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ُ
فت

ّ
عر

في منت�سف ت�سعينيات القرن 

الما�سي، وفي مقالتين 

متتابعتين، جوهر الق�سية الكردية ب�سفتها 

م�سعى لإقامة دولة ل�سعب يفتقر اإلى كيان 

ر�سمي. فالأكراد يمثلون مجموعة قومية كبيرة 

موزعة على اأربعة دول في ال�سرق الأو�سط، 

ويعي�ش ن�سفهم في تركيا.

قدر عدد الأكراد في ال�سرق الأو�سط بنحو 35 
ُ
ي

اإلى 40 مليونًا. وفي تقديري فاإن الق�سية 

ة اإلى اأن يحقق الأكراد 
ّ
الكردية �ستبقى حي

تطلعاتهم اإلى بناء دولة كردية، اأو حتى ت�سهد 

الدول التي يتبعون لها تحولت عميقة ي�سعرون 

جنكيز ت�شاندار*

انكفاء م�رشوع الدولة الكردية**

الذي  االأو�شط، فاال�شتفتاء  ال�شرق  االأكراد في  تاريخ  �شنة 2017 مف�شاًل في  ُيعّد خريف 

اأن ي�شع لبنة �شلبة في عملية تاأ�شي�س الدولة الكردية، غدا وبااًل عليهم  كان ُيفتر�س 

بعدما ف�شلت القيادة الكردية ممثلة في م�شعود برزاني في اإقناع دول االإقليم والمجتمع 

والذي  العراق،  ــ  كرد�شتان  اإقليم  في  اال�شتقالل  على  اال�شتفتاء  نتائج  بتاأييد  الدولي 

الم�شاركين، كما ف�شلت  الناخبين  اأ�شل 70% من مجمل عدد  �شّوت فيه بنعم 92% من 

في مواجهة القوات العراقية والح�شد ال�شعبي اللذين اأعادا ال�شيطرة على مناطق متنازع 

عليها، وخ�شو�شًا كركوك، بفعل عدم ا�شتعداد ق�شم من االأكراد لمواجهة الحكومة العراقية 

المركزية بال�شالح، االأمر الذي اأطلق اتهامات بـ ''الخيانة'' في اأو�شاط االأكراد.

ومع انقالب م�شار االأمور على غير ما كان متوقعًا، فاإن االأكراد �شعروا مجدداً بخيانة 

الجبال''.  اأ�شدقاء �شوى  ''ال  اأنف�شهم، وباأن  العالم لهم، وباأنهم ال يزالون منق�شمين على 

لكن، وعلى الرغم من اندثار حلم الدولة الكردية اإلى اأجل غير م�شمى، فاإن عدم حل ق�شية 

اأو من خالل  التي تتقا�شم وجودهم،  االأنظمة  االأكراد، �شواء من خالل تحّول في طبيعة 

اإعطائهم حق اإقامة دولة، يعني اأن ال�شرق االأو�شط لن ي�شهد ا�شتقراراً م�شتديمًا.

*  باحث زائر متميز في معهد الدرا�سات التركية في جامعة �ستوكهولم، وخبير بالتاريخ الكردي وال�سوؤون الكردية.
**  المقالة خا�سة بـ ''مجلة الدرا�سات الفل�سطينية''، وهي بالإنجليزية بعنوان:

Kurds in the Middle East: Aspirations, Disappointment, Disunity, Trauma, Instability.
ترجمة: �سفاء كنج.
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ونجحوا في الح�سول على م�ساعدات من 

الوليات المتحدة الأميركية في حربهم �سد 

موا الدليل 
ّ
تنظيم الدولة الإ�سالمية ''داع�ش'' وقد

على مرونتهم ال�سيا�سية، عبر اإقامة عالقات 

جيدة مع رو�سيا اأي�سًا. و�سار حزب التحاد 

الديمقراطي )PYD( الذي يمثل القوة الرئي�سية 

في المناطق ذات الأغلبية الكردية في �سورية 

وجناحه الع�سكري ''وحدات حماية ال�سعب'' 

)YPG(، على خطى قائد حزب العمال 

الكرد�ستاني عبد اللـه اأوجالن في اإقامة كيان 

ديمقراطي يتمتع بالحكم الذاتي بدًل من 

النف�سال. فاأوجالن تاأثر بالمفكر الأميركي 

اه 
ّ
الفو�سوي موراي بوكت�سين، وتبّنى ما �سم

''الحكم الذاتي الديمقراطي'' ب�سفته نموذجًا 

للحكم الذاتي الكردي �سمن ال�سياق الإقليمي 

الأو�سع لـ ''الكونفدرالية الديمقراطية''. وكان هذا 

�سه للم�سكلة مع الدول حيث 
ّ
هو الحل الذي عر

تتواجد اأقليات كردية كبيرة الحجم.

وكان متوقعًا اأن ينتقل تاأثير بروز الدور 

الكردي على عدة م�ستويات في الدول الإقليمية 

الثالث، تركيا والعراق و�سورية، اإلى اإخوتهم 

اأكراد اإيران الذين باتوا بالتدريج يتطلعون اإلى 

الإنجازات التي حققها اأكراد تلك الدول.

وهكذا، بات الأكراد في العقد الثاني من 

القرن الحادي والع�سرين، ي�سكلون قوة جديدة 

ح�سب لها ح�ساب في ال�سرق الأو�سط. فقد برزت 
ُ
ي

الأقلية القومية التي كانت محرومة في القرن 

الما�سي لت�سبح طرفًا جديداً موؤثراً في الم�سرح 

ال�سيا�سي ال�سرق الأو�سطي، و�ساد العتقاد على 

نطاق وا�سع، باأن اللحظة حانت كي ينال الأكراد 

ما ي�سبون اإليه.

ظل ذلك �سائداً حتى خريف �سنة 2017. 

فالأكراد لم يكونوا يومًا اأقرب اإلى بناء دولة في 

ا كانوا عليه في اأيلول/�سبتمبر 2017، 
ّ
العراق مم

عندما اأيد ال�ستقالل 92% من اأ�سل 70% من 

مجمل عدد الناخبين الم�ساركين في ال�ستفتاء 

الذي نظمته حكومة اإقليم كرد�ستان العراق 

بقيادة م�سعود بارزاني. لقد �ساد العتقاد على 

معها بانتفاء الحاجة اإلى اإقامة دولة م�ستقلة 

ة، 
ّ
خا�سة بهم؛ وما دامت الق�سية الكردية حي

فاإنها �ستظل تمثل م�سدراً دائمًا لعدم ال�ستقرار 

والنزاعات في المنطقة.

عا�ش الأكراد، في حقبة ما بعد الحرب 

الباردة، وخ�سو�سًا بعد قرن من بقائهم بال 

دولة، محبطين وم�سرذمين ومنق�سمين، ب�سكل لم 

ي�سهده ال�سرق الأو�سط.

ففي العراق ب�سورة خا�سة، وبعد �سقوط 

�سدام ح�سين ونظام حزب البعث، نجحوا بف�سل 

ت�سميمهم على تحويل العراق اإلى دولة فدرالية 

بحكم الد�ستور، واإقامة حكومة كرد�ستان 

الإقليمية وعا�سمتها اأربيل. �سغل الأكراد منا�سب 

ح�سا�سة في بغداد، واأ�سبح زعيم التحاد الوطني 

الكرد�ستاني جالل طالباني )1933 – 2017(، 

الذي ُتوفي في 3 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2017 

في برلين، اأول رئي�ش كردي للعراق.

في تركيا حيث ا�ستمر التنكر للـهوية الكردية 

لعدة عقود، بداأ الأكراد حركة تمرد في �سنة 

1984 بقيادة حزب العمال الكرد�ستاني، مثلت 

تحديًا قويًا للدولة التقليدية المركزية التركية، 

وم�سكلة دائمة لثاني اأقوى جي�ش في حلف �سمال 

الأطل�سي. فقد ن�سط حزب العمال الكرد�ستاني 

داخل تركيا وخارجها من المناطق الكردية 

المجاورة في �سمال العراق، وفي �سمال �سورية، 

وحتى اإلى حد ما من داخل اإيران. وبعد اأكثر من 

ثالثين عامًا من ال�سراع الم�سلح، لم ينجح 

الجي�ش التركي في الق�ساء على حركة التمرد. 

عالوة على ذلك، نجحت الأحزاب ال�سيا�سية 

الم�سروعة الموؤيدة لحزب العمال الكرد�ستاني في 

تركيا )PKK(، في الفوز في النتخابات البلدية 

باأكثر من 100 بلدية، وتخّطت في النتخابات 

الت�سريعية في حزيران/يونيو �سنة 2015، عتبة 

الـ 10% ال�سرورية لدخول البرلمان، وباتت 

ت�سغل فيه 80 مقعداً.

ا في �سورية، فقد تمّكن موؤيدو حزب العمال 
ّ
اأم

الكرد�ستاني من ال�سيطرة على اأكثر من 30% من 

مناطق �سرق و�سمال �سرق البلد ب�سورة خا�سة، 
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الما�سيين بعد اأن كّلف الأكراد كثيراً من 

الم�سائب التي حلت بهم.

معاناة تاريخية

لقد بداأت معاناة الأكراد في نهاية الحرب 

العالمية الأولى التي اأنهت ال�ستقرار ال�سيا�سي 

الن�سبي والوحدة الإدارية والأنماط التي كانت 

ت�سير عليها الأن�سطة القت�سادية والتجارية منذ 

مئات الأعوام في ال�سرق الأو�سط، وتم التفاق 

على تق�سيم اأرا�سي ال�سلطنة العثمانية في ال�سرق 

الأو�سط بموجب اتفاقية �سايك�ش ــ بيكو ال�سرية 

في �سنة 1919 بين الدولتين المنت�سرتين في 

الحرب، بريطانيا وفرن�سا. وفي نهاية المطاف، 

�ش موؤتمر باري�ش ل�سنة 1919 تق�سيم ال�سرق 
ّ
كر

الأو�سط بين القوتين الغربيتين: ح�سلت فرن�سا 

على ال�سرق الأدنى، وبريطانيا على بالد ما بين 

النهرين.

 تق�سيم اأرا�سي ال�سلطنة العثمانية في 
ّ
لم يوؤد

منطقة ما بين النهرين )وكذلك في ال�سرق الأدنى 

اإلى حد ما( اإلى تق�سيم الأكراد فقط، بل اإلى 

�سرذمتهم اأي�سًا، وجعلهم ''اأكبر قومية بال وطن 

في العالم''، مثلما �سيظلون يو�سفون لعدة اأعوام 

لحقة.

وكان من الطبيعي اأن ي�سعر الأكراد بال�ستياء 

لمثل هذه النتيجة، فن�ساأت حركات احتجاج في 

بلدانهم الجديدة، ول �سيما في العراق وتركيا، 

نظر اإلى الأكراد بعد نهاية الحرب 
ُ
و�سار ي

العالمية الأولى، على اأنهم م�سدر لعدم ال�ستقرار 

في كل من الدول التي اأُرغموا على اأن ي�سبحوا 

عتبرون، في نظر 
ُ
تابعين لها. وبات الأكراد ي

النخب الحاكمة في الدول الم�سكلة حديثًا، اأو 

بالن�سية اإلى اأغلبية ال�سكان من غير الأكراد، 

حجارة �سطرنج تتحكم فيها القوى العظمى 

لإ�سعاف الموؤ�س�سات الحديثة ال�سعيفة. لقد نظر 

اإليهم الأتراك والعرب والفر�ش، جميعًا، بازدراء، 

ا الأكراد ف�سعروا بخيانة الدول العظمى لهم. 
ّ
اأم

لقد كانت بريطانيا في اأعقاب الحرب العالمية 

نطاق وا�سع باأن م�سعود بارزاني �سيحقق ما عجز 

عنه والده المال م�سطفى بارزاني، رافع لواء 

الق�سية الكردية في القرن الع�سرين، و�سيقود 

الأكراد اإلى اإقامة اأول دولة م�ستقلة قابلة للحياة. 

ومع ذلك، انقلب م�سار الأمور على غير ما كان 

متوقعًا في ت�سرين الأول/اأكتوبر 2017، بفعل 

تطورات �سيمتد تاأثيرها لفترة طويلة لي�سمل 

جميع الأكراد، ولي�ش اأكراد العراق فقط.

لقد خ�سر الأكراد معظم ما ك�سبوه في العراق 

بين �سنَتي 1991 )نهاية حرب الخليج( و2014 

)عندما �سيطروا على جميع الأرا�سي التي ادعوا 

اأحقيتهم فيها وتنازعوا عليها مع الحكومة 

العراقية بما في ذلك محافظة كركوك عندما 

انهارت القوات العراقية اأمام تقدم ''داع�ش''(. 

وف�ساًل عن خ�سارة تلك الأرا�سي ون�سف الإنتاج 

نه حقول كركوك لحكومة 
ّ
النفطي الذي كانت توؤم

كرد�ستان العراق، فقد خ�سروا مدينة كركوك التي 

�سماها الإعالم الغربي ''قد�ش الأكراد''.

والحقيقة اأن الأمر لم يكن اأكثر من عبارة 

اخترعها جالل طالباني الذي كان بارعًا في 

ا�ستخدام جمل رنانة تلقى ا�ستجابة في اأو�ساط 

الغرب. لقد كان يطيب لي اأن اأ�ساك�ش ''مام جالل'' 

ن عرفوه 
َ
)اأي العم جالل، كما كان يناديه كل م

جيداً( باأن اأقول له اإنه ل يوجد في كركوك ما هو 

روحي اأو مركزي يجعل من الممكن ت�سبيهها 

بالقد�ش مهد الديانات التوحيدية الثالث، 

با�ستثناء الذهب الأ�سود في جوفها، اأو النفط. 

ومن دون نفط كركوك، ل يملك الأكراد ثروة 

اقت�سادية يمكنهم العتماد عليها لبناء دولتهم 

الم�ستقلة. ونتيجة ذلك، وخ�سو�سًا عقب 

خ�سارتهم كركوك، ربما بات حلم الأكراد 

اًل اإلى اأجل غير م�سمى.
ّ

بال�ستقالل مرح

والأهم من هذا كله، هو ال�سدمة التي �سعر 

بها كل كردي �سواء اأكان يعي�ش في ال�سرق 

الأو�سط اأم في ال�ستات، ول �سيما في اأوروبا، بعد 

ني به اأكراد العراق. لقد ك�سفت 
ُ
الإخفاق الذي م

هذه ال�سدمة مجدداً الت�سرذم الكردي الم�ستع�سي، 

عتقد اأنه انتهى تقريبًا خالل العقدين 
ُ
والذي كان ي
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ل 
ّ
النق�سام الذي يعانيه الأكراد عامة. وقد �سه

انق�سامهم على الفاعلين الإقليميين ومراكز القوى 

د'' عليهم خدمة 
ُ
ق ت�س

ّ
الدولية تطبيق �سيا�سة ''فر

لم�سالح تلك القوى والمراكز على ح�ساب م�سلحة 

الأكراد. اإن هذه النق�سامات الكردية، كانت على 

ة على الحل.
ّ
الدوام، ول تزال، ع�سي

يطرح جو�ست هيلترمان، خبير ال�سرق الأو�سط 

لدى ''المجموعة الدولية لالأزمات''، في مقالته 

عن الآثار الوخيمة لخ�سائر الأكراد الأخيرة في 

العراق، �سوؤاًل م�سروعًا هو: ''ماذا لو اأن القوى 

ال�ستعمارية �سمحت لالأكراد باإقامة دولة في 

ع�سرينيات القرن الع�سرين؟''، ففي هذه المقالة 

التي عنوانها: ''لقد عاد الأكراد اإلى حيث بداأوا''، 

كتب ما يلي:

اإن الإحباط الفترا�سي الذي �سعر به الأكراد 

ظل  مثلما  مرتفعًا،  و�سيبقى  كان  تاليًا 

به  ي�سعرون  العرب  يزال  ل  الذي  الإحباط 

منذ اأكثر من قرن ب�سبب اإعادة ت�سكيل العالم 

العربي. وهذا لأن ما فكرت فرن�سا وبريطانيا 

في تخ�سي�سه لقيام كرد�ستان م�ستقلة كان 

التي  المناطق  من  كثيراً  اأقل  ت�سمل  م�ساحة 

ي�سكنها الأكراد. كانت الدولة الكردية �ستمزَّق 

ي�سبون  الأكراد  �سيظل  العرب  ومثل  اإربًا، 

وحتى  توحيدها.  لإعادة  اأجيال  امتداد  على 

اليوم، فاإن ذاك  اإن ح�سل الأكراد على دولة 

ال�سعور �سيظل حاداً.

هذا ما كانت �ستكون عليه الحال على الأرجح، 

وهذا على العموم، تقويم دقيق للو�سع. ومع هذا، 

فهم �سعور الجيل الجديد من الأكراد 
ُ
يمكن اأن ي

بالنتماء اأكثر اإلى وطنهم كرد�ستان، من الناحية 

النظرية على الأقل، ويمكن لهذا اأن يمثل 

ديناميكية جديدة لولدة حركة كردية �ساملة في 

اأعقاب �سدمة كرد�ستان العراق في ت�سرين 

الأول/اأكتوبر 2017.

الأولى، وكذلك في �سنَتي 1975 و1991، والآن 

الوليات المتحدة الأميركية في �سنة 2017، 

وراء �سعورهم بالغدر. وهكذا باتت عبارة اأن ''ل 

اأ�سدقاء لالأكراد �سوى الجبال'' قوًل �سائعًا 

يتناقلونه منذ عقود ليتحول اإلى قناعة را�سخة، 

على الرغم من عدم توفر اأ�سا�ش يبررها.

في حقبة ما بعد الحرب العالمية الأولى، 

ن�ساأت حالة من رف�ش قبول الآخر بين العرب 

والأكراد من جهة، والأتراك والأكراد من جهة 

اء 
ّ
ثانية، وبالتالي بداأت معاناة الأكراد جر

مين بين 
ّ
الحرمان. لقد كانوا في الأ�سل مق�س

ال�سلطنة العثمانية واإيران، وعندما تغيرت خريطة 

اأوروبا وال�سرق الأو�سط عقب الحرب العالمية 

موا على اأربع دول هي تركيا واإيران 
ّ
الأولى، ُق�ِس

والعراق و�سورية. وفي تركيا كمال اأتاتورك، 

الأكثر تقدمًا وحداثة بين تلك الدول الأربع، وبعد 

القمع الوح�سي لأول حركة ع�سيان كردية في 

�سنة 1925، بات كل ما ي�سير اإلى القومية 

الكردية محظوراً. وذهب اإنكار الأكراد اإلى حد 

ت�سميتهم ''اأتراك الجبال''، وهو ما ا�ستمر اإلى وقت 

قريب.

اإن الدور الذي قامت به ال�سيا�سات 

ال�ستعمارية )colonial( وما بعد ال�ستعمارية 

)post-colonial( للقوى الأجنبية والإقليمية في 
محنة الأكراد، لن يكفي بمفرده ل�سرح ت�سرذم 

الأكراد. اإذ اأدت الطبيعة الجغرافية لكرد�ستان، 

والخ�سائ�ش الجتماعية لالأكراد اأي�سًا، دوراً 

هائاًل في تق�سيمهم. فكرد�ستان هي منطقة 

جغرافية لم ي�سبق اأن تم تر�سيم حدودها ب�سورة 

وا�سحة غير متنازع عليها على مر التاريخ، ومع 

ذلك، واأيا تكن كرد�ستان، فهي اأ�سا�سًا منطقة 

�سرق اأو�سطية تغطيها الجبال الوعرة والعالية 

ذات الأخاديد والأودية العميقة. وي�ساف اإلى 

هذه الت�ساري�ش الم�ستع�سية التي تجعل من 

ال�سعب قيام حكم مركزي يب�سط �سلطاته انطالقًا 

من مركز �سيا�سي واحد، الطابع الع�سائري الغالب 

على المجتمع الكردي تقليديًا. فالذهنية 

الع�سائرية المتاأ�سلة توؤدي دوراً كبيراً في 
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التغييرات على خريطَتي اأوروبا وال�سرق الأو�سط 

ب�سورة متوازية، وبالتالي كان الأمر نف�سه 

متوقعًا، لكن الخطاأ الذي وقع فيه بارزاني 

)ف�ساًل عن التعنت التركي والإيراني، وعدم 

اكتراث الغرب، وخيانة الأكراد، اأي تلك العوامل 

مجتمعة(، حطم هذه الآمال.

بعد �سقوط جمهورية مهاباد الكردية 

الق�سيرة الأجل في اإيران في �سنة 1946، انتقل 

مركز الحركة القومية الكردية اإلى العراق. وفي 

�سنة 1961، وفي ظل القائد الع�سكري لجمهورية 

مهاباد الكردية، المال م�سطفى بارزاني، انتف�ش 

اأكراد العراق �سد نظام بغداد، ومنذ تلك ال�سنة، 

اأقامت اإ�سرائيل عالقات مع الحركة القومية 

الكردية في العراق.

العامل االإ�رشائيلي

لقد �ساهم دعم اإ�سرائيل الحزب الديمقراطي 

ة 
ّ
الكرد�ستاني بزعامة بارزاني، في تو�سيع الهو

بين العرب والمطالب القومية الكردية، وبات 

نظر اإلى الن�سال الكردي، واإن كان يتمتع 
ُ
ي

ببع�ش ال�سرعية، من منظور معاداة اإ�سرائيل 

للعرب. لقد تم ربطه ب�سورة متزايدة بالم�سالح 

الإ�سرائيلية في المنطقة.

واأيًا تكن حقيقة جوهر العالقة، فاإنه قد 

يكون مجانبًا لل�سواب الفترا�ش اأن الأكراد هم 

على الدوام، حلفاء اإ�سرائيل الطبيعيون في 

المنطقة، بل يجب عدم التغا�سي عن واقع اأن 

حركتين كرديتين رئي�سيتين كان لديهما عالقات 

قوية مع الحركات الفل�سطينية، ونمتا في بيئة 

�سيا�سية وثقافية عربية. فقد اأقام جالل 

طالباني، زعيم التحاد الوطني الكرد�ستاني 

واأول رئي�ش عراقي بعد فترة �سدام ح�سين، 

عالقات قوية مع الجبهة ال�سعبية لتحرير 

فل�سطين التي اأ�س�سها جورج حب�ش، وعا�ش اأعوامًا 

في �سورية وفي بيروت، ون�ساأ �سيا�سيًا في بيئة 

�سيا�سية وثقافية موالية للفل�سطينيين في �سورية 

وفي لبنان.

كرد�شتان الكربى جمدداً

الجيل الجديد من ال�سباب الكرد المتاأثر 

بحركة التمرد الكردي في تركيا، والمدفوع 

بالنجاحات التي حققها حزب التحاد 

الديمقراطي في �سورية فيما ي�سمونه ''النظام 

التحادي الديمقراطي'' في �سمال �سورية، يرى 

كرد�ستان ترت�سم من جديد. ويطلق هوؤلء الأكراد 

الذين تتزايد اأعدادهم على �سمال �سورية ا�سم 

''روج اآفا'' وتعني بالكردية ''الغرب''، وعلى �سمال 

ا جنوب 
ّ
العراق ا�سم ''با�سور'' ويعني الجنوب، اأم

طلق 
ُ
�سرق و�سرق تركيا فُت�سمى ''باكور''، بينما ي

على غرب اإيران ا�سم ''روجيالت'' ومعناها ال�سرق. 

اإن كثيرين من اأبناء الجيل الجديد ل ي�ستخدمون 

مفهوم كرد�ستان في اأحاديثهم اليومية. 

فالتجاهات الجغرافية التي ي�ستخدمونها ت�سير 

اإلى مختلف اأجزاء كرد�ستان، فبدًل من ا�ستخدام 

�سورية والعراق وتركيا واإيران في كالمهم، 

فاإنهم يقولون: ''روج اآفا''، و''با�سور''، و''باكور''، 

و''روجيالت''.

ولن ي�سعر هوؤلء ال�سباب على الأرجح بالر�سا 

اإذا ما �سمت دولة كردية م�ستقلة اأجزاء من 

كرد�ستان فقط، مثلما كانت �ستكون عليه الحال 

لو اأن ح�سابات م�سعود بارزاني لم تعرف نهاية 

ماأ�سوية بالن�سبة اإلى الأكراد. ففداحة الخطاأ الذي 

وقع فيه م�سعود بارزاني تكمن في اأنه اأحبط 

اآمال الأكراد في اإدخال تعديالت حدودية طال 

انتظارها في ال�سرق الأو�سط في اأعقاب انتهاء 

الحرب الباردة.

�سمت حدود المنطقة في اأعقاب الحرب 
ُ
لقد ر

العالمية الأولى، وبعد قرون من الحكم العثماني، 

ف �سوى دولة اإ�سرائيل اإلى خريطة  ولم ُت�سَ

المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية. ثم انتهت 

الحرب الباردة بانهيار التحاد ال�سوفياتي 

والكتلة ال�سوفياتية في اأوروبا ال�سرقية وتفكيك 

يوغو�سالفيا، فبرزت خريطة اأوروبية جديدة؛ وقد 

جرى توّقع الأمر نف�سه في ال�سرق الأو�سط، ول 

�سيما بين الأكراد. ففي القرن الع�سرين، جرت 
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يكترثون لفل�سطين... اإن كرد�ستان الم�ستقلة )اإذا 

اأقيمت(، �ستكون قاعدة للعمليات الإ�سرائيلية �سد 

اإيران، من خالل اأكراد اإيران.''

لهذا ال�سبب، من الطبيعي اأن تفعل اإيران كل 

ما في و�سعها لمنع قيام دولة كردية بجوارها. 

ف�ساًل عن ذلك، بينما ينظر الإيرانيون اإلى الأكراد 

ب�سفتهم مكونًا طبيعيًا من مكونات بلدهم، فاإن 

قيام كرد�ستان م�ستقلة يطرح تهديداً وجوديًا لهم. 

ولي�ش قيام كيان كردي موؤيد لال�ستقالل في 

الجوار �سوى عامل م�سجع على اإحياء تطلعات 

مماثلة لدى اأكراد اإيران. وعند هذه النقطة، تلتقي 

م�سالح ومخاوف اإيران وتركيا.

لقد اأ�سبح اإقليم كرد�ستان العراق نقطة دخول 

تركيا في المعادلة العراقية في العقد الأول من 

القرن الحادي والع�سرين. فتطور العالقات 

ال�سيا�سية، وخ�سو�سًا القت�سادية وحتى 

ال�سخ�سية )ول �سيما بين عائلَتي اأردوغان 

وبارزاني(، جعل م�سعود بارزاني ي�سع بي�سه 

كله تقريبًا في �سلة تركيا. لقد اأخطاأ في اعتقاده 

اأن تركيا لن تتخذ موقفًا معاديًا من رهانه على 

ا�ستقالل كرد�ستان العراق، لأنه لم يكن قادراً 

على تقدير قوة التيار القومي الجديد في هيكلية 

ال�سلطة الجديدة في تركيا؛ هذه الهيكلية التي 

تتكون من ثالثة تيارات قومية مختلفة: رجب 

طيب اأردوغان في موقعه المحوري ب�سفته 

م�سلمًا قوميًا متحالفًا مع جماعة التحاد 

والترقي الجديدة المهيمنة على الموؤ�س�سة الأمنية؛ 

''الدولة العميقة'' التركية؛ حزب العمل القومي 

المغالي في توجهه القومي بزعامة دولت 

ن اآخر في ''الدولة العميقة'' التركية.
ّ
به�سلي، كمكو

وتمثل العداوة للتطلعات القومية الكردية 

الرابط الرئي�سي بين هذه المكونات الثالثة، 

فتجمع ما بينها وتجعل من كل منها جزءاً من 

ت�سكيلة القوى الجديدة في تركيا بعد النزاع 

ي الإ�سالم ال�سّني 
َ
الحاد على ال�سلطة بين تيار

التركي، وهما حركة فتح اللـه غولن، وحزب 

العدالة والتنمية بزعامة اأردوغان.

اإن المعاداة لكل ما هو كردي اأو على �سلة 

وتجدر الإ�سارة اأي�سًا اإلى اأن حزب العمال 

الكرد�ستاني في تركيا، وهو اأ�سا�سًا حركة �سبه 

مارك�سية مثل حركة طالباني، اأقام عالقات 

مماثلة، وكان اأكثر تاأثراً بالمنظمات الفل�سطينية. 

لقد اأقام زعيمه عبد اللـه اأوجالن في البدء 

عالقات مع الجبهة الديمقراطية لتحرير فل�سطين، 

ثم مع حركة ''فتح''. وكان لحزب العمال 

الكرد�ستاني قواعد تدريب ومقار ع�سكرية في 

لبنان على امتداد 15 عامًا، وعا�ش اأوجالن 

قرابة 20 عامًا في �سورية. ولذلك، فاإن اأي نظرة 

اإلى الحركات الكردية المنا�سلة ب�سفتها لعبًا 

اإقليميًا مقربًا من اإ�سرائيل فقط، �ستكون نظرة 

م�سوهة.

وعلى الرغم من هذه الحقائق، فاإن تاأييد 

اإ�سرائيل للرهان الكردي الأخير على نيل 

ال�ستقالل في العراق، اأدى دوراً حا�سمًا في 

ني بها الأكراد.
ُ
الم�سيبة التي م

وفي هذا ال�سياق، اأ�سدر معهد ال�سوؤون الدولية 

)Istituto Affari Internazionali( الإيطالي، 
وهو مركز اأبحاث غير ربحي يحظى بتقدير، 

تقريراً بعنوان: ''العامل الإ�سرائيلي وم�سعى اأكراد 

ن معلومات 
ّ
العراق من اأجل ال�ستقالل''، ت�سم

مهمة في المقطع التالي:

�سمال  في  م�ستقلة  كردية  دولة  اإقامة  اإن 

العراق، من وجهة النظر الإ�سرائيلية، ت�ساعد 

وت�سّكل  الإقليمية،  التهديدات  تخفيف  في 

الإيراني، وتعرقل مخطط  النفوذ  اأمام  عازًل 

يربط  الذي  ال�سيعي''  ''الهالل  لإقامة  اإيران 

في  اللـه  وحزب  و�سورية  بالعراق  اإيران 

لبنان ]....[.

وي�ست�سهد التقرير بكينيث بولك، المحلل ال�سابق 

لدى وكالة ال�ستخبارات المركزية الأميركية 

)CIA(، والم�سوؤول في مجل�ش الأمن القومي 

الأميركي، والذي قال: ''اإن اإ�سرائيل متلهفة 

لإقامة عالقات �سداقة في المنطقة، والأكراد 

ب�سورة عامة يريدون اأن يكونوا اأ�سدقاء، ول 
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 Project( ''ن�سرتها موؤ�س�سة ''بروجكت �سنديكيت

Syndicate( في 26 ت�سرين الأول/اأكتوبر. وطرح 
اأفينيري حجة اأخالقية بقوله: ''يتفق اليوم 

الجميع تقريبًا على اأن ال�سعب الفل�سطيني ي�ستحق 

اأن تكون له دولة، واأنهم يجب اأّل يعي�سوا تحت 

حكم اإ�سرائيل''، ثم تابع:

عالمي  حق  هو  القومي  الم�سير  تقرير  اإن 

في  تعاني  �سعوب  على  اإنكاره  عدم  يجب 

وهذه  ديمقراطية.  غير  م�سطِهدة  اأنظمة  ظل 

الفل�سطينيين  على  تنطبق بحق  التي  الحجج 

يجب اأن تنطبق بالمثل على الأكراد.

ومع هذا، فاإن الموقف الأخالقي في �سنة 2017 

لم يتمكن من التغلب على الواقعية ال�سيا�سية 

)realpolitik( في ال�سرق الأو�سط، وتطلعات 

الأكراد ال�ستقاللية بعد ت�سرين الأول/اأكتوبر 

2017، باتت موؤجلة على الأقل لجيل اآخر اإن لم 

يكن اأكثر. والالفت في الأمر اأن الزعماء الثالثة 

الرئي�سيين الذين كان يمكن لالأكرد اللتفاف 

حولهم طوال ن�سف قرن ما عادوا موجودين: 

جالل طالباني توفي؛ عبد اللـه اأوجالن م�سجون 

مدى الحياة في �سجن تركي ول اأحد ي�سمع عنه 

�سيئًا؛ م�سعود بارزاني لحق به العار كقائد 

�سيا�سي.

وعلى الرغم من هذا كله، يبقى الأكراد 

مجتمعًا قوميًا كبيراً فوق م�ساحة �سا�سعة من 

الأر�ش في ال�سرق الأو�سط، وقد يبقون عامل عدم 

 تطلعاتهم الم�سروعة. وفي 
َّ
ا�ستقرار اإذا لم ُتلب

المقابل، يمكنهم بالمثل اأن ي�سطلعوا بدور فاعل 

في ر�سم م�ستقبل ال�سرق الأو�سط.

فهم ل يمكنهم اأن ي�سمحلوا ولن يتال�سوا، بل 

جدوا منذ اآلف 
ُ
�سيبقون في ال�سرق الأو�سط حيث و

ال�سنين. 

بالقومية الكردية، هي القا�سم الأدنى الم�سترك 

بين الثالثة، وهي بمثابة الغراء الذي يجعلها 

تلت�سق ببع�سها في نزاعها الحاد على ال�سلطة مع 

حركة الداعية غولن، وهي حركة اأُخرى قومية 

ت �سلطة اأردوغان وحلفائه.
ّ
�سّنية اإ�سالمية تحد

ول �سك في اأن منظومة ال�سلطة التركية هذه 

ل يمكنها اأن ت�سمح بقيام دولة كردية م�ستقلة 

في �سمال العراق على الرغم من عالقة ''ال�سيد 

بخادمه'' القائمة بين اأردوغان وبارزاني، وذلك، 

في المقام الأول، لأنها �ستهدد ت�سكيلة القوى 

القومية الجديدة في داخل تركيا، وبالتالي قد 

ت�سعفها؛ وثانيًا، وهو الأهم، اأن ا�ستقالل الأكراد 

اأينما يحّل ــ بغ�ّش النظر عن كونه تحت زعامة 

بارزاني المعادي لحزب العمال الكرد�ستاني ــ 

نظر اإليه من طرف الدولة التركية كتهديد 
ُ
ي

ا�ستراتيجي لوحدة اأرا�سي تركيا و�سالمتها.

وفي غياب موافقة اإحدى القوتين 

الإقليميتين، اإيران اأو تركيا، على الأقل، اأو قوة 

عظمى عالمية، مثل الوليات المتحدة، فاإن اأي 

كتب لها البقاء ما دام 
ُ
دولة كردية م�ستقلة لن ي

اإقليم كرد�ستان العراق ل يملك منفذاً على البحر.

لقد مّثل الحلف ال�سمني لواأد ا�ستقالل 

كرد�ستان بين اأنقرة وطهران وبغداد تكراراً 

لميثاق �سعد اآباد في �سنة 1937، والذي جمع 

الدول الثالث بهدف الحفاظ على �سالمة حدودها 

من اأي انتهاك.

لقد اأثبت التطور الماأ�سوي لأحداث ت�سرين 

الأول/اأكتوبر اأن ل النظام الدولي ول النظام 

الإقليمي م�ستعدان ل�ستيعاب وقبول كيان كردي 

م�ستقل في ال�سرق الأو�سط.

وهنا تكمن المفارقة: فتطلعات الأكراد اإلى 

اإقامة دولة تلتقي مع تطلعات الفل�سطينيين اإلى 

ذلك. وقد اأكد الباحث الإ�سرائيلي �سلومو اأفينيري 

الترابط بينهما في مقالة بعنوان: ''مثل 

الفل�سطينيين، ي�ستحق الأكراد اأن تكون لهم دولة''، 


