال بفرتة قبل تشييعه 
البدء  يكون  أن  وجيب  وهتيئته,  القرب  حلفر  املقربة  إىل 
بعمق  القرب  وحيفر  الشمس,  غروب  قبل  القرب  حبفر 
إىل  الشرق  من  ويكون طولياً  مرت  مرت ونصف وعرض 
توجيه وجهه حنو  ويتم  أكثر  أو  التابوت  بطول  الغرب 

شروق الشمس.

تعميد طفلة إيزيدية
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املقدسات

اللش النوراين:
القدمية,  اإليزيدية  املعابد  من  النوراين  اللش  يعد 
ويقع  اإليزيديني,  عند  قداسة  األماكن  أكثر  من  وهو 
مكسوة  هضاب  ومثانية  جبال  ثالث  بني  مضيق  يف 
جبل  هي  والبلوط,  السنداين  من  الباسقة  ابألشجار 
)عرفات( من الشمال وجبل)مشت( من اجلنوب وجبل 
مركز  عن  النوراين  اللش  ويبعد  الغرب,  من  )حزرت( 
يسار  على  مرتات  عشرة كيلو  حوايل  شيخان  قضاء 
النوراين كما  أتروش, واللش  إىل انحية  املؤدي  الطريق 
ذكران يعد من أقدس األماكن الدينية عند اإليزيديني فيه 
النوراين  اللش  ويسمونه  األحد,  الواحد  هللا  يتعبدون 

ومقصد حجهم املقدس, ومرجعهم الديين.

تداعيات سياسة اإلبادة في النمو 
السكاني لإليزيديني

بني  الفرق  عن  تنجم  اليت  النقصان  أو  الزايدة  تسمى 
يفد  قد  بينما  الطبيعي,  ابلنمو  والوفيات  املواليد 
غري  زايدة  إىل  هذا  فيؤدي  اخلارج،  من  مهاجرون 
إىل  السكان  يهاجر  قد  أو  واحدة(  )هجرة  طبيعية 
اخلارج مما يؤدي إىل نقص غري طبيعي )هجرة انزعة(، 
فقط  ليس  السكان  مهم يف حركة  عامل  إذن  فاهلجرة 
أيضاً  بل  للسكان  النهائي  العدد  يف  أتثريه  حيث  من 
من حيث أتثريه يف نسب فئات السن املختلفة وألننا 
املواليد  ونسبة  اإليزيديني  عن  رمسية  أعداد  منلك  ال 
الداعشية  االعتداءات  وخاصة  عندهم,  والوفيات 
الفاحشة على شنكال وقراها, وقتل وذبح العديد من 
الرجال والشبان والنساء وتشريد اآلالف من اإليزيديني 
األبرايء, وخطف العديد من النساء والشيوخ واالطفال 
الواهية  اإلسالمية  والشعارات  الدين,  ابسم  هذا  كل 
النمو  الكاذبة لذلك تكتفي فقط ابإلشارة إىل عوامل 

السكاين ونركز على التوزيع اجلغرايف هلم.

املواليد:
ابرتفاع  املعروفة  اجملتمعات  من  اإليزيدي  اجملتمع 

معدل املواليد ويعود ذلك إىل عدة عوامل منها:
1-الدين يشجع على الزواج وعلى اإلجناب. 

2-العامل الدميغرايف. 
3-العادات والتقاليد. 

الوفيات:
بسبب  اإليزيدي  اجملتمع  يف  الوفيات  نسبة  تزداد   
حبق  حصلت  اليت  اإلابدية  واهلجمات  الفرماانت 
اإليزيديني وكان آخرها اهلجوم الداعشي ابسم اإلسالم 
من  اآلالف  بتشريد  تسببت  واليت  شنكال كثرية  على 
أبناء الداينة اإليزيدية، وقتل اآلالف منهم. وتعترب نسبة 
نسبة  من  أهم  الدميغرافية  النظر  وجهة  من  الوفيات 
يف  السكان  حجم  تقدير  يف  الفصل  ألهنا  املواليد، 
كانت  لو  حىت  عالية  املواليد  نسبة  مازالت  جمتمع 
نسبة الوفيات دقيقة، إال اهنا ال تعطي فكرة  جلية عن 
اختالفات  وجود  إىل  ابإلضافة  اجملتمع.  يف  الوفيات 
املختلفة  السن  فئات  بني  الوفيات  نسبة  يف  جوهرية  

اليت تتعلق بدورها ابحلالة الصحية للسكان.
اهلجرة:

األساسية   العناصر  أحد  النقل  حركة  أو  اهلجرة  تعترب 
للنمو السكاين حيث تؤثر يف حجم وتركيب السكان، 

اللش النوراين
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حركة  أن  من  ابلرغم  العام  منوهم  على  القدرة  ويف 
احلال  هو  بذاته كما  قائماً  دوراً  تلعب  ال  هذه  التنقل 
مباشرة  تشارك  ال  والوفيات، حيث  للوالدات  ابلنسبة 
ذات  أهنا  إال  وتوالدهم،  السكان  خصوبة  حتديد  يف 
تراكيبهم  تكوين  السكان، ويف  توزيع  أمهية جوهرية يف 
ودميغرافية  اجتماعية  آاثر  عليها  تنعكس  املختلفة 
األخرية بشكل  السنوات  ولعبت هذه دورها يف  كبرية 
مدن  على  داعش  هجمات  بعد  حتديداً  للنظر  ملفت 
املتدهورة  الظروف  سامهت  حيث  شنكال  وقرى 
سامهت  وكذلك  منها.  اإليزيديني  السكان  هجرة  يف 
عمل يف  فرص  عن  البحث  جانب  إىل  الظروف  نفس 
هجرة اإليزيديني من قراهم ومدهنم إىل خارج بالدهم، 
تغيري  إىل  أورواب  بلدان  إىل  اإليزيديني  هجرة  أدى  وقد 
نقص  يف  سامهت  حيث  للسكان,  الدميغرايف  الرتكيب 
املناطق  سكان  إمجايل  من  نسبهم  وابلتايل  عددهم 
أساسيني  عاملني  على  اهلجرة  وتتوقف  يسكنوها,  اليت 

مها:
البيئة  من  والتعسفي  االضطراري  اخلروج  1-عامل 
املستقرة  غري  األوضاع  بسبب  فيها,  يعيشون  اليت 
احلرب  بسبب  سكناهم  وأماكن  ومدهنم  مناطقهم  يف 

واإلابدة اجلماعية من اجملموعات التكفريية اإلرهابية.
2-عامل اجلذب إىل البيئة اجلديدة املهاجر إليها. 

وقبل غزو األقوام األخرى ابسم اإلسالم كانت تركيبة 
الداينة  على  وكانوا  الكرد  من  سكان كردستان %70 
واآلشوريني  السراين  املسيحيني  من  و%30  اإليزيدية 
والكلدان واألرمن واليهود، حسب التقديرات التارخيية.

زيلكان  انحييت  يف  خاص  بشكل  اإليزيديون  ويتوزع 
الكرد  من  شنكال  مدينة  سكان  ومعظم  وابعدره 
الفرماانت  وخالل  العلويني،  والكرد  اإليزيديني، 
وشاركت  والعلويني،  اإليزيديني  هتجري  ت  العثمانية 
شنكال  ملنطقة  اجملاورة  العربية  والقبائل  العشائر  بعض 
قتل  يف  وطائفي  ديين  بدافع  العثمانيني  من  بتحريض 
على  واستولت  اإليزيدية  الداينة  أبناء  وهتجري  ذبح  و 
انحييت  يف  اإليزيديون  وتعرض  وأراضيهم،  بيوهتم 

اتروش، وقسروك، وشيخان وقرى مدينة دهوك، وجزيرة 
يف  مشال كردستان  وقرى  مدن  سكان  ومعظم  بواتن، 
والية آمد وطورعابدين وماردين وويران شهر إىل جمازر 
الكرد  يسلم  ومل  حبقهم.  فرمان   73 وصدرت  عديدة 
املاليل  وحتريض  العثمانيني  فرماانت  من  العلويون 
سامهوا  الذين  الكرد  ملاليل  يغفر  مل  والتاريخ  ضدهم. 
للسراين  السيفو  جمازر  ارتكاب  يف  العثمانيني  مع 

واألرمن واإليزيديني عرب هذا التاريخ األسود.

االستنتاجات:

عريقة  داينة كردية  أهنا  اإليزيدية  اتريخ  من  اتضح  1ت 
هو  ذلك  يؤكد  وما  السنني،  آالف  إىل  جذورها  متتد 

وجودها يف الكتاابت املسمارية السومرية القدمية. 
جبال  نطاق  ضمن  اإليزيديني  تواجد  مناطق  تقع  2ت 
كردستان, وهذا املوقع ساعد السكان على االستقرار 
والسكن فيها والسبب يعود إىل وجود العيون والينابيع 
مما ساعد السكان على االستيطان فيها, ومنها شنكال 

اليت سكن فيها الكرد اإليزيديني منذ آالف السنني.
3ت إن الظروف األمنية السائدة كان هلا األثر البالغ يف 

تدهور التغيري الدميوغرايف ملناطق تواجد اإليزيديني.
مازالوا  اإليزيديني  أبن  تبني  الدراسة  خالل  من  4ت 

متعلقني بعاداهتم وتقاليدهم.
هللا،  بوحدانية  مؤمنة  تبشريية،  غري  داينة  اإليزيدية  5ت 
وهي مغلقة على نفسها ومساملة، وهي داينة االعتقاد 

الصادق والقلب الصايف.
السنني  آالف  إىل  اإليزيدي  الدين  التاريخ  يرجع  6ت 
قبل ظهور األداين السماوية األخرى، وهي داينة الكرد 

األوىل منذ تكوين الكون.
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املصادر واملراجع:

دار  الزمن, كتاب صادر عن  نوائب  تقام  قدمية  داينة  اإليزيدية  عبود,  1-حبيب كاظم 
آراس للطباعة والنشر- أربيل عام 2007.

2-حسو درويش كتاب االزداهيون،  صدر يف مدينة بون -أملانيا عام 1992.
عام  سوراي   - دمشق  األوىل،  الطبعة  دميوغرافية،  دراسة  العراق،  سكان  3-األنصاري, 

.1970
الطبعة  للطباعة والنشر  الزمان  للمؤلف مسو سعيد، صادر عن دار  اليزيدية،  4-كتاب 

األوىل 2009.
5-هبدينان وعشائرها، كتاب أتليف عبد الرمحن بشر، الطبعة األوىل 2006.

سبرييز  دار  عن  صادر  القدمي،  اإليزيدي  التاريخ  يف  التنقيب  عبود، كتاب  6-كاظم 
للطباعة والنشر، الطبعة األوىل 2006.

العراقية  احلكومات  ظل  يف  اإليزيديني  الكرد  معاانة  نعمان، كتاب  دلشاد  7-فرحان 
جامعة  مطبعة  للنشر،  الواثئق  وحفظ  الكردية  الدراسات  مركز  عن  صادر   ،/1921/

دهوك.
مطبعة  عن  صادر  سليم،  قادر  مشو  زاين  عدانن  للمؤلف  اإليزيديني،  مأساة  8-كتاب 

خاين دهوك 2009.
9-جملة اللش العدد رقم  12 كانون الثاين عام 2000.

10-موسوعة األداين يف العامل.. دار كربيس انرت انشيوانل للنشر والتوزيع. 
اإليزيدية يف  الرابطة  لعام 2007، تصدر عن  رقم 38  العدد  نيسان،  11-جملة زهرة 

بعشيقة صفحة 24 إلقاء الضوء على سلوك اإليزيدية السيكولوجي. 
عن  صادر  احلسيين  توفيق  املؤلف  املقدس-  نشأهتم،عقائدهم, كتاهبم  12-اإليزيديون 

دار الزمان للطباعة والنشر، الطبعة األوىل 2008
13-مكتبة البيت اإليزيدي يف اجلزيرة السورية –عامودا- قزالجوخ، جملة اللش ايداع 

يف البيت اإليزيدي. 
الدين يف  الثقافية مع رجال  14-لقاءات متكررة للكاتب حسن ظاظا يف مراكز اللش 

معبد اللش النوراين. 
البااب شيخ يف منطقة  الروحاين  للكاتب حسن ظاظا مع رئيس اجمللس  15-لقاء خاص 

شيخان يف آب 1913.
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اإلبادة اجلماعية »السيفو« للشعب السرياني الكلداني 
اآلشوري من قبل االحتالل التركي- العثماني

حنا صومي
كاتب وعضو اجلمعية الثقافية السراينية - سوراي

مقدمة: 
سفاحاً  جمرماً  اإلنسانية  تشهد  ومل  التاريخ  يعرف  مل 
الرتكي  متخلفاً كاحملتل  استئصالياً  تكفريايً  ظالمياً  دموايً 
فال  مدنية,  أو  حضارة  أية  له  تكن  مل  الذي  العثماين 
وال  زراعة  وال  أدابء  وال  فن  وال  آاثر  وال  له  أجبدية 
وحكم  الغابة  قانون  إال  قوانني  وال  صناعية  مؤسسات 
القوة, واستطاعوا بتوحشهم االنقضاض على الشعوب 
السرايين  كالشعب  منهم  حضارة  أكثر  كانت  اليت 
احملرمات  كافة  فاستباحوا   ... اآلشوري  الكلداين 
فقتلوا وحرقوا ودمروا واغتصبوا وسبوا وأابدوا واستعبدوا 
اسطبٍل  إىل  وحولوها  إال  وال كنيسًة  ديراً  يرتكوا  ومل 
يدمروا  أن  وحاولوا  جوامع.  إىل  حولوها  أو  حليواانهتم 
كل اآلاثر لشعِب حضاري عمره أكثر من سبعة آالف 
فتاوى  على  اجلهنمي  مشروعهم  يف  معتمدين  عام, 
املنافقني  العثمانيني  السالطني  ووعاظ  البالط  شيوخ 
الذين أفتوا هلم ابحتالل أراضي الغري واحتالل واستعباد 
وللمؤمنني  هلم  هللا  وهبها  مبيناً  فتحاً  واعتربوه  شعوهبا 
يف  تطمع  اليت  التقوى  محاسة  لديهم  كانت  الذين 

النهرين-  بين  ما  بالد  شعوب  كانت 
وتفاعل  ومحبة  بسالم  تحيا  ميزوبوتاميا 
األتراك  مجيء  حتى  خالق  اجتماعي 
العثمانيين الذين اعتنقوا اإلسالم السني  
املنطقة  في  والتوسع   وجودهم  لشرعنة 
بين  واملؤامرات  والدسائس  الفتن  لخلق 
شعوب املنطقة واستغاللهم في احتاللهم 
األدمغة  غسيل  عبر   آمنة   

ً
وشعويا  

ً
دوال

القومي   الجانب  واستئصال  وبرمجتها 
وتوظيف ذلك  في مخططاتهم ومشاريعهم 
في  األصيلة  الشعوب  وتصفية  بإبادة 
السرياني  الشعب  تعرض  وقد  املنطقة، 
إلى   سنة  آلف  منذ  اآلشوري  الكلداني 
وتوجوها  العثمانيين  من  كثيرة  مجازر 
القرن  األول من  الربع  في  بإبادة جماعية 

العشرين. 
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سبيل  أضمَن  »إّن  هو:  التعليم  جوهر  وكان  الغنيمة. 
للقبيلة  األوفياء  األتباع  أو  الصاحلني  املواطنني  لتكوين 

الرتكية هو ترويض اخللق ال حترير الفكر«.
العثمانية  السلطنة  رعااي  بني  متييزًا  خلق  ذلك  إن كل 
وقد  الشريعة,  أقرته  متييزًا  املسلمني,  وغري  املسلمني 
املقهورة  الشعوب  على  العثمانية  اإلمرباطورية  طبقت 
وقسمت  مقدسة  وكحروب  دينية  كفريضة  اجلهاد 
فريق  يشكلون  الذين  املسلمني  فرقتني:  إىل  البشرية 
الشريعة,  وحتكمها  اإلسالم  دار  ومسوها  املؤمنني 
والصائرون  احلرب  دار  سكان  وهم  املسلمني  وغري 
القضائية لإلسالم، فيجوز أن حُيكم على  حتت السلطة 
السكان غري املسلمني ابملوت أو النفي أو العبودية أو 
لإلسالم,  خضوعهم  لقاء  اجلزية  يدفعون  حيث  الذمة، 
املسلمني  الرعااي  يتمتع كبقية  يكن  مل  الذمي  أن  علماً 
مبساواة أمام القانون, فإن شهادة مسيحي ضد شخص 
يشرتي  أن  جمرباً  االعتبار  بعني  تؤخذ  تكن  مل  مسلم 
املمات  وحىت  والدته  منذ  الذمي  فكان  ابملال،  وجوده 
ضعيفاً هشًا، سريع العطب، حمتقراً  ومهااًن, كان يعيش 
الذمة كان  وضع  ألن  للعبودية،  مستسلماً  اخلوف،  يف 

يتطلب إذالل الذمي وكان حُيرم عليه محل السالح.
للخالفة  املتخلفة  املتطرفة  املريضة  الذهنية  تلك  إن 
من  تنهض  احملتلة  الشعوب  جعلت  اإلسالمية  العثمانية 
التاسع  القرن  يف  القومي  الوعي  فيها  ويستيقظ  سباهتا 
يهدد  جسيماً  خطراً  العثمانية  السلطنة  فاعتربته  عشر، 
املتطرف،  إبسالمها  التمسك  على  فعملت  كياهنا، 
املسيحية  الشعوب  على  القضاء  مهمة  عليها  ليسهل 

واحلفاظ  االشوري  الكلداين  السرايين  الشعب  ومنها 
مجاجم  على  قامت  اليت  إمرباطورتيها  وحدة  على 
من  تتخوف  بدأت  أهنا  وخاصًة  األصيلة  الشعوب 
لتقسيم  مشروعاً  متتلك  اليت كانت  األوروبية  الدول 
اجلهاد  فتاوى  إبطالق  فبدأت  املريض,  الرجل  تركة 
القومي  اخلطاب  مع  خطاهبا  وحدت  مث  الكفار  ضد 
للشعب  اجلماعية  لإلابدة  متهيداً  الرتكي  الطوراين 

السرايين الكلداين اآلشوري.

 
السيفو  - اإلبادة اجلماعية:

تشري  السيف  تعين  سراينية  لفظة  وهي  ܘܘܘܘ:  السيفو  
يف  1915م  سنة  يف  الضحااي  معظم  قتل  طريقة  إىل 
املناطق اليت احتلتها الدولة العثمانية ومُسّيت ܘܘܘ ܘ ܘܘܘܘ      
ܘܘܘܘ ܘ  = شاتو د سيفو أي عام السيف ومُسّيت أيضاً 
اختصاراً  وتعرف  سريويو  عامو  د  قطلو   = ܘܘܘܘܘܘ  ܘܘܘ 
ويف  العرقي  التطهري  مبعىن  أي  ܘܘܘ  ܘ  ܘܘܘ  عامو  قطل 
تركيا تعرف شعبياً ابسم Sϋryani katliami  أو 
السراينية  املذابح  مبعىن   Sϋryani sykirimi
تذكرها  الغربية  املصادر  بينما  ابلفرمان،  األتراك  ومساها 
حتت اسم  Assyrian Genocide أو السيفو.

الشعب  بحق  اجلماعية  اإلبادة  أسباب 

 
السرياني اآلشوري الكلداني :

اليت  اإلابدة  لعمليات  أسباب  عدة  الباحثون  أعطى 
نفذها العثمانيون ابتداًء من أواخر القرن التاسع عشر، 
غري أن معظمهم يتفق على يقني القادة العسكريني أبن 
أية ثورة أو حرب ستؤدي إىل انفصال أجزاء واسعة من 
مبنتصف  البلقان  دول  يف  حدث  ما  مثل  اإلمرباطورية 
الدول  تلك  معظم  انلت  حيث  عشر،  التاسع  القرن 
القاطنة  استقالهلا, كما أدت حماوالت ترتيك الشعوب 
ضمن الدولة إىل ردود فعل معارضة، أدت إىل انتشار 
إىل  أدى  مما  السياسة،  هلذه  املعارض  القومي  الفكر 
تلك  لدمج  حماوالت  يف  للعنف  العثمانيني  استعمال 

السيفو       : : وهي لفظة سريانية 
قتل  طريقة  إىل  تشري  السيف  تعني 
يف  1915م  سنة  يف  الضحايا  معظم 
املناطق التي احتلتها الدولة العثماني.
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الشعوب يف البوتقة الرتكية، لذلك بدأت أوىل عمليات 
ما مسي  أثناء  سنة 1895م  واسع  نطاق  على  اإلابدة 
مدن  يف  اآلالف  مئات  قتل  عندما  احلميدية  ابجملازر 
جنوب تركيا وخاصة يف أضنة وآمد ))داير بكر(( وكان 
واآلشوريني  السراين  انضمام  من  العثمانيني  خلشية 

والكلدان واألرمن إىل الروس سبباً آخر يف اجملازر.

اإلبادة اجلماعية:
إبادة السريان واملسيحني في سنجق ماردين:

إن إابدة السراين واملسيحيني يف هذا السنجق وحيثما 
ابشا  رشيد  حممد  من  أبمر  تنفيذه  ت  املسيحيون  وجد 
وايل داير بكر الذي اعرتف لرفائيل دي نوغاليس وهو 
احلرب  أثناء  العثماين  اجليش  فنزويلي خدم كضابط يف 
خالل  من  اإلابدة  أوامر  تلقى  أبنه  األوىل  العاملية 
ثالث  على  حتتوي  احلرب  وزير  ابشا  طلعت  من  برقية 
 Yak« – Vur – »كلمات: »احرق- دمر- اقتل
Oldur«،  وأشار رافائيل إنه ليس هناك أدىن شك 
ملخطط  وفقاً  متت  قد  الرتحيل  وعمليات  املذابح  أبن 
ابشا  طلعت  األكرب  الوزير  قبل  من  بعناية  مسبقاً  أعد 

إلابدة كل األقليات.
عمليات  ينظمون  ابشا  رشيد  حممد  رجال  وبينما كان 
واملسيحني  السراين  بقتل  ويقومون  ماردين  التهجري يف 
يف املدينة  كانوا يف نفس الوقت يدمرون القرى اجملاورة 
الذين  واملاليل  الكردية  العشائر  آغاوات  بعض  بقيادة 
اجلهاد  على  األكراد  حّض  يف  االكرب  الدور  هلم  كان 
شيء  وأخذ كل  وسبيهم  وهنبهم  وقتلهم  الكفار  ضد 
املغروزة  احلديدية  والرزات  واألبواب  النوافذ  ُأطر  حىت 
وهو  ابيف كال  حممد  الشيخ  أن  علماً  اجلدران,  يف 
املشرفة  ومواقفه  داره  بشيخ  معروف  دين كردي  رجل 
أثناء اإلابدة اجلماعية السيفو، حيث كان ينادي أبعلى 
صوت للمجرمني: »أيها اجلهلة ال تستمعوا ألعدائكم 
ترتكبه  ال  حرام  القتل  هذا  يرضونكم..  الذين  اجملرمني 
الدور  له  وكان  ضمريكم«،  إىل  ارجعوا  الوحوش  إال 

اسحق،   صباغ,  إيلو،   عائلة  سراح  إطالق  يف  الكبري 
طريق  عن  ماردين  سجن  من  حنانة...  سنونو,  هبنان, 

وايل ماردين الذي كان جيّله كثريًا.

إبادة القرى التابعة ملاردين:

إىل  شاب   500 سيق  التجنيد  بذريعة  أرمن:  تل  1ت 
من  أتراك  جنود  َقِدم  مث  قتلوهم  الطريق  ويف  ماردين 
ماردين وأقاموا معسكرهم يف تل أرمن واستدعوا القس 
أنطون والقس ميناس واألعيان وقتلوهم ويف شهر متوز/ 
يوليو 1915م وصل بعض اآلغاوات ومعهم 3000 
مبساعدة  قاموا  اجملاورة  القرى  من  قادمني  رجل 
واملسيحيني  السراين  مئات  بقتل  األتراك  اجلنود 
»هللا  صيحات  مع  ابحلجارة  ترمجهم  اجلموع  وكانت 
طريق  على  املعتقلني  وساقوا  معاملتهم  وتسيء  أكرب« 
اجلليب  عبدهللا  بقيادة  عادوا  مث  وقتلوهم  الكولية  قرية 
وقتلوهم ابلسالح  الثياب  من  وعّروهم  ابن حاج كرمو 
املذبح  فوق  رؤوسهم  فقطعوا  األطفال  أما  األبيض، 
دخلوا  مث  قتلهم  وت  السهل  إىل  اآلخر  القسم  وأخذوا 
على  غزوهن  مثار  ومحلن  وهننب  نسائهن  مع  البيوت 
ظهور البغال، مث سيقت سبعون امرأًة إىل ابحة الكنيسة 
اغتصب  قد  درويش  وكان  واغتصنب  ثياهبن  من  فعّرِين 
بقتلها  قام  مث  املرة  تلو  مرةًّ  يعقوب  القس  ابنة  خاتون 

ذكر  بكر  داير  وايل  إىل  مقتضبة  برقية  أرسل  العثماين  احلرب  وزير  ابشا  طلعت 
فيها احرق - دمر- اقتل
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آخر النهار.
 2 يف  ماردين  عن  الصادرة  األوامر  2ت كولية: كانت 
ميليشيا  حاصرت  حيث  السراين,  إبابدة  يوليو  متوز/ 
وأكراد  »مرتزقة«  الچىت  مع  أتراك  وهم  اخلمسني 
القرية ومنعوا األهايل من اخلروج وبدأوا ابلقتل والنهب 
لقوا  قد  وخالل ساعات كان 2500 شخص سرايين 
صعد  اليت  جبور  أيليا  قريتهم  زعيم  ساحة  يف  حتفهم 
السطح  يف  فتحة  ففتحوا  سطحها  على  املهامجون 
اليت كانت  واجلثث  البيت,  وأحرقوا  النفط  سكبوا  مث 
وهم  ذحبوهم  بقي  ومن  احرقت  البيت  داخل  مكدسة 
رجل  وصعد  أكرب«,  »هللا  وصيحات  البسملة  يتلون 
امسه آل كور إىل أعلى السطح ومعه 50 طفاًل سراينياً 
وقذفهم إىل األسفل، وقبل اإلابدة بيوم التجأ السراين 
آغا  خليل  زعيمها  أمن  اليت  الكردية  تومكة  قرية  إىل 
قال  بقتلهم  املهامجون  طالب  وحينما  احلماية  هلم 
أن  حىت  ورفض  ضيويف.  هم  املسيحيون  هؤالء  هلم: 
يرغمهم على اعتناق االسالم, إن هذا الرجل الكردي 
الشهم والعادل ظل حيمي أولئك االشخاص طول مدة 

احلرب.
سيما  ال  اترخيها  يف  عريقة  قرية  هي  املنصورية:  3ت 
األرثوذكسية  السراينية  الكنيسة  بطريرك  قرية  أهنا 
كان  )1591-1597م(  بيالطس  اغناطيوس  مار 
الداشي  من عشرية  والكرد  السراين  من  فيها  املقيمني 
هنار  يف  السراين  جرياهنم  اآلغا  بقيادة  هامجوا  الذين 
األربعاء 16 حزيران/ يونيو 1915م فدخلوا كنيستها 

وهدموا  اآلابر  يف  جثثهم  وألقوا  فيها  من  وقتلوا كل 
من  خالية  خربة  وصارت  األخشاب  وابعوا  البيوت 

سكاهنا األصليني.
4ت قلعة املرأة: كان فيها كنيستان وثالثة كهنة ومدرسة، 
يف 15حزيران/يونيو قام آغا الداشوية ورجاله ابلتواطىء 
مع جنود أتراك وقتلوا وهنبوا وسرقوا مث ذهبوا إىل دير 
الزعفران بقيادة نوري البدليسي، فأخرجوا منهم 450 
فأخذوهم  املرأة،  قلعة  من  هربوا  قد  الذين كانوا  رجاًل 
أحد  جثامينهم يف  وألقيت  مفرق حاجو  عند  وذحبوهم 

املغاور.
فتك  حزيران  مطلع  يف  بنيبيل:  ابفوا-   – مسعرات  5ت 
أهل  فهرب  سراينياً،  رجاًل  بثمانون  عشريته  مع  اآلغا 
الشيخ  الدين  فقام رجل  قرية ابفوا  أما  الباقون،  القرية 
 500 حوايل  وقتلوا  عليهم  ابهلجوم  ورجاله  حسني 
إال  منها  ينجوا  ومل  البيوت  وهنبوا  السراين  أهلها  من 
نسمة   600 يسكنها   فكان  بنيبيل  أما  رجال,  ثالثة 
املهامجني وقُتل منهم سبعون رجاًل  قاوموا  السراين  من 
وكانت نساء القتلى البنيبليات أيخذون بنادق أزواجهم 
ومسّيوا  وانتصروا  املهامجني  على  النار  ويطلقون 

ابلعماليق لطول قامتهم. 

 
املذابح في طور عابدين:

من  غالبيتهم  نسمة   7000 فيها  مدايت: كان  1ت 
السراين والباقي من الكلدان واألرمن وعائالت مسلمة, 
عند  األتراك  اجلنود   وصل  يونيو  حزيران/   21 يف 
الفجر إىل مدايت واعتقلوا أكثر من 100 شخص أبمر 
يف  وألقوهم  وذحبوهم  للتعذيب  وتعرضوا  القائمقام  من 
أرسل   1915 اجلمعة  يوم  يوليو  متوز/   2 ويف  البئر, 
القائمقام إىل قرية صالح مبعواثً إىل شخص امسه حسنو 
الكردية  العشائر  آغوات  جيمع  أن  الناحية  تلك  مدير 
قرية  هومجت  التايل  اليوم  ويف  املسيحني  بقتل  ليقوموا 
صالح وقتلوا الرجال واغتصبوا النساء واستوىل حسنو 
املقر  صالح  قرية  يف  وكان  واألموال  البيوت  على 
أمر  متوز   16 ويف  يعقوب  مار  ابسم  وديراً  األسقفي 

قتل األطفال، جانب من اإلابدة السراينية اآلشورية الكلدانية
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القائمقام ابستدعاء اآلغاوات الكرد من داخل ماردين 
السراين  األتراك وهامجوها وصمد  اجلنود  مع  وخارجها 
للمهامجني  الكبري  والعتاد  العدد  رغم  أايم  عشرة  مدة 
منهم  اآلالف  وأُبيد  اإلابدة  فوقعت  ذخريهتم  نفذت  مث 
من  رجل  ألف  ومتكن  دحنو  هرمز  القس  رأسهم  وعلى 
الوصول إىل عني ورد, وكان الشيخ فتح هللا العني كايف 
املسيحيني  قتل  بعدم جواز  أفىت  وهو رجل دين كردي 
من  هو  و  للمسيحيني  أذيًة  ارتكب  جمرم  وتوبيخ كل 

قضاء مدايت.
2ت كربوران: كان فيها كنيستان واحدة منها  للقديس مار 
قرايقس، دعا مدير سنجق ماردين بعض آغوات العشائر 
اآلغا  بقيادة  املسيحيني فزحفوا وطوقوها  لقتل  الكردية 
مصطفى بن علي رمو مدة أربعة أايم من الصمود هدموا 
سقوف البيوت وألقوا القش داخل البيوت وأحرقوها مث 
هنبوا الكنائس والبيوت وقتلوا األسقف يعقوب اسقف 

دير الصليب للسراين.
1ت كرجوس )كفرجوس(: هي قرية كلدانية فيها كنيسة 
املنحوت يف  برصوم  مار  دير  يوجد  يعقوب ومشاهلا  مار 
الصخر وهو من أقدم أديرة طورعابدين, عندما بدأت 
وتعهد  الكلدان  مشدين  حسن  اآلغا  طمأن  اإلابدة 
واقتادوهم  عليهم  ابلقبض  رجاله  أمر  لكنه  حبمايتهم 

حفاًة إىل أحد السهول وقتلوهم.
مار  على كنيسة  تشرف  سراينية  قرية  ابتِه)ابيِت(:  2ت 
ولديه  أوصمان  اآلغا  ابته  سيد  أرسل  السرايين,  أفرام 
مجيل وجنم لقتل كافة مسيحيي القرية الذين احتموا يف 

كنيسيت القرية مث أقاموا حمرقة وأحرقوهم.
ألشجارها  عابدين  طور  بفردوس  وتلقب  قّلث:  3ت 
وبساتينها وهنرها, كان فيها كنيستان إحداهن تعود للقرن 
السابع امليالدي ابسم القديس مار يوحانون, عندما بدأ 
إىل  السراين  التجأ بعض  القرية  الكرد مبهامجة  آغاوات 
القس  ثالثة كهنة  بينهم  من  وكان  فأحرقوهم  الكنيسة، 
توماس  والقس  مسعود  والقس  موسى  والقس  ابراهيم 
واملكاشنية  الرشدية  عشائر  هامجت  عبدهللا,  والراهب 
ابراهيم ووالدته  القرية فقتلوا القس حنوش  والدفوفارية 

النساء  الرجال وخطفوا  وقتلوا  داره  عتبة  فوق  العجوز 
واألطفال وقتلوهم واستحوذوا على األراضي والبيوت.

مقراً  حسكيف(: كانت  )حسن كيفا-  حصن كيفا  4ت 
من  وقسم  السراين  من  نسمة   500 يسكنها  اسقفياً 
آغا  ابن  أمني  بواسطة  مدايد   مقام  قائم  أمر  األرمن: 
املسيحيني،  إبابدة  منري  أمحد  احلصن  آمر  إىل  اشكفتة 
فقط  ساعات  أربع  وخالل  أتراك  جنود  مع  فاجتمعوا 
أبنفسهن  النساء  رمت  بينما  القرية،  أهل  مجيع  ذحبوا 
الذين  املعتدين  وحشية  من  للخالص  النهر  يف  أحياء 

دمروا دير الصليب الذي كان مقر األسقفية.
5ت عني ورد: مجع قائمقام مدايد بعض آغاوات القرى 
عشائر  مدايد  يف  وحشدوا  املسيحني  لقتل  اجملاورة 
آغا  وسامل  آغا  أمحد  ورجال  والرمة  ومزيزح  عرانس 
 13000 إىل  عددهم  فوصل  ماردين،  عشائر  وكافة 
ألف رجل مدججني ابألسلحة وأبموال االرتزاق، فُقتل 
ورد  عني  قرية  زعيم  وأمر  رجل   250 من  أكثر  منهم 
مسعود ابلذود عن القرية حىت آخر قطرة دم وبعد 52 
ابب  بفتح  الكرد  من  البعض  اقرتح  احلصار  من  يوم 
رجل  هو  عنهم  مفاوضاً  السراين  فطلب  املفاوضات 
الدين الكردي الشيخ فتح هللا ابن الشيخ ابراهيم شيخ 
عني كاف لعدله وحمبته وإنسانيته وانتهى احلصار، لكن 
املتطرفني  ومالليهم  الرتكية  للدولة  العمالء  اآلغاوات 
وآخرين  محال  بطرس  القس  1917م  عام  يف  قتلوا 
أكثر  يفعل مبكره  اخلائن  ارمله: »إن  القس  يقول  وكما 

إابدة السيفو  1915م
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مما يفعله البطل الشجاع«.
آزخ  تعرضت  1915م  أغسطس  آب/  يف  آزخ:  6ت 
العثمانية  القوات  مع  الكرد  اآلغاوات  بقيادة  هلجوم 
مث  يوماً   24 من  ألكثر  حصارها  رغم  وانتصرت 
انسحبت لتعود بعد أشهر ومعها أكثر من 4000 رجل 

ولكنها عادت خائبًة جتر أذايل اهلزمية.
عن  مباردين  صور  مسلمو  بعض  اتصل  صَور:  7ت 
ينبغي  عليهم اختاذها ضد املسيحيني  اإلجراءات اليت 
ابهلجوم  فبدأ  بقتلهم  احلرية  القائمقام كامل  فمنحهم 
الكثريين  واقتادوا  وهنبوا  وقتلوا  األتراك  اجلنود  مع 
جاء  الثاين  اليوم  ويف  خوند،  خلراب  املسيحيني  من 
وقتلوهم  النساء  وعّروا  اجملاورة  القرى  من  املتطرفون 
يف  وألقوهم  والداببيس  ابهلراوات  روؤسهم  على  ضرابً 

أحد األابر. 
8ت دير العمر )دير مار كربئيل- كفراب – ابسربينا(: يف 
ابلفشل  وابئت  الثالث  القرى  هومجت  1915م  عام 
الذي  شندي  الشيخ  1917م  عام  يف  هجوماً  فشن 
القرن  منذ  مبين  الدير  أن  علماً  للدير  ملكيته  ادعى 
الرهبان  شندي  الشيخ  رجال  فقتل  امليالدي،  الرابع 
عنها  رفع  مث  أشهر  ستة  وصمدت  شخصاً  وسبعون 
آغاواهتا  بقيادة  العشائر  عاودت  فرتة  وبعد  احلصار 
القرويني  وقتلت  العثمانية  للسلطنة  العمالء  ومالليها 
الذين التجأوا إىل داخل الكنيسة, وكان فيها كنيستان 
مار اسطيفان وكنيسة القديس يوحنا, أما قرية ابسربينا 
حنو  ملكي  وزعيمها  سراينية  أسرة   200 فيها  فكان 
الذي  حيدو(  حنو  مشعون  البطل  والد  )وهو  حيدو 
الدفاع  لتأمني  أسلحًة  تسليمه  العثمانيني  من  طلب 
على  فاستولوا  رفضوا  لكنهم  السراين،  عن  الذايت 
القائمقام وبعد  القرية، فغضب  أسلحتهم وطردهم من 
ورد  عني  من  وجيهاً  ورجاًل  عيسى  القس  أرسل  أشهر 
قناعة  على  وكانوا  األسلحة  ليسرتدوا  جرجس  وامسه 
أبهنا ليست خدعة، فأخربوا الزعيم ملكي ولكن انطلت 
اخلدعة على الطرفني فأخرب القائمقام آغاوات العشائر 
الكردية أبن قرية ابسربينا مل يعد فيها سالح، فهجموا 

الزعيم  فقتلوا  تركي،  ومعهم 100 جندي  القرية  على 
ملكي حيدو وقتلوا السراين وهنبوا البيوت وعندما علم 
لصديق  حدث  مبا  بطي  عليكي  هفريكي  عشرية  إمام 
والده ملكي، فجلب مجيع أقرابءه وأهل قريته وآواهم 
حنو  ومشعون  بطي  عليكي  صار  )مث  احلرب  هناية  حىت 
العثماين  احملتل  حاربوا  الذين  األبطال  أعظم  من  حيدو 
ألهنما كاان يعلمان أن عدومها األوحد هو العثمانيون(. 

 
قضاء اجلزيرة:

يف 28 آب/ أغسطس اعتقلوا أسقف الكلدان يعقوب 
هنر  ضفاف  على  جثته  وألقوا  وقتلوه  وعذبوه  ابراهام 
فالفيان  السراين  مطران  على  القبض  ألقوا  مث  دجلة، 
ملكي أسقف السراين واثنان من الكهنة اخلور أسقف 
كهنة  وثالثة  كاستان  بول  االفرامي  والراهب  مشعون 
ختوم  وحنا  توما  ومرقس  عيسى  الياس  والقس  كلدان 
اعتقلوا  مث  النهر،  يف  جثثهم  وألقوا  ابلرصاص  ورموهم 
على  القبض  ألقوا  أغسطس  آب/   29 ويف  الراهبات 
)العوامات(  الكلكات  يف  ووضعوهم  املسيحيني  مجيع 
الدينية  املباين  مجيع  صادروا  مث  دجلة  بنهر  ورموهم 
دور  وثالث  و11 كنيسة  للكلدان  األسقفي  واملقر 
وقبل  املسيحيني,  بيوت  كافة  على  واستولوا  عبادة 
يوليو  متوز/   3 يف  أسابيع  بثالثة  اجلزيرة  شعب  إابدة 
قرية  و15  للسراين  اتبعة  قرى  عدة  دمروا  1915م 
ثالثة  الضحااي  ومن  عني  بعد  أثرًا  فأضحت  كلدانية، 
من الكهنة الكلدان األب أغسطني مرجاين )الذي كان 
العثماين: »جيب  استدعاه املدير وأبلغه إرادة السلطان 
اإلسالم«،  ابعتناق  يقبلوا  مل  إذا  املسيحيني  مجيع  قتل 
بطرس  والقس  املنصورية(  قرية  ومسيحيي  هو  فرفض 
خابور  فيش  قرية  ويف  شريين  توما  واألسقف  التاقياين 
القرية من قبل  اليت كان فيها 1300 كلداين هومجت 
حممد آغا رئيس عشرية اآلرتسوي وفتك ابلكثري منهم 
ذراعيه  برتوا  الذين  توما شريين  األسقف  رأسهم  وعلى 
أن يرمجوه مع صيحات »هللا أكرب« وألقوا جثث  قبل 
اآلغا  توجه  مث  دجلة،  هنر  يف  منهم  شخص   900
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على  واستوىل  وهنبها  الكلدانية  جيزة  قرية  إىل  حممد 
السردحلي  نوري  الشيخ  أما  فيها,  القمح  مستودعات 
وهو عامل دين كردي وقف ضد قتل املسيحيني وهنبهم 
وأذيتهم وأيضاً مفيت جزيرة ابن عمر الشيخ أمحد حلمي 
حبق  اجملرمني  أايدي  اقرتفته  ما  ضد  وبقوة  وقف  الذي 

املسيحيني.

 
قضاء نصيبني:

السراين  من  سكاهنا  أغلب  قرية كان   240 وتشمل 
وكان  يهودية  وجالية  أرمنية  وأقلية  الكلدان  إىل  إضافة 
فيها ثالثة كنائس )مار يعقوب النصيبيين وكنيسة للسيدة 
العذراء وكنيسة صغرية مهدمة للكلدان(،  بدأت اإلابدة 
فقتل  1915م،  أغسطس  آب/   16 يف  نصيبني  يف 
شوحا  أسرة  مث  السرايين  األسقف  ومنهم  أواًل  األعيان 
إال  منهم  ينجوا  ومل  مجيعاً  فقتلوهم  العريقة،  الكلدانية 
أمها مرايم, ومعظم  طفلة عمرها 12 سنة وعادت إىل 
منهم  القليل  وهرب  مصرعهم  لقوا  نصيبني  مسيحيي 
البطل محو  اليت استقبل زعيمها اإليزيدي  إىل شنكال، 
شرو حوايل 20 ألف من السراين والكلدان واآلشوريني 
لكنه  شنكال  حبرق  العثمانيني  هتديد  وبرغم  واألرمن, 
رفض تسليمهم وكان قد أصدر تعليمات صارمة لشعبه 
نظرة  مسيحية  امرأة  إىل  ينظر  من  أبن كل  اإليزيدي 
شهوانية يقتل وكل من لديه رغيف خبز فليعطي نصفه 
الطرف  على  السراينية  القرى  أما  املسيحي،  ألخيه 
فقد  وجزيرة  نصيبني  بني  عابدين  طور  من  اجلنويب 
دمرت ابلكامل وقتل وهجر شعبها السرايين واملسيحي 

ابلكامل.

 
سنجق سعرت:

السراين  من  غالبيتهم  قرية   36 سعرت  قضاء  يشمل 
مايو  أاير/  منتصف  يف  اإلابدة  بدأت  والكلدان، 
أبرشية  فأبيدت  حزيران،  يف  تنتهي سوى  ومل  1915م 
الكلدان متاماً وأعدم 767 رجاًل دفعة واحدة أما الذين 

الچىت  أما  ابآلالف  فكانوا  والشوارع  املنازل  يف  قتلوا 
تكفلوا  الكرد  وآغاوات  املدينة,  مبسيحيي  تكفلوا 

مبسيحيي القرى.
 12000 سعرت  يف  والكلدان  السراين  عدد  كان 
رأسهم  وعلى  مجيعاً  مصرعهم  لقوا  وقد  نسمة  ألف 
يف  الكلدن  أبرشية  أساقفة  رئيس  بشري  أدي  املطران 
واللغوية  التارخيية  أبحباثه  العلماء  عالمة  وهو  سعرت 
املدينة  واحتلوا  والتالميذ  واملعلمات  الراهبات  وقتلوا 
املنقولة و هنبوا  املنقولة وغري  واستحوذوا على األموال 
كاتدرائية  أما  التجارية،  واحملالت  واملخازن  البيوت 
القرى  أن  حليواانهتم، كما  إلسطبل  فحولوها  الكلدان 
تدمري 31 كنيسة  وت  والثالثني سويت ابألرض  الستة 

ومخس كنائس صغرية ودير قدمي.

اجملازر واملقاومة في أورميا:

املشرق  كنيسة  بطريرك  بنيامني  مشعون  مار  تلقى 
إىل  العثمانية  الدولة  دخول  قبيل  وعوداً  اآلشورية, 
مناطق  وتطوير  مدارس  بفتح  األوىل  العاملية  احلرب 
على  موافقته  حال  يف  هكاري،  يف  اآلشوريني  متركز 
الوقوف على احلياد يف أية حرب مستقبلية مع روسيا، 
لكن األتراك ضربوا وعودهم له عرض احلائط، وبدأت 
احلرب  اندالع  قبل  أي  1914م  صيف  يف  اجملازر 
هبا،  للمباشرة  مهيأة  الظروف كانت  ألن كل  الكونية, 

يف  والكلدان  السريان  عدد  كان 
لقوا  وقد  نسمة  ألف   12000 سعرت 
 وعلى رأسهم املطران 

ً
مصرعهم مجيعا

أدي بشري رئيس أساقفة أبرشية الكلدن 
بأحباثه  العلماء  عالمة  وهو  سعرت  يف 

التارخيية واللغوية.
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حيث بدأ غزو القرى اآلشورية من قبل األتراك وآغاوات 
إبعدام  قارص،  مقاطعة  يف  للعثمانيني  العمالء  الكرد 
أعلمت  فقد  وعليه  ابلسيوف,  وتقطيعهم  القرى  رجال 
 27 يف  طهران  يف  سفريها  الروسية  اخلارجية  وزارة 
أن  جيب  اآلشوريني  انتفاضة  أبن  يوليو 1914،  متوز/ 
تبدأ، لكن البطريرك آثر االلتزام بوعده ومل حيرك ساكناً 
بوعودهم،  األتراك  يفي   أن  منتظراً  جرى  مما  ابلرغم، 
بني  العسكرية  العمليات  بدأت  1914م  خريف  ويف 
ومل  موقفه  على  بقي  البطريرك  لكن  واألتراك،  الروس 
رعاايه  إىل  رسائل  أرسل  أنه  حىت  الروس،  إىل  ينضم 
العثمانيني  احملليني  حلكامهم  الوالء  منهم  فيها  طلب 
أن  أمل  على  هلم  التابعة  امليليشيات  جماهبة  وعدم 
احلرب,  شعبه كوارث  وجينب  ابلتزاماهتم  األتراك  يفي 
مع  وليس  وقتلة  جمرمني  مع  يتعامل  أنه  يعلم  يكن  ومل 
اهلجوم  فشل  وبعد  وعودها  حترتم  حمرتمة  دولة  حكومة 
ابطومي،  ابجتاه  القوقاز  جبهة  على  للعثمانيني  األول 
األرمنية  املرتفعات  يف  الدميغرايف  الواقع  تغيري  قرروا 
وذلك إبابدة وترحيل سكاهنا األرمن، غري أن عمليات 
تشرين   12 ويف  املسيحيني،  ابقي  مشلت  التصفية 
اخلامس  السلطان حممد  أعلن  نوفمرب 1914م  الثاين/ 
اإلسالم  شيخ  وصادق  اإلسالم(  )أعداء  على  اجلهاد 
العثماين على هذه الدعوة إبعالن فتوى اجلهاد يف 14 

تشرين الثاين/ نوفمرب 1914م.
إاّل  القوقاز  جبهة  على  العثمانيني  فشل  من  وابلرغم 
اخرتاق   من  1915م  السنة  رأس  يوم  يف  متكنوا  أهنم 
تذكر,  مقاومة  دون  إيران  يف  الروسية   الدفاعات 
الفرتة  هذه  نفس  ويف  وأورميا,  تربيز  على  والسيطرة 
وكذلك  هكاري،  يف  وآشورية  أرمنية  قرى  إابدة  بدأت 
هنب وقتل سكان القرى السراين والكلدان يف مقاطعيت 
شهر  ويف  وان،  حبرية  جنوب  الواقعتني  وغاوار  ألباق 
نيسان 1915 كان آشوريو منطقة وان يتعرضون إلابدة 
شاملة،  كما ت اعتقال شقيق البطريرك )هرمز مشعون( 
للمقايضة على حياته  املوصل  إىل  وأرسل  استنبول،  يف 
مقابل عدم إعالن احلرب, وهنا أسقط يف يد البطريرك، 

ما  بسبب  النفس  ضبط  من  قدراً كبرياً  مارس  أن  بعد 
حلق بشعبه، وآثر مصلحة شعبه على حياة أخيه, وأعلن 
أاير/   10 يف  اجملرمة  العثمانية  الدولة  على  احلرب 
مايو 1915م، ويف صيف هذه السنة دخلت القوات 
مسكو  اآلغا  بقيادة  الكردية  الشكاك  وعشائر  الرتكية 
إىل إقليم هكاري وأحرقوا القرى ومنها )قوجانس( مقر 
البطريرك وبدأ االقتتال والفوضى تعم املناطق احلدودية 

عامة.
فقد  ربيع وصيف 1915م،  الرتكي يف  الداخل  أما يف 
كان السراين والكلدان يتعرضون إىل أبشع إابدة عرقية 
عرفها التاريخ )يف مدن  آمد، وماردين، والرها، والقرى 
التابعة هلا, ويف طور عابدين، وبرية نصيبني,....( على 
املتحالفة  الكردية  العشائر  وآغاوات  العثمانيني  يد 

معها.
البلشفية يف روسيا عام 1917م  الثورة  وعندما قامت 
القوات  وانسحبت  متاماً  الشرقية  اجلبهة  اهنارت 
لصاحل  العسكرية  القوى  موازين  فاختلت  الروسية، 
إابدة  ذلك  نتيجة  من  وكان  والعشائر،  الرتكية  القوات 
القرى  وتدمري  أبيها  بكرة  عن  اآلشورية  املقاومة 
حماولة  ويف  التارخيية،  خزائنها  وهنب  والكنائس 
للتهدئة وإبرام الصلح مع عشائر الشكاك الكردية، عرب 

مار مشعون بنيامني، الزعيم الروحي لآلشوريني خالل فرتة اجملازر
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مساع عديدة، غدر اآلغا مسكو إبيعاز ايراين ابلبطريرك 
آذار/  3 يف  ضيافته  يف  وهم  معه  ومن  مشعون  مار 

مارس 1918م، وعلى إثر ذلك عادت الفوضى وجتدد 
أوطاهنم  عن  اجلالء  إىل  اآلشوريون  واضطر  االقتتال، 
كل  من  املعادي  احمليط  بسبب  أمناً،  أكثر  ملناطق 
وملئات  اجلبال  عرب  الكبري  النزوح  واثناء  اجلهات، 
إىل  تعرضوا  القاسية،  الشتاء  أجواء  ويف  الكيلومرتات، 
واألمراض  واجملاعات  واملصائب  الويالت  أنواع  شىت 
الفتاكة، هذا عدا عن هجمات آغاوات القبائل الكردية 
فقتل من جراء كل ذلك عشرات  التنقل،  اثناء  عليهم 
أقنع  فقدوا نصف عددهم، وهنا  منهم, حبيث  اآلالف 
اإليرانيون آغا مسكو ابلقدوم إىل شنو للتفاوض فنصبوا 

له كمني وقتل يف عام 1930م.
 

إبادة الشعب السرياني املاروني اللبناني:

اللبناين  السرايين  الشعب  إابدة  العثمانيني  هدف  كان 
املؤرخ  ذلك  أكد  بتجويعه كما  فقاموا  لبنان،  جبل  يف 
عن  عرب  وكما  خليفة  عصام  الدكتور  اللبناين  والباحث 
البستاين يف  أنطون  الدكتور  األطباء  نقيب  اإلابدة  تلك 
لبنان 1915- جبل  الكربى يف  اجملاعة  »اتريخ  كتابه 

1918م ، حيث قال: »إهنا إابدة مجاعية من الدرجة 
األوىل مرت بصمت وحصلت نتيجة إرادة مسبقة ومتت 
جبل  على كامل  العثمانيون  فرضه  بري  ترمجتها حبصار 
لبنان ملنع إدخال القمح من البقاع وسوراي ويف املقابل 
قاموا مبصادرة القمح من البيوت إلطعام جيوشهم .... 
لقد ابع األهايل بيوهتم ورهنوها مقابل كيس من القمح. 

وكان عدد ضحااي االابدة 250 ألف سرايين ماروين«.

 
التهجير األخير:

األشخاص  ممتلكات  مبصادرة  الرتكية  احلكومة  قامت 
1923م  عام  قبل  اخلارج  إىل  سافروا  أو  قتلوا  الذين 
ومنع املسيحيني من السفر داخل األانضول دون جواز 
واملسيحية  السراينية  املدارس  وكافة  داخلي،  سفر 

واهليئات  البعثات  ومنعت  تركية  مدارس  إىل  حتولت 
واخلالية  املنكوبة  األبرشيات  إىل  الوصول  من  األجنبية 
الدولة  منحتها  فقد  املرتوكة  األموال  أما  مؤمنيها،  من 
الالجئون  اصطدم  املدن  األتراك, ويف  لفالحيها  الرتكية 
السكان  على  املفروض  ابحلظر  واملسيحيون  السراين 
من  ذاك كان  إذ  عمل،  على  احلصول  من  حلرماهنم 
قبل  من  هلم  املقدم  العرض  يقبلوا  أن  جداً  البديهي 
السلطات مبنحهم جواز سفر وترحيلهم إىل سوراي ويف 
ميلكونه  ما كان  آخر  من  جيردوهنم  ذاته كانوا  الوقت 
عاماً  عشرين  قبل  إىل  تعود  متأخرة  بضرائب  مبطالبتهم 
ودفع  العسكرية  اخلدمة  من  اإلعفاء  بدل  رسوم  ودفع 
السفر،  جواز  على  احلصول  لقاء  جداً  مرتفع  مبلغ 
القطار  إىل  يرافقوهنم  الذين كانوا  الدرك  أن رجال  كما 
وكانوا  لديهم  الباقية  القليلة  اجمليدايت  يسلبوهنم  كانوا 
يسفروهنم إىل حلب بعد أن يسجلوا على جواز السفر 

التنويه التايل: »ممنوع العودة إىل تركيا«.
السرايين  للشعب  اجلماعية  اإلابدة  شهداء  عدد  إن 
نسمة,  ألف   800000 الت  جتاوز  اآلشوري  الكلداين 
ذاب  حيث  وأمريكا  أورواب  إىل  ابملاليني  ر  ُهجِّ من  عدا 
يف تلك القارات وفقد جذوره الوطنية والقومية، أما من 
شوفينية  سياسات  حبقه  مورست  فقد  الشرق  يف  بقي 
ابحلركات  جتسد  الذي  التكفريي  الفكر  من  وعاىن 
اليت دمرت وحرقت وهنبت وقتلت وهجرت  األصولية 

شعبنا يف سوراي والعراق حىت هذه اللحظة.

مبصادرة  الرتكية  احلكومة  قامت 
سافروا  أو  قتلوا  الذين  األشخاص  ممتلكات 
إىل اخلارج قبل عام 1923م ومنع املسيحيني 
سفر  جواز  دون  األناضول  داخل  السفر  من 
داخلي، وكافة املدارس السريانية واملسيحية 

حتولت إىل مدارس تركية.
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اعترافات األعداء واألصدقاء مبجازر السيفو:

ارتكب  »لقد  أاتتورك:  كمال  مصطفى  شهادة  1ت 
إىل  سابقاً، وجلأوا  أتراك جرائم غري مسموعة  مواطنون 
واجملازر  النفي  ونظموا  الطغيان  يف  املبتكرة  الطرق  كل 
وصبوا الوقود على األطفال وأحرقوهم واغتصبوا النساء 
واألرجل  األيدي  املربوطي  أهلهن  أعني  أمام  والبنات 
على  واستولوا  وآابئهن  أمهاهتن  أمام  الصبااي  وخطفوا 
إىل بالد  النساء  والعقارات وساقوا  الشخصية  األموال 
ما بني النهرين ويف الطريق عاملوهم بشكل غري إنساين 

ووضعوا األلوف يف زوارق وأغرقوهم يف البحر...«.
شاهداً  وكان  مورغنطاو  األمريكي  السفري  شهادة   -2
سن  بني  أنقرة  يف  الرجال  على  »قبض  اجملازر:  على 
ابجتاه  وأرسلوهم  ببعضهم  أربعة  وربطوا كل   70-15
ساعات  ست  أو  مخس  مسري  وبعد  القيصرية  مدينة 
وصلوا إىل واد منعزل هامجهم فيه غوغاء من الفالحني 
واملناجل  والفؤوس  واملطارق  ابهلراوات  األتراك 
تكن  مل  األدوات  تلك  واملناشري،  واجملاريف 
ابألسلحة  القتل  مع  ابملقارنة  الفظيع  املوت  تسبب 
أنفسهم  األتراك  يقول  بل كما  وحسب،  واملسدسات 
يضيعوا  مل  ألهنم  اقتصادية،  أكثر  الطرق  تلك  كانت 
أابدوا  الطريقة  النحاسية, هبذه  واألغلفة  البارود  سدى 
واألغنياء  املثقفون  فيهم  مبن  الذكور  السكان  كل 
مفزع  بشكل  املشوهة  أجسامهم  وتركت  أنقرة,  يف 

لتفرتسها احليواانت املتوحشة يف الوادي«.
عاماًل  الذي كان  مسيث  فلويد  الدكتور  شهادة   -3
مايو  أاير/   21 »يف  بكر(:  )داير  آمد  يف  ابإلرسالية 
ويف  أشخاص  أربعة  جممعنا  استقبل  عام 1915م  من 
واألطفال  النساء  من  جماميع  وصلت  الثاين  اليوم 
األرمن والسراين وقد أخربين القرويون أن بعض الكرد 
هامجوهم قبل ثالث ليايل كما قام العسكر بسد الطريق 

إىل آمد غري أن البعض متكن من التسلل إليها«.
4- الكاتب الرتكي جالل نوري بيك كتب كتاابً بعنوان 
تقتضي  املصلحة  »إن  فيه:  جاء  املستقبل«  »اتريخ 

على حكومة اآلستانة إبكراه السوريني على ترك أوطاهنم 
اللغة الرتكية  وجيب حتويلها إىل مستعمرات تركية لنشر 

اليت جيب أن تكون لغة الدين«.
وقت  تصدر  اليت كانت  العاملية  الصحف  5- كافة 
معظم  اإلابدة يف  أعمال  اجلماعية غطت  اإلابدة  وقوع 
أراضي السلطنة العثمانية عن طريق مراسلني ومصورين 
ولندن  اتميز  ونيويورك  بوست  »الواشنطن  كصحف 

اتميز«.
وقت  صدرت  اليت  الرتكية  العثمانية  الصحف   -6
املسيحيني  على  القضاء  أبعمال  تفتخر  اإلابدة كانت 

حيث كانوا قد أطلقوا عليهم تسمية الكفرة.
7- تقارير وشهادات وكتب صدرت عن رجال الدين 

واملبشرين املوجودين على األراضي الرتكية.
8- الكتاب األزرق الذي أصدره اإلنكليز عام 1916 
اليت  والفظائع  اجلرائم  عن  ومشاهدات  واثئق  ويتضمن 

ارتكبت حبق مسيحيي تركيا.
وكان  لويس  برانرد  األملاين  الكاردينال  مذكرات   -9
الرتكية  القوات  جانب  إىل  يعمل  أملانياً  عسكرايً  خبرياً 
وشارك معها يف حصار بلدة آزخ السراينية، وقد ترهب 
وبطوالهتم  آزخ  أهل  مبوقف  متأثراً  احلرب  انتهاء  بعد 
على  هو  وكان  هلم  العذراء  مرمي  السيدة  ومبساعدة 
رأس الفريق العسكري الذي دخل آزخ يف عملية حبث 
يف  الرعب  أدخل  والذي  به  املشتبه  املدفع  وجود  عن 
قلوب األتراك ومل يكن له أثر بل كانت معجزة مساوية 

هذا ما قاله الكاردينال.
10- أدولف هتلر. 

11ت  وينستون تشرشل.      

اجلماعية  اإلبادة  شهداء  عدد  إن 
اآلشوري  الكلداني  السرياني  للشعب 
من  عدا  نسمة,  ألف   800000 الـ  جتاوز 

ر باملاليني إىل أوروبا وأمريكا
ِّ
ج

ُ
ه
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األتراك  العربية ضد  الثورة  قائد  علي  بن  12-احلسني 
      . 1916

قاضي  وهو  ابش  مصطفى كمال  منرود  شهادة   -13
1-20  كانون  وثيقة  الرتكية-  العسكرية  احملكمة  يف 
:«لقد  فيها  يقول  استنبول،  يف  1920م  يناير  الثاين/ 
ارتكب رجال هذا البلد )تركيا( جرائم مل يسمع هبا من 
من  ختيلها  املمكن  الطغيان  وسائل  مجيع  ومنها  قبل 
للنساء  واغتصاب  لألطفال  وإحراق  وجمازر  ترحيالت 
وأرجلهم  أايديهم  املقيدة  ذويهم  أعني  أمام  والفتيات 
آالف  ونقل  والعقارات  الشخصية  املمتلكات  وسرقت 

األبرايء يف السفن ورميهم يف البحر.
جملس  يف  عضو  وهو  برايس  فيسكونت   -14
أمام  املذابح  حول  بشهادته  أدىل  الربيطاين  اللوردات 

اجمللس يف 13 تشرين الثاين 1918م.
وبعد مرور 103 أعوام على اإلابدة اجلماعية اكتشفت 
آالف األدلة واإلثبااتت على تورط الدولة العثمانية يف 
واملسيحيني  اآلشوري  الكلداين  السرايين  الشعب  إابدة 

عامًة.

الدور  بفضح  السرياني  االحتاد  حزب  دور 
العثماني في اإلبادة اجلماعية:

إليصال  والعامل  أورواب  يف  فروعه  عرب  احلزب  بدأ  لقد 
عالقة  له  من  وكل  القرار  مراكز  إىل  السيفو  قضية 
مجع  يف  العظيم  والدور  اجلماعية  اإلابدة  مبوضوع 
شهادات  وتسجيل  والصور  واملستندات  الواثئق 
من  واستطاعوا  اجلماعية  اإلابدة  عايشوا  ملن  حية 
واجتماعاهتم  واعتصاماهتم  وندواهتم  مسرياهتم  خالل 
العامل  إىل  وقضيتنا  صوتنا  إيصال  وغريها  واحتفاالهتم 
وخترج  النور  تبصر  القضية  هذه  بدأت  وهبذا  أمجع 
واألحزاب  األبواب  كافة  وطرقوا  وجبرأة  العلن  إىل 
مناهضة  من  ابلرغم  ييأسوا  ومل  والبلدايت  والربملاانت 
مسعى  لكل  مكان  يف كل  وخمابراهتا  الرتكية  احلكومة 

لنا يف أورواب والعامل.

وقد اعرتف واعتذر عدد من األحزاب الكردية الرئيسية 
احملتلة  تركيا  يف  الدميقراطية  الشعوب  حزب  مثل 
أوجالن  عبدهللا  وقائده  الكردستاين  العمال  وحزب 
األرمن  اجتاه  والتهجري  والفظائع  القتل  عمليات  عن 
خالل  الكردية  القبائل  قبل  من  اآلشوريني  والسراين 
يف  الكردي  الربملان  أصدر  العثمانية، كما  الدولة  عهد 
اخليالة  واستخدام  اإلابدة  حبصول  فيه  أقر  بياانً  املنفى 
احلميدية املكونة من عشائر كردية للقيام هبا, كما ندد 
ومن  العثمانية،  الدولة  مع  املتعاونة  الكردية  ابلعشائر 
يف  مشاركتهم  عن  الكرد  واعتذار  اعرتاف  فإن  املؤكد 
والشعب  احلزب  محلة  دعم  يف  ابلغة  أمهية  له  املذابح 
ابإلابدة  ابالعرتاف  العامل  دول  يطالب  الذي  السرايين 
حتقيق  مضنية  جهود  بعد  احلزب  واستطاع  اجلماعية. 

مكاسب مهمة:
أصدر  2007م  ديسمرب  األول/  كانون  يف   -1
عليها  صوت  وثيقة  اإلابدات  لدارسي  الدويل  املؤمتر 
فيها:  جاء  وقد  ابإلابدة  االعرتاف  إىل  تدعو  ابإلمجاع 
املذابح  لدارسي  الدويل  املؤمتر  أن  واضحاً  »ليكن 
يف  املسيحية  األقليات  ضد  العثمانية  احلمالت  يعترب 
1918-1923م  عامي  بني  العثمانية  اإلمرباطورية 
اآلشوريني  والسراين  األرمن  ضد  مجاعية  إابدة  جرائم 
الرتكية  احلكومة  يطالب  واملؤمتر  واليواننيني  الكلدان 
األقليات كما  هذه  اجلماعية ضد  ابإلابدات  االعرتاف 
من  جدية  خبطوات  والقيام  رمسي  اعتذار  بنشر  يطالب 

أجل تعويض املتضررين«.
يف  اإلابدة  شهداء  لضحااي  تذكارية  نصب  إقامة   -3

بدأ حزب االحتاد السرياني عرب فروعه 
يف أوروبا والعامل إليصال قضية السيفو إىل 
له عالقة مبوضوع  القرار وكل من  مراكز 

اإلبادة اجلماعية
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الكثري من دول أورواب وأمريكا والعامل ويعترب هذا جناحاً 
مع  التنسيق  إىل  تعمدت  اليت  شعبنا  ملؤسسات  كبرياً 
البلدي  اجمللس  موافقة  ألن  ويواننية  أرمنية  مؤسسات 
العرتاف  الطريق  يفتح  وأمريكا  أورواب  يف  للمدن 
فيعترب  التذكاري  النصب  أما  واحلكومات،  الربملاانت 
عن  عدا  وتدينها  تركيا  تالحق  ومعنوية  أخالقية  وثيقة 

رمزيته ودالالته العميقة.
2010/3/11م  يف  السويدي  الربملان  اعرتاف   -4
وهو أول اعرتاف رمسي لدولة يشري صراحًة إىل اإلابدة  
احلكم  قبل  من  عام 1915م  اليت وقعت على شعبنا 
مثل  أخرى  دول  برملاانت  اعرتفت  كما  العثماين، 
الفاتيكان والتشيك والنمسا وأرمينيا وبلجيكا وهولندا.

اخلامتة:

إن الرأي العام العاملي مطالب ابلضغط على حكومات 
العثمانية  الدولة  وريثة  هي  اليت  تركيا  لتجرب  العامل، 
السرايين  للشعب  اجلماعية  ابإلابدة  ابالعرتاف 
وكذلك  ومادايً,  معنوايً  وتعويضه  اآلشوري  الكلداين 
التدخل  هبدف  الدولية  واهليئات  املنظمات  لتحريك 
الشعب  ومنهم  املنطقة،  شعوب  حبق  اجملازر  إليقاف 
إلابدة  تعرض  الذي  الكلداين  السرايين  اآلشوري 
مجاعية يف سوراي والعراق من الفكر الظالمي التكفريي 
لداعش صنيعة الفكر الوهايب السعودي القطري وبدعم 
تركي بقيادة وإشراف أردوغان الذي استقبل اإلرهابيني 
العامل وأدخلهم إىل سوراي والعراق، ألنه  من كافة أحناء 
يعرف أن ذلك هو استمرار لإلابدة اجلماعية اليت قام 
وإعزاز  جلرابلس  احتالله  أما  العثمانيون،  أسالفه  هبا 
والباب وأخريًا عفرين اليت احتلها بعد قصفها جواً وبراً 
الدميغرايف  التغيري  هو  منه  الغاية  فكان  شهرين  ملدة 
وهتجريه  وقتله  الكردي  شبعها  بتفريغ  أحدثه  الذي 
لتستوطن  وشوفينية  ومتطرفة  خمتلفة  بشعوب  واإلتيان 
ومناهجها  الكردية  معاملها  وتغيري كل  وقراها  عفرين 
سياسة  تنجح  لكي  تركية،  ومناهج  مبعامل  الرتبوية 
عفرين  لتصبح  تركيا  تعتمدها  اليت  والتكفري  الترتيك 

مستقباًل واليًة تركيًة.

املصادر: 

ص  اهلالل  ظل  يف  سنوات  »أربع  نوغاليس  رافائيل  1ت 
.»146-135

2-ه سيمون ص. 136-134.
3-األب أرمله »القصارى يف نكبات النصارى«.

4- فف.ميسرتيه ))مذكرات ع.ح.ب(( مقال ص 291.
6-س.دى كورتوا.

7-هانس هونرفيغر طور عابدين ص 149-142.
نشر  دار  نينوى  إىل  اذهب  كتاب  مرييغو  ماري  8-جان 

.Cerf
9- آ. صرافيان مقال )تر.ب(.

10- خمطوطة األب ريتوريه.
11- ف. كوينيه اجلزء الثاين.

12- وزارة اخلارجية الفرنسية، A  394-3 ))ضحااي 
األمة الكلدانية  يف مذابح أرمينيا((.

13-ج.نعيم »الكلدو-آشوريون واألرمن الذين قتلهم 
األتراك«.

14-ج انسليان اجلزء 2.
كيليكيا  أقليات  ))مصري  طاشجيان  فاهي   -15
وضواحيها يف ظل النظام الكمايل يف سنوات 1920(( 
كيليكيا  الثالث  اجلزء  احلديث  األرمين  التاريخ  جملة 
االنتداب  إىل  أضنة  مذابح  1909-1921.من 

الفرنسي 1999.
16- نضال العرب واألرمن ضد االستعمار العثماين.

17- أسعد داغر ثورة العرب.
18- إيف ترنون ماردين 1915.

بريم  الكاتب  الضوء،  حتت  الشرقية  املسألة   -19
قودمان، ص 41 مرتجم من الرتكية.

سواد  للكاتب  السرية، ص 70-  الدولة  20- كتاب 
يرالر، مرتمجة من الرتكية.

اجمللد  الدميقراطية-  احلضارة  مانيفستو   -21
اخلامس،  أتليف عبدهللا اوجالن.
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اإلبادة اجلماعية في مجازر السيفو 1915م

جوزيف حلدو
الرئيس املشرتك هليئة البلدايت والبيئة

يف اإلدارة الذاتية الدميقراطية يف اجلزيرة- سوراي

اخلامس  القرن  يف  أتسيسها  منذ  العثمانية  الدولة  إن 
مجاجم  على  قامت  العثمانية  السلطنة  وأتسيس  عشر 
عمليات  البدء  منذ  مارست  حيث  األصلية،  الشعوب 
واإلرهاب  اجلماعية  واإلابدة  الوحشية  العرقي  التطهري 
اجلرائم  أفظع  ابرتكاب  الشعوب  على  واملستمر  الدائم 
الذعر يف  والتنكيل وبث  التعذيب  وأبشد وأبشع صور 
النفوس، وتركزت هذه اإلابدة اجلماعية يف البداية على 
البلغار، األرمن، السراين  الشعوب املسيحية /اليواننية، 
االضطهادات  من  سلسلة  عرب  الكلدان/  اآلشوريني 
بداية  وصلت ذروهتا وتعاظمت بشكل غري مسبوق يف 
القرن العشرين حيث أابدت مئات األالف من اليواننيني 
يقارب مليون  وأكثر من مليون ونصف من األرمن وما 

سرايين آشوري كلداين وهتجري ما تبقى منهم.
الوحشية  الالإنسانية  السياسة  هذه  بتطبيق  واستمرت 
إلهناء  الثقافية  واإلابدة  اجلسدية  ابلتصفية  الكرد  على 
وجودهم كشعب وقومية بشىت الطرق والوسائل اإلرهابية 
عفرين  على  التآمر  إىل  وصواًل  واملؤامرات,  والدسائس 

واحتالهلا وتشريد أهلها. 

ارتكبتها  التي  سيفو،  مجازر  تعد 
الشعب  بحق  العثمانية  السلطنة 
أحد  الكلداني،  اآلشوري  السرياني 
القرن  في  حدثت  التي  املجازر  أبشع 
العشرين، ومن أكثرها وحشية ودموية. 
دولي  بصمت  تزال  وال  قوبلت  وقد 
اسم  املجزرة  هذه  على  أطلق  عليها، 
التي  للطريقة  نسبة  سيفو”  “مذبحة 
قتل فيها السريان. إذ أن كلمة “سيفو” 
سريانية، وتعني السيف. كما أطلق على 
أي  دسيفو”  “بشاتو  اسم   1915 عام 
ضحايا  تعداد  وقدرت  السيف”.   “عام 
من  نسمة  مليون  بحوالي  املجازر  هذه 
الكلداني  اآلشوري  السرياني  الشعب 
والتشرد  املمتلكات  جميع  خسارة  مع 

خارج موطنهم األصلي.



الشرق األوسط الدميقراطي

العدد 41 - حزيران/يونيو 2018م

113 112

بث  سياسة  البداية  منذ  العثمانية  السلطنة  اتبعت  وقد 
التفريق بني مكوانت الشعب وزرع الفنت الطائفية والدينية 
إسالمية  خالفة  إىل  السلطنة  وحولت  الدين  واستغلت 
لتستغل العواطف الدينية عند الشعوب اإلسالمية، وإابن 
العثمانية  السلطنة  وضعف  احلميد  عبد  السلطان  حكم 
وبعد االطالع على تقرير »حممد زكي ابشا« حول وضع 
العشائر الكردية وبقية شعوب املنطقة يف شرق وجنوب 
وخمتلفة  بعضها  مع  تعايش  حالة  يف  واليت كانت  البالد 
مع سياسة االمرباطورية من جهة، فتم وضع خطة لتشكيل 
وحداة عسكرية على شكل مليشيات من العشائر الرتكية 
السلطة  مع  املتعاملة  الكردية  العشائر  وبعض  البدوية 
من  جمموعة  ومن  والغنائم  والنفوذ  اجلاه  عن  حبثاً 
العشائر  إلخضاع  وذلك  املرتزقة  واجملرمني  املساجني 
احلميدية/  ابلفصائل  /مسيت  املنطقة  وشعوب  الكردية 
ضد  اجلماعية  اإلابدة  جمازر  البداية  يف  نفذت  وقد 
الكلدان/على  اآلشوريني  والسراين  /األرمن  املسيحية 

مرحلتني.
، 1909/ حيث  األعوام /1890  األوىل: يف  املرحلة 
بتنفيذ  املرتزقة  امليليشيات  مع  العثماين  اجليش  قام 
التطهري  وممارسة  املسيحية  الشعوب  ضد  مرعبة  جمازر 
املرتزقة  امليلشيات  قبل  من  والسلب  والنهب  العرقي 
وبلغ  وغريها،  واملواشي  واحلقول  واملمتلكات  لألموال 
عدد الذين قتل من الشعب السرايين اآلشوري الكلداين 
لوحده أكثر من /300/ ألف نسمة ما عدا الذين توفوا 

نتيجة التشرد يف اجلبال والرباري.
املرحلة الثانية: وامتدت من العام /1915 ، 1970/ 
اتريخ  يف  فظاعًة  األكثر  واالضطهادات  اجملازر  وهي 
عام 1915  سيفو(  )جمازر  بت  ابتدأت  حيث  اإلنسانية 
قبل  من  متعددة  وضغوط  ابضطهادات  وامتدت 
حيث   1970 عام  حىت  املتعاقبة  الرتكية  احلكومات 
أدت إىل هتجري ما تبقى من الشعب إىل الدول األوربية.

يف  املسيحيني  إلابدة  خطة  وضعت  قد  وكانت 
قبل  من  البالد  على وحدة  للحفاظ  العثمانية  السلطنة 
بتاريخ  أشرف(  ابشا  )قوشجو  من  وابقرتاح  ابشا  /أنور 
البداية  يف  اخلطة  هذه  تنفيذ  ت  وقد   1914/2/32
وقتل  والبلغار  اليواننيني  ضد  األانضول  غرب  يف 
وإابدة وتشريد مئات اآلالف واالستيالء على أراضيهم 
وبقيادة  األملان  الضباط  مع  ابلتعاون  وذلك  وممتلكاهتم 

اجلنرال األملاين )فون ساندرز(.
البالد  وجنوب  شرق  إىل  التوجه  ت  ذلك  وبعد 
فبتاريخ  الكلدان،  اآلشوريني  والسراين  األرمن  إلابدة 
وتعيني  السفربرلك  عن  اإلعالن  ت   1914/8/2
قام  حيث  اخلطة،  هذه  بتنفيذ  أشرف(  ابشا  )قوشجو 
له  التابعة  احلميدية  الفصائل  ومع  العثماين  اجليش 
1915م  عام  مطلع  منذ  األرمن  على  اهلجوم  بشن 
لبث  عشوائي  بشكل  وتنكيل  وهتجري  إابدة  بعمليات 
مارس  آذار/  اجتماع  بعد  إنه  إال  النفوس،  يف  الذعر 
والرتقي  االحتاد  حزب  مبشاركة  اسطنبول  يف  1915م 
قبل  من  املنظمة  اجلماعية  اإلابدة  عمليات  تنفيذ  ت 
السلطنة العثمانية أي /إرهاب دولة منظمة/ حيث مشل 
االجتماعية  الشخصيات  من  املئات  اعتقال  البداية  يف 
والتعذيب  الرؤوس  بقطع  وإعدامهم  والدينية  والشعبية 
وحرقها  وإابدهتا  واملدن  القرى  على  اهلجوم  وبعدها 
بطرق  وقتلهم  بعيدة  أماكن  إىل  السكان  وهنبها وهتجري 
مليون  من   أكثر  إابدة  إىل  أدى  مما  وشنيعة  فظيعة 

ونصف من األرمن وهتجري ما تبقى منهم.
اجلماعية  اإلابدة  أعمال  مشلت  1915م  نيسان  ومنذ 
مناطق  يف  الكلداين  اآلشوري  السرايين  الشعب  هذه 

مذحبة »سيفو« العثمانية إلابدة السراين.. 
كانوا يراهنون على جنس اجلنني قبل إخراجه من بطن أمه
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فيها  العمليات  قائد  وكان  سريت(  وبتليس،  )وان، 
املسيحيني  من  وهو  ابشا(  طاهر  ابن  بيك  )جودت 

)دف شرما(.
نصيبني  منطقة  اجملازر  مشلت  1915/6/5م  وبتاريخ 
وقراها  حسن كيف  ومنطقة  هبا  احمليطة  القرى  ومجيع 
قوافل  على شكل  وقراها حيث ت مجعهم  بيض  وقبور 
أمحد  بقيادة  العثماين  العسكر  قبل  من  رؤوسهم  وقطع 
متعاملة  كردية  وعشائر  مشدين  حسن  ويوسف  منري 
جمازر  تنفيذ  ت  1915/6/11م  وبتاريخ  معهم.  
مدايت وحميطها بقيادة القائم مقام )رؤوف بيك( الذي 
اعتقل يف البداية )140( شخصاً من الوجهاء والزعماء 
عنان  أطلق  وبعدها  رؤوسهم  وقطع  والسراين  األرمن 
على  واالستيالء  تبقى  ما  وهتجري  الشعب  حبق  اإلابدة 

ممتلكاهتم. 
ت  1915/11/23م(   ،1915/10/1( ومابني 
حماصرة مدينة آزخ أبكثر من /8000/ جندي عثماين 
من  يتمكنوا  ومل  املرتزقة  الفصائل  مع  أملانية  بقيادة 
أهلها،  أبداها  اليت  العنيفة  املقاومة  بسبب  اقتحامها 
أهنم  إال  بشرية كبرية،  خسائر  تكبدهم  بعد  فانسحبوا 
يتمكن  مل  والذين  آبزخ  احمليطة  القرى  مجيع  أابدوا 
الوحشية  األتراك  استخدم  وقد  آزخ.  إىل  الوصول  من 
الرؤوس  قطع  من  هذه  اإلابدة  عمليات  يف  واإلرهاب 
وحرق األحياء والتعذيب بقطع األوصال واألعضاء وبقر 
وقتل  تعريتهن  بعد  وصلبهن  احلوامل  للنساء  البطون 
يف  الكثريين  وموت  بشعة  بطرق  أمهاهتم  أمام  األطفال 
وأكلتهم  واجلوع  الربد  من  والطرقات  والرباري  اجلبال 
هلا  يندى  اليت  الويالت  من  وغريها   ... الربية  وحوش 
ما  وتصوير  صياغة  عن  القلم  ويعجز  االنساين  اجلبني 

حصل.
حوايل  الكلداين  اآلشوري  السرايين  الشعب  فقد  حيث 
الذي  وماله  ممتلكاته  مجيع  خسارة  مع  نسمة  مليون 
هائمة  الواسعة  بالد هللا  وتشرد يف  العصور  مجعهم عرب 
عام  حصلت  اليت  سيفو  جملازر  وامتداداً  وجهه.  على 
إىل  مارس  آذار/  )من  اآلشوريون  تعرض  1915م، 

منطقة  يف  إابدة  وحرب  جملازر  1915م(  يوليو  متوز/ 
يد  على  هكاري  ومنطقة  وسالمس  قلعة  وسني  أورميه 
القبائل  بعض  مع  تربيز  من  واإليراين  العثماين  اجليش 
الذي  آغا  مسكو  قبيلة  مثل  معها  املتحالفة  الكردية 
يف  االيرانية  السلطة  واستخدمه  لألشوريني  صديقاً  كان 
)مار  البطريرك  اآلشوريني  زعيم  على  آتمريه  خطة  تنفيذ 
فنفذ  والدعم،  والنفوذ  ابجلاه  ووعدوه  مشعون(  بنيامني 
إىل  أدى  مما  املرافقني،  من  والكثري  هو  ابغتياله  اخلطة 
ت  وابلتايل  اآلشوريني  عند  القيادة  يف  وضعف  زعزعة 
بقيادة  العثماين  اجليش  وكان  جانب  من كل  حماصرهتم 
)علي إحسان ابشا( و)حيدر ابشا( وسيد طه وجودت 
قتل  قد  ألنه كان  اإلابدات  يف  خربة  له  الذي  بك 
اآلالف من اآلشوريني يف منطقة سالمس عام 1915م 
واحدة  حادثة  يف  أحياء  آشوري  شخص  ودفن/700/ 
قوة  اهنارت  املستمر  واهلجوم  احلصار  وابستمرار   ...
إىل  ومناطقها  وهكاري  أورميه  من  وهربوا  اآلشوريني 
منطقة مهدان حيث تواجد اجليش اإلنكليزي واليت تبعد 
وحتت  األقدام  على  مشياً  )900 كم(   حوايل  عنهم 
فتعرضوا  اجلهات  مجيع  من  والقصف  املستمر  اهلجوم 
منطقة  يف  أقساها  وكانت  الطريق  يف  متعددة  جملازر 
)حيدر اابد ماميشه( على بعد )4كم( من أورميه، حيث 
سكاهنم  ربع  من  أكثر  اجملازر  هذه  يف  اآلشوريون  فقد 
الوعرة  الطرق  يف  وضاعوا  وتشردوا  قتلوا  الذين  ماعدا 
بالد  إىل  نقلهم  ت  هناك  ومن  قطعوها  اليت  والطويلة 
وتويف  خميمات  يف  وضعهم  ت  حيث  العراق  الرافدين، 

جمرى  أسافل  إىل  الضحااي  إلرسال  اخلشبية  العوامات  هذه  مثل  استخدام  ت 
النهر حيث كان يتم قتلهم.
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التآمر  وت  املخيمات  يف  نسمة  ألف(   300( منهم 
وإعادة  واإلنكليزية  العراقية  احلكومات  قبل  ممن  عليهم 
يف  وإسكاهنم  السورية  اجلزيرة  إىل  العراق  من  هتجريهم 
العصر  ويف  1933م  عام  اخلابور  سهل  على  خميمات 
تعرضوا  2016م/   ،2013/ السنوات  يف  احلايل 
واملدعومة  اإلرهابيتني  وداعش  النصرة  جبهة  هلجمات 
وسبيهم  قتلهم  وت  الرتكي  النظام  قبل  من  واملرسلة 
شعوب  على  مستمرة  واملأساة  جديد،  من  وتشريدهم 

املنطقة بسبب استمرار هذه العقلية اإلرهابية.
جمللس  واإلعالمي  والثقايف  السياسي  للنشاط  ونتيجة 
املرتبطة  واملؤسسات  واألحزاب  القومي  هنرين  بيث 
)السراين  حبق  هذه  سيفو  مبجازر  االعرتاف  ت  به 
الدول  من  الكثري  قبل  من  الكلدان(  اآلشوريني 
/السويد،  منها  نذكر  األوروبية  واملنظمات  والربملاانت 
أرمينيا،  التشيك،  فرنسا،  بلجيكا،  هولندا،  أملانيا، 
وعدة إايالت وبلدايت يف أمريكا وأسرتاليا/. ومع توايل 
املتوارية  الرتكية  األنظمة  زيف  انكشف  االعرتافات 
نفسها  عن  تدافع  أبهنا  الدويل  للمجتمع  وخداعها 
هي  األمر  حقيقة  ويف  والعصاابت،  اإلرهابيني  ضد 
الدولة  إرهاب  متارس  واليت  احلقيقية  اإلرهابية  األنظمة 
وحتتضنها  االرهابية  املنظمات  وتؤسس  وتلد  املنظم، 
اإلرهاب  ثقافة وفكر  وتبث  الشعوب  وتستخدمها ضد 

وعدم االعرتاف ابألخر عرب األجيال.
من  الكثري  إن  الصدد  هذا  يف  ذكره  اجلدير  ومن 
العثمانية  احلكومات  ألوامر  ختضع  مل  الكردية  القبائل 

ومل  والرتغيب  للرتهيب  وال  البتزازها  ترضخ  ومل  والرتكية 
ضدها  وقفت  ابلعكس  بل  اجملازر،  هذه  يف  تشارك 
من  للكثري  واحلماية  والعون  املساعدة  بتقدمي  وقامت 
العثمانية  للسلطة  أنفسهم  ابعوا  الذين  أما  املسيحيني، 
الرتكية وللنهب والسلب فأن ذكرهم هو يف مزبلة التاريخ 
وقد استخدمهم األتراك يف قتل إخواهنم وأبناء جلدهتم 
الكرد إلخضاع العشائر الكردية للسلطة العثمانية الرتكية 
مقاومة  أية  على  للقضاء  اليوم  حىت  مستمر  وبشكل 
واهليمنة  للظلم  املقاومني  الكرد  وقتل  واغتيال  كردية 
متعددة  أبشكال  عام(   500( منذ  املستمرة  الرتكية 
واإلابدة  القتل  يف  اإلرهابية  واأليديولوجيا  الفكر  بنفس 
وصواًل إىل جبهة النصرة وداعش وغريهم من التنظيمات 
اإلرهابية اليت استخدمهم النظام الرتكي يف قتل وتشريد 
اخلابور  وادي  يف  الكلدان/  اآلشوريني  /السراين 
ويف  وقراه  وبلداته  ومدنه  نينوى  وسهل  قراها  ومجيع 
جبل سنجار ومدهنا وقراها مع األخوة اإليزيديني الذين 
سنوات  يف  حصل  اإلابدة كما  عمليات  لنفس  تعرضوا 
/2013، 2016م/ وما دل على ذلك ما وصل مؤخراً 
يف عفرين من هذه العصاابت اليت فيها العديد من الكرد 
مع اجليش الرتكي الذي شن حرب إابدة وهتجري وتدمري 
على عفرين بنفس العقلية اإلرهابية، حىت إنه جرى تدمري 
اآلاثر والكنائس األثرية القدمية )كنيسة مارمارون( ليبيد 
السرايين  الشعب  على  الدالة  واجلذور  اآلاثر  ويستأصل 

األصيل. 
تركيا ابالعرتاف  ونطالب  اجملازر  هذه  نذكر  عندما  وإننا 
هبا ال نقصد أبداً احلقد والعداوة واالنتقام بل من أجل 
أردوغان  ميارسها  اليت  اجملازر  هذه  مثل  تتكرر  ال  أن 
وسراين  وعرب  من كرد  املنطقة  شعوب  حبق  يوم  كل 

آشوريني كلدان، أرمن وإيزيديني. 
أن  هو  اإلرهابية  العقلية  هذه  من  للخالص  احلل  وإن 
حتل حملها ثقافة أخوة الشعوب والعيش املشرتك بطريقة 
منها  العدالة وينقطع  فيها  إنسانية تسود  حرة دميقراطية 
حبل العداوة والفنت واإلرهاب حبيث يعيش اجلميع حبرية 

وسالم.

اآلشوري  السرياني  الشعب  فقد 
خسارة  مع  نسمة  مليون  حوايل  الكلداني 
عرب  مجعهم  الذي  وماله  ممتلكاته  مجيع 
الواسعة هائمة  العصور وتشرد يف بالد اهلل 

على وجهه.
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الكرد واألرمن والطورانية التركية

فارس عثمان
كاتب وابحث - سوراي

نقطًة  واألرمين  الكردي  الشعبني  بني  العالقة  تشّكل 
اجلانب  يف  وخاصًة  الشعبني،  كال  اتريخ  يف  فارقة 
وفيها  مشرقة،  بل  ومضيئة  ابرزة  نقاط  فيها  الكردي، 
الظروَف  ولكن  سوداء،  ورمبا  ورمادية  داكنة  نقاط 
التعايش  بضرورة  عليهما  حتكم  تزال  وال  حكمت 
التارخيية  والعالقات  الروابط  بسبب  ليس  املشرتك، 
نتيجة  وال  عام،  آالف  ثالثة  من  أكثر  إىل  تعود  اليت 
املتداخلة  اجلغرافية  حبكم  ولكن  املشرتكة،  املصاحل 
من  وغريمها  واألرمين  الكردي  الشعبني  جتمع  اليت 

الشعوب يف منطقة حمددة ومتداخلة من العامل. 
العالقات  يف  إشكالية  نقطًة  األرمن  جمازُر  وتشكُل 
تلك  لتأثري  نظراً  واألرمن  واألتراك  الكرد  بني  التارخيية 
وحماولة  عنها،  نتجت  اليت  الكارثية  والنتائج  اجملازر 
حتميل  قصد  بغري  أو  بقصد  والباحثني  الكتاب  بعض 
الشعب الكردي كشعب وليس بعض الكرد كأفراد أو 

كمجموعات تبعيَة تلَك اجملازر. 
رغم أن الشعب الكردي- مثله مثل الشعب األرمين- 
اليت  الرتكية  السلطات  أيدي  على  مماثلة  جملازَر  تعّرض 

وخاصة  الترك  العثمانيون  مارس 
والترقي  االتحاد  حزب  وصول  مع 
إلى السلطة في عام 1908م سياسة 
املذابح  وارتكاب  واإلقصاء  اإلبادة 
في  التركية  الغير  الشعوب  بحق 
األرمني،  الشعب  والسيما  املنطقة  
1915م  أبريل  نيسان/   24 فمن 
تشرين   30 في  مودرس  هدنة  وحتى 
األول/ أكتوبر  1918م تم في مذبحة 
إبادة  ومخططة  منظمة  جماعية 

أكثر من مليون ونصف أرمني.
ومع إن قلة من الكرد شارك في تلك 
املجازر إال أن الغالبية العظمى منهم  
رفضوا  تلك املذابح، وتعاطفوا مع 
يد  مد  وحاولوا  محنتهم،  في  األرمن 

العون واملساعدة لهم.
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قامت إبابدة الشعب األرمين. ومل يقّل حقُد السلطات 
عن  الكردي  الشعب  ضّد  الرتكية  مث  ومن  العثمانية 
السلطات  بل كانت  األرمين، ال  الشعب  حقدهم ضد 
العثمانية يف أغلب األحيان »أكثر عدوانية ضد األكراد 
التاسع  القرن  من  األوىل  األعوام  بضع عشرات  خالل 
يف  إال  األرمن  على  القضاء  خطة  تطرح  ومل  عشر، 

اخلمسينيات من ذلك القرن وابلتدريج«. 
التعايش  وحبكم  واألرمين-  الكردي  الشعبني  إن  كما 
ملذابح  تعّرضا  املتداخل-  اجلغرايف  واملوقع  املشرتك 
عديدة منذ غزو السالجقة األتراك ومن مث املغول الترت 

والصفويني، وكان الفصل األخري 
هو  وبربرية،  وحشية  واألكثر 
وصلت  واليت  العثمانيني  مذابح 
وحسب القوانني الدولية إىل حّد 

اإلابدة اجلماعية )اجلينوسايد(.
بني  العالقة  اتريخ  يذكر  وال 
من  ألكثر  ميتد  الذي  الشعبني 
الزمن  من  قرانً  وعشرين  مخسة 
شواهَد وحوادث عن حالة العداء 
تؤدي  اجلانبني  بني  التارخيية 
الوحشية  اجملازر  ارتكاب  إىل 
أو  السياسية،  اخلالفات  بسبب 
االقتصادية، أو بسبب التعصب 

تدل  اليت  الشواهد  مئات  وهناك  الديين،  واالختالف 
ذلك  على  ويؤكد  هؤالء.  إليه  يذهب  ما  عكس  على 
أحباثه  أحد  م.ا.حسرتيان يف  الربفسور  األرمين  الباحث 
»على  عام 1925م  بريان  سعيد  الشيخ  انتفاضة  عن 
األكراد  صفات  من  الديين  التعصب  يكن  مل  العموم 
ف.  الروسي  الباحث  يؤكد  األايم«. كما  من  يوم  يف 
اختالف  يلعب  »مل  ابلقول:  ذلك  على  كردليفسكي 
أّي  املسيحيني  واألرمن  املسلمني  األكراد  بني  الدين 
مساجَد  إىل  يذهبون  األرمن  وكان  التاريخ.  عرب  دوٍر 
األكراد املسلمني، واألكراد كذلك يذهبون إىل كنائس 
األرمن«. ويقول صاحل زهر الدين: »لقد عاش األرمن 

وكان  العصور،  مّر  على  ووائم  سالم  يف  واألكراد 
التحالف بني هذين الشعبني القوة اليت هتدد السيطرة 
العثمانية يف والايهتا الشرقية، حيث األغلبية الساحقة 
أن  واألكراد«. كما  األرمن  من  السكان كانت  من 
األرمن وقفوا إىل جانب الكرد يف معظم الثورات اليت 
العثمانية. وكذلك األمر ابلنسبة  الدولة  قاموا هبا ضد 

لألرمن.  
اليت  1914م  األوىل  العاملية  احلرب  اندالع  وبعيد   
شهدت جمازر األرمن الدامية يف السنة الثانية الندالعها 
ألقاها  حماضرة  يف  صون(  )ك.  الربيطاين  امليجر  قال 
امللكية  اجلغرافية  اجلمعية  أمام 
منا  ألي  يكون  »قد  لندن:  يف 
األكراد  غامضة عن كون  فكرة 
األرمن  مذابح  عن  مسؤولني 
ولكن قليٌل منا يعرف أن الغالبية 
كانوا  املسيحيني  من  العظمى 
يف  كبرية  سعادة  يف  يعيشون 
احلرب  سنوات  قبل  كردستان 

العاملية األوىل«.
األرمنية  املأساة  كانت  وإذا 
العاملية  احلرب  ظل  يف  نفذت 
تركيا  حزب  يد  وعلى  األوىل 
الفتاة الشوفيين، إال أن جذورها 
تعود إىل أواخر القرن التاسع عشر، إىل عهد السلطان 
شهري  ساسون خالل  مذحبة  نفذ  الثاين،  احلميد  عبد 
آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمرب 1894م مذحبة بكل 
وجيزة  فرتة  يف  و«دمر  وحشية،  داللة  من  للكلمة  ما 
أرمين«،  آالف شخص  عشرة  حوايل  وقتل  قرية   40
الدول، كانت  مجيع  من  ومسمع  مرأى  أمام  وذلك 
األوىل هبذه الضخامة. يف عامي 1895 – 1896م 
أرمينيا  معظم  اليت مشلت  الثانية  املذحبة  السلطان  نفذ 
وكانت  األرمن،  يسكنها  اليت كان  واملدن  واملناطق 
حبياة  أودت  ساسون،  جمازر  من  وقسوة  عنفاً  أكثر 
»حوايل 150 ألف من الرعااي األرمن«، ابإلضافة  إىل 

واألرمني-  الكردي  الشعبني  إن 
اجلغرايف  واملوقع  املشرتك  التعايش  وحبكم 
غزو  منذ  عديدة  ملذابح  ضا 

ّ
تعر املتداخل- 

الترت  املغول  ثم  ومن  األتراك  السالجقة 
واألكثر  األخري  الفصل  وكان  والصفويني، 
العثمانيني  مذابح  هو  وبربرية،  وحشية 
والتي وصلت وحسب القوانني الدولية إىل 

 اإلبادة اجلماعية )اجلينوسايد(.
ّ
حد
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تدمري آالف األديرة والكنائس، وخسائر مادية فادحة 
قدرت مباليني اللريات العثمانية.

األرمين،  الشعب  بعزل  قام  اجملازر   وابلتزامن مع هذه 
وقطع الطريق على تنفيذ أي مطلب من مطالبه القومية 
الدولة  فلك  يف  معظمها  دارت  واليت  املشتروعة، 
احلكم  أو  الذاتية  ابإلدارة  املطالبة  أي   - العثمانية 
وقامت  الداخلية.  اإلصالحات  ببعض  والقيام  الذايت، 
الكرد  لدى  األرمن  مسعة  بتشويه  العثمانية  السلطات 
قدوًة هلم. وفضال عن ذلك كان  تصبح حركتهم  لئال 
العثمانيون يدركون أهنم بذلك يرمون عصفورين حبجر 
واحد »إذ يضربون احلركة األرمنية من جهة، ويوجهون 

احلركة الكردية يف مساٍر خاطئ من جهة أخرى«.
نفذهتا  اليت  الثانية  املذحبة  خالل  ذلك  على  وكمثال 
الذي كان  الغصني  فائز  أكد  والرتقي،  االحتاد  مجعية 
املسؤولني  »أن  األرمنية  اجملازر  على  عيان  شاهد 
الكردية  ابملالبس  األرمن  قتلى  يكسون  األتراك كانوا 
من  اجلرائم  تلك  أبن  لإليهام  الصور،  هلم  يلتقطون  مث 
الكرد  لدى  القومية  املشاعر  إلاثرة  األرمن«.  صنع 
»كان  الوقت  نفس  ويف  األرمن،  وبني  بينهم  لإليقاع 
أخرى  مناطق  من  سجناء  جيلبون  األتراك  املسؤولون 
ويلبسوهنم الزي الكردي ويرسلوهنم أفواجاً إىل مدينيت 
أرضروم وداير بكر لالشرتاك يف عملية اإلابدة اجلارية 
ابملذابح  يقومون  الذين  أبن  لآلخرين  لإلحياء  هناك«. 

هم الكرد فقط.
ومع وصول حزب االحتاد والرتقي إىل السلطة وانفراده 
إبنشاء  )الطورانية(  فكرة  ظهرت  1908م،  ابحلكم 
من  متتد  متجانسة  خالصة،  تركية   طورانية  إمرباطورية 
اإلمرباطورية  من  بداًل   - البلقان  أطراف  إىل  منغوليا 
العثمانية اليت تضم شعوب وعناصر خمتلفة، وارتكزت 
عنصرية  ومفاهيم  أسس  على  هذه  الطورانية  الفكرة 
إىل  دعت  واالجتماعي  الثقايف  الصعيد  فعلى  حبتة، 
أبجماد  والتذكري  املغولية(   – )الطورانية  الثقافة  إحياء 
خان،  )كجنكيز  الطوراين  الشعب  وأبطال  واتريخ 
إىل  ابالنتماء  الشعور  خللق  وهوالكو(،  لنك،  وتيمور 

إىل  العودة  ماض حضاري جيب  ذات  متجانسة  وحدة 
منابعه.

إلنشاء كيان  دعت  فقد  السياسي  الصعيد  على  أما   
سياسي موحد مستقل، يضم مجيع الدول اليت يتواجد 
متتد  واملغول(  والترت  الرتك  )أي  الطوراين  العنصر  فيها 
من منغوليا إىل أطراف البلقان، والعمل على تطهري هذا 
الطورانية، واعتبارهم  العناصر األخرى غري  الكيان من 
خونة ويستحقون اإلابدة ألهنم هم يتحملون املسؤولية 
اإلمرباطورية،  هبذه  حل  الذي  البالء  عن  األساسية 

نتيجة تعاوهنم وآتمرهم مع الدول االستعمارية.
 وقد سيطرت هذه الفكرة بقوة على أذهان قادة حزب 
والرتقي  االحتاد  جبمعية  مسيت  اليت   – الفتاة  تركيا 
عام  مطلق  بشكل  ابحلكم  انفرادهم  بعد  وخاصة   –

1909م، حتت عنوان الثورة الدستورية.
عام  اجتماع  خالل  والرتقي  االحتاد  حزب  أقّر  وقد 
على  الرتكي  العنصر  سيادة  مبدأ  عام 1910م  عقده 
إقرار كافة  إىل  إضافة  الرتكية،  غري  األخرى  الشعوب 
1911م  اجتماع  ويف  اهلدف.  هذا  لتحقيق  الوسائل 
طلعت  برائسة  احلزب،  هذا  قادة  معظم  ضم  الذي 
الشهري  ابشا  مجال  من  وكل  ابشا  أنور  ومبشاركة  ابشا 
وسعيد  شاكر،  الدين  وهباء  انظم،  والدكتور  ابلسّفاح 
بني  من  األرمين  الشعب  خص  وآخرين،  ابشا  حليم 

ضحااي ارمن ت اعدامهم يف اسطنبول
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يف  الوحشي  اإلابدة  مبشروع  الرتكية  غري  الشعوب 
الفرصة  يتحينون  احلزب  زعماء  وظل  األوىل.  املرحلة 
مطالبة  ازدايد  وأمام  العنصري،   مشروعهم  لتنفيذ 
بتنفيذ اإلصالحات اليت وعدوا هبا، وإطالق  الشعوب 
دخول  يف  والرتقي  االحتاد  قادة  وجد  العامة،  احلرايت 
الوسيلة  أملانيا  جانب  إىل  األوىل  العاملية  احلرب  تركيا 
اليت تقطع الطريق على كل املطالب الداخلية  وفرصة 
على  السيطرة  إعادة  مقدمتها  ويف  أهدافهم،  لتحقيق 
إنكلرتا،  أو  فرنسا  أو  روسيا  مع  حروهبا  يف  فقدته  ما 
تنادي ابحلرية  اليت  الشعوب  التصدي ملطالب  وكذلك 
واالستقالل وخاصة البلقان واألرمن. وألهنم فشلوا يف 
التصدي  قرروا  لذلك  البلقانية،  الشعوب  مع  حروهبم 
ملف  إلقفال  ودقيقة  حمكمة  خطة  فوضعوا  لألرمن. 
وابحلوار  السلمية  ابلطرق  حبلها  ليس  القضية  هذه 
والتعاون مع زعماء وقادة الشعب األرمين، وإمنا بطريقة 
وحشية ومدمرة وهي إابدة أبناء هذا الشعب، مستغلني 
تنفيذ  إىل  ابالنتقال  األوىل،  العاملية  احلرب  ظروف 
والبدء  الواقع،  أرض  على  النظرية  منطلقاهتم  وتطبيق 
واليت  احلديث  العصر  يف  بشرية  جمزرة  أضخم  بتنفيذ 

أودت حبياة أكثر من مليون ونصف من األرمن.
وأكد الدكتور انظم على ضرورة أن تكون عملية اإلابدة 
اقتالع  »جيب  أنه  على  وشدد  وهنائية،  شاملة  هذه 
على  واحداً  أرمنياً  نرتك  ال  وأن  جذورهم،  من  األرمن 
قيد احلياة يف بالدان  جيب أن نزيل االسم األرمين من 
الوجود. إننا يف حالة حرب، وال ميكننا أن أنمل فرصة 

أفضل من هذه، وسوف لن تتدخل القوى الكربى، ولن 
ت  لو  وحىت  الصحافة.  واستنكار  احتجاجات  نسمع 
ذلك فسيكون قد فات األوان، لذلك أقرتح هذه املرة 
تنفيذ عملية إابدة حامسة وهنائية. جيب أن نبيدهم عن 
بكرة أبيهم حىت ال يبقى أرمين واحد على قيد احلياة«.  
العاملية  احلرب  يف  الرتكية  املشاركة  إعالن  وفور 
اإلشراف  لتتوىل  خاصة  جلنة  االحتاديون  شكل  األوىل 
على عمليات اإلابدة برائسة طلعت ابشا وزير احلربية. 
الرتبية شكري،  ووزير  الدين شاكر،  هباء  الدكتور  ومن 
والدكتور انظم مهمتها إعداد خطة للقضاء على األرمن، 

وطريقة تنفيذها. 
يف كل  اجملازر  بتنفيذ  املكلفة  اللجان  تشكيل  وبعد   
السلطات  نشرت  األرمن،  تواجد  مناطق  من  منطقة 
عقوابت  أبن  املناطق  تلك  مجيع  يف  بياانت  الرتكية 
مساعدة  أي  إبداء  على  يقدم  من  تنتظر كل  شديدة 
لألرمن. وشددت على »أن من يتجرأ على إخفاء طفل 
أو امرأة أو فتاة أرمنية يف منزله أو يعثر عليه )أو عليها( 
لديه، فإن هذا الشخص يعترب أرمنياً وسيدفع رأسه مثنا 

لذلك«.  
ولتضليل الرأي العام العاملي نشرت احلكومة العثمانية 
بياانً جاء فيه: »إن األرمَن قاموا أبموٍر خمالفة للقوانني، 
وجد  قد  و  احلكومة،  إلقالق  الفرص  ينتهزون  وهم 
مهيأة  متفجرة  ومواد  وقنابل  ممنوعة  أسلحة  لديهم 
املسلمني  قتلوا  وقد  البالد،  داخل  عامة  بثورة  للقيام 
كانت  ملا  و  الروسية،  اجليوش  وساعدوا  وان،  يف 
وفرنسا  إنكلرتا  دول  مع  حرب  حالة  يف  احلكومة 
وروسيا، وخوفاً من أن يقوم األرمن أبعمال شغب وثورة 
األرمن،  مجيع  مجع  احلكومة  قررت  فقد  كعاداهتم، 
الزور،  دير  ولواء  سوراي  و  املوصل  لوالييت  وسوقهم 
أمان  يف  وأنفسهم  أمواهلم  و  أعراضهم  تكون  أن  على 
أعطيت  وقد  اجملرمني،  تسلط  و  املعتدين  اعتداء  من 
يف  وإلسكاهنم  راحتهم،  أسباب  لتأمني  الالزمة  األوامر 

تلك البالد إىل أن تضع احلرب أوزارها«.
والرتقي  االحتاد  مجعية  لعبت  الوترية  نفس  وعلى 

إىل  والرتقي  االحتاد  حزب  وصول  مع 
فكرة  ظهرت   ،1908 باحلكم  وانفراده  السلطة 
بإنشاء إمرباطورية طورانية تركية   )الطورانية( 
خالصة، متجانسة متتد من منغوليا إىل أطراف 
البلقان ... وارتكزت الفكرة الطورانية هذه على 

أسس ومفاهيم عنصرية حبتة.
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مشاركتها  صبغت  عندما  املسلمني،  وعواطف  مبشاعر 
فنشرت  ديين.  بطابع  األوىل  العاملية  احلرب  يف 
)حممد  العثماين  السلطان  ابسم  بياانً  أملانيا  من  بطلب 
)اجلهاد  إبعالن  املسلمني  خليفة  بصفته  رشاد( 
العامل  يف  مكان  كل  يف  املسلمني  ودعوة  املقدس( 
ديين  واجب  ابعتبارها  احلرب  هذه  يف  املشاركة  إىل 
مقدس، وابلتعاون مع أملانيا نشرت كتيباً ابللغة العربية 
زاوية  أي  أينما وجد، ويف  مسلم  فيه: »على كل  جاء 
أبنه سيقتل ثالثة  العامل، أن يقسم قسماً رمسياً  كان يف 
أو أربعة مسيحيني على األقل، وأن كل من يطيعون هذه 
األوامر يتخلصون من هول الدينونية يف اليوم اآلخر«.      
اإلابدة  عملية  بدأت  متناهية  بدقة  التمهيد  وبعد 
األوىل  املرحلة  وانطلقت  )اجلينوسايد(،  اجلماعية  
يف  أي  األوىل  العاملية  احلرب  دخول  بداية  مع  منها 
عام 1914م،  بقتل 150 ألف جندي وضابط أرمين 
املرحلة  أما  الروسية.  اجلبهة  على  الرتكي  اجليش  يف 
 24 ليل  يف  رمسي  بشكل  بدأت  فقد  واحلامسة  الثانية 
نيسان/ أبريل 1915م ابعتقال حوايل 600 شخصية 
من زعماء وقادة األرمن يف العاصمة اسطنبول، ضمت 
شخصيات دينية وسياسية وأعضاء يف الربملان العثماين، 
من  لإلمرباطورية  خدمات كبرية  قدمت  وشخصيات 
وصيادلة  وأطباء  وأساتذة  وحمررين  وشعراء  كتاب 
إىل  نفوا  مث  أنقرة،  إىل  أواًل  نقلوا  الذين  وحمامني، 
وبشكل  ذلك،  بعد  أثر  هلم  يعرف  ومل  جمهولة،  مناطق 
األرمنية  والشخصيات  املفكرين  اعتقال  مع  مرتافق 
وجتريدهم  الباقني  األرمن  اجلنود  بعزل  قامت  البارزة 
وصل  حىت  السخرة،  أبعمال  وتشغيلهم  السالح  من 
األمر إىل إجبارهم على حفر قبورهم اجلماعية أبيديهم 

قبل قتلهم.
األرمنية  األقاليم  من  واسعة  عملية هتجري  ذلك  أعقب 
هنب  أعمال  ختللتها  والعراق  سوراي  صحارى  إىل 
وسلب واختطاف وقتل ال مثيل هلا. ومن 24 نيسان/

تشرين   30 يف  مودرس  هدنة  وحىت  1915م  أبريل 
منظمة  مجاعية  مذحبة  يف  ت  1918م  أكتوبر  األول/ 

وخمططة إابدة أكثر من مليون ونصف أرمين.
أقاليمهم  مجيع  عن  وهتجريهم  األرمن  إبعاد  ت  لقد   
وإقليم  والغربية  الشرقية  األانضول  يف  ونواحيهم 
كيليكيا، مث قتلوا أو تركوا يهيمون يف الصحراء بقوافل 
اجلوع  من  هلكت  اليت  والشيوخ  والنساء  األطفال 
والعطش، وظلت أكوام جثثهم مرتوكة يف العراء، لتبقى 
شيده  الذي  اجلماجم(  )عرش  على  اترخيياً  شاهداً 
احلكام األتراك من عظام البشر األرمن والكرد والعرب 

ومن القوميات األخرى.
هذه  يف  الكردية  واملشاركة  الدور  إىل  وابالنتقال 
على كالم  التأكيد  من  أواًل  بد  ال  النكراء،  اجلرمية 
يف  كردستان  كتابه  يف  مظهر  أمحد  كمال  الدكتور 
له  يؤسف  »ومما  أبنه  األوىل  العاملية  احلرب  سنوات 
أشد األسف، أن الكرد أسهموا قلياًل أو كثريًا، عن وعي 
أو دونه، بتحريض من اآلخرين أو عن عمد، يف مذابح 
مشاركة  كانت  املشاركة  هذه  ولكن  هذه«.  األرمن 
فردية، أي أن بعض الكرد سواء أكان عددهم قلياًل أو 
كثريًا، وسواء كانوا أشخاص أو جمموعات قاموا بتلك 
األعمال بشكٍل فردي، أي أهنم ال ميثلون وال بشكل 
منهم  بعضاً  ألن  أواًل  الكردي.  الشعب  األشكال  من 
كانوا ميثلون السلطة احلاكمة مثل )تشكيالت الفرسان 
العثمانية،  القوات  من  جزءاً  كانوا  الذين  احلميدية( 
الدرك  من  العثمانية  القوات  أفراد  بقية  مثل  مثلهم 
والشرطة. وهم بذلك ال ميثلون الشعب الكردي. كما 

أرمنية جبانب جثة طفل ميت ابلقرب من حلب
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الكرد كانوا كالفرسان احلميدية  الدين  أن بعض رجال 
جزءاً من السلطة السياسية العامة يف الدولة، أو كانوا 
أجهزة  أدوات  ومن  السلطة،  هذه  وأتباع  عمالء  من 
أن  جيب  وأمثاهلم  هؤالء  فإن  وابلتايل  القمعية،  الدولة 
اجلرائم كأفراد،  تلك  يف  املشاركة  وأعباء  وزر  حيملوا 
األعمال  هذه  الكرد كشعب كردي يف  اهتام  وال جيوز 

ألن بعض من قاموا هبا ينتمون إىل هذا الشعب. 
عمليات  يف  والفقراء  البسطاء  بعض  مشاركة  أن  كما 
مناطقهم  من  املرحلني  األرمن  ممتلكات  وسلب  هنب 
يف  الطمع  بدافع  أو  غالباً،  والعوز  الفقر  بدافع  جاء 
ما كانت  هذه  األخرية  احلالة  وحىت  األحيان  بعض 
من  يريدون  »كانوا  الذين  األتراك  املسؤولني  ترضي 
وقد  أمواهلم.  هنب  مث  ومن  أواًل،  األرمن  قتل  األكراد 
موش  مدينة  يف  الكبار  األتراك  املسؤولني  أحد  علق 
لكنهم  األرمن،  إبابدة  أمرانهم  لقد  قائاًل:  ذلك  على 

كانوا سباقني إىل النهب أكثر منهم إىل القتل«. 
أن  إال  اجملازر  تلك  الكرد شارك يف  قلة من  وإذا كان 
الغالبية العظمى منهم والذين كانوا يعيشون مع األرمن 
يتعرض  الذي  لالضطهاد  ويتعرضون  املناطق  نفس  يف 
يعانيه  مما  ويعانون  أكثر،  وأحياانً  األرمين  الشعب  له 
واضطهاد،  وظلم  وحرمان  بؤس  من  األرمين  الشعب 
مبكراً  أييت  وأن  بد  ال  دورهم  أن  جيداً  يعرفون  وكانوا 
بعد مذابح األرمن. كما سبق وأكد على ذلك  الشيخ 
1880م  لعام  الكردية  الثورة  قائد  النهري  هللا  عبيد 
الذي قال: »حنن األكراد، يريد األتراك أن يستخدموان 
فقط الضطهاد إخواننا املسيحيني، وحني يقضى على 

املسيحيني، سيوجه األتراك اضطهادهم إلينا«. 

وقد تعاطف الكرد مع األرمن يف حمنتهم، وحاولوا مد 
العون واملساعدة هلم، حيث »كان لألرمن يف كل  يد 
مكان أصدقاء بني األكراد ينقذوهنم عند امللمات من 
بني أيدي الرتك، كان األمر كذلك أثناء مذابح األرمن 
يف خواتيم القرن التاسع عشر. وخالل سنوات احلرب 
العاملية األوىل كان األمر كذلك أيضاً، ويف العديد من 
اهلروب  على  األرمن  يساعدون  األكراد  املناطق كان 
واالختفاء. ويف مناطق أخرى مل يتوقف األمر عند هذا 
جانب  إىل  أبسلحتهم  أكراد كثريون  انضم  فقد  احلد، 
وضع  بقصد  احلكومة  رجال  ملقاومة  وهنضوا  األرمن، 
اجملال  هذا  يف  ديرسم  أكراد  برز  لقد  للمذابح.  حد 
مع  إىل جنب  جنباً  مراراً  انتفضوا  فقد  بشكل خاص. 
عن  املذحبة  مراحل  خمتلف  يف  يقصروا  ومل  األرمن، 
ومل  منهم،  للمنكوبني  ضرورية  مساعدة  أي  تقدمي 
يكونوا يتوجسون خيفة من االتفاق مع زعماء األرمن، 
مع  انضم  وفا(  )مصطفى  يسمى  أن ضابطاً كردايً  بل 
للقتال  الروس  إىل  أمرته  حتت  كانت  اليت  القوات 
النوع،  هذا  من  التفاق  تنفيذاً  وذلك  العثمانيني،  ضد 
أرمين  من مخسة آالف  أكثر  ديرسم  أكراد  آوى  وقد 

وأنقذوهم من املوت«.  
وقد نقل الدكتور كمال أمحد مظهر عن عزيز ايملكي 
الذين  فهم  أرامنة،  األانضول  يف  بقي  »إن كان  قوله: 
جنوا من سيوف الرتك. وبدون أي مبالغة منا، فإن ثالثة 

أرابع هؤالء جنوا مبساعدة الكرد«. 
وبيوت  وخيام  قرى  من  األرمن  من  اآلالف  اختذ  وقد 
احلرب  انتهاء  وبعد  هلم،  وخمابئ  مالجئ  الكرد 
الالجئني  من  كبري  عدد  على  ُعثر  األوىل  العاملية 
عقد  وبعد  كردستان،  أحناء  من  العديد  يف  األرمن 
هدنة مودرس يف 30 تشرين األول/ أكتوبر 1918م 
مندوبون  زار  قليلة،  بفرتة  العثمانية  الدولة  واستسالم 
حاملني  حلب  يف  الربيطانية  السلطات  ممثلي  كرد 
إليهم رسالة خاصة بشأن األرمن الذين آووهم، وكتب 
هؤالء يف رسالتهم أنه »يف قراان وخيامنا 650 أرمنياً، 
القاطنني  رفاقنا  وعند  واألطفال،  النساء  من  معظمهم 

حمنتهم،  يف  األرمن  مع  الكرد  تعاطف   
وحاولوا مد يد العون واملساعدة هلم، حيث 
كان لألرمن يف كل مكان أصدقاء بني األكراد 

ينقذونهم عند امللمات من بني أيدي الرتك
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أطعمناهم  لقد  شخص،   3500 من  أكثر  جواران  يف 
الذي  اخلبز  يذهب  أن  نرغب يف  ولسنا  أربع سنوات، 
أطعمناهم إايه هدرًا. ونعلم كذلك أن يف خيام القبائل 
واليت   - خيام كردية  وهي كذلك   – أيضاً  الصديقة 
عنا  بعيدة  جد  مسافة  على  الشرقية  املناطق  يف  تقطن 
هبم«  االتصال  حنن  علينا  يصعب  آخر  أرمين   6800
استعداهم  تلك  رسالتهم  يف  الكرد  أولئك  أبدى  وقد 
األرمن  عن  للبحث  مساعدة ضرورية  أي  إلبداء  التام 

املشردين وجتميعهم.  
وذكر أرامنة قرية )خاتسو Xatiso( يف رسالة خاصة 
ابلسالح  تصدوا  آغا  حممد  عشرية  أكراد  أن  كيف 
بنقل  هلم  يسمحوا  ومل  العثمانيني  واجلندرمة  للجنود 
اجملاعة،  من  معاانهتم  رغم  وكانوا  األرمن.  وهتجري 
األرمن،  مع  مناصفًة  لديهم  خبز  آخر كسرة  يقسمون 
حىت أهنم كانوا يبيعون أمتعتهم اخلاصة من أجل إطعام 

هؤالء.         
 ومتتع األرمن ابألمان واالطمئنان طاملا كانوا يف حدود 
املعاملة  يلقون  كانوا  حيث  املّلية،  العشائر  منطقة 
الالئقة عندما يتنقلون من ويران شهر – عاصمة إبراهيم 
البدو،  خيام  مضارب  إىل  أرايفها  ومن   – املّلي  ابشا 

ومنها إىل ويران شهر، وهم يبيعون األعالف والدهون. 
الذي  امللي  ابشا  إبراهيم  عدالة  أخبار  انتشرت  فلما 
يف  واملذاهب  النحل  من كل  املسيحيني  حيمي  كان 
املسيحيني  أبناء  صار  بكر  وداير  وماردين  الرها  مدن 
واملسلمني يتقاطرون أفواجاً مع عياهلم إىل قضاء ويران 
أمواهلم،  على  آمنني  فيها  ويتاجرون  ويسكنون  شهر، 
وكان إبراهيم ابشا يشجع األرمن والكلدان على السكن 
ساسون  مذابح  وأثناء  أطرافها،  ويف  شهر،  ويران  يف 
عام  خالل  الثاين  احلميد  عبد  السلطان  هبا  قام  اليت  
1894م، »متكن إبراهيم ابشا - الذي كان من أقوى 
فرسان الفرق احلميدية قوة ونفوذاً - من إنقاذ عشرة 
خليل  اإلله  عبد  ويذكر  اهلالك«،  من  أرمين  آالف 
جمموعات  »أن  املّلي  ابشا  إبراهيم  حفيد  ابشا  إبراهيم 
يعدون  وكانوا  املّلي،  التحالف  األرمن كانوا ضمن  من 
كأفراد القبيلة ويعاملون كمعاملة السراين، وأثناء مذابح 
وأخذوا  األرمن،  بعض  إنقاذ  استطاعوا  1915م  عام 
ومل  دينهم،  على  وقد حافظوا  برتبيتهم  وقاموا  األطفال 
األرمن  قوافل  تشرتي  الباشا  عائلة  وكانت  يتزوجوهم، 
اليت كانت  املناطق  يف  أما  سراحهم   يطلقون  مث  ومن 
هلم  حيصل  فلم  املباشرة  ابشا  إبراهيم  لسلطة  ختضع 

قوافل من األرمن ت ترحيلها.
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والفصائل  الرتكي  اجليش  بني  والتنسيق  التعاون  من  عفرين  يف  اليوم  جيري  وما  شيء«.   أي 
الكرد  ممتلكات  وهنب  وسرقة  املمنهج  والقتل  احلر  ابجليش  يسمى  ما  أو  املرتزقة  العسكرية 
يعطي  الذي  الطوراين  التفكري  منط  على  شاهد  خري  املنطقة  يف  الدميوغرايف  والتغيري  عفرين،  يف 
لنفسه احلق ابلقيام بكل شيء والقضاء على كل من يعتقد أنه يشكل خطرًا على الفكرة الطورانية.
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مجازرُ األرمن والسريان.. 
»عقيدةُ األتراك القائمُة على القتل«

مصطفى عبدو
كاتب وصحفي- سوراي

ال  وجمازَر  جرائَم   يرتكبون  زالوا  وما  األتراُك  ارتكَب 
والشعب  مجعاء  شعوهبا  حبق  حصرها  ميكن  وال  تُنسى 
أرواحاً  تزهق  زالت  وما  خالهلا  أزهقت  خاصة،  األرمين 
وتعّرُض حياة اآلمنني للخطر وحتظر حرية التعبري وتزعزع 
االستقراَر وتسفك الدماء ومل تتوقف دوامة العنف طيلة 
القرون املاضية وماتزال مستمرة. وهنا سأتناول أهّم هذه 
هلا  ما كان  واليت  ابهلمجية  وصفها  ميكنين  اليت  اجلرائم 
على  دل  إن  والذي  العاملي،  الصمت  لوال  حتصل  أن 
ُسبات  يف  العاملي  الضمرَي  أن  على  يدل  فإمنا  شيء، 

عميق.
كلمة مذحبة أو »جمزرة« هلا أكثر من معىن وُتطلق على 
من  وُتصنف  احلروب،  يف  عّزل  ملدنيني  اجلماعي  القتل 

جرائم احلرب. 
»قتل  أبهنا  املذحبة  اإلنسان  حقوق  مفوضياُت  وتعّرف 
حمدد  مكان  يف  أكثر  أو  أشخاص  مخسُة  وتصفية 
وعملية مقتصرة ضد أفراد غري قادرين عن الدفاع عن 
العثمانيني  ارتكبها  اليت  اجلرائم  عّد  يصعب  أنفسهم«. 
األتراك حبق الشعوب، فمنذ األزل وأايدي القتل تنهش 

التركية,  العثمانية  نفذتها   
ٌ
بشعة  

ٌ
مذبحة

أكثر  راح ضحيتها وخالل فترٍة زمنيٍة قصيرٍة 
من مليون ونصف املليون من األرمن وأكثر 
من نصف مليون من اآلشوريين والسريان 
َر  َهجَّ بل  فحسب  هذا  ليس  والكلدان, 
َد غالبية من تبقى إلى األرض الواسعة  رَّ

َ
وش

الجوع  حيث  هناك  مصيرهم  ليواجهوا 
حاولت  وقد  واإلرهاق.  واملرض  والفقر 
الوثائق  إخفاَء  الحديثة  التركية   

ُ
الدولة

والصحف الصادرة في تلك الفترة, لكنها لم 
مادية  إمكانيات  وضعها  من  بالرغم  فلح 

ُ
ت

وبشرية كبيرة لهذا الهدف، وعلى الرغم من 
مشاركة بعض من املحسوبين على الكرد في 
رسمية  ومؤسسات  قادة  لكن  املذبحة  تلك 
كردية اعتذرت وأكدت على تضامن ووحدة 

الشعوب  األصيلة في املنطقة.
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مازال  القتل  ومسلسل  املتعايشة،  الشعوب  جسد 
مستمرًا.

اليت  تلك  خنتار  اجملازر،  عشرات  عن  التاريُخ  يتحدث 
اشتهرت بعدد ضحاايها الكبرية »جمازر سيفو«.

اجملازر  لذكرى  يوٌم  هو  نيسان   24 العامل  ذاكرة  يف 
العثمانيني  اليت تعرض هلا األرمن واآلشوريني على أيدي 
أطيافاً  مشلت  اإلابدة  إن  هي  احلقيقة  أن  إال  األتراك, 
عدة من الشعوب أوهلا األرمن ويليهم السراين مث الروم 
األرثوذكس ومجيع من قادُه مصريُه التعيس إىل أن يكون 

من سكان تركيا.
ابللغة  تعين  واليت  )مذابح سيفو(  بتت  املذابح  تتُْعَرُف هذِه 
قتل  طريقة  إىل  إشارٍة  يف  السيف(,  )مذابح  السراينية 
معظم الضحااي، كما ُتسمى أيضاً ابلسراينية )قطلو دعمو 
َشِهَد  الذي  العام  ويتُْعَرُف  العرقي،  التطهري  أي  سريويو( 

هذه اجملازر بتت )شاتود سيفو( أي عام السيف.
ضحيتها  راح  الرتكية,  العثمانية  نفذهتا  بشعٌة  مذحبٌة 
وخالل فرتٍة زمنيٍة قصريٍة أكثر من مليون ونصف املليون 
اآلشوريني  من  مليون  نصف  من  وأكثر  األرمن  من 
والسراين والكلدان, ليس هذا فحسب بل َهجََّر وَشرََّد 
مصريهم  ليواجهوا  الواسعة  األرض  إىل  تبقى  من  غالبية 

هناك حيث اجلوع والفقر واملرض واإلرهاق.

 
وزير احلرب العثماني: احرق -  دمر - اقتل

)احرق – دمر – اقتل( هذه الكلمات هي فحوى الربقية 

العثماين إىل وايل  اليت أرسلها طلعت ابشا وزير احلرب 
داير بكر. وللعلم ت اغتيال حاكم نصيبني الرتكي )نوري 
لعلمه  نصيبني,  إىل  اجليش  دخول  رفض  عندما  ابشا( 
استدعى  مما  مذحبة  لوقوع  ستؤدي  العملية  هذه  أبن 

حممد رشيد ابشا وايل داير بكر إبصدار أمر ابغتياله.

كيف نُشر خبر اجملزرة في العالم؟؟؟

الصادرة وقتها عن وقوع جمازر  أكدت بعض الصحف 
بوست(  )واشنطن  جريدة  منها  الشعب  حبق  بشعة 
إىل  إضافًة  اتميز(,  و)لندن  اتميز(  )نيويورك  وجريدة 
من  الدين  ورجال  القنصليات  من  واردة  تقارير  عدة 
الذين  العيان  الشهود  من  والكثري  املذاهب,  خمتلف 
شاهدوه,  ما  ونقلوا  اجملازر  من  وجنوا  املأساة  عاشوا 
ومازالت أحاديثهم احلية تعيش يف عقول وقلوب األبناء 
الفرتة  تلك  يف  الرتكية  الصحَف  أن  كما  واألحفاد، 

تتباهى ابلقضاء على )الكفرة( حسب زعمهم.

أسباب ودوافع اجملزرة

أعطى الباحثون عدة أسباب لعمليات اإلابدة اليت نفذها 
مجيع  واتفق  األقليات,  هذه  حبق  األتراك  العثمانيون 
اجملازر  هذه  وراء  الرئيسي  السبب  أن  على  الباحثني 
هي خشية تركيا من انضمام هذه الشعوب إىل الروس، 
وخوف تركيا من انفصال أجزاٍء واسعٍة من االمرباطورية 
البلقان, حيث انلت معظم هذه  مثلما حدث يف دول 

الدول استقالهلا.
الشعوب  ترتيك  حماوالت  إن  هو  آخٌر  سبٌب  هناَك 
معارضة,  أفعاٍل  ردوِد  إىل  أدت  الدولة  ضمن  القاطنة 
واستعمال العثمانيني العنف يف حماولٍة منها لدمج تلك 

الشعوب وأنصارها ضمن الدولة الرتكية.

إنكار اجملازر من قبل األتراك

تعترب تركيا وأذربيجان الدولتان الوحيداتن اللتان تُنكران 
فاألتراك  العثمانية،  الدولة  عهد  يف  جمازر  حدوث 

 
ٌ
يوم هو  نيسان   24 العامل  ذاكرة  يف 
األرمن  هلا  تعرض  التي  اجملازر  لذكرى 
واآلشوريني على أيدي العثمانيني األتراك, 
 
ً
اإلبادة مشلت أطيافا إن  أن احلقيقة هي  إال 
ويليهم  األرمن  أوهلا  الشعوب  من  عدة 

السريان ثم الروم األرثوذكس..
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َيدَّعوَن أبنه مل تكن هناَك أيةُّ خطٍة منظمٍة إلابدة األرمن 
الضحااي  أعداد  إن  تعترب  أراضيها, كما  يف  واآلشوريني 

ُمبالٌغ فيها.

محاوالت متكررة إلخفاء احلقائق من قبل األتراك

حاولت الدولُة الرتكية احلديثة إخفاَء الواثئق والصحف 
من  ابلرغم  تُفلح  مل  لكنها  الفرتة,  تلك  يف  الصادرة 
اهلدف،  هلذا  كبرية  وبشرية  مادية  إمكانيات  وضعها 
أيضاً  وحماولتها  التارخيية  احلقائق  حتريف  وألجل 
فوفقاً  رأيهم،  حسب  احلقيقيني  اجلُناة  عن  البحث 
الواثئق  خالل  ومن  نفسه,  الرتكية  العثمانية  للمصادر 
العثمانية,  والداخلية  الدفاع  وزارة  من  الصادرة  الرمسية 
ورسائل  الرتكية  الوالايت  والة  إىل  املوجهة  ورسائلها 
اسطنبول,  يف  املركزية  احلكومة  إىل  الوالة  هؤالء 
األرمين  الشعب  حبق  املذابح  هذه  تنفيذ  تؤكد  واليت 

والسرايين اآلشوري الكلداين.

وثائق رسمية تركية تؤكد وقوع اجملازر

القيمة  الواثئق  بعض  َقدََّم  )دافيد كاوند(  الربوفيسور 
خالل  من  وكشف  والريب,  للشك  جمااًل  التدع  واليت 

آنذاك  حمررة  تركية  رمسية  واثئق  وجود  عن  الواثئق  هذه 
هذه  خالل  من  والربوفيسور  اجملازر،  وقوع  تؤكد  واليت 
والقتلى يف كل  السكان  أن حيدد عدد  استطاع  الواثئق 

منطقة.
ت األرمن الغريغوريون عدد السكان )60 ألف( قُِتَل منهم 

)58 ألف(.
ت األرمن الكاثوليك عدد السكان )20020 ألف( قُِتَل 

منهم )11010 ألف(.
ت الكلدان )11020 ألف( قُِتَل منهم )10100 (.

منهم  قُِتَل   )84725( األرثوذوكس  السراين 
.)60725(

ت الربوتستانت )725( وقُِتَل منهم )500(.

اعتذار كردي عن اجملازر التي حدثت

يذهب  اجملازر,  تلك  يف  الكرد  دور  إىل  ابلنسبة  أما   
تورط  وراء  الرئيسي  السبب  إن  إىل  املؤرخني  بعض 
اجملازر  هذه  يف  الكرد  على  احملسوبني  من  بعض 
األتراك  الفتاة( وحماولة  تركيا  )حزب  وراء  االنسياق  هو 
املسيحيني  أبن  الكرد  على  احملسوبني  من  هؤالء  إقناع 
وجودهم,  يهددون  قد  املناطق  تلك  يف  املوجودين 

جتميع األرمن يف مدينة اضنة أمام مبىن حكومي، أبمر من السلطات. كان األرمن يف انتظار ترحيلهم. لكن ّت ذحبهم خارج املدينة من قبل السلطات العثمانية.
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ضد  العثماين  اجليش  ارتكبها  اليت  اجملازر  من  ابلرغم 
الكردية,  املدن  من  وغريها  )بيازيد(  يف  الكرد  املدنيني 
العشائر  بعض  والرتغيب دعت  الرتهيب  سياسة  أن  إال 
الكردية إىل الوقوف مع األتراك, كما استغلت ميليشياٌت 
واحلصول  هيمنتها  لفرض  املنطقة  يف  الفوضى  كرديٌة 

على بعض الغنائم واملكاسب.
عاملي  رمسٍي  ابهتماٍم  سيفو  مذابح  حتَظ  ومل  هذا 
من  اعرتافاً  شهدت  األخرية  السنوات  إن  غري  واسع, 

دول ومنظمات ابجملازر اليت حدثت.
حىت أن بعض الشخصيات واملؤسسات الكردية قامت 
واآلشوريني  األرمن  جمازر  يف  الكرد  دور  عن  ابالعتذار 
العمال  حزب  زعيم  أوجالن  هللا  عبد  مثل  واليوانن 
املنفى  يف  الكردي  الربملان  أصدر  كما  الكردستاين. 

بياانً مبناسبة ذكرى هذه اجملازر جاء يف البيان : 
ت  قبل, كما  من  لإلابدة  واإلعداد  التخطيط  ت  لقد   «
عشائر كردية  من  املكونة  احلميدية  اخليالة  استخدام 
للقيام ابإلابدة اليت مل يكن التاريخ يعلم هبا شيئاً. خالل 
واآلشوريني كما  األرمن  من  املاليني  قتل  اجملازر  هذه 
أصقاع  إىل كافة  أراضيهم  من  آخرين  ماليني  ترحيل  ت 
املعمورة. يف هذه الذكرى املأساوية للمجازر اليت حلت 
احلزن  نشاركهم  السرايين،  اآلشوري  األرمين  ابلشعب 
ونلقي ابللوم وندين أبشد العبارات الدولة العثمانية ومن 

تعاون معها من بعض العشائر الكردية«.

األرمن في مانفيستو احلضارة الدميقراطية  

اجمللد  يف  أوجالن  عبد هللا  الكردي  الشعب  قائد  يقول 

صفحة  الدميقراطية  احلضارة  مانفيستو  اخلامس 
:\142\

االقتصادي كان  اجملال  يف  القوي  األرمن  حضوَر  أن   «
على  املرتبعني  منافسيهم  قبل  من  استهدافهم  يف  سبباً 
الرتكية  الربجوازية   – اليهود  )املقاولون  السلطة  عرش 
ورؤوس األموال الرتكية(, فعندما انتفض األرمن يف سبيل 
أمام  لوجه  أنفسهم وجهاً  قوميٍة هلم وجدوا  دولٍة  إنشاِء 
بناًء  والرتقي,  االحتاد  إدارة  قبل  من  املضاد  اهلجوم 
على قرارها املذيل بتاريخ 24 نيسان/ أبريل 1915م, 
السنني  آالف  قطنوه  الذي  األم  وطنهم  من  َفطُِردوا 
وأبيدوا على طرقات النفي, يف حني حكم على الباقني 

منهم حبياة الشتات مدة طويلة من الزمن. 
سوداوٌي  واقٌع  ولكنه  قائم  واقٌع  الشتات  أرمن  أن  أي 
رمبا  املشادة  األرمنية  القومية  فالدويلة  ومنهار,  حمطٌم 

كانت ستغدو منبعاً للسلوان.
وعن  اإلابدة,  يف  الرتكية  الربجوازية  دور  هنا  ننسى  وال 
يقتصر  فاألمر ال  فيها,  أيضاً  الكرد  االقطاعيني  نصيب 
مبثابة  هؤالء كانوا  إن  بل  وحسب  األرمن  إابدة  على 
ويف  أيضاً،  الكرد  إابدات  يف  األصلية  اجملرمة  العناصر 
مواطنني  واليزالون  متغايرة,  وأبشكاٍل  نفسها  الفرتات 
اإلابدة  قرى يف  بوصفهم محاة  اللعني  دورهم  أداء  على 
يضاعفون  إذ  اآلن,  حىت  قائمة  تنفك  ال  اليت  الكردية 
وقد  الكردايتية  إنكار  مقابل  وممتلكاهتم  أمواهلم 

يتظاهرون ابلكردايتية الزائفة إن تطلب األمر.

إن بعض الشخصيات واملؤسسات الكردية 
جمازر  يف  الكرد  دور  عن  باالعتذار  قامت 
اهلل  عبد  مثل  واليونان  واآلشوريني  األرمن 

أوجالن زعيم حزب العمال الكردستاني. 
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التغييرُ الدميوغرافّي أحُد أسلحة العقلية الدولتية

شيار زاخو
كاتب وصحفي - سوراي

مبنطقة  األوسط  الشرق  منطقة  وصُف  اخلطأ  من  ليس 
وتثور  أحياانً  ختمد  واليت  النشطة  والزالزل  الرباكني 
أحاييناً أخرى، والنقطة اخلالفية اليت قد نقع فيها هي 
ابطن  يف  حمصورة  أسباهبا  تكون  والزالزل  الرباكني  أنَّ 
األرض وهي من العوامل الطبيعية للتفاعالت واحلركات 
مباشر،  بشكل  البشري  التدخل  عن  بعيداً  تتم  اليت 
ودمار  من حروب  األوسط  الشرق  يف  ما حيصل  لكن 
املباشر  وتدخله  اإلنسان  فعل  من  هو  وقتل  وخراب 
احلالتني  يف  النتيجة  تبقى  لكن  العمليات.  هذه  يف 
وما  لإلنسان  واملوت  واخلراب  التدمري  يف  واحدة  هي 
يرتبط به من ذكرايت عاشها على بقعة جغرافية معينة.

للغاية  صعبة  عملية  اآلن  نعيشه  ملا  الدقيق  التوصيف 
البعض  بعضها  مع  وتداخلها  األسباب  تشابك  بسبب 
وتعقيد حلَّها عن طريق القوى الفاعلة فيما نعيشه بكل 

جوانبه احلياتية. 
ختتلف كثرياً  ال  اآلن  نعيشها  اليت  الثالثة  األلفية  بداية 
عمَّا عاشه آابؤان وأجدادان يف بداية األلفية الثانية وما 
ختتلف  واثنية، وكذلك ال  أوىل  عاملية  من حرب  تبعها 

ساحة  السورية  األرا�ضي  أصبحت 
الدول  بين  الحسابات  وتصفية  للنفوذ 
فجميع  ذلك  ورغم  والدولية،  اإلقليمية 
إن  على  بينها  فيما  تتفق  القوى  تلك 
إيقاف نزيف الدم السوري وإنهاء الحرب 
الشعواء التي تعصف بها من خالل الحل 
إقامة نظام ديمقراطي تعددي  السلمي و
أي  مصلحة  في  يكون  لن  البالد  في  حر 
بكل  تعمل  القوى  تلك  فإن  ولهذا  منها، 
الوسائل املمكنة لتدمير اإلرث الحضاري 
لسوريا وفرض التهجير القسري والتغيير 
الديمغرافي الطائفي والعرقي على مناطق 
سياق  في  وذلك  البالد،  من  محتلفة 
نهضة  دون  للحؤول  تسد«  »فرق  مبدأ 
إطار  في  وووحدهم  السورية  الشعوب 

نظام ديمقراطي اتحادي حر.
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عن األلفية األوىل عما عاشه اإلنسان من قتل وتدمري 
املسميات  اختلفت  وإن  واحدة  ألهداف  وخراب 
واألدوات  ومكانه  زمانه  حسب  كٌل  واملصطلحات، 

املستخدمة يف كل مرحلة.
هبا  مرت  اليت  األحداث  من  ابلكثري  يتحفنا  التاريخ 
منطقة الشرق األوسط واليت تعترب مراحل فاصلة وهامة 
مباشر  بشكل  املنطقة  شعوب  على  مباشر  أتثري  هلا  ملا 
التأثري  مباشر. هذا  األخرى بشكل غري  املناطق  وعلى 
ملن  مركزاً  تعترب  واليت  جغرافياً  املنطقة  أمهية  من  انبع 
يريد التحكم ابلفروع. فإذا كانت منطقة الشرق األوسط 
تُعترب كذلك  ميزوبواتميا  جغرافية  فإن  العامل،  قلب  هي 
هي قلب الشرق األوسط، ومن يتحكم يف ميزوبواتميا 

وكأنه يتحكم ابلعامل أسره.
والتدقيق  فيها  البحث  ت  إن  طبعاً  كثرية  األسباب 
واليت  اإلنسانية  للثقافة  الرحم  املنطقة  أهنا  وخاصة 
احلضارة  حنو  البشري  التحول  مراحل  أوىل  بدأت  منها 
الثقافية وبناء القرى وما تبعه بعد ذلك من ثورة يف اللغة 
حتول  بداية  واليت كانت  والصناعة  والزراعة  والكتابة 
الثورة  حنو  البطيء  والسري  اجلمود  من  البشري  العقل 

الفكرية وحتكمه ابلطبيعة.
األعني  تتجه  وملاذا  املنطقة  هذه  أمهية  ندرك  هنا  من 
عليها  للسيطرة  وسعها  يف  ما  بكل  وحتاول  إليها 
من  اليوم  نعيشه  وما  ومصاحلها.  ألطماعها  وتطويعها 
هو  ما  دميوغرايف  وتغيري  ابجلملة  وقتل  مدمرة  حروب 
الشعوب  ونفس  اجلغرافيا  نفس  عاشته  ملا  تكرار  إال 

على مّر التاريخ. 
احلرب يف سوراي أو على سوراي وكذلك يف العراق هي 

قبل آالف  اجلغرافيا  نفس  اليت شهدهتا  نفسها احلرب 
اإلمرباطورايت  أوىل  مبوجبها  تشكلت  واليت  السنني 
وتوالت  األكادية.  االمرباطورية  وهي  أال  العامل  يف 
حتت  والتدمريية  القمعية  األساليب  بنفس  األحداث 
اجلديد  وإحالل  القدمي  املوجود  على  القضاء  حجة 
للعامل  التاريخ يسري هبذا الشكل وتقدميه  مكانه، وكأن 
على أنه التطور واألفضل وفرضه على الشعوب األصلية 
معها  والتعايش  هبا  القبول  ينبغي  اليت  احلقيقة  وكأنه 
أرادوها  القدرية اليت  العقلية  مل حيدث. إهنا  وكأن شيئاً 
والقضاء  والنهب  السلب  يف  أهدافهم  حيققون  كي 
– ألهنم  ذاهتا،  حبد  والشعوب  الشعوب  ثقافة  على 

أي الشعوب- ما هم إال أدوات يتم استخدامها وقت 
احلاجة ورميها بعد ذلك يف املزابل. 

العقلية السلطوية اإلقصائية املمتدة من آالف السنني 
ولكن  خمتلفة،  وأبمساء  راهننا  حىت  مستمرة  زالت  ما 
األلفية  دخلنا  وإن  اآلن،  حىت  يتغري  مل  هو  املنطق 
الثالثة لكننا ما زلنا نعيش مرحلة توحش اإلنسان على 
أخيه اإلنسان. فللحاكم واألمري والقائد والرئيس مطلق 
احلرية يف قتل من يريد وهتجري من يراهم خونة وكفرة 
وكل من ال يطيعه، كل ذلك يتم ابسم هللا والدين ألنه 

هو من ميثل هللا على األرض.
اخلصوص  وجه  على  سوراي  يف  اآلن  حيدث  ما 
حتت  البشرية  حبق  ترتكب  جرائم  هي  عامة  واملنطقة 
للشرعية  املّدعية  املؤسسات  لكل  القبور  صمت 
أن تبقى هذه املؤسسات صامتة  الدولية. وليس غريباً 
الثانية  العاملية  احلرب  مفرزات  من  هي  ألهنا ابألساس 
وت  احلرب،  يف  املنتصرون  وشكلها  وضعها  اليت 
وأطماعهم  مصاحلهم  وفق  القوانني  تلك  تفصيل كل 
منذ  املصاحل.  تقتضي  حينما  أمحر  ككرت  ورفعها 
اجلغرافيا  هذه  على  مستمرة  واحلرب  سبع  سنوات 
اليت  الشعوب  لكافة  ابلنسبة  إىل جحيم  حتولت  واليت 

كانت يوماً ما حتلم ابلكرامة واحلرية. 
واملعارك  سوراي  يف  األحداث  سري  متابعة  خالل  ومن 
النظام  من  إن كانت  األطراف  بني كافة  جرت  اليت 

وجه  على  سوريا  يف  اآلن  حيدث  ما 
اخلصوص واملنطقة عامة هي جرائم ترتكب 
لكل  القبور  صمت  حتت  البشرية  حبق 

عية للشرعية الدولية
ّ
املؤسسات املد
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والقوى املتحالفة معه، أو من املعارضة بكل مسمياهتا 
الفوضى  أنَّ  نرى  ودولية،  اقليمية  أبجندات  واملرتبطة 
ختبئه  ما  يعرف  أحد  وال  واجلغرافيا  املوقف  سيدة  هي 

األايم القادمة.

في معنى التغيير الدميوغرافي:

األزمة  خالل  سوراي  يف  جرى  ما  ملعرفة   - لنا  بدَّ  ال 
بعض  نعطي  أن  من  سنوات-  سبع  منذ  املستمرة 
التعريفات معناها احلقيقي بعيداً عن التأويالت السياسية 
تعنيها  ومصاحل  ألغراض  اجلهات  بعض  هبا  تقوم  اليت 
ابلدرجة األوىل، وكي ندرك أنه هناك حرب مصطلحات 
إلقناعهم  اإلعالم  وسائل  متريرها عرب  يتم  حقيقية  غري 
أبن من يقومون به يصب يف خدمتهم وبذلك يومهون 
الشعب وجيربونه على مواصلة حياته ضمن القطيع ال 

يفقه شيئاً مما حيصل حوله.
السكانية  اخلصائص  دراسة  تعين  الدميوغرافية:   -
على  األفراد  توزيع  حيث  من  معينة  جغرافية  لرقعة 
جمموعة معدالت نسبية، مثل: الوالدة، والوفاة، والفئة 

العمرية، واملرحلة الدراسية، والقوم، واجلنس، والدين.
- اللجوء: عملية مغادرة البالد بغرض احلماية بسبب 
الديين  أو  القومي  أو  السياسي  االضطهاد  أو  احلرب، 

أو بفعل الكوارث الطبيعية.
ملكان  األصلي  املسكن  مغادرة  عملية  النزوح:   -
آخر ضمن حدود البالد بغرض احلماية لنفس أسباب 

اللجوء.
دون  أرض  يف  واسعة  إسكان  عملية  االستيطان:   -
الدميوغرافية  الرتكيبة  تغيري  بغرض  أصحاهبا،  رضى 

للرقعة اجلغرافية املستهدفة.
األفراد  من  جمموعة  ترحيل  اجلماعي:  التهجري   -
حال  يف  جرميًة  ويكون  آخر.  إىل  جغرايف  موقع  من 
غياب  يف  أو  املهّجرين،  رضى  دون  قهراً  حصل 
واحلماية  السالمة  شروط  تتوفر  مل  أو  القانوين،  السند 
ما كان  الرتحيل  مفهوم  ويشمل  التنقل.  أثناء  املطلوبة 
خالل  من  عسكرية  شبه  أو  عسكرية  قوة  إبشراف 

أمين  واقع  فرض  خالل  من  أو  التنقل،  عملية  تسيري 
سوى  للمدنيني خياراً  يرتك  أو صحي ال  اقتصادي  أو 

اهلجرة من حمل إقامتهم.
نّية  بسبق  املرتكبة  اجلرائم  هي  اجلماعية:  اإلابدة   -
أو اجلزئي جلماعة قومية  الكلي  التدمري  وترصد بغرض 
أو إثنية أو قومية أو دينية إّما من خالل قتل أفرادها، 
أو  حبقهم،  جسيم  نفسي  أو  جسدي  ضرر  إحلاق  أو 
إخضاعهم عمداً لظروف عيش قاهرة، أو فرض تدابري 
حتول دون تكاثرهم، أو من خالل نقل أطفال اجلماعة 

عنوًة إىل مجاعة أخرى.
األفراد  حبق  جنائية  جرمية  هي كل  حرب:  جرمية   -
عن  والناجتة  الدويل،  القانون  مبوجب  احملميني 
سياسة أو أوامر من القيادة واليت وفرت احلرب ظروف 

ارتكاهبا.
تتمّيز  سكانية  جمموعة  اإلثنية/املّلية:  اجملموعة   -
بنسق ثقايف أو انتماء قومي ويضّم عادة اللغة والدين. 

هو  سوراي  يف  جيري  ما  أبن  نُدرك  أن  مبقدوران  اآلن 
به  تقوم  واليت  الدولية  والقوانني  املواثيق  لكل  خمالف 
أو  إيران  إن كانت  املتصارعة يف سوراي  القوى  وتطبقه 
يُطبق  الكل  النظام،  وحىت  تركيا  أو  أمريكا  أو  روسيا 
خطة التقسيم وكٌل وفق مشروعه وخمططه ولكل هدفه 
شعوب  هي  واألخرية  األوىل  والضحية  به.  اخلاص 
وما  الضحية  هي  األول  اليوم  ومنذ  اليت كانت  سوراي 

التهجري القسري والتغيري الدميغرايف يف سوراي جتري حتت غطاء األمم املتحدة
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من  الثروة  بطون جامعي  تنتفخ  الثمن كي  تدفع  زالت 
أمراء ومساسرة احلروب.

القصف، وبعد  أربع ال غري وهي احلصار، مث  كلمات 
اسرتاتيجية  ختتصر  أربع  فرتحيل. كلمات  جتويع  ذلك 
تركيا  ومعهم  وروسيا  وإيران  وحلفائه  السوري  النظام 
تغيري  واضحاً:  ابت  واهلدف  2013م.  العام  منذ 
املدن  دميوغرافية  وحتديداً  السورية.  الدميوغرافيا 
احملاذية  واملناطق  املفيدة«  »سوراي  يف  الرئيسية 
الرتكية  السورية  احلدود  وكذلك  اللبنانية  للحدود 
وجرابلس  عفرين  ملدينة  تركيا  احتالل  بعد  وخاصة 
اتفاقات  بعد  إليها  املرتزقة  وجلب كل  والباب  واعزاز 
ابلدول  زوراُ  مُسيت  واليت  الدول  هذه  بني  وتفامهات 

الضامنة خلفض التصعيد.

أولى مدن التغيير الدميوغرافي

محص  وملدينة  اللبنانية  للحدود  احملاذية  القصري  مدينة 
يف  اإلطار.  هذا  يف  جتربة  أّول  االسرتاتيجية، كانت   –
من  ومقاتلون  النظام  قوات  حاصرهتا  2013م  العام 
السورية  املعارضة  مقاتلو  انسحب  فقد  هللا«.  »حزب 
مع  أسابيع. خرجوا  استمر  معارك ضارية وحصار  بعد 

عائالهتم. فرغت املدينة من سّكاهنا. 
التجربة الثانية كانت يف مدينة محص نفسها – عاصمة 
اسرتاتيجي.  اجلغرايف  املوقع  هنا  السورية.  »الثورة« 

اليت  فهي  البالد.  يف  األساسي  التقاطع  هي  محص 
تصل  اليت  وهي  الشمالية.  ابملدن  العاصمة  تصل 
اليت  املدينة  أهنا  واألهم  ابلساحل.  السوري  الداخل 
ابلشام.  العلوية  الغالبية  ذا  السوري  الساحل  تصل 
ميتد  غاز  أو  نفط  خط  ألي  األساسي  املعرب  أهنا  كما 
محص  لذلك كانت  املتوسط،   البحر  حىت  إيران  من 

اهلدف األول للنظام وحلفائه. 
الطريق  أتمني  على  وحلفاؤه  النظام  عمل  محص  بعد 
العاصمة دمشق. يف هذا االطار  بينها وبني  اليت تصل 
تندرج معركة القلمون. هنا أيضاً برز املشروع التهجريي 
الغرب  حنو  إمنا  السوري،  الشمال  اىل  ليس  للسكان 
فقد  السّنية.  عرسال  مدينة  تقع  حيث  لبنان  اجتاه  يف 
املدينة  جرود  اىل  واملدنيني  املقاتلني  من  العديد  جلأ 
واملواجهات  عرسال  أزمة  بدأت  ذاك  ومنذ  اللبنانية. 
أّدت إىل اختطاف عدد من  اليت  املعارضة  مع فصائل 
يزال  عاد. وال  بعضهم  استشهد.  بعضهم  العسكريني. 

األهايل ومعهم كل لبنان ينتظر عودة الباقني ساملني.
داراي، اليت تبعد سبعة كيلومرتات عن العاصمة، شهدت 
املصري نفسه بعد أربع سنوات من احلصار. خرج منها 
عدد  أن  علماً  وعسكري.  مدين  بني  آالف  مخسة 
ت  نسمة.  مليون  ربع  حوايل  يبلغ  املدينة كان  سكان 
القريبة  مضااي  مدينة  البالد. كذلك  مشال  اىل  نقلهم 
املزة  ومطار  لداراي  احملاذية  واملعضمية  الزبداين،  من 

العسكري. 
فالرتحيل  والتجويع،  احلصار  اسرتاتيجية  آخر حمطة يف 

جانب من التغيري الدميغرايف يف سوراي- ريف دمشق

ثم  احلصار،  وهي  غري  ال  أربع  كلمات 
كلمات  وبعد ذلك جتويع فرتحيل.  القصف، 
السوري  النظام  اسرتاتيجية  ختتصر  أربع 
وإيران وروسيا ومعهم تركيا منذ  وحلفائه 

العام 2013م.
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كانت يف حلب. ولكنها ليست األخرية على اجلغرافيا 
من  الشرقي  القطاع  حصار  يدم  مل  نسبياً،  السورية. 
اثين املدن السورية طوياًل. فالروسي استعجل السيطرة 
يف  مهامها  اجلديدة  األمريكية  اإلدارة  تسّلم  قبل  عليه 
حوايل  خروج  والنتيجة  وجنح.  اجلاري.  من  العشرين 
ت  »الشهباء«.  من  الشرقية  األحياء  من  نسمة  مليون 

نقلهم اىل حمافظة ادلب. 
املكثف  القصف  بعد  جاءت  عفرين  من  النزوح  موجة 
حبق  الرتكي  االحتالل  جليش  الالأخالقية  واملمارسات 
على  عفرين  يف  الكرد  السكان  إجبار  وت  املدنيني 
وبعدها  واملدينة  قراهم  بتدمري  التهديد  حتت  التهجري 
ت توطني عوائل املرتزقة وجلب سكان الغوطة الشرقية 
عملية   عرب  دميغرافيتها  تغيري  بغية  إليها  والقلمون 
واسعة  إسكان  عملية  أهنا  على  تُعرف  اليت  االستيطان 
الرتكيبة  تغيري  بغرض  أصحاهبا،  رضى  دون  أرض  يف 

الدميوغرافية للرقعة اجلغرافية املستهدفة.
ما حصل يف عفرين وقبلها يف مناطق الشهباء ال ميكن 
شعب  على  سلبية  آاثر  من  له  ملا كان  بتااتً،  نسيانه 
اإلرهاب  حماربة  حجة  حتت  ذلك  ت  اجلغرافيا.  هذه 
احلدود  وحىت  جرابلس  من  املمتدة  املنطقة  هذه  يف 

الرتكي  االستعمار  قام  حيث  إدلب.  حملافظة  اإلدارية 
بت »درع  الشهباء يف عملية مساها زوراً  منطقة  ابحتالل 
املنطقة  هذه  على  خالهلا  سيطر  واليت  الفرات«، 
منع  هبدف  السوري،  والنظام  وايران  روسيا  مبوافقة 
كما  البعض  بعضها  مع  الكردية  املقاطعات  تواصل 

صرح أردوغان الذي يعيش الفوبيا الكردية. 
القضية  تعترب  أردوغان  ورئيسها  الرتكية  للدولة  ابلنسبة 
يف  بقمعها  وأنه  له  واألخري  األول  اهلاجس  الكردية 
الرائسية  سلطته  سيضمن  أنه  يعتقد  مشايل كردستان 
للقضاء  وسعه  يف  ما  يعمل كل  لذلك  أخرى.  أعوام 
على أي خطوة يُقدم عليها الكرد يف أي مكان خشية 
أن يؤثر ذلك على الوضع يف مشايل كردستان. ال يعلم 
إيقافها  تدور ال ميكن  اليت  التاريخ  أن عجلة  أردوغان 
أيضاً  للتاريخ  الشخصية، ألن  واملصاحل  السلطة  بعصا 

كلمته سيقوهلا حينما يكون الوقت.
وال  اجلماعية  اإلابدة  نفسه  هو  الدميوغرايف  فالتغيري 
ألن  خلفها،  والتسرت  ابملصطلحات  التالعب  ميكن 
من  هي  اليت  التارخيية  ابلثقافة  مرتبط  بطبيعته  اإلنسان 
الدميوغرايف  التغيري  ذاهتا.  حبد  اجلغرافيا  مفرزات 
يعنيه  فيما  يعين  أرضهم  ترك  على  السكان  وإجبار 

انزحوا منطقة عفرين جراء القصف الرتكي على املناطق األهلة ابملدنيني-2018م
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والعمل  ابألرض  واالرتباط  الذكرايت  عن  االبتعاد 
ألي  الثقافية  املنظومة  بناء  أساس  هو  الذي  والكدح 
ووطنه  أرضه  عن  اإلنسان  وإبعاد  واجتثاث  شعب. 
أخطر من القتل، ورمبا أن هناك خطة الكل متفق عليها 
لتنفيذها وذلك إلسكان عوائل عربية وتركمانية وكتائب 
أهايل  بيوت  يف  ودوما  الشرقية  الغوطة  من  منسحبة 

عفرين الذين هربوا من القتل.
عفرين هي صراع بني أّمة الدولة وبني األمة الدميقراطية 
السورية  اجلغرافيا  من  الغريب  الشمال  يف  عفرين  تقع 
وهي مالصقة لشقيقتها السليبة لواء اسكندرون الذي 

اتفاقيات  وفق  لرتكيا  تسليمه  ت 
سان رميون بني فرنسا وتركيا مقابل 
ربط اجلزيرة بسوراي. وعفرين منطقة 
خالهلا  من  وعربت  قدمية  اترخيية 
ولكنها  اإلمرباطورايت  من  الكثري 
بقيت ألهلها األصليني الكرد الذي 
احلروب  رغم كل  أبرضهم  تشبثوا 

اليت شهدهتا منطقتهم.
حريتها  عن  أعلنت  أن  بعد  عفرين 
بعد كوابين،  يوليو  متوز/   20 يف 
ورجعت  اجلديد  ثوهبا  لبست 
يديروهنا  كي  احلقيقيني  ألصحاهبا 
أبنفسهم بعيداً عن السلطة املركزية 
خريات  تنهي  كانت  اليت  البعثية 

وروج  السوري  الشمال  يف  املدن  املنطقة كسائر  هذه 
آفا. 

ومبساعدة  أنياهبا  عن  تركيا  احلني كشَّرت  ذلك  ومنذ 
النواحي كي  من كافة  عليها  احلصار  فرض  ت  املرتزقة 
يف  الشعب  أن  إال  الرتكية.  للشروط  وترضخ  تستسلم 
يف  واستمر  واالستسالم  اخلنوع  يقبل  أن  أىب  عفرين 
شعار  زال  وما  وكان  اجملتمعية  ابإلرادة  احلصار  حماربة 
املدن  ابقي  حياة« كما  »املقاومة  أن  عفرين  الكرد يف 

يف روج آفا ومشايل سوراي. 
وترسيمها  قبوهلا  ت  اليت  الدميقراطية  األمة  فلسفة 

وجه  على  وعفرين  عامة  آفا  روج  يف  للعيش  كمبدأ 
القوى  لكل  هدفاً  املدينة  هذه  من  جعل  اخلصوص، 
وتدمريها  فيها  األهلية  احلرب  نشر  بغية  املتصارعة 
سيطرة  حتت  الواقعة  املدن  فيها كباقي  احلياة  وقتل 
اليوم  منذ  عفرين كانت  أن  إال  املعارضة.  أو  النظام 
حوهلا  اليت  ابملدن  مقارنة  نسبياً  اآلمنة  املنطقة  األول 
واحلرب  هرب  من  لكل  األوىل  الوجهة  وهلذا كانت 
الضعف  إىل  سكاهنا  عدد  زاد  مما  والقتل،  والدمار 

نتيجة االستقرار فيها. 
ثقافة العيش املشرتك كانت الغالبة على كل من يعيش 
املصغرة  وكانت كسوراي  عفرين  يف 
النظر  بغض  اجلميع  استقبلت  اليت 
أي  واملذهب.  والدين  القومية  عن 
القاعدة  من  االستثناء  كانت  أهنا 
كل  يف  حيث  سوراي.  يف  العامة 
أو  للنظام  اخلاضعة  السورية  املدن 
املعارضة كان الكل يقتل الكل على 
رأساً  اآلية  قلبت  عفرين  إال  اهلوية، 
على عقب. إذ، كان الكل يعيش مع 
للقوى  هدفاً  جعلها  ما  وهذا  الكل 
عن  تبحث  اليت  والدولية  اإلقليمية 
يتوفر  لن  والذي  األعظمي  الربح 
احلرب  فتيل  إشعال  خالل  من  إال 
والتدمري وبيع السالح لكل األطراف 
السالح  مصانع  ولتنتعش  جهة  من  احلروب  ولتستمر 

من جهة أخرى.
لذا  عريقة  وآاثر  قدمي  اتريخ  هلا  سورية  رقعة  عفرين 
التارخيية  املعامل  طمس  أساليبه  بشىت  حياول  فاحملتل 
التغيري  عملية  خالل  من  املنطقة  هلذه  واالجتماعية 
يف  والرتكمان  العرب  وتوطني  عفرين،  يف  الدميغرايف 
منازل األهايل األصليني يقتصر فقط على كونه هاجساً 
حيز  ودخل  واقعاً  أصبح  بعدما  السكان  خماوف  يثري 
مبناطق  حملية  ملصادر  ووفقاً  فعلي.  بشكل  التنفيذ 
جتري  الدميغرايف  التغيري  عملية  فإن  عفرين  يف  متفرقة 

الدميقراطية  األمة  فلسفة 
وترسيمها  قبوهلا  مت  التي 
عامة  آفا  روج  للعيش يف  كمبدأ 
اخلصوص،  وجه  على  وعفرين 
 
ً
هدفا املدينة  هذه  من  جعل 

لكل القوى املتصارعة بغية نشر 
وتدمريها  فيها  األهلية  احلرب 
املدن  كباقي  فيها  احلياة  وقتل 
أو  النظام  الواقعة حتت سيطرة 

املعارضة.
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فيها على أرض الواقع على قدم وساق.

اتفاق الغوطة - عفرين

 8 أستانة  اجتماع  بعد  لعفرين  الرتكي  االحتالل  بدأ 
والذي ت االتفاق فيه بني األطراف الثالث »الضامنة« 
روسيا وإيران وتركيا على تسليم الغوطة الشرقية للنظام 
عمليات  بدأت  وعليه  لرتكيا.  عفرين  تسليم  مقابل 
لرتكيا  املوايل  الرمحن  فيلق  مقاتلي  من  اآلالف  إجالء 
آذار/  من  والعشرين  اخلامس  يف  ومدنيني  وعوائلهم 
للتوجه  الشرقية  الغوطة  جنوب  من  2018م  مارس 
هذا  أييت  إدلب.  حمافظة  يف  سوراي  غريب  مشال  إىل 
السورية  واحلكومة  الرمحن  فيلق  بني  اتفاق  مبوجب 
من  املنسحبني  تعرض  بعدم  يقضي  روسية  بضمانة 

الغوطة للتفتيش من قبل القوات احلكومية.
من جانبه كشفت ميليشيا »فيلق الرمحن« أهنا تتواصل 
مسلحي  لتوطني  احلر«،  »اجليش  وميليشيا  تركيا  مع 
غوطة دمشق الشرقية وعائالهتم الذين ت ترحيلهم إىل 

إدلب، يف منطقة عفرين اليت احتلها النظام الرتكي.
الغوطة  ميليشيات  تلقتها  اليت  اهلزائم  ضغط  وحتت 
اجلمعة  التوصل،  السوري، ت  اجليش  يد  الشرقية على 

خبروج  يقضي  اتفاق  إىل  مارس 2018م،  آذار/   23
مسلحي »فيلق الرمحن« الرافضني للتسوية من القطاع 
الشرقية )مدينيت عربني وزملكا وبلدة  للغوطة  األوسط 

عني ترما( وحي جوبر الدمشقي.
اجليش  يتبع  عسكري  حتالف  هو  الرمحن،  وفيلق 
ألوية،  عدة  من  يتكون  لرتكيا،  املوايل  احلر  السوري 
موسى  أبو  لواء  الرباء،  لواء  رايته  حتت  وينضوي 
العاصمة،  جند  جتمع  الغوطة،  شهداء  لواء  األشعري، 
كتائب أهل الشام، لواء هارون الرشيد، لواء القعقاع، 
لواء  واألنصار،  املهاجرين  لواء  الذهيب،  احلافظ  لواء 
الصناديد،  لواء  القرى،  أم  لواء  سالم،  بن  هللا  عبد 
االحتاد  الدمشقي،  الدين  سيف  لواء  هللا،  أسود  لواء 
اإلسالمي ألجناد الشام، اللواء األول يف القابون وحي 

تشرين، كتيبة العادايت يف الغوطة الغربية.
متويل  أتيت  اإللكرتوين،  الرمحن«  »فيلق  موقع  ووفق 
املساندة  سوراي  أصدقاء  جمموعة  دعم  على  عملياته 
السورية  الثورة  أصدقاء  هم  من  يذكر  أن  دون  للثورة، 
اتفاق  بعد  ولكن  املسلحة،  املليشيا  يدعمون  الذين 
اليت  الدولة  هي  تركيا  أن  إىل  التقارير  تشري  الغوطة،  

تقود وتنسق عمليات »فيلق الرمحن« يف دمشق«.
ويوم 16 آب/ أغسطس 2017م، وقعت يف جنيف 

انزحون من الغوطة الشرقية يستوطنون يف منطقة عفرين- ) اتفاق الغوطة - عفرين(  بني )الدول الكربى واإلقليمية( 2018م 
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روسيا وفيلق الرمحن على اتفاق يقضي ابنضمام األخري 
الذي  بسوراي  التصعيد  خفض  مناطق  إقامة  اتفاق  إىل 
عاصمة  أستانة  يف  املاضي  مايو  يف  إليه  التوصل  ت 

كازاخستان.

املشهد األخير وفق تركيا

الرمحن  فيلق  ومقاتلي  عائالت  توطني  إىل  تركيا  سعت 
أجل  من  الرتكية،  السورية  احلدود  وحزام  عفرين  يف 
مشال  ملناطق  التارخيية  الدميغرافية  الرتكيبة  كسر 
سوراي، واليت يقطنها أغلبية كردية، لتغلب على اخلصم 
الرتكيبة  تغيري  عرب  الكرد،  وهم  لألتراك  التارخيي 
سوراي،  مع  لرتكيا  احلدود  احلزام  ملناطق  الدميغرافية 
»فيلق  عائالت  توطني  وأييت  آفا،  بروج  يعرف  ما  أو 
لتضمن  املسلحة  اجلماعات  من  وغريها  الرمحن« 
تركيا  السيطرة على مناطق احلزام احلدودي مع سوراي 

مستقباًل.
سوراي،  يف  اإليراين  الرتكي  األردوغاين  املشروع  ويتوافق 
يف  واألمثل  األفضل  احلل  هو  الدميغرايف  التغيري  أبن 
ويالت  من  تعاين  اليت  سوراي  داخل  البلدين  نفوذ  بقاء 

احلرب وتدفع مثن الصراع.

خامتة

عفرين  سكان  هتجري  على  املتفقة  القوى  أرادت  رمبا 
يف زرع الفتنة بني شعوب سوراي وخاصة العرب والكرد 

وهذا  املستقبل،  يف  بينهما  احلرب  فتنة  وإشعال 
الطرفني  على ِكال  يسيطروا  ابلضبط كي  يريدونه  ما 
السياسة  هذه  أن  إال  املركز.  ملصاحل  واخضاعهم 
اللحظة  هذه  حىت  تنجح  ومل  غريهم  الكثريون  جرهبا 
تركيا  ضخت  حيث  السورية.  اجلزيرة  يف  وخاصة 
احلرب  فتيل  إلشعال  إمكاانهتما  السوري كل  والنظام 
والسراين  والكرد  من جهة  والعرب  الكرد  بني  األهلية 
واآلشور من جهة أخرى، إال أن كافة حماوالهتما ابءت 

ابلفشل الكبري ومل يتوصال للنتيجة اليت أرادوها. 
العقلية  منطق  وفق  يفكرون  والسوري  الرتكي  النظامني 
واليت  السنني  آالف  من  املمتدة  والسلطوية  الدولتية 
تعتمد السياسة اإلنكليزية أساساً هلا وهي »فرق تسد«، 
القرن  خالل  اجلميع  على  السياسة  هذه  انطلت  رمبا 
والعشرين  احلادي  القرن  ويف  اآلن  ولكن  املاضي، 
دول  بني  صراع  هناك  يعد  ومل  القوى  موازين  تغريت 
تسعى  اليت  والشعوب  الدول  بني  صراع  هو  ما  بقدر 

لنيل حريتها.
وأخوة  املشرتك  العيش  لواء  حيملون  اآلن  الكرد 
الشعوب واليت أساسها فلسفة القائد عبد هللا أوجالن 
السلطوية  العقلية  عن  البعيدة  الدميقراطية  األمة  يف 
والدولتية واليت تؤمن أبن منطقة الشرق األوسط ليست 
الثقافات  من  ما هي جمموعة  بقدر  الدول  من  جمموعة 
وأهنا  السنني،  آالف  منذ  البعض  بعضها  مع  املتعايشة 
والسلطوية  الدولتية  العقلية  وحتجم  ذلك  يف  ستستمر 
اليت تسعى وراء رحبها األعظمي واليت أصبحت مسنناً 

صدائً يف ميكانيكا الرأمسالية. 
يف  الرتكي  العدوان  فشل  االعتداء كما  هذا  سيفشل 
عفرين  يف  مستمرة  مازالت  املقاومة  ألن  عفرين، 
فشاًل  سيلقى  تركيا  قبل  من  املشكل  املدين  واجمللس 
من  شرعيته  واستمد  عفرين  أهايل  ميثل  ال  ألنه  ذريعاً 
مع  وابلتزامن  أتكيد  بكل  احملتلة  أردوغان  حكومة 

التغيري الدميغرايف.

الرتكي  األردوغاني  املشروع  يتوافق 
التغيري الدميغرايف  اإليراني يف سوريا، بأن 
نفوذ  بقاء  يف  واألمثل  األفضل  احلل  هو 
البلدين داخل سوريا التي تعاني من ويالت 

احلرب وتدفع مثن الصراع.
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معلومات ال بد منها:

ال  إىل كياانت هشة  ملصاحلها  وفقاً  األوسط  الشرق  األوىل  العاملية  احلرب  بعد  املنتصرة  الدولية  القوى  قّسمت 
البعد الدميغرايف، وعملت جاهدة ضمن إطار مسعاها للتحكم هبذه الدول على  البعد اجلغرايف مع  يتطابق فيها 
حساب  على  امتيازات  ومنحها  حمددة  طوائف  استقطاب  خالل  من  اجملتمعية  املكوانت  بني  تناقضات  إجياد 

بقية املكوانت، األمر الذي أحدث تناقضاً يف املصاحل والتوجهات والتعريف اهلواييت ما بني هذه املكوانت. 
مدنية  أنظمة  تعاقب على حكمها  مركزية  لدولة  والتأسيس  االستقالل  نيل  من  الوطنية يف سوراي  القوى  متكنت 
وعسكرية كما شهدت حالة وحدة عابرة مع مصر، وصواًل إىل االنفصال وما تبعه من انقالب البعث 1963م، 
وعوضاً عن هوية مجعية عابرة للطوائف، عملت قيادات البعث وخاصة »اللجنة العسكرية« على استثارة اهلّوايت 
الطائفية من جهة وتبين أطروحات ثقافية معادية لألكثرية من جهة أخرى، وهو ما أدى إىل صدامات دموية مع 

األكثرية يف عدة مناطق سوريَة يف ستينيات القرن املاضي.
ما  الدميوغرايف أبساليب شىت وأشهرها  التغيري  السوري على  النظام  الستينات وبعد االنفصال عمل  أعوام  ومنذ 
ليشملها.  العراقية وميتد حىت عفرين  السورية  احلدود  من  يبدأ  والذي  السوري  الشمال  العريب يف  يعرف ابحلزام 
وقدم هذه الدراسة حممد طلب هالل واليت كانت حتت اسم » دراسة عن حمافظة اجلزيرة من النواحي  القومية، 
االجتماعية، السياسية املالزم أول: حممد طلب هالل رئيس الشعبة السياسية ابحلسكة«. واليت كان من مفرزاهتا 
توطني العرب الغمر يف القرى الكردية بعد االستيالء على أراضيهم ومنها للعرب وذلك يف عملية ممنهجة للتغيري 
الدميوغرايف للمناطق الكردية واليت كان هدفها تغيري الكثافة السكانية للكرد كي ال يكونوا األغلبية يف مناطقهم 

وحماربتهم عند أي تفكري يف أي مشروع كردستاين.
الكردية، واليت  الرتكيبة السكانية ملدينة كركوك  تغيري  بعملية  العراقي  النظام  أيضا  اليت قام هبا  هي نفس األعوام 
جلب فيها النظام العراقي العرب من اجلنوب وإسكاهنم يف كركوك وتعريبها من أجل نفطها؛ واليت ما زالت حىت 

يومنا هذا نقطة اختالف بني القوى العراقية سنية كانت أم شيعية مع الكرد حول هذه املدينة.
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للشعبِ الكردّي قصٌص وتاريخ، مع اإلبادة العرقية والثقافية

خالص مسور
كاتب وابحث- سوراي

الكرَد  أبّن  ريٍب  بال  سيدرُك  التاريخ،  من  بقليل  يلّم  َمن 
من  أيتوا  ومل  احلالية،  مناطقهم  يف  األصيلة  الشعوب  من 
بعُض  فعلته  الغري كما  أراضي  حيتلوا  ومل  أخرى  مناطَق 
تعيش  أخرى  شعوب  وجتاه  جتاههم  املنطقة  حكام 
احلُكام  هؤالء  يكن  ومل  جوارهم.  وإىل  ظهرانيهم  بني 
رحبوا  الذين  الكرد  مع  تعاملهم  يف  ما  يوماً  منصفني 
أرضهم  يف  األخرى  الشعوَب  واستضافوا  واجلوار  ابجلرية 
احملتلني  ضّد  كلها  املنطقة  عن  ودافعوا  وموطنهم، 
مل  األسف،  ولكن، ومع شديد  التاريخ.  مّر  على  والغزاة 
ويف  والويالت،  املآسي  سوى  ذلك  وراء  من  الكرُد  جيِن 
اجلميل  ونكران  للغنب  تعرضوا  فيه  يتواجدون  مكان  كل 
املتعاقبة  احلكومات  تلك  من  املتالحقة  واالضطهادات 
حبقهم  ونفذت  وأقدارهم،  مصائرهم  يف  حتّكمت  اليت 
الثقافية  واإلابدة  التهجرَي  األربعة  كردستان  أجزاء  يف 
احلكوماُت  تتواَن  ومل  املستوايت؛  أعلى  ووفَق  واجلسدية 
االستثنائية  واإلحصاءات  اجلائرة  القوانني  إصدار  عن 
العرقي  التطهري  أو  اجلينوسادات  ترقى إىل مستوى  واليت 
وهناك  وصالفة.   صفاقة  بكل  الثقافية  اإلابدات  أو 

على  املتعاقبة  الحاكمة  األنظمة  مارست 
واجراءات  سياسات  السورية  الدولة 
تصنف  سوريا  في  الكردي  الشعب  بحق 
واإلبادة  العنصري  التمييز   « حالة  ضمن 
السياسية« / ومن بينها تنفيذ مخططات 
ذات  املناطق  في  العربي  كالحزام  تعريبية 
وتجريد  آفا«   »روج  الكردية  الغالبية 
حق  من  الكرد  من  اآلالف  عشرات 
وفرض  السورية(   )الجنسية  املواطنة 
 ، الكرديين  والثقافة  اللغة  على  حظر  
اندالع  قبيل  عنصري   إجراء  آخر   وكان 
النظام   رأس  أصدره  ما  السورية،  األزمة 
في   »49 »مرسوم  اسم   تحت  السوري 
تهجير  هدفه  كان  والذي  2008م،  العام 
مقومات  أبسط  عن  إقصائهم  و الكرد 

الحياة في أرضهم ووطنهم.
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املتحكمة  الدوُل  إليها  تلجأ  اليت  األالعيب  من  الكثري 
السنوُن  الذي عجزِت   العميق  يف كردستان، ذاك اجلرح 
عن شفائه ومداواته!. فبداًل من سياسات السلم واألخوة 
إىل  واحلكومات  الدوُل  هذه  تلجأ  املشرتك،  والعيش 
وحتاول  والتعصب،  الشوفينية  مبنطق  الكرد  مع  التعامل 
صهرهم يف بوتقة شعوهبا أو اقتالعهم من جذورهم، كما 
الصامدة  عفرين  يف  اليوم  وحيدث  املاضي  يف  حدث 
اليت  اإلعدامات  أّن مرَض  وابكور كردستان؛ انهيك عن 
اُبتلي هبا ماليل طهران ضد الشبان الكرد تكاد ال تنقطع، 
ُحكم  الذي  )رامني(  الكردي  الشاب  آخرهم  يكون  ولن 
االنصاف  عن  بعيداً  املوت،  حىت  شنقاً  ابإلعدام  مؤخراً 
يف  عليها  املنصوصة  الشعوب  وحقوق  اإلنسانية  وروح 

الدولية  والقوانني  الشرائع  كل 
من  املرضى  هؤالء  ألن  والسماوية، 
من  خالية  يريدون كردستان  احلكام 
البشر والشجر. ومن هذه التصرفات 

الشوفينية نذكر.

ا – احلزام العربي في روج آفا

يبلُغ عدُد الكرد يف روج آفا وسوراي 
بني )2،5-3( مليون نسمة بشكل 
 %20  -15 نسبته  ما  أي  تقرييب، 
حسب  سوراي  يف  السكان  من 
الرمسية.  غري  السكانية  املعطيات 

وروج  اجلزيرة  إقليم  يف  موطنهم  يف  متأّصلون  فالكرُد 
من  غريهم  وقبل  طويل  أمد  منذ  سوراي  مشايل  يف  آفا 
أبّن  والكرد  العرُب  املعمرون  ويتذكر  األخرى،  الشعوب 
استقرار  منطقة  الشمالية حتديدًا، كانت  ومناطقها  اجلزيرَة 
والنبااتت  الغزالن  لقطعان  مرتعاً  أن كانت  ومنذ  للكرد 
الربية، وكانت القرى الكردية تنتشر فيها أي إىل اجلنوب 
اليوم  تسمى  ما  أو  مع ابكور كردستان  احلدود  من خط 
الرّحل  العرب  من  القليُل  بينما  السورية،  الرتكية  ابحلدود 
هنر  جمرى  قرَب  الربيع  يف  خيامهم  ينصبون  كانوا 
يرحلون  مث  الذرة  من  مساحات صغرية  ويزرعون  اجلقجق 

إىل دايرهم. 
عشائر  شيخ  اهلادي  دهام  محيدي  للسيد  شهادة  ويف 
ما كتبه سهيل  تعليقه على  الشمر يف سوراي، يف معرض 
زكار املدرس يف جامعة دمشق، من أن الكرَد ليسوا من 
هاجروا  إهنم  بل  السوري  الشمال  األصليني يف  السكان 
إليه بعد ثورة الشيخ سعيد عام 1925م، قال فيها: »وهللا 
وكنا  اجلزيرة  ربوع  يف  أبغنامنا  جنوُب  العرُب كنا  حنن 
أنخذ بعَض حاجاتنا من القرى الكردية املستقرة هناك«. 
أي أن الكرد كانوا مستقرين هناك قبل ثورة الشيخ سعيد 
بكثري، فإذا أخذان قرية تل شعري احلجي سليمانية وحدها 
كنموذج والواقعة إىل الشرق من القامشلي، فعمُر القرية 

يعود إىل أكثر من)300( عام على األقل)1(.  
وجودهم  ومنذ   - الكرُد  تعّرَض   
خمتلف  إىل  موطنهم-  يف  كشعب 
واجملازر  االضطهادات  صنوف 
واستباحة  اجلماعية  واإلابدات 
وقد  والداير,  واملمالك  األموال 
الكرد  إلقصاء  املخططات  بدأت 
يف  واحلقوقية  السياسية  احلياة  عن 
امللك  أي  الفيصلي  العهد  منذ  سوراي 
بعد  سوراي  حكم  الذي  األول  فيصل 
منذ  أي  بقليل  منها  العثمانيني  طرد 
إلهناء  وذلك  حتديدًا،  1918م  عام 
معاً)2(،  والعثماين  األيويب  اإلرثني 
واستمّر هذا النهُج إبعدام الرئيس السوري حسين الزعيم 

ورئيس وزرائه حمسن الربازي الكرديني عام 1949م. 
عام 1961م  احلاكمة  االنفصالية  النخبُة  كما خططت 
األخضر،  احلزام  أو  العريب  ابحلزام  مّسي  ما  ملشروع 
للقيادة  السياسية  الواثئق  يف  تنفيذه  مرحلة  وجاءت 

القطرية حلزب البعث السوري. 
يف  سوراي  يف  يتواَن  مل  البعث  حزَب  فإن  احلقيقة  ويف 
احلزبية  عناصره  تذكري  عن  التثقيفية  وواثئقه  إصدارته 
مبآثر من الشوفينية والتحريض ضد الشعب الكردي يف 
روج آفا وتصويره على أنه يشكل خطراً على أمن الدولة 

إلقصاء  املخططات  بدأت   
السياسية  احلياة  عن  الكرد 
واحلقوقية يف سوريا منذ العهد 
الفيصلي أي امللك فيصل األول 
طرد  بعد  سوريا  حكم  الذي 
أي  بقليل  منها  العثمانيني 

.
ً
منذ عام 1918م حتديدا
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احلزبية  العناصر  ذهنية  تغيري  إىل  يصار  حىت  السورية، 
الشوفينية والتعصب ضد  والقبول مبا متليه عليهم دوائر 
يف  واملثل  القدوة  والذي كان  اآلمن  الكردي  الشعب 
من  له  تعرضت  ما  سوراي كلها ضد  عن  بعنفوان  دفاعه 

احتالل وعدوان خارجي. 
ترحيُل  ّت  الصيت  السيء  احلزام  خمططات  ومبوجب 
ورثوها  اليت  أراضيهم  من  وجتريدهم  الكرد  الفالحني 
من  حماولة  يف  وَأجدادهم(  آابئهم  )عن  عن كابر  كابراً 
على  رأساً  املنطقة  دميوغرافية  تغيري  ابألمر  املعنيني 
عقب.  وقد عمدت احلكومة السورية وأبمر من القيادة 
القطرية حلزب البعث عن نقل ملكية األهايل من منطقة 
املشمولني  على  لتوزيعها  متهيداً  الدولة  ملكية  إىل  احلزام 

الفرات. وابلفعل ت  بناء سد  بعد  ابلغمر 
بناء قرى عصرية للمغمورين نوعاً ما مزودة 
يف  القرى  بناء  ويف  العامة،  املرافق  بكافة 
ساهم  قامشلو  مدينة  من  الغريب  اجلانب 
من  )ح.خ(  يدعى  متعهد  جنار  بنائها  يف 
مشمولني  املغمورون  وكان  احلسكة. 
تولت  اليت  األمنية  األجهزة  برعاية 
احلزام  أدى  وحيث  ورعايتهم،  محايتهم 
الرتحيل والتهجري إىل وقوع  ابإلضافة إىل 
براثن اجلهل والفقر  الكردي بني  الشعب 

والتشتت والتخلف. 
العصر  يف  التعريُب  بدأ  فقد  احلقيقة  يف 

املتسربل  العرويب  القوموي  التيار  يد  على  احلديث 
الثقافة  حملاربة  منه  جادة  حماولة  يف  واحلقد،  ابلشوفينية 
بكاريزماته  متمثاًل  كله،  الكردي  الوجود  بل  الكردية 
واالقتصادية...اخل.  والسياسية،  والثقافية،  االجتماعية، 
حلزب  القطرية  القيادة  من  متتابعة  قرارات  إصدار  وت 
الكتابة  ومنع  الكردية،  اللغة  حماربة  كقرارات  البعث 
األم،  ابللغة  التعلم  ومنع  واجملالت،  اجلرائد  يف  هبا 

والفرماانت املتعلقة ابلبيع والبناء. 
ما  فرتات  إىل  املُسيسة  األمور  هذه  مبثل  البدُء  ويعود 
قبل البعث أي إىل احلكومات الوطنية وعهد االنفصال، 

1952م  لعام   193 التشريعي  املرسوم  كان  حيث 
االراضي  الكرد مبوجبه من حق تسجيل  قد حرم  آنذاك 
على:  ابحلرف  وينص  الوطين  احلكم  عهد  يف  أبمسائهم 
العينية على  تعديل أي حق من احلقوق  أو  انشاء  )عدم 
مسبقة  برخصة  إال  احلدود  مناطق  يف  الكائنة  األراضي 

تصدر بقرار من وزير الداخلية()3(. 
لعام  القرار)75(  مبوجب  املرسوم  هذا  عدل  وقد  هذا 
احلسكة  حمافظة  كامل  جعل  إىل  ليصاَر  1954م 
حزيران  من  والعشرين  الرابع  وبتاريخ  حدودية.   منطقة 
القطرية حلزب  للقيادة  خاصة  جلسة  ويف  عام 1973م 
ورئيس  للحزب  املساعد  القطري  األمني  البعث وحبضور 
التارخيي   )521( رقم  القرار  إصداُر  ت  الغمر،  جلنة 
يقضي  شوفينية  بنزعة  واملصبوغ 
بت)املشروع  مسي  ما  بتنفيذ 
االسم  وهو  األخضر()4(، 
العريب  احلزام  ملشروع  الرمسي 
الكردية يف  األمة  استهدف  الذي 
وذلك  هلا،  المثيَل  خطرية  سابقة 
جنوبه  عن  مشال كردستان  لعزل 
االسرتاتيجي  العمق  وشطب 
على  والقضاء  السوريني،  للكرد 
من  واقتالعه  الشعب  هذا  هوية 
إجناز  نتيجته  وكانت  جذوره، 
وعلى  اجلزيرة  يف  قرية   )36(
أي  مشال كردستان؛  مع  املصطنعة  اجلزيرة  حدود  طول 
وحدها،  اجلزيرة  يف  دومن  مليون   )3( على  االستالُء  ّت 
وكري  وسلوك،  عيسى،  عني  يف  دومن  مليون  و)2،2( 
البعث  حلزب  الثالث  القطري  املؤمتر  ففي  وهكذا  سيب. 
اخلامسة  الفقرة  يف  ورد  1966م  عام  االشرتاكي  العريب 
للمؤمتر ما يلي: )إعادة النظر مبلكية األرض الواقعة علي 
وبعمق  350 كم  امتداد  وعلى  الرتكية  السورية  احلدود 
10 - 15 كم واعتبارها ملكاً للدولة، وتطبق فيها أنظمة 

االستثمار املالئمة مبا حيقق أمن الدولة(. 
التغيري  جرائَم  إيل  مبحتوايهتا  ترتقي  الفقرة  وهذه 

 
َ
يتوان مل  البعث   

َ
حزب إن 

ووثائقه  إصدارته  يف  سوريا  يف 
عناصره  تذكري  عن  التثقيفية 
الشوفينية  من  مبآثر  احلزبية 
والتحريض ضد الشعب الكردي 
أنه  على  وتصويره  آفا  روج  يف 
الدولة  أمن  على   

ً
خطرا يشكل 

السورية.
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االستيالء  ت  حث  العرقية،  اإلابدة  وحىت  الدميوغرايف 
يوازي  ما  أي  )5250( كم2  مساحته  ما  على  وقتها 
هدا  من  اهلدف  وكان  قطر،  مثل  دولة  مساحة  نصف 
من  الكرد  املواطنني  جتريد  واالستثنائي  اجلائر  القرار 
أراضيهم واسكان عوائل من املغمورين فيها على شكل 
اهلوية  وطمس  الكرد  احنالل  إىل  ليصار  مستوطنات، 
ومدروسة  مقصودة  العملية  وكانت  وهتجريهم،  الكردية 
والذي  التملك  حلق  صرحية  خمالفة  هذا  ويعترب  بعناية، 
حلقوق  العاملي  اإلعالن  من   /17 املادة/  عليه  نصت 
االنسان عام 1948م وقد جاء فيها – أ - لكل فرد حق 
أو ابالشرتاك مع غريه – ب- ال جيوز  التملك، مبفرده 

جتريد أحد من ملكه تعسفا.  
1971م  مايو  أاير/  يف  القرار  هذا  بتنفيذ  البدء  وكان 
البعث  حلزب  اخلامس  القطري  املؤمتر  من  إبيعاز 
رغم  األب،  األسد  الرئيس  عهد  االشرتاكي، ويف  العريب 
احلد،  هذا  إىل  الكرد  جتاه  عدائياً  يكن  مل  الرجل  أن 
وقد وقعت حينها احتجاجات من الفالحني الكرد الذين 
واملؤمل  الشوفيين  املشروع  هذا  لتنفيذ  مقاومة  أبدوا 
الزراعية  اآلالت  بعض  حتطيم  نتيجتها  وكانت  ابلفعل، 
بني  قتلى  هناك  القرار، كما كان  لتنفيذ  استقدمت  اليت 
الكرد  السياسيني  بعض  اعتقال  وت  اجلرارات  سائقي 
السد  مبوقع  احمليطني  العرب  ترحيل  ت  وهكذا  آنذاك، 
من الذين غمرت مياه سد الفرات أراضيهم عام 1974م 
سياسي  بقرار  املغمورين كان  استجالب  مشروع  لكن   ،
ومن أعلى املستوايت، إال أن احلقيقة واحلق يقال، فإن 

استقدمت  اليت  العربية  العوائل  نقل كل-  مل  معظم -إن 
وكانوا  إرادهتم،  وبدون  قسراً  ترحيلهم  ت  الرقة  ريف  من 

خائفني من املصري اجملهول الذي ينتظرهم.
البعث  حلزب  القطرية  القيادة  من  عضوان  أشرَف  وقد 
األراضي  يف  املغمورين  وتوطني  جلب  قرار  تنفيذ  على 
األمني  جببوج  جابر  حممد  ومها  سوراي،  مشايل  الكردية 
أحد  األمحد  هللا  وعبد  البعث،  حلزب  املساعد  القطري 
يف  متاهت  فقد  وهلذا  للحزب،  القطرية  القيادة  أعضاء 
أعني البعث الواحدية والكونية مثل مرض عمى األلوان، 

فلم مييزوا بني هذا وذاك. 
الكرد  الفالحني  احتجاجات  ورغم  أبنه  نشري  أن  وعلينا 
عام  حبر  يف  استكملت  قد  التوطني  عمليات  أن  إال 
1975م، وكان املستوطنون قد مكثوا يف مطار قامشلو 
سوف  الكرد  أبن  إليهم  مني  بعدما  النزول،  من  خائفني 
أراضيهم  عن  يتخلوا  مل  وأهنم  بقوة  االستيطان  يقاومون 
اليت ورثوها عن اجدادهم بتوايل السنني، وعلى أساس أن 
يف  ولكن  ابملستوطنني،  يقبلوا  ولن  شجاع  شعٌب  الكرد 
جتويع  من  فصوٌل  وبدأت  االستيطان  أجنز  فقد  احلقيقة 
اهلجرة  حنو  ودفعهم  املسلوبة  األراضي  أصحاب  الكرد 
من  املنطقة  تفريغ  وليتم  فرق،  ال  الداخلية  أو  اخلارجية 
عرقي  وتطهري  دميوغرايف  تغيري  وإجناز  األصليني  سكاهنا 
مشني على أساس أن الكرد يف هذه املناطق قادمون من 
للحكومة  حيق  دخيل،  شعٌب  بذلك  وأهنم  سوراي  خارج 
تشاء،  مىت  وممتلكاهتم  أمواهلم  من  جتريدهم  السورية 
دون األخذ بعني االعتبار ِقدَم الشعب الكردي وتواجده 

املساحة اليت مشلتها احلزام العريب يف املناطق احلدودية الشمالية لسوراي
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يف املنطقة قبل أي شعب آخر. 
هتجري  فكرة  بدأت  فقد   - ذكران  وكما   – احلقيقة  ويف 
الكرد واالستيالء على أراضيهم وتوزيعها على املغمورين  
عهد  يف  التنفيذ  وت  1961م  عام  االنفصال  عهد  يف 
عسكري  ابنقالب  احلكم  إىل  جاء  الذي  البعث  حكومة 

عام 1963م. 
لقد كان تنفيذ مشروع احلزام العريب قاسياً وثقياًل وبشكل 
انهيك  العموم،  على  الكردي  الشعب  على  عادي  غري 
أشار  وقد  احلاقد.  الشوفيين  املشروع  مسهم  الذين  عن 
الكاتب السوري حممد غامن إىل هذه املأساة بشكل مؤثر 
اجلزيرة  مناطق  يف  والتهجري  التعريب  سياسة  بقوله:)إن 
وشوفينية  إرهابية  سياسة  العبارة  وبصريح  هي،  السورية 
إن  الفلسطينيني.  تنفذ جرائمها بطريقة إسرائيل يف هتويد 
التعريب هو الوجه اآلخر للتهويد، إهنا الطريقة الصهيونية 
اللهم  أبلغت...  قد  إين  اللهم  لبست عرتة وعقال.  وقد 
الكرد،  أخوتنا  يذحبون  البعث  أعراَب  إن  تربأت...  إين 

اللهم فاشهد(. 
التشريعي  املرسوم  أو  اجملزرة  القرار  العنقود  آخر  وكان 
بطيء  مبثابة موت  لعام 2008م والذي هو  رقم )49( 
البناء  أو  البيع  مينع  ومبوجبه،  الكردي  الشعب  لكيان 
به  املقصود  وطبعاً كان  سوراي،  من  احلدودية  املناطق  يف 
املناطق الكردية واألراضي العائدة هلم، على أمل أن يتم 
يف  احلياة  مقومات  أبسط  عن  وإقصائهم  الكرد  هتجري 

أرضهم ووطنهم. 
السيء  العريب  احلزام  مشروع  أبن  هنا  نشري  أن  وجيب 
يف  السياسي  األمن  ضابط  اقرتاحات  إىل  مرده  الصيت 
هالل  طلب  حممد  األول  املالزم  1963م  عام  اجلزيرة 
القومية  النواحي  يف كتابه )دراسة عن حمافظة اجلزيرة من 
االستيالء  إىل  فيه  دعا  والذي  واالجتماعية(.  والسياسية 
وصراحة،  صالفة  بكل  وهتجريهم  الكرد  أراضي  على 
العديدة  مقرتحاته  ضمن  ورد  فقد  املثال،  سبيل  وعلى 

واحدة منها، وابلشكل التايل:
التوزيع  التهجري مع  )نقرتح أن تعمَد الدولة إىل عمليات 
أواًل فأول، وال  الداخل، ومع مالحظة عناصر اخلطر  يف 

أبس أن تكون اخلطة ثنائية أو ثالثية السنني، تبدأ ابلعناصر 
اخلطرة لتنتهي ابلعناصر األقل خطورة.. وهكذا(. 

آابئه  أرض  من  وعريق  آمن  شعب  إخراج  أن  والشك 
التغيري  جرمية  إىل  يرقى  واإلكراه  الغامشة  ابلقوة  وأجداده 
حكام  نفذه  وقد  املشني،  العرقي  والتطهري  الدميوغرايف 
املنطقة الطغاة الذين عجزت األمهات أن ينجنب على مّر 
درساً  أعطوا  وقد  والشوفينية،  الرعونة  يف  مثلهم  التاريخ 

سيئاً لإلنسانية والقيم اإلنسانية. 
متعمد  وبشكل  املغمورين  ابلعرب  اإلتياَن  أّن  الشك 
مشكلة  خلقت  خبيثة،  خطة  ووفق  الكردية  املناطق  إىل 
عويصة على الصعيد اإلنساين، والسياسي، واالقتصادي، 
مسع  وحتت  عام  بشكل  ولسوراي  خاص  بشكل  للمنطقة 
االنسانية،  ابملبادئ  املنادية  والشعوب  احلر  العامل  وبصر 
ولرمبا كانت  متاماً.  اليوم  عفرين  يف  وحيدث  حدث  كما 
لوال  فأكثر  أكثر  ستتفاقم  مبحيطها  وعالقتها  الغمر  أزمة 
يقدمون  املغمورون  حيث كان  السورية،  الثورة  حدوث 
ابملزيد  فيها  يطالبون  احلسكة  حمافظ  إىل  مطاليبهم 
ابلتوالد،  أعدادهم  زايدة  حجج  حتت  الكرد  أراضي  من 
ملعيشتهم،  تكفي  تعد  مل  حبوزهتم  اليت  األراضي  وأن 
قضم  زايدة  إىل  أدى  قد  لكان  ذلك  ت  لو  وابعتقادان 
املنطقة  يف  الكرد  ابلسكان  كارثة  وحللت  األراضي 
اجلسد  يف  مستفحاًل  سرطانياً  ورماً  ولكانت  جمدداً 
واسعة  هجرة كردية  إىل  وألّدى  أصاًل،  اهلش  الكردي 
مساحات  إىل  الواحد  اجلسد  أوصال  وتقطيع  النطاق 
واملطلوب،  الالئق  ابلشكل  فيها  العيش  ميكن  متناثرة ال 
هذه  توقف  إىل  أدى  السورية  الثورة  اندالَع  ولكّن 

احلزام  مشروع  تنفيذ  كان  لقد 
 وبشكل غري عادي 

ً
 وثقيال

ً
العربي قاسيا

العموم،  على  الكردي  الشعب  على 
املشروع  مسهم  الذين  عن  ناهيك 

الشوفيني احلاقد
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الغمر  أراضي  مشكلة  وستبقى  تنجز  مل  واليت  املطالب 
رهينة للقرارات السياسية وللظروف القادمة. 

2 – الكرد على أعتاب اإلبادة الثقافية

الثقافية  أو  املعنوية  اإلابدة  ملفهوم  إشارة  أول  وردت 
عام  املتحدة  لألمم  العامة  للجمعية  الثانية  الدورة  يف 
تعريف  إىل  الثالثة  مادهتا  يف  أشارت  واليت  1947م 
جملموعات  البقاء  حلق  )انكار  أبهنا  املعنوية  اإلابدة 
للضمري  تنطوي عليه من جمافاة  ملا  نظراً  بشرية أبكملها 
العام ومن إصابة اإلنسانية أبضرار ابلغة سواء من الناحية 
هذه  هبا  تساهم  اليت  النواحي  من  غريها  أو  الثقافية 
طرف  من  املقدم  املشروع  وصف  كما  اجملموعات(. 
التكلم  منع  أبهنا  الثقافية  اإلابدة  جرمية  املعنية  اللجنة 
أو الكتابة ابللغة األم، اتالف املطبوعات، ومنع إصدار 
التارخيية  واألوابد  النصب  تدمري  جديدة،  مطبوعات 

والفنية والدينية، واحلاجات املخصصة للعبادة.   
ال  جانبني  ذاته  يف  ميثُل  إنسان  فإّن كلَّ  احلقيقة  ويف 
ميكن أبحدمها وحده اكتمال اإلنسانية فيه ومها اجلانب 
أو  وجسد،  روٌح  اإلنساَن  أن  أي  اجلسدي،  مث  الروحي 
يف كتاابته  قلل  حينما  ماركس  أخطأ  وقد  ومعىن،  مادة 
األكرب  القسط  وأعطى  لإلنسان  املعنوي  اجلانب  من 
يف  يتمثل  املعنوي  فاجلانب  حتتية،  كبنية  لالقتصاد 
يتعلق ابلدين، واللغة،  الثقافة واليت تشتمل على كل ما 
الشعوب  هوية  الثقافة  وتعترب  والتقاليد...اخل.  والعادات 
االعتبارية،  الشخصية  ومتنحها  غريها  عن  متيزها  اليت 
يفقد  حينها  األصلية  لثقافته  ما  فقدان شعب  حال  ويف 
هويته وشخصيته، فيصيبه االحنالل والذوابن يف بوتقات 
مميزاته  له  به كشعب  األمر  وينتهي  األخرى  الشعوب 

وأخالقياته وسينسى اترخيه وماضيه. 
لكردستان  احملتلة  الدول  حتاوُل  ملاذا  ندرك  هنا  ومن 
جاهدة  العمَل على حمو ثقافة الشعب الكردي، وطمس 
وإهنائه  الشعب  هذا  مرتكزات  وضرب  وإرادته،  ذاكرته 
دجمه  مث  ومن  روح،  بال  جسداً  إبقائه  أو  الوجود  من 
ابإلابدة  نسميه  أن  ميكن  ما  يف  اجملاورة  ابلشعوب 

إىل  ويرقى  متاماً،  اجلسدية  اإلابدة  نظري  وهي  الثقافية 
جرمية حرب حبق اإلنسانية، فاإلابدة الثقافية أو التطهري 
الثقايف على غرار التطهري العرقي، والذي يعين يف أبسط 
من  الشعوب  واقتالع  اجملتمعية،  احلالة  تشتيت  معانيه 
املتعاقبة  السورية  احلكومات  فعلته  الثقافية، كما  جذوره 
إىل كسر  يعمدون  األمن  رجال  من  أزالمها  حينما كان 
الكرد من إصدار  اليت تغين ابلكردية، ومتنع  املسجالت 
أو حىت  الكردية،  ابللغة  أخرى  مطبوعات  أي  أو  كتب 
الكتابة ابليد، وأفظع ما تعرض له الكرد يف عقر دارهم 
الرتكية  الدولة  الشمالية، حينما منعت  كان يف كردستان 
التحدث هبا  منعت  بل  الكتابة ابلكردية  الفاشية واحملتلة 
حىت يف املنزل، وكانت عقوبة من خيالف هذه التعليمات 
قاسية جدًا، وتشمل الغرامات املالية انهيك عن السجن 
ومحاهتم،  الرتك  الفاشيني  قطعان  هلجمات  والتعرض 
هبا  والوصول  الكردية  الثقافة  إضعاف  إىل  أدى  ما  وهو 
ديلوك،  مدن  يف  حدث  ابلفعل كما  اإلابدة  مرحلة  إىل 
يسري  األمر  وكان  وغريها.  وأرزجنان  ملطي،  سيواس، 
على الكرد يف بقية األجزاء وإن بشكل أقل نسبياً، ورغم 
قاوموا  بل  املآسي،  هذه  أمام  الكرُد  يستسلم  مل  ذلك 
وهناك  هنا  بلغتهم  فكتبوا  الثقافية،  اإلابدة  سياسات 
بشكل  الكردية  واأللفباءات  املنشورات  بعض  وأصدروا 
سري بعيداً أعني الرقابة احلكومية وأجهزهتا األمنية. وقد 
بتغيري  لكردستان  واحملتلة  املتحكمة  احلكومات  قامت 
روج  يف  خاص  وبشكل  الكردية  واملدن  القرى  أمساء 
املثال، حتول اسم  الشمالية، وعلى سبيل  آفا وكردستان 
القحطانية، وجل آغا  البيض مث إىل  قبور  تربه سبييه إىل 
محكو  وديركا  أمحر،  تل  إىل  وكراسور  اجلوادية،  إىل 
من  الكثري  هناك  كردستان  مشايل  ويف  املالكية؟،  إىل 
قزل  إىل  قوصر  مدينة  مثل  ترتيكها  ت  والقرى  املدن 
آقجقلر... إىل  سيب  وكرى  مشدنلي،  إىل  ومشزينان  تبة، 

آفا متنع تسجيل  النفوس يف روج  اخل. كما كانت دوائر 
عربية،  يسموا أبمساء  الكرد أبمساء كردية حىت  الوالدات 
امساً  هلم  خيتار  نفسه  هو  النفوس  موظف  ما كان  وكثرياً 
يدخل ضمن  املشني  العمل  هذا  أن  . الشك  عربيًا...! 
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منطق اإلابدة الثقافية وهو ما يشكل اعتداًء سافراً على 
كردية  أثرية  أمساء  لبعضها  ألن  أيضاً  اإلنسانية  تراث 
تبة  إىل كوابكلي  حور  والذي  انفوكى،  مثل كرىي  شهرية 

على سبيل املثال ال احلصر. 
إليه  تلجأ  اآلخر  ثقافة  تدمرَي  أبن  نشري  أن  وعلينا 
والشعوب  األقليات  ثقافة  ضد  السلطوية  احلكومات 
طمس  هبدف  واحد،  وموطن  واحدة  دولة  يف  املتعايشة 
واترخيه،  هويته،  من  متجردًا  جاهاًل  وإبقائه  اآلخر  هوية 
يف  داعش  فعله  وتراثه، كما  وأدبه،  وقصصه،  وأوابده، 
وأغلبها  التارخيية  لألوابد  بتحطيمه  وتدمر  املوصل 
للشعب اآلشوري وللشعوب األخرى أيضاً. بل أن األوابد 
هي ملك لإلنسانية كلها، وما يفعله اليوم الرئيس الرتكي 
وحزبه )العدالة والتنمية )AKP إلغراق املدينة الكردية 
الصيت، وبشكل  السيء  )أليسو(  )حسكيف( مبياه سد 
وحمو  الكردية  األثرية  األوابد  حملو  حماولة  هو  متعمد 
اترخيهم وثقافتهم من الوجود، ألن حسكيف حتوي آاثراً 
تعود إىل األلف التاسعة ق.م، وتشمل آاثَر عدة شعوب 
يروق  ما ال  الكردية وهو  األيوبية  الدولة  وابألخص آاثر 
للمتأسلمني من حكام الرتك واألحزاب الشوفينية الرتكية 
القومية  احلركة  و)حزب   )AKP والتنمية  )العدالة  مثل 
للكرد يف كردستان،  أثر  أي  يروا  أن  MHP( وغريمها 
بني  داخلي   اقتتال  خللق  تكفي  ال  القرى  مُحاَة  وكأن 
الكرد، فيعمدون إىل اقتتال من نوع آخر اقتتال الطبيعة 
الكردية  األهنار  مبياه  الكردية  األوابد  إلغراق  وذلك 

نفسها. 
ويف مثل هذه احلال يتطلب منا حنن الكرُد أبال نتخلى عن 
املتسلطة  الدول  متارسه  الذي  الثقايف  االحنالل  مقاومة 
ابلرد  ذلك  وسيكون  كردستان،  عموم  يف  شعبنا  حبق 
العملي ضد ما ختطط له الدول املتسلطة على مقدراتنا، 
واملنازل،  املدارس  يف  الكرية  ابللغة  االهتمام  إىل  فنعمد 
والعناية ابلرتاث الكردي، والفكر احلر، والذكاء العاطفي، 
الدميقراطية  فضاءات  حتت  احلرة،  املرأة  ومرياث 
ال  واليت  الثقافية  املمتلكات  على  واحلفاظ  العصرانية، 

تقل أمهية حبال من األحوال عن املمتلكات املادية. 

َّدون من اجلنسية واإلحصاء االستثنائي  3 – اجملُر

 
لعام 1962 في روج آفا

 – اجلزيرة  يف  جرى  الذي  االستثنائي  االحصاُء  يُعترُب 
عام  أكتوبر  األول/  تشرين  من  اخلامس  يف  آفا،  روج 
الدميوغرايف يف  التغيري  على  معلماً صارخاً  1962م)5(، 
أخالقياهتا  يف  واملتخلفة  الرجعية  االنفصال  حكومة  عهد 
التشريعي رقم 93  املرسوم  ومفاهيمها اإلنسانية مبوجب 
قبل  تنفيذه من  الصادر يف 1962/8/23م، والذي ت 
ألفاً   25 جتريد  ت  ومبوجبه  بعد،  فيما  البعث  حكومة 
من الكرد من جنستهم السورية يف البداية وانقسموا إىل 
 –  250 بني  عددهم  لريتفَع  القيد،  ومكتومي  أجانب 
مينحوا  أن  قبل  تركيا،  أبجانب  ومسوا  نسمة  الف   300
اجلنسية بعد اندالع الثورة السورية، ولكن الزال مكتومي 
القيد هؤالء والذين يرتاوح عددهم بني 30 – 80 ألفا، 
معيشتهم  يف  األمرين  ويالقون  بسوريتهم  معرتفني  غري 

وأمام دوائر الدولة. 
على  األجانب  قائمُة  تشمَل  أن  القدر  سخرية  ومن 
توىل  الذي  قامشلو  من  الدين  نظام  توفيق  اللواء  اسم 
للقوات  العام  والقائد  السوري  اجليش  أركان  هيئة  رائسة 
وزكي  الباقي  عبد  وشقيقيه  1954م،  عام  املسلحة 
األربعينيات  يف  السوري  الربملان  عضوي  الدين  نظام 
من  الغايُة  وكانت  املاضي.  القرن  من  واخلمسينيات 

 ثقافة اآلخر تلجأ إليه احلكومات 
َ
إن تدمري

والشعوب  األقليات  ثقافة  ضد  السلطوية 
واحد،  وموطن  واحدة  دولة  يف  املتعايشة 
 
ً
جاهال وإبقائه  اآلخر  هوية  طمس  بهدف 
وأوابده،  وتارخيه،  هويته،  من   

ً
متجردا

وقصصه، وأدبه، وتراثه
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الكردية  املناطق  يف  الدميوغرايف  التغيرَي  اإلحصاء  هذا 
وابألخص  املنقولة  غري  الكرد  ممتلكات  على  واالستالَء 
املغمورين  على  وتوزيعها  حبوزهتم  اليت  اخلصبة  األراضي 
ودفع أصحاهبا الكرد إىل اهلجرة للخارج أو إىل الداخل 
من  والتقليل  الكرد  لتشتيت  وذلك  فرق،  ال  السوري 
أعدادهم يف مناطقهم الشمالية بشكل خاص. هذا ويعترب 
الشعوب  له  تتعرض  ما  أخطر  من  الدميوغرايف  التغيري 
يف  صارخة  حلقة  اليوم  وعفرين  أمرها،  على  املغلوبة 
لشعب  العرقي  التطهري  بل  الدميوغرايف  التغيري  ممارسة 
املزيفون  هللا  جند  من  ابإلسالم  املتالعبون  نفذه  آمن 
خيادعون  وهم  املزيف  أردوغان  العاملي  اإلرهايب  ومعهم 

هللا ورسوله وما خيادعون إال أنفسهم. 
التغيري  يُعترُب  اإلنسان،  وحقوق  الدويل  الُعرف  ويف 
واإلكراه  ابلقوة  حدث  إذا  حرب  جرميَة  الدميوغرايف 
جتري  واليت  اجلرحية  عفرين  ففي  املهجرين.  رضى  ودون 
شعب  ضد  العاملية  اجلرائم  أفظع  من  واحدة  اليوم  فيها 
الظلم  هو  وإمنا  أحد،  حبق  ُجرٍم  أي  يرتكب  مل  آمن  
والشوفينية  ابألحقاد  املليء  أردوغان  السفاح  وجرائم 
يف  جيري  ما  إّن  واحد،  رقم  الكردي  الشعب  وعدو 
اليوم هو خالصة ما قلناه حيث تعجز الكلمات  عفرين 
عن وصف ما تعرض ويتعرض له هذا الشعب اآلمن من 
فهل  ارتكبه،  ذنب  ودومنا  واجلسدية  الثقافية  اإلابدتني 
هنا  )هوبز(  السلطة  فيلسوف  نصدق  أن  ذلك  جيعلنا 
حينما يقول: اإلنسان ذئب ألخيه االنسان!. كال فحزب 
هم  الناس  وبقية  الذائب،  حيوي  وحده  والتنمية  العدالة 

أخوة متحابون. ومثلها بل أكثر منها جرت يف كردستان 
ابكور أفظع جرائم اإلابدتني اجلسدية والثقافية حبق الكرد 
الدميوغرافية حبق  التغيريات  أفظع  هناك  واألرمن، وجرت 
النهار  وضح  يف  جتري  والتزال  اآلمنني  الشعبني  هذين 
دويل  صوت  ووسط  احلر،  العامل  وبصر  مسع  وحتت 

مطبق...! 
يرافق  الدميوغرايف يف كردستان  التغيرُي  العموم كان  وعلى 
دوماً اإلابدة اجلسدية والثقافية معاً. وعن التطهري العرقي 
التطهري  )يعد  بيرتوفيتش:  العاملي  احملامي  يقول  وتعريفه 
من  حمدودة  جلماعة  املعامل  واضحة  سياسة  العرقي 
عن  ممنهجة  بصورة  أخرى  مجاعات  إلقصاء  األشخاص، 
بناء على أصل ديين، أو عرقي، أو قومي،  أرض معينة، 
وتشتمل السياسة من هذا على العنف، وترتبط يف أغلب 
يتحقق  أن  جيب  ما  وهي  عسكرية،  بعمليات  األحيان 
اإلابدة وتستلزم  إىل  التمييز وصواًل  من  املتاحة  ابلوسائل 
الدويل( اإلنساين  والقانون  اإلنسان  حلقوق  انتهاكات 

 .)6(

املصادر

)1( - لقمان يوسف – قرية تل شعري
)2( - د. آزاد علي – احلزام العريب يف اجلزيرة السورية 

– ص - 3. 
)3( – املصدر السابق- ص – 4

)4( – د. ابديين، رضوان، أكراد سوراي موعد مع التاريخ 
– ص - 90 

م.   – احلسكة  حمافظة  يف  االستثنائي  االحصاء   -  )5(
اوسى – ص-3 

العرقية  األصول   – وراينجر  تكرجيور  الكسندر   -  )6(
وسياسات النزاع – ص – 311.

السورية  اجلنسية  من  )اجملردين  احلسكة  أجانب  بطاقة  منوذج 
مبوجب إحصاء 1962م(
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التشريعي  للمرسوم  الكامل  النص  يلي  فيما 
رقم ــ49ــ تاريخ 2008/9/10 

اجلمهورية العربية السورية 
رئيس اجلمهورية 

بناء على أحكام الدستور 
يرسم ما يلي 

املادة )1( 
اتريخ   )  41  ( رقم  القانون  من  التالية  املواد  تعدل 

2004/10/26 وتصبح على النحو التايل: 
اكتساب  أو  تعديل  أو  نقل  أو  إنشاء  جيوز  ال  1(ت  املادة 
حدودية  منطقة  يف  عقار كائن  على  عقاري  عيين  حق  أي 
أو إشغاله عن طريق االستئجار أو االستثمار أو أبية طريقة 
ملنفعة  أو  ألسم  سنوات  ثالث  على  تزيد  ملدة  كانت 
سواء كان  مسبق  برتخيص  إال  اعتباري  أو  طبيعي  شخص 
أم غري مبين واقعاً ضمن املخططات التنظيمية  العقار مبنياً 
أم خارجها . املادة 4 (– أ – ال تسجل الدعاوى املتعلقة 
يف  عليها  املنصوص  احلقوق  من  حق  أي  تثبيت  بطلب 
املادة ) 1 ( من هذا القانون وال توضع إشارهتا ما مل تكن 
نفاذ  بتاريخ  القائمة  الدعاوى  وترد كافة  ابلرتخيص  مقرتنة 
أحكام هذا القانون إذا كان الرتخيص غري مربز يف اضبارة 
رقم  القرار  من   )31  ( املادة  أحكام  مراعاة  مع  الدعوى 

)186( لعام 1926 . 
أبعمال  املتعلقة  العقاريني  القضاة  قرارات  تنفذ   – ب 
احلدود  مناطق  يف  الكائنة  للعقارات  والتحرير  التحديد 
وتسجل يف الصحائف العقارية على أن تثقل عند التسجيل 
إبشارة تقضي بعدم جواز إعطاء سند التمليك أو تنفيذ أي 
عقد أو إجراء أية معاملة إال بعد احلصول على الرتخيص . 

اجلربي  امللكية  نزع  معامالت  ختضع   –)  5 املادة 
دوائر  تنفذها  اليت  احلدود  مناطق  يف  الكائنة  للعقارات 
ويف  املذكور  للرتخيص  العلين  ابملزاد  العدل  بوزارة  التنفيذ 
حال عدم حصول املزاود األخري على هذا الرتخيص تبطل 
ابملزاد  للبيع  جمدداً  العقار  ويطرح  حكماً  القطعية  اإلحالة 

العلين. 
خالل  الرتخيص  طلب  تقدمي  عدم  حال  يف   -)  6 املادة 
ثالثة أشهر من اتريخ أيلولة احلق العيين العقاري على عقار 
يف منطقة حدودية أو من اتريخ إشغاله عن طريق االستئجار 
ثالث  على  تزيد  ملدة  طريقة كانت  أية  أو  االستثمار  أو 

سنوات يعترب اإلشغال ابطاًل . 
إشغال عقار يف منطقة حدودية  املادة 7( -آ - يف حال 
طريقة كانت  أبية  أو  االستثمار  أو  االستئجار  طريق  عن 
ملدة ال تزيد عن ثالث سنوات يتعني على من شغل العقار 
العقار  موقع  يف  املختصة  اإلدارية  اجلهة  إعالم  املذكور 

خالل املهلة احملددة يف املادة السادسة من هذا القانون. 
على  العقارية  العينية  احلقوق  اكتساب  ختضع  ال   – ب 
عقار يف منطقة حدودية أو حقوق إشغاله عن طريق اإلرث 
املختصة  اإلدارية  اجلهة  إعالم  لشرط  إال  االنتقال  أو 

املنصوص عليه يف الفقرة السابقة . 
يف  خرباء  أو  عمااًل  أو  مزارعني  يستخدم  من  على   – ج 
اإلدارية  اجلهة  إعالم  القانون  هبذا  املشمولة  احلاالت 
اإلجراءات  وفق  ابستخدامهم  يتعلق  ما  عن كل  املختصة 

الواردة يف التعليمات التنفيذية . 
احلاالت  يف  القانون  هذا  أحكام  تطبق  ال   –)  10 املادة 

التالية: 
أو  االستئجار  حقوق  أو  العقاري  العيين  احلق  أيلولة   – آ 

االستثمار لصاحل اجلهات العامة. 
ب – معامالت اإلفراز وتصحيح األوصاف . 

املادة 
 ) 2 (

يلغى كل نص خمالف ألحكام هذا املرسوم التشريعي. 
املادة 
 ) 3 (

ينشر هذا املرسوم التشريعي يف اجلريد الرمسية. 
دمشق يف 1429/9/10هتت 

املوافق لتت 2008/9/10 
رئيس اجلمهورية 

بشار األسد 
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معاناة الكرد في اجلزيرة السورية

سليمان حممود
كاتب - سوراي

إّن السياسَة االستثنائّية واخلاّصة، واليت مورَست حياَل 
السورية خاّصًة، وتنفيذ  الُكرد يف سوراي عاّمة واجلزيرة 
وإنشاء  الكرديّة،  املناطق  تعريب  شأهنا  من  مشاريع 
الكرد  بني  حاجزاً  ليشكّلوا  العرب  املواطنني  من  حزاٍم 
منطقة  بتطعيم  مُسّي  ما  إىل  ابإلضافة  وسوراي؛  تركيا  يف 
هلا كبرُي  العربية، كاَن  ابلعناصر  األكراد)عفرين(  جبل 
منطقة  مكّوانت  مجيع  بني  ما  التعايش  على  األثر 

اجلزيرة السوريّة، لعقوٍد من الزمن.
حتماً،  اجلراح  وحتريك  املاضي  نبَش  نبتغي  ال  حنُن 
املؤامرات  وفضح  احلقائق  تفصيَل  نريُد  ما  بقدر 
من  جيٍل كامٍل  بفكر  أضّرت  واليت  احلديثة  القدمية 

السوريني.
أصدره حممد طلب هالل،  الذي  الكّراَس  هنا  ونتذّكُر 
عام  احلسكة  حمافظة  يف  السياسي  األمن  شعبة  رئيس 
من  اجلزيرة  حمافظة  حول  )دراسة  بعنوان   ،1962
النواحي السياسية واالجتماعية والقومية(، والذي محَل 
يف طّياته مجلًة من االقرتاحات الرامية إىل صهِر الكرد 

والقضاء على خصائصهم القومّية. ومن بعض بنوده:

لقد ساهم الكرد بدور فعال في تحرير  
األوروبي،   االستعمار   من  سوريا 
القومية  الذهنية  أصحاب  أن  إال  
سوريا  حكموا  الذين  املتطرفة 
من  الخمسينيات  فترة  بعد  وبخاصة 
الكرد  دور  أنكروا  العشرين  القرن 
واللغة  الثقافة  وحظروا  وهمشوهم 
املشاركة  من  الكرد  ومنعوا  الكرديين 
للبالد،  العليا   اإلدارية  املؤسسات  في 
مجاالت  في  عليهم  التضييق  وجرى 
التوظيف. وطبقت في منطقة الجزيرة 
واملخططات  االجراءات  من  سلسلة 
تستهدف  التي  العنصرية  واملشاريع 
بشكل خاص الوجود الكردي كتجريد 
السورية  الجنسية  من  اآلالف  مئات 

ومشروع الحزام العربي.
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الداخل،  إىل  األكراد  هتجري  إىل  الدولُة  تعمَد  أن   -1
اخلطر  عناصر  مالحظة  ومع  الداخل،  يف  التوزيع  مع 

أّواًل أبّول.
2- سياسُة التجهيل، وعدم إنشاء مدارس أو معاهد، 

ألّن بناءها أثبَت عكس املطلوب بشكٍل صارخ.
مثّ  ومن  الكرد،  من  السورية  اجلنسّية  سحب   -3

هتجريهم.
وضٍع  يف  يصريون  حىت  أمامهم،  العمل  ابب  سّد   -4
غري مستقّر وغري قادرين على التحّرك، كي يكونوا أمام 

الرحيل يف كّل وقت.
5- شّن محلة من الدعاية الواسعة بني العناصر العربية 

ُمرّكزًة على األكراد.
6- نزُع الصفة الدينية عن مشايخ الدين عند األكراد، 

وإرسال مشايخ خبطّة مرسومة عرابً أقحاحاً.
بعضهم، وهذا سهٌل وميسور،  األكراد يف  7- ضرب 
العناصر  يّدعون أبهنم من أصول عربية على  إباثرة من 

اخلطرة.
على  الكردية  املناطق  يف  عربية  عناصر  إسكاُن   -8
هتجريهم،  يتّم  ريثما  األكراد  على  رقابٌة  فهم  احلدود، 

ونقرتح أن تكون هذه العشائر من مشّر.
عسكرية  منطقة  للجزيرة  الشمايل  الشريط  جعل   -9

والقطعات  اآللياُت  فيها  توضُع  اجلبهة،  كمنطقة 
العسكرية، مهمتها هتجرُي األكراد وإسكان العرب.

ُتسكنهم  الذين  للعرب  مجاعّية  مزارع  إنشاء   -10
ُمدرّبة  تكوَن  أن  على  الشمايل،  الشريط  يف  الدولُة 

ومسّلحة عسكرايً.
ميارَس  أبن  العربية  يتكّلم  ال  ملن  السماح  عدُم   -11

حّق االنتخاب والرتشيح يف املناطق املذكورة.
الّسكَن  يريد  ملن  مطلقاً  اجلنسّية  إعطاء  منُع   -12
عدا  األصلّية)  جنسّيته  مهما كانت  املناطق،  تلك  يف 

اجلنسية العربية(.
أّن  املتعّصبون،  يسوقها  اليت  الذريعُة  كانِت  ودائماً 
الكرَد يطمحون إىل تشكيِل دولٍة كرديّة يف سوراي، واترًة 
أخرى أبهنم يريدون سلَخ جزٍء من سوراي وإحلاقه بدولة 
التمييز  أجنبّية. ويف أواخر اخلمسينيات بدأت سياسُة 
القومي ُتطّبُق بشكٍل صارخ يف منطقة اجلزيرة، وكانت 
فيها  يتواجُد  اليت  األخرى  املناطق  يف  وطأًة  أخّف 
الكرُد. وبلغت هذه السياسُة ذروهتا عام 1962حيث 
يقّل  ال  ما  جتريد  وت  االستثنائي،  اإلحصاء  تنفيذ  ّت 
عن 150 ألف مواطن كردي من اجلنسّية السوريّة. مثّ 
مبوجبه  وّت  العريب،  احلزام  مشروع   1966 عام  طُّبَق 
من  الكردية  الفالحّية  العائالت  من  اآلالف  يد  نزع 

خريطة اجلزيرة - روج آفا/  سوراي
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مورد  وفقدت  جّد،  عن  أابً  استثمروها  اليت  األراضي 
رزقها نتيجة ذلك.

بعد  سنًة  اهلوجاء  السياسات  هذه  وتريُة  اشتّدت  وقد 
االجتماعّية  احلياة  نواحي  كافة  مشلت  حىت  أخرى، 

واالقتصاديّة والسياسّية والثقافّية والصحّية.
يراجَع  أن  الكردّي  املواطن  على  يرتّتُب  كاَن  فقد 
أجهزَة األمن لبناء دار سكٍن أو ترميمه، أو شراء آلّيٍة 
إىل  االنتساُب  عليه  ممنوعاً  وكان  عامة.  أو  خاّصة 
الدولة،  دوائر  من  يف كثري  والتوظيف  احلربّية،  الكلّية 
إىل  واالستماع  الشعيّب  فلكلوره  ممارسُة  عليه  وحمظوراً 
من  املُجّردين  أّن  على  عالوًة  هذا  الكرديّة.  املوسيقا 
حمرومني  أصبحوا  اجلائر  اإلحصاء  مبوجب  اجلنسّية 

من مجيع احلقوق املدنّية املرتتّبة على حّق املواطَنة. 
هذا  على  بقيت  األوضاَع  إّن  القول  نستطيع  رمبا 
التمييز  سياسُة  بدأت  1970حيث  عام  حىت  املنوال 
يستعيُد  الكردّي  املواطُن  وصار  قلياًل،  ختّف  القومي 
بعَض حقوقه اليت سلبتها منه تلك السياسة، وتقّلصت 
االستثنائية،  والتدابرُي  اإلجراءاُت  ملموس  حدٍّ  إىل 
الذي  الكردّي،  املواطن  اليومي مع  التعامل  خاّصة يف 
يشعُر  اعتيادي،  يشكٍل  اليومية  حياته  ميارُس  ابت 
البلد  تقّدم  معها ابلطمأنينة واألمان ويساهم بدوره يف 

وازدهاره.
اليت  العنصريّة  واملشاريَع  االستثنائية  السياساِت  إّن 
تغيرٍي  إىل  أّدت  اجلزيرة  منطقة  يف  الكرد  ضّد  طُّبقت 
العائالت  الدولُة آالَف  دميغرايف واضح، فقد أسكنِت 
الرّقة وغريها من حمافظات  من  ُاستقدمت  اليت  العربية 
طبقاً  لرتكيا،  املتاخم  احلدودي  الشريط  يف  الداخل 
يَد  ونزعْت  الصيت،  السّيء  العريب  احلزام  ملشروع 
عشرات  استثمروها  اليت  األراضي  عن  الفالحني 
التدابري  السنني، وبذلك ظّلوا دون مورد رزٍق يف ظّل 
على  عالوًة  هذا  ب)االشرتاكّية(،  ُتسّمى  اليت كانت 
دوائر  يف  خدمت  اليت  العربية  العناصر  من  اآلالف 
حيث  والتعليم،  الرتبية  سلك  ويف  ومؤسساهتا  الدولة 
يف  للسكن  واالمتيازات  التسهيالِت  هلُم  قّدمت 

العنصر  فيه على  الذي كان ممنوعاً  الوقت  اجلزيرة، يف 
الكردّي أن ينقَل موطَن سكنه من القرية اليت يسكنها 
ضمن  ألخرى  مدينة  من  أو  هلا،  التابعة  املدينة  إىل 
التدابري  شىّت  يواجُه  وكان  اإلدارية؛  احملافظة  حدود 
واإلجراءات القاسية، ومضايقته من الناحية االقتصادية 
الرحيل  على  إرغامه  وابلتايل  أمامه،  العيش  ُسبل  لسّد 
الشعب  أبناء  من  ابآلالف  أّدى  مما  اجلزيرة،  من 
أورواب  إىل  والتوّجه  احملافظة  عن  اهلجرة  إىل  الكردي 

وحمافظات الداخل، سعياً وراَء لقمة العيش لعائلته.
لقد كانِت اجلزيرُة قليلَة السّكان يف أوائل هذا القرن، 
إىل  ينتمون  نسمة،  ألف  أبربعني  سّكاهنا  عدُد  يقّدر 
املسيحيني.  من  وقليٍل  والكردي  العريب  املكّونني 
الطّي  وهي  بداوة،  حالة  يف  العربيُة كانت  والعشائُر 
حوايل  واجلبور  القامشلي،  جنوَب  تسكن  وكانت 
العزيز،  عبد  جبل  منطقة  يف  البّكارة  مثّ  احلسكة، 
والشرابيني يف منطقة رأس العني، وعدد قليل من عشرية 
العراق.  يف  الساحقة  غالبيتها  يف  واليت كانت  الشّمر 
أّما الكرُد فكانوا نصَف حضٍر يسكنون املناطَق الواقعة 
طوروس  جبال  سلسلة  جنوب  العليا  اجلزيرة  مشايل  يف 

يف العديد من القرى.
وختطيط    1916 عام  بيكو  سايكس-  اتفاقية  وبعد 
الذي  احلديدي  اخلّط  قّسَم  وسوراي،  تركيا  بني  احلدود 
إىل  الكردية  العشائر  تلَك  ببغداَد  حلب  مدينَة  يربُط 
قسمني: قسٌم بقَي ضمن حدود الدولة الرتكّية، واآلخر 

أصبح اتبعاً للدولة السورية.
إّن كّل املصادر العربية واألجنبّية تبنّي أّن الكرَد ُوجدوا 
العشائَر  وأّن  السنني،  مئات  منذ  الُعليا  اجلزيرة  يف 
الكرديّة يف اجلزيرة هي عبارٌة عن امتداد جلزئها اآلخر 

 
َ
واملشاريع االستثنائية  السياساتِ   

ّ
إن

 الكرد يف منطقة 
ّ
قت ضد

ّ
ب
ُ
ة التي ط

ّ
العنصري

ت إىل تغيريٍ دميغرايف واضح
ّ
اجلزيرة أد
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تبعاً  وأخرى،  عشريٍة  بني  متفاوتة  وبنسٍب  تركيا  يف 
وحلجم  وتركيا،  سوراي  بني  الدولية  احلدود  المتداد 
ونتيجًة  والصغر.  الكرب  يف  العشائر  هذه  من  كل 
العائالت  من  اآلالُف  قاسِت  فقد  التقسيم  هلذا 
تكابدها  زالت  ال  وهي  وإنسانّية،  اجتماعية  معاانًة 

حىت اليوم.
أّن  غرَي  يوماً،  دولًة  شّكلوا  ما  الكرَد  أّن  صحيٌح 
كتبهم  يف  كتبوا  واألجناس  التاريخ  علماء  مجيَع 
واترخيه  وأصله  الكردّي  الشعب  عن  وأحباثهم 
هذه  يف  سنة  آالف  مخسة  من  ألكثر  ميتّد  الذي 
ووان،  أورمية  حبرييت  بني  وحتديداً  ابلذات،  املنطقة 
وتزخر كتب  الغين.  وفلكلوره  وتقاليده  ثقافته  وعن 
نشر  يف  املشّرف  الكرد  بدور  واملؤرخني  الباحثني 
عنه،  األعداء  ورّد كيد  دعائمه  وترسيخ  اإلسالم 
وكذلك اإلمارات اليت شكّلوها يف العهد اإلسالمي 

وقبله.
على اجلميع أن يعرَف أّن الكرَد ما كانوا يوماً جسماً 
غريباً على هذه األرض، بل كانوا دوماً عنصراً إجيابّياً 
يف بناء الوطن، يسامهون إبخالٍص وشرف يف تقّدمه 
املواطنني أصحاُب هذه  من  وازدهاره، وهم كغريهم 

األرض ومُحاُة هذا الوطن.
بيننا،  اآلراء  يف  االختالف  مساحُة  كانت  ومهما 
فإننا يف هذا البلد، على اختالف انتماءاتنا القومّية 
وقوميات أخرى، وكذلك على اختالف  عرابً وكرداً 
وإخاء،  بوائٍم  نعيَش  أن  جيُب  والطوائف،  الدايانت 

ن 
ّ
ة تبي

ّ
 املصادر العربية واألجنبي

ّ
 كل

ّ
إن

ليا منذ مئات 
ُ
جدوا يف اجلزيرة الع

ُ
 و

َ
 الكرد

ّ
أن

اجلزيرة  يف  ة 
ّ
الكردي  

َ
العشائر  

ّ
وأن السنني، 

 عن امتداد جلزئها اآلخر يف تركيا 
ٌ
هي عبارة

وبنسبٍ متفاوتة بني عشريةٍ وأخرى

الزدهار  معاً  العمُل  وهو  أال  املشرتَك،  اهلدف  جيمعنا 
كانت  اليت  الوطنّية  الوحدة  وتعزيز  وتقّدمها،  سوراي 

وستبقى حجَر األساس لكّل تقّدم وجناح.

املصادر:

1- اسكندر داوود- اجلزيرة السورية- 1959
من  اجلزيرة  حول  دراسة  هالل-  طلب  حممد   -2

النواحي السياسية والقومية.
أكراد  عن  اترخيية  حملة  درويش-  احلميد  عبد   -3

اجلزيرة.
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الترك وسياسة التتريك في البالد العربية

جاسم العبيد
كاتب وابحث - سوراي

القبائل يصل عددها إىل 20  األتراك هم جمموعة من 
ختسي،  قبجاقي،  جكل،  )جبتك،  منها:  تقريباً  قبيلة 
مجل،  يسمل،  جرقي،  بشفرت-  اغراق،  مياك،  يغما، 
توزعت  وقد  ..اخل(.   . أوغوز  تنكت،  ايابكو،  ايغور، 

هذه القبائل يف الكثري من املناطق الرتكية. 
ولكن  الرتكية  اللغة  تتحدث  القبائل  هذه  ومجيع 
اللغات  عائلة  إىل  لغتهم  وتعود  خمتلفة،  بلهجات 
ولكن  الرتكية  اللغة  تتكلم  دول  ست  وهناك  املغولية. 
أذربيجان،  تركيا،  )تركمانستان،  وهي  خمتلفة  بلهجات 

قرغيزاي، أوزبكستان،  كازاخستان(. 
أساسياً  موطناً  تعترب  اليت  آسيا  وسط  األتراك  استوطن 
إىل  ابهلجرة  يقوموا  أن  قبل  األزمنة  أقدم  منذ  هلم 
القرن  يف  ترك كانت  لكلمة  ظهور  وأول  األانضول. 
السادس امليالدي وكانت تشري إىل دولة )غوك تورك( 
الوقت  ذلك  يف  الصني  امرباطور  رسالة  يف  ابنت  إذ 
اإلمرباطور  وصفه  حيث  م   585 بتاريخ  أرسلها  اليت 
)التكرب(  ابخليالء  الرتك  ويتصف  الرتك.  خبان  الصيين 

والفوقية والذهنية التسلطية.

دام االحتالل التركي  للبالد العربية تحت 
اسم »السلطنة العثمانية« قرابة أربعة 
قرون ، فرضت خاللها حالة من العزلة 
حكمتها  التي  البالد  على  االجتماعية 
وكذلك فرضت سياسة التتريك على كافة 
املجاالت، وفي آواخر فترة احتاللها للبالد 
العربية  ظهرت الحركات االستقاللية في 
الرد  فجاء  العربية،  الوطنية  األوساط 
فرضت  حيث   ،

ً
قاسيا التركي  العثماني 

السلطات العثمانية  جو  من الرعب في 
املناطق العربية ونفذت احكام اإلعدام 
ما  وإلى  العرب  واألحرار  الوطنيين  بحق 
وصفها  إلى  ترقى  ممارسات  من  ذلك 
كحالة من اإلبادة السياسية و الثقافية 
البالد  في  العربي وبخاصة  الشعب  بحق 

السورية .
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يف  حكمت  تركية  ساللة  هم  السالجقة،  إن  كما   
أفغانستان وأجزاء من األانضول وسوراي والعراق ما بني 
السالجقة  وينتمي  عام 1194م.  عام 1038م حىت 
لقبيلة فتيق إحدى العشائر املتزعمة لقبيلة الغز الرتكية. 
عهد  أثناء  اإلسالم  دين  يف  العشرية  هذه  ودخلت 

زعيمها سلجوق سنة 960 م. 
وقد أسس األتراك الدولة العثمانية اليت استمرت قائمة 
حوايل 600 سنة من عام 1299م حىت عام 1923م. 

ويعترب عثمان بن أرطغرل مؤسساً هلذه الدولة. 
وكردستان  العربية  البالَد  الرتك  العثمانيون  حكم  وقد 
احلاكم  ومحل  اإلسالم،  ابسم  والبلقان  الصغرى  وآسيا 
ساعدهم  مما  املؤمنني  وأمري  املسلمني  خليفة  لقب 
واستقرت  األخرى  البالد  يف  والتوسع  احلكم  إطالة  يف 
يف أراضي واسعة بني أورواب وآسيا وامتدت إىل إفريقيا 

ووصل عدد والايهتا إىل 29 والية.    
ينتمي عثمان إىل قبيلة كايي املقيمة يف أواسط تركيا من 
سنة 1299-1326م وهو من مدينة سكود مسقط 
يطلقوا  ومل  العثمانيني،  اسم  اشتق  امسه  ومن  رأسه، 
عشر  التاسع  القرن  يف  إال  األتراك  اسم  أنفسهم  على 
يف  اهلمجية  القبائل  على  الرتك  اسم  أطلقوا  حني  يف 
تركستان، وقد لقب عثمان نفسه ابدي شاه واستمرت 
حتكم البالد بقوة السيف وابلعسكر حىت أصبحت قوة 
عظمى عاصمتها استنبول حىت عهد سليمان القانوين. 
يف  يدب  الضعف  وأخذ  ابالحندار  بدأت  مث  ومن 
شىت  وألسباب  املريض  ابلرجل  مسيت  حىت  جسمها 
حىت اهنارت وانتهت بصفتها السياسية بتاريخ 1922م 

عام  يف  القانون  حبكم  قائمة  دولة  بوصفها  وأزيلت 
وزالت  لوزان.   معاهدة  على  توقيعها  بعد  1923م 

هنائياً عند قيام الدولة الرتكية. 
القرن  منذ  حلكمهم  العربية  البالد  العثمانيون  ضم 
معارك  عدة  خاضوا  أن  بعد  امليالدي  عشر  السادس 
الصفويني يف  الشام ومع  املماليك يف مصر وبالد  مع 
العراق. وقد أحاط العثمانيون البالد العربية بسياج من 
على  سلباً  انعكس  مما  اخلارجية،  التأثريات  عن  العزلة 
األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية والفكرية 
التدخل يف شؤون  العثمانيون  مل حياول  فيها.  والثقافية 
سليمان  السلطان  حكم  هناية  حىت  السياسية  العرب 
القانوين، إذ جلأت الدولة العثمانية منذ بداية حكمهم 
والايهتا  يف  هلا  حكاماً  احملليني  الزعماء  تعيني  إىل 
العربية، وقد رأت يف هذا اإلجراء أهنا ستحظى ببعض 

الفوائد.
  

في احلالة االقتصادية:

 
1ـ الزراعة:

نظر العثمانيون لألرض على أهنا ملك للدولة، فأقطعوا 
للعسكريني  للزراعة  الصاحلة  األرض  من  قسماً كبرياً 
جزءاً  يتقاضون  فكانوا  احلريب،  اإلقطاع  نظام  ضمن 
العسكرية.  بواجباهتم  القيام  مقابل  األرض  إنتاج  من 
جباية  مورست  للفالحني. كما  يذهب  اإلنتاج  وابقي 
الزراعة  وشهدت  االلتزام،  نظام  خالل  من  الضرائب 
وكثرة  والفقر  واجلراد  القحط  بسبب  واضحاً  تراجعاً 
الضرائب وانعدام األمن واستخدام أدوات تقليدية يف 

العملية الزراعية.
 

2ـ الصناعة:

صناعات  اآلونة  تلك  يف  العربية  البالد  شهدت 
يف كل  املتوفرة  األولية  املواد  على  اعتمدت  حرفية 
وأهم  األخرى  املناطق  مع  منتجاهتا  ومقايضة  منطقة 
أثناء  العربية  البالد  يف  انتشرت  اليت  الصناعات 

العربية  البالد  العثمانيون  أحاط   
اخلارجية،  التأثريات  عن  العزلة  من  بسياج 
السياسية  األوضاع  على   

ً
سلبا انعكس  مما 

واالقتصادية واالجتماعية والفكرية والثقافية 
فيها.
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الصابون  وصناعة  املنسوجات  العثماين،  احلكم 
ومل  اخلشبية  والصناعات  احلبوب،  وطحن  وامللح 
مواجهة  يف  الصمود  احلرفية  الصناعات  هذه  تستطع 
العالية  ابجلودة  اتسمت  اليت  األوروبية  الصناعات 
ورخص الثمن بعد الثورة الصناعية اليت شهدهتا أورواب.

 
:
3ـ التجارة

اكتشاف  بعد  وخاصة  واضحاً  تراجعاً  التجارة  شهدت 
وحتول  أفريقيا  جنوب  يف  الصاحل  الرجاء  رأس  طريق 
طرق التجارة عن العامل اإلسالمي منذ العهد اململوكي 
للسكان  العام  والفقر  املواصالت  طرق  وسوء 
واستعان  األمن،  وانعدام  السياسية  واالضطراابت 
طريق  حلماية  املوايل  من  ريشة  أيب  ابألمري  العثمانيون 
قاعدته  وكانت  الطرق  وقطاع  اللصوص  من  احلرير 
اجلمال  من  آالف  عشرة  ولديه  ابلعراق  عانة  مدينة 
ابلتجارة،  حمملة  استنبول  إىل  لتصل  الصحارى  جتوب 
تنقطع يف  مل  بني سوراي ومصر  التجارة  فإن  ومع ذلك 

العهد العثماين. 

4ـ الضرائب والرسوم:

والرسوم  الضرائب  من  عدداً  العثمانية  الدولة  فرضت 
والرسوم  العشر  وضريبة  الزراعية  األراضي  على  منها 
وعلى  )اخلاجور(  يسمى  وكان  املواشي  على 
املباين  على  واملسقفات  الزيتون  ومعاصر  املطاحن 
أايم  العرفية  والضرائب  والفالحني  واحلرفيني  السكنية 
احلروب وحىت النعجة كان عليها ضريبة، وقد استطاع 
محص  يف  املقيمني  الفالحني  من  نقل كثري  العثمانيون 
وادي  إىل  العكيدات  قبيلة  من  دمشق  وغوطة  ومحاة 
إقناعهم من قبل ابن حرمييس من مشايخ  الفرت بعد 
وتقدميها  ابحلبوب  الفرات  شط  لزراعة  وذلك  عنزة 
للجيش العثماين مقابل استمالك األرض األمريية وهذا 
على  مترد  العكيدات  قبيلة  من  قسم  لكن  ما حصل، 
عسكرا  يعط  ومل  الضريبة  يدفع  ومل  العثماين  العسكر 

يقول  البوكمال.  مناطق  يف  خاصة  العثمانية  للجندية 
أحد شعراء العكيدات:

من دور حويش معذيها    سيار ومانعطي عسكر        
وحويش هوشيخ من قبيلة العكيدات من البوكمال.

   
    

 احلالة االجتماعية: 

بقيت الشؤون الداخلية للشعوب اليت خضعت للدولة 
العثمانية من عرب وكرد وشاشان وسراين وغريها كما 
الدينية  معتقداهتا  ممارسة  حرية  هلا  تركوا  فقد  هي، 
العثماين  العهد  يف  اجملتمع  وانقسم  وتقاليدها  وعاداهتا 

إىل:
احملليني  احلكام  من  االمتيازات  1-أصحاب 
الذين  واخلطباء  واألئمة  العلماء  وكذلك  واإلقطاعيني 

أعفوا من الضرائب والسادة آل البيت. 
وأصحاب  والصناع  الفالحني  من  الشعب  2-عامة 
املسلمني  وغري  املسلمني  من  الدولة  ورعااي  احلرف 

الذين كانوا يدفعون الضرائب. 

احلالة الفكرية والثقافية:   

أصبحت استنبول عاصمة الدولة العثمانية مركزاً للحياة 
العلمية والثقافية وذلك ألسباب عدة منها :

من  واملفكرين  والعلماء  األدابء  من  الكثري  هجرة  1ت 

عّمال يكّدون يف إنشاء خط سكة حديد احلجاز، قرابة عام 1905م.
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والتأليف  التدريس  يف  نشطوا  ممن  إليها  العربية  البالد 
ابللغتني العربية والرتكية. 

اختالف  على  والثقافية  العربية  املخطوطات  مجيع  2ت 
معارفها يف مكتبات استنبول ومساجدها. 

ترتق  ومل  العربية  واللغة  ابلثقافة  الدولة  هتتم  مل  3ت 
كان  ذلك  ومسؤولية  هلما،  احلقيقي  للمستوى  هبما 
حافظت  اليت  الكربى  الدينية  املؤسسات  عاتق  على 
على ذلك كاألزهر الشريف يف القاهرة وجامع الزيتونة 
الشريفني  واحلرمني  دمشق  يف  واألموي  تونس  يف 
العراق  يف  والنجف  القدس  يف  واألقصى  احلجاز  يف 
العربية  الوالايت  مراكز  يف  املساجد  إىل  ابإلضافة 

دمشق وحلب والقدس والقاهرة وبغداد. 
متويلها  يف  التعليمية  املؤسسات  هذه  اعتمدت  فقد 
وأهل  احملسنني  من  العامة  والتربعات  األوقاف  على 
العقلية  العلوم  خمتلف  تعلم  وكانت  واخلري.  الرب 
كالرايضيات واهلندسة والعلوم النقلية الدين والتاريخ. 

حركات  فبدأت  ابلتقصري،  العثمانية  الدولة  استمرت 
عشر  التاسع  القرن  يف  الدولة  يف  والتجديد  االصالح 
واختذت جمموعة من االجراءات العسكرية اإلصالحية 

واإلدارية ولكن ما السبب يف هذا االصالح:
الذي  واإلداري  السياسي  والفساد  الضعف  حالة  1ت 
حركات  لقيام  أدى  مما  العثمانية،  الدولة  إليه  وصلت 
استقاللية عن جسم الدولة مثل حركة فخرالدين املعين 

الثاين عام 1697م وحركة ظاهر العمر عام 1775م 
والدولة  احلجاز  يف  األشراف  وثورة  بفلسطني  عكا  يف 
واألسرة  عمان  السعيدية يف  واألسرة  اليمن  الزيدية يف 

السعدية يف املغرب عام 1685م.
2ت اهلزائم املتكررة اليت أحلقتها الدول األوروبية فيها. 

 -1808 عام  الثاين  حممود  السلطان  عهد  ففي 
1839 م تعرضت الدولة إىل أزمات داخلية وخارجية 
العاصمة  يف  ومتردهم  االنكشارية  ثورات  يف  متثلت 
استنبول ويف بعض الوالايت األخرى مثل والية ماردين 
السورية  اجلزيرة  كتابه  يف  داود  اسكندر  يذكر  إذ 

ص57:
عنها  فصلت  مث  بكر  بداير  أوال  ماردين  )أحلقت 
تعني  اليت  بغداد هي  بغداد وصارت  إايلة  إىل  وضمت 
حاكمها الذي كانوا يسمونه، متسلم، وقد ذكر التاريخ 
منها  العثماين  احلكم  على  للماردينيني  ثورات  عدة 
الثاين  حممود  السلطان  على  1832م  سنة  ثورهتم 
فجردت  ابلتنظيمات  املعروفة  اإلصالحات  إعالنه  إثر 
ومتكنت  ابشا  رشيد  بقيادة  إلخضاعهم  محلة  الدولة 
من قمع الثورة وإعادة األمن إىل ما كان عليه غري أن 
املدينة  واضطربت  اشتعلت  ان  اثنية  لبثت  ما  احلال 
حنو  ومسريه  سورية  إىل  املصري  اجليش  دخول  إثر 
الساحقة  اهلزمية  إثر  سوءا  احلال  وازدادت  الشمال 
فعهد  1839م  سنة  ابلعثمانيني  املصريون  أنزهلا  اليت 
الباب العايل إىل سعدهللا ابشا حاكم داير بكر- آمد- 
من  األهلني  ولكن  ماردين  منطقة  إىل  النظام  إبعادة 
عرب وكرد وسراين وأرمن أعلنوا أهنم يفضلون االنضواء 
حتت سلطة ابراهيم ابشا حاكم املوصل وكان قد أظهر 
ودامت  املذكورة  حممود  السلطان  لتنظيمات  عداءه 
من  املصرية  اجليوش  جالء  بعد  ما  إىل  احلال كذلك 

الداير السورية(. 
1925م  عام  بريان  سعيد  الشيخ  ثورة  قامت  كما 
بوجه  آمد  بكر-  داير  منطقة  يف  العارمة  وانتفاضته 
الظلم واالستبداد وسياسات الترتيك والعنصرية الرتكية، 
ولكن لألسف خبت انر هذه االنتفاضة وانطفأت حينما 

بالثقافة  العثمانية  الدولة  تهتم  مل 
للمستوى  بهما  ترتق  ومل  العربية  واللغة 
على  كان  ذلك  ومسؤولية  هلما،  احلقيقي 
التي  الكربى  الدينية  املؤسسات  عاتق 
يف  الشريف  كاألزهر  ذلك  على  حافظت 
القاهرة وجامع الزيتونة يف تونس واألموي 

يف دمشق.
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قبض على الشيخ سعيد وأعدم من قبل الرتك، وكذلك 
محلة  وكذلك   .1936 عام  الكردية  ديرسم  انتفاضة 
العثمانية  انبليون بوانبرت على مصر والشام واحلروب 
الروسية. وظهور عدد من احلركات االستقاللية يف شبه 

جزيرة البلقان. 
وذلك  اجليش  إصالح  حممود  السلطان  حاول 
مقدمتها  ويف  القدمية  العسكرية  النظم  من  ابلتخلص 
قوي  جيش  أتسيس  على  فعمل  االنكشاري،  اجليش 
واقتباس النظم األوروبية احلديثة وإنشاء فرق عسكرية 

جديدة إلعادة القوة العسكرية للقوات العثمانية.    
جاء عبد احلميد األول عام 1839 -1861م وكان 
الذي  مصر  حاكم  ابشا  علي  حممد  مع  خالف  على 
فأصدر  الشام  وبالد  مصر  على  فيها  سيطر  قاد محلة 
السلطان مرسوماً مسي بت )شريف كلخانة( لضمان أتييد 
علي  حممد  ضد  للسلطان  ودعمها  األوروبية  الدول 

ابشا ومن بنود املرسوم:
1- تنظيم جباية الضرائب وإلغاء نظام االلتزام. 

وممتلكاهتم  وأمواهلم  الناس  أرواح  على  احملافظة   -2
مهما كانت دايانهتم. 

3-إصالح اإلدارة والقضاء على الرشوة واحملسوبيات. 
4- وضع نظام حمدد للخدمة العسكرية.       

ازداد ضغط الدول األوروبية على العثمانيني وطالبوهم 
اجمليد  عبد  السلطان  فأصدر  اإلصالحات  من  مبزيد 

مرسوم التنظيمات اخلريية ومن بنوده:
واملواصالت  املالية  األمور  يف  شاملة  1-إصالحات 

والتعليم والزراعة والتجارة. 
احلقوق  يف  متساوية  العثمانية  الدولة  رعااي  2-اعتبار 

والواجبات مهما اختلفت دايانهتم ومذاهبهم. 
املدنية  القضااي  يف  للفصل  خمتلفة  حماكم  3-إنشاء 

واجلزائية. 
الدولة  أراضي  يف  التملك  حبق  لألجانب  4-السماح 

العثمانية. 
العزيز )1861- 1876م(  عبد  السلطان  ويف عهد 
التنظيمات  حتديث  إىل  ويهدف  الوالايت  قانون  صدر 

يف  أصبح  ومبوجبه  العثمانية  الدولة  يف  املتبعة  االدارية 
ابلشؤون  خمتصون  موظفون  يساعده  وال  والية  كل 
العامة  واألشغال  والقضاء  والتعليم  واالدارية  املالية 
جملس  واستحدث  املساعدة  له  ويقدمون  والزراعة 
االداريني  احلكام  جانب  إىل  األهايل  فيه  يشرتك  إدارة 
والزراعة  احملاكم  تنظم  اليت  القوانني  ووضعت 

واألراضي والبلدايت والتجارة.      
1909م(   -1876( الثاين  احلميد  عبد  جاء  مث 
الذين  اإلصالح  رجال  بتأثري  إصالحياً  توجهاً  فأظهر 
فأصدر  أورواب،  من  الدميوقراطية  النظم  ابقتباس  طالبوا 
احلقوق  فيه  حدد  الذي  األساسي  القانون  السلطان 
العرش  وورثة  وأسرته  ابلسلطان  اخلاصة  واالمتيازات 
اسم  عليهم  أطلق  الذي  الدولة  لرعااي  العامة  واحلقوق 
وألغى  وأجناسهم  دايانهتم  عن  النظر  بغض  العثمانيون 
السلطان مصادرة األموال وممارسات التعذيب وأعمال 
السلطان  ووافق  العمومي  اجمللس  وأعلن  السخرة 
مضطراً على توقيع بنود الدستور اجلديد ملواجهة خطر 
الدول األوروبية، لكنه ما لبث أن عزل الصدر األعظم 
خارج  إىل  ونفاه  الدستور  أبيب  امللقب  ابشا  مدحت 
وأعاد  ابلدستور  العمل  وأوقف  1877م،  عام  البالد 

احلكم الفردي االستبدادي. 
يف  يدب  الضعف  وبدأ  العثمانية  الدولة  وضع  تدهور 
جسمها منذ أواخر القرن السابع عشر امليالدي عندما 
استطاع الغرب إيقاف التوسع العثماين عند حدود فينا 
عاصمة النمسا، وتعرض العثمانيون للهزائم الكثرية أمام 
مبعاهدة كوجك  انتهت  عشر  الثامن  القرن  يف  روسيا 
قينارجة عام 1774م وقد سامهت عوامل عديدة يف 

اهنيار الدولة منها:
1ت معاهدة كوجك قينارجة عام 1774م اليت تنازلت 
القرم  العثمانية عن سيادهتا يف شبه جزيرة  الدولة  فيها 
جتارية  امتيازات  روسيا  ومنحت  روسيا  إىل  وضمت 
ودينية كإقامة كنيسة أرثوذكسية يف استنبول وكان توسع 
الدولة العثمانية يف مساحات واسعة امتدت إىل ثالث 
قارات وضمت شعوابً غري متجانسة من الناحية العرقية 
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واللغوية والدينية والثقافية والتارخيية، فكان لكل هذه 
العوامل جمتمعة هلا األثر البالغ يف ضعفها.     

طابع  هلا  وثورات  والطورانية  القومية  احلركات  فربزت 
عام  األوىل  العاملية  واحلرب  األلبانية  الثورة  مثل  قومي 

1914-1918م.      
القانوين  السالطني األقوايء مبوت سليمان  انتهى عهد 
فتحولت  ضعفاء  سالطني  وحكمت  1566م  عام 
الدولة بسببهم إىل مرحلة جديدة من الفساد والضعف، 
اليت  الضريبة  وإلغاء  اجليش  لشؤون  إغفاهلم  وخاصة 
كانت تزود فرق االنكشارية ابلعناصر البشرية مما أدى 
صفوف  يف  وراثية  إىل  العسكرية  احلياة  حتول  إىل 
االنكشاري  اجليش  وفقدان  االنكشاري  اجليش 
صفته القتالية وتراجع دوره بعد السماح له ابالختالط 
املدنية  ابلوظائف  واالخنراط  احملليني  ابلسكان 
الرشوة بني صفوف قادة اجليش والوالة حىت  وانتشار 
ال  تغيريه كي  يتم  مث  حمدودة  لفرتة  الوايل  تعيني  أصبح 

ميأل جعبته كاملة من الرشاوى. 
عليها  يطرأ  مل  هي،  كما  القدمية  األسلحة  وبقيت 
تتغري  مل  القتالية  األساليب  وكذلك  تبديل  أو  حتسني 
الزراعية على  العسكريون ابألراضي  القادة  انشغل  بل 

حساب انتمائهم للجيش. 
الغزل  صناعة  على  األوروبيون  وسيطر  األمن  ففقد 
الدولة  فلجأت  األوروبية  املصارف  وقامت  واحلرير 
وتراجعت  أورواب  مصارف  من  االستدانة  إىل  العثمانية 
ايطاليا  مع  احلرب  وقامت  واحلرفية  املهنية  التنظيمات 

فتخلت الدولة العثمانية عن طرابلس وبنغازي مبوجب 
عن  العثمانيون  وتنازل  1912م  عام  آرشي  صلح 
البوسنة واهلرسك للنمسا عام 1909م، هكذا كانت 

حال الدولة وما وصلت إليه من حالة ضعف.  

سياسة التتريك: 

يف  احلكم  استالمهم  بعد  االحتاديون  األتراك  بدأ 
متثلت  سياسة  مبمارسة  العثمانية  الدولة  عمر  أواخر 

بسياسة الترتيك اليت نتج عنها:
1-سوء العالقة بني األتراك والشعوب العربية والكردية 
اتبعها االحتاد  اليت  السياسة  نتيجة  والقوميات األخرى 

والرتقي. 
االحتاديني  لدى  متباينة  سياسية  اجتاهات  2-ظهور 
دعا  بينما  الطورانية  القومية  احلركة  بعضهم  أيد  حيث 

االجتاه اآلخر للمحافظة على الدولة العثمانية. 
مارسه  الذي  املتغطرس  والنهج  الترتيك  سياسة  أدت 
ختلف  إىل  األخرى  والشعوب  العرب  ضد  االحتاديون 
إىل  واالستبداد  والفقر  اجلهل  حبر  يف  وغرقها  املنطقة 
العربية وتسخري  املنطقة  ثروات  االستيالء على  جانب 
فسياسة  مصاحلهم،  خلدمة  طاقاهتم  واستنزاف  أبنائها 
الترتيك اليت اتبعها حكام الرتك سياسة عنصرية مارسها 
لفرض  األخرى  والقوميات  العرب  ضد  االحتاديون 
ودوائر  احلكومية  واملؤسسات  التعليم  يف  الرتكية  اللغة 

الدولة وإمهال اللغة العربية وغريها من اللغات.
لتأمني  إمرباطورتيها  بريطانيا  وسعت  الوقت  ذلك  يف 
على  فسيطرت  اهلند،  يف  ملستعمراهتا  الوصول  طرق 
ودخلت  العريب،  واخلليج  وعدن  السويس  وقناة  مصر 
الدولة العثمانية يف 4 تشرين الثاين/ نوفمرب 1914م 
أملانيا  الوسط  دول  جانب  إىل  األوىل  العاملية  احلرب 
السرية  للمعاهدة  تنفيذاً  وذلك  واجملر  والنمسا 
سنة  أغسطس  آب/  يف  أملانيا  وبني  بينها  املعقودة 
املوانئ  فإن حادثة ضرب  1914م، فضاًل عن ذلك 
القطعات  هبا  قامت  اليت  األسود  البحر  يف  الروسية 
العثمانية يف 29 تشرين األول/ أكتوبر عام 1914م 

أدت سياسة الترتيك والنهج املتغطرس 
الذي مارسه االحتاديون ضد العرب والشعوب 
حبر  يف  وغرقها  املنطقة  ختلف  إىل  األخرى 
اجلهل والفقر واالستبداد إىل جانب االستيالء 

على ثروات املنطقة.
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عجلت من دخول الدولة العثمانية احلرب، إذ أعلنت 
العام  من  الثاين  تشرين   4 يف  عليها  احلرب  روسيا 
نفسه، وتال ذلك إعالن كل من بريطانيا وفرنسا احلرب 

عليها بعد يوم واحد.    
احلرب  دخوهلا  من  تتوخى  العثمانية  الدولة  كانت 

حتقيق أهداف عديدة منها:
الدولة  أحناء  مجيع  يف  الترتيك  سياسة  1-ممارسة 
الدول  سيطرة  وقعت حتت  اليت  األقطار  ويف  العثمانية 

األوروبية. 
الدولة  سلطة  من  خرجت  اليت  الوالايت  2-استعادة 

العثمانية مثل قربص وليبيا وتونس واجلزائر. 
العامل  3-إعادة ترسيخ سلطة اخلالفة على مجيع دول 

اإلسالمي. 
األهداف  هذه  إن  والرتقي  االحتاد  مجعية  قادة  اعتقد 
ال ميكن حتقيقها إال ابلتعاون مع أملانيا، كما أن هؤالء 
أن  يرون  ابشا كانوا  وطلعت  ابشا  أنور  ومنهم  القادة 
بوجود  عليهم  املفروضة  الثقيلة  القيود  من  التخلص 
بدخول  إال  يتم  أن  ميكن  االجنبية ال  االمتيازات  نظام 
الدولة احلرب العاملية رغم أن واردات الدولة العثمانية 

الديون  لدفع  ضماان  األجنبية  للدول  حمجوزة  كانت 
وتسديدها. 

ويسودها  وضعيفة  مفككة  والدولة  احلرب  أعلنت 
قدموا  بل  الوزراء  من  كثري  فاستاء  االضطراب، 
فلم  العثماين  العام  الرأي  أما  احلكومة،  من  استقاالهتم 
نظراً  العاملية  احلرب  الدولة  دخول  على  راضياً  يكن 
وخراب،  ودمار  ويالت  من  احلرب  هذه  جتلبه  ملا 
ووقعت  ممتلكاهتا  وقسمت  احلرب  الدولة  فخسرت 

معاهدة رودس عام 1918م.   
عام  األوىل  العاملية  احلرب  العثمانيني  دخول  أدى 
1914م ضد دول احللفاء إىل التعجيل ابهنيارها فقام 
العثمانية،  الدولة  أراضي  من  أجزاء  ابحتالل  احللفاء 
أغلبها  متعددة  جبهات  على  للقتال  األتراك  فاضطر 
دفاعية مث دخلت أمريكا احلرب فرجحت كفة احللفاء. 
العاملية  احلرب  من  روسيا  خروج  من  الرغم  وعلى 
أن  إال  1917م،  عام  البلشفية  الثورة  أثر  األوىل 
عام  رودس  هدنة  معاهدة  توقيع  على  أجربوا  األتراك 
العثمانية  الدولة  استسالم  على  نصت  اليت  1918م 
لقوات احللفاء اليت دخلت استنبول دون قيد أو شرط. 

من قادة مجعية االحتاد والرتقي يف تركيا، من اليمني إىل اليسار »أنور ابشا، طلعت ابشا، مجال ابشا«.
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ويف عام 1923 جرى التوقيع على معاهدة لوزان مع 
السيادة  بعودة  االعرتاف  على  بنودها  نصت  احللفاء 
الرتكي  الوطين  اجمللس  أصدر  مث  أراضيها،  على  الرتكية 
بتاريخ األول آذار/ مارس 1924م قانوانً جديداً نص 
وانتخاب  احلديثة  الرتكية  اجلمهورية  أتسيس  على 
اخنرط  الذي  للجمهورية  رئيساً  أاتتورك  مصطفى كمال 
1906م  عام  وطن  مجعية  وأسس  الثوري،  العمل  يف 
1938م  عام  وفاته  حىت  للجمهورية  رئيساً  وأصبح 
عام  احلميد  عبد  السلطان  االحتادية  احلكومة  عزلت 
بداًل  ابالسم  سلطاانً  رشاد  حممد  وعينت  1909م 
عنصرية  سياسة  ومارسوا  السلطة  على  فسيطروا  عنه، 
يف  العليا  املناصب  فجعلوا  الرتكي،  للعنصر  متعصبة 
احلكم  قبضة  من  األتراك وشددوا  بيد  واجليش  اإلدارة 

املركزي الرتكي. 
الدولة على  املختلفة يف  القوميات  أبناء  األتراك  وأجرب 
العلم يف املدارس ولغة  لغة  الرتكية وجعلوها  اللغة  تعلم 
البالد وفرضوا الضرائب الباهظة وطالب بعضهم بطرد 
منهم  بداًل  تركية  جاليات  وتوطني  أوطاهنم  من  العرب 
وتشجيع  البعيدة  املناطق  إىل  العرب  الضباط  ونقل 
الطورانية.  لقوميتهم  تعصبهم  متجد  اليت  الصحافة 
فاصطدمت هذه السياسة مع مصاحل العرب ومتسكهم 
لعبت  اخلطوات  هذه  ولعل  ولغتهم  ودينهم  بقوميتهم 
الرتكي  احلكم  القومية ضد  املشاعر  إاثرة  يف  هاماً  دوراً 

يف دولة متعددة العناصر والقوميات. 

انتشر التذمر عند الشباب العرب وبدأ الفكر القومي 
املثقفة  الشبيبة  صدور  ميأل  للعروبة  ابالنتماء  والشعور 
مؤمتر  يف  فأصدروا  األمة،  مبصري  واملفكرة  واملتعلمة 
ابريس قرارات عام 1913م مل تعجب االحتاديني ومع 

ذلك ت االتفاق على بنود منها:
الوالايت  يف  الرمسية  واملعامالت  االبتدائي  1-التعليم 

العربية تتم ابللغة العربية.
احلكومة  قبل  من  يعينون  الدولة  موظفي  2-كبار 
امللمني ابللغة  العربية ويكونوا من  الوالايت  املركزية يف 
من  يكونوا  أن  فيجب  الدولة  موظفي  بقية  أما  العربية 

الوالية نفسها. 
3- اخلدمة العسكرية حملية يف أوقات السلم.  

4- يعني ثالث وزراء عرب.  
واملعاهدة  ابلشروط  يتقيدوا  مل  االحتاديني  لكن 
واإلعدامات  واالضطهاد  الترتيك  بسياسة  واستمروا 
يف 6 أاير/ مايو 1916م فقد أعدم رفيق رزق سلوم  
العجم  وحممود  اخلليل  وعبدالكرمي  نسيب  وحممد 
احملمصاين  وحممود  وحممد  اخلرسا  وعبدالقادر 
اجلزائري  وعمر  الظاهر  وعبدهللا  الكرمي  وسعيد 
والشيخ أمحد طبارة وأمني لطفي احلافظ وسيف الدين 
وعبدالوهاب  النشاشييب  وعلي  املؤيد  وشفيق  اخلطيب 
وبشارة  الشنطي  وحممد  الشمعة  ورشدي  االنكليزي 
غزة  ومفيت  امللحم  حممد  احلسنة  قبيلة  وشيخ  اهلاين 
الرتكي  قبيلة  شيخ  العلي  رحيل  وشاهر  عارف  أمحد 
العريسي وجرجي حداد، وكان  وبيرتو ابويل وعبدالغين 
وراء هذه اإلعدامات السفاح مجال ابشا وغريهم الكثري 
من املفكرين والشعراء واخلطباء واملثقفني الوطنيني.       

الرصاصة  وأطلق  علي  بن  احلسني  الشريف  فظهر 
من  وانضم كثري  األتراك  على  الثورة  إلعالن  األوىل 
قارنوا  أن  بعد  حسني  الشريف  لثورة  العريب  الشباب 
وتنبهوا إىل ما هم عليه من حالة ختلف وضعف وجهل 
العلم  جمال  يف  املتقدم  املتحضر  للغرب  ونظروا 
والتكنولوجيا، فطالبوا ابالستقالل عن الدولة العثمانية 
يف  ابرز  دور  هلا  اليت كان  البارزة  الشخصيات  ومن 

أجرب األتراك أبناء القوميات املختلفة يف 
وجعلوها  الرتكية  اللغة  تعلم  على  الدولة 
وفرضوا  البالد  ولغة  املدارس  يف  العلم  لغة 
بطرد  بعضهم  وطالب  الباهظة  الضرائب 
العرب من أوطانهم وتوطني جاليات تركية 

 منهم.
ً
بدال



الشرق األوسط الدميقراطي

العدد 41 - حزيران/يونيو 2018م
PB 158

رشيد  وحممد  عبده  وحممد  الكواكيب  الرمحن  عبد  األديب  العثمانية  الدولة  عن  لالنفصال  احلماسة  روح  إذكاء 
رضا وحممود شكري اآللوسي وقاسم أمني الذي اندى بتحرير وتعليم املرأة الذي قال: 

من يل برتبية النساء      فإهنا علة ذلك اإلخفاق
ويف  بدمشق  املرجة  ساحة  يف  منهم  العشرات  إبعدام  فقامت  العرب  الشباب  وأقوال  أفعال  األتراك  يعجب  مل 

ساحات بريوت، واليوم جتد الرتك األحفاد أشد قسوة وخيالء وظلما للعباد من أولئك األجداد.
ومن  منهم  يسلم  ومل  وزراعات  وبيواتً  أرضاً  واستباحوها  احتلوها  قد  السوري  الشمال  عروس  عفرين  هي  فها 
عفرين  آاثر  ودمروا  وسكن  بيوت  من  احلجر  وهدموا  وأسروا  البشر  فخطفوا  واآلاثر  واحلجر  البشر  حلفائهم 

التارخيية من قالع وأعمدة وتراث إنساين. 

 
املصادر: 

1- مفتاح العلم يف اتريخ العرب، جمموعة من املؤلفني. 
2- اتريخ العرب والعامل لت  أمحد احليدرية.

3- اجلزيرة السورية لت اسكندر داود. 
4- وطن الشمس لت عبدهللا قره مان.

السلطات العثمانية الرتكية تنفذ أحكام اإلعدام حبق عدد من الوطنيني السوريني يف 6 أاير/ مايو 1916م
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التاريخ الفلسطيني يحفى مبجازر إسرائيلية ارتكبت بحقه

مصطفى الدحدوح
صحفي - فلسطني

مر  اليت  املؤملة  اللحظات  من  عنه حلظة  يغفل  مل  التاريخ 
هبا الشعب الفلسطيين منذ سبعني عاماً من األمل واجلراح 
والقتل والتشريد املمنهج الذي ارتكب حبقهم مع مطالع 
عام 1948م بعد إعالن انتهاء االنتداب الربيطاين على 
فلسطني لتبدأ مرحلة أكثر صعوبة أتت إبعالن قيام دولة 

صهيونية على األراضي الفلسطينية.
قيام  جراء  ابلدماء  لطشت  لليوم  تروى  حكاية  لتبدأ 
حبق  اجملازر  وأشنع  أبشع  ابرتكاب  الصهيونية  القوات 
األقالم  يتسارع  حىت  عام  مير  يكن  فلم  الفلسطينيني، 
إىل  تسعى  كانت  اليت  املؤملة  اجملازر  تلك  لتدوين 
الرغم  فلسطيين، ولكن على  مفهوم شعب  القضاء على 
زال  ما  الصهيونية  اجلماعات  تلك  وعرتسة  شناعة  من 
للخضوع  رافضاً  بنضاله  مستمرًا  الفلسطيين  الشعب 

وتسليم أرض أوطانه.

بداية احلكاية الدموية

اتريخ  يف  اجلذرية  التحول  مرحلة  1917م   عام  كان 
واالحتالل  العثمانية  اخلالفة  سقوط  بعد  فلسطني 

بدأت حكاية قضية الشعب الفلسطيني  
مع وعد بلفور املشؤوم 1917م، والذي 
لتفريغ  صهيوني  مخطط  نتيجته  كان 
سكانها  من  فلسطين  أرا�ضي  معظم 
إقامة دولة إسرائيل في العام  األصليين و
بالنسبة  »نكبة«  كانت  والتي  1948م، 
للشعب العربي في قلسطين،  ومنذ ذلك 
سياسة  إسرائيل  حكام  يتبع  الوقت 
إبادية  ومخطط تغيير ديمغرافي ممنهج 
أصبح  حتى  الفلسطينية،  األرا�ضي  في 
في  العربي  الشعب  من  ماليين  حوالي 

فلسطين الجئون في البلدان املجاورة، 
واملجازر  املذابح  من  عشرات  وارتكبت 
اليزال  الذي  الفلسطيني  الشعب  بحق 
الحرية  في  مطالبه  تحقيق  حتى  يقاوم 

واالستقالل.
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حتبك  لتبدأ  ومصر،  وفلسطني  لسوراي  اإلنكليزي 
يوم  بلفور  وعد  إبعالن  انطالقاً  واملراسيم  املخططات 
أبيدي  صنع  الذي  1917م  الثاين  تشرين  نوفمرب/   2
فلسطني جراء  على  السيطرة  إىل  صهيونية وكانت ختطط 

تسويد مفهوم أبن فلسطني أرض بال شعب.
بعد حصوهلم  التجذر  يف  الصهيونية  املساعي  بدأت  وقد 
مبعركتها  الصهيونية  احلركة  واعتمدت  بلفور  وعد  على 
أشهرها  مسلحة كان  عصاابت  إبنشاء  فلسطني  داخل 
جبيش  تعرف  اليوم  لتصبح  واهلاغاانه،  واألرغون  شترين 
الدفاع اإلسرائيلي مع إعالن قيام الدولة الصهيونية على 

األراضي الفلسطينية.
بعد  فيما  فلسطني  داخل  الصهيوين  التواجد  تزايد  ومع 
انتداب  من  الربيطاين  االنتداب  حتول  بعد   1927 عام 
ايل فلسطني،  اهلجرة  تزايدت  انتداب مدين  إىل  عسكري 
الفلسطيين  الشعب  رفض  جراء  احلقيقية  األزمات  لتبدأ 
الثورات  من  عدد  لتقام  القدس  يف  الصهيوين  التواجد 
الشعبية واليت كانت السبب يف إظهار اهلمجية الصهيونية 
املدنيني  حبق  اجملازر  من  العشرات  ارتكاهبا  جراء 

الفلسطينيني.
فلسطني كان  يف  الصهيونية  العملية  أبن  املؤرخون  وأكد 
متت  واليت  للفلسطينيني  القسري  التهجري  مسمى  حتمل 
بشكل مربمج وخمطط هبدف تطهري فلسطني من سكاهنا 
دموية  منظومة  ضمن  واملسيحيون،  املسلمون  العرب 
اجملازر،  ارتكاب  جراء  والدماء  العنف  إىل  هتدف  كانت 
الفلسطينيني  ألوف  مئات  سقوط  إىل  الوحشية  لتدفع 

ضحااي احلرب الدموية والنفسية.
عصاابت  من  املتشكلة  الصهيونية  القوات  فقامت 
حبق  جمزرة  أول  ابرتكاب  واألرجون  اهلاجاانه 
الفلسطينيني يف 3 آذار/ مارس 1938م يف مدينة حيفا 
اجملزرة  تلك  خالل  لتقتل  األرجون،  عصاابت  قبل  من 
جمازر  سبعة  1938م  عام  ليشهد  فلسطيين،   18
للحركة  التابعة  واهلاغاانه  األرغون  عصاابت  ارتكبتها 
الصهيونية واليت سقط خالهلا 175 فلسطيين جلهم من 

مدينيت القدس وحيفا.
تلك  استمرت  بل  احلد،  ذلك  إىل  املطاف  يقف  ومل 
1939م  يف  استمرت  بل  اجملازر  ابرتكاب  العصاابت 
استمرار  خالل  فلسطيين   40 عن  يزيد  ما  قتل  حيث 
حقبة  لتشهد  األرض،  على  والسيطرة  القتل  عمليات 
فيما بعد عام 1940م حىت مطلع عام 1947م أشبه 
لتبدأ  الفلسطينية،  والقرى  املدن  كافة  يف  ابالستقرار 
حكاية تروى حىت اليوم ويتذوق كل فلسطيين مرار تلك 

احلقبة واليت عرفت بعام النكبة.

 
عام النكبة.. اجملزرة الكبرى

الشعب  أبناء  رؤوس  على  الويالت  تصب  بدأت 
مع  الفلسطينية  والقرى  املدن  كافة  يف  الفلسطيين 
بداية إعالن مشروع إقامة دولة إسرائيلية على األراضي 
وكانت   1948  -1947 عامي  خالل  الفلسطينية 
الشأن  جعل  مما  فلسطني،  بتاريخ  دموية  األعوام  أكثر 
الوحشية  مقدار  ظل  يف  عاملية  دولية  قضية  الفلسطيين 
حتتمي  اليت كانت  اإلسرائيلية  العصاابت  ارتكبتها  اليت 
القيام  جراء  اإلسرائيلي  الدفاع  جيش  مسمى  حتت 
اجملازر  ارتكاب  هنج  على  قائمة  عسكرية  هجمة  بشن 
مما  واملدن،  القرى  من  ابلعديد  املدنيني  حبق  اجلماعية 
خوفاً  للفرار  اجملاورة  واملدن  القرى  يف  املواطنني  دفع 

من القتل.
وكانت بداية املرحلة فور اإلعالن عن قرار تقسيم فلسطني 
املتحدة  األمم  هليئة  التابعة  العامة  اجلمعية  عن  الصادر 
 33 بتصويت  1947م  الثاين  تشرين  نوفمرب/   29 يف 

العملية  بأن  املؤرخون  أكد 
حتمل  كان  فلسطني  يف  الصهيونية 
مسمى التهجري القسري للفلسطينيني 
وخمطط  مربمج  بشكل  متت  والتي 
سكانها  من  فلسطني  تطهري  بهدف 

العرب املسلمون واملسيحيون..
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دولة مع القرار و13 ضد تنفيذ القرار و10 دول امتنعوا 
عن التصويت والذي يقضي على تقسيم فلسطني لثالثة 
مبساحة  حيظى  فلسطيين  عريب  كيان  أحدهم  كياانت 
حيظى  يهودي  وكيان  فلسطني  مساحة  من   %42.3
من  وتبقى كال  فلسطني  مساحة  من   %57.7 مبساحة 
لرتفض  الدولية،  الوصااي  حتت  حلم  وبيت  القدس  مدينة 

األنظمة العربية القرار. 
وذكرت كتب التاريخ أبنه كان يسكن يف املناطق التابعة 
يزيد عن  ما  التقسيم-  قرار  اليهودي - حسب  للكيان 
243 ألف فلسطيين يف 219 قرية وأربع مدن هي حيفا 

وطرباي وصفد وبيسان. 
املناطق  من  هجر  الفلسطينيني  حبق  اجملازر  اندالع  ومع 
يف  التقسيم  قرار  حسب  اليهودي  للكيان  اخلاضعة  
حزيران/ شهر  وحىت  التقسيم  قرار  بني  الواقعة  الفرتة 

يونيو 1948م  ما يزيد عن 239 ألف عريب وأخليت 
سكان  هجر  متاماً، كما  فلسطينية  قرية   180 ودمرت 
ثالث مدن كربى كلياً هي صفد وطرباي وبيسان، بينما بقي 
التمادي  يقتصر  ومل  فلسطيين،  مواطن  يف حيفا 1950 
بتهجري  قامت  بل  الصهيونية،  عصاابت  لدى  الوحشي 
التابعة  املناطق  من  فلسطيين  ألف   122 يقارب  ما 
متاماً،  قرية   70 ودمرت  وأخليت  الفلسطينية,  للدولة 

وهجر سكان ايفا وعكا بشكل كلي تقريباً، كما ت هتجري 
ليكون  والرملة،  اللد  مدينيت  سكان  من  جدًا  جزء كبري 
الشعب  اتريخ  يف  مأسوية  األعوام  أكثر  1948م   عام 
حسب  الفلسطينيني  من  استشهد  حيث  الفلسطيين، 
شخصاً،   1070 مبدئياً   بشكل  املتوفرة  اإلحصائية 
 1200 جتاوز  الضحااي  عدد  أبن  مؤرخون  يذكر  وفيما 

خالل عام النكبة.
املدنيني  حبق  ارتكبت  اليت  الوحشية  اجملازر  وأكثر 

الفلسطينيني من قبل القوات الصهيونية، هي.

مذبحة بلدة الشيخ 1947/12/31م

الواقعة  الشيخ  بلدة  قرية  اهلاجاانه  عصاابت  اقتحمت 
على بعد 5 كم من مدينة حيفا، حيث الحقت املواطنني 
النساء  من  العديد  مصرع  إىل  املذحبة  أدت  وقد  العزل، 
شهيد   600 حنو  املذحبة  حصيلة  وبلغت  واألطفال، 
اجملزرة  لتعد  القرية،  منازل  غالبيتهم داخل  وجدت جثث 

األوىل واألكثر وحشية منذ بداية اتريخ القضية.

مذبحة دير ياسني 1948/4/10م 

واليت  املواطنني،  أذهان  يف  خالدة  مازالت  اليت  اجملزرة 

التغريبة الفلسطينية
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جراء  واهلاغاانه  واألرغون  شترين  عصاابت  ارتكبتها 
يف  القدس  مدينة  غريب  الواقعة  ايسني  دير  قرية  مدامهة 
العصاابت يف قتل  أفراد  الثانية فجرًا، وقد شرع  الساعة 
كل من وقع يف مرمى أسلحتهم، وبعد ذلك أخذوا إبلقاء 
القنابل داخل منازل القرية لتدمريها على من فيها، حيث 
بيوت  بتدمري كل  تقضي  هلم  الصادرة  األوامر  كانت 
املتفجرات  رجال  خلف  سار  ذاته  الوقت  يف  القرية، 
أفراد من األرغون وشترين، فقتلوا كل من بقي حيا داخل 
ساعات  حىت  اجملزرة  استمرت  وقد  املدمرة.  املنازل 
من  حياً  بقي  من  مجع كل  االنسحاب  وقبل  الظهر، 
أمام  النريان إلعدامهم  القرية حيث أطلقت عليهم  أهايل 
من  معظمهم  فلسطينياً   360 استشهد  وقد  اجلدران، 

الشيوخ والنساء واألطفال.

مذبحة قرية أبو شوشة 1948/5/14م

دير  قرية  من  القريبة  شوشة  أبو  قرية  يف  املذحبة  بدأت 
ايسني فجرًا، راح ضحيتها 50 شهيداً من النساء والرجال 
والشيوخ واألطفال، ضربت رؤوس العديد منهم ابلبلطات، 
النار  املذحبة  نفذ  الذي  جعفايت  لواء  جنود  أطلق  وقد 

على كل شيء يتحرك دون متييز.

 
مذبحة الطنطورة 1948/8/22م

1948م  مايو  أاير/   23 و   22 بني  الواقعة  الليلة  يف 
التابعة للواء الكسندروين  القرية بعد  هامجت كتيبة 33 
االحتالل  لقوات  البلدة  أهايل  مقاومة  من  ساعات  عدة 
اإلسرائيلي، ويف ساعات الصباح الباكر كانت القرية كلها 
يف  ساعات  لعدة  اإلسرائيليون  اجلنود  واهنمك  سقطت 
مطاردة دموية شرسة لرجال ابلغني هبدف قتلهم، وخلفت 
ويف  حفرة كبرية  يف  دفنوا  قتياًل   90 من  أكثر  املذحبة 
القرية  أهايل  من  القتلى  جثث  فيها  دفنت  اليت  املقربة 
السيارات  لوقوف  ساحة  الحقاً  أقيمت  مجاعي,  قرب  يف 
كمرفق لشاطئ »دور« على البحر املتوسط جنويب حيفا.

حقبة اخلمسينيات

املدنيني  وقتل  هتجري  يف  الصهيونية  اهلمجية  تقف  مل 
الفلسطينيني إىل عام النكبة بل استمرت اآللية اإلسرائيلية 
املصرية  اإلدارة  فرتة  لتشهد  وحشية  بكل  القتل  يف 
الغربية  للضفة  األردين  اإلداري  واحلكم  غزة  قطاع  على 
النكبة  عام  يف  سابقتها  عن  تقل  مل  جمازر  الفلسطينية 
يزيد  ما  راح ضحاايها  اجملازر  من  عددا  القوات  لرتتكب 

صورة توثيقية جملرزة دير ايسني 1948م
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عن 720 مدين فلسطيين، وكان أكثرها وحشية وبقيت 
خالدة يف كتب اتريخ القضية الفلسطينية:

مذبحة قبية 1953/10/14م 

قامت وحدات من اجليش اإلسرائيلي يف تطويق قرية قبية 
حويل 200 شخص  املذحبة  يوم  سكاهنا  عدد  اليت كان 
مدفعي  قصف  بعد  جندي،   600 حوايل  قوامها  بقوة 
مكثف استهدف مساكنها، وبعد ذلك اقتحمت القوات 
القرية ضمن سياسة اإلابدة وإطالق النار العشوائي، وقد 
فيها  واستشهد  منزاًل   56 تدمري  اجملزرة  حصيلة  كانت 
مئات  وجرح  واألطفال  والنساء  الرجال  من  شهيداً   67
اليت نفذت تلك  القوات اإلسرائيلية  قائد  آخرون. وكان 

املذحبة أرييل شارون.

 
مذبحة قلقيلية 1956/10/10م

قرية  املستوطنني  من  وجمموعة  اإلسرائيلية  القوات  هاجم 
قلقيلية الواقعة على اخلط األخضر الفاصل بني األراضي 
الغربية، حيث شارك  العربية احملتلة عام 1948 والضفة 
وعشرة  مدفعية  وكتيبة  اجليش  من  مفرزة  اهلجوم  يف 
مقاتلة. وقد عمد اجليش اإلسرائيلي إىل قصف  طائرات 
اجملزرة  راح ضحية  حيث  اقتحامها،  قبل  ابملدفعية  القرية 

أكثر من 70 شهيدًا.

 
مذبحة كفر قاسم 1956/10/29م

تلك  قتل يف  القرية جنويب قضاء طولكرم وقد  تقع هذه 
واألطفال  الرجال  من  فلسطينياً  مدنياً   49 املذحبة 
الذي  اإلسرائيلي  االحتالل  والنساء خالل هجوم جليش 
فرض حظر التجول يف القرية، وقد انطلق أطفال وشيوخ 
القرية إلبالغ الشبان الذين يعملون يف األراضي الزراعية 
اجليش  قوات  أن  غري  التجول،  حبظر  القرية  خارج 
بدم ابرد، كما  قتلهم  القرية عمدت إىل  املتواجدة خارج 
قتلت من عاد من الشبان قبل وصوهلم إىل داخل القرية.

مذبحة خان يونس 1956/11/3م 

الالجئني  حبق  مذحبة  بتنفيذ  اإلسرائيلية  القوات  قامت 
راح  غزة  قطاع  جنويب  يونس  خان  خميم  يف  الفلسطينيني 
ضحيتها أكثر من 250 فلسطينياً، وبعد تسعة أايم من 
من  وحدة  نفذت  1956/11/12م  األوىل  اجملزرة 
ضحيتها  راح  أخرى  وحشية  جمزرة  اإلسرائيلي  اجليش 
املخيم، كما  نفس  يف  املدنيني  من  شهيدًا   1600 حنو 
رفح  خميم  من سكان  آخر  فلسطيين  مائة  من  أكثر  قتل 

لالجئني يف نفس اليوم.

العترسة  أخمدت  الفلسطينية..  الثورة  والدة 
الصهيونية

استمرار  مع  نرياهنا  تشتعل  الفلسطينية  الثورة  بدأت 
مرحلة  لتبدأ  الفلسطيين،  الشعب  حبق  املرتكبة  اجملازر 
منظمة  والدة  مع  الفلسطينية  القضية  مسار  يف  جديدة 
التحرير الفلسطينية وخاصة يف فرتة ما بعد عام 1967م 
القضية  وأسس  مفاهيم  يف  حتوالت  احدثت  واليت 
قلقاًل  يزداد  اإلسرائيلي  اجلانب  جعل  مما  الفلسطينية، 
اجملازر  أشنع  من  اعتربت  جمزرة  ارتكاب  إىل  ليندفع 
شارون  أرييل  رأسها  على  واليت كان  البشر  عرفها  اليت 
بتلك  شاركت  اليت  اللبنانية  القوات  ميليشيا  مبساندة 
وذك  وشاتيال.  صربا  خميمي  يف  ارتكبت  واليت  اجملزرة 
اللبنانية، فبعد اهلجوم اإلسرائيلي  يف أوج احلرب األهلية 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  مقاتلي  وخروج  بريوت  على 
عربية،  بوساطة  لبنان  يف  الفلسطينية  املخيمات  من 
استغلت ميليشيا القوات اللبنانية الوضع، لرتتكب مذحبة 
اجليش  غطاء  حتت  وشاتيال،  صربا  خميمي  ساكنة  ضد 
اإلسرائيلي الذي وّفر هلذه القوات ما حتتاج إليه من أجل 
مباشرة انتقامها من الفلسطينيني بعد مقتل أحد رموزها، 

وهو بشري اجلميل، ملواقفه املتقاربة مع إسرائيل.
تسّللت  1982م،  سبتمرب  أيلول/  و19   16 بني  ما 
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املخيم  هذا  إىل  امليليشيات  مقاتلي  من  جمموعات 
اإلسرائيلية  القوات  وألقت  بريوت،  جنوب  املتواجد 
املقاتلون  ليبدأ  القتل،  لعملية  تسهياًل  الضوئية  القنابل 
أن  دون  ونساًء  ورجااًل  أطفاال  السكان  بذبح  اللبنانيون 
تقريباً  مّرت  حىت  جيرى،  ما  حبقيقة  اخلارج  يف  أحد  يعلم 
راح  اليت  الرهيبة  املذحبة  أخبار  لتخرج  ساعة،   48
املتعاطفني  ضحيتها قرابة 3 آالف فلسطيين ولبناين من 

مع القضية الفلسطينية.
حتقيق  جلنة  إسرائيل  وفتحت  جدال كبرياً  املذحبة  خّلفت 
شارون،  أرييل  اإلسرائيلي،  الدفاع  وزير  مسؤولية  أقّرت 
العريب  اجلانب  يف  االهتامات  ُوِجهت  كما  وقع،  عّما 
التابعة حلزب  اللبنانية  امليليشيات  قائد  حبيقة،  إيلي  إىل 
الكتائب اللبناين، دون أن يتم أتكيد ذلك بشكل رمسي.

 
مذبحة املسجد األقصى 1990/10/8م

فلسطينية  شعبية  انتفاضة  املقدسة  املدينة  شهدت 
اإلسالمية  املقدسات  حبق  اإلسرائيلية  االنتهاكات  ضد 
حبق  القتل  استمرار  ومع  فلسطني  يف  واملسيحية 
األثنني  يوم  يف  األقصى  املسجد  شهد  حيث  املدنيني، 
حماولة  الظهر  صالة  قبيل  1990/10/8م  املوافق 
لوضع  اهليكل(  جبل  أمناء  )مجاعة  يهود  ملتطرفون 

احلرم  ساحة  يف  املزعوم  الثالث  للهيكل  األساس  حجر 
القدس  أهايل  هب  ذلك  أثر  وعلى  الشريف،  القدسي 
األقصى،  املسجد  تدنيس  من  اليهود  املتطرفني  ملنع 
مما أدى إىل وقوع اشتباكات بني املتطرفني اليهود الذين 
مخسة  حنو  مع  اجلماعة  زعيم  سلمون  غرشون  قادهم 
فيه،  الصالة  ألداء  املسجد  قصدوا  فلسطيين  آالف 
املوجودون  اإلسرائيليون  احلدود  حرس  جنود  وتدخل 
بكثافة داخل احلرم القدسي، وأخذوا يطلقون النار على 
أدى  مما  وشيخ،  وامرأة  طفل  بني  متييز  دون  املصلني 
إىل استشهاد أكثر من 21 شهيداً وجرح أكثر من 150 
احلرم  وخارج  داخل  شخصاً   270 اعتقل  منهم، كما 

القدسي الشريف.

مذبحة مخيم جنني 29\3- 9\4\2002م

شهر  جنني  خميم  يف  اإلسرائيلية  القوات  توغلت 
أجل  من  الغربية  الضفة  يف  2002م  أبريل  نيسان/ 
راحة  تقلق  اليت كانت  الفلسطينية  املقاومة  على  القضاء 
ارتكب  املخيم  يف  التوغل  وخالل  اإلسرائيلية،  القوات 
الدروع  واستخدموا  العشوائي  القتل  أعمال  اإلسرائيليني 
من  الطبية  والطواقم  اإلعالم  منعوا وسائل  البشرية، كما 
األركان  رئيس  بقيادة  القوات  وكانت  للمخيم.  الدخول 

صورة توثيقية ملذحبة صربا وشاتيال 1982م
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شاؤول موفاز، الذي كان يرى أبن احلل الوحيد للقضاء 
رؤوس  على  املخيم  هدم  هو  الفلسطينية  املقاومة  على 
محلة  اإلسرائيلية  القوات  عندها  وابشرت  ساكنيه، 
وقد  الفلسطينيني،  هؤالء  صفوف  يف  مكثفة  إعدامات 
من  دؤوب  جهد  مع  تلك  اإلعدامات  محلة  ترافقت 
الوجود.  من  املخيم  إبزالة  اإلسرائيلية  اجلرافات  قبل 
اهلجوم  أثناء  جرى  ما  حقيقة  اآلن  حىت  أحد  يعلم  وال 
الشهداء  عدد  أو  جنني،  خميم  على  املكثف  اإلسرائيلي 

الفلسطينيني. 
ومئيت  مئة  بني  ما  فإن  اإلسرائيلية  الرواايت  وحسب 
املؤكدة  الوحيدة  احلقيقة  وتبقى  قتلوا،  قد  فلسطيين 
حىت اآلن هي أن جثث القتلى الفلسطينيني بقيت آنذاك 
أن  دون  حتللت  وبعضها  والطرقات،  الشوارع  يف  متناثرة 

يتمكن أحد من نقل جثثهم.

احلروب على غزة 

شنت القوات اإلسرائيلية ثالثة حروب دموية على قطاع 
األول/  27 كانون  ففي  أعوام،  سبعة  عضون  يف  غزة 
حرهبا  اإلسرائيلية  القوات  شنت  2008م  ديسمرب 
حمرمًة  أسلحًة  ابستخدام  القوات  قامت  حيث  األوىل 
وحشية،  جمزرة  لرتتكب  عدواهنا،  يف  مفرط  بشكل  دولياً 
حيث قامت القوات اإلسرائيلية بقصف املنازل ابلطريان 
احملاصيل  من  الدومنات  مئات  بتجريف  وقامت  احلريب 
الزراعية وقتل قرابة 1400 فلسطيين وإصابة ما يزيد عن 
القطاع  داخل  املشهد  من  جعل  مما  آخرين،   5300
وارتكبت  العدوان.  ذاك  إزاء  احلقيقية  املأساة  يسوده 
تشرين   14 يف  مماثلة  أخرى  جرمية  اإلسرائيلية  القوات 
الثاين/ نوفمرب 2012م حيث شنت عدوان سقط خالله 

155 شهيداً فلسطينياً.
العدوان  يف  غزة  لقطاع  األخرية  الضربة  كانت  ولكن 
بدأ يف  والذي  الفلسطيين،  الشعب  على  األكثر وحشية 
8  متوز/ يوليو 2014م  ودام 51 يوماً، أسفر عن تدمري 
ما يقارب من 25% من مساحة قطاع غزة وتشريد كافة 
التحية  البنية  وتدمري  غزة  لقطاع  الشرقية  املناطق  سكان 

2147فلسطينياً  خالهلا  واستشهد  كامل  شبه  بشكل 
الصراع  هليب  اندالع  منذ  وحشية  اجملازر  أكثر  لتكون 

الفلسطيين اإلسرائيلي.
قيام  جراء  والضفة  غزة  قطاع  يف  املشهد  يتجدد  واليوم 
القوات اإلسرائيلية ابستمرارها يف سياسية القتل العشوائي 
السلمية املطالبة  الذين يشاركون يف املسريات  للمواطنني 
الفلسطينية  األراضي  على  اإلسرائيلي  االحتالل  إبهناء 
خالل  ليسقط  غزة،  قطاع  عن  احلصار  إبهناء  وتطالب 
قتلوا  شهيداً   60 عن  يزيد  ما  القدس  انتفاضة  اشتعال 
ضمن سياسة القتل العشوائي بدم ابرد وأمام أنظار العامل 
احلدود  على  داخل  النهج  يستمر  واليوم  واالعالم، 
انطالق  مع  احملتلة  واألراضي  غزة  قطاع  بني  الفاصلة 
القطاع  العودة الكربى يف كافة حمافظات  فعاليات مسرية 
واليت سقط ضحاايها عشرات من الفلسطينيني معظمهم 
من فئة الشباب وجلهم قتلوا من خالل استهدافهم من 

قبل القناصة اإلسرائيلية ابلرأس.
مل  فإهنا  اإلسرائيلية،  الصهيونية  السياسية  إىل  وابلنظر 
ختتلف منذ اندالع األزمة الفلسطينية ابلتزامن مع إعالن 
مما  الفلسطينية،  األراضي  على  اإلسرائيلي  الكيان  قيام 
ويف  النكبة،  قبل  ما  فلسطني  يف  مغايراً  املشهد  جيعل 
ضحااي  عدد  توثق  اليت  االحصائيات  إىل  النظر  حال 
مل  أبنه  جند  اليوم  حىت  النكبة  منذ  الفلسطينية  القضية 
يقل  ال  مبا  تقدر  ولكن  دقيق  برقم  توثيقها  أحد  يستطع 
عن 65 ألف شهيد فلسطيين خالل 70 عاماً نضال من 

أجل الوطن واألرض.
وقد أثبت الشعب الفلسطيين منذ النكبة حىت اليوم أبن 
ميوتون  »األجداد  الصهيونية  اإلدارة  أطلقته  الذي  املثل 
واألبناء ينسون« نظرية خاطئة بل أبرز الشعب أبن احلق 
اإلسرائيلية جبرمها  القوات  متادت  مهما  ابٍق،  الفلسطيين 
حق  فلسطني  فأرض  فلسطيين،  مدين  مواطن  حبق كل 

مكفول أزيل لكل فلسطيين.
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أجرى احلوار: دلشاد مراد

يوسف عزيزي - املعروف بت بين طرف - من مواليد عام 1951 
هو  )األهواز(.  عربستان  إبقليم  )سوسنجرد(  اخلفاجية  مدينة  يف 
كاتب وابحث وصحفي عريب من إيران، ينتمي إىل القومية العربية 

األهوازية اليت تقطن جنوب غرب إيران.
التابعة جلامعة طهران، وعضو  يوسف عزيزي خريج كلية اإلدارة 
مؤسس الحتادي الكتاب والصحفيني اإليرانيني، حيث ت انتخابه 
الكتاب  احتاد  إدارة  هيئة  يف  عضواً  2008م  يوليو  متوز/  يف 
اإليرانيني. كما أنه عضو فخري يف رابطة القلم الربيطانية )اجنليش 
أول  فقد كان  السوريني.  الكتاب  رابطة  يف  أصلي  وعضو  بن(، 
عريب أهوازي يُنتخب يف هيئة إدارة احتاد الكتاب اإليرانيني وأول 
عريب أهوازي يدخل رابطة القلم الربيطانية، وهو  العضو األهوازي 

الوحيد يف رابطة الكتاب السوريني. 
وقد  عقود،  ثالثة  منذ  الصحافة  جمال  يف  عزيزي  يوسف  يعمل 
ومئات املقاالت ابللغتني الفارسية  صدر له حىت اآلن 25 كتاابً 
والثقافية  السياسية  الشؤون  ومقاالته  دراساته  وتشمل  والعربية، 
يف إيران. وقد تُرمجت بعض آاثره إىل اللغات الرتكية واإلنكليزية 

واإليطالية واألملانية. 
الزمان  صحيفة  يف  السياسية  للشؤون  وحملاًل  مراساًل  عمل  وقد 
أسبوعي  مقال  ت 2004م(؛ وحمرر  ملدة مثان سنوات ) 1977 
 –  2000  ( سنوات  أربع  ملدة  القطرية  الشرق  صحيفة  يف 
 ( عام  ملدة  احلياة  يف صحيفة  أسبوعي  مقال  وحمرر  2004م(؛ 

الكاتُب والباحُث األحوازي يوسف عزيزي في حوار مع
 »الشرق األوسط الدميقراطي«:

تتعرض  القومي  االضطهاد  من  تعاني  التي  الشعوب  معظم 
إبادة من قبل األنظمة احلاكمة احملتكرة  أو آخر لعمليات  بشكل 

للسلطة نيابة عن قومية واحدة مهيمنة

الكاتب والباحث يوسف عزيزي
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2004 – 2005م(؛ وحمرر مقال أسبوعي يف صحيفة السفري 
لصحيفة  ومراسل  2005م(؛   –  2004( عامني  ملدة  اللبنانية 
إيالف  ملوقع  ومراسل  2009م(؛   –  2004( الكويتية  القبس 
ملدة عامني )2006– 2008م(؛ وكاتب ومرتجم ملقال أسبوعي 

يف صحيفة العرب القطرية ملدة عامني 2007 – 2008م. 
عالوة على ذلك فهو يكتب يف جمال القصة القصرية والدراسات 
العربية  من  والفكرية  األدبية  الكتب  ويرتجم  األهواز  حول عرب 

إىل الفارسية. 
الوفد  األهوازي ضمن  العريب  الشعب  عزيزي،  يوسف  مثل  وقد 
الثالثيين الذي أوفده الزعيم الروحي هلذا الشعب، الراحل الشيخ 
حممد طاهر الشبري اخلاقاين إىل طهران يف أاير/ مايو 1979م، إذ 
كان متحداثً ابسم الوفد الذي التقى العديد من وسائل اإلعالم 
املدين واألحزاب  اجملتمع  والدولية، ومسؤويل مؤسسات  الفارسية 
حممود  هللا  آية  منهم  آنذاك،  اإليرانية  الثورة  وزعماء  السياسية 
انتظام  وأمري  الكلبايكاين  هللا  وآية  اخلميين  هللا  وآية  الطالقاين 

مساعد رئيس احلكومة املؤقتة مهدي ابزرغان.  
نيسان/  اإليرانية يوسف عزيزي يف 25  السلطات  اعتقلت  وقد 
املظاهرات  لقمع  اإلعالم  وسائل  يف  انتقاده  إثر   2005 أبريل 
السلمية اليت قامت هبا اجلماهري العربية األهوازية يف 15 من نفس 
الشهر. وقد تعرض يف إحدى السجون السرية يف مدينة األهواز 
لعمليات تعذيب نفسية ممنهجة كي يعرتف أبمور مل يرتكبها لكنه مل 

يذعن لذلك، مما أاثر سخط احملققني معه. 
بكفالة  2005م  يوليو  متوز/  يف  عزيزي  يوسف  عن  أفرج  وقد 
يونيو/  استدعي يف  ألف دوالر. وقد  أكثر من 20  مالية قدرها 
حزيران 2006م إىل وزارة األمن و من مث إىل النيابة الثورية حيث 
ارتفعت كفالته املالية إىل حنو 100 ألف دوالر بسبب كلمة ألقاها 
اليت  اإلعدامات  موجة  فيها  انتقد  اإليرانيني  الصحفيني  نقابة  يف 
مشلت الشباب األهوازي حيث بلغ عددهم 25 شخصاً يف تلك 
احملكمة  لدى  بطهران  ملنزله  امللكية  الوثيقة  رهن  ت  وقد  اآلونة. 

الثورية بطهران.  
وخالل األعوام الثالث )2005 – 2008م( ت استدعاء يوسف 
وقد  مرات.  لعدة  إيران  يف  الثورية  واحملكمة  األمن  لوزارة  عزيزي 
استمرت حماكمته يف حمكمة الثورة اإلسالمية بطهران )الشعبة 15( 
وبواسطة القاضي أبو القاسم صلوايت ملدة سبعة أشهر ) من أيلول/ 
ضده  أصدر  حيث  أبريل 2008(  نيسان/   – سبتمرب 2007 
حكماً ابلسجن ملدة مخس سنوات بتهمة تنظيم مظاهرات نيسان 

2005م يف األهواز. 
اليت  املظاهرات  تلك  وسياسياً  إعالمياً  يوسف عزيزي  وقد ساند 

تغيري  إىل  الرامية  احلكومية  املخططات  على  احتجاجاً  قامت 
النسيج القومي لعرب األهواز واليت كانت سلمية أساساً.  

وكما جاء يف بيان أصدره 70 كاتباً وشاعراً إيرانياً ابرزاً أن عزيزي 
استخدم حقه يف حرية التعبري للتنديد بقمع املظاهرات السلمية 
اليت قامت هبا اجلماهري العربية يف األهواز، وأنه مل يشارك يف أي 
نشاط آخر، وأن السلطة اإليرانية أصدرت هذا احلكم القاسي 
ضده لتنتقم منه بسبب مقاالته وحماضراته يف الدفاع عن القوميات 

غري الفارسية وخاصة عرب األهواز.  
يف  احلكم  هذا   )34 )الشعبة  االستئناف  حمكمة  أبرمت  وقد 
أيلول/ سبتمرب 2008م حيث مل يبق له إال االستئناف النهائي 

من احملكمة العليا.
ويف عام 2006م حرمت السلطات اإليرانية ابنته حنان عزيزي 
من الدراسة يف دورة املاجستري جبامعة طهران، فرع اللغة واألدب 
العربيني رغم قبوهلا ابمتحاانت اجلامعة ومبعدل ممتاز. كما اعتقل 
األمن السوري جنله افنان عزيزي يف آذار/ مارس 2007 وملدة 
41 يوماً حيث كان يدرس يف جامعة دمشق. فلم يكن لالثنني أي 
نشاط سياسي آنذاك ويعود السبب يف احلالتني إىل نشاط والدمها 
السياسي والثقايف ودفاعه عن حقوق الشعب العريب األهوازي. 

ويف العام 2008م حاز على جائزة القائمني على ندوة »حقوق 
املرأة يف إيران وأذربيجان وتركيا« املنعقد يف اسطنبول، ويف العام 
2009 حاز على جائزة منظمة الراصد حلقوق االنسان )هيومن 
رايتس واتش( األمريكية واليت توصف جبائزة »هلمت – مهت« 
ومتنح كل عام إىل الكتاب الذين يتعرضون للسجن والتعذيب أو 

مشكالت أخرى بسبب انتقادهم لألنظمة الدكتاتورية يف العامل.

القصيرة  القصة  مجال  في  مؤلفات  عدة  له 
وكذلك دراسات حول الشعب العربي األهوازي  
وكذلك كتب في الترجمة ومن الكتب الصادرة 

له باللغة العربية:
-. القبائل والعشائر العربية يف عربستان )األهواز(

-. إيران: احلائرة بني الشمولية والدميقراطية
-. حتة وعيون شربت

-. بني احلياة واملوت يف زانزين إيران السرية
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نص احلوار:
1ـ يشير مفهوم اإلبادة إلى جرائم القتل اجلماعي 

املرتكبة بحق مجموعات معينة من البشر بقصد 

وأدواته.  أساليبه  وتتعدد  كلياً،  وجودهم  إلغاء 

املكونات  بحق  اإلبادة  جرائم  حصول  تعزو  إالَم 

ثمة  وهل  احلاكمة،  األنظمة  قبل  من  والشعوب 

للكراهية  بذوراً  طياتها  في  حتمل  أيديولوجيات 

والتطرف والعداء للمجتمعات والشعوب؟
القومي  االضطهاد  من  تعاين  اليت  الشعوب  معظم 
تتعرض بشكل أو آخر لعمليات إابدة من قبل األنظمة 
احلاكمة احملتكرة للسلطة نيابة عن قومية واحدة مهيمنة. 
يتم ذلك حبوافز عنصرية أو دينية أو االثنني معاً  وقد 
حتمل  أنظمة  قبل  من  خشنة  أو  انعمة  وأبساليب 
متطرفة  دينية  قومية  أو  متشددة  قومية  أيديولوجيات 
سلطتها.  نري  الرازحة حتت  الشعوب  حبقوق  تعرتف  ال 
وتعود اخللفية النبثاق هذه الظاهرة إىل انتشار العالقات 
أحد  وسعي  العشرين  القرن  يف  احلديثة  االقتصادية 
األمة   - ابلدولة  يوصف  ما  إلقامة  املتنمرة  الشعوب 
على حساب الشعوب والقوميات األخرى اليت تشاركه 
القائمة  األيديولوجية  هذه  ظهور  شاهدان  وقد  الوطن. 
إيران متمثلة  القومي يف  الكراهية والعداء لآلخر  على 
العرق  نقاء  على  القائمة  إيرانيسم“  ”ابن  أبيديولوجية 
واليت  الفارسية(  للقومية  املستعار  االسم  )وهو  اآلري 
إيران فحسب بل وعلى  القوميني يف  أثرت ليس على 
آخر. كما  أو  بشكل  واليساريني  والليرباليني  الدينيني 
املعادية للشعوب  الطورانية  إهنا جتلت يف األيديولوجية 
األصلية القاطنة يف تركيا أو األيديولوجية القومية العربية 
املتشددة يف العراق وسوراي. لذا ما يعانيه الكردي يف 
نفسه  هو  وعنصري  قومي  اضطهاد  من  وتركيا  سوراي 
الذي يعانيه العريب والبلوشي والكردي والرتكي يف إيران.  

في  الدميغرافي  والتغيير  اإلبادة  حمالت  تتركز  2ـ 

األصيلة  الشعوب  على  األوسط  الشرق  منطقة 

أو  بدعم  السريان...الخ«  األرمن،  الكرد،  »العرب، 

أن هناك  ترون  أال  العاملية،  القوى  قبل  تغاٍض من 

الستهداف  وإقليمياً  عاملياً  تدار  ممنهجة  حملة 

وإالم  املنطقة،  شعوب  ووجود  وحضارة  ثقافة 

ترمي أهداف تلك احلملة؟
أان مل أفهم القصد من ”القوى العاملية“ يف هذا السؤال 
العظمى  ابلدقة، لكن إذا تقصد بذلك الدول والقوى 
ال  فإين  الدويل،  املستوى  على  الفاعلة  والكربى 
أشاركك الرأي يف ذلك. هناك دول وشعوب وبرملاانت 
الغربية ختتلف يف مواقفها  الدول  ومؤسسات مدنية يف 
جتاه قضااي القوميات والشعوب املضطهدة يف منطقتنا. 
فعلى سبيل املثال لألكراد أصدقاء يف هذه الدول، بل 
وحىت بني بعض احلكومات وهذا ما ينطبق على الشعوب 
املضطهدة يف إيران وتركيا والدول األخرى يف املنطقة. 
ليست  والليربالية  الدميقراطية  مبادئ  إن  ابلتأكيد  لكن 
والوالايت  األوروبية  الدول  مواقف  حتدد  اليت  وحدها 
املتحدة جتاه هذه الشعوب، بل أيضاً مصاحلها وحتالفاهتا 
هذه  تدعم  أهنا  صحيح  إنه  وأقول  هنا.  األنظمة  مع 
األنظمة وتتغاضى إزاء احلمالت املمنهجة ضد الشعوب 
هلذه  األول  املسؤول  لكن  منطقتنا،  يف  املسحوقة 
احلمالت املمنهجة هي األنظمة االستبدادية والشوفينية 
الشعوب  استئصال جذور حضارة  اليت حتاول  احلاكمة 
األصلية وثقافتها. وابلطبع للشعب الفلسطيين وقضيته 
وضع خاص ألهنا حالة استعمارية ابمتياز ختتلف بعض 
يف  األخرى  املضطهدة  الشعوب  قضااي  مع  الشيء 

الشرق األوسط. 

وهيكلية  بنية  عن  نبذة  تقدموا  أن  لكم  هل  3ـ 

سجالً  ميلك  الذي  إيران  في  احلاكم  النظام 

القوميات  حقوق  وانتهاك  القمع  من  هائالً 
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والشعوب وتهميش املرأة وقضايا اجملتمع عموماً، 

في  ذلك  ودور  عليها،  تستند  التي  واأليديولوجيا 

العرب،  »الكرد،  اإليرانية  الشعوب  حقوق  قمع 

البلوش...الخ«؟
أن  إيران جيب  احلاكم يف  النظام  هيكلة  فهم  أجل  من 
نعرف وبعمق طبيعة هذا النظام السياسية واالجتماعية 
والقومية. برأيي إن إيران كانت والتزال إمرباطورية رغم 
تتحول  مل  حتوهلا من ملكية إىل مجهورية إسالمية، وأهنا 
أفرزته  دستور  أول  يصف  إذ  أمة.   - دولة  إىل  بعد 
”املمالك  بت  إيران  )1906-1909م(  الدستور  ثورة 
احملروسة“، حيث كانت اإلمرباطورية الفارسية يف العهد 
الصفوي تتشكل من أربعة ممالك: مملكة عربستان، مملكة 
جورجيا، مملكة لرستان ومملكة كردستان، تليها الوالايت 
ويف  ووالية كرمان.  أصفهان  والية  مثل  أمهية  األقل 
أوائل القرن التاسع عشر أي يف العهد القاجاري وبعد 
انفصال مملكة جورجيا من هذه اإلمرباطورية، أصبحت 
مملكة  القاجارية:  اإلمرباطورية  يف  ممالك  ست  هناك 
)أردالن(،  مملكة كردستان  لرستان،  مملكة  عربستان، 
هذا  خراسان.  ومملكة  جيالن  مملكة  أذربيجان،  مملكة 
يعين أن هذه املمالك وأمساءها تدل على وجود قوميات 
وفارسية.  وجيالنية  آذرية  وتركية  وكردية  ولورية  عربية 
وقد أضيفت إليها فيما بعد قوميات أخرى كت البلوشية 

والرتكمانية، أي أن إيران، ورغم إنكار القوميني الفرس، 
تُعد بلداً متعدد القوميات والشعوب.  

ثورة شباط/ فرباير 1979م اليت أطاحت ابلنظام امللكي 
مل تغري كثرياً يف البنية اإلثنية للسلطة اإليرانية. وفيما كان 
الدستور السابق مل يؤكد إال على رمسية املذهب الشيعي، 
أضيف إىل ذلك يف دستور اجلمهورية اإلسالمية، اللغة 
والقوميات.  اللغات  متنوع  لبلد  رمسية  الفارسية كلغة 
ومن هنا ينطلق التمييز إزاء الشعوب غري الفارسية وغري 
الشيعية يف إيران. كما جند نفس التمييز يف هذا الدستور 
وعلى  األخرى.  واألداين  املذاهب  ومعتنقي  املرأة  إزاء 
واملرأة  الفارسية  غري  الشعوب  تعرضت  األساس  هذا 
نظريه،  قل  إىل اضطهاد صارخ  والسنة  املسلمني  وغري 
حقوق  ومنظمات  املتحدة  األمم  تقارير  عليه  تشهد 

اإلنسان. 
كما ويف البعد االجتماعي مل تغري الثورة كثرياً يف الرتكيبة 
الطبقية يف اجملتمع اإليرانية بل ساءت األمور يف بعض 
البالط  وحذف  الشاه  سقوط  وبعد  إنه  أي  األحيان. 
هرم  رأس  منى  له،  التابعني  الكبار  والرأمساليني  امللكي 
العسكريني  والقادة  الكبار  الدين  رجال  من  جديد 
عهد  يف  املهمشة  الفئات  بعض  إن  أي  واألمنيني، 
وحلت  الثورة  بعد  االجتماعي  السلم  تسلقت  الشاه 
الثورة،  قبل  اهلرم  رأس  حتتل  اليت كانت  الفئات  مكان 
الطبقي  التفاوت  وزاد  االجتماعية  اهلوة  اتسعت  وقد 
الريع  على  أساساً  ايراداته  القائمة  اإليراين  اجملتمع  يف 
النفطي. وأان أستند هنا على كالم مسؤول حكومي ابرز 
السابق  بلدية طهران  قاليباف - رئيس  هو حممد ابقر 
- الذي أكد قبل عام وخالل محلته االنتخابية لرائسة 
ثروات  اإليرانيني ميلكون معظم  اجلمهورية إن 4% من 
من  املئات  املنصرم  العام  خالل  شاهدان  وقد  البالد. 
رفضاً  واجلماهريية  العمالية  واالحتجاجات  اإلضراابت 
للتفاوت االجتماعي واالضطهاد القومي والعنصري يف 
اجملتمع اإليراين، أبرزها انتفاضة الطبقات املسحوقة يف 
أواخر عام 2017م وانتفاضة الشعب العريب يف إقليم 

عربستان يف آذار/ مارس من هذا العام.

والواليات  األوروبية  الدول  أن  صحيح   
إزاء  وتتغاضى  األنظمة  تدعم  املتحدة 
املسحوقة  الشعوب  ضد  املمنهجة  احلمالت 
هلذه  األول  املسؤول  لكن  منطقتنا،  يف 
احلمالت املمنهجة هي األنظمة االستبدادية 
والشوفينية احلاكمة التي حتاول استئصال 

جذور حضارة الشعوب األصلية وثقافتها.
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اقتصادية  تنمية  من  إيران  تعاين  ذكرت،  ملا  فوفقاً 
تطور  على  قائمة  متوازنة  غري  واجتماعية  وسياسية 
املركز )العاصمة واملناطق الفارسية يف وسط إيران( على 
الفارسية  غري  القوميات  )مناطق  احمليط  ختلف  حساب 
واملناطق املهمشة(، وكذلك تعاين من تفاوت اجتماعي 
فجوات  على  إيران  تعيش  أو ابألحرى  واسع،  وطبقي 

)بل فوالق زلزالية( جيلية وجنسية وإثنية وطبقية. 

4ـ ماذا عن منطقة األهواز )عربستان( العربية في 

إيران، هل من نبذة عن تاريخ وجغرافية والتركيبة 

السكانية والبنية االجتماعية للمنطقة؟
النجد  جنوب  يف  العرب  يقيم  الفرس  للمؤرخني  وفقاً 
الذي ُعرف فيما بعد بنجد إيران منذ ألوف السنني، وهم 
ورثة احلضارة السومرية واألكادية والبابلية. وأبرز هؤالء 
املؤرخني، هو حممد بن جرير الطربي الذي يتحدث يف 
العهدين  العربية يف  للقبائل  املكثف  الوجود  اترخيه عن 
إيران  الفاريت والساساين - قبل اإلسالم - يف جنوب 

وخاصة يف األهواز وسوق األهواز وهنرتريي وميسان.
ويف أوائل القرن اخلامس عشر متكن العرب من أتسيس 
مملكة عربستان امتدت من كرمنشاه مشااًل إىل األحساء 
جبال  إىل  غرابً  والعمارة  الكوت  ومن  جنوابً  والقطيف 
زاغروس شرقاً، حكمها املشعشعون ملدة قرن ابستقالل 
كامل ومن مث شبه استقالل بعد هجوم الشاه امساعيل 
حاز  احلويزة. كما  عاصمتها  وكانت  عليها.  الصفوي 
الشيخ سلمان الكعيب مرة أخرى على استقالل عربستان 
يف الفرتة 1737-1767، وكانت عاصمته الفالحية.

حىت  عربستان  إمارة  على  الكعبيني  حكم  استمر  وقد 
 )1925-1897( جابر  بن  خزعل  الشيخ  عهد 
قضى   1925 العام  ويف  احملمرة.  كانت  وعاصمته 
ومعتنقا  الفارسية  للقومية  ممثال   - هبلوي  رضا  الشاه 
لأليديولوجية الفارسية )اآلرية( الشوفينية - على مملكة 
عربستان وقتل حاكمها الشيخ خزعل يف طهران. وقد 
أصبح هذا التاريخ انطالقة لالضطهاد القومي ليس ضد 

العرب فحسب بل ومجيع الشعوب غري الفارسية.

البالد،  سكان  من   %8 حنو   إيران  يف  العرب  يشكل 
يقطن  غرهبا.  وجنوب  جنوب  يف  يسكنون  منهم   %6
الواقع يف  رمسياً(  )خوزستان  عربستان  إقليم  العرب يف 
جنوب غرب إيران وعاصمته األهواز وجياور العراق غرابً 
واألقاليم اللورية شرقاً، واللورية والكردية مشااًل، واخلليج 
جنوابً. ويعتنق معظم هؤالء املذهب الشيعي ويتحدثون 
العراق  جنوب  يف  العربية  اللهجة  تشبه  عربية  بلهجة 
ابلشعب  َنصفهم  الذين  هم  وهؤالء  )متسوبواتميا(. 
يف  العرب  يقطن  األحوازي. كما  أو  األهوازي  العريب 
بعرب  َنصفهم  وجزره،  للخليج  الشرقية  الضفة  منطقة 
الساحل او عرب اهلولة، وهم يتحدثون العربية بلهجة 
تشبه اللهجة العربية اخلليجية، ومعظمهم يعتنق املذهب 

السين.
وتؤمن عربستان حنو 80% من إيرادات إيران، معظمه 
وسط  يف  الفارسية  واملناطق  العاصمة  لتطوير  يذهب 
البالد. ويعتمد اقتصاد اإلقليم على الصناعة والزراعة 
واخلدمات، فأرضها خصبة ومتنوعة زراعياً بسبب وجود 
أقلية  وهتيمن  )اخلليج(.  للبحر  وحماذاهتا  أهنار  أربعة 
وتسيطر  االقتصادية  القطاعات  معظم  على  عربية  غري 
إىل  أدى  ما  وهذا  عربستان،  إقليم  إدارة  على  سياسيا 
هتميش األغلبية العربية سياسياً واقتصادايً وثقافياً وهي 
البطالة  تعيش حالياً ظروف اقتصادية مزرية وتعاين من 
تفوق نسبتها يف اإلقليم النسبة املتوسطة يف البالد، بل 
إهنا تتعرض لعنصرية بغيضة يف التوظيف يف شركة النفط 

كان الدستور السابق مل يؤكد إال على 
إىل  أضيف  الشيعي،  املذهب  رمسية 
اإلسالمية،  اجلمهورية  دستور  يف  ذلك 
اللغة الفارسية كلغة رمسية لبلد متنوع 
ينطلق  هنا  ومن  والقوميات.  اللغات 

التمييز إزاء الشعوب غري الفارسية..
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إذ  األخرى.  واخلاصة  احلكومية  والدوائر  والشركات 
ميكن أن نشاهد أحزمة الفقر العربية الواسعة يف املدن 
تقطنها  راقية  أبحياء  حتيط  وعبادان  الكربى كاألهواز 
جهوداً  اإليرانية  السلطات  وتبذل  عربية.  غري  أقلية 
حثيثة لتغيري الرتكيبة السكانية لصاحل غري العرب وهتمل 
األهوار  جتفيف  بسبب  واهلواء  للماء  املتزايد  التلوث 
واألهنار وحرفها إىل املناطق الفارسية وهذا ما أدى إىل 
ارتفاع نسبة السرطان والربو واألمراض القلبية والرئوية 
يف عربستان قياساً بسائر مناطق إيران. كما ت تغيري اسم 
مملكة أو إمارة عربستان إىل حمافظة خوزستان وكذلك 
املدن واألحياء والقرى واألهوار  العربية ملعظم  األمساء 
واألهنر واملواقع اجلغرافية من العربية إىل الفارسية خالل 
العهدين امللكي واجلمهوري. بل ومينع منعاً اباتً تسمية 
وشيماء  طارق  مثل  شيعية  غري  عربية  أبمساء  املواليد 
قحة  فارسية  التسمية أبمساء  عليهم  ويقرتح  و..  ونبيل 
كت »بريسا وكامبيز وكورش و..«. ضف إىل ذلك بناء 
املدن ويف  املدن وبني  الفارسية يف داخل  املستوطنات 
املناطق احلدودية وكل ذلك من أجل تفريس املنطقة.  

5ـ كيف يحكم النظام املركزي في إيران منطقة 

ارتكبها  التي  االنتهاكات  أبرز  وماهي  األحواز، 

ممنهجة  حمالت  ثمة  وهل  املنطقة،  في  النظام 

لإلبادة والتغيير الدميغرافي حدثت في املنطقة؟
عام  وحىت  عربستان  إمارة  آنفاً، كانت  ذكرت  كما 
يتمتع  مبا  مياثل  مطلق  ذايت  حبكم  تتمتع   1925
أن  ودون  العام  ذلك  يف  العراق.  يف  الكرد  حالياً  به 
يسأل الشاه رضا البهلوي، احلاكم اجلديد إليران، عن 
فيما خيص مصريه،  األهوازي  العريب  الشعب  يريده  ما 
غري  اإلمارة،  مملكة  وهاجم  طهران  من  اجليوش  جيش 
أنه مل يتمكن من القضاء على آخر حاكم عريب للملكة 
أي الشيخ خزعل بن جابر إال ابملكر واخلديعة. ويصف 
وإسقاط  اإلمارة  على  العسكري  اهلجوم  هذا  البعض 
الشيخ خزعل، ابالحتالل فيما يقول البعض اآلخر أبنه 

انضمام وإحلاق قسري. الرأي األول يدعي أن الشيخ 
يقول  فيما  اإليرانية،  الدولة  عن  مستقاًل  خزعل كان 
الرأي اآلخر إنه كان يتمتع ابستقالل داخلي فقط. فقد 
ت نفي الشيخ إىل طهران ومن مث اغتياله من قبل الشاه 

رضا. 
يف  احملروسة  املمالك  نظام  وجود  إىل  آنفاً  أشرت  فقد 
مملكة  حيث كانت  العشرين  القرن  أوائل  حىت  إيران 
ابستقالل  تتمتع  املمالك(  سائر  جانب  )إىل  عربستان 
نظام  وفق  تدار  إيران كانت  أن  يعين  وهذا  داخلي، 
البهلوي  الشاه رضا  آنذاك  قام  تقليدي. وقد  فيدرايل 
ابنقالب ضد عائلة القاجار املالكة وأبطل مفعول ذلك 
نظام  وأقام  لقرون  إيران  يف  سائداً  الذي كان  النظام 
الفارسية، فيما ت  القومية  مركزي حديدي تتحكم فيه 
حرمان سائر القوميات الرتكية اآلذرية والكردية والعربية 
والبلوشية واللورية والرتكمانية من حقوقها القومية وعلى 

رأسها احلكم الذايت احمللي.  
احلركة  زعماء  من  ثالثة  إعدام  عملية  إن  احلقيقة  يف 
الوطنية األهوازية يف العام 1964م- يف عهد الشاه - 
تُعد نقطة انعطاف يف نضال الشعب العريب األهوازي. 
فال جمال هنا للتطرق إىل كل اجلرائم اليت ارتكبها نظام 
الشاه وأبوه ضد الشعب العريب يف إيران خالل حكم 

 خريطة إقليم األحواز
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أن  ميكن  لكن  )1925-1979م(  البهلوية  الساللة 
أشري إىل ما واجهه شعبنا بعد قيام الثورة اليت أطاحت 
وقدم  فيها  شارك  حيث  1979م  فرباير  يف  ابمللكية 
النفط  شركة  يف  العرب  العمال  وأطلق  التضحيات، 
بعبادان واألهواز، إبضراابهتم وإغالقهم لتصدير النفط 

إىل اخلارج، رصاصة الرمحة ضد نظام الشاه. 
الروحي  الزعيم  أوفد  1979م  أبريل  نيسان/  ويف 
شبري  طاهر  حممد  الشيخ  األهوازي  العريب  للشعب 
 - طهران  إىل  شخصاً   30 من  أهوازايً  وفداً  اخلاقاين 
بقيادة  املؤقتة  احلكومة  مع  للتباحث   - معهم  وأان 
مهدي ابزرغان واللقاء ابلقادة الدينيني للثورة كاخلميين 
الذايت  احلكم  إبعادة  مطالبني  والكلبايكاين  والطالقاين 
أهنم  اإلقليم، غري  رمسية يف  لغة  العربية  واعتبار  لشعبنا 
ابحلديد  السلمية  ومظاهراته  شعبنا  مطالب  واجهوا 
قواهتم  هامجت  1979م  مايو  أاير/   30 ويف  والنار، 
هلم،  التابعة  الشوفينية  الدينية  وامليليشيات  العسكرية 
مقرات األحزاب السياسية واملراكز الثقافية يف كل مدن 
عربستان وارتكبوا جمزرة يف مدينة احملمرة راح ضحيتها 
حنو 500 شخص، منهم من قُتل يف الشوارع ومنهم من 
ُاعدم. وقبل ذلك أي خالل عطلة أعياد نوروز – آذار/ 
الوليدة  الدينية  السلطة  قامت   1979 عام   - مارس 
بقمع الشعب الكردي يف إقليم كردستان إيران. وهذا 
يعين إن احلكومة الدينية الوليدة بدأت عملياهتا املعادية 
للحركات القومية الكردية والعربية ومن مث - بعد بضعة 
أشهر - للحركات القومية الرتكمانية واآلذرية، وعندما 
انتهت من قمعها توجهت إىل القوى السياسية اليسارية 
والوطنية والقومية الفارسية يف طهران ومل يسلم من بطشها 
أي حزب وفصيل سياسي معارض شارك يف النضال ضد 
احلكم الشاهنشاهي يف إيران. ومل تطالب الشعوب غري 
قبل  من  املغتصب  التارخيي  حبقها  إال  آنذاك  الفارسية 

حكم العائلة املالكة وهو احلكم الذايت هلذه الشعوب.
وقد أدت عمليات البطش ضد العرب إىل نفي الشيخ 
النشطاء  من  العشرات  وهروب  قم  مدينة  إىل  اخلاقاين 

وعوائلهم إىل العراق.

ويف أاير/ مايو 1985م أاثرت إساءة عنصرية متعمدة 
ضد العرب يف إحدى صحف العاصمة طهران حفيظة 
اجلماهري العربية يف مدينة األهواز، نتجت عنها مظاهرات 
كسرت صمت القبور الذي فرضه النظام املنتشي من 
قمع القوى السياسية الفاعلة يف البالد مستغاًل ظروف 
احلرب اإليرانية - العراقية. ولو مل يعتذر الرئيس اإليراين 
هدأت  ملا  طهران  خامنئي يف صالة مجعة  علي  آنذاك 
من  ابملئات  زجت  أيضاً  لكنها  األهواز.  املظاهرات يف 
النشطاء العرب إىل املعتقالت، تعرضوا فيها لشىت أنواع 
األهوازيون  وصف  وقد  والنفسي.  اجلسدي  التعذيب 

تلك املظاهرات ابنتفاضة الكرامة األوىل.
1988م  يف  العراقية   - اإليرانية  احلرب  انتهاء  وبعد 
ملكياً  رفسنجاين مشروعاً  األسبق هامشي  الرئيس  أحيا 
بتنمية زراعة قصب السكر يف اإلقليم وقام  ملا يسمي 
الزراعية  األراضي  من  اهلكتارات  من  األلوف  مبصادرة 
مدن  ليقطنوا  اهلجرة  إىل  حلثهم  العرب  القرويني  من 
أراض  من  الكربى وذلك الجتثاثهم  املدن  الصفيح يف 
آابئهم وأجدادهم ليحل مكاهنم املستوطنني غري العرب 
لتغيري  إجرامية  حماولة  يف  اجملاورة  واملدن  األقاليم  من 
الرتكيبة السكانية إلقليم عربستان. وقد قاوم القرويون 
واملزارعون العرُب هذا املشروَع وسقط العشرات منهم 

يف مواجهات مع قوات الشرطة واألمن.
إىل   - العربية  اجلماهري  شاركت  1977م  ويف   
الرئيس  انتخاب  يف  اإليرانية -  الشعوب  سائر  جانب 
االنفتاح  شبه  من   وابلرغم  لكن  خامتي،  اإلصالحي 

معظم  على  عربية  غري  أقلية  تهيمن 
سياسيا  وتسيطر  االقتصادية  القطاعات 
أدى  ما  وهذا  عربستان،  إقليم  إدارة  على 
 
ً
سياسيا العربية  األغلبية  تهميش  إىل 

 ظروف 
ً
 وهي تعيش حاليا

ً
 وثقافيا

ً
واقتصاديا

اقتصادية مزرية
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الذي حصل يف األجواء السياسية، غري إن اإلصالحيني 
وبعد مثان سنوات مل يطرحوا حاًل ملعضلة القوميات يف 
إيران. ولذا خاب أمل الناس واندلعت يف 15 نيسان/ 
تظاهرات  خامتي(  لعهد  االخري  )العام  2005م  أبريل 
األخرى  العربية  املدن  وبعض  العاصمة  األهواز  يف 
السكانية  الرتكيبة  لتغيري  السلطة  على خطط  احتجاجاً 
يف اإلقليم لصاحل غري العرب. وقد فتحت قوات األمن 
النار على املتظاهرين السلميني الذين كانوا يتجهون إىل 
مكتب احملافظ. وقد قُتل حنو 50 شخصاً )احلكومة مل 
املتظاهرين وُاعتقل  العديد من  بت 9( وجرح  إال  تعرتف 
إين كنت  رغم  السطور  هذه  فيهم كاتب  مبا  املئات 
أقيم يف طهران آنذاك، غري أهنم اعتقلوين بتهمة تنظيم 
املظاهرات واالحتجاجات. وقد ُعرفت هذه التظاهرات 
ابنتفاضة  اسبوع  لنحو  استمرت  اليت  واالحتجاجات 

نيسان/ أبريل.
قْمُع احلراك املدين والسلمي للعرب - الذي ازدهر نوعاً 
ما يف عهد خامتي - أدى إىل ظهور جمموعات راديكالية 
يف األهواز قامت بعمليات مسلحة ضد املنشآت النفطية 
املسؤولني  بذلك دون زايرة  والدوائر احلكومية، حالت 
واملرشد  جناد  أمحدي  آنذاك كالرئيس  الكبار  اإليرانيني 
حيث  سنتني،  ملدة  األهواز  إىل  خامنئي  علي  األعلى 
شهدت اإلقليم تفجريات واغتياالت عدة. وقد سجلت 
منظمات حقوق اإلنسان العاملية أكثر من )30( عملية 
العرب  للنشطاء  التعذيب  إعدام وحاالت اغتيال حتت 

يف سجون اإلقليم خالل الفرتة 2005 – 2006م.
بعد ذلك، بل استمرت االضطراابت  يهدأ اإلقليم  ومل 
بشكل أو آخر، حيث سقط عدد من القتلى يف الذكرى 

السادسة النتفاضة نيسان/ أبريل يف العام 2011م.
ويف العام 2012م قامت  السلطات اإليرانية إبعدام 
ثالثة أشقاء وصديق هلم يف األهواز بتهمة حيازة أسلحة 
ومتفجرات. كما أعدمت يف العام 2014م املدرس يف 
املدرس  وزميله  شعباين  هاشم  البارز  والشاعر  الثانوية 
االستنكار  من  موجة  ذلك  أاثر  وقد  الراشدي.  هادي 
حقوق  أوساط  بني  بل  فحسب  األهوازيني  بني  ليس 
أسرتاليا حىت  من  األدبية  واألوساط  والشعراء  اإلنسان 

الوالايت املتحدة.   
وابلرغم من كل عمليات القمع والبطش اليت يقوم هبا 
النظام االستبدادي الشوفيين ضد العرب يف إيران مل ختمد 
شعلة النضال، بل استمرت يف السنوات اخلمس األخرية 
العديدة  السدود  بناء  ضد  ومظاهرات  وقفات  بشكل 
الفارسية وجتفيف األخرى منها  حلرف األهنر إىل املدن 
وكذلك العواصف الرتابية الناجتة من ذلك اليت حولت 
حياة أبناء اإلقليم إىل جهنم. وقد تُوج هذا احلراك الذي 
ال يستكني إىل انتفاضة شعبية يف آذار/ مارس 2018م 
استمرت ملدة أسبوعني احتجاجاً على إساءة العرب يف 
التلفزيون احلكومي اإليراين. وقد ت اعتقال حنو 300 
العرب يف حادث  املواطنني  من  مثانية  واغتيال  شخص 
واملثقفون  النشطاء  يراتده  مقهى شعيب  مشبوه إلحراق 
العرب  املئات من  العرب ابألهواز. وحىت اآلن اليزال 
يرزحون يف سجون النظام وقد ُاطلق سراح البعض منهم 

بكفاالت مالية ابهظة وهم ينتظرون احملاكمة. 

6ـ ماذا عن احلركات التحررية  للشعوب اإليرانية 
املطلوب  لعبت  وهل  خاصة،  واألحوازية  عامة 
منها في مقاومة اإلجراءات واملمارسات اإلجرامية 

للنظام اإليراني؟
ختتلف حركات التحرر للشعوب اإليرانية يف بعض األمور 

إعدام نشطاء أحوازيني عرب يف إيران
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وتتماثل يف أمور أخرى، ويعود ذلك إىل خصوصيات كل 
شعب، فقد أسقط الشاه رضا البهلوي عام 1925م 
احلكم العريب يف عربستان وقضى ابنه الشاه حممد رضا 
البهلوي يف عام 1946م على احلكم الذايت جلمهورية 
أذربيجان يف  الذايت إلقليم  مهاابد )كردستان( واحلكم 

إيران.
للنظام  مقاومته  يف  اآلذري  الرتكي  الشعب  ويتميز 
الشوفيين الكهنويت يف إيران إىل النضال السلمي واملدين، 
فهذا الشعب ورغم كثرة نسمته )أكثر من ثلث سكان 
إيران( ودوره السياسي البارز يف اتريخ إيران املعاصر ال 
ميلك تنظيمات سياسية عريقة، لكنه يبقى العامل احلاسم 
حلل قضية القوميات غري الفارسية يف إيران. كما يتسم 
والعمل  أحياانً  الكردي ابلعمل املسلح  الشعب  نضال 
هلا  أحزاب سياسية  لكنه ميلك  أخرى،  أحياانً  السلمي 
وال  املنصرم.  القرن  أربعينيات  إىل  يصل  عريق  اتريخ 
أخذوا  الثورة يف 1979م  قيام  ومنذ  الكرد  أن  ننسى 
يسيطرون على معظم مدن كردستان إيران وقد استمروا 
1984م.  العام  حىت  املدن  بعض  على  سيطرهتم  يف 
 - اإليرانية  املعارضة  للقوى  ملجأ  إذ كانت كردستان 
ممنهج  لقمع  تعرضت  اليت   - منها  اليسارية  وخاصة 
البلوشي  الشعب  العام 1981م. ويتصف نضال  منذ 
اإليراين وهيمنة  النظام  املسلح ضد  ابلعمل  معظمه  يف 
الشعب  نضال  إن  غري  عليه.  السنية  الدينية  التيارات 
العريب ينقسم بني السلمي واملسلح غري إنه ويف العقد 
االخري أخذت النخبة تتجه إىل العمل السلمي واملدين 

اجلماهريي أكثر فأكثر. 
بني  املشرتكة  والقواسم  القومي  االضطهاد  أدى  وقد 
فيما  التقارب  إىل  تتجه  أبن  الفارسية  غري  الشعوب 
اإليراين ضمت  السياسي  التاريخ  مرة يف  بينها. فألول 
”اجلبهة الوطنية الدميقراطية” يف حزيران/ يونيو 1979 
وآذرية  وكردية  عربية  سياسية  ومنظمات  شخصيات 
وبلوشية وتركمانية. غري إن النظام الديين الوليد قام حبل 
اجلبهة يف العام 1981م وإعدام بعض من قادهتا، بل 
وقام بتصفيات جسدية فيما بعد لبعض القادة املشاركني 

فيها ك ”توماج“، ”خمتوم“، ”واحدي“ و“جرجاين“ من 
عبدالرمحن  والدكتور  آنذاك،  الرتكمانية  احلركة  قادة 
الدميقراطي  للحزب  االسبق  العام  األمني  قامسلو 
الكردستاين اإليراين وصديق كمانغر األمني العام األسبق 
التصفيات،  تلك  من  الناجون  فنحن  ملنظمة كومله. 
استغلينا االنفتاح اجلزئي يف األوضاع السياسية يف عهد 
العام 2000م  األسبق حممد خامتي وقمنا يف  الرئيس 
عامني  وبعد  لكن  اإليرانية،  الشعوب“  ”بيت  بتشكيل 
حماولة  فآخر  إبغالقها.  اإليرانية  االستخبارات  قامت 
للتنسيق والتعاون بني الشعوب اإليرانية كانت يف العام 
الكردية  األحزاب  عن  ممثلون  قام  حينما  2005م 
والبختيارية  واآلذرية  والبلوشية  والرتكمانية  والعربية 
بتشكيل ”مؤمتر شعوب إيران الفيدرالية“ يف لندن. فرغم 
هلذا  اللحظة  حىت  الفرس  ينضم  مل  العديدة  احملاوالت 
التنظيم، كما إنه مل يضم مجيع الشخصيات واملنظمات 
الفارسية وهو حباجة إىل تطوير.  التابعة للقوميات غري 
إنه يبقى  اإلطار الوحيد الذي جتتمع فيها معظم  غري 

القوميات غري الفارسية.
جيب أن أشري هنا إن النظام االستبدادي الديين يف إيران 
ليس الوحيد الذي مل يعرتف بوجود االضطهاد القومي 
يف إيران، بل تشاركه الرأي معظم األحزاب واملنظمات 
معظم  للثورة كانت  األوىل  األعوام  خالل  املعارضة. 
للشعوب  تقرير املصري  اليسارية تعرتف حبق  املنظمات 
املضطهدة يف إيران، غري إنه وبعد اهنيار االحتاد السوفييت 

أحوازيون يهتفون ضد النظام اإليراين يف شوارع اإلقليم -شباط 2017
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تسود  إذ  األمر.  هذا  احنسر  اإليراين  اليسار  وضعف 
حالة من الشوفينية الفارسية معظم املنظمات واألحزاب 
اإليرانية. ونلمس نوع من العنصرية بني هذه الفصائل 
جتاه العرب. ومل تقتصر العنصرية املعادية للعرب للنخبة 
الطبقات  لتشمل  تتجاوزهم  بل  اإليرانية،  السياسية 
هذه  وتعود  املسحوقة.  الطبقات  من  وفئات  الوسطى 
الظاهرة إىل الفتوحات االسالمية اترخيياً واخلالفات بني 
اترخيية  فرتة  ختل  مل  إذ  جغرافياً،  وإيران  العربية  الدول 
معاصرة من هذا العداء، من خالفات مجال عبدالناصر 
وعبدالكرمي قاسم يف املاضي إىل خالفات دول اخلليج 
العريب  شعبنا  إن  القول  ميكنين  فلذا  حالياً.  إيران  مع 
يتعرض خلطاب عنصري مقيت معادي للعرب، فنشاهد 
والتلفزيون(  )الصحافة  الفارسي  اإلعالم  يف  ذلك 
بشكل شبه يومي ويف الكتب الدراسية وغري الدراسية 
كالرواايت والكتب التارخيية والسياسية ويف السينما ويف 
عريب  قدم  فريق كرة  يقابل  حينما  الرايضية،  املالعب 
فريق إيراين. وتتجلى هذه االستعالئية الفارسية بشكل 
هتافات وشتائم هجينة ومبتذلة ضد العرب يف املالعب 
وبواسطة األلوف من املشجعني، وكذلك برتسيم صورة 
والصحافة  الكتب  يف  للعريب  ومتخلفة  ومريضة  داكنة 
الفارسية. وكانت انتفاضة الكرامة الثانية اليت انطلقت 
أسبوعني  ملدة  واستمرت  املاضي،  مارس  آذار/  أواخر 
يف  وحتقريهم  العرب  هتميش  على  عربياً  مجاهريايً  رداً 
التلفزيون احلكومي اإليراين. ويف احلقيقة إن االنتفاضات 

العربية املتتالية خالل العقدين األخريين تُعد مبثابة رداً 
إيران،  يف  للعرب  املعادي  العنصري  للخطاب  مقاوماً 
واجلرحى  القتلى  من  املئات  خالهلا  شعبنا  قدم  حيث 
واملعتقلني واملفقودين وهو يقاوم ليس سياسياً فحسب 
املثال  سبيل  فعلى  أيضاً.  واجتماعياً  ولغوايً  ثقافياً  بل 
رغم احتفال اإليرانيني وبشكل رمسي بعيد نوروز كعيد 
الفطر  بعيد  حتتفل  شعبنا  مجاهري  فإن  ووطين،  قومي 
للتعبري  املناسبة  هذه  وتستخدم  بل  ودينياً  وطنياً  عيداً 
إبقامة  والعنصري  القومي  االضطهاد  إزاء  غضبها  عن 

املظاهرات، حىت يف أحلك الظروف. 

7ـ كيف ميكن للشعوب اإليرانية أن تتخلص من 
واإلجرامية  العنصرية  واملمارسات  االنتهاكات 
النظام  هو  وما  اإليراني،  النظام  ترتكبها  التي 
إيران  في  لتطبيقه  مناسباً  ترونه  الذي  األمثل 
وقضايا  اجملتمعية  األزمات  كافة  من  للتخلص 

الشعوب؟
الشعوب  بني  وخمتلفة  متنوعة  سياسية  اجتاهات  هناك 
إيران  عن  ابالستقالل  تطالب  اليت  منها  الفارسية  غري 
للشعوب  املصري  تقرير  مبمارسة حق  تعتقد  اليت  ومنها 
غري الفارسية ومنها اليت تطالب بنظام فيدرايل إليران. 
الشعب  هذه  رأي  آلية الستطالع  توجد  ال  انه  ورغم 
بسبب استبداد احلاكم، غري إن القرائن تظهر أن معظم 
ترى  الشعوب  السياسية هلذه  الشخصيات واملنظمات 
أان  الراهنة.  الظروف  يف  األنسب  هو  الفيدرايل  احلل 
أيضاً أشاطر هذا الرأي، غري إن األمر حباجة إىل جهد 
تنويري وتوعوي كبري خاصة بني الشعب الفارسي الذي 
يرى معظم خنبته يف الفيدرالية مقدمة لتفتيت إيران. فما 
يف  مؤثرة  غري  وهي   - اليسارية  املنظمات  بعض  عدا 
حاًل  الفيدرايل  النظام  يف  ترى  اليت   - احلاضر  الوقت 
ملعضلة القوميات يف إيران، وال توجد منظمات إيرانية 
أخرى تدعم هذا املشروع بل أكثر ما تؤمن به هو حق 

التعليم بلغة األم هلذه القوميات. 

اعتقال شبان يف األحواز
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الداخلي  السياسي  احلراك  وبسبب  إيران،  تواجه 
اقتصادية  أزمات  والدولية،  اإلقليمية  والضغوط 
واجتماعية وتوترات سياسية ميكن أن تتطور يف املستقبل 
وتؤدي إىل تغيري يف نظام احلكم الديين، فاحلراك احلايل 
حراك  الفارسية،  غري  للشعوب  القومية  احلركات  يضم 
واحلركة  واملسحوقة  الكادحة  الطبقات  وسائر  العمال 
النسائية. كما ومن املتوقع أن تنضم إليه فئات اجتماعية 
أخرى. فمعظم احملللني اإليرانيني يؤكدون على احتمال 
توجد  ال  لكنه  آجاًل  أو  عاجاًل  اإليراين  النظام  اهنيار 
معارضة منسجمة تشكل البديل السياسي هلذا النظام. 
يوجد هناك جدار مرتفع من عدم الثقة يفصل بني حركة 
االجتماعية  احلركات  وسائر  الفارسية  غري  الشعوب 
املعارضة  انسجام بني فصائل  يوجد  والسياسية أي ال 
هناك  بل  فحسب  هذا  ليس  أطيافها.  بكل  اإليرانية 
اإليرانية  أيديولوجية وسياسية بني األحزاب  انقسامات 
)الفارسية( ذاهتا وكذلك هناك مد قومي فارسي متطرف 
بني  املخلوع  الشاه  البن  املوالية  اهلتافات  يف  شاهدانه 
إيران  يف  األخرية  االنتفاضة  خالل  املتظاهرين  بعض 
ويقيم  الفارسية.  غري  القوميات  بني  اهللع  يثري  والذي 
رضا البهلوي - ابن الشاه السابق - حالياً يف الوالايت 
املتحدة. فكل هذه األمور تطيل من عمر النظام الذي 
مدينة   100 من  أكثر  مشلت  اليت  االنتفاضة  أكدت 
االحتجاجات  وكذلك  املاضي  العام  هناية  يف  إيرانية 
أكدت  يومي،  شبه  بشكل  املستمرة  والقومية  العمالية 
هشاشته. ويف النهاية أقول إن إيران البد أن تعود إىل 

نظامها الالمركزي الذي كان سائداً حىت العام 1925م 
ميكن حل  إنه   - برأيي   - أي   حتديثية،  بصورة  لكن 
املسألة القومية يف إيران إبقامة نظام دميقراطي فيدرايل 

تعددي يف البالد. 

معتقلني أحوازيني قبل نقلهم ملراكز املخابرات ومعنقالت التعذيب

نظامها  إىل  تعود  أن  البد  إيران  إن   
العام  حىت   

ً
سائدا كان  الذي  الالمركزي 

برأيي   - أي   1925م لكن بصورة حتديثية، 
إيران  يف  القومية  املسألة  حل  ميكن  إنه   -
بإقامة نظام دميقراطي فيدرايل تعددي يف 

البالد.
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اجملتمع: إما خصم لإلبادة أو فريستها

سيهانوك ديبو
كاتب ومستشار سياسي- سوراي

املدينية  احلضارُة  بدأت حينما حّلِت  التاريخ  اإلابدُة يف 
هذا  خالل  من  وظهَرت  الدميقراطية.  احلضارة  حملَّ 
ت  مستجدة  وأشكاَل  حياتية  مفاهيَم  الطارئ  احللوِل 

األخُذ هبا عوضاً عن املعمول به يف السابق. 
ويف ذلك فإّن بعَض املسمّيات بقيت كما هي؛ لكن من 
تنحو  فبدأت  مضامينها،  أو  مضموهنا  من  إفراغها  بعد 
أابدهتا.  أو  أهنتها  اليت  مع  قطيعة  يف  ابتت  حماّلت 
الطبقات  وتكريس  الدولة  ظهور  يكون  أن  يف  يتَُرّجح 
هدف  أبهنا  ودنيا  عليا  تراتبيات  إىل  اجملتمع  وتقسيم 
اإلابدة األساسي، سّيما إذا ما أدركنا أبنه ترافق مع ظهور 
السياسية  الشفوية  وابتت  هلا؛  مطلق  تقديٌس  الدولة 
أّما  الشمُس؛  هي  الدولَة  أبّن  تشي  منها  واملكتوبة 
الشمس  ظهور  وجمّرد  النجوم؛  هو  اجملتمع  أو  الشعُب 
عن  احلديُث  ميكن  ال  وابألساس  النجوم.  ختتفي 
اليت  الدولة  الدولة.  وجود  يف  جمتمع  مبعىن  جمتمع 
ابت يُنظر إليها أبهنا اإلله اهلابط من السماء كما يقول 
هيغل حيال ذلك. ال بّد من حدوث اإلابدات املختلفة 
حلقت  علوية  فرعية  الدولة كظاهرة  ظهور  مع  املرتافقة 

املختلف  باآلخر  القبول  عدم  إن 
الدولتية  السلوكيات  إلى  والنحو 
األصل  تعتبر  والتي  والدينية،  القومية 
لإلبادات  الفكري  النظري  األساس  أو 
الحضارة  ظهور  فجر  منذ  حدثت  التي 
كما  الحاضر،  الوقت  حتى  املدينية 
مثال اإلبادة التركية بحق شعب عفرين 
ومجتمعه. لكن يبقى حل مشاكل الشرق 
األمة  صيغة  في  أزماته  وانهاء  األوسط 
الديمقراطية عن طريق اإلدارات الذاتية 
الديمقراطية واملجتمع املؤسساتي الذي 
طبيعتها  إلى  القومية  مفهوم  فيه  ترتفع 
الثقافية ووظيفتها املتكاملة مع املختلفة 
معها. ويتكرس من خاللها ثقافة العيش 
املشترك وتقطع كل طريق لظهور اإلبادة 

بكل أنوعها وبشتى تموقعاتها.
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ظاهرة الشعب أو اجلماعات واألفراد اليت تسبقها بردح 
القواسم  أبرُز  يكون كذلك  أبن  غرابَة  وال  الزمن.  من 
خمتلف  على  األعداء؛  وحىت  اخلصوم  بني  ما  املشرتكة 
الدولة،  ببقاء  احلثيث  متسكهم  يف  تبدو  أيديولوجياهتم، 
السيادة  مسائُل  تتحقق  الدولة-  -أي  خالهلا  من  وأن 
جند  لذا  االحتالالت.  والتوسعة/  والتقدم  واالستقالل 
أن  حيرصون  مشارهبم-  خمتلف  –على  السلطويني  أبن 
مركزية  معرض  يف  والدبلوماسية  واملالية  اجليُش  يكوَن 
الدولة.  لبقاء  أساسية  االختصار  بشديد  ألهنا  احلكم؛ 
اليت  اجلماعية  اإلابدات  واقعة  وأّمهات  آابَء  أن  أي 
التاريخ؛  يف  موغلة  الدميقراطية  احلضارة  هلا  تعرضت 
عليه  ميّر  مل  اجلماعية(  )اإلابدة  املصطلح  ظهور  لكن 
مبرحلتني؛  ومّر  والكمال،  ابلتمام  عاماً  سبعون  سوى 
1944م  العام  من  والصياغة  والفكرة  النشوء  األوىل 
به بشكل رمسي.  االقراُر  العام 1948م حينما ت  حىت 
احملامي  )1900-1959م(  ليمكني  رافائيل  رآه  وِلما 
اليهود  حبق  انزية  أملانية  جمازر  من  اليهودي  البولندي 
للسياسات  وصف  وضع  يف  املسعى  إىل  بولندا  يف 
يف  اليهود  القاه  الذي  واملمنهج  املنظم  للقتل  النازية 
مجع  قد  ليمكني  وأّن  الثانية.  العاملية  احلرب  إابَن  أوراب 
ما   )genocide( اجلماعية«  »اإلابدة  مصطلح  يف  
أو  العشرية  تعين  واليت  اليواننية   )geno( بني كلمة 
القبيلة والساللة أو العرق، مع كلمة )cide( الالتينية 

هذا  صياغة  يعود  وإليه  اإلهناء.  أو  القتل  تعين  اليت 
التاريخ.  يف  األوىل  للمرة  واستعماله  اجلديد  املصطلح 
األمُم  أقرت  1948م  ديسمرب  األول/  9 كانون  ويف 
اجلماعية  اإلابدة  جرائم  مبنع  تقضي  اتفاقيًة  املتحدة 
)اجلينوسايد(  االتفاقية  هذه  واعتربت  مرتكبيها  ومعاقبة 
)مبنعها  عليها  املوقعة  الدول  تتعهد  دولية  جرمية  مبثابة 
اليت  املتحدة  األمم  أدبيات  ووفق  عليها(.  واملعاقبة 
يف  منهّية  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  بدورها  تشكلت 
ذلك ما ُعرَِفْت سابقاً بعصبة األمم أبّن اإلابدَة اجلماعية 
اآلتية  األعمال  من  عمل  أي  ارتكاُب  أهنا  على  تُعرف 
على  ما؛  جلماعة  اجلزئية،  أو  الكلية  اإلابدة  بقصد 
أساس القومية أو العرق أو اجلنس أو الدين، مثل: قتل 
النفسي  أو  اجلسدي  األذى  وإحلاق  اجلماعة  أعضاء 
ابألوضاع  األضرار  وإحلاق  اجلماعة،  أبعضاء  اخلطري 
املعيشية للجماعة بشكل متعمد هبدف التدمري الفعلي 
إىل  هتدف  إجراءات  وفرض  جزئًيا،  أو  للجماعة كلًيا 
ابإلكراه  األطفال  ونقل  اجلماعة،  داخل  املواليد  منع 
من مجاعة إىل أخرى. )فقرة مقتبسة عن أدبيات األمم 

املتحدة ذات الصلة(.

دورُ مؤّسسات اجملتمع في مواجهة 
سياسات اإلبادة

بكامل  واجملتمع؛  الدولة  من  جيتمَع كلٌّ  أن  العصّي  من 
مدلوالهتما. كما أنه من الصعوبة العثور على جمتمع ينطبق 
عليه مسمى اجملتمعية ووظائفها بوجود الدولة ومؤسساهتا 
قابعة يف أعلى اهلرم أو تقبع فوق اجملتمع وحتركه يف الوجهة 
أن يعين  الستاتيك، دون  أو جتعله يف وضع  تريده  اليت 
ذلك أبنه من غري املمكن إجياد صيغة توافقية ما بينهما؛ 
قد تكون يف صيغة املهادنة على أكثر قساوة، من حيث 
أن عالقة اجملتمع ابلدولة هي أشبه أن تكون ابلعالقة بني 
اخلصوم. ويرجع ذلك إىل عديٍد من األسباب يف مقدمتها 
استفحال عواقب الرباغماتية يف العالقات الدولية، وأن 
مثل هذه العالقات واليت أخذت مناٍح متعددة انتقلت 

من الصعوبة العثور على جمتمع ينطبق 
بوجود  ووظائفها  اجملتمعية  مسمى  عليه 
الدولة ومؤسساتها قابعة يف أعلى اهلرم أو 
تقبع فوق اجملتمع وحتركه يف الوجهة التي 
تريده أو جتعله يف وضع الستاتيك، دون أن 
يعني ذلك بأنه من غري املمكن إجياد صيغة 

توافقية ما بينهما
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وما  التجارية  مرحلة  من  الرأمسالية  احلداثة  أمنوذج  هبا 
رافقتها من استعمارات وظهور إمرباطورايت حىت بداية 
القرن العشرين والنحو منحى الدولة القومية يف املرحلة 
الصناعوية اليت امتدت بدورها حىت بداية القرن الواحد 
املال  يسمى  ما  مرحلة  يف  يومنا  إىل  وصواًل  والعشرين 
املايّل. وعليه فإن كل اجملتمعات أتن حتت وطأة الدولتية؛ 
يف الغرب منها وخاصة يف الشرق. وتتعرض إىل أشكال 
كبرية من اإلابدات؛ على الرغم من مرور سبع عقود فقط 
على اتفاقية جترمي اإلابدة اجلماعية ومنعها. وألن املشكلة 
يف أوجهها؛ وهي متعددة األمثلة كما يف مثال اإلابدات 
العثمانيتني القدمية واجلديدة حبق شعوب املنطقة؛ آخرها 
اإلابدة الرتكياتية حبق الشعب الكردي يف عفرين من بعد 
شن العدوان عليه واحتالهلا ومرتزقتها وبدعم من روسيا 
وتواطؤ إيران وعموم الدول العاملية؛ لكن ال يعين ذلك 
أبن ال دوَر للمجتمع يف مواجهة سياسة اإلابدة اليت تتهيأ 

داخاًل أواًل ويبدأ ابلتَلمٌِّس على يد اخلارجي. 
ابألساس فإن اجملتمَع حىت يكون وينطبق عليه أنه اجملتمع 

ال بد من توافر اإلرادة والقدرة الذاتية 
هي  أساسية  شروط  ثالثة  توفري  على 
مقاييس حّية على وجود جمتمع ومتايزه 
عن جمتمع آخر. ولعل اجملتمع اآلمن أو 
اجملتمع الذي ابستطاعته خلق حالة أمن 
املقاييس،  أو  ذاتية أوىل هذه الشروط 
اجملتمع  أفراد  من  فرد  فإن كل  وهنا 
ينتمي  اليت  املؤسسة  عن  النظر  بغّض 
إليها ال بد أن ينظر إىل نفسه أبنه يف 
وليست  دائمة  أخالقية  أمن  وظيفة 
يوفر  الذي  فاملدرِّس  مؤقتة.  شرطية 
األمن لطالبه يف املدرسة حني تعرضهم 
األمن  يف  دوره  ميارس  حمتمل  ملكروه 

أو  األمن  عنصر  وصول  األخالقي حىت  املستوى  على 
لعضويته.  أمن شرطية طبقاً  لديه وظيفة  الذي  الشرطي 
األمور  ويف كافة  اجملاالت  مجيع  يف  ذلك  على  وقس 
لديه وظيفة بفحوى  املنتمي  الفرد  أينما يكون  احلياتية؛ 

خالف  وعلى  االستقرار.  مسألة  وتكريس  األمن  تعزيز 
ذلك فإن أفراد كما مؤسسات اجملتمعات اخلاملة تظهر 
نفسها حبلٍّ عن ذلك؛ ويرجع ذلك إىل عامل عدم حتقيق 
املنتمي  غري  الفرد  ليتحول  ذلك  يتعدى  الذي  االنتماء 
إىل مدخل قلق وعامل من عوامل عدم االستقرار وحتّوله 
إىل ُمنَِّفذ لألجندة اخلارجية املدّمرة. ودون تعزيز الثقافة 
األمنية كواجب أخالقي يصعب علينا احلديث ليس فقط 
إمنا  اجملتمع.  ذلك  يف  للحرية  وجود  ال  إمنا  اجملتمع  عن 
يف  لكن؛  القيود  من  مبزيد  العبودية 
عن  واحلديث  والسلوك.  الذهن 
احلرية بدون ظروف أخالقية وشرطية 
لألمن يبقى جمرد حديث إْن مل يكن 

ثرثرة ابألساس. 
وأكثر ما يؤدي إىل إبراز اجملتمع يف 
مؤسساته الفاعلة وليست الشكلية، 
يف  تصل  اليت  اخلاّلقة  املؤسسات 
عن  تستعيض  كي  معينة  مرحلة 
الدولة أو تبدو بعض من مؤسسات 
الدولة الرمسية بصفة متثيلية ال أكثر 
التنمية  واقعة  أن  كما  أقل.  وال 
اجملتمعية تعزز قوة اجملتمع يف مواجهة 
حتقيق  االقتصادية حىت  التنمية  وخباصة  اإلابدة.  سياسة 
االكتفاء الذايت، والذي يتحول حبد ذاته إىل مركز ممانعة 
يف وجه اإلابدات اليت تّوجه حنوه. ولعل من املهم ذكره 
أبن اخلواصر الرخوة يف أي جمتمع ما تظهر يف اجملتمعات 

التنمية  واقعة  إن 
اجملتمعية تعزز قوة اجملتمع 
اإلبادة.  سياسة  مواجهة  يف 
االقتصادية  التنمية  وخباصة 
الذاتي،  االكتفاء  حىت حتقيق 
ذاته  حبد  يتحول  والذي 
وجه  يف  ممانعة  مركز  إىل 

جه حنوه.
ّ
اإلبادات التي تو

احتجاجات على احتالل تركيا لعفرين يف مشال سوراي
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الريعية أو اجملتمعات املستهلكة؛ اليت ترى نفسها يف ذروة 
إىل  نفسها  حتّول  إىل  احلال  هبا  واصاًل  والتبعية  اإلابدة 
مستعمرة لدولة أخرى بثقافة أخرى، لتتحول برمتها إىل 
جمتمع أدىن ابلنسبة للثقافة االقتصادية املنتجة. فاستهالك 
القبول  ابلضرورة  يسبقه  آخر؛  جمتمع  لبضاعة  جمتمع 
القيمة  سفلية  مقابل  يف  األخرى  املنتجة  القيمة  بعلوية 
املستهلكة. والتنمية ال تكون متعلقة ابجلانب االقتصادي 
فقط إمنا تتعداه إىل جوانب التعليم الدميقراطي والقضاء 
املهين واإلعالم املتماسك، وحتويل اجملتمع إىل عدد هائل 
إىل جانب  السياسي  تبقى مسة  الفاعلة.  الكومينات  من 
عن  احلديث  ميكن  ال  ثالثة  والتنموي كسمات  األمين 
أقوى  هو  السياسي  اجملتمع  وأن  بدوهنا.  جمتمع  وجود 
وجود  ال  فإنه  األوسط  الشرق  مثال  ويف  اجملتمعات؛ 
بسبب  اجملتمع  إليه  وصل  سياسي  جمتمع  أو  جملتمعات 
احلالة النمطية اليت تظهر عليها شعوب الشرق األوسط، 
وهذا ما يسبب إىل عدم قبوهلا لآلخر املختلف والنحو 
أو  القومية  سواء كانت  النمطية  الدولة  سلوكيات  إىل 
وهي  القومي؛  نصف  مع  الديين  نصف  أو  الدينية 
األصل  ويعترب  األوسط  الشرق  ملشهد  الغالبة  السمة 
أو األساس النظري الفكري لإلابدات اليت حدثت منذ 
اإلابدة  سياسة  وقت  املدينية حىت  احلضارة  ظهور  فجر 
العثمانية للشعوب األرمنية والكردية والسراينية والعربية 

واإلابدات  األورويب،  اليهود  جمتمع  حبق  النازية  واإلابدة 
اليت تنتهجها الدولتية القومية املركزية حبق شعوهبا؛ كما 
لكن  وجمتمعه.  عفرين  شعب  حبق  الرتكية  اإلابدة  مثال 
يبقى حل مشاكل الشرق األوسط واهناء أزماته يف صيغة 
األمة الدميقراطية عن طريق اإلدارات الذاتية الدميقراطية 
إىل  القومية  مفهوم  فيه  ترتفع  الذي  املؤسسايت  واجملتمع 
معها.  املختلفة  مع  املتكاملة  ووظيفتها  الثقافية  طبيعتها 
وتقطع كل  املشرتك  العيش  ثقافة  خالهلا  من  ويتكرس 

طريق لظهور اإلابدة بكل أنوعها وبشىت متوقعاهتا.

اجمللس التأسيسي للنظام الفيدرايل يف مشال سوراي- منوذجاً للتعايش املشرتك بني الشعوب
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جرمية اإلبادة اجلماعية والتهجير القسري 
للكرد من عفرين مبوجب القانون الدولي 

كمال حاج خليل 
حمامي - السويد

اعتداًء صارخاً  يُعترب  الرتكي ملقاطعة عفرين  الدخوَل  إّن 
يف  بتدخلها  الدولية،  والقوانني  واملواثيق  العهود  على 
شؤون داخلية لدولة ذات سيادة، ويُعترب ذلك احتالاًل 
سوى  مسّوغ  أّي  له  وليس  الدويل،  القانون  مبوجب 
والتنمية  العدالة  حكومة  بني  مّتت  اليت  والصفقة  البازار 
التخاذل  أماَم  من جهة وروسيا من جهة أخرى، وذلك 

والصمت الدوليني. 
ترتِق  مل  والتنمية  العدالة  أّن جرميَة حزب  وجديٌر ابلذكر 
رغم  ابلقلق،  حىت  غوترييس  السيد  إشعار  مصاف  إىل 
تعترب  واليت  املدنيني  من  اآلالف  وتشريد  وهنب  قتل 
وكما  الدويل،  القانون  مبوجب  مجاعية  إابدة  جرمية 
القانون  مبوجب  قسري  وهتجري  حرب  جرمية  تعترب  أهنا 

الدويل. 
إبقرارهم  وأركان حكمه  أردوغان  مبواجهة  اثبتٌة  واجلرمية 
واملرئية  املقروءة  اإلعالم  وسائل  كافة  على  بذلك 
تركيا  أمن  على  اخلطر  أبهنا حرٌب ضّد   لتربير جرميتهم 
يستند  أنه  عن  عدا  افرتاء،  اخلطُر حمُض  وهذا  القومي، 

إىل احتمال مستقبلي ال جيوز قانوانً الركون إليه.

واملنظمات  املؤسسات  أصدرت 
 
ُ
الجمعية قبيل  من  الدولية  الحقوقية 

العدل  ومحكمة  املتحدة  لألمم  العامة 
رافضة  ومبادئ  تشريعات  الدولية 
للسياسات اإلبادية والتغيير الديمغرافي 
اإلبادة  جريمة  صفة   عليها  وأطلقت 
من  سلسلة  واتخذت  الجماعية، 

اإلجراءات العقابية ملرتكبييها،
املدنيين  قتل  عمليات  فإن  وعليه 
القسري  والتهجير  ممتلكاتهم  ونهب 
 
ً
انتهاكا يشكل  عفرين  في  حصلت  التي 

 للقانون الدولي اإلنساني وترقى 
ً
صارخا

إلى جرائم حرب، مما يضع املؤسسات 
مسؤولية  موقع  في  الدولية  الحقوقية 
األعمال  لوقف   

ً
قانونيا للتحرك  كبيرة 

اإلبادية الجارية  في املنطقة. 
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حّق  على  نصَّ  املتحدة  األمم  ميثاَق  أّن  ابلذكر  وجديٌر 
وتركيا  منه،  األوىل  املادة  يف  مصريها  تقرير  يف  الشعوب 
بتطبيقها قانوانً.  ُملزمة  من األعضاء املوقعة عليه وتُعترب 
العامة  اجلمعية  أقرته  ما  على  الضوء  تسليط  وسأحاول 
هبذا  الدويل  القانون  عليه  نص  وما  املتحدة  لألمم 

الصدد: 
جرمية  منع  اتفاقيَة  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعيُة  أقّرِت 
األول/  9 كانون  يف  عليها  واملعاقبة  اجلماعية  اإلابدة 
يف  التنفيذ  حيز  االتفاقية  ودخلت  1948م،  ديسمرب 
13 كانون الثاين/ يناير 1951م. كللت هذه االتفاقية 
ويف  حقوقيون  خرباء  بذله  الذي  اجلهد  من  سنوات 
مقدمهم احلقوقي رفائيل ليمكان. ويبلغ عدد الدول اليت 
صادقت على االتفاقية أو وقعت عليها 143 دولة حىت 

اآلن وتركيا واحدة منها.

مبادئ ُملِزمة

بشأن  استشاري  رأي  يف  الدولية  العدل  حمكمُة  أعلنت 
إنسانية  ألغراض  أُقّرت  أهنا  االتفاقية  عن  التحفظات 
طابع  ذات  اتفاقية  نتخيل  أن  ويصعب  حبتة،  وحضارية 
وجود  محاية  بني  جتمع  ألهنا  القدر،  هبذا  ُمزدوج 
املبادئ  أبسط  وأتكيد  جهة،  من  بشرية  مجاعات 

األخالقية من اجلهة األخرى.
االتفاقية  أصوَل  أّن  الدولية  العدل  حمكمة  أكدت  كما 

اإلابدة  جرمية  إدانة  على  املتحدة  األمم  عزَم  تبنّيُ 
الدويل،  القانون  مبوجب  عليها،  واملعاقبة  اجلماعية 
يف  حقها  بشرية كاملة  مجاعات  على  تنكر  جرمية  ألهنا 
ويسفر عن  اإلنسانية،  يهّز ضمرَي  إنكار  الوجود، وهو 
القانون األخالقي وروح  خسائر جسيمة، ويتعارض مع 

األمم املتحدة وأهدافها.
االتفاقية  مبادئ  أّن  الطرح  هذا  عن  يرتتب  ما  أواًل، 
واثنياً،  ملزِمة.  بوصفها  املتحضرة  البلداُن  هبا  تعرتُف 
جرمية  إدانة  يف  سواء  عاملي،  طابع  ذات  االتفاقية 
البشرية  »لتحرير  املطلوب  التعاون  أم  اجلماعية  اإلابدة 

من مثل هذه اآلفة البغيضة« )توطئة االتفاقية(.

اإلبادة جرمية

والقانوَن  االتفاقيَة  أّن  الدولية  العدل  حمكمُة  الحظت 
تسعيان  املتميزة  القواعد  من  وثيقتان  الدويل  اإلنساين 
أجل  من  تعمل  االتفاقية  خمتلفة.  أهداف  حتقيق  إىل 
مبوجب  عليها  واملعاقبة  اجلماعية  اإلابدة  جرمية  منع 
اإلنساين  القانوُن  حيدد  حني  يف  الدويل،  القانون 
النزاعات  يف  القتالية  العمليات  خوض  قواعَد  الدويل 
النظر  بصرف  األشخاص  محاية  إىل  ويسعى  املسلحة، 

عن انتماءاهتم.
يؤكدون  املتعاقدين  الفرقاَء  أّن  على  األوىل  املادة  تنص 
أن إابدة اجلنس، سواء ارتكبت يف زمن السلم أم زمن 
املادة  وحتدد  الدويل.  القانون  مبوجب  جرمية  احلرب، 
بعد هذا التعريف سلسلة من األفعال اليت متثل انتهاكاً 
البدنية  اجلماعة  أفراد  وسالمة  احلياة،  يف  للحق  خطريًا 

أو العقلية.
اليت  األفعاَل  االتفاقية  حتدُد  الثانية،  املادة  يف 
»الفرقاء  اتفاق  من  الرغم  وعلى  إابدة.  أعمال  تشكل 
»قتل  عن  يتحدث  الذي  التعريف  على  املتعاقدين« 
كان  إذا  ما  على  خيتلفون  فإهنم  اجلماعة«،  أفراد 
يسهم  اجلماعة  أبفراد  عقلي  أو  جسدي  أذى  إحلاق 
إابدة  يشكل  حبيث  جزئياً،  أو  ابلكامل  تدمريها  يف 

مبىن منظمة العدل الدولية
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»إحلاق  ونطاق  معىن  على  الفرقاء  خيتلف  مجاعية. كما 
االختالف  ورغم  اجلماعة«،  أبفراد  خطري  عقلي  أذى 
هبا  قام  اليت  ابألعمال  ومقارنتها  احملاضر  مراجعة  لدى 
وصف  مع  تتطابق  أهنا  جند  ومرتزقته  الرتكي  اجليُش 

الفرقاء مجيعاً لإلابدة اجلماعية.

 
جرائُم احلرب

اإلابدة  جرميَة  أّن  إىل  ختلص  الدولية  العدل  حمكمُة 
جزئياً  أو  ابلكامل  معينة  مجاعة  »تدمرُي  هي  اجلماعية 
إذا جرى  تشريدهم حىت  أو  اجلماعة  أفراد  ترحيَل  وأّن 
ابلقوة ال يعادل ابلضرورة تدمري اجلماعة، وال يكون مثل 

هذا التدمري نتيجة تلقائية للتشريد«.
العامة  اجلمعية  عقدت  1998م،  يونيو  حزيران/  يف 
تنّص  معاهدة  روما الستكمال  مؤمترًا يف  املتحدة  لألمم 
 17 ويف  الدولية«.  اجلنائية  احملكمة  »نظام  على 
متوز/ يوليو 1998م، أُقر نظام روما للمحكمة اجلنائية 
وامتناع  أصوات  مقابل 7  أبغلبية 120 صواتً  الدولية 
دولة،   60 مصادقة  وبعد  التصويت.  عن  دولة   21
يوليو  األول من متوز/  التنفيذ يف  نظام روما حيز  دخل 

2002م، وأُنِشئت احملكمُة اجلنائية الدولية رمسياً.
اإلابدة  جرمية  يف  النظَر  احملكمة  اختصاصاُت  تشمل 
وجرائم  اإلنسانية  حبق  املرتكبة  واجلرائم  اجلماعية 
احلرب«  عبارة »جرائم  العدوان. وتشري  احلرب وجرائم 
تُرتكب  الدويل،  اإلنساين  للقانون  انتهاكاٍت خطرية  إىل 
املسلحة  النزاعات  خالل  العدو  أو  املدنيني  ضّد 

الدولية أو احمللية. 

أعماٌل غيرُ إنسانية

اإلنسانية«  حبق  »اجلرائم  تعريف  يرد  أخرى،  جهة  من 
يف املادة السابعة من نظام روما، وهو يشمل جرائم مثل 
غري  واألعمال  واملالحقة  واالغتصاب  والتصفية  القتل 
هجوم  إطار  يف  تُرتكب  اليت  املشاهبة كلها  اإلنسانية 

واسع أو منهجي على أي مجاعة سكانية مدنية.

السنوات  خالَل  اإلنسان  حقوق  جملُس  عمَل  أخريًا، 
اإلابدة  جرمية  منع  على  األعضاء،  بتوافق  املاضية، 
حقوق  ملنظومة  املهم  الدوَر  ابستمرار  مؤكداً  اجلماعية، 
جملس  ذلك  يف  مبا  املتحدة،  األمم  إطار  يف  اإلنسان 
حلقوق  السامي  املفوض  ومكتب  اإلنسان  حقوق 
تواجه  اليت  العالقة  ذات  اخلاصة  واهليئات  اإلنسان 
من  يُرتكب  عما  املعلومات  جبمع  املتمثل  التحدي 
انتهاكات خطرة ومنهجية على نطاق واسع ضد حقوق 
وتوفري  أفضل  فهٍم  إجياد  يف  املسامهة  وبذلك  اإلنسان، 
إنذار مبكر عن أوضاع معقدة ميكن أن تؤدي إىل إابدة 

مجاعية.

الدولي  القانون  في  القسرّي  التهجيرُ 
واملسؤولية القانونية

قوى  أو  تنفذها حكوماٌت  ممارسة  القسري هو  التهجرُي 
جمموعات  جتاه  متعصبة  جمموعات  أو  عسكرية  شبه 
معينة  أراض  إخالء  هبدف  مذهبية  أو  دينية  أو  عرقية 
وإحالل جماميع سكانية أخرى بداًل عنها؛ ويندرج ضمن 
ضّد  واجلرائم  اجلماعية  اإلابدة  وجرائم  احلرب  جرائم 
الدويل  والقانون  الدويل  القانون  قاموس  وفَق  اإلنسانية 

اإلنساين.
القسرَي   التهجرَي  اإلنساين  الدويل  القانوُن  ويُعّرف   
من  جملموعة  القانوين  وغري  القسري  »اإلخالء  أبنه 
عليها« وهو  يقيمون  اليت  األرض  والسكان من  األفراد 
أو  احلكومات  به  تقوم  وإجراء  ابلتطهري  مرتبطة  ممارسة 

جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة ومقرها جنيف
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دينية  أو  عرقية  جمموعة  جتاه  املتعصبة  اجملموعات 
إخالء  هبدف  عديدة  جمموعات  ضد  وأحياانً  معينة 
املواد  وتعترب  معينة،  فئة  أو  بديلة  لنخبة  معينة  أراض 
التهجري  األساسي،  روما  نظام  من   )8(  ،)7(  ،)6(

القسري جرمية حرب.
داخلية  نزاعات  نتيجة  أبنه  التهجري  حصول   ويفسر 
أو  عرقي  أو  ديين  طابع  ذات  صراعات  أو  مسلحة 
النزاع  أطراف  أحد  إبرادة  ويتم  عشائري،  أو  مذهيب 
تنتمي  القوة الالزمة إلزاحة األطراف اليت  عندما ميتلك 
اآلنية  أن مصلحته  يرى  الطرف  أخرى، وهذا  ملكوانت 
وحيصل  اآلخر،  الطرف  هتجري  يف  تكمن  املستقبلية  أو 
سكانية  جمموعة  يهدد  طرف  وجود  حالة  يف  التهجري 
بعدم  العرقي  أو  املذهيب  أو  الديين  ابالنتماء  خمتلفة 

البقاء يف مدينة أو منطقة أو بلد ما.
آب/   12 يف  املؤرخة  األربع  جنيف  اتفاقياُت  وتعّرُف 
لعام  هبا  امللحقني  والربوتوكولني  1949م  أغسطس 
اجلسيمة  االنتهاكات  أبهنا  احلرب  جرائَم  1977م 
القسري،  ابلتهجري  األمر  تعلق  إذا  املوضوعة  للقواعد 
لعام 1949م  الرابعة  اتفاقية جنيف  من  املادة 49  يف 
الفردي لألشخاص  أو  القسري اجلماعي  النقل  حظرت 
إال يف  أخرى،  أراض  إىل  مناطق سكناهم  من  نفيهم  أو 
خماطر  جتنبهم  هبدف  صاحلهم  يف  هذا  يكون  أن  حال 

النزاعات املسلحة.
اإلنساين  روما  نظام  من  د(   -1-7( املادة  أن  كما 

أو  الرتحيل  عملياِت  جترُم  الدولية،  اجلنائية  للمحكمة 
النقل القسري، حيث تنّص على أّن »إبعاَد السكان أو 
هجوم  إطار  يف  ارتكب  مىت  للسكان،  القسري  النقل 
من  جمموعة  أية  ضد  موجه  منهجي  أو  النطاق  واسع 

السكان املدنيني، يشكُل جرميًة ضّد اإلنسانية«. 
األساسي،  روما  نظام  من  و8  و7   6 املواد  مبوجب 
فإن »اإلبعاد أو النقل غري املشروعني« يشكالن جرمية 
من  السكان  نقل  حبظر  املتعلقة  املادة  وتعترب  حرب، 

مناطقهم جزءاً من القانون الدويل اإلنساين العريف.
اجلماعية  اإلابدة  وعمليات  القسري  التهجري  عمليَة  إّن 
تتطابق مع ما نّصت عليه املادة الثانية من اتفاقية األمم 
اليت  اجلماعية«  اإلابدة  جرمية  منع  »اتفاقية  املتحدة 
عام  األول/ديسمرب  9 كانون  يف  املتحدة  األمم  أقرهتا 
كانون   12 يف  املفعول  ساريَة  وأصبحت  1948م، 
التالية  األفعال  تعترب  واليت  1951م،  الثاين/يناير 
قومية  جلماعة  اجلزئي  أو  الكلي  التدمري  بقصد  املرتكبة 

أو أثنية أو عنصرية أو دينية مبثابة إابدة مجاعية:
أ - قتل أعضاء من اجلماعة.

ب - إحلاق أذى جسدي أو روحي خطري أبعضاء من 
اجلماعة.

ج - إخضاع اجلماعة، عمدًا، لظروف معيشية يراد هبا 
تدمريها املادي كلياً أو جزئياً.

إجناب  دون  احلؤول  تستهدف  تدابري  فرض   - د 
األطفال داخل اجلماعة.

هت - نقل أطفال من اجلماعة، عنوة، إىل مجاعة أخرى.
وهنب  للمدنيني  القتل  عملياِت  فإن  املآل  حيث  ومن 
عفرين  يف  حصلت  اليت  القسري  والتهجري  ممتلكاهتم 
حصلت  وواسعة  مُمنهجة  جرائم  ارتكاب  نتيجُة  هي 
فهي  والتجويع،  واحلصار  والعنف  السالح  ابستخدام 
للمدنيني ال  عمليات قتل وهنب وتشريد قسري مباشر 
أهايل  تشريد  إىل  أدى  طاملا  أي ضرورة عسكرية  تبيحه 
الدويل  للقانون  صارخاً  انتهاكاً  يشكل  مما  منطقة كاملة 

اإلنساين وترقى إىل جرائَم حرب.

ونهب  للمدنيني  القتل  عملياتِ  إن 
ممتلكاتهم والتهجري القسري التي حصلت 
عسكرية  ضرورة  أي  تبيحه  ال   ... عفرين  يف 
كاملة  منطقة  أهايل  تشريد  إىل  أدى  طاملا 
الدويل  للقانون   

ً
صارخا  

ً
انتهاكا يشكل  مما 

 حرب.
َ
اإلنساني وترقى إىل جرائم
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الدورُ الدولي في سياسة اإلبادة اجلماعية اجلارية في املنطقة، 
وسبل مواجهة التدخالت اخلارجية )األجندات اخلارجية(

د. مهدي كاكه يي
كاتب وابحث - جنوب كردستان/ العراق

سنة  قبل  معروفاً  اجلماعية(  )اإلابدة  مصطلح  يكن  مل 
حيث  خاص،  مدلول  له  املصطلح  هذا  1944م. 
حبق  املرتكبة  اجلماعي  القتل  جرائم  إىل  يشري  أنه 
وجودهم  تدمري  ِبقصد  البشر  من  معينة  جمموعات 
پولندي  يهودي  حماٍم  سعى  1944م،  عام  يف  كلياً. 
 )Raphael Lemkin ليمكني  )رافائيل  يُدعى 
للسياسات  وصف  وضع  إىل   )1959-1900(
الشعب  إابدة  ذلك  يف  مبا  املنّظم،  للقتل  النازية 
مصطلح  إبجياد  )ليمكني(  قام  أورواب.  يف  اليهودي 
بني كلمة  ابجلمع   )Genocide( اجلماعية  اإلابدة 
)geno( اليواننية واليت تعين )ُساللة أوِعرق أوقبيلة( 
وكلمة )cide( الالتنية اليت تعين )قتل( وقام بشرحه 
احملتلة  أورواب  يف  احملورية  )القاعدة  املعنون  كتابه  يف 
 )Axis( Rule in Occupied Europe

الذي أصدره يف سنة 1944م. 
هذا  بصياغة  يقوم  ليمكني(  )رافائيل  كان  عندما 
املصطلح اجلديد، كان  يضع يف اعتباره مفهوم »وضع 
إىل  هتدف  خمتلفة  إجراءات  من  مؤلفة  منظمة  خطّة 

ظهور  في  مساعدة  ذاتية  عوامل  هناك 
عوامل  وهي  الجماعية،  اإلبادة  ظاهرة 
 
ً
ُمنِتجة بينها،  فيما  تتفاعل  متداخلة، 
إبادات  اقتراف  في  تساعد   

ً
ظروفا

والرضوخ  ف 
ّ
كالتخل بشعة  جماعية 

شمولية   دكتاتورية  أنظمة  لحكم 
مصطنعة  سياسية  كيانات  وإنشاء 
والبطالة.  والفقر  والحروب  والدين 
الكبرى  الدول  فإن  ذلك  جانب  وإلى 
اإلبادة  على  املخفي  بالتحريض  تقوم 
ر عليها بغية الوصول 

ّ
الجماعية أو التست

مصالحها.  على  والحفاظ  أهدافها  الى 
ولذلك البد من اتباع وسائل ملنع ارتكاب 
معاقبة  قبيل  من  الجماعية  اإلبادة 
مرتكبيها من قبل األمم املتحدة وتفعيل 

مؤسسات املجتمع املدني..الخ.
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قومية،  جمموعات  حلياة  الضرورية  األساسيات  تدمري 
حماكمات  خالل  اجملموعات.  تلك  إابدة  هبدف 
اليت   »»Nuremberg Trials نورمربگ  
احملكمة  وجهت  1945م،  سنة  يف  أملانيا  يف  ُأجريت 
النازيني  القادة  إىل كبار  االهتامات  الدولية  العسكرية 
ابرتكاب »جرائم ضد اإلنسانية«. اشتملت االهتامات 
على كلمة »اإلابدة اجلماعية«، ولكن ككلمة وصفية، 
اجلهود  ِبفضل  قانونياً.  مصطلحاً  ابعتبارها  وليست 
أعقاب  يف  )ليمكني(  بذهلا  اليت  املتواصلة  الكبرية 
ديسمرب/  9 يف   ،)Holocaust( اهلولوكوست 

اتفاقية  املتحدة  األمم  أقّرت  1948م،  األول  كانون 
مرتكبيها  ومعاقبة  اجلماعية  اإلابدة  جرائم  مبنع  تقضي 
يناير/ التنفيذ يف 12  موضع  االتفاقية  هذه  وّت وضع 

اإلابدة  االتفاقية  هذه  اعتربت  الثاين 1951م.  كانون 
املوّقعة  الدول  تتعهد  دولية  جرمية  مبثابة  اجلماعية 
هذه  من  الثانية  املادة  عليها.  واملعاقبة  مبنعها  عليها 
ارتكاب  أبهنا  اجلماعية  اإلابدة  تُعّرف  الدولية  االتفاقية 
أي عمل من األعمال ِبقصد اإلابدة الكلّية أو اجلزئية، 
الِعرق أو اجلنس أو  جلماعة ما على أساس القومية أو 

الدين وهذه األعمال هي]1[: 
1. قتل أعضاء اجلماعة. 

النفسي اخلطري أبعضاء  أو  2. إحلاق األذى اجلسدي 
اجلماعة. 

3. إحلاق األضرار ابألوضاع املعيشية للجماعة بشكل 
متعمد هبدف التدمري اجلسدي للجماعة كلياً أو جزئياً. 

داخل  املواليد  منع  إىل  هتدف  إجراءات  فرض   .4
اجلماعة. 

5. نقل األطفال ابإلكراه من مجاعة إىل أخرى.

إبادات جماعية في الشرق األوسط

 )70000( 1378م  سنة  يف  )تيمورلنك(  قتل 
شخصاً من سكان أصفهان وصنع من رؤوسهم أبراجاً. 
)الرها(  على  )تيمورلنك(  استوىل  1393م  سنة  ويف 
الرؤوس.  من  هرماً  منهما  يف كل  وأقام  و)تكريت( 
مدينة  على  تيمورلنك(   ( استوىل  1398م  سنة  ويف 
)دهلي( وقتل مثانني ألفاً من أهلها ويف سنة 1401م 
ألفاً  وعشرين  مخسة  بني  ما  وقتل  بغداد  مدينة  احتل 
فقد  احلديثة  العصور  يف  أما  من سكاهنا.  ألفاً  وأربعني 
قام انبليون ِبقتل ما بني ألفني وثالثة آالف من أسراه 
يف  عكا  مدينة  يف  )اجلزار(  أمام  أخفق  عندما  العرب، 
سنة  1799م. قتل الفرنسيون آالف اجلزائريني أيضاً 

خالل احتالهلم للجزائر. 
سنة  يف  الرتكية  احلكومة  أن  يؤكدون  املؤرخون 
بقتل حوايل 75 ألف من  1937 و1938م قامت 
مبَن  كردستان،  مشال  يف  ديرسم  جمزرة  يف  الكرد 
إبجالء  قامت  أهنا  رضا. كما  سيد  الثورة،  قائد  فيهم 

 .]a[حنو11000 شخصاً من ديرسم قسرًا
مشروع  1965م  عام  يف  السورية  احلكومة  أقّرت 
منطقة  تفريغ  إىل  يهدف  كان  الذي  العريب  احلزام 
الكرد  السكان  من  احلسكة  حمافظة  أو  اجلزيرة 
احلزام  امتد  عنهم.  بداًل  عربية  ُأسر  وتوطني  األصليني 
من  بطول 300 كيلومرت وعرض 10-15 كيلومرت، 
)رأس  كاين  سري  إىل  الشرق  يف  العراقية  احلدود 
فرصة  السلطات  اغتنمت   .]2[ الغرب  يف  العني( 
األراضي  توزيع  إعادة  ومشروع  الفرات  سد  بناء 
الزراعية لالستيالء على أراضي الفالحني الكرد إلقامة 
واحلماية  واملدارس  ابملياه  مزّودة  منوذجية  مزارع 
السد  مياه  غمرت  عرب  لفالحني  ومتليكها  األمنية، 
عربية  أسرة  آالف  أربعة  من  أكثر  توطني  ت  قراهم. 

الرتكية  احلكومة  أن  يؤكدون  املؤرخون 
يف سنة 1937 و1938م قامت بقتل حوايل 
يف  ديرسم  جمزرة  يف  الكرد  من  ألف   75
الثورة،  قائد  فيهم  ن 

َ
بِم كردستان،  مشال 

سيد رضا. كما أنها قامت بإجالء حنو11000 
.
ً
 من ديرسم قسرا

ً
شخصا
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ألف   700 من  أكثر  وتوزيع  احلدودي  الشريط  يف 
ما  رافقت   .]b[ عليهم  املصادرة  األراضي  من  دومن 
اهلوية  طمس  إىل  هتدف  ممنهجة كانت  سياسة  سبق 
بوتقة  يف  غرب كردستان  يف  الكرد  وصهر  الكردية 
السياسية  احلركة  قمع  واليت جتّلت يف  العربية،  القومية 
الكردية  األمساء  وتغيري  نشطائها  واعتقال  الكردية 
واملواقع  والتالل  والبلدات  القرى  ملئات  التارخيية 
التحدث  من  الكرد  وحرمان  عربية،  أبمساء  واستبداهلا 

بِلغتهم ومنع املوسيقى واألغاين الكردية.
آلالف  قتل  عمليات  العراق  يف  البعثي  النظام  ونفذ 
التسفري  عمليات  إىل  منهم  الباقون  وتعّرض  الفيليني، 
القسري. كما قام هذا النظام ِبعمليات إابدة ألكثر من 
النظام  قام  1988م  سنة  يف  ابرزاين.  آالف  مثانية 
الشعب  ضد  رهيبة  مجاعية  إابدة  حبمالت  العراقي 
عليها  أطلق  والذي  كردستان  جنوب  يف  الكردي 
مثاين  على  تنفيذها  ّت  واليت  األنفال«  »محالت 
أكثر  قتل  ّت  العسكرية،  احلمالت  هذه  يف  مراحل. 
الفئات  خمتلف  من  مواطن كردي  ألف   182 من 
العمرية، وكانت غالبيتهم من النساء واألطفال، حيث 
قامت قوات النظام البعثي ِبدفن غالبية الضحااي وهم 
العراق  ومناطق  العراق  جنوب  صحارى  يف  أحياء 

األخرى]3[.
مدينة  ِبقصف  1988م  سنة  يف  البعثي  النظام  قام 
الكيميائية،  ابألسلحة  كردستان  جنوب  يف  حلبجة 
راحت  واليت  الُعّزل،  املدنيني  السّكان  فاستهدف 
ضحيته مخسة آالف شخص من أطفال ونساء وشيوخ 
آالف  مخسة  إصابة  ومّتت  بريئات  ونساء  ورجال 
آخرين. ال يزال سكان املنطقة يعانون من آاثر الغازات 
حيث  البشعة،  اجلرمية  هذه  يف  املستخدمة  السامة 
وأصبحت  مشّوهة  والدات  واحليواانت  النساء  تلد 
تسّرب  بسبب  للزراعة  صاحلة  غري  املنطقة  أراضي 

السموم اىل تُرب املنطقة. 
ِبعمليات  ِلكردستان  املُغتِصبة  الدول  قامت  كما 
من  الكرد  من  اآلالف  ِلمئات  ممنهجة  وترحيل  هتجري 

اىل  مناطق كردستان  يف كافة  وقراهم  وبلداهتم  مدهنم 
من  يف كل  العربية  واملناطق  تركيا  يف  الرتكية  املناطق 
وجلب  إيران  يف  الفارسية  واملناطق  والعراق  سوراي 
عملية  يف  يف كردستان  وتوطينهم  وفرس  وعرب  أتراك 
األرض  سياسة  ُمغتصيب كردستان  وإتباع  عرقية  إابدة 

احملروقة يف كردستان.

ظروف ذاتية سانحة الرتكاب إباداٍت جماعية

اإلابدة  سياسة  يف  الدويل  الدور  عن  التحدث  قبل 
الضروري  من  األوسط،  الشرق  منطقة  يف  جتري  اليت 
يف  خصبة  بيئة  ختلق  اليت  الذاتية  العوامل  حتديد 
املنطقة لِتنفيذ اإلابدات اجلماعية فيها ِبغض النظر عن 
بدون  أنه  حيث  خلفها،  والواقفة  هبا  القائمة  اجلهات 
اجلماعية  اإلابدة  جرائم  القرتاف  ُمتاحة  ظروف  توفر 
حندد  هنا  حدوثها.  ميكن  ال  املنطقة،  شعوب  حبق 
أهم العوامل الذاتية اليت خلقت ظروفاً مناسبة الرتكاب 
أخرى،  جهة  من  املنطقة.  يف  اجلماعية  اإلابدة  جرمية 
من  الكربى  الدول  ملنع  حمدودة  وسائل  هناك  فإّن 
يف  اجلماعية  اإلابدة  عمليات  ارتكاب  يف  التسبب 
لديها  املتاحة  الوسائل  املنطقة ألهنا دول تستخدم كل 
نفوذها  املنطقة وبسط  للحفاظ على مصاحلها يف هذه 
ِبغض  هلا،  حليفة  حكومات  وإجياد  عليها  وسيطرهتا 
ترتكب  قد  واليت  احلكومات  هذه  طبيعة  عن  النظر 
جرائم اإلابدة اجلماعية وتقوم الدولة أو الدول الكربى 

جمزرة حلبجة اليت إقرتفها النظام البعثي يف العراق سنة 1988.
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الداِعمة هلا ابلتكتم على جرائمها، حيث أّن كل دولٍة 
املناِفسة  األخرى  الكربى  الدول  منع  حتاول  عظمى 
أمنها  وهتديد  املنطقة  يف  النفوذ  على  احلصول  من  هلا 

القومي وتعريض مصاحلها للخطر. 
اإلابدة  ظاهرة  ظهور  يف  املساعدة  الذاتية  العوامل 
بينها،  فيما  تتفاعل  متداخلة،  عوامل  هي  اجلماعية 
بِشعة  إابدات مجاعية  اقرتاف  ُتساعد يف  ُمنِتجًة ظروفاً 
والقيم  األفكار  بزوغ  عصر  يف  البشرية  عيش  رغم 
اإلنسانية وانتشار مبادئ الدميقراطية وحرايت وحقوق 

الشعوب واألفراد يف احلياة ويف تقرير املصري.

 
1. تخّلف شعوب دول املنطقة:

يتسبب  الذي  واحلاِسم  األهم  العامل  هو  العامل  هذا 
املنطقة.  اجلماعية حبق شعوب  اإلابدة  جرائم  وقوع  يف 
نتيجة ختّلف جمتمعات الشرق األوسط، تْقِدم مكّوانت 
املنافسة  املكّوانت  إبابدة  القيام  على  اجملتمعات  هذه 
عنها  املختلفة  أو  الثروة،  أو  النفوذ  السلطة،  يف  هلا 
الثقافة.  أو  األيديولوجيا  القومية،  املذهب،  الدين،  يف 
التخّلف انتج عن أسباب عديدة، منها اجلهل املنتشر 
وسياسية  ومذهبية  دينية  وعوامل  املنطقة  شعوب  بني 
وأفكاره  وثقافته  اإلنسان  عقلية  تُبلور  اليت  واجتماعية 
غري  اجملتمعات  هذه  فإّن  لذلك  وسلوكه.  وشخصيته 
التعددية  وقبول  دميقراطية  ُحكٍم  أنظمة  لبناء  مؤهلٍة 
واألفراد  الشعوب  حبق  واالعرتاف  املختلف  والرأي 

تُلغي  أن  مستعدة  وتكون  بنفسها  مصريها  تقرير  يف 
اإلابدة  طريق  عن  ذلك  لوكان  حىت  املُختلف،  اآلخر 
الشعوب  هذه  أتهيل  أّن  ابلذكر  اجلدير  من  اجلماعية. 
وتطويرها يستغرقان وقتاً طوياًل ميتد اىل أجيال عديدة. 

أنظمة  حِلُكم  املنطقة  شعوب  رضوخ   .2

 
دكتاتورية شمولية:

حكمت أنظمة دكتاتورية مشولية شعوب الشرق األوسط 
تطور  إبعاقة  تكتِف  مل  اليت  الزمن،  من  طويلة  ِلفرتة 
بل  حكمها،  حتت  رزحت  اليت  واجملتمعات  األفراد 
ّحرفت مسار التّغريات الفكرية واالجتماعية واالقتصادية 
جمتمعات  منها  وخلقْت  اجملتمعات  هلذه  والسياسية 
واإلرهاب  العنف  اىل  تلجأ  وطائفية،  عنصرية  مريضة 
أهدافها، بسبب االضطهاد  والكراهية يف سبيل حتقيق 
هذه  هلا  تعرضْت  اليت  والسجون  والتعذيب  واإلرهاب 
على  ُأرغمْت  اليت  املدمرة  واحلروب  اجملتمعات 
نتيجة  واجلوع.  واملرض  اجلهل  من  ومعاانهتا  خوضها 
أجيال  فيها  اليت منت وترعرعت  واملرعبة  السيئة  البيئة 
استبدادية  أنظمة  ظل  يف  اجملتمعات  هذه  من  عديدة 
حتتاج  اجملتمعات  هذه  فإن  فيها،  عاشوا  اليت  واملعاانة 
من  تتعاىف  سليمة  جمتمعات  لتصبح  عديدة  أجيال  اىل 
عامَل  من  تستفيق  وأن  والنفسية  االجتماعية  أمراضها 
إنسانيتها  تستعيد  وأن  عايشه  الذي  واخلوف  الرعب 
وتصبح  واملزيّفة  املمسوخة  شخصيتها  من  وتتخلص 
على  للعمل  الطبيعية  التطورية  مبسريهتا  للبدء  مؤهلة 
حتقيق التقدم والُرقي وللتمكن من التفاعل والتالقح مع 
املتحضر  العامل  من  جزءاً  لتصبح  الراقية،  اجملتمعات 
املعجزات  حدوث  ننتظر  ال  أن  جيب  عليه  واملتقدم. 
األنظمة  هذه  من  الشعوب  هذه  خالص  بعد  حىت 
املتخلفة اليت تستخدم وسائل القتل والعنف والتعذيب 
يف  واحلرمان  والكبت  والتجويع  واإلرهاب  والسجون 
سبيل بقائها واستمرارية ُحكمها. لذلك ال ميكن تغيري 
خالل  سليمة  جمتمعات  اىل  املريضة  اجملتمعات  هذه 

مشولية  دكتاتورية  أنظمة  حكمت 
من  طويلة  لِفرتة  األوسط  الشرق  شعوب 
األفراد  تطور  بإعاقة  تكتفِ  التي مل  الزمن، 
بل  رزحت حتت حكمها،  التي  واجملتمعات 
ريات الفكرية واالجتماعية 

ّ
رفت مسار التغ

ّ
ح

واالقتصادية والسياسية هلذه اجملتمعات..
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اجملتمعات  أّن هذه  أو بضع سنني، حيث  بضعة أشهر 
من  للتخلص  أجيال  لعدة  متتد  نقاهة  فرتة  إىل  حتتاج 
يتم  إجيابياً  اجملتمعات  هذه  تغيري  أّن  كما  أمراضها. 
اجملتمعات  هلذه  طبيعية  ظروف  توفر  حالة  يف  فقط 
الستعادة وعيها وإرادهتا وعافيتها وحريتها وأمنها، وإال 
والعنف  والتخلف  التأخر  ظالم  يف  عائشة  ستستمر 

وارتكاب جرائم اإلابدات اجلماعية. 

3. الدين:

الدين  وأنه  املطلقة  احلقيقة  ابمتالكه  دين  يّدعي كل   
األرضي  على كوكبنا  للبشرية  اإلله  اختاره  الذي  احلّق 
وأّن كل األداين األخرى ابطلة. األداين التبشريية بشكٍل 
األخرى  لألداين  ابلكراهية  معتنقيها  عقول  حُتشر  عام 
معتقداهتا، حيث  نشر  العنف واإلرهاب يف  واستخدام 
أّن املدارس يف مناهجها تُلّقن األطفال الصغار األبرايء 
ِبكراهية األداين األخرى ومعاداهتا والقضاء عليها. كما 
ِبعملية غسل دماغ اجملتمعات  أن وسائل إعالمها تقوم 
ابلقوة  الدينية  املعتقدات  نشر  إىل  وتدعو  املنطقة  يف 
يف  سياسية  دينية  أحزاب  ظهور  والقتل.  واإلرهاب 
يف  كبري  بشكل  يساهم  األوسط،  الشرق  جمتمعات 
اجلماعية،  واإلابدة  اإلرهاب  على  ُتشّجع  هتيئة ظروف 
الشرائع  وفرض  ابلسياسة  الدين  خلط  اىل  ابإلضافة 
مراعاة  الشعوب دون  السائد على هذه  للدين  الدينية 
حرية املعتقد وحرية معتنقي األداين األخرى ابالحتفاظ 
مبناسباهتا  واالحتفاء  الدينية  طقوسها  وممارسة  أبدايهنا 
تعزل  أن  الغربية  الدول  استطاعت  الدينية.  وأعيادها 
الدين عن السياسة وبذلك أبعد الدين اىل حدٍّ كبري عن 
النفوذ والسلطة والتأثري على شعوب هذه الدول. كما 
الكراهية  الدول قامت ِبسّن قوانني جُترِم نشر  أّن هذه 
استطاعت  خالهلا  من  واليت  العنف  على  والتحريض 
احلّد من انتشار روح الكراهية بسبب الدين، املذهب، 
أو  البدنية  القدرة  أو  اجلنس  اللون،  القومية،  الِعرق، 
إرساء  الدول يف  هذه  وبذلك جنحت  لإلنسان  العقلية 
لذلك  العنف.  من  واحلّد  جمتمعاهتا  يف  األهلي  السلم 

الغربية  الدول  حذو  املنطقة  دول  حتذو  أن  جيب 
لتتمكن من منع وقوع إابدات مجاعية. 

في  مصطنعة  سياسية  كيانات  إنشاء   .4
املنطقة:

انتهاء  بعد  أنه  األوسط  الشرق  يف  املشكلة  تكمن   
 – سايكس  إتفاقية  إبرام  ّت  األوىل،  العاملية  احلرب 
عرقية  جمموعات  وحشْر  إجبار  ّت  مبوجبها  اليت  بيكو، 
يف كياانت  املشرتك  العيش  يف  متنافرة  ومذهبية  ودينية 
سوى  ابلبعض  جتمعها  ال  واليت  إرادهتا  دون  سياسية 
تتم  مل  القسري،  اجلمع  هذا  فرتة  خالل  اجلغرافية. 
والطوائف،  والقوميات  الشعوب  هلذه  الفرصة  إاتحة 
وإجياد  موحدة  ثقافة  لتكوين  بعضها  مع  لتتفاعل 
اجملموعات  هذه  توّحد  مشرتكة،  وأهداف  مصاحل 
ابالنتماء  تشعر  متجانسة،  جمتمعات  وختلق  البشرية 
نرى  لذلك  اجلديدة.  السياسية  الكياانت  هذه  اىل 
من  مزيج  من  تتكون  املنطقة  دول  من  دولة  أّن كل 
متنافرة  ومذاهب  دايانت  وأصحاب  وقوميات  شعوب 
فيما بينها بسبب تفّرد فئة معينة، سواء كانت جمموعة 
الدول  هذه  يف  ابحلكم  مذهبية،  أو  دينية  أو  قومية 
والقوميات  الشعوب  إلغاء  وحماولتها  طويلة  لفرتات 
سبيل  على  األخرى.  والطوائف  واملذاهب  واألداين 
وكردية  عربية  قوميات  سوراي،  يف  تعيش  املثال، 
يعيش  دينياً،  وتركمانية.  وسراينية  وشركسية  وأرمنية 
وأيزيديون  ودروز  وعلويون  ومسيحيون  مسلمون  هناك 
ومذهبياً، هناك ُسّنة وشيعة. التنافر بني هذه املكّوانت 

يف  سياسية  دينية  أحزاب  ظهور 
بشكل  يساهم  األوسط،  الشرق  جمتمعات 
اإلرهاب  ع على 

ّ
شج

ُ
ت كبري يف تهيئة ظروف 

واإلبادة اجلماعية، 
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خيلق ظروفاً جيدة للقيام ابإلابدات اجلماعية بِتحريٍض 
من قوى دولية تقتضي مصاحلها خلق ظروٍف سياسية 

غري مستقرة يف املنطقة.
التارخيية  والرتاكمات  املنطقة،  شعوب  ختّلف  نتيجة 
العنصرية  والرتبية  اجملتمعات  هذه  يف  والثقافية 
فإّن   املنطقة،  شعوب  فكر  يف  املرتسخة  والعدائية 
اليت  املتخلفة  األوسط  الشرق  منطقة  جمتمعات 
تتألف من شعوب وقوميات وإثنيات وأداين ومذاهب 
املصاحل  وحدة  بينها  جتمع  ال  ومتعادية،  متنافرة 
وثقافية  وسياسية  اترخيية  ألسباب  واملصري  واألهداف 
مرتاكمة. لذلك بعد مرور حوايل مائة سنة على إنشاء 
اجملتمعات  هذه  فشلت  املصطنعة،  الكياانت  هذه 
وطنية  هوايت  وتكوين  املشرتك  العيش  يف  اهلجينة 
هلذه  القسرية  الوحدة  هذه  وتسببت  هلا  مشرتكة 
أرواح  من  املاليني  إزهاق  يف  املتنافرة  اجملتمعات 
اجلماعية،  اإلابدات  خالل  من  فيها  مبا  مواطنيها، 
ومحالت  الكردستانية  حلبجة  مدينة  يف  حصلت  كما 
األنفال اليت تعّرض هلا الشعب الكردي واليت حصدت 
لذلك  وأبنائه.  بناته  من  ألف   182 من  أكثر  أرواح 
املتخلفة  اجملتمعات  هذه  بني  للجمع  حماولة  أي  فإّن 
الفكرية  الُبنية  تستند على  املتضادة، ستفشل ألهنا ال 
اجملتمعات.  هلذه  املتنافرة  والسياسية  والثقافية 
وجنويب  غريب  على  داعش  إلرهابيي  الوحشية  اهلجمة 

كردستان وسوراي والعراق، تكشف ِبوضوح عن الدور 
السائدة  العدائية  والعالقة  املنطقة  يف  للدين  التخرييب 
الفكر  وسيادة  املنطقة  وطوائف  وقوميات  إثنيات  بني 
وهذا  اجملتمعات  هذه  يف  واملذهيب  والديين  القومي 
املشرتك  العيش  إِبمكانية  القائلة  النظرية  يُثبت سذاجة 
منطقة  يف  واملذهبية  والدينية  القومية  املكوانت  بني 

الشرق األوسط ضمن كياانت سياسية موّحدة.
مذهبياً،  أو  عرقياً  اهلجينة  املتحضرة  اجملتمعات 
أو  القومي  التعدد  نتيجة  كبرية  مشاكل  من  تعاين 
ومتحضرة  متقدمة  دواًل  أن  نرى  حيث  فيها.  املذهيب 
القومية، على سبيل املثال، يطالب  تعاين من املشكلة 
عن  ابالستقالل  والكتالين  الباسكي  الشعب  من  كل 
إسبانيا. ويف بلجيكا، اخلالف مستمر بشكل متواصل 
ابهلولندية  الناطقتني  الرئيسيتني  القوميتني  سكان  بني 
ووالونيا  فالندرز  إقليَمي  يف  تعيشان  اللتني  والفرنسية 
على التوايل. افتقار القوميتني لالنسجام والتفاهم على 
بلجيكا  يف  السياسية  الظروف  جيعل  املشرتك،  العيش 
التحالف  حزب  ابستمرار.  مستقرة  غري  تكون  أن 
الناطقني  للسكان   )N-VA( اجلديد  الفلمنكي 
بلجيكا،  استقالل فالندر عن  الذي هدفه  ابهلولندية، 
حوايل  على  األخرية  الربملانية  االنتخاابت  يف  حصل 
جمموع  من  مقعد   30( املقرتعني  أصوات  من   %20
وبذلك  البلجيكي(  العموم  جملس  يف  مقعد   150
أن  البلد  ستجعل  مما  البالد،  يف  حزب  أكرب  يصبح 
واحملللني  املؤرخني  بعض  يتكهن  التقسيم.  حنو  تتجه 
مستقلتان  دولتان  بلجيكا  من  ستنشأ  أبنه  السياسيني 
هناك  بريطانيا،  يف  القادمة.  سنة   15 إىل   10 خالل 
أحزاب أسكتلندية وإيرلندية مشالية وويلزية تناضل من 
أجل استقالل كل من أسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز 
القومي  احلزب  يقود  احلاضر  الوقت  يف  التوايل.  على 
أسكتلندا،  استقالل  شعار  يرفع  الذي  األسكتلندي، 

احلكومة األسكتلندية. 
ويف كندا، هناك حركة مستمرة يف إقليم كيبك، الذي 
سكانه من الناطقني ابللغة الفرنسية، تطالب ابالستقالل. 

الوحشية إلرهابيي داعش على  اهلجمة 
والعراق،  كردستان وسوريا  وجنوبي  غربي 
للدين  التخريبي  الدور  عن  بِوضوح  تكشف 
بني  السائدة  العدائية  والعالقة  املنطقة  يف 
وسيادة  املنطقة  وطوائف  وقوميات  إثنيات 
هذه  يف  واملذهبي  والديني  القومي  الفكر 

اجملتمعات
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توجد  املتحضرة  الدميقراطية  البلدان  هذه  يف  أنه  نرى 
أوطاهنم  استقالل  أجل  من  تعمل  وحركات  أحزاب 
ابلرغم  القومي،  االختالف  بسبب  الدول  تلك  عن 
الطاحمة  الشعوب  هذه  هبا  تتمتع  اليت  احلقوق  من 
للشعوب  ابلنسبة  األمر  يكون  االستقالل. كيف  يف 
األمازيغية والكردية والبلوشية والقبطية والنوبية وغريها 
واإللغاء  اجلماعية  لإلابدة  وتتعرض  تعرضت  اليت 
املُغتِصبة  الدول  يف  والتفريس  والترتيك  والتعريب 
لبلداهنا؟! لذلك فإّن االعتقاد إبمكانية العيش املشرتك 
ضمن  أِلوطاهنا  املُغتِصبة  الشعوب  مع  الشعوب  هلذه 
خاطئ  اعتقاد  هو  املصطنعة،  السياسية  الكياانت 
مبين على الوهم وبعيد جداً عن الواقع. كما نرى فإنه 
عدم  من  املنطقة  شعوب  تُعاين  املنطقة،  تقسيم  منذ 
إلغاء  وحماوالت  اجلماعية  واإلابدة  واحلروب  االستقرار 
املُغتَصبة  الشعوب  واتريخ  وثقافات  ولغات  هوايت 
البىن  وتدمري  شخصيتها  مسخ  على  والعمل  أوطاهنا 

التحتية لبلدان املنطقة وهدر ثرواهتا. 

 
5. احلروب:

كانت منطقة الشرق األوسط وال تزال ساحًة للحروب 
العنف والقتل واليت  ثقافة  اليت خلقت  والقتل والدمار 

ِبدورها هتيء أرضية القرتاف جرائم اإلابدة اجلماعية.

 
6. الفقر والبطالة:

منطقة  حلكومات  والفاشلة  الفاسدة  اإلدارة  نتيجة 
شعوب  بني  والبطالة  الفقر  ينتشر  األوسط،  الشرق 
اجتماعية  إحداث مشاكل  اىل  يؤداين  واللذان  املنطقة 
على  احملرومة  الشرحية  هذه  جتعل  كبرية،  ونفسية 
أو  املنطقة  حكومات  ِقبل  من  استغالهلا  ليتّم  استعداٍد 
عمليات  يف  املسامهة  يف  وزّجها  اإلرهابية  اجملاميع 

اإلابدة اجلماعية.  

اخملفي  بالتحريض  الكبرى  الدول  قيام  أسباب 
على اإلبادة اجلماعية أو التسّتر عليها

منطقة الشرق األوسط هلا موقع اسرتاتيجي هام، حيث 
على  وتقع  وأفريقيا،  وأورواب  آسيا  قارة  بني  تربط  أهنا 
البحر األبيض املتوسط والبحر األمحر والبحر األسود 
أكرب  ابطنها  يف  حتتفظ  منطقة  إهنا  الفارسي.  واخلليج 
خمتلفة  أبنواٍع  وغنية كذلك  البرتول  من  العامل  احتياطي 
دجلة  هنر  خالل  من  العذبة  وابملياه  املعادن  من 
متخلفة  دول  هي  املنطقة  دول  إّن  والنيل.  والفرات 
بِنفوٍس  ومتتاز  وتكنولوجياً  وزراعياً  وصناعياً  اقتصادايً 
ُسّكانية عالية ولذلك فهي سوق رائجة ِلشركات وسلع 
ومنتجات الدول الصناعية. كما أّن اإلخالل ابستقرار 
الكربى  للدول  ضروراين  فيها  احلروب  وخلق  املنطقة 
استمرارية  وأن  املنطقة  دول  اىل  األسلحة  لِتصدير 
استمرارية  تؤّمن  املنطقة  يف  والصراعات  احلروب 
الشركات  ِقبل  من  هبا  واإلجّتار  األسلحة  صناعة  رواج 
أتمني  الكربى  الدول  تريد  هكذا  الصناعية.  الدول  يف 
األولية  واملواد  واملعادن  البرتول  من  احتياجاهتا 
األوسط َكأسواٍق  الشرق  مبنطقة  واالحتفاظ  ِلصناعتها 
تعمل  الكربى  الدول  أن  كما  وأسلحتها.  ملنتجاهتا 
بلدان  إلبقاء  واستمراريته  االستقرار  عدم  خلق  على 
واستنزاف  هلا  التحتية  البىن  وتدمري  متخلفة  املنطقة 

مقابر مجاعية ِلضحااي عمليات األنفال اليت قام هبا النظام البعثي يف العراق سنة 1988.
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يف  معتمدًة  الدول  هذه  لتبقى  واملادية  البشرية  ثرواهتا 
غذائها وملبسها وكافة احتياجاهتا األخرى على الدول 
الصناعية واالضطرار اىل استنزاف مواردها الطبيعية من 
برتول وغاز طبيعي ومعادن وتدمري بيئتها، ابإلضافة اىل 
شراء املزيد من األسلحة. من بني النتائج الكارثية اليت 
األوسط  الشرق  يف  الكربى  الدول  اسرتاتيجية  ٌتسّببها 
منطقة  دول  يف  اجلماعية  اإلابدة  جرائم  ارتكاب  هي 

الشرق األوسط. 
األوسط  الشرق  منطقة  دول  حكومات  عادًة  تقوم 
تقوم  شعوهبا. كما  حبق  اجلماعية  اإلابدات  ابرتكاب 
بني  التنافس  اجلرائم.  هذه  ابقرتاف  اإلرهابية  اجملاميع 
والسيطرة  النفوذ  على  االستحواذ  يف  الكربى  الدول 
الكربى  الدول  مصاحل  بني  والتناقض  املنطقة  يف 
إجياد  الكربى  الدول  حماولة  اىل  تؤدي  املنطقة  يف 
جمموعة  أو  دولة  املنطقة. كل  يف  هلا  حليفة  حكومات 
من الدول الكربى تغّض النظر عن اإلابدات اجلماعية 
بل  املنطقة،  يف  هلا  احلليفة  احلكومات  هبا  تقوم  اليت 
عند  حدثت  وتنكرها، كما  اجلرائم  هذه  على  تتكتم 
قصف مدينة حلبجة الكردستانية ابألسلحة الكيميائية 
يف  وقيامه  1988م  سنة  يف  العراقي  النظام  ِقبل  من 
حبياة  أودت  اليت  األنفال  محالت  مبجازر  السنة  نفس 
دفنهم  ّت  بريء،  مواطن كردي  ألف   182 من  أكثر 
ُمريع  عاملي  تكّتٍم  يف  العراقية  الصحارى  يف  أحياًء 
اجملاميع  أّن  املُرّوعة. كما  اجلماعية  اإلابدة  هذه  على 

ابرتكاب  تقوم  و)القاعدة(  )داعش(  مثل  اإلرهابية 
إابدة  من  )داعش(  به  قامت  اجلماعية، كما  اإلابدات 
يف  األيزيدايت  النساء  ببيع  وقامت  لأليزيديني  مجاعية 
مزادات علنية. قد تقوم بعض الدول الكربى بتأسيس 
ونشر  املنطقة  ابستقرار  لإلخالل  إرهابية  جماميع 
يف  اسرتاتيجياهتا  لتحقيق  فيها  واحلروب  الصراعات 
أهدافها  اىل  الوصول  وابلتايل  األوسط  الشرق  منطقة 

واحلفاظ على مصاحلها.

وسائل منع ارتكاب اإلبادة اجلماعية
 ومعاقبة مرتكبيها

اجتماع  انعقاد  خالل  املتحدة:  األمم  إجراءات   .1
الدول  ورؤساء  مللوك  املتحدة  األمم  منظمة 
اجلميع  أقر  2005م،  سنة  يف  العامل  يف  واحلكومات 
اجلماعية  اإلابدة  من  العامل  سكان  حِلماية  املسؤولية 
ضد  املرتكبة  واجلرائم  العرقي  والتطهري  احلرب  وجرائم 
األعضاء  الدول  ِقبل  من  املبدأ  هذا  إقرار  اإلنسانية. 
ِلدول  رمسياً  التزاماً  ُيشّكل  املتحدة  األمم  منظمة  يف 
هذه  من  خالياً  العامل  اىل جعل  يهدف  والذي  به  العامل 

اجلرائم.
 Responsibility to( احلماية  مسؤولية 
Protect- R2P or RtoP( اليت ّت إقرارها 
من ِقبل منظمة األمم املتحدة، تستند على ثالث ركائز، 
هتدف اثنتان منها إىل منع األعمال الوحشية اجلماعية 
احلرب  وجرائم  اجلماعية  اإلابدة  أبهنا  )املُعّرفة 

والتطهري العرقي واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية(. 
األوىل على مسؤولية كل دولة عن محاية  الركيزة  تؤكد 
الركيزة  وتتناول  اجلرائم؛  هذه  من  املدنيني  سكاهنا 
الثانية بناء القدرات لدى الدول الضعيفة أو الفاشلة، 
ابألهداف  الوفاء  وتسهيل  املؤسسات  دعم  هبدف 
الركيزة  وتُرّكز  األوىل.  الركيزة  يف  عليها  املنصوص 
اجلرائم.  هذه  منع  يف  للفشل  التصدي  على  الثالثة 
األعمال  منع  والثانية  األوىل  الركيزاتن  تضمن  مل  فإذا 

قد تقوم بعض الدول الكربى بتأسيس 
جماميع إرهابية لإلخالل باستقرار املنطقة 
لتحقيق  فيها  واحلروب  الصراعات  ونشر 
األوسط  الشرق  منطقة  يف  اسرتاتيجياتها 
واحلفاظ  أهدافها  اىل  الوصول  وبالتايل 

على مصاحلها.
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الدويل  اجملتمع  يتحمل  فسوف  اجلماعية،  الوحشية 
أمكن،  إن  املناسبة،  السلمية  التدابري  اختاذ  مسؤولية 

حِلماية السكان املعّرضني للهجوم. 
جملس  هبا  يسمح  اليت  العسكرية  التدابري  واختاذ 
األمن الدويل، مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم 
تقع اجلرائم يف إطار  تعد سارية إال عندما  املتحدة، ال 
مجيع  تكون  وأن  الذكر،  سالفة  األربع  اجلرائم  إحدى 
اخليارات غري العسكرية قد استنفدت. لذلك ال ميكن 
استبعاد الصراعات الداخلية من جدول أعمال جملس 

األمن الدويل جملرد أهنا حمصورة داخل حدود الدولة. 
ورغم مرور سنني عديدة على إقرار مبدأ محاية مواطين 
اإلابدة  أّن جرائم  إال  اجلماعية،  اإلابدة  العامل من  دول 
الدويل،  االهتمام  تراجع  بسبب  تتواصل  اجلماعية 
وقانون  اإلنساين  الدويل  القانون  احرتام  واحنسار 
ُصنع  هيئات  السياسي يف  واالنقسام  اإلنسان،  حقوق 
منع  إّن  الدويل.  األمن  جملس  مثل  الرئيسية،  القرار 
العقابية  اإلجراءات  واختاذ  اجلماعية  اإلابدات  حدوث 
لِتنفيذ  فعالة  إجراءات  اختاذ  يتطّلبان  مرتكبيها،  حبق 

مسؤولية احلماية اليت أقّرهتا األمم املتحدة. 
ظهور  من  الرغم  على  أنَّه  للقلق  املثرية  احلقائق  من 
االنتهاكات  أخطر  فإنَّ  املسلحة،  اإلرهابية  اجلماعات 
اليت  اإلنسان،  وقانون حقوق  الدويل  اإلنساين  للقانون 
تقوم  تزال  ال  اجلماعية،  اإلابدة  مستوى  إىل  ترقى 
وامليليشيات  احلكومية  املسلحة  القوات  ابرتكاهبا 
التابعة هلا وأّن حكومات تلك الدول تفشل يف حماسبة 
هناك  الدويل،  الصعيد  على  اجلماعية.  اإلابدة  مرتكيب 
ّت مبوجبه  الذي  األساسي،  نظام روما  الدول يف  بعض 
مع  تتعاون  ال  الدولية،  اجلنائية  احملكمة  إنشاء 
روما  نظام  من  تنسحب  ال  الوقت  نفس  ويف  احملكمة 
الفظيعة  اجلرائم  يف  التحقيق  لِتفادي  وذلك  األساسي 
بصورة  أيضاً  األمن  جملس  يعارض  مرتكبيها.  ومقاضاة 
بعض  وأنَّ  احملكمة،  إىل  احلاالت  إحالة  متزايدة 
الزعماء السياسيني يسعون للحصول على احلصانة من 

املساءلة القانونية.

لألمم  التابعة  الرئيسية  الدولية  احلكومية  اهليئات 
وأشارت  احلماية  عن  املسؤولية  انقشت  قد  املتحدة 
والتحرك  املبكر  اإلنذار  مهام  يف  للمساعدة  إليها، 

املبكر. كما أنه جيب القيام 
التنسيق  مراكز  من  وعاملية  إقليمية  شبكات  بِتطوير 
اجلماعية  اإلابدة  ومنع  احلماية  مسؤولية  بشأن 
اهليكل  تطوير  سيدعم  والذي  الفظيعة،  واجلرائم 
وتشجيع  املبدأ  هذا  لتنفيذ  الالزم  واإلقليمي  الوطين 
أيضاً  جيب  اجليدة.  واخلربات  املمارسات  تبادل 
والربملانيني  املُشّرعني  بني  الوعي  زايدة  على  العمل 
بشأن املسؤولية عن احلماية. كما أنه البد من مواصلة 
العمل، وبذل مزيد من اجلهود إلعطاء الدول األعضاء 
يف  مجاعي  إجراء  اختاذ  أسس  عن  اإليضاح  من  مزيداً 
وال  احلماية،  عن  املسؤولية  من  الثالثة  الركيزة  إطار 
القوة  الستخدام  األمن  جملس  إجازة  يف  ابلنظر  سيما 

العسكرية عندما تفشل الدول يف محاية سكاهنا. 
مراراً  أكدت  قد  األعضاء  الدول  أنَّ  من  الرغم  على 
فإنَّ  اجلماعية،  اإلابدة  وقوع  ملنع  دعمها  وتكراراً 
ملموس  دعم  إىل  كاٍف  بشكٍل  ُيرتجم  مل  ذلك 
لالسرتاتيجيات الوقائية والذي يتطلب إجراء تقييمات 
املتحدة  األمم  تصّر  الوطنية.  الضعف  ألوجه  صائبة 
أن  منطقة  أو  دولة  ألية  ميكن  ال  أنَّه  على  ابستمرار 
وأن  اجلماعية،  اإلابدة  خطر  حُمّصنة ضد  نفسها  تعترب 
املُبّينة  مسؤولياهتا  على  ابلرتكيز  الدول  مجيع  تبدأ 

جانب من إجتماع منظمة األمم املتحدة مللوك ورؤساء الدول واحلكومات يف العامل
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اإلابدة  وقوع  منع  يبدأ  أن  وجيب  األوىل  الركيزة  يف 
اجلماعية من الداخل. يتطلب التنفيذ أن تعمل خمتلف 
اجملتمع  منظمات  مع  جنب  إىل  جنباً  احلكومة،  فروع 
لوضع  اخلاص،  القطاع  يف  الفاعلة  واجلهات  املدين 

سياسات حمددة وثقافة عالية للوقاية. 
على الصعيد الداخلي، جيب على كل جمتمع النظر اىل 
عوامل اخلطر اخلاصة به ومصادر القدرة على الصمود، 
لتناسبها  واالستجابة من خالل الطرق املوضوعة طبقاً 
مع كل سياق. ميكن استخدام العمليات القائمة، مثل 
اإلنسان،  حقوق  جمللس  الشامل  الدوري  االستعراض 
لتشجيع الدول على تقييم املخاطر طويلة األمد وحتديد 

التدابري الكفيلة ابحلّد منها ويتطلب 
املسؤولية  نقل  احلال،  بطبيعة  ذلك 
الدوائر  وراء  ما  إىل  احلماية  عن 
وجنيف  نيويورك  يف  الدبلوماسية 
واملراكز اإلقليمية، حنو آليات صنع 
األمم  ومواصلة  الوطنية  السياسات 
الرامية  اجلهود  مجيع  دعم  املتحدة 
يف  الصمود  على  القدرة  تعزيز  إىل 
عن  اجلماعية  اإلابدة  جرائم  وجه 
طريق اختاذ إجراءات وقائية. كذلك 
دور  ودعم  بِتقوية  تقوم  أن  جيب 
اإلنسان  حلقوق  احمللية  املؤسسات 

يف دول املنطقة. 
بيد أن العقبة الرئيسية ال تزال تتمثل يف املصاحل السياسية 
القوية من جانب الدول الكربى اليت تعمل على عرقلة 
العمل املبكر ملعاجلة احلاالت اليت يتعرض فيها السكان 
للخطر. وكان هذا هو احلال بشكل واضح مع األزمة 
2011م،  عام  صيف  خالل  سوراي  يف  اندلعت  اليت 
واستمرت تلك الدول يف عرقلة اختاذ إجراءات حامسة، 
أكثر تكراراً  األهلية أظهرت حاالت  أنَّ احلرب  حيث 
سبل  إجياد  جيب  لذلك  الفظيعة.  اجلرائم  من  ووحشية 
لتوسيع القاعدة السياسية داخل جملس األمن من أجل 
اختاذ إجراءات مجاعية حامسة يف الوقت املطلوب. من 

التزام  إىل  السعي  فيها،  البدء  ينبغي  اليت  املواضع  بني 
أعضاء اجمللس ِبعدم املمانعة يف اختاذ أي إجراء يرمي إىل 
التصدي خلطر اإلابدة اجلماعية وجرائم احلرب والتطهري 
العرقي واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية. هناك مبادرات 
اليت تسعى إىل احلصول على  الراهن  الوقت  قائمة يف 
حالة  يف  اجلماعية  اإلابدة  منع  يف كيفية  االلتزام  هذا 
تتضمن  املبادرات  هذه  اجمللس.  يف  الوحدة  غياب 
حظر استخدام حق النقض )فيتو( يف حاالت األعمال 
األمن  جملس  مصداقية  الستعادة  اجلماعية  الوحشية 

وفعاليته يف الوقاية من األعمال الوحشية اجلماعية. 
أعمال  ارتكاب  على  أدلة كافية  هناك  تكون  حينما 
حتقق  ومل  متعمدة،  مجاعية  وحشية 
القدر  إال  العسكرية  غري  التدابري 
فإنه  للمدنيني،  احلماية  من  اليسري 
الدويل، كمالذ  األمن  جمللس  ميكن 
أخري، اللجوء لتفعيل الفصل السابع، 
لقد  القوة.  استخدام  خُيّول  الذي 
يعتمد  الدويل  األمن  جملس  أصبح 
بشكل متزايد على تفويضات الفصل 
األكرب  التهديد  ألن  وذلك  السابع، 
للسلم واألمن الدوليني يربز حالياً من 
حكومية  غري  عسكرية  أطراف  ِقبل 
متعددة الزعامات، ال ميكن مساءلتها 
والقوانني  اإلنسان  حلقوق  الدولية  القوانني  مبوجب 
اإلنسانية عن طريق الوسائل التقليدية، كما هو احلال 
اإلرهاب  يسلب  حيث  اإلرهابية،  للمنظمات  ابلنسبة 
السكان أهم حقوق اإلنسان األساسية، أال وهو احلق 

يف احلياة. 
مبراقبة  يقوم  املتحدة  لألمم  اتبع  فرع  إنشاء   .2
يف  الدراسية  املراحل  ِلمختلف  الدراسية  املناهج 
العنصرية  للتأكد من خلوها من األفكار  املنطقة  دول 
والطائفية ومن التحريض على العنف واإلرهاب. جيب 
جيب  اليت  املمنوعة  األشياء  وحتديد  تعريف  يتَم  أن 
فروع  أتسيس  جيب  فيها. كما  الدراسية  املناهج  خلو 

وقوع  منع  يبدأ  أن  جيب 
الداخل.  من  اجلماعية  اإلبادة 
تعمل  أن  التنفيذ  يتطلب 
 
ً
جنبا احلكومة،  فروع  خمتلف 
إىل جنب مع منظمات اجملتمع 
يف  الفاعلة  واجلهات  املدني 
القطاع اخلاص، لوضع سياسات 

حمددة وثقافة عالية للوقاية. 
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ابملهام  للقيام  املنطقة  دول  من  دولة  للمجلس يف كل 
املُناطة هبا يف هذا اجملال.

اإلنسان  حقوق  منظمة  ضمن  خاص  فرع  إنشاء   .3
بوضع  وقيامها  املتحدة  األمم  ملنظمة  التابعة 
شعوب  بني  اإلرهايب  الفكر  على  للقضاء  اسرتاتيجية 
الفعالة  الوسائل  وحتديد  األوسط  الشرق  منطقة  دول 
وفرض  اإلرهابية  للمنظمات  املايل  التمويل  إليقاف 
الفكر  الدولية على كل دولة أو جهة تنشر  العقوابت 
ابملال  اإلرهابيني  بتمويل  تقوم  أو  تشجعه  أو  اإلرهايب 

والسالح أو أية مساعدات أخرى هلم.
املنطقة  ِقبل جاليات دول  فّعال من  لويب  4. تشكيل 
الغربية  الدول  ويف  خاص  بشكٍل  الكربى  الدول  يف 
ومنظمات  املُضيفة  الدول  مواطين  ومن  عام  بشكٍل 
الرأي  على  للتأثري  فيها  والكنائس  املدين  اجملتمع 
الغربية والضغط على  الكربى والدول  الدول  العام يف 
لدول  الداخلية  الشؤون  يف  التدخل  ِبعدم  حكوماهتا 
الشرق األوسط واالمتناع عن دعم وأتييد احلكومات 
إبنشاء  قيامها  ومنع  املنطقة  يف  والشمولية  الدكتاتورية 
أو دعم املنظمات اإلرهابية أو اإلخالل ابستقرار دول 
الوسائل  من  يُعترب  اللويب  هذا  مثل  تشكيل  املنطقة. 
يف  الكربى  الدول  ِلوقف  املتاحة  القليلة  املُهّمة 
الشرق  منطقة  ِلدول  الداخلية  الشؤون  يف  التدخل 
املنطقة  دول  حِلكومات  دعمها  من  ومنعها  األوسط 

اليت ترتكب جرائم اإلابدة اجلماعية.
5. إعادة رسم خارطة الشرق األوسط الكبري: منطقة 
الشرق األوسط ومشال  الكبري تشمل  الشرق األوسط 
العاملية  احلرب  انتهاء  بعد  أنه  ذكره،  مّر  أفريقيا. كما 
ِبطريقة  األوسط  الشرق  منطقة  تقسيم  ّت  األوىل، 
أُبرِمت  اليت  بيكو   – سايكس  التفاقية  طبقاً  عشوائية 
مراعاة  دون  والفرنسية،  الربيطانية  املصاحل  ضوء  على 
إرادة شعوب املنطقة واالختالف العرقي والثقايف بينها 
والتناحر  جمتمعاهتا  ختلف  االعتبار  بنظر  األخذ  ودون 
املنطقة  شعوب  على  القسرية  الوحدة  فرض  بينها. 
املنطقة  جعلت  وهشة،  مصطنعة  سياسية  يف كياانت 

مبا  اإلنسان،  حقوق  وسلب  والدمار  للحروب  ساحًة 
حالة  من  للتخلص  اجلماعية.  ابإلابدات  القيام  فيه 
إعادة  جيب  فيها،  والفوضى  املنطقة  استقرار  عدم 
تبعاً  الكبري  األوسط  للشرق  السياسية  اخلارطة  رسم 
لُسّكاهنا.  والثقافية  القومية  واخلصوصية  إلرادة شعوهبا 
حتّد  أو  متنع  للمنطقة  السياسية  اخلارطة  رسم  إعادة 
وجعلها  املنطقة  شؤون  يف  الكربى  الدول  تدّخل  من 
املتنافسة  الكربى  الدول  عن  ابلنيابة  للحروب  ساحة 
على النفوذ والسيطرة يف املنطقة واليت تؤدي اىل نشر 
الفوضى وخلق ظروف غري مستقرة، تستطيع حكومات 
اجلماعية  اإلابدة  جرائم  ارتكاب  من  خالهلا  املنطقة 
الدول  مع  حتالفها  بسبب  والعقاب  املساءلة  دون 
الكربى. كما أن الفوضى وعدم االستقرار ُتشّكل بيئة 
وقيامها  املنطقة  يف  إرهابية  تنظيمات  ِلظهور  خصبٍة 
تنظيم  هبا  قام  اجلماعية، كما  اإلابدة  جرائم  ابرتكاب 

داعش اإلرهايب ضد اإليزيديني يف جنوب كردستان. 
املراحل  كافة  يف  اإلنسان  حقوق  مادة  إدخال   .6
الدراسية لتعليم التالميذ والطالب على مبادئ حقوق 
اإلنسان وحرية العبادة واملُعتقد والرأي ومبادئ السلم 

االجتماعي ونبذ العنف والكراهية واإلكراه. 
من  ومنعها  واحلسينيات  اجلوامع  على  اإلشراف   .7
التحريض على الكراهية والعنف وتدخلها يف السياسة، 
دور كبري يف غسل  هلا  واحلسينيات  اجلوامع  أّن  حيث 
أدمغة الناس وترسيخ الفكر الديين والطائفي املتطرف 
ِبدوره  والذي  عقوهلم  والعنف يف  والكراهية  واإلرهاب 

مقابر مجاعية
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خيلق مجاعات إرهابية، تقوم بعمليات إرهابية وارتكاب إابدات مجاعية حبق ُمعتنقي األداين والطوائف 
أمام  الفرص  احلّد من عمليات اإلابدة اجلماعية وتقليل  الدين. هبذا اإلجراء ميكن  األخرى ابسم 

الدول الكربى خِللق مجاعات إرهابية أو استغالهلا.
8. وضع برامج انجحة للقضاء على الفقر والبطالة يف دول منطقة الشرق األوسط، حيث أهّنما 
أدمغة  غسل  خالل  من  فيها  الناس  واخنراط  ومنوها  إرهابية  تنظيمات  لظهور  مالئمة  بيئة  خيلقان 
الناس وشحنها أبفكاٍر إرهابية، تؤمن بتحقيق األهداف من خالل اإلرهاب ونشر الُرعب يف أوساط 

التجمعات السكانية وارتكاب اإلابدة اجلماعية.
تكون  أهنا  حيث  املنطقة،  دول  يف  الدينية  السياسية  واألحزاب  الدينية  املدارس  إقامة  منع   .9
مصدرًا لرتسيخ الطائفية والتحارب بني معتنقي األداين املختلفة يف كل دولة وكذلك ظهور تكتالت 
دينية وطائفية يف املنطقة، كما هو احلال يف الوقت احلاضر، حيث تقود إيران الكتلة الشيعية يف 

املنطقة، بينما تقود كّل من السعودية وتركيا الكتلة الُسّنية يف املنطقة. 
االستقالل  لِتحقيق  واألمين  والسياسي  االقتصادي  للتعاون  املنطقة  لدول  جملس  أتسيس   .10

االقتصادي وإتّباع سياسة مستقلة للتصّدي لِتدخالت الدول الكربى يف شؤون دول املنطقة.
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استراتيجية شعوب الشرق األوسط
في مواجهة سياسة اإلبادة والتغيير الدميغرافي

»املقاومة، االحتاد، النظم الدميقراطية«

دلشاد مراد
كاتب وصحفي - سوراي

تُعترب منطقُة الشرق األوسط )1( منذ الوجود البشري 
وذلك  والعاملية،  واإلقليمية  احمللية  للصراعات  مسرحاً 
نظراً لكوهنا املركَز واألساَس احلضاري للبشرية، ولتوفر 

مجيع مقومات احلياة فيها وغىن أراضيها ابخلريات. 
حروابً  الطويل  اترخيها  طواَل  املنطقُة  شهدت  وقد 
وهجمات وغزوات ومحالت اإلابدة قادها البشُر ضّد 
ممارساٌت  احلروب  تلك  ختللت  حيث  آخرين،  بشٍر 
وجمازر  ومذابح  قتل  من  اإلنسانية،  حبق  مروعة 
واملقدسات  واملدن  القرى  وتدمري  وهنب  مجاعية 
واألوابد احلضارية واألثرية واغتصاب الكرامة اإلنسانية 

والعبودية والسيما حبق املرأة.
وملاذا  األوسط؟  الشرق  يف  جيري  ما  سرُّ كل  ما  لكن 
والقتل  الدموية  احلروب  إىل  البشرية  اجملموعاُت  تلجأ 
ابلبنية  عالقة  لذلك  هل  األخرى؟  الشعوب  وإابدة 
إىل  تعود  ألسباب  أم  اجملموعات،  لتلك  األيديولوجية 
أسباابً  هناك  إن  أم  ومستقبلها،  مصريها  من  اخلوف 
أخرى؟ وكيف ميكن اخلروج من هذه األزمة ومن هذه 

املمارسات اإلابدية؟

إن سياسة اإلبادة واإلقصاء بحق اآلخر، 
القوموية  لألنظمة  جوهرية  خاصية 
من  واملدعومة  الشوفينية   والدينية 
يحاول  الذي  املهيمن  العالمي  النظام 
والفتن  النعرات  إثارة  إمكاناته على  بكل 
األوسط،  الشرق  منطقة  شعوب  بين 
ودعم األنظمة التي ترتكب إبادات بحق 
شعوبها، وكل ذلك من أجل إبقاء الشرق 

األوسط في حالة فو�ضى وتخلف دائم. 
ولذلك البد من اتخاذ وتبني استراتجيات 
املنطقة  شعوب  جانب   من  مناسبة 
في  اإلبادية  الحمالت  بوجه  للوقوف 
والعمل  املقاومة  أبرزها  ومن  املنطقة. 
أنظمة  وبناء  موحد  وخطاب  صف  في 
وثقافته  باآلخر  تعترف  ديمقراطية 

وهويته.
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البنية األيديولوجية لألنظمة احلاكمة
 في الشرق األوسط

اليومية  االجتماعية  احلياة  يف  املنحرفني  األفراد  بعُض 
يف  يتعايشون  ممن  أقراهنم  جتاه  عدوانية  أساليباً  يتبعون 
إىل  املنحرف  العدواين  الفرُد  يعمُد  فقد  البيئة،  نفس 
أرضه  أو  ماله  على  احلصول  سبيل  ما يف  قتل شخص 
منطقة  يف  احلاكمة  األنظمة  حال  هي  وهكذا  مثاًل. 
الشرق األوسط والسيما األنظمة اليت تعكس يف بنيتها 
الشوفيين،  والقومي  الديين  بشكليه  التطرف  وممارساهتا 
لسياسة  الرمسية  األيديولوجية  يُعتربان  الشكالن  وهذان 

التصفية واإلابدة.
للحروب  كواجهة  الديُن  ُأدخَل  السنني  مئات  منُذ 
يف  املنطقة  يف  املتنازعة  األطراف  بني  والصراعات 
سبيل االستحواذ على اجلاه والسلطة والنفوذ، فالصراع 
السعودي-  الصراع  وحىت  والعراق  اليمن  يف  الدائر 

اإليراين ما هو إال امتداٌد للخالف بني اأُلسر احلاكمة 
اإلسالمي  الراشدي  اخلليفة  مقتل  بعد  السلطة  على 
إثرها  على  املسلمون  وانقسم  طالب،  أيب  بن  علي 
أسرة  منها  يوايل كل  متصارعة  مذاهٍب  جمموعة  إىل 
معينة وقد عرفوا فيما بعد بت »السنة والشيعة«، واليوم 
املنطقة  لشعوب  احلاكمة  األنظمة  بعض  أصبحت 
»وخاصة العربية السعودية والرتكية واإليرانية« تتصارع 
فيما بينها على النفوذ حتت اسم قيادة اإلسالم السين 
بني  الصراعات  حال  وكذلك  الشيعي.  اإلسالم  أو 
ولعّل  والغرب.  الشرق  يف  املسيحي  الدين  طوائف 
احلروَب الصليبية اليت شنها الغرب على منطقة الشرق 
قادها  واليت  خصوصًا«  السورية  »البالد  األوسط 
محاية  بذريعة  الوسطى  القرون  يف  أورواب  وملوك  أمراء 
حبياة  أودت  واليت  الشرق  يف  املسيحية  املقدسات 
مئات اآلالف من البشر مثال آخر لالستغالل السليب 

للدين لتحقيق غاايت ومكاسب مادية وشخصية.  
الدميغرايف  والتغيري  اجلماعية  اإلابدة  سياسة  واُتّبعت 
نتيجة  األوسط،  الشرق  يف  الشعوب  من  العديد  حبّق 

خريطة منطقة الشرق األوسط 
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التطرف  بروح  املشبعة  الشوفينية  القوموية  الذهنية 
األنظمة  واألحادية ورفض وإلغاء وتصفية اآلخر لدى 

احلاكمة يف املنطقة. 
التطّرف  ويتجذر  جيتمَع  أن  األمر  يف  خطورة  واألكثُر 
الديين والقومي آبن واحد يف بنية نظام حاكم ما، ألنه 
املذابح  ارتكاب  عن  النظام  ذلك  يتورع  لن  عندئذ 
دون  الشعوب  حبق  اجلماعية  واإلابدات  واجملازر 
الطورانيون  األتراُك  فعل  قانوين، كما  أو  أخالقي  وازع 
والكلدانية  واآلشورية  والسراينية  األرمنية  ابلشعوب 
وتشريد  جمازر  ارتكاب  من   )2( والالزية  والكردية 
النصف  خالل  اإلنسانية  جبني  هلا  يندى  مجاعي 
األول من القرن العشرين، وحىت اآلن ترفض األنظمة 
وقد  اجملازر،  تلك  حبصول  االعرتاَف  املتعاقبة  الرتكية 
اجملازر  تلك  تنفيذ  يف  الطوراين  الرتكي  النظام  استخدم 
املسلمني  والشيوخ  املاليل  جتنيد  على  اعتماداً 
لغرض  املسلمة  لألوساط  الدينية  املشاعر  واستفزاز 

حماربة الشعوب املسيحية يف تركيا.
نظام  وهو  العراق،  يف  حسني  صدام  نظاُم  وارتكب 
البعث  حزب  مبادئ  على  سياساته  يف  اعتمد  قوموي 
الشعوب  كافة  بصهر  يطالب  الذي   )3( الشوفيين 
بوتقة  ضمن  حالياً  املعروف  العريب  العامل  يف  القاطنة 
اإليرانية،   – العراقية  احلرب  إابن  العربية،  القومية 
أفظعها  الكردي، كانت  الشعب  حبق  جمازَر  ارتكَب 
راحت ضحيتها  واليت  عام 1988م  جمزرة حلبجة يف 
وقد  وجريح.  شهيد  بني  الكرد  من  اآلالف  عشراُت 
استغل نظام صدام حسني ظروف احلرب آنذاك لتنفيذ 
الفيليني  الكرد  حبق  دميغرايف  وتغيري  إابدة  محلة 
)الكرد الشيعة( حتت اسم محلة »األنفال« وهي اسم 
سورة قرآنية، وذلك يف استغالل واضح وغري أخالقي 

للدين اإلسالمي يف حماربة الكرد. 
تعرض  اليت  اإلابدة  ومحالت  اهلجمات  مجيَع  أن  كما 
الشمال  يف  شنكال  منطقة  يف  اإليزيديني  الكرد  هلا 
الغريب من العراق كانت نتيجة الذهنية الدينية والقومية 

املتطرفة لدى األنظمة واألطراف املهامجة. 

على  العشوائي  القتل  أعمال  من  سوراي  يف  جيري  وما 
سياق  يف  يندرج  الدميغرايف  والتغيري  واجملازر  اهلوية 
هذا األمر، فالنظام البعثي احلاكم يف دمشق ذو تركيبة 
واجملتمعات  الشعوب  مهشت  وقد  طائفية،  قوموية 
الشعب  حبق  تعريبية  سياسات  ونفذت  عموماً،  احمللية 
الكردي والسرايين أيضاً خالل فرتة حكمها منذ العام 
االحتاللية  محلتها  قادت  تركيا  أن  كما  1963م، 
مارس  آذار/  يف  سوراي  مشال  يف  عفرين  منطقة  على 
اسم  حتت  مرتزقة  طائفية  فصائل  مبشاركة  2018م 

»الفتح« وهي أيضاً سورة قرآنية.

العدوانية في سبيل شرعنة الوجود .. انحراف 
لإلنسانية وأداة إبادية للشعوب

أو  مجعياً  أكان  سواء  االنتقامي  العدواين  السلوك  إن 
شخصانياً وفردانياً وخاصة لدى أمراء احلروب وزعماء 
للشعوب  العسكريني  واحلكام  البشرية  اجملموعات 
لعب دوراً يف حصول جمازر وأعمااًل تدمريية واسعة يف 
املغولية  التتار  قبائل  فغزوات  األوسط،  الشرق  مناطق 
قيادة  حتت  امليالدي  عشر  الثالث  القرن  يف  للمنطقة 
وسلب  هنب  رافقتها  واليت  وتيمورلنك  خان  جنكيز 
وارتكاب  احلضاري  واإلرث  واملدن  القرى  وتدمري 
تندرج  رمحة،  أي  دون  مجاعي  وقتل  وجمازر  مذابح 
الطبيعية  غري  الفعل  وردة  العدواين  االجتاه  حالة  ضمن 

 
َ
جيتمع أن  األمر  يف  خطورة   

ُ
األكثر

بآن  والقومي  الديني  ف 
ّ
التطر ويتجذر 

واحد يف بنية نظام حاكم ما، ألنه عندئذ 
املذابح  ارتكاب  النظام عن  يتورع ذلك  لن 
الشعوب  حبق  اجلماعية  واإلبادات  واجملازر 

دون وازع أخالقي أو قانوني
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ظلم  من  التتار  قبيلة  له  تعرض  ملا  األخالقية  وغري 
أواسط  يف  األصلية  مناطقها  يف  وجودها  أثناء  ومعاانة 
الشرق  منطقة  حنو  والزحف  نفسها  مللمة  قبيل  آسيا 

األوسط.
اليت  الفاشية  الطبقة  على  أيضاً  ينطبق  األمر  وهذا 
منذ  الغازية  الرتكية  القبائل  فبعض  أيضاً،  الرتك  تقود 
التحرك  سياق  يف  األوسط  الشرق  منطقة  إىل  جميئهم 
والتنقل الواسع للرتك من أواسط آسيا بدءاً من القرن 
تقمصوا  هلم،  آمنة  منطقة  عن  حبثاً  امليالدي،  العاشر 
ملصاحلهم  خدمة  أوسطية  الشرق  اجملتمعات  ثقافة 
القبائل  تلك  املنطقة،  يف  والتوسع  اخلاصة  القومية 
احلالية  األانضول  وحىت  تركمانستان  من  مرورها  وأثناء 
حصرًا(  السين  )املذهب  اإلسالمي  الدين  اعتنقت 
وراحت تتسرت وراَءه لتثِبت وجودها يف املنطقة فتكون 
إنشاء  يف  أفلحوا  وهبذا  املنطقة،  أبناء  قبل  من  مقبولة 
لنجاحهم  ونتيجة  بعد  وفيما  األانضول،  يف  هلم  دويلة 
»الصراع  املنطقة  يف  املذهبية  التناقضات  ابستغالل 
وسلطتهم  نفوذهم  فرض  من  متكنوا  الشيعي«  السين 
على مساحات واسعة من املنطقة حتت اسم »السلطنة 

العثمانية«.
والتبعية واألمية على  التخلف  األتراك  الفاشيون  فرض 
الشعوب اليت حكموها ومنعوها من املشاركة يف إدارة 
والقمع  والتنكيل  اإلابدة  سياسة  واتبعوا  السلطنة،. 
واالعتقاالت والنفي، فأابدوا حنو مليون ونصف أرمين 
والكلدان  واآلشوريني  السراين  من  ألف  وقرابة 300 

من  ونفوا  استشهدوا  الكرد  من  اآلالف  وعشرات 
ونفي  إعدام  وت  العرب  أحرار  لوحق  فيما  مناطقهم، 
العربية  اجلمعيات  وزعماء  أعضاء  من  العشرات 
وإابدهتا  الشعوب  واستهداف  التوسع  وبقي  التحررية. 
الفاشية  األيديولوجية  وأهداف  برامج  مقدمة  يف 

للطبقات احلاكمة يف تركيا.
من  اخلوف  أو  األصيلة  الشعوب  فوبيا  أو  عقدة  إن 
تعتقد  اليت  املتطرفة  الرتكية  الذهنية  تالحق  املستقبل 
قادمة  املنطقة على خطر كوهنا  القومي يف  أن وجودها 
منذ زمن ليس ببعيد إىل الشرق األوسط. ولذلك تعمل 
يؤدي إىل شرعنة وجودها  أن  ما ميكن  تنفيذ كل  على 
الشعوب  استهداف  خالل  من  طبيعي  غري  بشكل 

األخرى يف املنطقة وإابدهتا وهتجريها من املنطقة.
الوسط  من  أو  اآلخرين  من  اخلوف  عقدة  إن  كما 
من  وابلتايل  احلكم،  عن كرسي  السقوط  أو  احمليط 
املرتكبة  واألنظمة  احلكام  عند  والسيما  احملاسبة 
للجرائم والفساد السياسي واإلداري املنظم، والبعد عن 
والشعوب،  املكوانت  حقوق  وهتميش  اجملتمع  قضااي 
القيام مبساعي  إىل  األنظمة  وتلك  احلكام  يدفع هؤالء 
من  احلفاظ كينونتها  سبيل  يف  املمكنة  الوسائل  وبكل 
من  املزيد  ارتكاب  ذلك  يف  مبا  واالهنيار،  االنداثر 

اجلرائم حبق شعوهبا.
حرب  من  األخرية  السنوات  طوال  سوراي  تشهده  فما 
اهلوية  على  وقتل  مجاعية  تصفية  وجرائم  طاحنة  أهلية 
النظام  أن  لو  ليحدث  يكن  مل  عديدة،  مناطق  يف 
واحدة،  )طائفة  سياسة  عن   ختلى  سوراي  يف  البعثي 
واجته  البالد  إدارة  يف  واحدة(  قومية  واحد،  حزب 
الشعوب  قضااي  على  واالنفتاح  الدميقراطي  احلل  حنو 
البالد.  يف  املستفحلة  اجملتمعية  والقضااي  السورية 
العراق،  لنظام صدام حسني يف  وكذلك احلال ابلنسبة 
اللبنانية  الطوائف  بني  جرت  اليت  األهلية  واحلروب 
والعشرين،  التاسع عشر  القرنني  من  يف فرتات عديدة 
البشري حبق املكوانت والشعوب األخرى  وجرائم نظام 

يف السودان.

األصيلة  الشعوب  فوبيا  أو  عقدة  إن 
الذهنية  تالحق  املستقبل  من  اخلوف  أو 
وجودها  أن  تعتقد  التي  املتطرفة  الرتكية 
القومي يف املنطقة على خطر كونها قادمة 

منذ زمن ليس ببعيد إىل الشرق األوسط
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دور النظام العاملي املهيمن 
في إبادة الشعوب الشرق األوسطية

الشوفينية  القوموية  الدولة  تقوم عليها  اليت  الذهنية  إن 
الثقافية  واإلابدة  واإلقصاء  احلرب  ذهنية  هي   )4(
املهيمن  العاملي  النظام  نتاج  واجلسدية، وهي ابألساس 
فالطبقات  الدولتية،  القوموية  على  يتغذى  الذي   )5(
متعددة  وأصنافاً  أشكااًل  أتخذ  واليت  املهيمنة  احلاكمة 
»سالالت إقطاعية، لوبيات وشركات إمربايلية، أحزاب 
قوموية عنصرية ..إخل«. تسعى بكل الوسائل للسيطرة 
لصاحلها،  وتسخريها  وجلمها  اجملتمع  طاقات  على 
املهيمنة  الطبقات  تلك  مبساعي  يتعلق  األمر  أن  ومبا 
وأزمات  مشاكل  ظهور  يعين  فهذا  اجملتمع،  جلم  على 

وقضااي جمتمعية كثرية.
كانت  الشوفينية  القوموية  والدعوات  العقائد  ومجيع 
الشعوب  جتاه  واإلقصاء  واإلابدة  الكراهية  إىل  تدعو 
املوسولينية  والفاشية  أملانيا  يف  اهلتلرية  األخرى كالنازية 
يف إيطاليا، ويف الشرق األوسط ظهرت تلك الدعوات 
يف مرحلة تشكل الدول القومية منذ الربع األول للقرن 
اخلاصة  احلرب  ومنظمات  العميقة  العشرين، كالدولة 
واملنظمات  وسوراي  العراق  يف  البعث  وحزب  تركيا  يف 
احلروب  أبرز  من  ولعل  إسرائيل.  يف  الصهيونية 
الشوفينية  القوموية  الدول  هبا  تسببت  اليت  واإلابدات 
الشعب  حبق  واجملازر  »اإلابدة  األوسط  الشرق  يف 
األرمن  ضد  الرتكية  اجملازر  كردستان،  يف  الكردي 
األخرى  والشعوب  واآلشوريني  والكلدان  والسراين 
تركيا  احتالل  العشرين،  القرن  من  األول  النصف  يف 
لشمال قربص )6(، غزو صدام حسني للكويت )7(، 
حبق  اإلسرائيلية  اجملازر   ،)8( اإليرانية  العراقية  احلرب 
احلرب   ،)9( لبنان  يف  األهلية  احلروب  الفلسطينيني، 

اجلارية يف سوراي«. 
الدولة  اهنيار  أعقاب  يف  املهيمن  العاملي  النظام  متكن 
استغالل  من  األوىل  العاملية  احلرب  بعد  العثمانية 

إقناع  خالل  من  املنطقة  لشعوب  القومية  املشاعر 
تقسيم  جانب  إىل  القومية  دوهلا  بتشكيل  منها  البعض 
املنطقة إىل دول ذات أنظمة قومية واحدة، مع تشتيت 
بذور  لزرع  الدول يف حماولة  تلك  معينة داخل  شعوب 
طويل  االستقرار  عدم  من  وحالة  الشعوب  بني  الفتنة 
مرتبطة  قوموية  أنظمة  لصناعة  جاهدة  وعملت  األمد، 

هبا يف الشرق األوسط.
هلذا  املهيمن  العاملي  النظام  هيأ  العربية،  البالد  ففي 
األمر طبقة من املثقفني والنشطاء العرب كان معظمهم 
اليت  املهمة  غربية، كانت  تبشريية  مدارس  يف  درسوا 
العربية  القومية  إىل  الدعوة  خترجهم  بعد  هبم  أُنيطت 
االشرتاكي  العريب  البعث  حزب  ظهور  ولعل  الصافية، 
عفلق  ميشيل  العنصري  يد  على  1947م  العام  يف 
وقد  الذهنية )10(،  تلك  نتاج  أبرز  من  وآخرين كان 
مراحله  يف  عليه  سيطر  الذي  احلزب  هذا  ارتكب 
األخرية أشخاص يف غاية العنصرية واإلجرام من أمثال 
صدام حسني أعمال إابدة مجاعية منظمة حبق الشعب 
»جمزرة  وسوراي  العراق  يف  األخرى  والشعوب  الكردي 
 ،)11( التعريب  محالت  األنفال،  محالت  حلبجة، 

حظر الثقافة واللغة )12(...إخل«.
العاملية  والصهيونية  املاسونية  احلركة  دعمت  تركيا  ويف 
القومية  اعتمدت  اليت   )13( والرتقي  االحتاد  مجعية 
الربع  يف  هلا  رمسية  كأيديولوجية  املتطرفة  الرتكية 

ميشيل عفلق مع صدام حسني عام 1988.
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األول من القرن العشرين، وتسلل ماسونيون إىل قيادة 
اهلادفة  املاسونية  املخططات  تنفيذ  بغرض  اجلمعية 
شعوب  وربط  املنطقة  يف  ببعضها  الشعوب  إىل ضرب 
هؤالء  جنح  وقد  الرأمسالية،  ابحلداثة  املنطقة  وثقافة 
بنسج حتالف قوي مع الطبقة القوموية الرتكية قبل وبعد 
وهكذا  1923م  العام  يف  الرتكية  اجلمهورية  إعالن 
فأيد  املاسونية،  املخططات  يف  األتراك  احلكام  دخل 
حتت  فلسطني  يف  يهودية  دولة  إقامة  مشروع  األتراك 
العاملي  املاسوين  الدعم  مقابل  يف  »إسرائيل«،  اسم 
للتغاضي  العاملية  احلكومات  على  التأثري  خالل  من 
املسيحية  الشعوب  إبابدة  األتراك  احلكام  خطط  عن 
وحماربتهم  للكرد  املشروعة  احلقوق  ورفض  تركيا  يف 

وإابدة ثقافتهم، وهذا ما جرى ابلضبط.
شوفينية  قوموية  طبقة  تركيا  حتكم  الوقت  ذلك  ومنذ 
)وطبقة دينوقوموية شوفينية منذ بداية األلفية اجلديدة( 
بعد  املهيمن  العاملي  النظام  قبل  من  ومدجنة  مدعومة 
احلداثة  لعجلة  تركيا  إبحلاق  املاسونية  احلركة  جناح 
االحالف  يف  عضواً  تركيا  وأصبحت  الرأمسالية، 
واألحالف   ،)14( الناتو  الغربية كحلف  العسكرية 
احلركات  حملاربة  العاملي  ابلنظام  املرتبطة  اإلقليمية 
التحررية لشعوب املنطقة كحلف بغداد، وأنشئ داخل 
الدولة الرتكية كيان مدعوم سراً من الناتو مسي ابلدولة 
تعاون  العشرين، وجرى  القرن  العميقة منذ مخسينيات 
حملاربة  وتركيا  الناتو  حلف  بني  واستخبارايت  عسكري 
اختطاف  مؤامرة  إن  بل  التحررية يف كردستان،  احلركة 
 15 يف  أوجالن  هللا  عبد  الكردي  القائد  واعتقال 

نريويب وتسليمه  الكينية  العاصمة  من  شباط 1999م 
عاملية  ماسونية  مؤامرة  الرتكية، كانت  السلطات  إىل 
ابعتقاله،  تركياً  مطلباً  تكون  أن  قبل  األوىل،  ابلدرجة 
املاسونية  احلركة  تديرها  اليت  الرأمسالية  احلداثة  ألن 
التحررية  للحركات  مفهومها  يف  مضادة  العاملية 
ابجملتمعات  للنهوض  تسعى  اليت  احلركات  وخباصة 

وإحياء ثقافة وحضارة شعوب الشرق األوسط. 
والدمار  اخلراب  عاثوا  الذين  داعش  مرتزقة  أن  حىت 
من  مرأى  وعلى  الرتكية  البوابة  من  أتوا  املنطقة  يف 
أساس  )وهم  واألمريكيني  األوروبيني  حلفائها  أعني 
املاضية  السنوات  وطوال  املهيمن(،  العاملي  النظام 
املكوانت  على  اهلجمات  شن  عن  املرتزقة  يتوقف  مل 

والشعوب األصيلة يف املنطقة ويف مقدمتهم الكرد.
هدفه  كان  لطاملا  املهيمن  املركزي  العاملي  فالنظام 
السيطرة املباشرة على الشرق األوسط أو »ميزوبواتميا 
هلم  يتحقق  لن  وهذا  ابلتحديد،  اخلصيب«  -اهلالل 
املنطقة،  يف  األصلية  الشعوب  إابدة  طريق  عن  إال 
املنطقة،  لشعوب  واحلضارية  األثرية  املعامل  وتدمري 
لدى  اجلاحمة  الرغبة  مع  يتالقى  املسعى  وهذا 
ويوسعون  وجودهم  يشرعنون  الذين  الرتك  الطورانيني 
املنطقة،  يف  األخرى  الشعوب  حساب  على  نفوذهم 
مشاريع  إنتاج  يف  الرتكية  البوابة  استخدام  يتم  وهلذا 
وحضارات  ثقافات  تدمري  مهمتها  مهجية  متطرفة 

الشرق األوسط.
وابلنسبة إليران، فإن النظام احلاكم فيها »الدينوقوموي 
الشوفيين« وممارساته يف املنطقة، جيعلها مقبولة ابلنسبة 

الذهنية الشوفينية لدى الطبقة السياسية الرتكية واضحة )رفع إشارة منظمة الذائب الرمادية املتطرفة اليت ارتكبت سلسلة 
طويلة من العمليات اإلرهابية واالغتياالت يف تركيا، واستهدفت بشكل خاص النخبة املثقفة والسياسية لدى الكرد(.
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الضغط  عن  يتغاضى  الذي  املهيمن  العاملي  للنظام 
يطبق  حيث  اإليراين،  الداخل  يف  احلاكم  النظام  على 
الدميغرايف  والتغيري  والعرقية  الثقافية  اإلابدة  سياسة 
البلوش،  العرب،  )الكرد،  الفارسية  غري  الشعوب  حبق 
مجيع  أبن  التذكري  من  بد  ال  وهنا  إيران،  يف  ....اخل( 
)ومنها  إيران  يف  الشعبية  واالحتجاجات  االنتفاضات 
انتفاضيت 2009 و2017م( ُسحقت وأمخدت بقوة 
تلك  فّعال على  والنارت دون أي رد فعل دويل  احلديد 
املمارسات. وكذلك ابلنسبة ملمارساته يف احمليط، مادام 
ذلك يتوافق مع خمططات النظام العاملي املهيمن يف نشر 
التطرف القومي والديين وابلتايل إشعال الفنت واحلروب 

والعقائدية  والدينية  األهلية 
الشرق  منطقة  شعوب  بني 
والصراع  فاحلرب  األوسط، 
السين الشيعي، وكذلك الصراع 
)الفارسي  املنطقة  يف  القوموي 
ستكون  القوميات(  بقية  مع 
النظام  مادام  موجودة ومستمرة 
قابعاً  الشوفيين«  »الدينوقوموي 
والنظام  طهران.  يف  وحاكماً 
ذلك  يدرك  املهيمن  العاملي 
اإلمكان  قدر  وحياول  جيداً 
إجياد توازن بني التكتلني السين 
بغرض  املنطقة  يف  والشيعي 

احلاكمة  وطبقاته  املنطقة  شعوب  وإهلاء  احلروب  إدامة 
بصراعات هامشية ال طائل منها وإبقاء املنطقة يف حالة 

من التخلف املستمر.
داعش  على  للقضاء  األخرية  املراحل  أن  ويبدو 
أورقة  يف  اسرتاتيجية  نقاشات  على  األبواب  فتحت 
متدد  من  املوقف  حول  املهيمن  العاملي  النظام 
الفراغ  واستغالهلا  املنطقة  يف  اإليراين  النظام  نفوذ 
لبناء  داعش  من  ختلصت  اليت  املناطق  يف  احلاصل 
متتد  املنطقة  يف  متطرفة كبرية  شيعية  فارسية  امرباطورية 
غرابً  املتوسط  البحر  ساحل  إىل  شرقاً  أفغانستان  من 

يف  املندب  وابب  اخلليج  إىل  نفوذها  عبور  إىل  إضافة 
هذا  ويف  عموماً.  املنطقة  على  ذلك  وأتثري  اجلنوب 
األمريكي  اخلارجية  وزير  هنري كيسنجر  حذر  السياق 
املهيمن  العاملي  النظام  مهندسي  أبرز  وأحد  األسبق 
الغرب يف مقال حتليلي له نشر يف العام 2017م، من 
الناشئ عن تدمري داعش،  للفراغ  إيران  مغبة استغالل 
بسبب  العامل  يف  يؤثر  األوسط  الشرق  إن  موضحاً 

تقلب أيديولوجياته.
الرؤية  فإن  النقاشات  تلك  عن  النظر  بغض  ولكن 
االسرتاتيجية الغربية جتاه إيران تتوافق عموماً على نقاط 

معينة وهي:
ت إبقاء النظام الدينوقوموي احلاكم يف 
إيران، إذ أهنا تتوافق مع إيديولوجية 
وأهدافه  املهيمن  العاملي  النظام 
التضييق  يف  األوسط  الشرق  يف 
احمللية  واجملتمعات  الشعوب  على 

واخلارجية أيضاً.
بني  التوازن  حالة  على  احلفاظ  ت 
السين  السياسي  )اإلسالم  كتليت 
مبدأ  مع  تتوافق  اليت  والشيعي(، 
الطرفني  الحتواء  املزدوج  التحييد 
اخلالفات  حالة  على  اإلبقاء  مع 
اهلامشية  واحلروب  والصراعات 
بينهما. وابلتايل يقوم النظام العاملي 
املهيمن على منع أي تكتل ابلتمدد الواسع يف املنطقة، 
التوزان االسرتاتيجي بني  حىت ال يؤثر ذلك على حالة 
تكتلي اإلسالم السياسي السين )ميثله السعودية وتركيا( 

واإلسالم السياسي الشيعي )ميثله إيران(. 
واستهداف  ضرب  من  السورية  الساحة  تشهده  وما 
األمريكية  والتوجهات  اإليراين،  العسكري  التواجد 
لبناء حتالف دويل ضد التوسع اإلمرباطوري اإليراين، ما 
العاملي  النظام  تعتمدها  الرؤية اليت  هلذه  هي إال تطبيقاً 
املهيمن منذ عقود، وعليه فإن أي حتول يف املوقف من 
النظام احلاكم يف إيران »والسيما خبصوص تغيري النظام 

إيران  يف  احلاكم  النظام  إن 
)الدينوقوموي الشوفيني( وممارساته 
بالنسبة  مقبولة  جيعلها  املنطقة،  يف 
للنظام العاملي املهيمن الذي يتغاضى 
يف  احلاكم  النظام  على  الضغط  عن 
الداخل اإليراني، حيث يطبق سياسة 
والتغيري  والعرقية  الثقافية  اإلبادة 
الدميغرايف حبق الشعوب غري الفارسية 

)الكرد، العرب، البلوش، ....اخل(.
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تغيريات  يتعلق حبصول  إيران«  يف  احلاكم  الدينوقوموي 
مراحل  إىل  وانتقاهلا  املهيمن  العاملي  النظام  أولوايت  يف 

جديدة يف تنفيذ خمططاهتا يف املنطقة.
مع  ابلتعاون  العاملية  املاسونية  احلركة  عملت  كما 
الدول االستعمارية على إنشاء دولة دينوقوموية جديدة 
ومل  1948م،  العام  يف  »إسرائيل«  وهي  املنطقة  يف 
إابدية  عمليات  تنفيذ  يتم  مل  لو  ليحصل  ذلك  يكن 
الناشئ  اجلديد  الكيان  وجود  لشرعنة  دميغرايف  وتغيري 
أكثر  وتشريد  هتجري  يف  ذلك  تسبب  وقد  املنطقة،  يف 
من نصف سكان عرب فلسطني أي ما يقارب 800 
ألف عريب فلسطيين يف تلك الفرتة، وتدمري 531 قرية 
عربية فلسطينية، كما ت إخالء 11 حياً مدنياً فلسطينياً. 
صراعات  يف  املنطقة  دخلت  إسرائيل  دولة  وبظهور 
إىل  وأدى  واإلسرائيليني،  العرب  بني  جديدة  وحروب 
دون  اآلن  حىت  التزال  اليت  الفلسطينية  املسألة  خلق 
الفلسطيين منذ  العريب  الشعب  حل هنائي. وقد تعرض 
واالنتهاكات  اجملازر  من  العديد  إىل  إسرائيل  دولة  قيام 
إنشاء  والسيما  ممنهجة  دميغرافية  تغيري  وعمليات 

مستوطنات يف األراضي الفلسطينية. )15(
املتاحة  الوسائل  املهيمن يسعى بكل  العاملي  النظام  إن 
الشرق  شعوب  وحضارة  لثقافة  املنهجي  التدمري  إىل 
الشوفينية  الدينوقوموية  األنظمة  يدعم  وهلذا  األوسط، 
مما  املنطقة،  يف  داعش  أمثال  ختريبية  مشاريع  وينتج 

جيعل شعوهبا يذيقون الويالت ومحالت إابدية مستمرة، 
وابلتايل إبقاء املنطقة يف حالة من الالاستقرار والتخلف 

احلضاري الدائم.

اخليارات االستراتيجية للشعوب في مواجهة 
سياسة اإلبادة والتغيير الدميغرافي

تنتهجها  اليت  الدميغرايف  والتغيري  اإلابدة  سياسة  إن 
من  بدعم  املنطقة  يف  احلاكمة  الدينوقوموية  األنظمة 
اسرتاتيجية  اتباع  تستدعي  املهيمن  العاملي  النظام 
املخططات  املنطقة إلفشال  منظمة من جانب شعوب 
الذاكرة  ومسح  واهلواييت  الثقايف  االحنالل  إىل  الرامية 
يف  يسر  بكل  دجمها  سبيل  يف  للشعوب  احلضارية 
الذي  الرأمسالية  احلداثة  أو  املهيمن  العاملي  النظام 
يستند يف مفهومها على االستغالل واالحتكار والعبودية 

والفساد.
وهذه االسرتاتيجية ال بد أن يستند على ركائز »املقاومة 
الدميقراطية  النظم  وإقامة  الشعوب  واحتاد  الشاملة 
حتقق  حىت  اجملتمعية«  الذاتية  اإلدارات  على  القائمة 
يف  املتبعة  اإلابدية  السياسات  إفشال  يف  أهدافها 

املنطقة.
 

1ـ املقاومة الشاملة:

على  واحلفاظ  األرض  عن  والدفاع  املقاومة  تعترب 
يف  الشعوب  كفاح  صلب  من  األم  والثقافة  اهلوية 
من  الدميغرايف  والتغيري  اإلابدية  السياسات  مواجهة 
واخلارجية،  احمللية  االحتاللية  والقوى  األنظمة  جانب 
ميتازون  األوسط  الشرق  معروف أبن شعوَب  وكما هو 
اهلوية  على  واحملافظة  املقاومة  وإرادة  روح  ابمتالك 
واألرمنية  والكردية  العربية  فالشعوب  األم.  والثقافة 
االحتالل  بوجه  وانتفضوا  اثروا  لطاملا  والسراينية 
وبعدها  املنطقة،  وجتهيل  ترتيك  حاول  الذي  العثماين 
اجملازر  ارتكبوا  حيث  للمنطقة،  األوروبيني  احتالل 

الدميغرايف  والتغيري  اإلبادة  سياسة  إن 
الدينوقوموية  األنظمة  تنتهجها  التي 
احلاكمة يف املنطقة بدعم من النظام العاملي 
املهيمن تستدعي اتباع اسرتاتيجية منظمة 
من جانب شعوب املنطقة إلفشال املخططات 
واهلوياتي  الثقايف  االحنالل  إىل  الرامية 

ومسح الذاكرة احلضارية للشعوب
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سياسة  اتباع  عن  يتوانوا  ومل  املنطقة،  شعوب  حبق 
بينها  ومن  املنطقة  لشعوب  واحلضارية  الثقافية  اإلابدة 
السرقة واالستيالء على الكثري من القطع األثرية ونقلها 
نظرايت  نشر  عن  يتوانوا  مل  الغرب، كما  متاحف  إىل 
يف  األصيلة  الشعوب  بعض  ألصول  مشوهة  اترخيية 
أصالة  فنفوا صفة  الكردي،  الشعب  املنطقة، والسيما 
وأترخيية هذا الشعب على هذه املنطقة واعتربوهم قوم 
اإلابدة  شرعنة  ذلك  يف  غايتهم  وكان  أوروبيني،  هندو 
قبل  من  الشعب  هلذا  واجلسدية  والثقافية  التارخيية 

األنظمة والطبقات الشوفينية يف املنطقة.
أواخر  يف  يف كردستان  التحررية  الثورة  لظهور  وكان 
السبعينيات من القرن العشرين دور فعال يف كسر احلظر 
أثبت  حيث  تركيا،  يف  الكردية  اهلوية  على  املفروض 
وحافظ  وجوده  على  احلرة  إرادته  خالل  من  الكردي 
عليه  الرمسي  احلظر  الرغم من  وثقافته، على  لغته  على 
وتصعيد املمارسات اإلابدية من قبل السلطات الرتكية، 
وقد كانت مقاومة حركة التحرر الكردستانية يف سجن 
حزب  يف  املؤسس  العضو  إبضراب  بدأت  واليت  آمد 
العمال الكردستاين مظلوم دوغان واستشهاده يف 21 
1982م  متوز   14 يف  ذروهتا  وبلغت   1982 آذار 
إليه  جلأ  الذي  املوت  إبضراب  عرف  ما  خالل  من 
وخريي  بري  وأبرزهم كمال  احلزب  يف  مؤسسة  قيادات 
املتبعة  اإلابدة  سياسات  لرفض  منوذج  خري  دورموش 
سياسات  رفض  على  وأتكيد  الكردي،  الشعب  حبق 
مباشر  أثر  لذلك  التبعية واالستسالم واالحنالل، وكان 
الكفاح  وإعالن  الكردي  السياسي  النضال  تصعيد  يف 
الكرد، وهو  املتبعة حبق  اإلابدة  املسلح لكسر سياسة 
احلظر  رفع  على  بعد  فيما  الرتكية  السلطات  أجرب  ما 
تفاوضي  مسار  فتح  وعلى  الكردية  ابللغة  التكلم  عن 
وقت  يف  عليه  االنقالب  وجرى  ذلك،  يستمر  مل  وإن 
الحق، كما أسقطت حركة التحرر الكردستانية بنضاله 
اليت  اجلبال«  املسلح  مقولة »أتراك  السياسي وكفاحه 
واشاعته  اعتماده  على  الرتكية  األنظمة  حاولت  لطاملا 
وثقافة  هوية  له  وأصالته كشعب  الكرد  وجود  لنفي 

مستقلة. 
املستمرة  واالنتفاضات  والثورات  املقاومة  ولوال 
العريب  الشعب  ألصبح  اإلسرائيلي  االحتالل  ضد 
لو  إنه  العامل. كما  بقاع  يف  مشرداً  أبكمله  الفلسطيين 
املنطقة  شعوب  جانب  من  مقاومة  أي  هناك  يكن  مل 
ملرتزقة  واإلابدية  التخريبية  واملمارسات  اإلرهاب  بوجه 
يف  أبكمله  املنطقة  وحضارة  ثقافة  ألصبحت  داعش، 

خطر غري مسبوق.
اندلعت  اليت  سوراي  مشال  آفا-  روج  شعوب  وثورة 
متثل  2012م،  متوز   19 يف  األوىل  شرارهتا 
تستند  اليت  الشاملة  املقاومة  ملبدأ  واضحاً  انعكاساً 
ببدء  إيذاانً  فكانت  والشعب،  اجملتمع  قوى  على 
لطاملا  اليت  السورية  الشعوب  حياة  يف  جديدة  مرحلة 
القوى  يد  على  وآاثره  واالستبداد  البطش  من  عانت 
وضع  على  الثورة  جنحت  وقد  احمللية،  السلطوية 
ستؤدي  اليت  الصحيحة  السكة  على  الشعوب  مسرية 
لكل  املنشودة  والدميقراطية  احلرية  لتحقيق  النهاية  يف 

املكوانت والشعوب يف سوراي.

2ـ احتاد الشعوب:

يعمل  والذي  املنطقة-  بني شعوب  التفرقة  سياسَة  إن 
األنظمة  من  وتوابعه  املهيمن  العاملي  النظام  عليها 
على  كثرياً  تؤثر  املنطقة-  يف  احلاكمة  الدينوقوموية 
دميغرافية وجغرافية والوجود الكياين للشعوب األصيلة، 

البطولية  املقاومة  نتيجة  داعش  من  مدينة كوابين  حترير  حلظة 
ملقاتلي وحدات محاية الشعب واملرأة يف روج آفا- سوراي
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ويشكل خطراً على التاريخ الثقايف واحلضاري للمنطقة، 
وهلذا األمر ابلذات عمل االستعمار الغريب واألنظمة اليت 
أنشأهتا على زرع بذور الفنت بني أبناء الطوائف واألداين 
والشعوب، فركزت على إرسال البعثات التبشريية اليت 
لبنان وتسببت خالل  الطائفية كبلد مثل  الروح  غذت 
قرنني من الزمن على اندالع حروابً طائفية أودى حبياة 
عشرات اآلالف من أبناء لبنان، وعمقت اخلالفات بني 
أبناء املذهبني السين والشيعي يف بلدان العراق واليمن، 
املسيحية  الشعوب  على  مسبوق  غري  حتريض  وكذلك 
تسببت  واليت  وإيران  والعراق  وسوراي  تركيا  يف  والكرد 
هي األخرى ابرتكاب محالت اإلابدة اجلماعية والتغيري 
املسألة  التزال  اآلن  وإىل  البلدان  تلك  يف  الدميغرايف 
النظام  أنشأ  املنطقة. كما  يف  دائم  حل  دون  الكردية 
تسببت  اليت  املنطقة  يف  إسرائيل  دولة  املهيمن  العاملي 

ابلنكبة الفلسطينية منذ العام 1948م.
إن احتاد شعوب الشرق األوسط ضرورة اترخيية ومصريية 
للوقوف بوجه املخططات اإلابدية واحلفاظ على وجود 
وثقافات الشعوب، وهناك مناذج اترخيية عديدة حققت 
احلرية واملساواة واالحتاد بني الشعوب يف املنطقة، كاحتاد 
الشعوب بقيادة صالح الدين األيويب الذي أجرب الغزاة 
األوروبيني على الرتاجع وإهناء احلمالت االحتاللية على 
يف  الشعوب  وحتالف  احتاد  وكذلك  األوسط،  الشرق 
حروب التحرير يف كل من تركيا وسوراي والعراق والذي 
أجرب الفرنسيني واإلنكليز على الرتاجع وإهناء احتالهلم 
للمنطقة يف النصف األول من القرن العشرين. وما جيري 
من احتاد وحتالف الشعوب واملكوانت  يف سوراي حالياً 

والنظام  الدميقراطية  الذاتية  اإلدارات  سقف  حتت 
الفيدرايل يف مشال سوراي يعكس تطلعات تلك الشعوب 

وسعيها حنو حتقيق احلرية.

3- النظم الدميقراطية:

من  يتحدد  الدميقراطية  للنظم  احلقيقي  املعيار  إن 
والتعددية  اجملتمعات  لواقع  متثيلها  درجة  خالل 
ما  ما، وهو  منطقة  أو  بلد  ...اخل يف  والدينية  القومية 
متثيل  يعين  والذي  اجملتمعية  الذاتية  ابإلدارة  يعرف 
متثيل  وكذلك  هلويتها  والشعوب  املكوانت  ومتتع 
يف  والشباب  املرأة  وخباصة  اجملتمع  فئات  مجيع 
مع  واحمللية،  الرمسية  واهليئات  املؤسسات  كافة 
تنظيمات  إدارة شؤوهنم ضمن  الفئات على  تلك  متتع 
تلك  تتطور  أن  وميكن  هبم.  خاص  ومؤسسات 
جمتمعية  ذاتية  إدارات  جمموعة  وجتتمع  اإلدارات 
ويسمى  فيدرايل  شكل  على  تشاركي،  إداري  يف كيان 

»الفيدرالية الدميقراطية« أو »االحتاد الدميقراطي«.
لقضااي  الوحيد  احللَّ  تعّد  الدميقراطية  النظَم  إن 
لسياسات  ضحية  كانت  اليت  واجملتمعات  الشعوب 
األنظمة  جانب  من  الدميغرايف  والتغيري  اإلابدة 
الصياغة  قاعدة  على  وتقوم  تستند  أهنا  إذ  احلاكمة، 
ينسجم  مبا  اإلدارة،  يف  والتوافقية  اجلماعية  واملشاركة 
للمكوانت  اجلمعية  والثقافة  واملعتقدات  التاريخ  مع 
والتنوع  املوزاييك  على  احلفاظ  وابلتايل يف  والشعوب، 
والشعوب،  القوميات  وخصوصية  واحلضاري  الثقايف 
وهي تفكك البنية األيديولوجية الدينوقوموية الشوفينية 

الحتاد  )منوذج  الدميقراطية  سوراي  قوات  الدميقراطية،  سوراي  جملس 
الشعوب يف مواجهة التحدايت واألزمات اليت هندد املنطقة(
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وحكم  املقيتة  والديكتاتورية  املركزية  على  القائمة 
أجهزة األمن القمعية، وهذا ما كان له الدور األبرز يف 
تفاقم قضااي ومشكالت الشعوب يف الشرق األوسط 
احلرايت  على  وحيافظ  يشجع  أنه  عموماً؛ كما  والعامل 
التعبري  وحرية  اإلنسان  حقوق  مببادئ  وااللتزام  العامة 
العتماد  والبشرية،  االقتصادية  التنمية  وحيقق  والرأي. 
هذا النظام على توزيع الثروات وعدم تركيزها بيد فرد 

أو مجاعة بعينها، وحيقق تكافؤ الفرص.
أية حتوالت  أن حدوث  يدرك  املهيمن  العاملي  والنظام 
لن  اهنيارها  أو  احلاكمة  األنظمة  بنية  يف  دميقراطية 
ستؤدي  الدميقراطية  النظم  ألن  لصاحله،  يكون 
وعلى  األوسط  الشرق  لشعوب  شاملة  هنضة  إىل 
يف  مسبوق  غري  احتاد  حدوث  وإىل  الصعد،  كافة 
السالم  حنو  تنحو  املدمقرطة  فالشعوب  املنطقة، 
تعريض  شأنه  من  وهذا  الشامل،  والتنسيق  واالحتاد 
شعوب  وختلف  تشتيت  إىل  الرامية  املخططات  كافة 
والفشل،  اإلجهاض  إىل  بعضاً  بعضها  وضرهبا  املنطقة 
ووسائل  إمكاانت  من  ميلك  ما  بكل  يعمل  ولذلك 
إلبقاء منطقة الشرق األوسط حتت سيطرهتا عن طريق 
احلاكمة  الشوفينية  الدينوقوموية  األنظمة  من  وكالئها 
وأيضاً من خالل وجودها العسكري واالستخبارايت  يف 

أغلب بلدان املنطقة.

 
الهوامش:

 The Middle ( 1- الشرق األوسط: ابإلنكليزي
هي   )Rojhilata Navîn( وابلكردي   )East
مشال  إىل  آسيا  غرب  جنوب  من  متتد  جغرافية  منطقة 
افريقيا وتضم من مصر ودول اخلليج  وشرقي املتوسط 
أفغانستان،  حىت  وإيران  واالانضول  النهرين  بني  وما 
االسرتاتيجيني  طريق  عن  االسم  هبذا  املنطقة  مسيت 
عشر  التاسع  القرن  منتصف  يف  األوروبيني  العسكريني 
اهلند  عن  العسكرية  القيادة  انحية  من  مييزوها  لكي 
والشرق األقصى )املنطقة اليت تضم الصني وحواليها(، 
»الشرق  مصطلح  مثل  أخرى  أمساء  حمل  فحل 

األدىن« الذي أصبح استعماله  يف الغرب يقتصر غالباً 
اتريخ  بدراسات  املتعلقة  األكادميية  املواضيع  يف 

وحضارات وآاثرات املنطقة.
2-يعود اتريخ شعب الالز يف منطقة الشرق األوسط 
إىل األلف األول قبل امليالد، وابلتايل هم شعب أصيل 
اإلمرباطورية  حكم  أثناء  املسيحية  اعتنقوا  املنطقة،  يف 
أصبح  العثمانية،  اإلمرباطورية  حكم  وخالل  البيزنطية. 
معظم شعب  يعيش  سنة،  مسلمني  الالز  غالبية شعب 
الالز )الالظ( يف مشال شرق تركيا، على حماذاة شاطئ 

ويشكلون  األسود.  البحر 
املدن:  يف  السكانية  األغلبية 
فينديكيلي  أرديشني،  ابزار، 
)مقاطعة ريزه( ويف أرهايف وهواب 
)مقاطعة أرتفني(. كما يعيشون 
كأقليات يف املقاطعات اجملاورة 
وبورسكا. كما  سامليهيمشني 
يوجد منهم جمتمعات يف مشال 
غرب األانضول )كارمامورسل 

يف كوسايلي، أكساكوسا يف دوزجي، صقاراي، زنغولداق، 
ابرتني(، حيث استقر العديد منهم بعد احلرب الروسية 
اسطنبول  يف  واآلن   )1878-1877( العثمانية 
وأنقرة. اما شعب الالز يف جورجيا يرتكز بشكل رئيسي 
يف اجلمهورية ذات احلكم الذايت أجاراي يف جنوب غرب 
البالد. أكرب قرى الالز يف أجاراي هي: ساريب، كفاراييت، 
زوبولييت،  ابتومي،  يف  الالز  يعيش  وماخو. كما  غونيو 
زوغديدي وتبليسي. وهناك جالية من الالز موجودة يف 
أملانيا أيضًا، حيث هاجرت من تركيا يف العقد السادس 
وبعدها  العثمانية  االمرباطورية  تكن  مل  العشرين.  للقرن 
هوية  بظهور  تسمح  اجلورجية  السلطات  وكذلك  تركيا 
الثقافية  اإلابدة  متارسان  أي كانتا  وثقافة الزية خاصة، 
حبق الالز، ورغم ذلك جرت حماوالت جادة فذا اإلطار 
ادهبم  إلحياء  الالزيون  واضطر  الز،  مثقفون  قبل  من 

وثقافتهم ابللغات الرتكية واجلورجية.
شعب  ويكييبيداي-  احلرة-  املوسوعة  موقع  املصدر: 

أفراد من شعب الالز
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الالز
العريب  البعث  حزب  دستور  من  اخلامسة  الفقرة   -3
االشرتاكي تعلن صراحة عن فكر شوفيين صريح ال تقبل 
وهلم  للعرب،  العريب  الوطن   « تقول:  حيث  التأويل، 
وحدهم حق التصرف بشؤونه وثرواته وتوجيه مقدراته«.

النظم  على  العادة  يف  تطلق  هي صفة  الشوفينية،   -4
أو التنظيمات أو األشخاص أو الطبقات احلاكمة اليت 
والشعوب  اجملتمعات  إزاء  وكراهية  ابستعالء  تتعامل 

األخرى.
مصطلح  أيضاً  عليه  يطلق  املهيمن:  العاملي  5-النظام 
العاملي  »النظام  ذاته  وهو  الرأمسالية«،  »احلداثة 
يعترب  والذي  الغربية،  األوساط  له  يروج  الذي  اجلديد« 
فيه،  الرئيسي  القطب  االمريكية  املتحدة  الوالايت 
احلركة  إن  احلقيقة  يف  ولكن  أخرى،  قوى  جانب  إىل 
ابلصهيونية  العربية  األوسط  »ويصفها  العاملية  املاسونية 
اليت  وهي  النظام،  هلذا  الفعلي  احملرك  هي  العاملية« 
دول كربى  خلف  متسرتة  اخلفاء،  يف  النظام  هذا  تدير 
األوروبية  وخاصة  العامل  يف  )سرية(  عميقة  وحكومات 

واألمريكية منها.
تركيا مشال  احتلت  متوز/يوليو 1974م،  6- يف 20 
قربص، مستغلة وقوع انقالب عسكري فيها ويف انتهاك 
اليت  املعاهدات  عن  الناشئة  الدولية  السلوك  ملدوانت 
هي من املوقعني عليها، بدعوى إعادة النظام الدستوري 
إىل نصابه. وبداًل من ذلك، صادرت تركيا 36.2 % من 
إقليم مجهورية قربص ذي السيادة منتِهكًة بذلك ميثاق 
وال  الدويل.  للقانون  األساسية  واملبادئ  املتحدة  األمم 
تركيا على قربص  الذي تشنه  العسكري  يزال االعتداء 
من  الرغم  على  عقود  أربعة  زهاء  هوادة  بال  متواصاًل 
القوات  سحب  إىل  تدعو  اليت  املتحدة  األمم  قرارات 
العسكرية األجنبية من قربص. وقد عملت تركيا طوال 
إىل  الرتك  املستوطنني  نقل  على  املاضية  األربعة  العقود 
مشال قربص، ويصل عددهم حالياً إىل حنو 000 170 
شخص نُقلوا بشكل غري قانوين من تركيا منذ الغزو الرتكي 
يف عام 1974م، يف خمالفٍة للقانون الدويل، بغية تغيري 

بنية قربص الدميغرافية. فيما طرد جيش الغزو القبارصة 
اليواننيني قسرًا من املنطقة الشمالية الشرقية اليت احتلها، 
وهم يعيشون اآلن يف املنطقة اليت تسيطر عليها احلكومة 
العظمى  الغالبية  الحق  وقت  يف  وطُردت  القربصية.. 
 000 عددهم  البالغ  واملوارنة  اليواننيني  القبارصة  من 
22 نسمة الذين بقوا يف منطقة حمصورة داخل املنطقة 
اتفاق  أن  الرغم من  الرتكي. وعلى  احتلها اجليش  اليت 
ينص  1975م  آب/أغسطس   2 املؤرخ  الثالث  فيينا 
مشال  يف  حالياً  املقيمني  اليواننيني  »للقبارصة  أن  على 
اجلزيرة حرية البقاء يف هذه املنطقة وسوف تقدَّم هلم كل 
أشكال املساعدة ليعيشوا حياة عادية ...«، فإن اجلانب 
القربصي الرتكي مل  يفي قط ابلتزاماته اإلنسانية، ونّفذ 
بداًل من ذلك سياسة الطرد القسري. وحبلول متوز/يوليو 
املنطقة  اليواننيني يف  القبارصة  2012م، تضاءل عدد 
احملصورة إىل 442 شخصاً معظُمهم من كبار السن من 
القبارصة اليواننيني )332 شخصًا( والقبارصة املارونيني 
)110 أشخاص(. وخلصت تقارير صادرة عن  اللجنة 
األوروبية حلقوق اإلنسان، أن حكومة تركيا مسؤولة عن 
االنتهاكات اجلسيمة والواسعة النطاق واملستمرة حلقوق 
اإلنسان يف قربص، مبا فيها عمليات القتل واالغتصاب 
والطرد ورفض السماح ألكثر من 000 180 الجئ 
السكان  ثلث  الذين يشكلون  اليواننيني،  القبارصة  من 
تقريباً، ابلعودة إىل منازهلم وممتلكاهتم يف اجلزء احملتل من 
قربص )انظر التقرير الصادر يف 10 متوز/يوليه 1976م 
ورقم   74/6780 رقم  تركيا  ضد  قربص  طليب  بشأن 
األول/ تشرين   4 يف  الصادر  والتقرير   ،75/6950

أكتوبر 1983م عن اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان 

خريطة قربص 
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بشأن طلب قربص ضد تركيا رقم 77/8007(.
الوضع  املتحدة حول  األمم  تقرير صادر عن  املصدر: 

يف قربص بتاريخ 16 نيسان/ أبريل 2013م
ضد  العراقية  القوات  ارتكبتها  اليت  اجلرائم  7-عن 
أوضح  االحتالل،  أثناء  الكويت  سكان  من  املدنيني 
الكوييت  الوطين  احلرس  يف  القانونية  اإلدارة  مدير 
يف  احلوري  اهلادي  عبد  أرشيد  الدكتور  املقدم 
الثاين/  بتاريخ 4 كانون  الكويتية  األنباء  لوكالة  تصريح 
قتل  اساليب  اتبعت  القوات  تلك  أن  2003م  يناير 
هذه  من  الغاايت  تعددت  املدنيني كما  ضد  خمتلفة 
منذ  املدنيني  بقتل  قاموا  الغزاة  إن  وقال  األساليب. 
وذلك  والقرى  ابملدن  مرورهم  أثناء  للغزو  األول  اليوم 
التعرض  عدم  وضمان  القوات  حتركات  تغطية  »هبدف 
هلا وكذلك بقصد نشر اإلرهاب والذعر لفرض السيطرة 
القوات  إن  الكوييت احملتل« مضيفاً  على عموم اإلقليم 
اليوم منطقة دمسان مما تسبب  الغازية قصفت يف ذلك 
فيها.  يسكنون  الذين  املدنيني  من  وجرح كثري  بقتل 
من  متكنت  أن  بعد  قامت  العراقية  القوات  إن  وذكر 
املواطنني  وختويف  واإلرهاب  الذعر  ببث  االحتالل 
حيث اعتقلت بني مدة وأخرى عدداً من الشبان يف كل 
منطقة بتهمة مقاومة االحتالل وأوقعت هبم أشد أنواع 
ابلرصاص  قتلهم  منازهلم وجرى  إىل  وإعادهتم  التعذيب 
القوات  إن  وأضاف  ذويهم.  من  ومسمع  مرأى  على 
العراقية قتلت عددًا من األشخاص الذين حاولوا اخلروج 
من الكويت عن طريق الرب عند احلدود السعودية دون 
أي تفريق بني كبري وصغري إضافة إىل أهنا مل ترحم كبار 
الذين كانوا  املدنيني  من  العاهات  ذوي  وعجز  السن 
أجهزة  رفعت  حيث  املستشفيات  يف  او  بيوهتم  يف 
إىل  أدى  مما  منهم  عدد  عن  الكلى  وغسيل  االنعاش 
رصاص  من  تسلم  مل  النساء  إن  وقال  عمدًا.  قتلهم 
النار  العراقية  القوات  أطلقت  حيث  والعدوان  القتل 
رافضة  اجلابرية  منطقة  نسائية خرجت يف  مظاهرة  على 
االحتالل والعدوان ومطالبة بعودة الشرعية الدولية مما 
يف  املشاركات  الشاابت  من  عدد  استشهاد  اىل  أدى 

املظاهرة. وذكر أنه عندما كان يقتل جندي عراقي واحد 
املنطقة بشكل  أهايل  العراقية كانت حتمل  القوات  فإن 
مجاعي مسؤولية عملية القتل، مضيفاً ان تلك القوات 
التجوال  الكويت حالة حظر  فرضت يف كل مكان يف 
من  انتقاماً  صباحاً  السادسة  حىت  مساء  السادسة  من 
ساعات  املناطق  بعض  عل  احلصار  وفرضت  السكان 
عدة حبجة البحث عن األسلحة وغري ذلك من أساليب 
األعمال  تلك  من  إن  احلوري  املقدم  وأوضح  واهية. 
االنتقامية طرد القوات العراقية بعض السكان من بيوهتم 
ليغادروها ويلجأوا إىل منطقة أخرى  أو الضغط عليهم 
العراقيني حاولوا طمس  ان  البالد. وأوضح  يغادروا  أو 
الواثئق  إبلغاء  قاموا  حيث  الكويتيني  االشخاص  هوية 
الكويت واستبداهلاحلراب أبخرى  اليت صدرت عن دولة 
بعد  إال  للمواطنني  خدمات  اي  تقدمي  ومنعوا  عراقية 
املواد  صرف  عدم  اىل  إضافة  الواثئق  تلك  تبديل 
وإلغاء  عراقية  بطاقة  على  احلصول  بعد  إال  التموينية 

البطاقة الكويتية.
كوييت..  /قانوين  الكويتية  األنباء  وكالة  املصدر: 
انتهاكات العراق خالل الغزو جرائم حرب وفق احكام 

القانون الدويل/ التاريخ: 2003/01/04
https://www.kuna.net.
kw/ArticlePrintPage.
aspx?id=1309468&language=ar

اخلليج  »حرب  بت  اإليرانية  العراقية  احلرب  تعرف   -8

صور دخول وغزو القوات العراقية الكويت
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أطول  لتكون  سنوات  مثاين  احلرب  ودامت  األوىل« 
من  استمرت  إذ  العشرين،  القرن  يف  عسكري  حرب 
أغسطس 1988،  آب/  إىل  سبتمرب 1980  أيلول/ 
الطرفني،  من  شخص  مليون  حوايل  مقتل  إىل  وأدت 
أمريكي.  دوالر  تريليون   1.19 حوايل  مالية  وخسائر 
اسم  احلرب  هذه  على  حسني  صدام  نظام  أطلق  وقد 
»الدفاع  اإليراين  النظام  بينما مساها  »قادسية صدام«، 
هي  احلرب  حدوث  أسباب  أبرز  وكان  املقدس« 

اخلالفات احلدودية بني البلدين.
9- مرت على لبنان حروب أهلية عديدة خالل القرنني 
 1840،1860 أعوام  أحداث  ومنها  األخريين. 
و1958، وآخرها احلرب األهلية )1991-1975( 
واليت انتهت ابلوصول إىل اتفاق الطائف، وأسفرت عن 
مقتل ما يقدر بت 120 ألف شخص. ويف عام 2012، 
كان ما يقرب من 000 76 شخص ال يزالون مشردين 
داخل لبنان. وكان هناك أيضا نزوح ملا يقرب من مليون 

شخص من لبنان نتيجة للحرب. 
احلرب  احلرة-  املوسوعة  ويكيبيداي-  املصدر: 

األهلية اللبنانية
له  مقال  يف  البين  أكرم  السوري  الكاتب  10-كتب 
أبريل  نيسان/   6 بتاريخ  األوسط  الشرق  صحيفة  يف 
بعنوان )نشر عن  العدد ]14374[  2018م- رقم 
»يذهب  البعث!(:  أتسيس  ذكرى  يف  القومي  اخليار 
يف  البعث،  حزب  أتسيس  يوم  اعتبار  إىل  كثريون 
السابع من أبريل )نيسان(، يوم شؤم عريب، ربطاً ابحلالة 
املأسوية اليت وصلت إليها جمتمعاتنا، وخاصة يف سوراي 
والعراق، منذ توسلت طغمة عسكرية انقالبية، العقيدة 
القومية، لتسويغ استبدادها وفسادها. والنتيجة، تشويه 
متخلفة  والءات  وتكريس  والقومية،  الوطنية  الروابط 
املذهبية،  واالحتقاانت  والشوفينية  ابالنتهازية  تفيض 
تدهور  منفلتان، وفشل يف وقف  حيدوها عنف وفساد 
وحوش  ابستجرار كل  تكللت  أزماته،  ومعاجلة  اجملتمع 
عقل  حيتمله  ال  درك  إىل  وإيصاله  الستباحته،  األرض 
يف  واملشردين...  والضحااي  اخلراب  من  ضمري  أو 

اليأس  العرب مل يعشش  املثقفني  ثلة من  املاضي، محل 
واإلحباط يف نفوسهم، لواء مناهضة هذا الضيم، وجلأوا 
طرد  يف  جنح  حترري  نضال  لتغذية  القومي  الفكر  إىل 
غالبية  أن  إال  حرة،  أوطان  لبناء  والتأسيس  املستعمر، 
األنظمة اليت قامت بعد االستقالل استغلت هذا الفكر 
العربية  الوحدة  عن  شعاراته  وسخرت  اخلاصة،  ملآرهبا 
واستئثارها ابالمتيازات  لتعزيز سلطاهنا  فلسطني  وحترير 
السياسية  جمتمعاتنا  أزمات  عّمق  الذي  األمر  واملغامن، 
ولألقوى  والعجز  للتخلف  رهينة  وأبقاها  واالقتصادية، 

إقليمياً ودولياً...«.
يقارب  مبا  العراق  مساحة كوردستان  »تقدر   -11
سياسة  مورست  وقد  مربع  مرت  ألف كيلو   75000
العرقي يف أكثر من 30000 ألف كم، ومن  التطهري 
خالل املقارنة بني األراضي الكوردستانية اليت تدار من 
قبل اإلدارات الكوردية »أي قبل حرب حترير العراق« 
لكوردستان  الفعلية  املساحة  وبني  دولية  محاية  ظل  يف 
وكوردستان  العراق  خرائط  يف  التمعن  وعند  العراق 
وخاصة خريطة كوردستان العراق املرسومة من قبل جلنة 
يف  السليمانية  جامعة  يف  اجلغرافية  بعلم  املختصني  من 
 %  40 يقارب  ما  أبن  نرى   2000-3-11 اتريخ 
وحصل  معاملها  شوهت  العراق  مساحة كوردستان  من 
القومي على طول كوردستان من  تغيري كبري يف واقعها 
خانقني  إىل  منديل  من  مهمة  أبجزاء  مروراً  بدرة  مدينة 
إىل  صعوداً  ديبكه،  وخممور،  وكركوك  خورماتوا  وطوز 
التارخيية اليت كانت على  شنكال وهذه األخرية املدينة 

جوانب من احلرب اإليرانية العراقية
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مر العصور معقاًل للكورد من أتباع الداينة اإليزيدية ضد 
الغزاة وّرد عدواهنم، وتذكر لنا مدوانت التاريخ صمود 
أبناء هذه املنطقة خاصة يف القرون األخرية ضد التوسع 
الصفوي من جهة والعثماين يف مراحل أخرى، ففي هذه 
ابلثروات  والغنية  العراق  من كوردستان  احليوية  املناطق 
الطبيعية وعلى رأسها النفط مورست أبشع أنواع سياسة 
التطهري العرقي حبق السكان الكورد من قلع واجتثات 
الوسطى  املناطق  إىل  والرمي هبم  األصلية  مناطقهم  من 
يف  العرقي  التطهري  فسياسة  العراق..  من  واجلنوبية 
األراضي الكوردستانية اليت كانت حتت قبضة نظام صدام 
كانت جتري بدون توقف وعلى كل احملاور واجلبهات يف 
معركة غري متكافئة، من تغيري األمساء التارخيية الكوردية 
للمناطق واألحياء واحملالت وحىت الوداين واجلبال وابقي 
ملدن  أمساء  أو  إسالمية  عربية  أمساء  إىل  املنطقة  معامل 
منها،  القصد  ما  معروفة  خبيثة  حماوالت  يف  فلسطينية 
احلني  فبني  التعريب  سياسة  من  تسلم  مل  املقابر  وحىت 
واآلخر كانت اجلرافات تزيل بعض األجزاء من املقابر 
الكبرية وإزالة مقابر أخرى بكاملها وذلك حملو أي أثر 
للكورد يف هذه املدينة، وكان اإلنسان الكوردستاين يقف 
أمام هذه السياسة وجربوت النظام وإمكانياته اإلعالمية 
اهلائلة لتضليل الرأي العام العراقي والعريب خاصة وعنفه 
الالحمدود حائراً عاجزاً ال حول له وال قوة سوى طرق 
املساندة  والشخصيات  اإلنسانية  املنظمات  أبواب 
حلقوق اإلنسان وعرض مظامله يف احملافل الدولية عسى 
أن يستطيعوا إيقاف هذه السياسة اخلطرية حبق البشرية 

واإلنسانية«.    
للباحث  مقال   - املتمدن«  »احلوار  موقع  املصدر: 
التعريب  »سياسة  بعنوان  الداوودي«  »عوين  الكردي 
هنج شوفيين وأعلى مراحل العنصرية«، نشر بتاريخ 29 

حزيران/ يونيو 2003م.
ميكن  التعريب،  محالت  تفاصيل  يف  أكثر  للتوسع  ت 
املخاطر،  التعريب،  مراجعة كتاب »تعريب كوردستان، 
املواجهة« ملؤلفه غفور خمموري- 2006م/ دار آراس 

للطباعة والنشر- أربيل.

12-  »ركزت احلكومات املتعاقبة يف سوراي على قمع 
اهلوية الكردية، عرب تقييد استخدام اللغة الكردية علناً، 
أو يف املدارس أو يف أماكن العمل، مع حظر املطبوعات 
الكردية،  ابألعياد  االحتفاالت  وحظر  الكردية،  ابللغة 
والقيود  الكردية.  السنة  رأس  وهو  النوروز،  عيد  مثل 
تتناقض   – اآلن  املستمرة حىت   – الكردية  اللغة  على 
مثل  األخرى،  العربية  غري  لألقليات  سوراي  معاملة  مع 
األرمن واآلشوريني، املسموح هلم إبنشاء مدارس خاصة 
وأندية ومجعيات ثقافية، يتم فيها تعليم لغتهم. ويف كتب 
اجلغرافيا املدرسية عام 1967 سقط أي ذكر لألقلية 
الكردية يف سوراي، وبدأ مسؤولو السجل املدين يضغطون 
أبنائهم.  أمساًء كردية على  يطلقوا  األكراد كي ال  على 
ملنحها  وقرى كردية  مناطق  أمساء  احلكومة  كما غريت 
»هوية عربية«، وت هذا يف أحيان كثرية بواسطة لوائح 
الدستور السوري، الذي  إدارية يف عام 1977. حىت 
القومية  على  يُركز   ،1973 مارس/آذار   13 يف  أُقر 
إذ  إثنية أخرى،  العربية ويستبعد أي ذكر ألية هوايت 
من  السوري جزء  العريب  القطر  »الشعب يف  فيه:  ورد 

األمة العربية«.
بعنوان  ووتش  رايتس  هيومان  منظمة  تقرير  املصدر: 
والثقافية  السياسية  احلقوق  قمع  الوجود..  »إنكار 
لألكراد يف سوراي«، صدر يف 26 تشرين الثاين/ نوفمرب 

2009م.
https:/ /www.hrw.org/ar/re-

صدام حسني وأركان نظامه )قيادات حزب البعث العراقي(
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port/2009/11/26/256004
13- »يقول أستاذ التاريخ يف اجلامعة اللبنانية الدكتور 
بني  واضحة  عالقة  توجد  للجزيرة-  حالق  حسان 
تركيا  يف  والرتقي  االحتاد  مجعية  ومؤسسي  املاسونيني 
اليت ال تزال جذورها ومبادئها حىت اليوم متجذرة هناك. 
املراسالت  خالل  من  أنه  اللبناين  األكادميي  ويؤكد 
إىل  إسطنبول  يف  الربيطاين  السفري  يرسلها  اليت كان 
االرتباط  جلي  بشكل  يتضح  الربيطانية  اخلارجية  وزارة 
وبني  الصهيونية  واحلركة  املاسونية  بني  الوثيق  الُكلِّي 
دخلوا  الذين  اليهود  من  )هم  »الدومنا«،  وبني  اليهود 
اإلسالم عالنية وبقوا على يهوديتهم سرًا(، وبني مجعية 
أبمساء  أيضا  ذلك  على  ويستدل  والرتقي.  االحتاد 
الذين شاركوا يف ثورة عام 1908م ضد السلطان عبد 
محل  الذي  إن  فيقول  اخللع،  وحبادثة  الثاين  احلميد 
»يلدز«  قصر  يف  احلميد  عبد  للسلطان  اخللع  فتوى 
وهو  قرصوه  عمانوئيل  املاسوين  اليهودي  احملامي  هو 
املاسونية  احملافل  أهم  من  ماسونيًّا  حمفاًل  أسس  الذي 

يف الدولة العثمانية.
دالئل  من  إنه  ابلقول  حديثه  حالق  الدكتور  وخيتتم 
السلطان  أن  واملاسونية  الصهيونية  بني  الوثيق  االرتباط 
نُفي إىل سالونيك  العرش  عبد احلميد عندما خلع عن 
العثمانية  للدولة  اتبعة  كانت  يواننية  مدينة  -وهي 
وحمافلهم،  املاسونيون  فيها  يتمركز  اليت  آنذاك- 
احملافل  إىل هذه  تدخل  أن  العثمانية  الدولة  ومينع على 
وقد  الدولية،  ابحلماية  تتمتع  كانت  ألهنا  املاسونية 
أن  والصهاينة على  والدومنا  واليهود  املاسونيون  حرص 
»األتينيه«  فيال  يف  الثاين  احلميد  عبد  السلطان  حُيجز 
وهي فيال لشخص يهودي ماسوين يدعى رمزي بيك«.

املصدر: موقع اجلزيرة.نت 
http://www.aljazeera.net/news/
reportsandinterviews/2008/6/25/
%D8%A7%D9%84%D9%85%D
8%A7%D8%B3%D9%88%D9%

86%D9%8A%D8%A9
األطلسي  مشال  حلف  إىل  تركيا  انضمت   -14

»الناتو« رمسياً يف شباط/ فرباير 1952م.
15-تولدت موجتني رئيسيتني من اللجوء الفلسطيين، 
األوىل يف نكبة عام 1948 )قيام دولة إسرائيل( وأخرى 
املسجلني  الالجئني  عدد  وبلغ   ،67 حرب  أعقاب 
وتشغيل  إلغاثة  املتحدة  األمم  وكالة  لدى  رمسياً 
2007/1/1م  يف  )األونرا(  الفلسطينيني  الالجئني 

)5,85 مليون الجئ(. وهم كاآليت:
ت يف األردن: 2,28 مليون الجئ

ت يف األراضي الفلسطينية )الضفة الغربية، قطاع غزة(: 
2،43 مليون الجئ

ت يف سوراي: 618 ألف الجئ
ت يف لبنان: 513,5 ألف الجئ

-2016 الفلسطيين  االسرتاتيجي  التقرير  املصدر: 
واالستشارات-  للدراسات  زيتونة  مركز   /2017

بريوت.

زعماء مجعية االحتاد والرتقي يف تركيا




