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سابينة ريدل

األكراد في الشرق األوسط
بدائل سياسة السالم لالنفصالية الكردية في تركيا وإيران والعراق وسوريا
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"على مدى السنوات العشر الماضية ،اركب اطراف النزاع أبشع انتهاكات القانون الدولي إلنساني وانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق
اإلنسانان )...( .ولجأت القوات الموالية للحكومة ،وكذالك األطراف المتحاربة األخرى ،إلى أساليب شن الحرب واستخدام األسلحة التي تقلل
م ن المخاطر على مقاتليها ،ال تلك التي تقلل من إيذاء مدنيين ( “.االستنتاجات ،األمم المتحدة ،تقرير)22 : 2021.1.22 : ،
وجدت لجنة تحقيق مستقلة تابعة لألمم المتحدة في عام  2021أن جميع أطراف النزاع في سوريا مذنبون بارتكاب جرائم حرب .الجهات
الفاعلة المعنية ال تشمل فقط القوات الحكومية من الداخل والخارج  ،بل تشمل ً
أيضا الجماعات المسلحة مثل داعش أو وحدات
ارتباطا وثي ًقا باألكراد في الشرق األوسط .لقد تبنت منظماتهم المقاومة
الحماية الشعب الكردية .لذلك فإن األزمة السورية مرتبطة
ً
قضية تأسيس دولتهم  ،وهو المطلب األقصى الذي يريدون وضعه على أجندة مفاوضات السالم الدولية .ومع ذلك  ،كما تظهر برامج
الحزب  ،فإن االنفصالية الكردية ال تتوقف عند حدود سوريا  ،بل تقع على أرض خصبة في تركيا المجاورة وكذلك في العراق وإيران.
وبالتالي  ،فإن تغيير حدود الدولة السورية من شأنه أن يعرض وجود الدول المجاورة لها للخطر.
كما يوضح التحليل التالي لإلطار التاريخي والمفاهيمي  ،فإن هدف القومية الكردية هذا يتعارض مع معايير القانون الدولي .ألن ممثليها
وض عوا أجندتهم الوطنية قبل حتمية األمم المتحدة من أجل السالم  ،فهم يظلون مستبعدين من مفاوضات السالم لألمم المتحدة.
باإلضافة إلى ذلك  ،ينتهك السياسيون اإلقليميون األكراد في محافظاتهم المتمتعة بالحكم الذاتي في شمال سوريا أو شمال العراق
كاف ومعاقبتهم قانونًا .وبالتالي فهي تنتهك المبادئ
ٍ
معايير األمم المتحدة الدنيا للحقوق السياسية دون توثيق هذه االنتهاكات بشكل
األساسية لفصل بين السلطات  ،على المستويين األفقي والعمودي إلدارة الدولة .لذلك  ،يركز هذا التحليل على أدوات سياسة السالم
للقانون الدولي التي تم إنشاؤها بالفعل من قبل المنظمات الدولية مثل األمم المتحدة أو مجلس أوروبا أو منظمة األمن والتعاون في
أوروبا لحماية األقليات اللغوية بشكل فعال مثل األكراد من التمييز و تعزيز حكمهم الذاتي اإلقليمي.
من أجل الحفاظ على الثقة في هذه االتفاقيات الدولية  ،يجب على الحكومات أال تسمح لنفسها باستخدامها لقمع حركات المعارضة
في دول ثالثة أو لخدمة أهداف المنظمات االنفصالية .الحذر مطلوب ألن ميثاق األمم المتحدة يحظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول
األخرى .باإلضافة إلى ذلك  ،هناك خطر االنجرار إلى دوامة تصعيد الصراع العنيف .منذ خريف  ،2015تعرضت ألمانيا للخطر بشكل
خاص ألنها استقبلت حوالي ثلث جميع طالبي اللجوء داخل االتحاد األوروبي .حوالي نصفهم جاءوا من دول ذات أقلية كردية .وبحسب
معلومات طوعية  ،فإن كل طالب لجوء سوري ثلث هو من أصل كردي  ،وبين العراقيين الرقم حتى الثلثين .إنهم يقابلون عددًا كبي ًرا
ً
احتماال ال يمكن السيطرة عليه للصراع... .
من المهاجرين من أصل تركي  ،مما يخلق
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هذا التحليل هو ترجمة من األلمانية وصدر ً
أيضا بترجمة عربية  ،راجع نفس المجلةFPK 1/2022 und 3/2022 :
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السياقات التاريخية والمفاهيمية
والمعيارية للقضايا الكردية

الثنائية وتقديم مساهمة طويلة األجل في حل النزاعات
دائما
اإلقليمية ،فيمكنها البدء في القيام بذلك بنفسها .لديك
ً
فرصة لتفكيك هياكل الصراع عن طريق الحد من توتراتها

نقطة البداية في هذا التحليل هي الصراعات العنيفة حول حقوق

الداخلية.

السكان ذوي الهوية الكردية في الشرق األوسط ،والتي اندلعت

ولذلك ،يركز التحليل الحالي على الوضع السياسي الداخلي

مرا ًرا وتكرا ًرا منذ انهيار اإلمبراطورية العثمانية بعد الحرب

للدول المعنية .سيقدم هذا الفصل األول الحجج لهذا ويشرح

العالمية األولى ( .)1918-1914في البداية ،تركزت المقاومة

األساليب المنهجية .يبدأ هذا بمناقشة الشروط التي يقوم عليها

العنيفة من قبل الميليشيات الكردية في شمال شرق العراق،

الصراع ،بدءا بسؤال "من هم األكراد؟" )dw. com, 28.7.2015

الذي أصبح مستقال في عام  .1932فقط في أوائل الثمانينيات

شكل  )١هذا يمر عبر األدبيات بأكملها ويؤدي إلى إدراك أنه

انتشر إلى الجنوب الشرقي من تركيا والشمال الغربي إليران

يمكن اإلجابة عليها بشكل مختلف اعتمادًا على المشاهد

وانتشر أخي ًرا ً
أيضا إلى شمال سوريا مع اندالع الحرب األهلية

وخلفيته المعيارية .ألن إسناد الهوية ال يعتمد فقط على الحقائق

السورية .ساهم الموقع الجغرافي الخاص في حقيقة أن النزاعات

التاريخية أو األعراف االجتماعية التي تنعكس في النصوص

على حقوق السكان األكراد اليوم تشمل أ كثر من توتر بين األقلية

القانونية والمعاهدات الدولية .في العلوم االجتماعية اليوم ،ال

واألغلبية .تذهب التحليالت الحالية إلى أبعد من ذلك وتزعم أن

جدال في أنه قبل كل شيء قرار يتخذه الفرد يتفاعل بشكل وثيق

"الصراع الكردي طغت عليه صراعات داخلية وإقليمية أخرى"

مع مفهوم األمة .فقط عندما يتم تعريف ذلك إثن ًيا وثقاف ًيا تظهر

وبالتالي من غير المرجح أن يتم حله في المستقبل المنظور

"األقليات القومية" المنحرفة ،والتي يمكن أن تتعرض للتمييز

) .(Mihatsch 2020ومع ذلك ،يمكن ً
أيضا تفسير هذه الروابط

السلبي وكذلك اإليجابي .عندئ ٍذ تحدد حقوق المشاركة الممنوعة

السببية بشكل مختلف :إذا أرادت الدول تحسين عالقاتها

أو الموعودة أو المستردة الخطاب السياسي.

الصراعات الكردية في السياقات اإلقليمية والدولية
شكل  :١الدول ذات األقليات الكردية

يمكن جعل األطروحة األولية حول األبعاد المتعددة للصراعات
الكردية أ كثر دقة بالنظر إلى الوراء على مدى المائة عام الماضية:
منذ البداية ،التنافس بين الدول التي تم تأسيسها حدي ًثا خلف
اإلمبراطورية العثمانية على المناطق الحدودية ،مثل تركيا
والعراق وسوريا ،أثرت على تنميتها المحلية .باإلضافة إلى ذلك،
كان لسلطات االنتداب تأثير مباشر على إعادة تنظيم الدولة:
أدارت بريطانيا العظمى المقاطعات العثمانية في الموصل
وبغداد والبصرة حتى إعالن االستقالل كمملكة العراق وانضمامها
إلى عصبة األمم في  .(Dawisham 2009) 1932/10/3نتيجة
لذلك ،فقدت تركيا مطالباتها باألجزاء الشرقية من الموصل على
الحدود مع إيران .لكن آمال السكان هناك ،الذين يتمتعون
بأغلبية كردية ،بدولتهم الخاصة قد تبددت ً
أيضا .حتى ذلك
الحين ،دعمت إدارة االنتداب البريطاني التمايز العرقي واللغوي
للسكان العثمانيين ،الذين كانت عالقاتهم االجتماعية قد
تشكلت في السابق من خالل االنتماء الديني .روج البريطانيون

المصدر :تجميع خاصTurkey on the globe :
(Afro-Eurasia centered).svg, Wikipedia, 20.4.2011.
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للقومية الكردية على وجه الخصوص ،بل وأوقفوا احتمال الحكم
الذاتي اإلقليمي ).(Natali 2005: 27
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عاما من تسوية قضية الموصل (،)1926
بعد خمسة عشر ً

للحرب  ،نمت المقاومة الكردية في شمال العراق أقوى  ،لكن

انخرطت بريطانيا العظمى مرة أخرى في القضية الكردية .هذه

خاضها الجيشان العراقي والتركي .أصبح الهجوم بالغازات

المرة لم يعد األمر يتعلق فقط بالمصالح المحلية واإلقليمية ،بل

السامة في مدينة حلبجة العراقية ( )1988بمشاركة شركات

يتعلق بسياسات القوة الدولية .في عام  ،1941احتل الجيش

ألمانية رمزا لمعاناة السكان األكراد على وجه الخصوص

البريطاني ،مع الجيش السوفيتي ،إيران بسبب مواردها النفطية

) .(handelsblatt.com, 25.4.2018قد يكون هذا أحد أسباب

الغنية .بعد انتهاء الحرب ،أرادت موسكو الحفاظ على نفوذها في

حصول األكراد على المزيد والمزيد من الدعم من الدول الغربية

شمال البالد .ولذلك فقد دعمت الحركات االنفصالية وأحزابها

بعد انتهاء منافسة النظام في عام  ،1990ولكن مرة أخرى ليس

والمنظمات العسكرية بين اإليرانيين الناطقين بالتركية

بشكل إيثاري :منذ عام  ،2014تم تسليح وتدريب الميليشيات

والكردية .في أوائل عام  ،1946أعلنوا استقالل دولتين جديدتين:

الكردية بهدف منع انتشار اإلسالميين .الدولة (داعش) في

جمهورية أذربيجان المتمتعة بالحكم الذاتي (خارج جمهورية

العراق وسوريا ( .)Gürbey 2015حقيقة أن العديد من

اليوم التي تحمل االسم نفسه) وجمهورية كردستان ،والمعروفة

البشمركة من شمال العراق يواصلون ربط هذا بهدف كردستان

باسم جمهورية مهاباد ) .(bundestag.de, 7.3.2016نظ ًرا ألن

المستقلة وإطالق العنان لقوميتهم الكردية ال يبدو أنها تزعج

تأسيسات الدولة هذه ترافقت مع توسع في األيديولوجية

شركاء التحالف ) .(deutschlandfunk.de, 15.7.2015وزعموا

السوفيتية ،غيرت لندن استراتيجيتها ومنذ ذلك الحين ،جن ًبا إلى

أن مساعدتهم تقتصر على محاربة مليشيا اإلرهاب "داعش"

جنب مع الواليات المتحدة ،طالبت باستعادة سيادة الدولة

) .(Die Linke, 6.3.2019ال يُتوقع صدور بيانات مختلفة من

اإليرانية .بمساعدة إضافية من المقاتلين العراقيين ،وصلوا إلى

الوكاالت الحكومية الرسمية ألن القانون الدولي يقوم على أساس

وجهتهم بعد بضعة أشهر فقط ،مما يعني أن ما يسمى بأزمة

سيادة الدول األعضاء في األمم المتحدة البالغ عددها  193دولة.

إيران قد انتهى .ومع ذلك ،فإن االنسحاب العسكري للقوات

وف ًقا للمادة  )4( 2من ميثاق األمم المتحدة ،ال يجوز لهم التهديد

السوفيتية من إيران كان بمثابة بداية الحرب الباردة التي تلت

أو استخدام القوة ويجب أن يحترموا "سالمة األراضي" اآلخرين

ذلك.

) .(UN-Charta 1945لقد تم انتهاك هذا المبدأ في كثير من

باإلضافة إلى المواجهة بين الشرق والغرب حول األنظمة

األحيان .ومع ذلك ،كقاعدة عامة ،يمكن فقط لألعضاء الدائمين

السياسية واالقتصادية المتنافسة ،منذ الثورة في إيران (،)1979

في مجلس األمن التابع لألمم المتحدة تنفيذ مثل هذه اإلجراءات

شاركت العوامل الدينية أخي ًرا في النزاعات الكردية .ألنه مع إقامة

التي تنتهك القانون الدولي ،ألنهم يعرفون كيفية منع العقوبات

نظام ديني شيعي ،فقدت االتفاقات الثنائية للجزائر ( 13يونيو

من خالل حقهم في النقض .أخي ًرا ،أ كدت تجربة المجتمع الدولي

 )1975بين إيران والعراق أهميتها تدريجياً .في ذلك ،اعترف

مع "التدخالت اإلنسانية" كما حدث في ليبيا مرة أخرى أهمية

البلدان بحدودهما المشتركة والتزاما بعدم التدخل في الشؤون

حظر استخدام القوة لألمم المتحدة ).(Haedrich 2016

الداخلية .وشمل ذلك تسليم "العناصر التخريبية" ( Treaty
 ،)13.6.1975أي أ كراد العراق الذين تلقوا الدعم في إيران

مفهوم األمة في القانون الدولي الحديث منذ عام 1919

لمقاومتهم لحكم صدام حسين ،وشخصيات إسالمية معارضة

لم يبدأ القانون الدولي الحديث مع دخول ميثاق األمم المتحدة

كانت تخطط لإلطاحة بنظام الشاه اإليراني في العراق .نتيجة لهذه

حيز التنفيذ ( 24أ كتوبر  .)1945بل يعود إلى معاهدات السالم

االتفاقية الثنائية ،اضطر رجل الدين الشيعي األعلى روح هللا

بعد الحرب العالمية األولى في  ،20/1919والتي تأسست

الخميني إلى مغادرة العراق إلى فرنسا ( ،)1978حيث واصل

بموجبها عصبة األمم ،المنظمة السابقة لألمم المتحدة .كان

مهمته .ومع ذلك ،لم يكد الخميني قد استولى على السلطة في

نظامها األساسي جز ًءا من جميع اتفاقيات ضواحي باريس

طهران حتى بدأ صدام حسين  ،بدعم من العالم الغربي العلماني،

الخمس ،بحيث وافقت الدول الموقعة على المبادئ التي غيرت

حرب الخليج األولى ( .)1988-1980قدم نفسه على أنه رأس

بشكل أساسي نظام الدولة الدولي في ذلك الوقت .وحتى في

حربة ضد النظام الثيوقراطي ،على الرغم من أنه هو نفسه قد

ذلك الحين ،تضمن ذلك االلتزام بـ "التعاون بين الدول وضمان

قدم مال ًذا لمناصريه لسنوات .في ظل هذه الظروف الجديدة

السلم واألمن الدوليين" (،League of Nations 1919 ،Preamble
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شكل  .)٢من خالل هذه الوثيقة ،أصبح المفهوم السياسي لألمة

على هذه المطالبات من خالل مطالبات الملكية المستمدة من

أساس القانون الدولي الحديث ،وهو أمر واضح بشكل خاص في

الخصائص التاريخية والثقافية للسكان في المناطق الحدودية

المصطلحات اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية"Völkerbund" :

المتنازع عليها .لذلك ،فإن الفصل بين االنتماء السياسي إلى

هي الترجمة األلمانية لعصبة األمم اإلنجليزية ،و Société des

دولة كمواطن واالنتماء إلى مجتمع لغوي أو ثقافي أو ديني هو

 Nationsالفرنسية و  Sociedad de las Nacionesاإلسبانية.

وسيلة قابلة للتطبيق لحل التوترات الناتجة سلميا ً وتنظيمها

وهكذا استُخدم مصطلح "أمة  ،شعب" كمرادف لـ "الدولة

تعاقدياً .ألن سكان الواليات كانوا وال يزالون متعددي الثقافات،

القومية" وشعبها ككل.

حتى لو ربطت بعض األنظمة السياسية جنسيتهم بعوامل

كان هذا األساس االصطالحي للنظام األساسي لعصبة األمم،

ثقافية معينة مثل اللغة أو الدين .إنهم أحرار في القيام بذلك في

والذي اتفقت عليه الدول المتعاقدة ،ذا أهمية كبيرة في كثير من

إطار سيادتهم الوطنية المضمونة  ،ولكن منذ عام  1919اعتمد

النواحي وال يزال يتم التقليل من شأنه في العديد من األماكن

القانون الدولي في نهاية المطاف على المواطنة كأمة سياسية،

حتى يومنا هذا ) .(Breuer 2020فمن ناحية ،كان وال يزال

وليس على الهوية الثقافية ألصحابها ).(britannica.com

الشرط المسبق الحاسم لتسوية النزاعات الحدودية .في القرن

ومن ناحية أخرى ،كان الفهم السياسي لألمة خطوة حاسمة

التاسع عشر وبشكل متزايد منذ عام  ،1990تم إضفاء الشرعية

للتنمية الداخلية .قبل كل شيء ،تعتمد األنظمة الديمقراطية
التي تعد مواطنيها بالمساواة وإبداء الرأي على مثل هذا الفهم
لألمة .ألنه بمجرد أن يحدد الدستور والتشريع األمة ثقاف ًيا ،يتم

شكل  :٢الدول ذات األقليات الكردية

إنشاء األقليات ويسمح بالتمييز  -السلبي واإليجابي على حد
ميثاق عصبة األمم ()1919

سواء .هذه هي نقطة البداية لمطالب استقالل الدولة الموجودة
في العديد من البلدان اليوم .إنها تستند إلى مفهوم مختلف لألمة،

الجزء األول .ميثاق عصبة األمم.
[فقط في الترجمة األلمانية ]:هذا الجزء األول من المعاهدة هو أحد

والتي تستمد الجنسية من الهوية الثقافية .وف ًقا لهذا التعريف،

مكونات معاهدات باريس الضواحي الخمس (معاهدة فرساي ،
معاهدة دولة سان جيرمان  ،معاهدة سالم تريانون  ،معاهدة نويي،

فإن األمة والدولة القومية ليسا مترادفين ،بل إن الدول موجودة

معاهدة سالم سيفر) عام  1919و  ]...[ 1920ألغيت بموجب قرار

خارج الدولة .ومع ذلك ،فإن حركات االستقالل على وجه

الجمعية االتحادية المؤرخ  18أبريل ( 1946حل عصبة األمم)

الخصوص تستخدم هذا النموذج للمطالبة "بالحق في تقرير

األطراف السامية المتعاقدة,

المصير" ودولة خاصة بهم لمجتمعهم الثقافي .إذا تبنت األمم

من أجل تعزيز التعاون الدولي وتحقيق السلم واألمن الدوليين بقبول

المتحدة هذا المصطلح ،فقد يرتفع عددهم من  193حال ًيا إلى

االلتزامات بعدم اللجوء إلى الحرب]...[ ،

 1000دولة أو دولة أو أ كثر ), Wikipedia, 3.1.2022, cia.gov

توافق على ميثاق عصبة األمم هذا]...[ .

 .(gfbv.deيجب على أي شخص يتبع مفهوم األمة المحدد

المادة 10

ثقاف ًيا أن يشرح في نفس الوقت كيف يمكن الحفاظ على السالم

يتعهد أعضاء الجامعة باحترام وصيانة وحدة أراضي جميع أعضاء
الجامعة واستقاللهم السياسي القائم في مواجهة العدوان الخارجي.
في حالة حدوث أي عدوان من هذا القبيل أو في حالة وجود أي تهديد
أو خطر من هذا العدوان  ،يقدم المجلس المشورة بشأن الوسائل
التي يتم بها الوفاء بهذا االلتزام]...[ .

كما يستند ممثلو نموذج األمة المحدد ثقاف ًيا إلى نهجهم على
إعادة تنظيم الدولة بعد الحرب العالمية األولى .فهم يفسرون
انهيار اإلمبراطوريات متعددة الثقافات إلى دول وريثة حديثة

المادة 12
يتفق أعضاء العصبة على أنه إذا نشأ بينهم أي نزاع يحتمل أن يؤدي
إلى تمزق ،فإنهم سيقدمون األمر إما للتحكيم أو للتحقيق من قبل
المجلس ،وهم ال يتفقون بأي حال من األحوال على اللجوء إلى الحرب
إال بعد ثالثة أشهر .بعد حكم المحكمين أو تقرير المجلس]...[ .

Source: League of Nations 1919, The Covenant of the

League of Nations [Highlighting blue and translation: S.R.].
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).(Elsner 2000: 61, Schubert/Klein 2020

© FPK, Vol. 6, No. 3 (2022 April 24), 33 p.

سابينة ريدل :األكراد في الشرق األوسط

ومع ذلك ،ال يمكن تحقيق المفهوم المتصور لألمم

 .)1923, Art. 30 f.انعكست روح عصبة األمم ً
أيضا في المادة

والجنسيات ألن الدول الجديدة كانت ملزمة باإلطار المعياري

وضعا قانون ًيا متساويًا ،بغض
 ،38التي أعطت جميع المواطنين
ً

التفاقيات باريس للسالم ،والتي ظلت جز ًءا ال يتجزأ من القانون

النظر عن هويتهم الثقافية (المرجع نفسه ،الشكل  .)٦بعد مرور

الدولي الحديث .تم التعبير أخي ًرا عن األمة الحديثة كمجتمع

عام ،أ كد الدستور التركي الجديد هذا المبدأ" :يجب أن يُفهم

لإلرادة السياسية من خالل تأسيس دول جديدة متعددة

االسم الترك ،كمصطلح سياسي ،على أنه يشمل جميع مواطني

الثقافات في معاهدة دولة سان جيرمان أونلي ( ،)1919على

الجمهورية التركية ،دون تمييز أو اإلشارة إلى العرق أو الدين".

سبيل المثال مع تأسيس "الصرب الكرواتي السلوفيني" الدولة

(المادة  .)Constitution of Turkey ،88فقط في السنوات التي

"أو" تشيكوسلوفاكيا ") .(Vorortverträge 1919/ 20وفي

تلت ذلك ،فقد هذا المبدأ أهميته ،ألن أتاتورك أسس تدريجيا ً

أمما بالمعنى السياسي" :عاشت
الواقع هؤالء اعتبروا أنفسهم ً

عقيدة جديدة للدولة بشأن السياسة الدينية والثقافية ،والتي

أمتنا الصربية-الكرواتية -السلوفينية الموحدة!" أو "نحن ،الشعب

انعكست أخي ًرا في المادة  2من الدستور ( 5فبراير  .)1937وهذا

التشيكوسلوفاكي [Verfassungen Jugoslawiens 1918,) "]...

يحدد تركيا على أنها "جمهورية" و "علمانية" وقومية (باللغة

.(Verfassungen der Tschechoslowakei 1920

التركية ,milliyetçi :راجع "الموالية لقومية أتاتورك" في :

لكنه جزء من مبدأ السيادة الجديد للدول أنها تستطيع
تحديد هويتها الوطنية .للدول الحرية في تضمين تشريعاتها مبدأ
القومية القائم على الثقافة بدال ً من مفهوم األمة السياسية.

.)Constitution of Turkey 2002،

من هم االكراد؟  -اإلجابات بين إسناد الذات والخارجية

هناك العديد من األمثلة على ذلك :غيرت تشيكوسلوفاكيا

على النقيض من ملكية هابسبورغ ،التي اتبعت منذ عام 1867

دستورها بعد الحرب العالمية الثانية ( ،)1948والتي حددت

سياسة لغوية متسامحة تجاه السكان غير الناطقين باأللمانية ،

منذ ذلك الحين ثقاف ًيا "الشعب التشيكوسلوفاكي" بفقرة

وبالتالي ساهمت في تشكيل هوية جنسياتهم ( Marung et al.

ثانوية" :التشيك والسلوفاك ،وطنان شقيقتان ،أعضاء في األسرة

 ،)Habsburgermonarchie 1980, 2017: 61العثمانيون لم

الكبيرة من السالف "Verfassungen der Tschechoslowakei ( ]...[ .

يكن لدى اإلمبراطورية حتى اآلن تمايزًا مطاب ًقا لسياسة اللغة.

 )1948وهكذا تمت استعادة حدود ما قبل الحرب ،ولكن ليس

يشير مفهوم القومية المفهوم عرق ًيا إلى االنتماء إلى إحدى

نموذج األمة السياسية من مرحلة التأسيس .احتلت القوات

الطوائف المعترف بها ،على النحو المعبر عنه في المصطلح

األلمانية البالد خالل فترة الديكتاتورية النازية وقسمتها وف ًقا

التركي  - milletأمة (من العربية "ملة" للمجتمع الديني

لوجهة نظرهم العرقية والعنصرية .تحت تأثير االتحاد السوفيتي

 .)Riedel 15/2020,باإلضافة إلى ذلك ،تختلف اللغة العثمانية

خالل الحرب الباردة ،كان كال الجزأين من البالد قادرين على

عن اللغة التركية الحالية ،والتي لم يتم توحيدها حتى عام

التوحيد ،ولكن ليس القوميتين لتشكيل األمة السياسية

معا
 .1928كانت اللغة الرسمية العثمانية لغة مختلطة نمت ً

السابقة .ألن االتحاد السوفياتي دعم التمايز العرقي وف ًقا لمبدأ

على مر القرون من ثالث عائالت لغوية كبيرة .في حين أن هيكلها

القومية ( .)Riedel 2015: 65على عدة مراحل ،أصبحت الدولة

النحوي كان يعتمد على لغة تركية من أصل آسيا الوسطى ،فإن

فيدرالية ألول مرة وفي النهاية تم تقسيمها في عام  1993على

أساسا من كلمات ثقافية من األدب العربي أو
المفردات تتكون
ً

طول هذه الحدود الثقافية.

الفارسي الغني .من ناحية أخرى ،لم يتم تدوين اللهجات

تركيا مثال آخر على التوتر الذي نشأ بعد الحرب العالمية

التركية .خاصة في فترة اإلصالح منذ بداية القرن التاسع عشر،

األولى بين فهم األمة بموجب القانون الدولي ومبدأ الجنسية.

نمت الحاجة إلى عناصر اللغة األدبية" :بهذه الطريقة ،على سبيل

انعكاسا لمعاهدة سان جيرمان أونلي ( )1919بحل ملكية
ً

المثال ،تم إتقان قبول الطب الغربي والعلم لغويًا"]...[ ،

هابسبورغ  ،كانت معاهدة سالم سيفر ( 10أغسطس )1920

).(Sievert 2018: 24

تهدف إلى إعادة تنظيم اإلمبراطورية العثمانية متعددة الثقافات.

لذلك كان إتقان اللغات القياسية الثالث ،العثمانية (التركية)

ومنح سكانها ،بغض النظر عن
وبذلك ،تم االعتراف بتركيا دول ًيا ُ

والعربية والفارسية ،جز ًءا من المستوى التعليمي للنخبة

هويتهم الثقافية ،الجنسية التركية ( Treaty of Lausanne

العثمانية .خالل فترة إصالحات التنظيمات (،)1876-1839
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أسست الدولة العثمانية أولى المدارس العلمانية في منافسة مع

أوروبا .بدال ً من ذلك ،يجب أن يكون مستوى تعليم النخب

المؤسسات التعليمية الدينية التقليدية .توثق المدارس القبلية

الحاكمة في متناول جزء أ كبر من السكان.

المزعومة (العثمانية )Mekteb-i ʿAşīret-i Hümāyūn :ألبناء

أدى التغيير في عقيدة الدولة في تركيا الحديثة في عام ،1928

الوجهاء من جميع أنحاء اإلمبراطورية محاولة ()Rogan 1996

بعيدًا عن األمة العثمانية غير الطائفية والمتعددة اإلثنيات ونحو

الستخدام هذه اللغات المكتوبة الثالث لتعزيز اندماج المجتمع

عقيدة قومية تقوم على مبدأ القومية الثقافية ،يميز ضد السكان

العثماني و تفكك اإلمبراطورية على طول خطوط التقسيم العرقي

الناطقين باللغة الكردية من ناحيتين .من ناحية ،فقد األكراد ،إلى

يعيق .باإلضافة إلى السكان الناطقين باللغة التركية والعربية ،أثر

جانب غيرهم من المسلمين السنة ،مركزهم الريادي في الدولة

هذا ً
أيضا على األكراد ،الذين وفرت لهجاتهم وصوال ً سهال ً إلى

والمجتمع .لكن من ناحية أخرى ،فقد عانوا من التهميش

اللغة الفارسية المكتوبة ألن كالهما ينتميان إلى مجموعة اللغة

اللغوي نتيجة إنشاء اللغة الرسمية التركية الحديثة ،والتي تم

اإليرانية الكبيرة .لقرون ،كان معيار اللغة الفارسية المكتوبة هو

التضحية بالعديد من كلمات الثقافة العربية والفارسية من

لغة تعليم العديد من السالالت خارج اإلمبراطورية العثمانية،

أجلها .منذ ذلك الحين فصاعدًا ،لم يُنظر إلى اللهجات الكردية

على سبيل المثال في إيران اليوم ومنغوليا والقوقاز وفي شبه

وصممت ً
أيضا باعتبارها من بقايا
على أنها أجنبية فحسب ،بل ُ

القارة الهندية ،حيث تم استبدال اللغة الفارسية باللغة اإلنجليزية

نظام التعليم العثماني النخبوي نظ ًرا لقربها من اللغة الفارسية.

فقط اللغة الرسمية عام  .)Elger 2018: 255( 1835لم تتبع

وقد ألهم هذا الكتاب األكراد للترويج لتوحيد اللغة الكردية

المثالية العثمانية للتعليم القومية الناشئة ،التي فضلت توحيد

واالعتراف بها كلغة رسمية .وبهذه الطريقة ،نشأ الكرمانجي

اللهجات في اللغات "العامية" الجديدة أو اللغات القياسية في

كمتغير إقليمي في تركيا ،والذي يستخدم ً
أيضا في المناطق

شكل  :٣منطقة التوزيع المقدرة للغة (اللغات) الكردية

: S.R.تسمية : Kurdish languages map.svg, in: ArnoldPlaton, Wikipedia, erstellt: 29. Mai 2014,مصدر
مالحظات :يمكن الطعن في هذه التقديرات من وجهة نظر علمية :ال تكاد توجد أي بيانات موثوقة عنها ،على سبيل المثال من الدراسات االستقصائية.
وبالتالي ،فإن الخريطة تستند حصر ًيا إلى اإلسناد الخارجي .باإلضافة إلى ذلك ،ال يوجد تمييز بين اللهجات القياسية والمكتوبة .أخي ًرا ،ال يتم أخذ التعددية
اللغوية للسكان ،والتي تختلف حسب الجنسية ،في االعتبار .لهذا السبب وحده ،ال يمكن تحديد اإلثنية بشكل ال لبس فيه ،بل متعددة .ومع ذلك ،فقد
استخدمت مثل هذه الخرائط لتغيير حدود الدولة منذ القرن التاسع عشر وظهور القومية .قراءة المزيد
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الحدودية مع إيران والعراق .ومع ذلك ،باإلضافة إلى اللهجات

ً
أيضا "أجزاء من كردستان"" ،تُركت إلى حد كبير ألجهزتها الخاصة

الكردية األخرى ،تهيمن اللغة السورانية والكردية الجنوبية هناك

مقابل مدفوعات سنوية مقطوعة" (.)Reinkowski 2006: 44

كأشكال معيارية مختلفة (.)Sträuli 2018: 11

على ما يبدو ،في ظل الحكم العثماني  ،كانت النخب المحلية

ومع ذلك ،فإن الخرائط التي توضح منطقة توزيع اللغة
الكردية ،مثل تلك الموضحة في الشكل  ،٣يمكن أن توفر فقط

تتمتع بسلطات صنع القرار أ كثر بكثير مما يُزعم في كثير من
األحيان.

اتجاهًا تقريب ًيا .ألنها تستند بشكل أساسي إلى القيم التقديرية

في نهاية القرن التاسع عشر ،حاولت الطبقة الحاكمة

والتفسيرات العلمية ،أي أنها في الغالب تنسبات أجنبية.

المسلمة في المجتمع العثماني التحديث وف ًقا للنماذج األوروبية،

باإلضافة إلى ذلك ،اعتمادًا على الدولة ،يتم جمع المعلومات

لكن نظام الحكم المطلق لم يسمح بذلك .لذلك ،تلقت الجمعية

الضرورية باستخدام طرق مختلفة أو ال يتم جمعها على اإلطالق.

السرية للعثمانيين الشباب المزيد والمزيد من الدعم لمشروعها

من ناحية أخرى ،ال يقدمون أي معلومات حول التعددية اللغوية

اإلصالحي :ارتبطوا بأيديولوجية العثمانية للسالطين السابقين

للسكان ،بحيث ال يتم حتى أخذ انتمائهم المتعدد الهوية في

وطالبوا بإدخال ملكية دستورية ،على النحو المنصوص عليه في

االعتبار .لذلك ،تدعم مثل هذه التمثيالت األطروحة القائلة بأن

الدستور األول لعام  .1876ومع ذلك ،فإن االضطرابات الداخلية

"القومية" يمكن اشتقاقها من "اللغة األم" واألصل العرقي ،الذي

ووصول عبد الحميد الثاني إلى السلطة أحبطت هذا المشروع.

يختلف عن المواطنة كفئة سياسية .بينما يبدو من المعقول

حتى األتراك الشباب ،الذين نشأوا من العثمانيين الشباب،

بالنسبة للقرن التاسع عشر رسم خريطة للتكوين العرقي

قاتلوا في البداية من أجل "الوحدة العثمانية" وبالتالي من أجل

للسكان إقليمياً ،فإن هذه الطريقة تمثل إشكالية كبيرة في القرن

الحفاظ على اإلمبراطورية ( .)Krämer 2016: 428بعد اإلطاحة

العشرين وأ كثر من ذلك بالنسبة للقرن الحادي والعشرين.

في عام  ،1908والتي وردت في كتب التاريخ باسم "الثورة التركيا

نتيجة للهجرة الداخلية ،تعيش اآلن نسبة كبيرة من األتراك من

الفتية" ،تمكنوا من تطبيق الملكية الدستورية التي تم تصورها

أصل كردي وهوية كردية في المدن الرئيسية في البالد ،مثل

بالفعل في عام .)Verfassungen der Türkei 1926( 1876

اسطنبول وأنقرة وإزمير ( .)Galletti 1999لهذا السبب وحده،

مع إعادة إنشاء البرلمان العثماني ،برزت مسألة التمثيل

فإن تأسيس دولة كردية واحدة أو أ كثر ال يمكن أن يعد بحل

"العادل" للمواطنين العثمانيين ألول مرة .كان للدستور األول

للصراعات ،ولكن فقط يزحزح المشاكل.

لإلمبراطورية المتعددة األعراق إجابة واضحة على هذا :ظل

الفصل بين السلطات على المستوى األفقي والرأسي

السلطان يحتفظ بالحق في اختيار ثلث مقاعد مجلس النواب،
األمر الذي يتعارض مع مبدأ المساواة .لكن تم انتخاب الثلثين

إذا كانت األدبيات ذات الصلة بالتاريخ والثقافة الكردية تركز على

المتبقين من النواب باالقتراع السري من قبل الرعايا العثمانيين

مصيرهم كـ "شعب مضطهد" ( ،)Huch 2019فعادة ما يتم

الذكور ( .)Verfassungen der Türkei 1876فإن هذا التوزيع

إنشاء استمرارية بعيدة كل البعد عن الحقائق التاريخية .ال يمكن

األفقي للسلطة السياسية لم يعد كافيا ً لوقف النزعات

ماض لم تكن فيه الحقوق
ٍ
عرض المفهوم الحديث لألمة في

االنفصالية وانهيار اإلمبراطورية .ألنه مع المساواة بين جميع

المدنية موجودة بعد ،ولكن السالالت الحاكمة ورؤساء القبائل

الرعايا ،فقدت النخب اإلقليمية سلطاتها في اتخاذ القرار ،وكذلك

هم الذين حددوا النغمة .تتحدث بعض المصادر عن "قاعدة

في المناطق الكردية في جنوب شرق األناضول وفي المحافظات

مزدوجة" عاش في ظلها سكان اإلمبراطورية العثمانية .كانت

المتمتعة بالحكم الذاتي في الشرق األوسط الذي يهيمن عليه

تابعة لحكام المقاطعات وكذلك لألغوات المحليين ،أي زعماء

العرب .تم اعتبار الفصل الرأسي للسلطات الذي تم تطويره

القبائل الكردية الذين كانوا أقرب إلى السلطان من رعاياهم .هذا

تاريخ ًيا أم ًرا رجع ًيا في الدولة العثمانية الحديثة ،وبالتالي تمت

هو السبب في أن "المثقفين األكراد [ ]...كانوا بعيدين كل البعد

التضحية به لمبدأ التمثيل الديمقراطي .ساهم هذا العامل

عن االهتمامات االنفصالية والقومية" ( Strohmeier, Yalçın

بالتأكيد في زواله النهائي بعد نهاية الحرب العالمية األولى.

 .)2017: 86تشير حسابات تاريخية أخرى إلى أن المناطق

استمر التحديث في اإلمبراطورية الفارسية المجاورة بشكل

الجبلية التي يصعب الوصول إليها في الرايخ ،والتي تضمنت

مختلف نو ًعا ما .حكم أغاس التركمان والتيموريون والصفويون،
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وحتى عام  ،1925القاجاريون هناك لقرون .على عكس أصلهم

البلد اليوم في عام ً 1935
أيضا في هذا السياق :تعود كلمة "إيران"

العرقي ،استخدموا اللغة الفارسية كلغة للثقافة واإلدارة ،والتي

إلى المصادر الفارسية الوسطى التي استخدمت كلمة "آران"

كان من السهل الوصول إليها من قبل السكان الذين يغلب

(أي "أرض اآلريين" ،راجع.( Encyclopædia Iranica).

عليهم الناطقون باإليرانية ونخبهم ،بما في ذلك زعماء القبائل

يمكن النظر إلى هذه التجارب التاريخية من فترة اإلصالح في

الكردية .مع إدخال النظام الملكي الدستوري ( 5أغسطس

اإلمبراطورية العثمانية وبالد فارس في بداية القرن العشرين على

 )1906ردًا على تهديد بريطانيا العظمى وروسيا ،تم تطبيق مبدأ

أنها توتر بين التقسيم األفقي والرأسي للسلطة .كما هو مبين

المساواة الحديث ألول مرة .نصت المادة  2من القانون

أدناه (انظر الشكل  ،)٤يمكن توضيح ذلك من خالل عدد قليل

الدستوري على ما يلي" :مجلس الشورى الوطني هو تمثيل

من المؤشرات التي تظهر جودة المشاركة السياسية للسكان،

لجميع سكان األراضي الفارسية الذين يشاركون في الشؤون

بما في ذلك من أصل كردي وهوية .أنها تشكل شبكة تحليل

االجتماعية والسياسية لوطنهمPersisches Verfassungs-( ".

ألمثلة البلدان التالية .أوال ً وقبل كل شيء هو النظام السياسي،

.)gesetz 1906

الذي ،بنا ًء على أمثلة البلدان المختارة ،مقسم بشكل مثالي إلى

على الرغم من هذا التجديد الواسع ،كانت هناك اضطرابات

نموذجين :النموذج االستبدادي للنظام الرئاسي والنموذج

داخلية وتوجهات انفصالية أثناء الحرب العالمية األولى .ولكن

الديمقراطي مع فصل السلطات .وعليه ،يختلف نوع التمثيل

على عكس اإلمبراطورية العثمانية ،نجت بالد فارس من هذه

بين النواب المنتخبين والنخبة الحاكمة .فيما يتعلق بالتقسيم

المرحلة مع احتفاظها بشكلها الجديد من الحكم .حتى أنها نجت

األفقي للسلطة ،فإن فهم األمة قبل كل شيء هو الذي يقرر ما

من أزمة الدولة الحادة عام  1925وسقوط آخر شاه من ساللة

إذا كان يتم تضمين المواطنين أو استبعادهم وما إذا كانت

قاجار ،الذي حل محله العائلة الحاكمة البهلوية الجديدة .بسبب

هناك أقليات (قومية) معترف بها .أخي ًرا ،توفر هياكل السلطة

أصلهم الناطق باللغة اإليرانية ،دعم الشاه رضا بهليوي نشر

العمودية ً
فرصا إلشراك السكان في عمليات صنع القرار
أيضا ً

الثقافة والتاريخ الفارسيين ،حتى أصبحت القومية اإليرانية

السياسي .يمنح النموذج الفيدرالي معظم الحقوق مع حقوق

تدريج ًيا عقيدة دولة ( .)Ghahari 2001كان جوهر هذه

الحكم الذاتي على المستوى المحلي ،بينما يستخدم نموذج

األيديولوجية ،على غرار القومية التركية ،هو تتبع تاريخ بالد

الدولة المركزية بشكل أ كبر قوانين الحكم الذاتي في حالة معينة.

فارس إلى فترة ما قبل اإلسالم  (Fisch 2015).كان إدخال اسم

شكل  :٤شبكة تحليل للفصل األفقي والرأسي للقوى من منظور تاريخي

النظام قانوني

مبدأ االمة الثقافية )القومية(

حقوق األقليات

االتحاد السوفيتي (القوميات اللغوية)
االمبراطورية العثمانية (القوميات الدينية)

اإلمبراطورية العثمانية (النظام الطائفية)

األفقي

ملكية دستورية،
نظام رئاسي (استبدادي

حقوق االنسان

مبدأ االمة الثقافية )القومية(

فصل السلطات ،الديمقراطية

فصل القوى

اإلمبراطورية الروسية ()1917-1910
اإلمبراطورية الفارسية ()1935-1906
اإلمبراطورية العثمانية )(1908-1923

الرأسي

الدولة المركزية

الحكم الذاتي المحلي ،
الحكم الذاتي اإلقليمي

األنظمة الفيدرالية
(أنظمة متعددة المستويات)

اإلمبراطورية الروسية
االمبراطورية الفارسية

اإلمبراطورية العثمانية (مقاطعات)
االتحاد السوفياتي (الجمهوريات)

االتحاد السوفياتي (حتى)1992

المصدر :التجميع الخاص
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حقوق األكراد في أرمينيا وأذربيجان
وتركيا وإيران والعراق وسوريا

السوفيتية الخاصة .ومع ذلك ،فإن التشابك الوثيق بين العرق
وحقوق الحكم الذاتي اإلقليمي يعني أن منطقة مرتفعات كاراباخ
المتمتعة بالحكم الذاتي قد تأسست في أذربيجان في وقت مبكر

في الفصل التالي  ،يتم تطبيق شبكة التحليل المطورة مسب ًقا

من عام  ،1923حيث يشكل األرمن األغلبية وحيث تم توطين

على جميع تلك الدول التي تعيش فيها اليوم مجموعة سكانية

الالجئين األرمن من تركيا ً
أيضا .مع تفكك االتحاد السوفياتي في

ذات هوية كردية .إن السؤال عن أدوات المشاركة المستخدمة

نهاية المواجهة بين الشرق والغرب ،لم تكتف أرمينيا وأذربيجان

في كل حالة لضمان دمجهم السياسي أمر مهم .يمكن توقع

ً
وأيضا مرتفعات كاراباخ ،التابعة ألذربيجان ،بالحق
فحسب ،بل

النتيجة المهمة للدراسة أنه في جميع أمثلة البالد ،ال يمثل األكراد

في تقرير المصير .لكن جمهورية "أرزاخ" المعلنة عام  1991لم

تماما ألن جميع أعضاء األمم المتحدة قد دخلوا
أقلية محرومة
ً

تحظ بالكاد باالعتراف الدولي .ألنها حتى يومنا هذا ،وبمساعدة

في التزامات ذات صلة .يختلف نطاق هذه الحقوق من حالة إلى

الجيش األرمني  ،تحتل عسكريًا أ كثر بكثير من أراضيها األصلية

أخرى ،ألن مناطق العالم قد أنتجت معايير مختلفة لحقوق

على حساب أذربيجان (.)Halbach 2020 / A71

اإلنسان .من أجل العمل على ذلك ،تم تضمين أرمينيا

أدى الصراع بين أرمينيا وأذربيجان حول منطقة مرتفعات

وأذربيجان في التحليل ،حتى لو لم يتم احتسابهما كجزء من

كاراباخ  /أرتساخ إلى نزوح حوالي مليون شخص من كال الجانبين

الشرق األوسط .تعتبر المقارنة مع تركيا ذات أهمية ألن هذه

في أوائل التسعينيات ،بحيث عرضت منظمة األمن والتعاون في

الدول الثالث هي دول أعضاء في مجلس أوروبا ،والذي لم يضع

أوروبا ( )OSCEالتوسط (  .)bundestag.de 5.11.2020باإلضافة

معايير خاصة لحقوق اإلنسان فحسب ،بل ً
أيضا وثائق لحماية

إلى ما يسمى بمجموعة مينسك التابعة لمنظمة األمن والتعاون

ما يسمى باألقليات القومية .في المقابل ،فإن الدول الثالث

في أوروبا (روسيا والواليات المتحدة األمريكية وفرنسا)  ،يدعم

األخرى إيران والعراق وسوريا ملزمة فقط بالمعاهدات الثنائية

الممثل الخاص لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا لتسوية نزاع

ومعاهدات األمم المتحدة ،بما في ذلك مواثيق حقوق اإلنسان.

ترانسنيستريا والمفوض السامي لحماية األقليات القومية

وهذا يعني أن األدوات والجهات الفاعلة اإلقليمية األخرى في

التابع لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا مفاوضات السالم هذه

التعامل مع النزاعات الداخلية أصبحت موضع تركيز وبالتالي،

( .)osce.orgال يزال األساس القانوني المهم لهذه المهمات هو

يمكن نقل خبراتهم ،وال سيما مع موضوع الحكم الذاتي اإلقليمي

عضوية كلتا الدولتين في ( OSCEمنظمة األمن والتعاون في

والفيدرالية ،إلى حاالت صراع أخرى في جميع أنحاء العالم

أوروبا  ،منذ عام  )1992وفي مجلس أوروبا (منذ عام .)2001

بسهولة أ كبر من تلك الخاصة بأعضاء مجلس أوروبا.

وقد أدى هذا األخير إلى التصديق اإلجباري على االتفاقية
األوروبية لحقوق اإلنسان ( )1951وغيرها من الوثائق ،بما في

أرمينيا وأذربيجان تحت رقابة مجلس أوروبا

ذلك االتفاقية اإلطارية االختيارية لحماية األقليات القومية

برزت أرمينيا وأذربيجان كدولتين مستقلتين نتيجة ثورة أ كتوبر

( .)1995, CoE, 1.2.1995ومع ذلك  ،نظ ًرا ألن الدول المتعاقدة

الروسية ( 7نوفمبر  )1917وانهيار اإلمبراطورية القيصرية

لم تتمكن من االتفاق على تعريف قابل للتطبيق بشكل عام

الروسية  ،ولكن لفترة قصيرة فقط ألنهما وقعا تحت تأثير الحكم

( ،)humanrights.ch, 26.7.2016فإن ذلك يخضع لتقدير كل

السوفيتي الجديد في عام  .1922عززت سياسة الجنسيات في

دولة على حدة .لهذا السبب ،يتمتع السكان ذوو الهوية الكردية

اتحاد الجمهوريات االشترا كية السوفياتية في البداية إنشاء

في الدول األعضاء في مجلس أوروبا ،بما في ذلك تركيا (انظر

جمهورية فيدرالية ديمقراطية عبر القوقاز ،والتي ضمت جورجيا

أدناه) ،بحقوق مشاركة مختلفة .هذه ال تستند فقط إلى

أي ًضا .منذ أن رفض االتحاد السوفياتي مفهوم األمة السياسية

ً
أيضا على المعاهدات القانونية
التشريعات الوطنية ،ولكن

وطبق بدال ً من ذلك مبدأ الجنسية بنا ًء على معايير ثقافية أو

الدولية لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا وأنظمة

عرقية ،لم يحصل الجورجيون واألرمن واألذربيجانيون على

إعداد التقارير الخاصة بهم.

الوضع القانوني "للقومية" فحسب  ،بل حصلوا بعد تفكك اتحاد

في حين تم قبول معظم دول أوروبا الشرقية في مجلس

القوقاز في عام  .1936حصل كل منهم على جمهوريته

أوروبا في أوائل التسعينيات ،لم يتم تأجيل انضمام الجمهوريات
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السوفيتية السابقة ،أرمينيا وأذربيجان ،فقط بسبب نزاع مرتفعات

جمهورية أرمينيا بالمهمة الحصرية للكنيسة األرمينية الرسولية

كاراباخ .تبين أن تحولهم نحو الديمقراطية وسيادة القانون كان

المقدسة باعتبارها الكنيسة الوطنية" ،ليس فقط بالمعنى

عملية طويلة .ردت أرمينيا على الضغط من مجلس أوروبا فقط

الروحي ،ولكن ً
أيضا "في التنمية الوطنية الثقافة والحفاظ على

في عام  2005بإصالحات دستورية حدت من موقف الرئيس

هويتها الوطنية" ( .)Constitution Armenia 2015يرتكز العامل

القوي لصالح البرلمان ،وبالتالي جعلت النظام الجديد متعدد

الديني للوعي القومي اليوم على النماذج التاريخية التي انفصل

األحزاب ساريًا ( .)Gazasyan 2005في موعد أقصاه منذ "الثورة

بها النظام السوفييتي منذ عام  1923وعوض األرمن بمكانة

المخملية" في أوائل عام  ،2018تم إثبات التقدم في التنمية

"الجنسية" (اللغوية) .مع استقالل أرمينيا ( ،)1991من وجهة

السياسية واالقتصادية للبالد (.)Halbach Mai/2020, Armenien

نظر القانون الدولي ،ظهرت دولة أرمينية بالمعنى السياسي في

رض أذربيجان مجلس أوروبا بتعديله
من ناحية أخرى ،لم تُ ِ

البداية .ومع ذلك ،منذ أن قصر الدستور الجديد هذا المصطلح على

الدستوري لعام  .2009بقي الموقف القوي لرئيس الدولة على

االنتماء العرقي (اللغوي والديني) ،نشأت مسألة وضع المواطنين

حاله ،وتم تقصير فترة واليته فقط إلى فترتين انتخابيتين .لذلك

الذين ليس لديهم هوية أرمنية ..بضغط من مجلس أوروبا ،قررت

ال يزال له تأثير كبير على تشكيل الحكومات والمبادرات

أرمينيا منح المجموعات اإلثنية الـ  11وضع "أقلية قومية".

التشريعية ( .)Morgenthaler/Heuser 2009: 378وبالتالي،

كما تظهر األرقام من التعداد السكاني األخير من عام ،2011

فإن النظام الديمقراطي الجديد غير موثوق به ،بحيث تعتبر

نتيجة للحرب مع أذربيجان وطرد مجموعتهم العرقية ،ال يوجد

األحزاب الـ  55المسجلة "بال معنى سياس ًيا إلى حد ما"

اآلن عمليا أي آذريين يعيشون في أرمينيا .من بين حوالي  3ماليين

(.)bamf.de 4/2020

مواطن 98 ،بالمائة لديهم هوية أرمنية بالمعنى العرقي .أ كبر

فيما يتعلق بالنظام السياسي ،تظهر أرمينيا في ضوء أفضل

"جنسية"  -األرمينية - Ազգություն :هم األيزيديون (،)35308

ألنه ال يتم النظر في موضوع مهم ،أال وهو فهمها لألمة .على الرغم

يليهم الروس ( )11911واآلشوريون ( )2769واألكراد (،2162

من أن المادة  28من الدستور األرمني تضمن المساواة في

راجع  .)armstat.am 2011نظ ًرا ألن هذه اإلحصائيات تستند

المعاملة القانونية لجميع المواطنين ،فإن السكان من أصل

إلى التسمية الذاتية للجماعات العرقية ،فإنها تخضع للنقد من

أرميني وهوية يتمتعون بمكانة مميزة .توضح المادة  18أن

جهات خارجية .وتشكو المنظمات الكردية على وجه الخصوص

الدولة اليوم ترى نفسها مرة أخرى على أنها أمة طائفية" :تعترف

من أن المسيحيين اليزيديين ال يشار إليهم على أنهم أ كراد ،على
الرغم من أن لغتهم األم اليزيشية هي في الواقع مماثلة

شكل :٥

للكرمانجي .ويتهمون أرمينيا بتقسيم المجتمع الناطق باللغة

الصراع بين أرمينيا و أذربيجان حول أرتساخ/مرتفعات كاراباخ

الكردية وفق معيار االنتماء الديني ( .)Algin 2019ومع ذلك،
فهم ً
أيضا يفسرون الواقع بشكل ذاتي عندما ،بدال ً من الهوية
الدينية ،يوازنون بين الهوية اللغوية والجنسية وبالتالي يخلقون
"عدم لبس" غير موجود على المستوى الثقافي ( Tagay/Orta
 .)2016: 106أحد المؤشرات على ذلك هو تعدد اللغات الفردي
الذي يوجد غال ًبا بين األيزيديين في أرمينيا ( Chilingaryan
 .)2011: 79إذا كان المرء يقيس موقفه بنا ًء على منطق
النموذج الخاص به ألمة ثقافية أو مذهبية ،فليس هناك الكثير
للشكوى منه في هذه المرحلة .في الرابع من تموز (يوليو) ،2019
اجتمع مجلس تم تشكيله حدي ًثا لألقليات القومية في أرمينيا
( ،) mfa.am, 4.7.2019حيث تمكن جميع الممثلين من المشاركة
في المناقشات حول قانون بشأن مشاركتهم في الحياة الثقافية

المصدر :التجميع الخاص  ،على أساسSivizius, in: Wikipedia, 8.10.2020 :
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في أذربيجان ً
أيضا ،السكان متساوون قانون ًيا وف ًقا للمادة 24

طموحات الستقالل الدولة ( .)nakhchivan.azوهكذا ،فإن

من الدستور ( .)Constitution Azerbaijan 2009على الرغم

المادة  11من الدستور األذربيجاني تدافع عن وحدة البلد" :ال

من أن األذربيجانيين المحددين عرقيا ً (حوالي  92في المائة من

يجوز لجمهورية أذربيجان أن تتنازل عن أي جزء من أراضيها

السكان) هم في الغالب من الديانة اإلسالمية ،فال توجد كنيسة

السيادية ألي شخص بأي شكل من األشكالConstitution ( ".

رسمية أو دين هناك ،على عكس أرمينيا .كما تؤكد المادتان 44

 )Azerbaijan 2009ال يمكن تغيير حدود الدولة إال عن طريق

و  55على حق جميع المواطنين في "هويتهم الوطنية" وتنمية

استفتاء يمكن أن ينظمه البرلمان .من المفترض أنه بسبب

لغتهم األم .تم توثيق وضع المجموعة العرقية كواحدة من 16

المخاوف بشأن المزيد من الجهود االنفصالية ،ال توجد هياكل

"أقليات قومية" معترف بها من قبل مجلس أوروبا ( CoE,

إدارية إقليمية أخرى ،فقط  11منطقة اقتصادية ( stat.gov.az

 .)21.11.2011: 33يستند تقريرها عن "التكوين الوطني" لعام

 .)Regionsأخي ًرا ،تؤكد التقارير الواردة من مجلس أوروبا عددًا

 2011إلى آخر تعداد سكاني ( ،)2009والذي بموجبه يعتبر

من أوجه القصور في الحكم الذاتي المحلي 70 .مدينة ومنطقة

األرمن ثاني أ كبر "جنسية" بـ  ،120306بعد الليزكي بـ 180324

لديها القليل من القوة والموارد الخاصة بها ( CoE, 17.7.2021,

يليهم الروس ( ،)119307من مختلف األتراك .الشعوب

 .)Azerbaijanوهذا يقلل أيضا من حقوق المشاركة لألقليات.

واألكراد ( ،6065راجع .)Census 2009, stat.gov.az :إال أن هذه

في المقابل ،تنقسم أرمينيا إلى  11مقاطعة أو منطقة ،يديرها

اإلحصائيات الخاصة بـ "التركيبة الوطنية" ال تفرق بين "األكراد"

مسؤولون حكوميون ،و  945بلدية ،والتي ،مع ذلك ،تتمتع

و "األيزيديين" ،أي بحسب االنتماء الديني.

بحقوق الحكم الذاتي في شكل برلمانات محلية ( Armenia,

بينما تعيش غالبية األقلية األرمينية بشكل رئيسي في

 .)bamf.de 9/2019, Hoffmann 2015تم إنشاء هذه

منطقة مرتفعات كاراباخ المحاصرة ،حيث يشكلون ،وف ًقا

الهياكل بالفعل بموجب قانون في عام  ،2002مما أدى إلى تطور

لإلحصاءات الرسمية ،حوالي خمس السكان المحليين (المرجع

نحو الالمركزية (.)parliament.am, 7.5.2020

نفسه ،للحصول على حساب آخر انظر ،)bpb.de, 19.11.2020
تنتشر األقلية الكردية في مقاطعات كالباجار-التشين وغانجا-

تركيا بين الديموقراطي وسياسة األقلية و أقلمة

داشكاسان المجاورة ،وكذلك جمهورية ناختشفان المتمتعة

انضمت تركيا إلى مجلس أوروبا في عام  ،1950أي بعد فترة

بالحكم الذاتي ،وهي جيب غربي ألذربيجان بين إيران وأرمينيا

وجيزة من تأسيسه ،بصفتها العضو الثالث عشر ،بحيث تكون

(انظر الشكل  .)٥تحظر المادة  47من الدستور أي نوع من

قضايا الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق اإلنسان موضع

"اإلثارة والدعاية" الدينية أو القومية .إنه موجه ليس فقط ضد

اهتمام خاص بالنسبة لهم ( .)CoE Turkeyبعد نهاية الحرب

المتمردين األرمن في جمهورية أرتساخ االنفصالية و "كنيسة

العالمية الثانية ،تخلت عن نموذج حكم الحزب الواحد (-1923

الدولة" األرمينية ،ولكن ً
أيضا ضد مؤيديهم األكراد .إن مجال

 ،)1945الذي كان حتى ذلك الحين يضمن أن حزب الشعب

ً
مجاال كبي ًرا لإلجراءات التي
تفسير هذه المادة الدستورية يترك

الجمهوري (  )Cumhuriyet Halk Partisi, CHPلمؤسس الدولة

تعتبرها األقلية تمييزية ،مثل وضعهم غير المستقر كالجئين

كمال أتاتورك كان القوة القيادية الوحيدة .ألول مرة ،تم قبول

( .)Riecke 2002وتفيد التقارير حول مشاركة المليشيات

أحزاب جديدة إلى جانب المرشحين المستقلين .ومع ذلك ،أدى

اإليزيدية في المواجهة العسكرية األخيرة في خريف  2020بأن

النجاح االنتخابي المستمر للحزب الديمقراطي إلى انقالب

القضية الكردية تمتد إلى نزاع مرتفعات كاراباخ ( alarabiya.

عسكري في عام  1960أعاد حزب الشعب الجمهوري إلى

.)net, 3.10.2020

السلطة .اتسمت السنوات التي تلت ذلك بعدم االستقرار ،لذلك

بصرف النظر عن جمهورية أرتساخ غير المعترف بها

سرعان ما تدخل الجيش مرة أخرى للدفاع عن حكم حزب

( ،)President.nkr.amوالتي ال تزال ال تسيطر بالكامل على

الشعب الجمهوري ( .)1973ألغى االنقالب العسكري عام

أذر بيجان على الرغم من عمليات إعادة االستيالء عليها في عام

 1980نظام التعددية الحزبية لمدة عامين تقري ًبا .حتى لو

 ، 2020هناك جمهورية ناخيتشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي

وجدت تركيا طريقها بعد ذلك إلى مسارها الليبرالي  ،فإن األحزاب

التي يسكنها األكراد .لديها برلمان منتخب ذات ًيا ،لكنها ال تظهر أي

الجديدة ظلت مهددة بالحظر .بين عامي  1960و  2010فقط،

FORSCHUNGSHORIZONTE
POLITIK & KULTUR
3 / 2022

11

© FPK, Vol. 6, No. 3 (2022 April 24), 33 p.

سابينة ريدل :األكراد في الشرق األوسط

حلت المحكمة الدستورية  20حزبا ً ألنهم انتهكوا قيم العلمانية

تركيا في المقام األول انتهاكًا لحقوق اإلنسان وعجزًا ديمقراط ًيا،

والقومية التركية (.)sueddeutsche.de, 11.5.2010

بما في ذلك أحدث تطبيقات حظر الحزب ضد حزب الشعوب

اليوم ،تركيا هي محور العديد من منظمات المجتمع المدني،
التي تتهم أنقرة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان

الديمقراطي المؤيد لألكراد (،Halkların Demokratik Partisi,
.)Can 2021 ،HDP

( .)ecoi.netلذلك فهي قضية مثيرة لالهتمام تتعلق بالسبب

فيما يتعلق باالتفاقية اإلطارية لحماية األقليات القومية

الذي من أجله لم يكن لعضوية مجلس أوروبا تأثير إيجابي

( ،)CoE, 1.2.1995فإن أيدي مجلس أوروبا مقيدة ألن تركيا لم

ضئيل .مع تأسيس المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان

تنضم إلى هذا االتفاق الجماعي .ليس لديها نظام لإلبالغ عن

( )ECtHRفي عام  ،1959أصبح لدى مجلس أوروبا آلية عقوبات

وضع األقلية الكردية هناك ،كما هو الحال في أرمينيا وأذربيجان

تحت تصرفه ،والتي تم توسيعها بشكل مطرد في السنوات

(انظر أعاله) .ومع ذلك ،فإن تركيا ملتزمة بالمساواة القانونية

التالية .منذ اعتماد البروتوكول رقم  )1997( 11لالتفاقية

بين مواطنيها ،وبالتحديد بموجب معاهدة لوزان (،)1923

األوروبية لحقوق اإلنسان ( ،)ECHRأصبحت محكمة دائمة مع

الوثيقة التأسيسية لتركيا الحديثة .وف ًقا للمفهوم السياسي

قضاة غير ملزمين بالتعليمات ويجب مراعاة أحكامهم .خالف

لألمة لعصبة األمم ،تنص المادة  39على أنه ال يجوز منع أي

ذلك ،فإن الدول المعنية تواجه عقوبات مثل الغرامات أو إجراءات

مواطن من ممارسة دينه أو استخدام لغته األم (معاهدة لوزان

الطرد .هذا النقاش يدور حاليا فيما يتعلق بروسيا وتركيا .تتحدى

 ،1923راجع الشكل  .)٦يكتب العديد من المؤلفين أن المواد

هاتان الدولتان قرارات المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان باإلفراج

ذات الصلة  44-37من هذه المعاهدة تضمن حقوق األقليات

عن سجناء ينتقدون الحكومة ).(bundestag.de, 27.4.2021

للمجتمعات الدينية بنا ًء على نموذج نظام الدخن العثماني

لكن الدعوى التي رفعها رجل األعمال والناشط الحقوقي التركي

()Strohmeier, Yalçın 2017: 97, faz.net, 11.3.2008

عثمان كافاال تظهر الموقف المؤثر لمجلس أوروبا في إعالن

ونتيجة لذلك تمت الموافقة على "تبادل سكاني" ضخم بين

القضية والضغط على أنقرة ( coe.int, 4.9.2020, rm.coe.int,

تركيا واليونان ( .)faz.net faz.net, 11.3.2008ومع ذلك ،فإن

 .)28.5.2021إن استبعاد تركيا من شأنه أن يرسل إشارة
سياسية ،لكن الطريق إلى ستراسبورغ سيظل مغل ًقا أمام جميع
المتضررين في المستقبل .ال يمكنهم مقاضاة دولتهم إال إذا تبنت،
بصفتها عض ًوا في مجلس أوروبا ،المعايير القانونية ذات الصلة.
يجب أن يؤخذ في االعتبار ً
أيضا أن تركيا لم تنضم إلى جميع
بروتوكوالت ووثائق مجلس أوروبا بما يتجاوز اتفاقية حقوق

شكل :٦
حقوق األقليات للمواطنين األتراك في معاهدة لوزان
()1923
[ ]...المادة 39
"يتمتع المواطنون األتراك الذين ينتمون إلى أقليات غير مسلمة

اإلنسان وال يمكن مقاضاتها قانونًا (راجع البروتوكوالت اإلضافية:

بنفس الحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع بها المسلمون.

 .)EMRK Zusatzprotokolle, CoE Treaty listالمثال الحالي

وجميع سكان تركيا ،دون تمييز ديني ،هم سواسية أمام القانون .وال

هو انسحاب أنقرة من اتفاقية حقوق المرأة في بداية عام ،2021

تخل االختالفات في الدين أو العقيدة أو االعتراف بحق أي مواطن
تركي في األمور المتعلقة بالتمتع بالحقوق المدنية أو السياسية ،مثل

على األرجح لتأمين المزيد من الدعم من الناخبين ذوي العقلية

القبول في الوظائف العامة والوظائف واألوسمة ،أو ممارسة المهن

اإلسالمية ( .)tagesspiegel.de, 20.3.2021إذا نظر المرء فقط

والصناعات .وال يجوز فرض قيود على االستخدام الحر ألي مواطن
تركي ألي لغة في اللقاءات الخاصة أو التجارة أو الدينأو الصحافة أو

في وثائق مجلس أوروبا المصدق عليها ،فإن تركيا تقف وراء

المطبوعات من أي نوع أو حتى في الجلسات العامة..

روسيا على رأس الدول األعضاء المدعى عليها .في عام ،2020

وعلى الرغم من وجود اللغة الرسمية ،يجب توفير التسهيالت الكافية

كان  97بالضبط من إجمالي  871سلطة قضائية معنية بتركيا.

للمواطنين األتراك الذين يتحدثون بلغات غير تركية ،الستخدام لغتهم

وجدت معظم األحكام انتهاكات للحق في الحرية واألمن،

شفويا ً أمام المحاكم".

والمحاكمة العادلة ،وحرية التعبير ،وحرية التجمع وتكوين

المصدر :معاهدة لوزان  ،1923المعهد المصري للدراسات ،حصريا ً

الجمعيات ( .)echr.coe.int 2021: 11هذا يدل على أن المحكمة

وألول مرة باللغة العربية :النص الكامل لمعاهدة لوزان، 1923

األوروبية لحقوق اإلنسان تعتبر التمييز ضد السكان األكراد في
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مصطلح "األقليات غير المسلمة" يستخدم فقط في معاهدة

استثمر في المناطق المتخلفة  ،وافتتح مدارس وإعالم ودور نشر

لوزان فيما يتعلق بشرط عدم التمييز  .وال يوجد ذكر في أي مكان

للمجتمعات الناطقة باللغة الكردية ( sueddeutsche.de,

للحقوق الجماعية أو الخاصة لبعض المجتمعات الدينية ،وال

 .)28.7.2015تظهر تقارير األمم المتحدة أن الكردية (الكرمانجي

حتى بالنسبة للمجتمعات المسيحية مثل الكنيسة األرثوذكسية

والزازكي) والشركسية (أديجي واألبخازية) ،من بين آخرين ،

اليونانية أو األرمنية .هذا هو السبب في أن األمم المتحدة ،التي

تقدم في المدارس التركية ( .)un.org Turkey 2020: 17وساهم

هي الوريث القانوني لعصبة األمم وتعاقب على انتهاكات

ذلك في إعالن حزب العمال الكردستاني ( )PKKالمحظور وقف

دائما
معاهدة لوزان وغيرها من وثائق حقوق اإلنسان ،تق ِّيم
ً

إطالق النار (  .)sueddeutsche.de, 21.3.2013فقط بعد الهجوم

قضية األقليات من منظور الحقوق الفردية لعدم التمييز.

االنتحاري في سروج في  10أ كتوبر  ،2015سحب زعيم حزب

ينعكس هذا النهج ً
أيضا في التقارير التي تنشرها مفوض

العمال الكردستاني المسجون عبد هللا أوجالن وعده.

األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان بانتظام مع مجلس حقوق

جانب آخر للخطاب حول حقوق األقلية الكردية هو توافر

اإلنسان التابع لألمم المتحدة (.)ohchr.org Turkey, dgvn.de

البيانات حول الهويات العرقية .في ألمانيا ،هناك اتفاق واسع

ومع ذلك ،ال يوجد لدى األمم المتحدة محكمة خاصة بها لحقوق

على أن السلطات ال تُحظر فقط من تسجيل العرق ("المراقبة

اإلنسان ،مماثلة لمحكمة مجلس أوروبا ،لذا فهي تعتمد على

العرقية") ،ليس فقط ألسباب تاريخية ،ولكن ً
أيضا ألسباب تتعلق

التعاون مع السلطات الوطنية .في حالة تركيا ،فإن أهم أساس

بحماية البيانات (.)bmi.bund.de 2015: 3, Schaar 2009

قانوني لإلبالغ المستمر هو االتفاقية الدولية للقضاء على جميع

وفيما يتعلق بتركيا ،من ناحية أخرى ،يالحظ بشكل حاسم أنها ال

أشكال التمييز العنصري ( )ICERDوالعهد الدولي الخاص

تقدم أي معلومات عن التركيبة اإلثنية للسكان .على الرغم من

بالحقوق المدنية والسياسية ( ،)ICCPRوالتي دخلت حيز

جمع البيانات عن اللغة األم بين عامي  1927و  ،1985إال أنها لم

التنفيذ هناك فقط في عامي  2002و ohchr.org ( 2003

تعد تُنشر بعد عام  .1965وأثار ذلك تكهنات بشأن عدد

 .)Treatyمنذ ذلك الحين ،تحسن وضع السكان من الهوية

المواطنين األتراك من أصول كردية .تشير منصات اإلنترنت إلى

الكردية في جنوب شرق األناضول ألن رجب طيب أردوغان ألزم

معلومات من وكالة المخابرات المركزية ( )CIAوتتحدث عن 15

نفسه بالمصالحة عندما تولى منصب رئيس الوزراء التركي

مليون كردي ( .)Wikipedia, 26.2.2021في أماكن أخرى ،هناك

( .)2003كان أول رئيس حكومة يعترف بـ "المشكلة الكردية" ،

حديث عن  20-15مليون ( .)Wikipedia, 18.12.2021يبلغ

شكل  :٧التقسيم االداري لتركيا

المصدر :تكوين خاص بخريطتينTürkei, administrative Gliederung, in: Wikipedia, 15.6.2012; :
وحول منطقة التوزيع الكردية  ،انظر الشكل ArnoldPlaton, Wikipedia, 28. Mai 2014 :3
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عدد سكانها  83.6مليون نسمة ،وهذا يتوافق مع معدل يتراوح

المنظمات الكردية تريد فقط استكمال نموذج أتاتورك القومي

بين  18و  24في المائة .في المقابل ،تُظهر إحصائيات عام 1927

بالقومية الكردية وإعادة بناء تركيا وف ًقا لمبدأ القومية .من ناحية

نسبة السكان الذين يتحدثون اللغة الكردية األم ٪ 8.96

أخرى ،فإن نموذج األمة السياسية الذي يوفق بين الفصل

( ،)1927وفي الخمسينيات الليبرالية  )1955( ٪ 6.98ومؤخرا ً

الرأسي واألفقي للسلطات ليس مع العوامل الثقافية ولكن مع

( .)Dundar 2014: 13( ٪ 7.55 )1965في ضوء هذه األرقام،

العوامل السياسية (انظر الشكل  )٧يفترض مسب ًقا أن األكراد

فإن التقديرات مشكوك فيها ،والتي تتحدث عن نسبة أعلى

يضعون القيم السياسية وليس هويتهم العرقية على جدول

بثالثة أضعاف من السكان األكراد اليوم .باإلضافة إلى ذلك ،من

كاف ،وبالتالي فقدوا
ٍ
األعمال .حتى اآلن ،لم يفعلوا ذلك بشكل

وجهة نظر علمية ،من المثير للجدل استخالص استنتاجات حول

فرصة عندما نوقش اإلصالح الدستوري في تركيا في عام .2017

العرق من اللغة األم وحدها .ألنه في حالة اليزيديين في أرمينيا

رفضت الحكومة األقلمة أو حتى النظام الفيدرالي ،ألسباب ليس

(انظر أعاله) ،تبين أن االنتماء الديني هو عامل آخر ذو صلة .بعد

أقلها الخوف من االنفصالية الكردية ).(aa.com.tr, 14.4.2017

كل شيء ،تفترض مثل هذه اإلحصائيات يقينًا غير موجود في

بالنسبة لمستقبل تركيا ،سيكون هذا المسار بديال ً من حيث

ً
أيضا تطوير هويتهم
الواقع .وبهذه الطريقة ،يمكن لألكراد

سياسة السالم .ومع ذلك ،فإن الشرط األساسي للمصالحة بين

كأتراك ،سواء من الناحية العرقية أو في إطار االنتماء لألمة

األعراق سيكون حذف عقيدة القومية من الدستور التركي

السياسية.

والعودة إلى المفهوم السياسي لألمة منذ عام التأسيس

انعكاسا للدستور التركي ،الذي ح ّول مفهوم األمة السياسية
ً
لعصبة األمم إلى مجتمع لغوي عرقي تركي ،يرى حزب الشعوب
الديمقراطي ( ، HDPبالتركية)Halklarin Demokratie Partisi :

.24/1923

إيران :المزيد من حماية األقليات و الفيدرالية؟

أنه يمثل مصالح األكراد العرقيين .يتصدر حال ًيا عناوين الصحف

كما سبق وصفه في الفصل األول ،تبنت بالد فارس تسمية

ألن المحاكم التركية تريد حظره ،من بين أمور أخرى بسبب

"إيران" كاسم رسمي للدولة في عام  .1935كان هذا تعبيرا ً عن

عالقاتها مع حزب العمال الكردستاني .خال ًفا لعقيدة الحكومة،

عقيدة الدولة الجديدة ،التي ربطها الشاه رضا بهلوي بمفاهيم

يسعى هذا الحزب إلى "االعتراف بثقافات وهويات جميع

العلمانية والقومية ،على غرار تركيا .لقد كسر تقاليد ثقافية

الشعوب التي تعيش في تركيا" ( .)hdp.org, Programmeإن

تميزت بالتعايش بين األذريين من أصل تركي وسكان اللغات

نظرتهم االشترا كية إلى العالم ترفض النموذج السياسي

اإليرانية ،التي تنتمي إليها اللهجات الكردية :على الرغم من

لـ"األمة" كسقف مشترك لمجتمع تعددي .من ناحية أخرى،

الحكم التركماني ،ظلت اللغة الفارسية هي اللغة المكتوبة

ترى أن أساس حل الصراع الكردي في التعايش بين الجماعات

لإلمبراطورية لقرون عديدة .عندما يذكر المؤلفون اليوم أن "بالد

اإلثنية التي يشار إليها بـ "الشعوب" (التركية ،halklar :كردي.

فارس ليست إيران" ،فإنهم يشيرون إلى "التنوع العرقي" لهذا

 .)gelanإن القرب األيديولوجي من مبدأ الجنسية في االتحاد

البلد من جهة ،لكنهم يتبنون بشكل ال شعوري مبدأ الجنسية

السوفيتي السابق واضح في هذه المرحلة (انظر أعاله) .وبهذا

مع تحديده العرقي ( .)bpb.de 13.1.2020ناد ًرا ما تتم اإلشارة

المعنى يتحدث برنامج الحزب عن "حق الشعب الكردي في

إلى التقاليد الليبرالية ،أي إلى الدستور الفارسي لعام 1906

تقرير المصير".

(،Persische Verfassungsgesetz 1906: 22المادة  .)2كان

في الوقت نفسه ،يدعو حزب الشعوب الديمقراطي إلى

ساري المفعول حتى عام  1979وضمن إلقليم كردستان حقوق

"الحكم الذاتي الديمقراطي" لألكراد بهدف "الوحدة الطوعية

التمثيل المتساوية في البرلمان اإليراني في إطار الملكية

للشعوب" (المرجع نفسه) .لكن أي وحدة يعني ذلك؟ اتحاد

الدستورية .لذلك فإن إيران هي خليفة لإلمبراطورية الفارسية.

فيدرالي بين الشعبين التركي والكردستاني بالمعنى العرقي

"فارس هي إيران" بمعنى القانون الدولي .جميع المواطنين يحملون

( ،)Miroglu 2009اتحاد تركي مع دول فرعية عبر الحدود

الجنسية اإليرانية ،بغض النظر عن نسبة األغلبية العرقية  /األقلية.

العرقية أو اتحاد كونفدرالي لـ "المناطق الكردية بين دول إيران

وعدت الثورة اإليرانية عام  1979بتحسين وضع األقليات

والعراق وتركيا وسوريا"؟ ( )ISKU 2012: 9حتى اآلن ،يبدو أن

اللغوية وكرست المادة  15في دستور الجمهورية اإلسالمية،
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والتي تنص على" :ولكن يجوز استعمال اللغات المحلية

تظهر هذه الجهود التي تبذلها األمم المتحدة إلى أي مدى

والقومية األخرى في مجال الصحافة ووسائل اإلعالم العامة،

يقع على عاتق إيران التزام ويتعين عليها تقديم إجابات

وتدريس آدابها في المدارس إلى جانب اللغة الفارسية( ".دستور

للمجتمع الدولي (انظر  .)UN Treaty Body Iranيوضح هذا

إيران  ، 1979الفصل  .)Constitution of Iran 1979, ،2تم

المثال أن نهج حقوق اإلنسان أ كثر فعالية بكثير من التقييم من

تبني مبدأ المساواة القانونية لجميع المواطنين  ،بغض النظر

منظور األقلية .باإلضافة إلى ذلك ،فإن إيران ،مثل تركيا ،ال تجمع

عن أصلهم ولغتهم  ،فقط من الدستور القديم ( المادة .)19

بيانات عن التكوين العرقي للسكان في التعدادات ،باستثناء

لكن هذا ال ينطبق إال على االنتماء الديني إلى حد محدود :ألن

واحد :االنتماء الديني .وف ًقا لهذا ،في عام  ،2011من بين 75.15

"الدين الرسمي إليران هو اإلسالم والمذهب الجعفري االثنا

مليون مواطن إيراني ،كان  99.38في المائة من المسلمين ،بينما

عشر" (المادة  ،)12حيث المدارس القانونية التاريخية وبالتالي

كان  117704إيران ًيا فقط لديهم طائفة مسيحية ،و 35271

ً
أيضا السنية مثل "المذهب الحنفي والشافعي والمالكي

ينتمون إلى الزرادشتية و  8765إلى اليهودية ( unstats. un.org

والحنبلي والزيدي" مسموح لها بالعمل بشكل مستقل في

 .)2011: 29على الرغم من نقص البيانات حول توزيع اللغات

مسائل القانون الخاص دون غيرها (المرجع نفسه ،األصول

األم ،إال أن هناك العديد من التقديرات التي تختلف اختال ًفا

العامة) .باإلضافة إلى ذلك ،ينطبق ما يلي" :اإليرانيون الزرادشت

طفي ًفا اعتمادًا على المصدر .بالنظر إلى العائالت اللغوية ،فإن

واليهود والمسيحيون هم وحدهم األقليات الدينية المعترف بها"

"العرب" يشكلون أقل أقلية بنسبة  3-2في المائة من السكان،

(المادة  ،)13ولكن ليس كنائس الطوائف الدينية األخرى.

يليهم "الشعوب التركية" مثل "األذربيجانية" أو األذرية و

وبحسب ذلك ،على األقل أ كراد إيران ،سواء أ كانوا مسيحيين أم

"التركمانية" .الغالبية العظمى من السكان هم من "الشعب

مسلمين ،ال ينبغي أن يعانون من أي مساوئ.

اإليراني"  ،ومنهم "الفرس" (يبدو أنهم مواطنون إيرانيون لغتهم

من ناحية أخرى ،يبدو الواقع الدستوري مختل ًفا .وف ًقا لتقارير
طالبي اللجوء ،كانت هناك انتهاكات صارخة لحقوق اإلنسان

األم اإليرانية) و "األكراد" " ،الشعب اإليراني الذي يشكل غالبية
سكان إقليم كردستان" (.)gaz.wiki

واألقليات الموثقة لسنوات ،والتي تؤثر ً
أيضا على األكراد .أفادت
منظماتهم أنه في عام  2020وحده ،تم اتهام حوالي  500من أفراد

شكل  :٨التقسيمات اإلدارية إليران

حكم على  159منهم على
األقلية بأنشطة ثقافية أو سياسيةُ " :
عاما،
األقل الح ًقا بالسجن لمدد تتراوح بين شهر واحد و 17
ً
حكم على أربعة منهم باإلعدام ( .)Pietsch 2021: 10تم تأكيد
و ُ
هذه المزاعم جزئيا ً من قبل مقرر األمم المتحدة الخاص المعني
بإيران ،الذي تشمل واليته التحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان
جزئيا ً من خالل زيارات ميدانية ( .)ohchr.org, Iranفي أوائل عام
 ،2021على سبيل المثال ،قدم تقري ًرا إلى الجمعية العامة
ومجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة بشأن سجن
النشطاء األكراد ومعاقبتهم .لكنه يذكر هذه االنتهاكات في سياق
أ كبر بكثير ،والذي تتجاهله المنظمات الكردية في الغالب للفت
االنتباه إلى مصيرها .ويعاني نشطاء التركمان األذريون أو أعضاء
الديانة البهائية من نفس المصير (.)undocs.org, 11.1.2021: 9
فإن تركيز المقرر الخاص لألمم المتحدة أقل على األقليات وأ كثر
على حقوق اإلنسان .وتتعلق شكاواه بعقوبة اإلعدام ،بما في ذلك
عقوبة اإلعدام للقصر ،وانتهاكات حرية تكوين الجمعيات والتجمع
وحرية التعبير  ،ووأخيرا ً وضع السجناء والتمييز ضد المرأة.
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يقدر كتاب حقائق العالم الصادر عن وكالة المخابرات

نظ ًرا ألن الحزب الديمقراطي الكردستاني يعتبر نفسه ً
أيضا

المركزية األمريكية نسبة السكان األكراد في إيران بنسبة 10

قوة اشترا كية ،فإن استمرارية سياسة القوميات في االتحاد

بالمائة (المرجع نفسه ،الحاشية . )3في حين أن هذه األرقام ال

حا .كما نفت أيديولوجيتهم
السوفيتي السابق أصبحت أ كثر وضو ً

تدعمها المصادر  ،فإنها تسلط الضوء على المشكلة التالية :إذا

المفهوم "البرجوازي" ،أي السياسي ،لألمة ،وبدال ً من ذلك

كان  10في المائة من سكان إيران من أصل كردي ،فسيكونون

تحدثوا عن مجتمعات قومية (لغوية) نظمت نفسها

حوالي  7.5مليون .ومع ذلك ،وف ًقا لتعداد عام  ،2011يعيش

"ديمقراطياً" في مجالسها .ومع ذلك ،فقد ساد الحزب الشيوعي،

 1.5مليون شخص فقط في إقليم كردستان اإليراني

ونظم هذا التعايش بين األعراق من أجل "خير الجميع" ،أي وف ًقا

( ،)unstats.un.org 2011: 32لذلك يجب أن ينتشر ما ال يقل

لتقديره الخاص .ترى األحزاب الكردية اليوم في إيران نفسها في

عن  6ماليين كردي في محافظات أخرى .وتشمل هذه أذربيجان

هذا الدور القيادي داخل مؤتمر القوميات من أجل إيران

الغربية في الشمال (كجزء من جمهورية مهاباد الكردية التاريخية

فيدرالية ( )CNFI, iran-federal.netالذي تأسس في لندن عام

 ،)1946 ،والمناطق الجنوبية المجاورة وخراسان في شمال

 .2005وهذا ال يشمل الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق

شرق ،والتي تضم ثالث مقاطعات إيرانية (انظر الشكل  .)٨كل

ً
أيضا حزب كوماال الكردستاني اإليراني
فحسب ،بل يشمل

هذه المناطق معروفة بتعددها اللغوي المشروط تاريخ ًيا وتعدد

(كوماال) ،الذي تأسس عام  .1969كان أساسها األيديولوجي في

األعراق .ادعاءات األكراد بملكية هذه المناطق لن تجلب السالم

األصل هو الماركسية اللينينية ،والتي تحولت خالل العقود

ولكنها ستخلق تنافسات عرقية جديدة .تعتبر إحدى أ كبر

القليلة الماضية إلى برنامج اشترا كي يهدف إلى خدمة "حركة

المنظمات الكردية ،الحزب الديمقراطي الكردستاني (،)PDK-I

التحرر الكردية" ( .)(KPI 19.2.2018وبحسب ما أفاد ناشطون

نفسها في تقليد جمهورية مهاباد المستقلة ،التي حكمتها لمدة

أ كراد  ،فقد نفوذهم بإعطاء األولوية للقومية على المسألة

عام بدعم من االتحاد السوفيتي ( Strohmeier, Yalçın 2017:

االجتماعية (.)Sama/Bastani 2020

 .)157f.واستغل رئيسها مصطفى هجري زيارته لواشنطن عام
 2017لتوضيح" :نعتقد أن استقالل كردستان حق .لدينا الحق
في تقرير المصير " .وتحدث عن عشرة ماليين كردي إيراني
(.)PDKI, 3.9.2017
ولكن ألسباب استراتيجية ،يعتقد حزبه أن التحالف مع
"القوميات" اإليرانية األخرى ضروري لإلطاحة بالنظام الديني.
لهذا السبب يتصور الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق
"فدرالية ديمقراطية" تتحكم فيها الحكومة المركزية في السياسة
المالية والجيش وتترك اإلدارات األخرى للحكومة الذاتية
المحلية (المرجع نفسه) .في مكان آخر ،تم وصف هذا النموذج
الفيدرالي المرغوب فيه بمزيد من التفصيل :وعليه ،فإن األمر ال
يتعلق بأجهزة الحكم الذاتي القائمة على المبدأ الديمقراطي،
والتي بموجبها يتم انتخاب ممثلي الشعب بشكل مستقل عن
سماتهم الثقافية أو الدينية أو اللغوية .على العكس من ذلك،
يجب أن ينعكس مبدأ الجنسية القائم على الفئات العرقية على
هذا المستوى المحلي .ومن المؤشرات الواضحة على ذلك
االستخدام المرادف لمصطلحي "القومية" و "األمة" وبالتالي
عدم فهم األمة كفئة سياسية (انظر الشكل pdki.org ،٩
.)Policies
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شكل :٩
رؤية الحزب الديمقراطي الكُردستاني في العراق (:)PDKI
إيران اتحادية على أساس القومية
"يكافح الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق  PDKIمن أجل
الحصول على الحقوق القومية الكردية في إيران الفيدرالية
والديمقراطية .نظ ًرا لوجود قوميات أخرى في إيران ،فإن  PDKIيدعم
نضالهم من أجل حقوقهم الوطنية ويعتبرهم حلفاء استراتيجيين
إلنهاء الديكتاتورية والتحرك نحو الديمقراطية الفيدرالية التي تحترم
حقوق ومصالح المجتمعات القومية المتنوعة في البالد .ولهذه الغاية،
أسس  PDKIاألول مؤتمر القوميات من أجل إيران الفيدرالية
( )CNFIمع منظمات تمثل القوميات األذربيجانية والبلوشية
والتركمانية والعربية في إيران .تعتقد  ،CNFIوهي إحدى مجموعات
المعارضة الرئيسية ضد الثيوقراطية الطائفية في إيران ،أن نظام
ت
الحكم الفيدرالي سيعكس تطلعات القوميات المختلفة للحكم الذا ي
في إيران حرة وموحدة وديمقراطية.
" PDKIهو حزب اشترا كي ديمقراطي وعضو في االشترا كية الدولية
( .)SIبالنسبة لنا ،تنطوي االشترا كية الديمقراطية على االعتقاد بأن
جميع البشر ،سواء كأفراد أو كأعضاء في القوميات ،يجب أن يكونوا
أحرا ًرا ومتساوين في جميع مجاالت الحياة .إن سياسات الحزب
الديمقراطي الكردستاني-العراق في القضايا االقتصادية والسياسية
واالجتماعية تقوم على هذه القناعات.

المصدر] :مظلل باللون األزرق, 29.8.2017 [S.R. :
pdki.org Policies, Policies, in: Learn More About PDKI.
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مزيد من المؤشرات تشير إلى أن األحزاب الكردية المذكورة

مجلس النواب ،يشكل هذا المجلس غرفة ثانية (المادة ،65

ترى فقط نموذجها الفيدرالي إليران كمرحلة انتقالية نحو دولة

دستور العراق  .)Constitution of Iraq 2005, 2005ومع

كردية خاصة بها .ويدعم ذلك حقيقة أنه ال توجد خطط محددة

ذلك ،لم يعترف الدستور إال بكردستان كإقليم أو دولة فرعية

لما يمكن أن يبدو عليه مثل هذا االتحاد جغرافيا ً وإدارياً .عالوة

للفدرالية العراقية الجديدة ذات اختصاص تشريعي خاص بها

على ذلك ،فإن قائمة "القوميات" المعنية ال تشمل السكان

(المادة  ،)117ضمن حدود استقالليتها خالل نظام البعث .نظ ًرا

الناطقين باإليرانية ،أي "البقية" الذين بقوا إلى جانب األقليات

لعدم وجود مناطق أخرى تتمتع بالحكم الذاتي ،فإن المناطق

القومية المضطهدة .ال تؤخذ مصالحهم في المفهوم الفيدرالي

األخرى التي لها دساتيرها الخاصة يجب أن يتم تشكيلها أوال ً

بعين االعتبار في أي مكان .باإلضافة إلى ذلك ،فإن البلوش

بواسطة قانون اتحادي.

اإليرانيين في الجنوب الشرقي هم أهم حلفاء األكراد في إطار مؤتمر

ومع ذلك ،أدت الخالفات العراقية الداخلية الشديدة إلى

القوميات الخاص بهم ( .)CNFIوهم يعانون بشكل خاص من

توقف عملية تشكيل الفيدرالية بشكل أ كبر .ظاهريًا كان األمر

التمييز ألنهم ينتمون إلى المناطق األكثر فقراً .ووف ًقا لطهران ،فإن

يتعلق بالهيكل الجغرافي للدول الجديدة المكونة ،ولكن في الواقع

مقاومتهم المتشددة تشكل ً
أيضا مخاطر انفصالية ،لذلك تتخذ

يتعلق بالسيطرة على قطاع الطاقة ( .)Steinberg 2007: 7ألن

الحكومة إجراءات صارمة .ومع ذلك ،فمن المثير للجدل ما إذا

المادة  112من الدستور تنص على أن"تقوم الحكومة االتحادية

كان البلوش مهتمون بالفعل باالنفصال أ كثر من اهتمامهم

بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات

بإرساء الديمقراطية في إيران ( Philipp 2007, ohchr.org

االقاليم [( ."]...دستور العراق )Constitution of Iraq 2005, 2005

 .)Iranأخي ًرا ،يعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق أن

وينطبق الشيء نفسه على تطوير رواسب جديدة من النفط

ً
احتماال من المواجهة
التغيير الديمقراطي في إيران أقل

والغاز الطبيعي وتسويقها .ويقع مركزا الثروات المعدنية

العسكرية .ودعت مختلف قوى المعارضة إلى تنحية خالفاتهم

النفيسة في الشمال الشرقي وجنوب العراق حيث يعيش األكراد

جانبا ً و "االستعداد لخوض معركة جادة ضد النظام اإلسالمي في

والشيعة .وبالتالي ،تبين أن أحزابهم كانت األطراف الرئيسية في

طهران من خالل تكاتف القوى وتقديم التضحيات الالزمة

النزاع على النظام الفيدرالي الجديد .بما أن تحالف األحزاب

لتحقيق هذه الغاية" )PDKI 2016( .المرجع يشيرون إلى العديد

الشيعية أثبت أنه القوة السياسية األقوى في االنتخابات

من ضحايا البيشمركة في شمال العراق ،والذين يقولون إنهم

البرلمانية في  15كانون األول (ديسمبر)  ،2005فقد اهتموا

يعملون معهم بنجاح (المرجع نفسه) .لكن مسافاتهم قصيرة،

بتقوية الحكومة المركزية أ كثر من اهتمامهم بالالمركزية أو

فالمقر الرئيسي لحزب  PDK-Iوكومال يقعان في شمال العراق.

الجهوية .من ناحية أخرى ،كان األكراد وال يزالون راضين عن

العراق :كردستان بالحكم الذاتي في فدرالية فاشلة

الوضع الراهن ،إذ ليس عليهم أن يؤكدوا أنفسهم في مجلس
االتحاد باعتباره الغرفة الثانية ( .)welt.de, 22.8.2008بدال ً من

عندما يعلن األكراد اإليرانيون عن رغبتهم في تحويل نظامهم

ذلك ،يمكنهم التفاوض بشكل مباشر وعلى قدم المساواة مع

الديني إلى "فيدرالية ديمقراطية" من أجل العيش بسالم مع

الحكومة المركزية أو إبرام عقود النفط مع الشركات األجنبية

المجتمعات اللغوية األخرى ،فإن تجارب إقليم كردستان العراق

بدونها ( .)faz.net, 11.12.2009باإلضافة إلى ذلك ،دعمت

خاصا .ألن برنامجهم اإلصالحي إليران قد أصبح
تكتسب معنى ً

الشركات النفطية الدولية متعددة الجنسيات الحكومة المركزية

حقيقة واقعة هناك :بعد سقوط الدكتاتور صدام حسين نتيجة

والحكومة الذاتية الكردية في انتهاك الدستور الجديد ووقف

لتدخل عسكري دولي ،تم تحرير العراق المحتل واستقالله في عام

مشروع الالمركزية.

 2005بعد استفتاء على دستور جديد .في المادة  ،1تشكل الدولة

على عكس التصريحات والتحليالت على عكس ذلك ،أظهر

ديمقراطية برلمانية ذات "النظام االتحادي" .يجب أن تتكون من

ً
ضئيال ببناء اتحاد فيدرالي منذ البداية
التزاما
أ كراد العراق
ً

العاصمة واألقاليم والمحافظات وكذلك اإلدارات المحلية

( .)Chomani 2018, Neugart 2005في وقت مبكر من عام

(المادة  ،)116حيث يجب ً
أيضا تمثيل األقاليم والمقاطعات غير

 ،2005دفعت الحركة القومية الكردية من خالل استفتاء غير

المنتظمة في إقليم منفصل في مجلس االتحاد .باإلضافة إلى

رسمي ،أي غير ملزم على االستقالل ،تم إجراؤه في  30يناير 2005
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بالتزامن مع أول انتخابات للبرلمان الكردستاني والحكومة

"وف ًقا للتقارير ،غال ًبا ما يتمتع الجناة المرتبطون بالنخبة

المركزية العراقية .صوت  1.97مليون أو  98.9في المائة من

السياسية أو األمنية باإلفالت من العقاب في إقليم كردستان

األصوات لصالح استقالل كردستان (.)Mustafa 2021: 93

المتمتع بالحكم الذاتي" ،unhcr.org 2019: 53( .ترجمة).S.R :

على الرغم من أن هذا التصويت ليس له أي أساس قانوني ،فقد

حد عوامل انتهاكات حقوق اإلنسان من قبل الهيئات

أعلن رئيس كردستان المنتخب الح ًقا ،مسعود بارزاني ،أن

والميليشيات الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي هو اإلطار

"الدولة الكردية المستقلة ستصبح حقيقة واقعة في الوقت

التنظيمي الذي تغير منذ عام  .2003لم يكن سقوط صدام

المناسب" ( .)Rogg/Rimscha 2007: 833لذلك ،بقي استفتاء

حسين مجرد رمز لسقوط نظام ديكتاتوري .قبل كل شيء ،كان

آخر على جدول األعمال ،إال أن المحكمة الدستورية العراقية

بمثابة نهاية للقومية العربية ،التي أصبحت عقيدة الدولة

أوقفت التصويت الذي كان مقررا من قبل برلمان اإلقليم في 25

الجديدة مع دستور  .)Riedel 2020: 9( 1970لقد تم استبداله

أيلول /سبتمبر  .)dw.com, 8.9.2017 ( 2017ومع ذلك فقد تم

اآلن بهوية عراقية جديدة تقوم على القيم واالنتماءات الدينية:

إجراؤه كاستفتاء مواز ٍ لالنتخابات البرلمانية .وبحسب معلومات

المادة  2.1من الدستور ( )2005رفعت اإلسالم إلى مرتبة دين

رسمية من المفوضية الكردية ،فإن  2.86مليون أو  ٪ 92.3صوتوا

الدول ،بحيث أصبحت مدارس الشريعة اإلسالمية منذ ذلك

هذه المرة لصالح االستقالل ( .)wikipedia, 7.1.2022, Kurdistan

الحين فوق التشريع العلماني ( Constitution of Iraq 2005 ,

كما أ كدت مفوضية االنتخابات الكردية أنه ،خالفا للدستور

دستور العراق  .)2005إالأن الطوائف الدينية األخرى مثل

العراقيُ ،سمح للناخبين المؤهلين "في إقليم كردستان والمناطق

المسيحيين واأليزيديين والصابئيين والمندائيين تلقت

الكردية األخرى خارج إدارة إقليم كوردستان واألشخاص الذين

منظمتهم الجامعة (،)Diwan, cese-iq.net, Riedel 2017: 13

يعيشون في الخارج" بالمشاركة في استفتاء االستقالل لعام
, khec.krd. 27.9.2917( 2017الترجمة .)SR :في ذلك الوقت،

شكل  :١٠الدور اإلداري الخاص إلقليم كردستان العراق

أثر ذلك على أربع من  19منطقة عراقية في إقليم كردستان

المتمتع بالحكم الذاتي

(دهوك وأربيل والسليمانية وحلبجة) وكذلك المناطق العراقية
المجاورة التي احتلتها الميليشيات الكردية ،البيشمركة ،في
القتال ضد تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) و حتى يومنا هذا
من حكومة إقليم كردستان (انظر الشكل  .)١٠ويشمل ذلك
مناطق محافظات نينوى (نينوى) وكركوك وديالى وصالح الدين
العراقية.
تهدف هذه القومية الكردية إلى التوسع وتحمل خطر اندالع
صراعات إقليمية في المناطق "الكردية" المجاورة ،في العراق وفي
الدول المجاورة مثل تركيا وإيران وسوريا ( zeit.de, 20.10.2017,
 .)dw.com, 28.7.2015ويتم التعبير عن أيديولوجيتها في طرد
العرب والتركمان  ،من بين آخرين ،والذي ،وف ًقا لمنظمة العفو
الدولية ،بدأ حتى قبل االستفتاء ( .)wienerzeitung.at, 20.1.2016
السلطات الكردية مسؤولة عن ذلك (.)amnesty.org, 7.11.2016
مهزوما منذ نهاية
على الرغم من اعتبار تنظيم الدولة اإلسالمية
ً
عام  ،2017إال أنه بعد ذلك بعامين ،وف ًقا لمفوضية األمم
المتحدة لشؤون الالجئين ،ظل الوضع األمني في شمال العراق
محفو ًفا بالمخاطر بالنسبة لحوالي  6.7مليون شخص .تتميز

المصدر :تكوين خاص بخريطتين:

كردستان بالفساد والمحسوبية والتدخل السياسي في القضاء:

Rafy, File:Iraqi Governorates, in: Wikipedia, 25.1.2011 and
Location of Kurdistan in Iraq, in: Wikivoyage.org, 25.10.2017.
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إال أن هذا االمتياز أ كد فقط تهميشهم القانوني واالجتماعي ولم

لذلك ،ال يمكن أن تكون مواصلة تطوير الفيدرالية أولوية

يمنع عمليات الطرد الالحقة .انخفض عدد المسيحيين بمن

قصوى بالنسبة للعراق اليوم  ،كما تقترح المنظمات الدولية

فيهم األيزيديون من ذوي الهوية الكردية من  1.5مليون إلى ما

( .(Lamberty/Pichler 2018لقد ضاعت هذه الفرصة السانحة

يقدر بنحو  300ألف منذ تغيير النظام ( Vatican News,

في المراحل األولى عندما كان المجتمع الدولي يشرف على صياغة

.)6.8.2019

الدستور الجديد .بدال ً من ذلك ،يجب استجواب مسؤولي األمم

نظ ًرا لعدم تقديم نموذج دولة سياسية غير طائفية على

المتحدة حول سبب سماحهم لألحزاب الدينية بالبدء ،على الرغم

المستوى المحلي ،كان األكراد أ كثر قدرة على إضفاء الطابع

نظاما سياس ًيا علمان ًيا ،وإن كان
من أن العراق قد أنتج بالفعل
ً

المؤسسي على قوميتهم في مقاطعاتهم ذاتية الحكم .إلى جانب

تحت رعاية الحكم االستبدادي ( .)Hippler 2007كانت هناك

االستقطاب الديني بين (المسيحيين) والسنة والشيعة ،عزز

نخبة علمانية متعلمة تعليما جيدا كانت ستقبل الفهم الحديث

هذا التطور تأثير االنتماءات العرقية على التعيينات في المناصب

للدولة .بعد سقوط صدام حسين ،كان بإمكان هذه النخبة أن

السياسية .لم تعد السياسة الثقافية الجديدة تخدم السكان

تؤسس مفهوم األمة السياسية الذي كان سيحل محل مبدأ

المختلطين إثن ًيا  ،بل تخدم أيديولوجية التعددية الثقافية .تم

القومية لحزب البعث كعقيدة دولة .كان هذا قد حدد األمة العراقية

إسقاط مفاهيم الحفاظ على التعددية اللغوية في نظام التعليم

في الدستور على أنها جزء من األمة العربية واعترف ً
أيضا بـ"القومية

وفضل الكردية على العربية كلغة رسمية ( KHRP Briefing

الكردية" واألقليات األخرى (المادة .،5دستور العراق .)2005

" :)Paper 7/ 2011: 16مسؤولو الحزب [في كردستان

منذ خريف  ،2019عادت مطالب نظام حكم غير طائفي إلى

ينظمون] إدارة مديريات التربية والتعليم في المناطق التي

الظهور على جدول األعمال السياسي .حتى شباب الشيعة

يسيطرون عليها (.)theworldweekly.com, 21.3.2016

العراقيين يرون في هذا بدي ال ً عن التمثيل النسبي العرقي أو المذهبي

ع بداية الحكومة االنتقالية تحت حكم الحاكم األمريكي بول

اليوم ويخرجون إلى الشوارع مطالبين بإصالحات دستورية

بريمر ،أنشأ العراق وزارة "لحقوق اإلنسان والبيئة والهجرة"،

مقابلة ( .)Riedel 1/2020: 6وقد انعكس ذلك في االنتخابات

والتي تم حلها في عام .)fr.de, 2.9.2003, web.archive.org ( 2015

النيابية في  10أ كتوبر  .2021وانخفض إقبال الناخبين إلى  41في

يتعين على وزارة الخارجية األمريكية اليوم أن تعلن أن وضع

المائة ،وهو أدنى مستوى منذ  .)Jaecke 2021: 2( 2005قبل

حقوق اإلنسان في العراق يزداد خطورة أ كثر فأكثر .فخالل

كل شيء ،أضر هذا بالتحالفين الشيعيين المتنافسين الفتح

احتجاجات خريف  2019وحده ،لقي أ كثر من  500مدني

والصدر .مع  90من أصل  329عض ًوا في البرلمان األوروبي ،فقدوا

مصرعهم وأصيب نحو  20ألف متظاهر على يد قوات األمن

أكثر من نصف مقاعدهم .من ناحية أخرى ،دخلت أحزاب علمانية

( .)state.gov 30.3.2021, Riedel 1/2020ومنذ ذلك الحين،

جديدة إلى البرلمان ،مثل حزب التقدم ( )Programm 2021بـ 43

شملت أسوأ انتهاكات حقوق اإلنسان االعتقاالت والقتل

مقعدًا ( .)ihec.iq, wikipedia, 7.1.2022, Electionاألحزاب

التعسفي والتعذيب وظروف السجن التي تهدد الحياة واالعتداء

الكردية ،التي فازت بأكثر من  50مقعدًا هذه المرة ،تدافع عن

التعسفي على الخصوصية .الجرائم العنيفة ضد أفراد األقليات

النظام اإلثني للتمثيل النسبي جن ًبا إلى جنب مع القوى الدينية.

العرقية هي أقل في هذه القائمة .لذلك ،فإن ما هو على المحك

لذلك ال ينبغي أن تُنسب إلى قوى اإلصالح الحالية.

في عراق اليوم هو انتهاك حقوق اإلنسان األساسية ،لذا فإن
التركيز على الوضع الخاص لألقليات أو حتى على "القضية

السورية :التحول إلى ديمقراطية أم )كون(فدرالية؟

الكردية" هو أمر غير مناسب من الناحية الواقعية .هذا النهج ال

شبه الوضع في سوريا اليوم ما كان عليه في العراق بعد التدخل

ينصف بأي شكل من األشكال عدم استقرار العراق ويزيد من

العسكري عام  ،2003لكن مع اختالف أن الرئيس السوري بشار

صعوبة إيجاد الحلول .والشرط المسبق لذلك هو إدراك أن كل

األسد ونظامه السياسي لم تتم اإلطاحة بهما بعد .حكم حزب

محاوالت تصنيف العراق وفق معايير لغوية أو دينية قد باءت

البعث العربي االشترا كي دون انقطاع منذ وصوله إلى السلطة

بالفشل حتى اآلن .ال توجد حتى البيانات الضرورية حول التركيبة

عام  1963نتيجة انقالب في سوريا .ال تزال ترى نفسها في "دور

العرقية للسكان العراقيين.

قيادي في التغيرات المجتمعية واالجتماعية" وملتزمة
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"بالعروبة" ( ،)baathparty.sy 7.4.2021أي القومية العربية.

في شمال العراق .وطالبت منذ تأسيسها عام  1956باالعتراف

على غرار حزب البعث العراقي بقيادة صدام حسين ،يُفهم هنا

باألقلية الكردية كقومية مستقلة في سوريا على أساس نموذج

"الشعب العربي السوري" كجزء من "األمة العربية" (المرجع

الدستور العراقي .فإن أجندتهم السياسية ال تهدف إلى استبدال

نفسه) .بينما اعترفت بغداد باألكراد باعتبارهم "القومية" الثانية

مبدأ القومية على أساس عرقي وثقافي ،بل إلى الحفاظ عليه

في الدولة منذ دستورها لعام  ،1970لم يتم ذكر هذه األقليات

وإصالحه .خارج المجلس الوطني الكردي هو ثاني أ كبر حزب

اللغوية وغيرها في الدساتير السورية .حتى في النسخة المعدلة

كردي في سوريا ،حزب االتحاد الديمقراطي ( ،PYD

لعام  ،2012ال تزال المادة  1تنص بشكل قاطع على أن

 .)pydrojava.orgتأسس في عام  2003تحت تأثير حزب العمال

"الشعب السوري جزء من األمة العربية" (دستور سوريا المادر

الكردستاني التركي ( ،)PKKوبالتالي يعتبر فرعه ( Gürbey

عام  ،2012المادة  .)Constitution of Syria 2012, 1ومع

 .)3/2018انضمت ميليشياتها ،وحدات الحماية الشعبية

ذلك ،وف ًقا للمادة  ،3تتمتع جميع الطوائف الدينية بالحق في

(  ،)ypgrojava.org ،YPGإلى قوات سوريا الديمقراطية (قسد)

الحكم الذاتي ،بشرط أال تنتهك "النظام العام" ،أي التشريعات

 ،وبدعم من الواليات المتحدة والسعودية  ،تقاتل كال ً من الجيش

الوطنية ،التي يجب أن تستند ،مع ذلك ،إلى "الشريعة

السوري التابع لنظام األسد وداعش .في سياق الحرب األهلية،

اإلسالمية" (.)Riedel 2017: 17f.

سيطر حزب االتحاد الديمقراطي  /وحدات حماية الشعب ألول

من االبتكارات الهامة للدستور الجديد ( )2012استبدال

مرة على ثالث مناطق منفصلة هي عفرين وكوباني والجزيرة

النظام االشترا كي بإدخال التعددية السياسية وإجراءات

والح ًقا أجزاء أ كبر من شمال سوريا ،حيث أعلنوا منطقة روجآفا

االنتخابات الديمقراطية .حتى ذلك الحين ،حددت المادة  8الدور

المتمتعة بالحكم الذاتي (  ،Metzger 2014: 92fالشكل .).11

القيادي لحزب البعث في النظام السياسي (المرجع نفسه،

يختلف برنامج حزب االتحاد الديمقراطي ،بسبب نجاحاته

 .)Constitution of Syria 1973من اآلن فصاعدا يجب أن

العسكرية ووجوده السياسي ،اختال ًفا طفي ًفا عن مطالب الحزب

تواجه منافسة حزبية .لكن تحالفهم الحزبي ،الجبهة الوطنية
التقدمية ( ،)NPFالذي تأسس منذ عام  1972ويتألف من 11
حزبا ً صغيرا ً اشترا كي وشيوعي من الهوية العربية ( NPF,

شكل  :١١مناطق شمال وشرق سوريا التي يسيطر عليها

 ،)About us, NPF, Partiesيمنع بشكل فعال ظهور معارضة

األكراد (روجافا)

فعالة في البرلمان السوري .بعد االنتخابات النيابية األخيرة في 21
يوليو  ،2020قدم الجبهة الوطنية التقدمية ما مجموعه 186
نائبا من أصل  250نائبا ،واحتلت المقاعد الـ  64األخرى من قبل
نواب غير حزبيين ( .)parliament.gov.syيرتبط التطور الرا كد
للتعددية الحزبية السورية بالمجلس الوطني السوري .تأسس
في  2أكتوبر  2011خارج البرلمان في اسطنبول ويهدف إلى قلب
النظام السوري ( .)syriancouncil.orgوهي تتألف من 310
ممثلين من اتجاهات سياسية مختلفة واعترف بها عدد من
الدول كممثل شرعي لسوريا في بداية الحرب األهلية السورية.
من ناحية أخرى ،انضمت أحزاب كردية كثيرة إلى حركة
معارضة أخرى ،وهي المجلس الوطني الكوردي في سوريا
( ،)r-enks.net ،ENKSالذي تأسس في  26أكتوبر  2011في
محافظة كردستان شمال العراق .أ كبر حزب في هذا التحالف هو
الحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا (،)pdk-s.com ،PDK-S
والذي يعمل بشكل وثيق مع الحزب الذي يحمل نفس االسم
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الديمقراطي الكردستاني الموالي للعراق .إنها تحارب ليس فقط

العرقية أو الثقافية لبنة البناء األساسية لنظامها السياسي،

من أجل االعتراف باألمة الكردية ،ولكن من أجل " تعزيز العيش

والذي تم وضعه في "عقد اجتماعي".

المشترك مع الشعوب في سوريا ‘العرب ،األرمن ،اآلشور،

لكن وراء هذا النموذج التقدمي والتشاركي ،يوجد مبدأ

التركمان ،الشركس ،السريان ,الدروز … وغيرهم’ على أسس

القومية المعروف جيدًا منذ القرن التاسع عشر ،والذي تبناه االتحاد

األمة الديمقراطية " ( .)pydrojava.org, Programmeتهدف

السوفيتي الشاب تحت إشراف مفوض القوميات جوزيف

هذه الصيغة إلى إنصاف التركيبة السكانية في شمال سوريا .لقد

ستالين ( )1923من أجل وقف عملية تفكك اإلمبراطورية

تنوعا منذ عام  2018أثناء الحرب األهلية السورية،
أصبح أ كثر
ً

الروسية .رفضت األيديولوجية االشترا كية الدولة القومية

وليس أقلها نتيجة للتدخل العسكري التركي ( bundestag.de,

الحديثة بأمة إرادتها وربطت حقوق المشاركة للمواطنين

 .)24.2.2020: 3ومع ذلك ،ال تُفهم األمة على أنها أمة ذات إرادة

السوفييت بانتمائهم العرقي والقومي (.)Riedel 2015: 65f.

سياسية مستقلة عن االنتماءات العرقية أو الثقافية لمواطنيها.

كما تظهر هذه التجربة التاريخية ،فإن هذه الحدود اإلثنو ثقافية

بل هو مجموع "جميع المجموعات العرقية واالجتماعية والثقافية

تم إنشاؤها ألول مرة في أذهان الناس .حكم الحزب الشيوعي

والقومية" التي من المفترض أن تشارك في الديمقراطية "من

) (KPdSUبشكل أ كثر أمانًا على مستوى الدولة المركزية

خالل جمعياتها" ( .)Gesellschaftsvertrag 2014: 3وف ًقا لهذا

والفيدرالية .تتجلى أوجه التشابه بين النظام السياسي لروجآفا

النموذج ،جعلت منطقة روجآفا المتمتعة بالحكم الذاتي الهويات

في شمال سوريا والنظام السوفيتي السابق في كثير من
التفاصيل .يبدأ هذا بسرد أسطورة الثورة وملء المناصب العامة
وف ًقا لمبدأ المجلس )أي النموذج السوفيتي ،راجعFlach et :

شكل :١٢

 .)al. 2015: 134يبدأ بمصطلح "طبقة/نخبة" في تحليل البنى

مقتطفات من البرنامج السياسي لحزب االتحاد الديمقراطي
بشأن المسألة الكردية:

االجتماعية ،ويتعلق بسيادة خطاب الحزب على "التقدم الثقافي
واالجتماعي واالقتصادي" المطلوب تحقيقه ،وتصميم "حركة
الحرية الكردية في سوريا كرائدة"  ،أي في الدور القيادي لألكراد

“واضح ج ّدا ً أنّ كردستان تمتلك موقعا ً استراتيج ّيا ً ومؤثّرا ً ضمن
توازنات الدولة القومية والمجتمع الديمقراطي في آن معا ً داخل
منطقة الشرق األوسط حتى أعوام األلفين ،واآلن ونحن في خضم
حرب عالمية ثالثة حيث يتم تقسيم المنطقة ورسم خارطة
جديدة ،فبقدر ما هناك مخاطر هناك أيضا ً فرص كبيرة أمام
القضية الكردية في األجزاء األربعة من كردستان ،وذلك في حال إذا
ما اعتمدت القوى الكردية سياسة واستراتيجية وطنية سليمة في
الوقت الراهن.

حا في البرنامج
العقد االجتماعي لروجآفا ،ولكن بشكل أ كثر وضو ً

ومن أجل تحقيق ذلك يعتمد حزبنا المبادئ التالية:

السياسي لحزب الشباب .تشمل أولوياتهم "توحيد روجآفا -

اوال :اعتماد األمة الديمقراطية بدال من الدولة القومية ،في حل
القضية الكردية.

كردستان" ( ،pydrojava. org, Programmeانظر الشكل ،)12

ثانيا :العمل من أجل عقد المؤتمر الوطني الكردستاني لتحقيق
رؤية واستراتيجية كردية مشتركة.
ثالثا :العمل من أجل حرية القائد عبد هللا أوجاالن وجميع
المعتقلين السياسيين من األجزاء األربعة من كردستان.
رابعا :العمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الكردية وترسيخها
في روجآفا كردستان..
أي اتفاق مناهض لمصالح أي جزء آخر من
خامسا :تحريم ّ
كردستان”!.
المصدر :حزب االتحاد الديمقراطي ،البرنامج السياسي،
] pydrojava.org, Programmeمظلل باللون األزرق[S.R. :

كأكبر مجموعة عرقية ويبلغ أخي ًرا ذروته في عبادة الشخصية
المحيطة بمؤسس حزب العمال الكردستاني عبد هللا أوجالن
( ،Gesellschaftsvertrag 2014خاصة المادتان  2و .)92
تم التعبير عن ادعاء القيادة لألكراد السوريين بحذر فقط في

وهي صياغة تعكس بالفعل مطالبة األكراد بالسلطة في المنطقة.
ومع ذلك ،فإن هذا الهدف هو لبنة واحدة فقط من لبنات
"تحقيق الوحدة الوطنية الكردية" في شكل توحيد جميع "أجزاء
كردستان األربعة" (المرجع نفسه) .بما أنه يصعب تحقيق هذا
الهدف في ظل اإلطار الدولي الحالي ،فقد أعطى عبد هللا أوجالن،
زعيم حزب العمال الكردستاني وحزب االتحاد الديمقراطي،
حركته توجها ً أيديولوجيا ً جديداً .خالل فترة سجنه التي استمرت
عاما في تركيا ،طور مفهوم "الكونفدرالية الديمقراطية"
20
ً
جا اجتماع ًيا غير حكومي" تتم بموجبه "عمليات
باعتباره "نموذ ً
صنع القرار السياسي في"المجتمعات" (.)Öcalan 2018: 30 f.
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ولهذا يُعرف هذا المفهوم ً
أيضا باسم "الديمقراطية الشعبية

الخاص لسوريا  ،غير بيدرسن  ،أ كد أن" :السوريون وليس

العابرة للحدود الوطنية" .ونتيجة لذلك ،فإن حق تقرير المصير

األجانب هم من يضعون الدستور" [)dw.com, 29.10.2019 ( .]...

للشعوب ،وخاصة األكراد ،بحسب أوجالن" ،يمكن تحقيقه من خالل

ومع ذلك ،تمارس دول أخرى  ،مثل األمم المتحدة ،نفوذها ألنها

توسيع الديمقراطية في جميع أنحاء كردستان دون التشكيك في

قامت بتسمية جهات فاعلة في المجتمع المدني .تدخل تركيا

الحدود السياسية القائمة" .يؤكد أوجالن أن هذا المفهوم ال

والسعودية عبر المعارضة السورية التي نظمت نفسها بدعمها

يهدف إلى إقامة دولة قومية كردية ،بل "إنشاء هياكل فيدرالية

في اللجنة العليا للتفاوض ( HNC, alaraby.co.uk, 13.6.2020,

مفتوحة لجميع األكراد في إيران وتركيا وسوريا والعراق وفي نفس

 .)Wikipedia, 24.12.2020وهذا يفسر سبب ضم اللجنة

الوقت تشكيل كونفدرالية شاملة لجميع األجزاء األربعة من

الدستورية سبعة أ كراد ولكن ال يوجد ممثل عن روجآفا

كردستان(" .المرجع نفسه.)anfdeutsch.com, 1.7.2019 ،

(.)theguardian.com, 30.10.2019

يفسر هذا المفهوم سبب عدم تركيز األكراد السوريين في

إذا أخذت اللجنة الدستورية في االعتبار التركيبة العرقية

حزب االتحاد الديمقراطي جهودهم فقط على تطوير العالقات

للسكان ،فإن األكراد السبعة سيمثلون حوالي  0.8مليون سوري.

بين المناطق الكردية األربع ،التي ال تخلو من التوترات ،ولكن

من ناحية أخرى ،تتراوح التقديرات العامة حول هذا األمر بين 1

ً
أيضا على تطوير مقاطعة روجآفا .في منتصف عام  ،2021قررت

و  2.2مليون أو  5.9و  12.9في المائة من إجمالي السكان

اإلدارة الذاتية في حسكة (منطقة الجزيرة ،انظر الشكل )11

( .)Mihatsch 2020, fn. 1, minorityrights.orgهذا من شأنه أن

شخصا
تجديد عقد التأسيس .تم تشكيل لجنة مكونة من ثالثين
ً

يتحدث عن ضرر لألقلية اللغوية ،التي عانت منها حتى قبل بدء

لوضع مسودة جديدة ( .)anfdeutsch.com, 15.7.2021يتعلق

الحرب ا ألهلية .لكن بينما تم انتقاد التمييز االجتماعي واالقتصادي

األمر بتطوير منظور مستقبلي لكل سوريا ،وبشكل أ كثر تحديدًا حول

ضد األكراد السوريين في ذلك الوقت ،كان التركيز منذ عام 2011

رؤية "سوريا ديمقراطية كونفدرالية شعبية" (،)m-syria-d.com

على جرائم الحرب ( .)ohchr.org, Syriaومع ذلك ،يشير تقرير

والتي تتم مناقشتها بالفعل في مجلس سوريا الديمقراطية

مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في  21يناير 2021

) (SDS, ANF News, 21.8.2020الذراع السياسي للتحالف

إلى أن جميع األطراف المتحاربة قد ارتكبت جرائم ضد السكان

العسكري لقوات سوريا الديمقراطية ( .)SDFلكنها تُظهر مدى

المدنيين ،وليس فقط الجيش السوري والقوات الحكومية

ً
مجاال لتفسيرات مختلفة .يربط
تضارب مفهوم أوجالن وتوفر

األجنبية (روسيا والواليات المتحدة وتركيا وإيران)" .الجماعات

البعض نموذج الكونفدرالية الخاص بهم بالمنطقة الكردية

المسلحة" مثل الدولة اإلسالمية أو الميليشيات الكردية ،بما في

بأكملها ،بينما يريد البعض اآلخر تغيير الهياكل اإلدارية في سوريا

ذلك حزب االتحاد الديمقراطي ،مذنبة بنفس القدر ( zeit.de,

بعد ذلك ( .)Wilgenburg 2016ال يتم هنا النظر في االختالفات

 .)18.2.2021, UN-Report, 21.1.2021في أحدث مراسالته

المفاهيمية بين اتحاد ذي صفة الدولة الخاصة به والتحالف

إلى مجلس األمن الدولي ،لخص المبعوث الخاص لألمم المتحدة

الكونفدرالي لدول مختلفة بصفته أفرادًا مستقلين للقانون الدولي.

معاناة السكان في رقمين 13 :مليون سوري فروا من ديارهم

ظاهريًا  ،يريد األكراد السوريون نقل نموذجهم االجتماعي إلى

منذ عام  ،2011و  14مليون آخرين في حاجة ماسة نتيجة

سوريا بأكملها .في الحقيقة ،هم مهتمون بالبقاء على قيد الحياة
في حكمهم الذاتي اإلقليمي ( .)nzz.ch, 2.5.2021على عكس

االقتصاد المنهار.)reliefweb.int, 21.12.2021( .

تحالف المعارضة السورية الديمقراطية ،لم تتم دعوة ممثلين

حقوق األكراد في أرمينيا وأذربيجان
وتركيا وإيران والعراق وسوريا

التفاوض على مستقبل سوريا .بعد خالف طويل حول تشكيل

أخي ًرا ،بنا ًء على تحليالت الدول الست ،تتم مقارنة وضع األكراد

اللجنة الدستورية ،تمكنت من بدء عملها في خريف  .2019من

من وجهة نظر منهجية .تم أخذ ثالثة مؤشرات مختلفة تم

بين األعضاء الـ  ،150يوجد  50ممثال ً عن كل من الحكومة

اختيارها في شبكة التحليل للفصل األفقي والرأسي للقوى (انظر

السورية والمعارضة والمجتمع المدني ( Wieland 2018,

الشكل  .)٤أوال ً وقبل كل شيء يشمل هذا فهم األمة في الدول

 .)specialenvoysyriaعلى الرغم من أن المبعوث األممي

المعنية ومسألة ما إذا كانت تحيد عن فهم األمة كمجموع

من روجآفا إلى محادثات جنيف للسالم لألمم المتحدة ،حيث يتم
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مواطنيها بموجب القانون الدولي من خالل تفضيل مجموعة

أساسا لألصل واللغة األم .بعد أن أصبحت األيديولوجية
المشاركة
ً

عرقية معينة وف ًقا لمعايير األصل ،اللغة أو الدين .ألنه عندها

القومية عقيدة دولة في تركيا منذ عام  1928وفي إيران منذ عام

فقط ستظهر األقليات مثل األكراد ،الذين يجب حمايتهم في إطار

( 1935انظر الشكل  ،)13وجد األكراد أنفسهم هناك كأقلية

قانوني إضافي .المؤشرين اآلخرين يتعلقان بالفصل األفقي

لغوية بدون حقوق حماية .منذ الثورة اإليرانية عام ،1979

والرأسي للقوى .يوفر النظام السياسي معلومات حول حقوق

استعاد االنتماء الديني أهميته ،حتى أنه مع إعادة إدخال اإلسالم

مشاركة السكان وما إذا كانت تنعكس في الحكم الذاتي المحلي

كدين للدولة ،ظهرت األقليات الدينية على المستوى القانوني.

واإلقليمي .هنا  ،تتنافس نماذج الحكم الذاتي واألنظمة الفيدرالية

يُسمح فقط لل زردشتيين والمسيحيين واليهود بممارسة

مع بعضها البعض ألن األول يمنح حقو ًقا خاصة لمناطق معينة،

دينهم بحرية في إيران.

بينما تفترض النماذج الفيدرالية ً
دوال فرعية متساوية ،والتي يتم
ثان من البرلمان.
تمثيلها عاد ًة في مجلس ٍ

لم يتجاوز نموذج أمة اإلرادة مرحلة تجريبية في الدول التي
خلفت اإلمبراطورية العثمانية وفي بالد فارس ،بل سادت القومية
التركية والعربية واإليرانية .كان النموذج في ذلك هو اإلمبراطورية

حقوق األقليات بين مبدأ القومية و أمة اإلرادة

الروسية ،التي لم تمنح رعاياها أي حقوق جديدة بعد إدخال

عندما تنظر المنظمات الكردية اليوم إلى معاهدة سيفر (،)1919

نظام ملكي دستوري ( )1906ولم تتحدى المركز المهيمن

التي كان من المفترض أن تنظم خالفة اإلمبراطورية العثمانية

لكنيسة الدولة األرثوذكسية ،على الرغم من المجتمعات الدينية

وتحدثت ألول مرة عن كردستان ،فإن هذا ناد ًرا ما يُرى في

األخرى ،مثل المسلمين ،تم ضمان حرية الدين .لم تؤد ثورة

السياق العام .بصرف النظر عن حقيقة أن هذه المعاهدة لم

أ كتوبر إلى فهم سياسي جديد لألمة ً
أيضا ،ألن األيديولوجية

تدخل حيز التنفيذ أبدًا ،فإن تأسيس دولة كردية كان مجرد خيار

السوفيتية رفضتها واستبدلت الطائفية الروسية بمبدأ القومية.

كان سيعتمد على تصويت السكان المحليين وعصبة األمم،

بعد ذلك ،رأى االتحاد السوفيتي نفسه كمجتمع من المجتمعات

المنظمة السابقة لألمم المتحدة (األمم المتحدة) .كان سيصر

اللغوية والثقافية .بعد تفكك االتحاد السوفياتي (،)1992

على االمتثال للمعاهدات ،التي ،مثل نظام األمم المتحدة اليوم،

واصلت أرمينيا هذا المفهوم ،لكنها ربطت منذ ذلك الحين

تستند إلى المفهوم السياسي لألمة :وف ًقا لمبدأ القانون الدولي

هويتها الوطنية باللغة والدين .أذربيجان فقط هي التي تحافظ

الحديث ،تُفهم األمة على أنها مجموع مواطني الدولة ،أي ال يوجد

على مجتمعها الذي تسكنه أغلبية مسلمة مع مفهوم محايد

تمايز وف ًقا للنسب أو اللغة األم أو االنتماء الديني .لكن هناك

عرق ًيا لألمة .كانت كل من جمهوريتي ما بعد االتحاد السوفياتي

مبدأ آخر يلعب دوره ،وهو سيادة الدول على هيكلها الداخلي.

عضوين في مجلس أوروبا منذ عام  2001وتمنح األقليات ،بما

بعد ذلك ،يمكنهم ً
أيضا منح أنفسهم هوية ال تشمل جميع

في ذلك األكراد واليزيديين ،حماية خاصة .وهم يختلفون عن تركيا

المواطنين ،بل تمنح امتيازًا لمجموعة واحدة وبالتالي تضع

التي انضمت إلى مجلس أوروبا عام  1950لكنها ال تعترف

اآلخرين في موقع األقلية.

باألكراد وغيرهم كأقليات .في المقابل ،منذ عام  ،1970اعتبر

عندما تأسست عصبة األمم ،عاش األشخاص ذوو الهوية
الكردية في ثالث إمبراطوريات مختلفة كانت بالفعل على طريق
التحديث .بينما فقد المسلمون األكراد امتيازاتهم في بالد فارس

العراق األكراد قومية (ثقافية) لها حقوق متساوية مع العرب،
على الرغم من عدم إلزامهم بذلك بموجب معاهدة دولية.

واإلمبراطورية العثمانية نتيجة إلدخال الملكيات الدستورية

النظام الرئاسية أو حقوق اإلنسان والديمقراطية؟

( 1906و  ،)1910استفاد أ كراد االنتماء الديني المسيحي

تختلف أمثلة الدول الست التي تم فحصها من حيث أنظمتها

(اليزيديون) من ذلك .تمنح الدساتير المواطنين حقو ًقا قانونية

السياسية وطبيعة حقوق مشاركتها بشكل عام واألكراد الذين

متساوية وتنص على أن هويتهم اإلسالمية يجب أن تفسح

يعيشون هناك بشكل خاص .في إيران وأذربيجان وسوريا ،ال

المجال أمام التعددية الثقافية .ومع ذلك ،فإن الحركات القومية

يزال نموذج النظام الرئاسي (االستبدادي) مهيمنًا ،حتى لو تم

المضادة في هذه البلدان ال تعتبر أمة اإلرادة بديال ً لألشكال

بالفعل إنشاء مؤسسات ديمقراطية .تركيا هي مثال على كيف

االستبدادية للحكم ،بل تعتبر مبدأ القومية ،الذي يمنح حقوق

يمكن للتطورات السياسية والتقدم االجتماعي أن تكون
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عمليات قابلة للعكس .لذلك فإن المنظمات الكردية التي تشكو

أساس طوعي .لذلك ،فإن مستوى الحماية لألكراد في جميع

من التمييز في مجموعتها السكانية تقدم مساهمة مهمة في

البلدان الستة مختلف للغاية .نادرا ما تأخذ حركات المقاومة

تحسين األنظمة القانونية في بلدانها بمطالبها بالمعاملة

الكردية هذا في الحسبان .مطلبهم الشامل هو استقالل الدولة.

المتساوية .فإنهم يتناقضون مع هذا القلق إذا كانوا يرون فقط

لكن بينما يطالبون بذلك ،يظلون دون إجابة بشأن المساهمة

أقليتهم في دور الضحية ويسعون من أجل االستقالل بكل

التي هم على استعداد لتقديمها للحفاظ على حقوق اإلنسان

الوسائل .تظهر النزاعات الكردية الحالية بوضوح أنه يتم انتهاك

واألقليات .يتجلى هذا العجز بشكل خاص حيث استولت بالفعل

الحقوق السيادية للدول المجاورة .باإلضافة إلى ذلك  ،تتجاهل

على احتكار استخدام القوة ،وتحديدا ً في شمال العراق وشمال

جميع أطراف النزاع حقوق اإلنسان األساسية في االشتباكات

سوريا .هناك ،يتصرف السياسيون اإلقليميون األكراد أحيانًا في

العنيفة ،بما في ذلك النشطاء األكراد في إقليم كردستان المتمتع

مؤسسات شبه حكومية ظل فيها فصل السلطات كلمة أجنبية.

بالحكم الذاتي في شمال العراق وفي روجآفا في شمال سوريا .تم

بينما عاد شمال العراق إلى ثقافة قبلية ما قبل الحداثة في ظل

توثيق هذا بشكل مثير لإلعجاب في تقارير األمم المتحدة في

حكم العائلتين بارزاني وطالباني ( ،)Huch 2019: 59يطبق حزب

السنوات األخيرة.

جا اجتماع ًيا اشترا ك ًيا في
االتحاد الديمقراطي ( )PYDنموذ ً

في ضوء المعاناة اإلنسانية لألقليات الكردية ،قد تبدو

روجآفا بسوريا .لكن حتى هذه الرؤية عفا عليها الزمن تاريخياً،

المقاومة العنيفة مبررة ،لكنها ليست استراتيجية مستدامة.

فهي مجرد نسخة من النموذج السوفياتي القديم .من خالل

دائما ردود فعل
بصرف النظر عن حقيقة أن استخدام القوة يثير
ً

رفض أن تخضع لسيطرة دولتهم المركزية ،يتهرب الممثلون

معاكسة ،فإن مثل هذا النهج يتجاهل جهود المجتمع الدولي

اإلقليميون من سيطرة تنفيذ المعايير العالمية لحقوق اإلنسان.

للحفاظ على السالم العالمي .وهذا ال يشمل فقط مبدأ السيادة،
الذي أرست بموجبه عصبة األمم أساس القانون الدولي الحديث

دولة مركزية أو حكم ذاتي أو (كون)فِيدرالِية؟

قبل مائة عام .نتج عن التوتر بين منع التدخل في الشؤون

يعترف السياسيون البارزون في حركة االستقالل الكردية صراح ًة

الداخلية للدول األخرى وتعزيز التقدم االجتماعي أدوات مختلفة.

بأن مطالبهم بدولة كردية منفصلة تتعارض مع دساتير دولهم

اعتمدت عصبة األمم على حماية األقليات ،وهي تعلم جيدًا

وال يمكن فرضها إال على المدى الطويل ،إن وجدت .من وجهة

أن العديد من الدول األعضاء تتبع مبدأ القومية وتلتزم أمتها

نظر علمية ،ينبغي إضافة أن الحق في تقرير المصير ال يشير إلى

بهوية ثقافية محددة .بعد الحرب العالمية الثانية ،اختارت األمم

الشعوب بمعنى مبدأ القومية المحدد عرقياً ،بل يشير إلى

جا
المتحدة ،بصفتها المنظمة التي خلفت عصبة األمم ،نه ً

الشعوب أو األمم بالمعنى السياسي .من أجل إقناع مجتمعهم

مختل ًفا ،أال وهو نهج حقوق اإلنسان .حتى العراق وسوريا وإيران

اللغوي واألمة المفترضة بهذا المفهوم وكسب األقليات العرقية

التزموا بمعايير دنيا معينة .في تركيا وأرمينيا وأذربيجان،

األخرى كحلفاء ،طورت األحزاب الكردية استراتيجية تُفهم بشكل

مستوى الحماية أعلى بكثير من مستوى األمم المتحدة .من

مختلف اعتمادًا على التوجه السياسي واأليديولوجي .يتأرجح

ناحية ،في إطار مجلس أوروبا ،هناك معايير إقليمية تم تطويرها

التفسير بين "الحكم الذاتي الديمقراطي" و "الكونفدرالية

بشكل أ كبر من خالل مختلف البروتوكوالت اإلضافية لالتفاقية

الديمقراطية" .تعمل هذه العبارات الطنانة على صرف االنتباه

األوروبية لحقوق اإلنسان ( .)1950 ،ECHRمن ناحية أخرى،

عن أوجه القصور الديمقراطية في شمال العراق وشمال سوريا،

يمكن ألفراد األقليات مقاضاة حكوماتهم أمام المحكمة األوروبية

حيث تمنع الهياكل القبلية أو النماذج االشترا كية للمجتمع على

لحقوق اإلنسان في لوكسمبورغ .ال يوجد لدى األمم المتحدة على

المستوى األفقي إدخال الفصل بين السلطات .وبدال ً من ذلك،

المستوى العالمي وال مناطق أخرى من العالم مثل منظمة

يتحول التركيز إلى التقسيم الرأسي للسلطة بين البلديات

الوحدة األفريقية بميثاق بانجول لعام  1981أو منظمة التعاون

والمناطق والدولة المركزية ،والتي تريد الجهات الكردية ربطها

اإلسالمي بإعالن القاهرة ( )1990آلية العقوبات هذه.

بالهويات العرقية .وبهذه الطريقة ،فإنهم يخلقون صورة لمجتمع

لم يتم تأسيس أداة حقوق األقليات الجماعية إال في أوروبا.
ومع ذلك ،منذ عام  ،1992كان تعاون أعضاء مجلس أوروبا على

FORSCHUNGSHORIZONTE
POLITIK & KULTUR
3 / 2022

24

متشكل ثقاف ًيا يتظاهر بتوزيع الموارد السياسية واالقتصادية
"بشكل عادل" بين المجتمعات اللغوية والدينية.

© FPK, Vol. 6, No. 3 (2022 April 24), 33 p.

سابينة ريدل :األكراد في الشرق األوسط

تكشف نظرة على الهياكل اإلدارية العمودية للدول المعنية

المحلي .لدعم عملية الالمركزية هذه ،تم إنشاء مجلس البلديات

ً
أيضا عن صورة متباينة هنا :بالتوقيع على الميثاق األوروبي

واألقاليم ،حيث يتم تمثيل أ كثر من  150.000سلطة إقليمية

للحكم الذاتي المحلي ( ،)1985تعهدت الدول الثالث األعضاء في

ومحلية من جميع الدول األعضاء البالغ عددها CoE ( 47

مجلس أوروبا وتركيا وأرمينيا وأذربيجان التأكد من أن المستوى

 .)Congressفهو ال ينظم تبادل الخبرات فحسب ،بل ينظم ً
أيضا

السياسي واإلداري يضمن االستقالل المالي للمستوى اإلداري

مراقبة مستمرة لحالة تنفيذ الميثاق .في إيران والعراق وسوريا

شكل  :١٣الفصل األفقي والرأسي للسلطات في الدول مع سكان ذات الهوية الكردية
مبدأ االمة الثقافية )القومية(

مبدأ االمة الثقافية )القومية(

حقوق األقليات

النظام قانوني

االتحاد السوفيتي (القوميات اللغوية)
أرمينيا  :1992القومية الدينية

اذربيجان  :1992األكراد ،اليزيديون ،إلغ
أرمينيا  :1992األكراد ،إلغ

اذربيجان منذ 1992

ايران  :1979-1935القومية اللغوية
منذ  :1979القومية الدينية

ايران منذ  :1979اإليرانيون الزرادشت،
المسيحيون ،اليهود

ايران 1935-1906

االمبراطورية العثمانية (القوميات الدينية)
تركيا منذ  :1928القومية اللغوية
العراق  :1958-1925القومية الدينية
 :2003-1958القومية اللغوية
منذ  :2005القوميات اللغوية
سوريا  :1920-1946القومية الدينية
منذ  :1958القومية اللغوية
ملكية دستورية،
نظام رئاسي (استبدادي)

اإلمبراطورية العثمانية ( النظام الطائفية)
العراق  :1970األكراد ،التركمان ،إلغ

سوريا (مجتمعات الدنية)

حقوق االنسان

اإلمبراطورية الروسية ()1917-1910
اذربيجان 1992

فصل السلطات ،الديمقراطية

األفقي

أرمينيا  :1992األمة المتحدة،
 :2001مجلس أوروبا
اذربيجان  :1992األمة المتحدة،
 :2001مجلس أوروبا

فصل القوى

اإلمبراطورية الفارسية ()1935-1906
ايران منذ 1935

ايران منذ  :1945األمة المتحدة

اإلمبراطورية العثمانية )(1908-1923
تركيا متقطع
العراق حتى 2003
سوريا حتى اليوم

تركيا  :1945األمة المتحدة،
 :1950مجلس أوروبا
العراق  :1945األمة المتحدة
سوريا  :1945األمة المتحدة
الحكم الذاتي المحلي ،
الحكم الذاتي اإلقليمي

الدولة المركزية
اإلمبراطورية الروسية
اذربيجان 1992

الرأسي
االمبراطورية الفارسية

© Prof. Dr. Sabine Riedel

تركيا 1928-1923

أرمينيا 1992

تركيا منذ 1945
العراق منذ 2005
سوريا وفقا الدستور 2012
األنظمة الفيدرالية
(أنظمة متعددة المستويات)

أرمينيا مند  :2002الحكم الذاتي المحلي االتحاد السوفياتي (حتى)1992
اذربيجان
جمهورية ناختشفان المتمتعة بالحكم الذاتي
انفصال منطقة مرتفعات كاراباخ/أرتساخ
ايران  32 :1906ادارة المقاطعة

تركيا منذ  1923اإلمبراطورية العثمانية (مقاطعات)
تركيا منذ  :1982الحكم الذاتي المحلي
العراق حتى 1970
سوريا منذ  1923العراق  :1970مقاطعة كردستان بالحكم الذاتي
سوريا انفصال منطقات الشمالية (روجآفا)

العراق مهمة الدستورية  ،2005غير منجزة

المصدر :تشكيل خاص
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ال توجد هياكل مقابلة ،لذا فإن المنظمات الكردية تقدم مساهمة

 ،bamf.de 10.09.2020 : 27, bamf.de 13.10.2021 : 27,انظر

مهمة في الخطاب السياسي مع مطالبتها بدور أ كبر على

الشكل  .)13منذ عام  ،2005يتمتع األكراد العراقيون بأكبر قدر

المستوى المحلي واإلقليمي .ومع ذلك ،ال يوجد أي تفكير في

من حقوق الحكم الذاتي في منطقة الشرق األوسط بأكملها في إقليم

ممارسة أعضاء مجلس أوروبا الثالثة المذكورين أعاله مع هياكل

كردستان المتمتع بالحكم الذاتي .باإلضافة إلى ذلك  ،أُعلن هزيمة

الحكم الذاتي القائمة.

تنظيم الدولة اإلسالمية ( )ISهناك نهاية عام  .2017ومع ذلك،

س ُيظهر مثل هذا التبادل للخبرات أن ربط هيئات الحكم

يقول المكتب االتحادي للهجرة والالجئين ("" :)BAMFفي عام

الذاتي البلدية واإلقليمية بالتمثيل النسبي العرقي من شأنه أن

 ، 2018احتل العراق المرتبة الثانية في قائمة جنسيات طالبي

خطوطا جديدة .تظهر إحدى
يعزز خطوط الصراع القائمة ويخلق
ً

اللجوء)bamf.de 7.8.2019 : 27( ".

الظواهر على وجه الخصوص :مجموعات المصالح المحددة إثن ًيا

بما أن الحكم الذاتي ألكراد العراق ال يخدم بشكل واضح

عرضة لتأثير الجهات الخارجية ،سواء من خالل العالقات القبلية

رفاهية السكان المحليين ،يجب توضيح الغرض من استخدام

أو الوالءات العرقية أو الشبكات عبر الوطنية أو العالقات

أموال المساعدات األلمانية للعراق .بين عامي  2015و ،2018

االقتصادية .قد يصبح أصحاب المصلحة المحليون واإلقليميون

تم تقديم ما مجموعه  1.5مليار يورو في "مساعدات التنمية

أ كثر اعتمادًا من ذي قبل على حكومتهم المركزية .أخي ًرا ،أظهر

واالستقرار وإعادة اإلعمار"  ،مما جعل ألمانيا أ كبر مانح دولي

هذا التحليل أن معظم المنظمات الكردية في تركيا وإيران

بعد الواليات المتحدة األمريكية (.)dw.com, 17.12.2018

والعراق وسوريا تفهم األشكال المقترحة أو المحققة للحكم

يمكن رؤية تناقض آخر مع استمرار ارتفاع عدد الالجئين من

الذاتي اإلقليمي أو (االتحاد) فقط كمرحلة انتقالية نحو دولة

العراق في صادرات األسلحة األلمانية إلى هذه المنطقة التي

الحقة .وبقيامهم بذلك ،فإنهم يضرون هؤالء الفاعلين

تمزقها األزمات .على الرغم من حظر األسلحة الدولي المفروض

السياسيين الذين يرون نماذج الحكم الذاتي أو الدول الفيدرالية

على العراق ،وافقت الحكومة األلمانية مرا ًرا وتكرا ًرا على تصدير

على أنها تعميق رأسي إلرساء الديمقراطية .ألن الحكومات

األسلحة هناك منذ سقوط صدام حسين ( .)2003في الفترة

اقتناعا من أي وقت مضى بالمشاريع التي
المركزية اآلن أقل
ً

نفسها من  2015إلى  ،2018كانت قيمتها تزيد قليال ً عن 100

تثير مخاطر انهيار الدولة.

مليون ( .)BICC, aufschrei-waffenhandel.de 2020حتى لو

أهمية المسألة الكردية للسياسة الخارجية األلمانية

تراجعت قليال ً ،فال يزال يتعين النظر إليها بشكل نقدي من

خاصا للسياسة الخارجية
تمثل المسألة الكردية بالفعل تحديًا
ً
األلمانية .ألن عدد المهاجرين ذوي الهوية الكردية في ازدياد
مستمر .على مستوى االتحاد األوروبي ،تقدر نسبة المهاجرين من
تركيا وحدها بحوالي  7ماليين ،يعيش نصفهم في ألمانيا
( ،)diepresse.com, 12.3.2017بما في ذلك ما يقدر بمليون

شكل :١٤
الهويات العرقية لطالبي اللجوء من العراق  2020 -بالنسبة
المئوية

كردي .باإلضافة إلى ذلك ،كان هناك الجئون أ كراد من تركيا
وإيران والعراق وسوريا في السنوات األخيرة ،يتم تحديد هويتهم
العرقية على أساس طوعي من قبل المكتب االتحادي للهجرة
والالجئين ( )BAMFعند تقديمهم طلب اللجوء .وعلى هذا األساس
فإن كل ثلث سوري يحمل هوية كردية ( .)welt. de, 17.10.2019
وف ًقا لـ  ، BAMFكانت حصتهم ال تزال  ٪ 29.2في عام 2020
( .) bamf.de 13.10.2021: 27بل إن نسبة األكراد بين طالبي
اللجوء من العراق أعلى .كانت  ٪ 70.2في  ٪ 68.0 ، 2018في
العام التالي و  ٪ 62.8في bamf.de 7.8.2019 : 27, ( 2020
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منظور سياسة التنمية والسالم .يجب على ألمانيا أن تفصل

أطروحات موجزة

سياستها الكردية المستقبلية عن المصالح الخاصة الواضحة في

السياقات التاريخية والمفاهيمية والمعيارية

السياسة واألعمال وأن تقدم فقط مثل هذه المساعدة التي
تخدم تنمية الدولة بأكملها وتفيد جميع العراقيين .إذا أرادت
الحكومة الفيدرالية تقييم مهمة الجيش األلماني في العراق
بحلول  31أكتوبر  ،2022فعليها النظر في ذلك (.)bmvg.de
لسبب آخر ،يجب أن تغير السياسة األلمانية تجاه األكراد
مسارها .ال يتعلق األمر فقط بالتماسك في تدابير المساعدة
المختلفة ،ولكن ً
أيضا باحترام القانون الدولي بمعاييره اإلقليمية
والعالمية لإلنسان واألقليات .تصاعدت مؤخ ًرا الصراعات

2

للقضايا الكردية
♦

يمكن اإلجابة على سؤال "من هم األكراد؟" بشكل مختلف
اعتمادًا على المشاهد و توجهه المعياري .قبل كل شيء ،
ومع ذلك ،ال تعتمد الهوية الوطنية فقط على الحقائق
التاريخية أو األعراف االجتماعية ،مثل النصوص القانونية
والمعاهدات الدولية .إنه قبل كل شيء قرار فردي.

♦ فقط عندما ال يتبع االنتماء القومي المعايير السياسية ،ولكن
ُيفهم في المقام األول على أنه تقارب عرقي  -ثقافي ،تنشأ

العنيفة بين األحزاب الكردية وميليشياتها ،والتي ال تتعلق

"األقليات القومية" داخل الدولة .يمكن أن يتعرض هؤالء

بالمشاركة والديمقراطية والسالم ،بل تتعلق بالدفاع عن مناطق

للتمييز السلبي واإليجابي .ثم تحدد حقوق القرار المشترك

نفوذها وتوسيع نطاق نفوذها في الهياكل شبه الحكومية

الموعودة أو غير المستوفاة الخطاب العام.

( .)al-monitor.com, 16.6.2021هناك توتر كبير بين أ كراد

♦ نشأت الصراعات الكردية مع تفكك اإلمبراطورية العثمانية

ً
تحفظا ويريدون الحفاظ على هيكلهم
العراق ،الذين هم أ كثر

في عام  .1923تخلت الدول الخلف عن الجنسية العثمانية

القبلي التقليدي  ،وأولئك في شمال سوريا الذين يمثلون ،بدعم

المحايدة لغويًا ودين ًيا لصالح نموذج أمة مفهوم ثقاف ًيا .نظ ًرا

جا اجتماع ًيا ثوريًا.
من حزب العمال الكردستاني التركي ،نموذ ً

ألن األكراد كمجتمع لغوي لم يتمكنوا من تأسيس دولتهم

هذا التنافس الكردي الداخلي تم نقله بالفعل إلى المجتمع

القومية  ،فقد أصبحوا أقلية.

األلماني من خالل الهجرة .وهذا ما يفاقم الصراع المستمر منذ

سعى األكراد للحصول على دعم الدول األجنبية ،مما زاد من

عقود بين األكراد واألتراك ( .)waz.de, 15.10.2019سيكون لهذا

نفوذهم .في البداية ،هيمنت إدارة االنتداب على القوى

التطور تأثير مباشر على األحزاب األلمانية ألنه يعزز االستقطاب

االستعمارية ،وجاءت المساعدات الالحقة من البلدان

الموجود بالفعل بين اليمين واليسار .لن يتمكن الجمهور غير

المجاورة مباشرة .العوامل المؤثرة األخرى ذات طبيعة

كاف من رؤية ذلك وراء بعض النشطاء األكراد
ٍ
المطلع بشكل

سياسية وأيديولوجية ،مثل مواجهة النظام في الحرب الباردة

"اليساريين" الذين يدينون "الفاشية التركية" هناك أيديولوجية

(حتى  )1990وتسييس اإلسالم (منذ .)1979

تماما وتنتهك ً
أيضا القانون الدولي ( nd-aktuell.de,
قومية
ً
.)3.8.2021, verfassungsschutz.de

♦ يرى العديد من الخبراء أن حل المسألة الكردية يكاد يكون
ممكنا ً بسبب وضع الصراع المعقد هذا .ومع ذلك ،فإن هذا
ال ينطبق إال إذا سعى المرء للحصول على إجابات حصريًا في
إنشاء دولة .ومن ناحية أخرى ،وضعت المنظمات الدولية
بالفعل صكوكا لحل الصراعات الداخلية سلميا ودون إجراء
تنقيحات على الحدود.
♦ من العوامل الثابتة في حل التوترات السياسية الداخلية
إشراك جميع األطراف المتصارعة في عمليات صنع القرار.
تظهر نظرة على الحقوق السياسية والثقافية للسكان ذوي
الهوية الكردية أن الدول المعنية قد قطعت بالفعل التزامات
مختلفة .يمكن أن يساهم تنفيذها والمزيد من التطوير في
الحل.

 2تم نشر هذه األطروحات ك”موضوع في التركيز”1/2022 ،
( 23يناير  )2022في نفس الصفحة.

FORSCHUNGSHORIZONTE
POLITIK & KULTUR
3 / 2022

27

© FPK, Vol. 6, No. 3 (2022 April 24), 33 p.

سابينة ريدل :األكراد في الشرق األوسط

حقوق األكراد في أرمينيا وأذربيجان وتركيا وإيران

طرق الحل تربط الفصل بين السلطات على
المستوى األفقي والرأسي

♦ تعود حدود أرمينيا إلى وضعها كجمهورية سوفياتية سابقة

♦ كما تظهر المقارنة بين أمثلة البلد بسكان الهوية الكردية ،فإن

(من عام  . )1936مع استقالل الوالية ( )1992حافظت على

اندماجهم االجتماعي يعتمد على مفهوم األمة .حيث عرفته

مبدأ الجنسية السوفياتية وأعطت أمتها هوية مسيحية

الدساتير على أنه مجتمع اإلرادة ،فقد األكراد المسلمون

باإلضافة إلى هويتها اللغوية .األكراد أقلية محمية ،كطائفة

دورهم القيادي .ولهذا السبب تفضل المنظمات الكردية

لغوية (أ كراد) وكذلك طائفة دينية (إيزيديون).

مبدأ الجنسية من القرن التاسع عشر ،اليوم ليس كدين

والعراق وسوريا

♦ اتخذت أذربيجان تطورا مختلفا كجمهورية سوفياتية سابقة

ولكن كجماعة لغوية.

(من عام  .)1936كدولة يهيمن عليها المسلمون ،أدخلت

♦ يخضع الهيكل الداخلي للدول لمبدأ السيادة في القانون

نموذج األمة السياسية المحايدة عرق ًيا في عام  .1992ومع

الدولي .لذلك ،ال يمكن فرض حقوق اإلنسان واألقليات أو

ذلك ،فإن األكراد أقلية "قومية" محمية ،لكنهم منجذبون إلى

المبادئ الديمقراطية من الخارج .وهذا يزيد من أهمية

الصراع على منطقة ناغورنو كاراباخ المتمتعة بالحكم الذاتي

االتفاقيات الدولية على أساس طوعي ،حيث توافق الدول

 ،والتي تسيطر عسكريًا على أرمينيا المجاورة.

المعنية على المعايير وتقبل الضوابط الدولية.

♦ مع تأسيس تركيا الحديثة ( ،)1923فقد األكراد امتيازاتهم

♦ إن المعيار األوروبي في حماية البشر واألقليات مرتفع من

كمسلمين .مع إدخال القومية التركية كعقيدة دولة

منظور عالمي ألنه مصحوب بآلية للجزاءات ،هي المحكمة

( ،)1928أصبحوا أقلية لغوية .إنهم يتمتعون بالحماية

األوروبية لحقوق اإلنسان .تخضع أرمينيا وأذربيجان وتركيا

بموجب االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان للمجلس أوروبا،

لمراقبة األمم المتحدة ومجلس أوروبا ،الذي يوفر لألكراد

ولكن ليس – كما هو الحال في أرمينيا وأذربيجان – "كأقلية

الحماية من التمييز ،على األقل من الناحية المعيارية.

قومية".

♦ أما األكراد في إيران والعراق وسوريا ،من ناحية أخرى فال

♦ في عام  ،1906أدخلت إيران مفهوما سياسيا لألمة من خالل

تحميهم سوى وثائق األمم المتحدة لحقوق اإلنسان .تعتمد

الدستور ،ونتيجة لذلك فقد األكراد المسلمون امتيازاتهم.

المعايير األخرى على النظام السياسي  ،أي أشكال الفصل

نتيجة للقومية اإليرانية كعقيدة الدولة الجديدة (،)1935

بين السلطات .وفي إيران ،يستفيدون جزئيا ً من الحكم الذاتي

أصبحوا أقلية لغوية .مع الثورة اإلسالمية ( )1979استعادوا

اإلقليمي ،وحتى من الحكم الذاتي اإلقليمي في العراق .لقد

امتيازاتهم كمسلمين ،وحماية األقليات كمسيحيين.

أخذ األكراد السوريون حقوقا ً خاصة بالقوة.

♦ منذ تأسيسه ( ،)1925فهم العراق نفسه على أنه أمة

♦ وتجلب المنظمات الكردية من تركيا والعراق وإيران وسوريا

طائفية (اإلمبراطورية العثمانية) .كمسلمين ،فقد األكراد

نماذج دولة "كونفدرالية" .ومع ذلك ،فإنهم بذلك ال يشيرون

امتيازاتهم فقط مع نهاية النظام الملكي ( )1958وأصبحوا

إلى اإلصالحات الدستورية في دولهم القومية .وبدال ً من ذلك

أقلية لغوية (مضطهدة جزئ ًيا) نتيجة التحول نحو القومية

 ،فإنهم يسعون جاهدين لتوثيق التعاون بين المناطق

العربية .وفي عام  1970حصلوا على وضع األمة مع الحكم

الكردية (المتمتعة بالحكم الذاتي جزئ ًيا) بهدف تأسيس دولة.

الذاتي اإلقليمي ،والذي يستمر مع دستور في عام .2005

إن هدف إقامة دولة خاصة بهم يحظى بأولوية قصوى

♦ وباعتبارها الدولة الخلف لإلمبراطورية العثمانية ،تبنت

بالنسبة لمعظم األحزاب الكردية .وفي الدول التي توجد فيها

سوريا ً
أيضا نموذج األمة الطائفية .مع التحول إلى القومية

أقليات كردية ،يتزايد انعدام الثقة في أشكال المشاركة

العربية (من  ،)1958أصبح األكراد أقلية لغوية  ،لكن دون

الديمقراطية واإلقليمية .وال يمكن إعفاء الحكومات من

أي حماية أو حقوق للحكم الذاتي .خالل الحرب األهلية

خوفها من النزعة االنفصالية إال إذا تم احترام القانون الدولي

السورية ،انفصلت منطقة روجآفا التي يسيطر عليها األكراد

وتعزيزه مرة أخرى.

في شمال وشرق سوريا.
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