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ت�شاندار*

انكفاء م�رشوع الدولة الكردية**
عد خريف �سنة  2017مف�ص ًال في تاريخ الأكراد في ال�شرق الأو�سط ،فاال�ستفتاء الذي
ُي ّ
كان ُيفتر�ض �أن ي�ضع لبنة �صلبة في عملية ت�أ�سي�س الدولة الكردية ،غدا وبا ًال عليهم
بعدما ف�شلت القيادة الكردية ممثلة في م�سعود برزاني في �إقناع دول الإقليم والمجتمع
الدولي بت�أييد نتائج اال�ستفتاء على اال�ستقالل في �إقليم كرد�ستان ــ العراق ،والذي
�صوت فيه بنعم  %92من �أ�صل  %70من مجمل عدد الناخبين الم�شاركين ،كما ف�شلت
ّ
في مواجهة القوات العراقية والح�شد ال�شعبي اللذين �أعادا ال�سيطرة على مناطق متنازع
عليها ،وخ�صو�ص ًا كركوك ،بفعل عدم ا�ستعداد ق�سم من الأكراد لمواجهة الحكومة العراقية
المركزية بال�سالح ،الأمر الذي �أطلق اتهامات بـ ''الخيانة'' في �أو�ساط الأكراد.
ومع انقالب م�سار الأمور على غير ما كان متوقعاً ،ف�إن الأكراد �شعروا مجدداً بخيانة
العالم لهم ،وب�أنهم ال يزالون منق�سمين على �أنف�سهم ،وب�أن ''ال �أ�صدقاء �سوى الجبال''.
لكن ،وعلى الرغم من اندثار حلم الدولة الكردية �إلى �أجل غير م�سمى ،ف�إن عدم حل ق�ضية
تحول في طبيعة الأنظمة التي تتقا�سم وجودهم� ،أو من خالل
الأكراد� ،سواء من خالل
ّ
�إعطائهم حق �إقامة دولة ،يعني �أن ال�شرق الأو�سط لن ي�شهد ا�ستقراراً م�ستديماً.

فت
عر ُ
ّ

في منت�صف ت�سعينيات القرن
الما�ضي ،وفي مقالتين
متتابعتين ،جوهر الق�ضية الكردية ب�صفتها
م�سعى لإقامة دولة ل�شعب يفتقر �إلى كيان
ر�سمي .فالأكراد يمثلون مجموعة قومية كبيرة
موزعة على �أربعة دول في ال�شرق الأو�سط،

ويعي�ش ن�صفهم في تركيا.
ُيقدر عدد الأكراد في ال�شرق الأو�سط بنحو 35
�إلى  40مليون ًا .وفي تقديري ف�إن الق�ضية
حية �إلى �أن يحقق الأكراد
الكردية �ستبقى ّ
تطلعاتهم �إلى بناء دولة كردية� ،أو حتى ت�شهد
الدول التي يتبعون لها تحوالت عميقة ي�شعرون

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

Kurds in the Middle East: Aspirations, Disappointment, Disunity, Trauma, Instability.

ترجمة� :صفاء كنج.
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معها بانتفاء الحاجة �إلى �إقامة دولة م�ستقلة
حية،
خا�صة بهم؛ وما دامت الق�ضية الكردية ّ
ف�إنها �ستظل تمثل م�صدراً دائم ًا لعدم اال�ستقرار
والنزاعات في المنطقة.
عا�ش الأكراد ،في حقبة ما بعد الحرب
الباردة ،وخ�صو�ص ًا بعد قرن من بقائهم بال
دولة ،محبطين وم�شرذمين ومنق�سمين ،ب�شكل لم
ي�شهده ال�شرق الأو�سط.
ففي العراق ب�صورة خا�صة ،وبعد �سقوط
�صدام ح�سين ونظام حزب البعث ،نجحوا بف�ضل
ت�صميمهم على تحويل العراق �إلى دولة فدرالية
بحكم الد�ستور ،و�إقامة حكومة كرد�ستان
الإقليمية وعا�صمتها �أربيل� .شغل الأكراد منا�صب
ح�سا�سة في بغداد ،و�أ�صبح زعيم االتحاد الوطني
الكرد�ستاني جالل طالباني (،)2017 – 1933
الذي ُتوفي في  3ت�شرين الأول�/أكتوبر 2017
في برلين� ،أول رئي�س كردي للعراق.
في تركيا حيث ا�ستمر التنكر للـهوية الكردية
لعدة عقود ،بد�أ الأكراد حركة تمرد في �سنة
 1984بقيادة حزب العمال الكرد�ستاني ،مثلت
تحدي ًا قوي ًا للدولة التقليدية المركزية التركية،
وم�شكلة دائمة لثاني �أقوى جي�ش في حلف �شمال
الأطل�سي .فقد ن�شط حزب العمال الكرد�ستاني
داخل تركيا وخارجها من المناطق الكردية
المجاورة في �شمال العراق ،وفي �شمال �سورية،
وحتى �إلى حد ما من داخل �إيران .وبعد �أكثر من
ثالثين عام ًا من ال�صراع الم�سلح ،لم ينجح
الجي�ش التركي في الق�ضاء على حركة التمرد.
عالوة على ذلك ،نجحت الأحزاب ال�سيا�سية
الم�شروعة الم�ؤيدة لحزب العمال الكرد�ستاني في
تركيا ( ،)PKKفي الفوز في االنتخابات البلدية
وتخطت في االنتخابات
ب�أكثر من  100بلدية،
ّ
الت�شريعية في حزيران/يونيو �سنة  ،2015عتبة
الـ  %10ال�ضرورية لدخول البرلمان ،وباتت
ت�شغل فيه  80مقعداً.
� ّأما في �سورية ،فقد تم ّكن م�ؤيدو حزب العمال
الكرد�ستاني من ال�سيطرة على �أكثر من  %30من
مناطق �شرق و�شمال �شرق البلد ب�صورة خا�صة،

ونجحوا في الح�صول على م�ساعدات من
الواليات المتحدة الأميركية في حربهم �ضد
وقدموا الدليل
تنظيم الدولة الإ�سالمية ''داع�ش'' ّ
على مرونتهم ال�سيا�سية ،عبر �إقامة عالقات
جيدة مع رو�سيا �أي�ض ًا .و�سار حزب االتحاد
الديمقراطي ( )PYDالذي يمثل القوة الرئي�سية
في المناطق ذات الأغلبية الكردية في �سورية
وجناحه الع�سكري ''وحدات حماية ال�شعب''
( ،)YPGعلى خطى قائد حزب العمال
الكرد�ستاني عبد اللـه �أوجالن في �إقامة كيان
ديمقراطي يتمتع بالحكم الذاتي بد ًال من
االنف�صال .ف�أوجالن ت�أثر بالمفكر الأميركي
�سماه
الفو�ضوي موراي بوكت�شين ،وتب ّنى ما ّ
''الحكم الذاتي الديمقراطي'' ب�صفته نموذج ًا
للحكم الذاتي الكردي �ضمن ال�سياق الإقليمي
الأو�سع لـ ''الكونفدرالية الديمقراطية'' .وكان هذا
عر�ضه للم�شكلة مع الدول حيث
هو الحل الذي ّ
تتواجد �أقليات كردية كبيرة الحجم.
وكان متوقع ًا �أن ينتقل ت�أثير بروز الدور
الكردي على عدة م�ستويات في الدول الإقليمية
الثالث ،تركيا والعراق و�سورية� ،إلى �إخوتهم
�أكراد �إيران الذين باتوا بالتدريج يتطلعون �إلى
الإنجازات التي حققها �أكراد تلك الدول.
وهكذا ،بات الأكراد في العقد الثاني من
القرن الحادي والع�شرين ،ي�شكلون قوة جديدة
ُيح�سب لها ح�ساب في ال�شرق الأو�سط .فقد برزت
الأقلية القومية التي كانت محرومة في القرن
الما�ضي لت�صبح طرف ًا جديداً م�ؤثراً في الم�سرح
ال�سيا�سي ال�شرق الأو�سطي ،و�ساد االعتقاد على
نطاق وا�سع ،ب�أن اللحظة حانت كي ينال الأكراد
ما ي�صبون �إليه.
ظل ذلك �سائداً حتى خريف �سنة .2017
فالأكراد لم يكونوا يوم ًا �أقرب �إلى بناء دولة في
مما كانوا عليه في �أيلول�/سبتمبر ،2017
العراق ّ
عندما �أيد اال�ستقالل  %92من �أ�صل  %70من
مجمل عدد الناخبين الم�شاركين في اال�ستفتاء
الذي نظمته حكومة �إقليم كرد�ستان العراق
بقيادة م�سعود بارزاني .لقد �ساد االعتقاد على
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نطاق وا�سع ب�أن م�سعود بارزاني �سيحقق ما عجز
عنه والده المال م�صطفى بارزاني ،رافع لواء
الق�ضية الكردية في القرن الع�شرين ،و�سيقود
الأكراد �إلى �إقامة �أول دولة م�ستقلة قابلة للحياة.
ومع ذلك ،انقلب م�سار الأمور على غير ما كان
متوقع ًا في ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2017بفعل
تطورات �سيمتد ت�أثيرها لفترة طويلة لي�شمل
جميع الأكراد ،ولي�س �أكراد العراق فقط.
لقد خ�سر الأكراد معظم ما ك�سبوه في العراق
بين �سن َتي ( 1991نهاية حرب الخليج) و2014
(عندما �سيطروا على جميع الأرا�ضي التي ادعوا
�أحقيتهم فيها وتنازعوا عليها مع الحكومة
العراقية بما في ذلك محافظة كركوك عندما
انهارت القوات العراقية �أمام تقدم ''داع�ش'').
ال عن خ�سارة تلك الأرا�ضي ون�صف الإنتاج
وف�ض ً
النفطي الذي كانت ت� ّؤمنه حقول كركوك لحكومة
كرد�ستان العراق ،فقد خ�سروا مدينة كركوك التي
�سماها الإعالم الغربي ''قد�س الأكراد''.
والحقيقة �أن الأمر لم يكن �أكثر من عبارة
اخترعها جالل طالباني الذي كان بارع ًا في
ا�ستخدام جمل رنانة تلقى ا�ستجابة في �أو�ساط
الغرب .لقد كان يطيب لي �أن �أ�شاك�س ''مام جالل''
(�أي العم جالل ،كما كان يناديه كل َمن عرفوه
جيداً) ب�أن �أقول له �إنه ال يوجد في كركوك ما هو
روحي �أو مركزي يجعل من الممكن ت�شبيهها
بالقد�س مهد الديانات التوحيدية الثالث،
با�ستثناء الذهب الأ�سود في جوفها� ،أو النفط.
ومن دون نفط كركوك ،ال يملك الأكراد ثروة
اقت�صادية يمكنهم االعتماد عليها لبناء دولتهم
الم�ستقلة .ونتيجة ذلك ،وخ�صو�ص ًا عقب
خ�سارتهم كركوك ،ربما بات حلم الأكراد
ال �إلى �أجل غير م�سمى.
مرح ً
باال�ستقالل ّ
والأهم من هذا كله ،هو ال�صدمة التي �شعر
بها كل كردي �سواء �أكان يعي�ش في ال�شرق
الأو�سط �أم في ال�شتات ،وال �سيما في �أوروبا ،بعد
الإخفاق الذي ُمني به �أكراد العراق .لقد ك�شفت
هذه ال�صدمة مجدداً الت�شرذم الكردي الم�ستع�صي،
والذي كان ُيعتقد �أنه انتهى تقريب ًا خالل العقدين
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الما�ضيين بعد �أن ك ّلف الأكراد كثيراً من
الم�صائب التي حلت بهم.

معاناة تاريخية
لقد بد�أت معاناة الأكراد في نهاية الحرب
العالمية الأولى التي �أنهت اال�ستقرار ال�سيا�سي
الن�سبي والوحدة الإدارية والأنماط التي كانت
ت�سير عليها الأن�شطة االقت�صادية والتجارية منذ
مئات الأعوام في ال�شرق الأو�سط ،وتم االتفاق
على تق�سيم �أرا�ضي ال�سلطنة العثمانية في ال�شرق
الأو�سط بموجب اتفاقية �سايك�س ــ بيكو ال�سرية
في �سنة  1919بين الدولتين المنت�صرتين في
الحرب ،بريطانيا وفرن�سا .وفي نهاية المطاف،
كر�س م�ؤتمر باري�س ل�سنة  1919تق�سيم ال�شرق
ّ
الأو�سط بين القوتين الغربيتين :ح�صلت فرن�سا
على ال�شرق الأدنى ،وبريطانيا على بالد ما بين
النهرين.
لم ي� ّؤد تق�سيم �أرا�ضي ال�سلطنة العثمانية في
منطقة ما بين النهرين (وكذلك في ال�شرق الأدنى
�إلى حد ما) �إلى تق�سيم الأكراد فقط ،بل �إلى
�شرذمتهم �أي�ض ًا ،وجعلهم ''�أكبر قومية بال وطن
في العالم'' ،مثلما �سيظلون يو�صفون لعدة �أعوام
الحقة.
وكان من الطبيعي �أن ي�شعر الأكراد باال�ستياء
لمثل هذه النتيجة ،فن�ش�أت حركات احتجاج في
بلدانهم الجديدة ،وال �سيما في العراق وتركيا،
و�صار ُينظر �إلى الأكراد بعد نهاية الحرب
العالمية الأولى ،على �أنهم م�صدر لعدم اال�ستقرار
في كل من الدول التي �أُرغموا على �أن ي�صبحوا
تابعين لها .وبات الأكراد ُيعتبرون ،في نظر
النخب الحاكمة في الدول الم�شكلة حديث ًا� ،أو
بالن�سية �إلى �أغلبية ال�سكان من غير الأكراد،
حجارة �شطرنج تتحكم فيها القوى العظمى
لإ�ضعاف الم�ؤ�س�سات الحديثة ال�ضعيفة .لقد نظر
�إليهم الأتراك والعرب والفر�س ،جميع ًا ،بازدراء،
� ّأما الأكراد ف�شعروا بخيانة الدول العظمى لهم.
لقد كانت بريطانيا في �أعقاب الحرب العالمية
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الأولى ،وكذلك في �سن َتي  1975و ،1991والآن
الواليات المتحدة الأميركية في �سنة ،2017
وراء �شعورهم بالغدر .وهكذا باتت عبارة �أن ''ال
�أ�صدقاء للأكراد �سوى الجبال'' قو ًال �شائع ًا
يتناقلونه منذ عقود ليتحول �إلى قناعة را�سخة،
على الرغم من عدم توفر �أ�سا�س يبررها.
في حقبة ما بعد الحرب العالمية الأولى،
ن�ش�أت حالة من رف�ض قبول الآخر بين العرب
والأكراد من جهة ،والأتراك والأكراد من جهة
جراء
ثانية ،وبالتالي بد�أت معاناة الأكراد ّ
مق�سمين بين
الحرمان .لقد كانوا في الأ�صل ّ
ال�سلطنة العثمانية و�إيران ،وعندما تغيرت خريطة
�أوروبا وال�شرق الأو�سط عقب الحرب العالمية
الأولىُ ،ق ِّ�سموا على �أربع دول هي تركيا و�إيران
والعراق و�سورية .وفي تركيا كمال �أتاتورك،
الأكثر تقدم ًا وحداثة بين تلك الدول الأربع ،وبعد
القمع الوح�شي لأول حركة ع�صيان كردية في
�سنة  ،1925بات كل ما ي�شير �إلى القومية
الكردية محظوراً .وذهب �إنكار الأكراد �إلى حد
ت�سميتهم ''�أتراك الجبال'' ،وهو ما ا�ستمر �إلى وقت
قريب.
�إن الدور الذي قامت به ال�سيا�سات
اال�ستعمارية ( )colonialوما بعد اال�ستعمارية
( )post-colonialللقوى الأجنبية والإقليمية في
محنة الأكراد ،لن يكفي بمفرده ل�شرح ت�شرذم
الأكراد� .إذ �أدت الطبيعة الجغرافية لكرد�ستان،
والخ�صائ�ص االجتماعية للأكراد �أي�ض ًا ،دوراً
ال في تق�سيمهم .فكرد�ستان هي منطقة
هائ ً
جغرافية لم ي�سبق �أن تم تر�سيم حدودها ب�صورة
وا�ضحة غير متنازع عليها على مر التاريخ ،ومع
ذلك ،و�أيا تكن كرد�ستان ،فهي �أ�سا�س ًا منطقة
�شرق �أو�سطية تغطيها الجبال الوعرة والعالية
ذات الأخاديد والأودية العميقة .وي�ضاف �إلى
هذه الت�ضاري�س الم�ستع�صية التي تجعل من
ال�صعب قيام حكم مركزي يب�سط �سلطاته انطالق ًا
من مركز �سيا�سي واحد ،الطابع الع�شائري الغالب
على المجتمع الكردي تقليدي ًا .فالذهنية
الع�شائرية المت�أ�صلة ت�ؤدي دوراً كبيراً في

�سهل
االنق�سام الذي يعانيه الأكراد عامة .وقد ّ
انق�سامهم على الفاعلين الإقليميين ومراكز القوى
ت�سد'' عليهم خدمة
''فرق ُ
الدولية تطبيق �سيا�سة ّ
لم�صالح تلك القوى والمراكز على ح�ساب م�صلحة
الأكراد� .إن هذه االنق�سامات الكردية ،كانت على
ع�صية على الحل.
الدوام ،وال تزال،
ّ
يطرح جو�ست هيلترمان ،خبير ال�شرق الأو�سط
لدى ''المجموعة الدولية للأزمات'' ،في مقالته
عن الآثار الوخيمة لخ�سائر الأكراد الأخيرة في
العراق� ،س�ؤا ًال م�شروع ًا هو'' :ماذا لو �أن القوى
اال�ستعمارية �سمحت للأكراد ب�إقامة دولة في
ع�شرينيات القرن الع�شرين؟'' ،ففي هذه المقالة
التي عنوانها'' :لقد عاد الأكراد �إلى حيث بد�أوا''،
كتب ما يلي:

�إن الإحباط االفترا�ضي الذي �شعر به الأكراد
تالي ًا كان و�سيبقى مرتفع ًا ،مثلما ظل
الإحباط الذي ال يزال العرب ي�شعرون به
منذ �أكثر من قرن ب�سبب �إعادة ت�شكيل العالم
العربي .وهذا لأن ما فكرت فرن�سا وبريطانيا
في تخ�صي�صه لقيام كرد�ستان م�ستقلة كان
م�ساحة ت�شمل �أقل كثيراً من المناطق التي
ي�سكنها الأكراد .كانت الدولة الكردية �ستم َّزق
�إرب ًا ،ومثل العرب �سيظل الأكراد ي�صبون
على امتداد �أجيال لإعادة توحيدها .وحتى
�إن ح�صل الأكراد على دولة اليوم ،ف�إن ذاك
ال�شعور �سيظل حاداً.
هذا ما كانت �ستكون عليه الحال على الأرجح،
وهذا على العموم ،تقويم دقيق للو�ضع .ومع هذا،
يمكن �أن ُيفهم �شعور الجيل الجديد من الأكراد
باالنتماء �أكثر �إلى وطنهم كرد�ستان ،من الناحية
النظرية على الأقل ،ويمكن لهذا �أن يمثل
ديناميكية جديدة لوالدة حركة كردية �شاملة في
�أعقاب �صدمة كرد�ستان العراق في ت�شرين
الأول�/أكتوبر .2017
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كرد�ستان الكربى جمدداً
الجيل الجديد من ال�شباب الكرد المت�أثر
بحركة التمرد الكردي في تركيا ،والمدفوع
بالنجاحات التي حققها حزب االتحاد
الديمقراطي في �سورية فيما ي�سمونه ''النظام
االتحادي الديمقراطي'' في �شمال �سورية ،يرى
كرد�ستان ترت�سم من جديد .ويطلق ه�ؤالء الأكراد
الذين تتزايد �أعدادهم على �شمال �سورية ا�سم
''روج �آفا'' وتعني بالكردية ''الغرب'' ،وعلى �شمال
العراق ا�سم ''با�شور'' ويعني الجنوبّ � ،أما جنوب
�شرق و�شرق تركيا ف ُت�سمى ''باكور'' ،بينما ُيطلق
على غرب �إيران ا�سم ''روجيالت'' ومعناها ال�شرق.
�إن كثيرين من �أبناء الجيل الجديد ال ي�ستخدمون
مفهوم كرد�ستان في �أحاديثهم اليومية.
فاالتجاهات الجغرافية التي ي�ستخدمونها ت�شير
�إلى مختلف �أجزاء كرد�ستان ،فبد ًال من ا�ستخدام
�سورية والعراق وتركيا و�إيران في كالمهم،
ف�إنهم يقولون'' :روج �آفا'' ،و''با�شور'' ،و''باكور''،
و''روجيالت''.
ولن ي�شعر ه�ؤالء ال�شباب على الأرجح بالر�ضا
�إذا ما �ضمت دولة كردية م�ستقلة �أجزاء من
كرد�ستان فقط ،مثلما كانت �ستكون عليه الحال
لو �أن ح�سابات م�سعود بارزاني لم تعرف نهاية
م�أ�سوية بالن�سبة �إلى الأكراد .ففداحة الخط�أ الذي
وقع فيه م�سعود بارزاني تكمن في �أنه �أحبط
�آمال الأكراد في �إدخال تعديالت حدودية طال
انتظارها في ال�شرق الأو�سط في �أعقاب انتهاء
الحرب الباردة.
لقد ُر�سمت حدود المنطقة في �أعقاب الحرب
العالمية الأولى ،وبعد قرون من الحكم العثماني،
ولم ُت َ�ضف �سوى دولة �إ�سرائيل �إلى خريطة
المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية .ثم انتهت
الحرب الباردة بانهيار االتحاد ال�سوفياتي
والكتلة ال�سوفياتية في �أوروبا ال�شرقية وتفكيك
يوغو�سالفيا ،فبرزت خريطة �أوروبية جديدة؛ وقد
جرى تو ّقع الأمر نف�سه في ال�شرق الأو�سط ،وال
�سيما بين الأكراد .ففي القرن الع�شرين ،جرت
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التغييرات على خريط َتي �أوروبا وال�شرق الأو�سط
ب�صورة متوازية ،وبالتالي كان الأمر نف�سه
متوقع ًا ،لكن الخط�أ الذي وقع فيه بارزاني
ال عن التعنت التركي والإيراني ،وعدم
(ف�ض ً
اكتراث الغرب ،وخيانة الأكراد� ،أي تلك العوامل
مجتمعة) ،حطم هذه الآمال.
بعد �سقوط جمهورية مهاباد الكردية
الق�صيرة الأجل في �إيران في �سنة  ،1946انتقل
مركز الحركة القومية الكردية �إلى العراق .وفي
�سنة  ،1961وفي ظل القائد الع�سكري لجمهورية
مهاباد الكردية ،المال م�صطفى بارزاني ،انتف�ض
�أكراد العراق �ضد نظام بغداد ،ومنذ تلك ال�سنة،
�أقامت �إ�سرائيل عالقات مع الحركة القومية
الكردية في العراق.

العامل الإ�رسائيلي

لقد �ساهم دعم �إ�سرائيل الحزب الديمقراطي
الهوة
الكرد�ستاني بزعامة بارزاني ،في تو�سيع ّ
بين العرب والمطالب القومية الكردية ،وبات
ُينظر �إلى الن�ضال الكردي ،و�إن كان يتمتع
ببع�ض ال�شرعية ،من منظور معاداة �إ�سرائيل
للعرب .لقد تم ربطه ب�صورة متزايدة بالم�صالح
الإ�سرائيلية في المنطقة.
و�أي ًا تكن حقيقة جوهر العالقة ،ف�إنه قد
يكون مجانب ًا لل�صواب االفترا�ض �أن الأكراد هم
على الدوام ،حلفاء �إ�سرائيل الطبيعيون في
المنطقة ،بل يجب عدم التغا�ضي عن واقع �أن
حركتين كرديتين رئي�سيتين كان لديهما عالقات
قوية مع الحركات الفل�سطينية ،ونمتا في بيئة
�سيا�سية وثقافية عربية .فقد �أقام جالل
طالباني ،زعيم االتحاد الوطني الكرد�ستاني
و�أول رئي�س عراقي بعد فترة �صدام ح�سين،
عالقات قوية مع الجبهة ال�شعبية لتحرير
فل�سطين التي �أ�س�سها جورج حب�ش ،وعا�ش �أعوام ًا
في �سورية وفي بيروت ،ون�ش�أ �سيا�سي ًا في بيئة
�سيا�سية وثقافية موالية للفل�سطينيين في �سورية
وفي لبنان.
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وتجدر الإ�شارة �أي�ض ًا �إلى �أن حزب العمال
الكرد�ستاني في تركيا ،وهو �أ�سا�س ًا حركة �شبه
مارك�سية مثل حركة طالباني� ،أقام عالقات
مماثلة ،وكان �أكثر ت�أثراً بالمنظمات الفل�سطينية.
لقد �أقام زعيمه عبد اللـه �أوجالن 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  15عام ًا ،وعا�ش �أوجالن
قرابة  20عام ًا في �سورية .ولذلك ،ف�إن �أي نظرة
�إلى الحركات الكردية المنا�ضلة ب�صفتها العب ًا
�إقليمي ًا مقرب ًا من �إ�سرائيل فقط� ،ستكون نظرة
م�شوهة.
وعلى الرغم من هذه الحقائق ،ف�إن ت�أييد
�إ�سرائيل للرهان الكردي الأخير على نيل
اال�ستقالل في العراق� ،أدى دوراً حا�سم ًا في
الم�صيبة التي ُمني بها الأكراد.
وفي هذا ال�سياق� ،أ�صدر معهد ال�ش�ؤون الدولية
( )Istituto Affari Internazionaliالإيطالي،
وهو مركز �أبحاث غير ربحي يحظى بتقدير،
تقريراً بعنوان'' :العامل الإ�سرائيلي وم�سعى �أكراد
ت�ضمن معلومات
العراق من �أجل اال�ستقالل''،
ّ
مهمة في المقطع التالي:

�إن �إقامة دولة كردية م�ستقلة في �شمال
العراق ،من وجهة النظر الإ�سرائيلية ،ت�ساعد
في تخفيف التهديدات الإقليمية ،وت�ش ّكل
عاز ًال �أمام النفوذ الإيراني ،وتعرقل مخطط
�إيران لإقامة ''الهالل ال�شيعي'' الذي يربط
�إيران بالعراق و�سورية وحزب اللـه في
لبنان [.]....
وي�ست�شهد التقرير بكينيث بوالك ،المحلل ال�سابق
لدى وكالة اال�ستخبارات المركزية الأميركية
( ،)CIAوالم�س�ؤول في مجل�س الأمن القومي
الأميركي ،والذي قال�'' :إن �إ�سرائيل متلهفة
لإقامة عالقات �صداقة في المنطقة ،والأكراد
ب�صورة عامة يريدون �أن يكونوا �أ�صدقاء ،وال

يكترثون لفل�سطين� ...إن كرد�ستان الم�ستقلة (�إذا
�أقيمت)� ،ستكون قاعدة للعمليات الإ�سرائيلية �ضد
�إيران ،من خالل �أكراد �إيران''.
لهذا ال�سبب ،من الطبيعي �أن تفعل �إيران كل
ما في و�سعها لمنع قيام دولة كردية بجوارها.
ال عن ذلك ،بينما ينظر الإيرانيون �إلى الأكراد
ف�ض ً
ب�صفتهم مكون ًا طبيعي ًا من مكونات بلدهم ،ف�إن
قيام كرد�ستان م�ستقلة يطرح تهديداً وجودي ًا لهم.
ولي�س قيام كيان كردي م�ؤيد لال�ستقالل في
الجوار �سوى عامل م�شجع على �إحياء تطلعات
مماثلة لدى �أكراد �إيران .وعند هذه النقطة ،تلتقي
م�صالح ومخاوف �إيران وتركيا.
لقد �أ�صبح �إقليم كرد�ستان العراق نقطة دخول
تركيا في المعادلة العراقية في العقد الأول من
القرن الحادي والع�شرين .فتطور العالقات
ال�سيا�سية ،وخ�صو�ص ًا االقت�صادية وحتى
ال�شخ�صية (وال �سيما بين عائل َتي �أردوغان
وبارزاني) ،جعل م�سعود بارزاني ي�ضع بي�ضه
كله تقريب ًا في �سلة تركيا .لقد �أخط�أ في اعتقاده
�أن تركيا لن تتخذ موقف ًا معادي ًا 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 �أردوغان في موقعه المحوري ب�صفته
م�سلم ًا قومي ًا متحالف ًا مع جماعة االتحاد
والترقي الجديدة المهيمنة على الم�ؤ�س�سة الأمنية؛
''الدولة العميقة'' التركية؛ حزب العمل القومي
المغالي في توجهه القومي بزعامة دولت
كمكون �آخر في ''الدولة العميقة'' التركية.
به�شلي،
ّ
وتمثل العداوة للتطلعات القومية الكردية
الرابط الرئي�سي بين هذه المكونات الثالثة،
فتجمع ما بينها وتجعل من كل منها جزءاً من
ت�شكيلة القوى الجديدة في تركيا بعد النزاع
تياري الإ�سالم ال�س ّني
الحاد على ال�سلطة بين َ
التركي ،وهما حركة فتح اللـه غولن ،وحزب
العدالة والتنمية بزعامة �أردوغان.
�إن المعاداة لكل ما هو كردي �أو على �صلة
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بالقومية الكردية ،هي القا�سم الأدنى الم�شترك
بين الثالثة ،وهي بمثابة الغراء الذي يجعلها
تلت�صق ببع�ضها في نزاعها الحاد على ال�سلطة مع
حركة الداعية غولن ،وهي حركة �أُخرى قومية
تحدت �سلطة �أردوغان وحلفائه.
�س ّنية �إ�سالمية ّ
وال �شك في �أن منظومة ال�سلطة التركية هذه
ال يمكنها �أن ت�سمح بقيام دولة كردية م�ستقلة
في �شمال العراق على الرغم من عالقة ''ال�سيد
بخادمه'' القائمة بين �أردوغان وبارزاني ،وذلك،
في المقام الأول ،لأنها �ستهدد ت�شكيلة القوى
القومية الجديدة في داخل تركيا ،وبالتالي قد
ت�ضعفها؛ وثاني ًا ،وهو الأهم� ،أن ا�ستقالل الأكراد
بغ�ض النظر عن كونه تحت زعامة
�أينما ّ
يحل ــ ّ
بارزاني المعادي لحزب العمال الكرد�ستاني ــ
ُينظر �إليه من طرف الدولة التركية كتهديد
ا�ستراتيجي لوحدة �أرا�ضي تركيا و�سالمتها.
وفي غياب موافقة �إحدى القوتين
الإقليميتين� ،إيران �أو تركيا ،على الأقل� ،أو قوة
عظمى عالمية ،مثل الواليات المتحدة ،ف�إن �أي
دولة كردية م�ستقلة لن ُيكتب لها البقاء ما دام
�إقليم كرد�ستان العراق ال يملك منفذاً على البحر.
لقد م ّثل الحلف ال�ضمني لو�أد ا�ستقالل
كرد�ستان بين �أنقرة وطهران وبغداد تكراراً
لميثاق �سعد �آباد في �سنة  ،1937والذي جمع
الدول الثالث بهدف الحفاظ على �سالمة حدودها
من �أي انتهاك.
لقد �أثبت التطور الم�أ�سوي لأحداث ت�شرين
الأول�/أكتوبر �أن ال النظام الدولي وال النظام
الإقليمي م�ستعدان ال�ستيعاب وقبول كيان كردي
م�ستقل في ال�شرق الأو�سط.
وهنا تكمن المفارقة :فتطلعات الأكراد �إلى
�إقامة دولة تلتقي مع تطلعات الفل�سطينيين �إلى
ذلك .وقد �أكد الباحث الإ�سرائيلي �شلومو �أفينيري
الترابط بينهما في مقالة بعنوان'' :مثل
الفل�سطينيين ،ي�ستحق الأكراد �أن تكون لهم دولة''،

مداخل

027

ن�شرتها م�ؤ�س�سة ''بروجكت �سنديكيت'' (Project
 )Syndicateفي  26ت�شرين الأول�/أكتوبر .وطرح

�أفينيري حجة �أخالقية بقوله'' :يتفق اليوم
الجميع تقريب ًا على �أن ال�شعب الفل�سطيني ي�ستحق
�أن تكون له دولة ،و�أنهم يجب �أ ّال يعي�شوا تحت
حكم �إ�سرائيل'' ،ثم تابع:

�إن تقرير الم�صير القومي هو حق عالمي
يجب عدم �إنكاره على �شعوب تعاني في
ظل �أنظمة م�ضطهِ دة غير ديمقراطية .وهذه
الحجج التي تنطبق بحق على الفل�سطينيين
يجب �أن تنطبق بالمثل على الأكراد.
ومع هذا ،ف�إن الموقف الأخالقي في �سنة 2017
لم يتمكن من التغلب على الواقعية ال�سيا�سية
( )realpolitikفي ال�شرق الأو�سط ،وتطلعات
الأكراد اال�ستقاللية بعد ت�شرين الأول�/أكتوبر
 ،2017باتت م�ؤجلة على الأقل لجيل �آخر �إن لم
يكن �أكثر .والالفت في الأمر �أن الزعماء الثالثة
الرئي�سيين الذين كان يمكن للأكرد االلتفاف
حولهم طوال ن�صف قرن ما عادوا موجودين:
جالل طالباني توفي؛ عبد اللـه �أوجالن م�سجون
مدى الحياة في �سجن تركي وال �أحد ي�سمع عنه
�شيئ ًا؛ م�سعود بارزاني لحق به العار كقائد
�سيا�سي.
وعلى الرغم من هذا كله ،يبقى الأكراد
مجتمع ًا قومي ًا كبيراً فوق م�ساحة �شا�سعة من
الأر�ض في ال�شرق الأو�سط ،وقد يبقون عامل عدم
لب تطلعاتهم الم�شروعة .وفي
ا�ستقرار �إذا لم ُت َّ
المقابل ،يمكنهم بالمثل �أن ي�ضطلعوا بدور فاعل
في ر�سم م�ستقبل ال�شرق الأو�سط.
فهم ال يمكنهم �أن ي�ضمحلوا ولن يتال�شوا ،بل
�سيبقون في ال�شرق الأو�سط حيث ُوجدوا منذ �آالف
ال�سنين.

