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 *أضواٌء مسـتفيضةٌ على ندوٍة هامشـيٍة

)1( 
ستعراض التفصيلي ، الذي ورد يف صحيفتكم املوقرة طالعت بشغٍف عميق اِال     

 1 ـ31ـ  30 ، املنشور بتاريخ )) مسألة القوميات يف الشرق األوسط: ((حول 
 ، بقلم السيد عدنان حسني 2001تشرين األول وتشرين الثاين لعام : من الشهرين 

 ، واعيـٍة عما هو غري مألوف يف اإلعالم الغريب أمحد ، وكنُت أطمح بقراءٍة

وكتابـةً غري ُمرَوجَّـة يف دعايتها السياسية واإلستراتيجية عرب الوسائل 
السـمعية والبصرية واملقروءة ، حول جممل املسائل املطروحة على 

، ال سـيما  يةالبحث ، واملُثارة للنقاش حول تلك القضايا القومية احليو
ثالث : ((وأنَّ الصحيفة قد أعلنت بشكٍل واضح ، أنَّ البحوث قد تركزت حولَ 

مسائل وهي املسألة الكردية يف مشال العراق ، واملسألة القومية يف جنوب السودان ، 
مركز املثقفني : ((، ونظَمَّ الندوة املوسَّعة  )) ومسألة حقوق عرب األحواز يف إيران

أنَّ البحث خيٌُّص مناطق  أي)) كردستاين يف مدينة الهاي اهلولنديةالتقدميني ال
جتاور الوطن العريب ، وخصَّت القضـية الكردية العراقية بإستعراضها 
التفصيلي يف أعدادها املؤَرخة أعاله ، من موقع التماهي الكلي مع 

 !] .![)) الدراسات/املقاالت((وفق تلك )) املركز((طروحات ِإ
املطالعة العابرة ، مث الدراسة املَعمَّقة ، حاصرتين العديد من األسئلة ، وبعد      
كتنفت عقد تلك الندوة ، ِاحول الظروف امللتبسة اليت  ستفسارات ،واِال

جتاهات الفكرية والسياسية للمحاضرين فيها ، وإلتئام مشلها ، واِال
قي الواعي املتابع ، اليت تتركها يف ذهن القاريء الوطين العرااملتعددة والشكوك 

واملنتمي للتكوين احلضاري الديين ، اإلسالمي  والقومي العريب املخلـص ،
العريب على وجه التحديد ، للمضامني الفعلية ، احلقيقية ، ملا ُنِشر يف 

)) ترمجة((الدراسات ، ودور البعض يف الراهن الزمين يف /تلك احللقات
، وتطبيقها على الواقع العريب  عربيةالرؤية السياسية الغربية إىل اللغة ال
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 األمر الذي وضعين أمام اإلسالمي ، كجغرافية وتاريخ وتكوينات جمتمعية ،
، بغية تسليط  مسؤولية ضرورة إبداء وجهة نظر سياسية وفكرية بشأهنا
 ما ورد يف مناقشةبعض األضواء  الكشَّافة على آلياهتا الدعائية ، من جهة ، و

  يف سبيل توضيح ، تلك احللقات ، من جهة أُخرى مضمون وحمتوى جممل
احلقائق أمام القّراء ، من ناحية ، وقطعاً لطابع التزوير التارخيي ، الذي 
يقوم به البعض خبفة ، قد تكون غري مقصودة ، والتعامل الصبياين مع 
حقائقه التفصـيلية والعيانية ، ودالالته اجلوهرية ، من ناحية أخرى ، 

 نضايل هام وحيوي يف اجملال الفكري والسياسي ، من داء واجبأَو
  .ناحية أخرية

)2( 
 طابع الندوة والقضية القومية يف األحـواز

، تتعلق باملوضوع السياسي املطروح للنقاش ذاته ، أي          وأوىل تلك املالحظات       
، فإذا كانت الندوة ختُّـُص القضـية        )) مسألة القوميات يف الشرق األوسط    ((حول  
قتصـر  ِاومية ، بالشرق األوسط بشكٍل خاص ، كما ورد يف العنوان ، فلمـاذا               الق

، بصدد املوقـف    )) مسألة حقوق عرب األحـواز يف إيران     ((عنوان الندوة على    
السياسي من الشعب العريب يف جـزئـه األحوازي ، املَُهيَمـن عليه من ِقَبل إيران             

لَق موضوع القضيتني اُألخريتني باملسألة     منذ ما يزيد عن ثالثة أرباع القرن ، يف ما تع          
 ،!  ؟   أال تتعلق القضية األحوازية باملسألة القوميـة       القومية يف تلك الندوة ،    

وبالتايل إيراد املقترحات بشأهنا ِعبـَر حق تقرير املصري ، بدالً من التعبري املطـاط ،               
 ، يف الوقت الـذي ُتَعــدُّ       حول حقوق عرب األحـواز    والقاصر كذلك ،  

القضية القومية العربية هناك ، أوضح بشكٍل ملموس قياسـاً إىل املسائل األخرى ،             
 .ال سيما املسألة اليت تتعلق جبنوب السودان 

     وهذا اجلزء العريب الذي يرتبط أساساً باألمـة العربية ، قـْد تكَونَ تارخييـاً ،              
 :فهوم األخـري    وأشدد هنا على امل   [،   السياسية واإلدارية  خصائصه كتسباِو

ـُه  ـ، منذ الدخول العريب اإلسـالمي   ] خصائصه السياسية واإلدارية  شأنـ
ـ شـأنَّ العراق  ، أوالً يف بدايات مرحلة تأسيس احلضارة العربيـة اإلسـالمية ،    
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 ، وَتتـاُبع نشـوء      ثانيـاً ،  ) رض(وخالل زمن اخلليفة الثاين عمر بـن اخلطـاب          
متدت من احملـيط األطلسـي إىل الشــرق         ِايت  اإلمرباطورية العربية اإلسالمية ال   

 ، وظلَّ منذ ذلك التاريخ عريب السـكّان ، تركيباً ، ولغــةً ،              ثالثاًاألسـيوي ،   
وإنتاجاً ، وثقافةً ، وجمتمعاً ، ويف فترة زمنية حمـددة ، قامت يف منطقتها اإلمـارة                

 .، واليت دامت عـّدة قرون )  هـ844(املشـعشـعية يف التاريخ 
 ميالديـة   1436  يذكر التاريخ املوثوق ، واملَُوثَـق أكادمييـاً ، أنـه يف عـام                
ستكمال سيطرهتا  ِاستطاعت العائلة العربية املشعشعية من التغلب على خصومها ، و         ِا

حممد بن فالح املشعشعي ،     : على إقليم األحواز كله ، بقيادة مؤسس اإلمارة تلك          
جتماعي ، املســتند    لعريب ، وإىل تكوينه االِ    رومته إىل الشـعب ا   أُالذي يرجع يف    

قتصادي األسيوي لإلنتاج ،    قتصاد الديرة ، وأساسه الناشيء يف إطار النمط االِ        ِاإىل  
وفقاً لكتاب السـيد   { قبيلة بين ربيعة: يف تلك الظروف ، وعلى وجه التحديد إىل         

  فيـه   يتـداول  تاريخ املشعشعني ، يف وقـتٍ     : جاسم حسن ُشبَّر يف كتابه املعنون       
}   املوسـوية  الكثريون إنَّ هذه األسرة تنحدر يف أرومتها من الساللة العلوية اهلامشية          

 . يف مشرق الوطن العريب اليت ما تزال منتشرة

سـتكمال مهمـة    مدينة احلويزة عاصمةً لإلمارة فيها ، كمنطلـق الِ         ختـذاِِو     
، من مواصلة عملـه    وقد متكن أبنه ، ووريثه يف احلكم         ،   اإلمارةتأسيس  

 وقام  ؛بتنمية مواقع اإلمارة على كل الُصـُعـد بالقدر الذي يستطيع          
 ، مساها احملسـنية ، وَسـكَّ خالل فترة        لإلمارةبتأسيس عاصمة جديدة    

 كما وطد عالقته اجملتمعية بالعراق الشـرقي        . النقود املعدنية    :حكمه  
قتصاد اإلمـارة ،    اجلنويب ، ووجـد يف البصـرة أفضل منفذ جتاري الِ        

 فوق األراضي اليت يتكلُم أهلُها اللغةَ العربية يف     ةالعربي ستكمل وحدته ِاو
 ، ممـا يعـين التوحيـد         املركزية تلك املنطـقة ، اليت تقع حتت سلطته      

                                    .اجملتمعي األحوازي 
 ، راع العثماين ـ الفارسي الص وعانت تلك املنطقة ، مثلها مثل العراق ، من    

الذي عنونَ اإلستراتيجية الفارسية للسيطرة على املنطقة العربية املشرقية ، إضافةً إىل            
كان عنصر املبادرة يف اهلجوم دائمـاً بيـد         ((شط العرب ، والسليمانية أيضاً ، إذ        

ـ     ؛الفُرس نظراً ألنَّ الفرس كانت هلم أطماع متعددة يف العراق            دى  بينما مل يكن ل
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 وتسـبب يف     .] 1[،  )) العثمانيني الرغبة يف التوسع على حساب الدولة الفارسية       
نشوب العديد من النـزاعات والصراعات اآلنية اليت وجدت فيها عناصـر التهدئة           

وعلـى  {واحللول غري اجلذرية املناسـبة ، والتارخيية املديدة اليت تتواصـل لآلن ،            
هنيـار ِاجتماعية ، بعد    ِاكدول عربية ومؤسسات    َيـِد َمـْن ورثَ تلك األجزاء ،       

اليت  }اإلمرباطورية العثمانية اليت سيطرت على معظم أجزاء الوطن العريب لعدة قرون          
ختبوا مرة وحتتدم مرات ، بني األطراف املكونة لتلك الصراعات ، وكذلك كانـت              

وم األوىل  تفاقية أرَضـر ِاالسـبب يف عقد العديد من املعاهدات السـياسـية ، ك        
 .، آنذاك ، مثالً ] 2[والثانية ، 

ستخدام املمكن ملنـاطق النفـوذ      وإقرار القوانني املشـتركة اليت ُتنظِّم كيفية االِ          
وقد ترافق ذلك الصراع ، أو نتج عن ، مع بدايات التدخـل            ،   اجملاورة

بفصـل  ة  القاضـي  يف إطار سـياسـة اإلمرباطورية الربيطانيـة        : األورويب يف املنطقة  
 والسيطرة على املنطقة ألسـباب        الربية  عن الدواخـل   البحرية السـواحل

كثرية ، وأمهها كون الدولة الربيطانية دولة حبرية عسكرياً أساساً ، هلـا السـيطرة               
قتصـادية ، أعـين اخلطـوات       ِااملسلحة على البحار واحمليطات آنذاك ، وألسباب        

د الشرقية ، وحماوالت الســيطرة علـى        السياسية العملية هبدف محاية شركة اهلن     
كان من مصـلحة اإلنكليز    ((، إذ تقول بعض املصادر التارخيية       ] 3[بترول املنطقة   

أنْ يعملوا على أنْ تكون احملمرة بعيدة عن متناول أيدي الفرس والعثمـانيني علـى               
 وشـكل   .] 4)) [السواء ، األمر الذي كان ُيقَـوِّي الشكوك حول نياهتم حنوهـا          

عاوهنم مع شـيوخ كعب واحملمرة الظروف املالئمة ، ووفر املسـاعدات اهلامـة            ت
نتصار الربيطاين العسـكري على إيـران ، يقـول نفـس    واحليوية ، بغية حتقيق االِ 

 يف ثامر شيخ كعـب      1837فقد وجدت احلملة الربيطانية على فارس       : ((املصدر  
قدمي املؤن واملعلومات عن اجليش     مؤازراً له قيمته ، إذ كان يتعاون معها من حيث ت          

 . ]5))[اإليراين األمر الذي سهَّل لإلجنليز الوصول إىل نصر سريع وبأقل التكـاليف           
ولكنها يف مطلق األحوال بقيت تلك املنطقة ، عربية السكان واجملتمـع            

 .واخلصائص اإلدارية والسياسية 
غتيال ِاعد اإلقدام على    وقد توىل العرش األمريي الشـيخ خزعل على األحواز ، ب             

محلة ضد قبيلة الباوية يف اإلقليم بني القارون واجلّراحي         ((الشيخ مزعل ، أثر شـنَّه      
التطورات السياسية اليت شهدهتا األحواز     (( خاصَّة وإنَّ    .] 6[،  )) ضطَرهُّم للتسليم اِو
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تسـتر  حتالل إيـران مـدينيت      ِافيما بعد نتيجة تزايد النفوذ الربيطاين من جهة ، و         
ودسبول ، من جهة أخرى ، دفعت الشيخ خزعل إىل التحـرك لتسـلم السـلطة                
والوقوف بوجه األطماع األجنبية ، ألنَّ اجلهود اليت بذهلا الشيخ مزعل ملنع التغلغـل    

 ويف تلك الفترة ، أي يف       .] 7)) [حتالل إيران هلاتني املدينتني   ِاالربيطاين مل حتُل دون     
شيء كثري من   (( قبيله ، كانت تسود يف أحايني كثرية ،          مفتتح القرن العشرين ، أو    

، وعاش الشيخ خزعـل يف      ] 8[،  )) عدم الثقة بينه وبني احلكومة اإليرانية املركزية      
على حقوقـه يف حكومتـه الذاتيـة شـبه        (( قلق ِجدِّي من عدوان إيـران     

 مفهـوم   إنَّ مفهوم احلكومة احلديث ، الذي ُيعَّد جزءاً مـن         ،  ] 9[ ،   ))املُسـتقلة
اجملتمـع واألرض ، أو الـوطن والشـعب ، باإلضـافة            : الدولة اليت تتكون من     

 ، اليت ُتعَّد احلكومة أبرزها ، الذي يستخدمه الكاتب          ىللمؤسسات اإلدارية األخر  
اإلنكليزي ، خيتلف عن مفهوم اإلمارة العريب اإلسالمي ، ومل يكن لـدي الشـيخ               

يث الذي يستخدمه الكاتب ، وإمنا كـان        خزعل أية حكومة باملعىن السياسي احلد     
ستقالل إمارته األحوازية ، وحق التصرف بشؤون إمارتـه اخلاصـة           ِااألمري يتمتع ب  

والعامة ، يف إطار مصلحة تكوين إمارته اجملتمعي ضد اآلخر ، مثلما مل تعرف مجيع               
ذاتية األجـزاء العربية التابعة للعثمانيني ، خالل تلك الفترة ، بأي حقوق حكومية             

 .شــبه مســتقلة ، يف ِظل نظام اخلالفة اإلسـالمي العثماين 
    وذكر التاريخ ، إنه باإلضافة للنشاط العاملي الذي بذله الشيخ خزعـل لصـيانة              

ـ            قد ركز  ((الوضع السياسي لإلمارة العربية ، بغية احلفاظ على طابعها القومي ، ف
ة وكـان حلزمـه وقـوة       هتمامه على حتسني السياسة الداخلية لإلمار     ِا

شخصيته وسيطرته على األمور أثٌر كبٌري يف حتسني أحوال األمارة وبـدأ            
وباإلقدام على تنفيذ األولويات اليت تواجه إمارته مـن الناحيـة            .] 10[ ))حكمه

القومية ، وقام باخلطوات التالية من أجل صد مطامع العدو القومي الذي يستهدف             
 :األحواز 

 . ات كبرية من األسلحة واملعدات من الفيلية إىل مدينة األحواز  ـ نقل كمي1    ((
 ـ السيطرة على مجيع السيارات العاملة بني احملمرة واألحواز حلمل ونقل 2      

 . اجليش ومعداته 
 ـ وضع مدينة األحواز حتت السيطرة العسكرية وُعِهَد أمـر محايتـها إىل    3      
 .  من رجاله األشداء 300
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ـ ـعـ ـ ج 4      ـ د والالسـل إدارة الربق والربي ـ ــ ت اإلدارة ـلكي حت
 ] .11[ .))العسكرية 

عالوة على إيفاد مستشاره إىل العاصمة الربيطانية ، القّوة العامليـة املتنفـذة يف                    
 ))سـتقالل ِاعتـراف ب  اِال((و)) تهاتأييد سياس ((اخلليج العريب وغرب آسيا ، بغية       

حبمايتها ، أسـوة باحلماية اليت أُعطيت لألسر احلاكمة يف         اإلمارة ، وضرورة التعهد     
 . البحرين والكويت وُعمان 

العمـل السياسـي ، ومل تشـأ        ((    ولكن معاونة اإلنكليز للشيخ خزعل مل تتعَد        
احلكومة الربيطانية أنْ تأخذ على عاتقها علناً مهمة الدفاع عنه ، شـأنه شــأن               

ريب ، بعدما أصاب الفشل سياستها يف فارس ، لئال          الشيوخ يف بقية مناطق اخلليج الع     
قتصادية مـع فـارس واسـعة       ختسـر بقية نفوذها ، ال سـيما وإنَّ مصاحلها االِ        

 كما ُيلحظ أنَّ  املساعي الربيطانية مل تتجاوز مهمة إيقاف إطالق            .] 12)) [النطاق
نتصار ِاإليراين أي النار ، بعد قتال متقطع دام حوايل الشهرين ، مل ينجز فيها اجليش ا          

وتوقفه يف منتصف الطريق قبل أنْ يدخل احملمرة فاحتـاً ، ولكـن     كلي وحاسم ،    
اليت كان الوعي السياسـي      ،   تلك األوضاع ، وخالل تلك املرحلة التارخيية      

إنـه  ((عترب  ِا، ترافقت مع النظرة القاصرة للشيخ خزعل الذي          العريب فيها متدنياً  
 نظامي مدرب على أسـلحة حديثة بعشـائر غـري          من غري املمكن مقاومة جيش    

 .] 13))[نظامية
ندلعت شـرارهتا يف    ِا متجاهالً األمثولة العراقية امللموسة يف ثورة العشرين اليت             
نتصـارها  ِا ، عندما حققت القوى والعشائر غري النظامية العراقيـة           30/6/1920

ركزيـة ، وأهنـت احلكـم       العسـكري على القوات الربيطانية الغازية املنظمة وامل      
نتداب الربيطانية اليت كانت    الربيطاين املباشر للعراق ، أي جنحت يف إلغاء سياسة االِ         

أبدى خضوعاً ال مربر له جتاه رضـا        : ((ُمتَّبعة آنذاك ، خاصة وإنَّ الشيخ خزعل        
خـان يف وقت كان قـد جتمع لديه َممـْن حيملون السـالح أكثر من أربعـني              

كيله قوات ُمدربة ، هلزمية ما هو قوي مبـا هـو            ـ وعدم تش  .] 14[)) ألف مقاتل 
نتصار على ما هو قليل متطور ومتقدم  ، مبا هو واسع ال يتمتع مبزايا               ضعيف ، واالِ  

سـتعداد للدفاع عن كيـان اإلحـواز       ِاالتحديث ، وتكون اجلماهري املسلحة على       
 القتايل  لتعرضلصر املبادرة   القومي العريب ، وما تقتضيه الظروف املوضوعية ، من عن         

 قوات العدو ، وجتنب املواجهة املباشرة واملعارك املكشوفة ، والقيام بتصفيات            ألفراد
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جسدية لرموز النظام وأَبرز ضباطـه العسكريني ، من أجل إحـداث خلخلـة يف              
 ، واحملتلة لألرض ، واهلبوط بسـمعة         والعدد قوات العدو املتقدمة على صعيد الُعدة     

 .   ضا خان العنصري إىل احلضيض  نظام ر
قتراح حول ضرورة البدء مبفاوضات بني      ِاقتصر اجلهد الربيطاين على تقدمي      ِالقد      

إلقاء السالح مقابل الشروط    (( الطرفني ، و   ]!؟[الطرفني املتحاربني ، كوهنا صديقة      
لـى   يف حني كانت عيوهنا السياسية ع      .] 15)) [اليت يرتضيها الشيخ خزعل الكعيب    

مصاحلها التجارية والعسكرية يف املنطقة ، وتتلمظ أطماعها على اخلريات الواسعة يف            
حتجاجية اليت نقلها القنصل الربيطاين     األحواز ، يتبني ذلك جلياً ، من الرسـالة االِ        

إنَّ لعربستان ، عالوة علـى املوقـع السياسـي          : ((إىل رضا خان الذي يذكر      
ذا أمهية كـربى بالنسـبة للشـعب الربيطـاين ،           واإلستراتيجي ، موقعاً خاصاً     

واإلمرباطورية الربيطانية ، بسبب أنابيب النفط ، وال خيفاكم أنَّ هذه األنابيـب             
ممتدة على هنر كارون ، ومن احملتمل جداً أنْ تقع األضرار املادية الكربى علـى               
هذه األنابيب بسبب حركات اجليوش والصدام الذي سوف يقع بيـنكم وبـني             

يخ خزعل وعشائر اجلنوب ، وهلذا فإنَّ أي ضرر يقـع علـى األنابيـب يف                الش
وسـنكون مضـطرين    . . . املستقبل تكون الدولة الفارسية مسؤولة عن نتائجه        

رة حاالً يف الدفاع عن مصاحلنا ومصاحل شـركة         ـضطرار إىل املباش  ديد االِ ـش
حـواز ، ودار    جتمع اخلصمان يف مدينـة األ     ِا(( وعلى ضوء ذلك     .] 16)) [النفط

على تقدمي مساعدة مالية إىل إيران لتعزيز       ((، قبل أنْ يتفقا     ] 17[،  )) بينهما عتاب 
نتشار عـدد من اجلنود الفرس داخل مدينة األحواز        ِا، و ] 18[،  )) أوضاعها املتردية 

أي بذريعة على وجـه الدقـة ويف    ـ  رة اجلنرال زاهدي ، هبـدف ـوعبادان بأم
ـ احلقيقة ناصر املناوئة حلكم رضا خان اليت تتخذ من األحواز مركزاً مطاردة الع (( 
 ومل يسـتمع الشيخ خزعل ملقترحات ، أو لنصـيحة بعـض            .] 19)) [لنشاطها

 ، كمـا هـو يف       ويقيناًيوخ العرب لقتل رضا خان يف تلك اآلونة املالئمة ،           ـالش
دراته املتعددة  لتزم بتوجيهات الساسة الربيطانيني ، ومل يستكمل مبا       ِاإنه  تقديرنا ،   

 ، ولكن هذه الثُلة العسكرية ، اليت تتلقى أوامرها من قادة الرؤية             يف التعبئة واملقاومة  
 اليت يتطلع إليهـا     أثبتت كوهنا حصان طروادة املناسب لتنفيذ األهداف      الفارسية ،   

 احلضـور السـياســي      ، ]20)) [خيطط ويدبر إلهناء  ((رضا خان ، الذي كان      
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 ، والقضاء على احلكم العريب هنـاك ، وإحلـاق كـل اجملتمـع               العريب يف اإلحواز  
 ] .21[، )) بدعم من بريطانيا ومبباركة منها((األحوازي باحلكومـة اإليرانية ، و

للسيطرة على احملمرة ، وعلى      الغدر الفارسي الوسيلة املناسبة واملتاحة        كان  
عملية أَُْســر الشـيخ     تالم احلكم ، جرى تنفيذ      ـسشـاكلة التآمر يف القصور الِ    

  ، لقد كلف رضا خـان        الرمز املعنوي للعروبة عند أبناء ذلك اإلقليم      خزعل ،   
اجلنرال زاهدي  الذي كان موقعه يف إطار ذلك املخطط اهلادف للسـيطرة علـى               

 ، أي   الواعي باألهداف السياسية للرؤية الفارسـية     )) العامل الذايت ((األحواز ،   
يلقي (( ختاذ القرار ، أنْ   ِاحواز مطلق حرية التصرف و    كحصان طروادة جاهز يف األ    

القبض على أمري احملمرة وينقله إىل طهـران بالصـورة الـيت يراهـا              
فأخرج اجلنرال مسـرحية تركـه وجنـوده        ،  ] 22)) [وباألسلوب الذي يقره  

للمحمرة ، أي مغادرهتم لتلك املدينة ومن مث األحواز كلها ، وضرورة وداع األمري              
وتـدخلت بريطانيـا هنـا عنـدما         رورة وداعـه األمري خزعل ،    له ، أو ض   

أرســلت مْعتَمـَدْيـهـا ملرافقة األمـري يف وداعــه للجنـرال          
، فأقـام األميـر الـذي َسـيُخَتطَف قريباً حفلةَ الوداع ، يف مسـاء            زاهـدي
 ، فأخذ بعـض اجلنـود       1925 نيسان   18 هـ ،    1343 رمضان   25يوم األثنني   

الثقاة يتدفقون للحفل ، بذريعة أنَّ لديهم أوامر عسـكرية يريدون إبالغها           اإليرانيني  
اجلنرال زاهدي ، ولكنهم بدالً من ذلك طـوقـوا مرافقـي األمـري            : ملسؤوهلم  

وجردوهم من أسلحتهم ، وأسروا األمري خـزعل ، ومت نقله إىل العاصمة اإليرانية ،              
نتصارهم العملية  ِا أوىل خطوات    وهبذه الوسـيلة اخلسيسة حقق الفُرس    طهران ،   

األحواز إىل إيران ، رغم مقاومة      :  ، وضمُّوا منذ ذلك التاريخ       امللموسة واألساسية 
ختطاف الغادر ، فقد    الشعب العريب األحوازي وثورة عشائره ، يف أعقاب ذلك االِ         

ودفع الشيخ خزعل حياتـه      ،   جنح رضا خان يف تنفيذ خمططه الفارسي القومي       
ته بالوعود الربيطانية ، وتقديره لطبيعة الصداقة اإلنكليزية علـى          مثناً لثق 

ساليب األعداء القوميني   أَغري رؤيتها املصلحية ، من جهة ، وغفلته عن          
املخاتلة ، وعدم حذره من أساليبهم امللتوية يف الغدر وتنفيذ مآرهبم ، من             

ذي كان  عتماده الكلي على أبناء شعبه األحوازي ال      ِاجهة ثانية ، وعدم     
الوعي احلضاري العريب اإلسالمي يشكل جوهر قناعاته الفكرية ، مـن           
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يراين ، وداخل سـجون سلطتها     ستشهد يف األسر اإل   ِاجهة ثالثة ،  إذ      
 ، من جهة رابعة ، فيما علَّق        1936حيث مات خمنوقاً فيها عام       القومية الفارسية 

ذنب الشيخ خزعل إنَّ إمارته     كان  : ((أحد الكّتاب الفرنسيني آنذاك بالقول التايل       
. ] 23)) [قائمة يف مكان إستراتيجي يف عامل البترول الذي ال حيفظ حقاً وال ذمة            

 . للدور الربيطاين غري مباشرةيف إشارة 
ن نظريه اجلنـرال التركـي كمـال        ـ    ومن املعلوم أن اجلنرال رضا خان قد زام       

 والعنف معتمداً علـى قـوة       أتوتورك ، وكالمها شـقَّ طريقه السياسي بالقسـوة      
اجليش احلديث ، قياساً إىل ذلك الزمان ، ومعايري القوة يف املنطقة ، يف تكوين نظامه                

الفارسـية  : التوسعي ، والسـيطرة على القوميات األخرى وإحلاقهـا بالـدولتني           
 .والتركية عرب التحالف مع الغرب وَشـنِّ احلروب 

ج احملتوم لطابع املرحلة التحرريـة مـن        كان النتا      إنَّ الشيخ املُختطَـف   
جتماعية اليت كانت تناويء    ، اليت شاركت فيها كل الطبقات االِ       اهليمنة العثمانية 

حتكـار  التتريك اللغوي واالِ  : حتالل األجنيب يف شكله الطوراين وعنوانه الرئيس        اِال
ورة على   وقد وجد الشيوخ واملالكون مصلحتهم األساسية مع الث        .الوظيفي اإلداري   

جتماعية متتلك املكانة السياسية مل تكن  ِاولكنهم ، كقيادات     العثمـانيني ،  
متسـلحة بالوعي السياسي والفكري املطلوب إلدارة الصـراع مـع         

سـتبدال  ِارتضـى   ِافوقعت يف أحابيل خمططات األجنيب ، فمنها َمـْن          ؛ األجنيب
جنيب لبس الربنيطة األوروبيـة ،      ستعمار أ ِاستعمار أجنيب لبس العمامة اإلسالمية ، ب      ِا

ـ         انق األعـداء ، أو نـزيالً يف        ـومنها َمـن قضى حياته شـهيداً وهو يعتلي مش
ستغرقت سـنوات كـل تلـك       ِاالسجون ، أو يف ساحات املواجهة والقتال ، اليت          

ومل يكن الوعي السياسي     ،] 24[التطورات يف الربع األول من القرن العشرين ،         
أو اخلاضعة ملعايري حقوق اإلنسان العامليـة ،        {،    الطبقية الناجم عن احملددات  

، تلعب  } واألمريكية على وجه أخص ، يف جمال الدعاية السياسية حول الدميوقراطية          
ستشفاف املراحل املستقبلية يف كيفية إدارة ذلك الصراع مع         ِا يف   دوراً ما 
لق باملاضـي ، القـائم      أما الذين يريدون النظر لألمور السياسية اليت تتع        ،   األجنيب
يف بدايات القرن احلادي     ،   والفكري الراهنني  مبنظار الوعي السياسي   آنذاك ، 

والعشرين ، أي بعد قرٍن من الزمان على تلـك التطـورات الوطنيـة والقوميـة                
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جتماعية ، فإهنم يسـتخدمون مسـطرة نظرية جامدة ، متخشـبة ، كـأداة             واِال
يرومون تطبيق مقاييسـها    . . .  الوضع السياسي    جتاهاتِاومعايري يف قياس ومعرفة     

الرمادية اللون وفق تعبري الشـاعر      : يف املعرفة ، و التطبيقات النظرية       )) التحليلية((
 ، على شجرة احلياة اخلضراء ، كما يستشهد بذلك القول فردريـك             نهاألملاين كو 

قـة  ويف ذلك هرط   ،   جتماعي متحرك ِاأي على واقع سـياسـي و    . . . إجنلس  
يتميز باحلصـافة العلمية ، ويتمتـع حباســة         لبيب واضحة ال ختفى على أي    

اإلدراك ، وله باع املتابعة والرصـد ، وصرب التحقيق والتنقيب املعـريف ، يتنـاول               
امللمـوس  السياسـي   مبنطق التحـليل    جتماعيةالقضايا الوطنية والقومية واالِ   

، وحيـاول    واملكان املعلوم  امللموس ، يف الزمان احملدد        السياسي للموقف
جتمـاع  الكفاح من أجل وطنه والنضال يف سبيل حترره ، وحسب أحد علماء االِ            

ـ  نتمائه الفكـري   ِاإننا ال نستطيع أنْ حنكم على اإلنسان من حيث          ((العراقيني ف
حسب طبقته أو بيئته اليت نشأ هبا ، الواقع أنَّ عوامل شّتى تلعب دورها يف هـذا              

 خاصة ممن عاش يف هذه املنطقة ، وَتَشـَرَب ثقافتها عن معايشـة            ،] 25)) [اجملال
وتدقيق ، األمر الذي يقتضي حتماً ، أخذ الظروف املوضـوعية والذاتيـة احمليطـة              

عتبار ، عند الرصـد والتحليـل ، قبـل          بالظـاهرة قيد النقاش واملتابعة ، بنظر االِ      
 .ستنتاج واحلُـكـم  ستخالص واِالاِال

، إذ أقدمت     السلوك القومي العنصري للفرس منذ تلك املرحلة       لقد بدأ     
ستخدام القوة العسكرية لفرض آرائها ورؤاها وإجناز خمططاهتا املمنَهَجـة يف           ِاعلى  

األحواز ، وجيمل  السيد إبراهيم خلف العبيدي اخلطوط العريضة لـذلك السـلوك      
 :باملعلومات التوثيقية التالية 

ارسية كذلك حق اإلقامة والتنقل ، فقد ألغى جملس الوزراء ألغت احلكومة الف    ((
جوازات السفر الدراسية للطالب العرب ، ومنع إعطاء جواز سفر ألي عريب يرغب 

كما إهنا متارس سياسة التهجري ضد العرب . . . يف السفر إىل األقطار العربية 
لفرس من األقاليم وخاصة زعماء العشائر العربية حيث نفتهم إىل العراق ، وجلبت ا

األخرى هبدف تغليب العنصر الفارسي على العرب ، وأدت اهلجرة إىل اإلخالل 
قتصر على املدن الصناعية مثل األحواز وعبادان ، ِابالنسبة املئوية ، ولكن هذا اخللل 

إالّ أنَّ مجيع القرى املنتشرة يف املنطقة بقيت نسبة العرب مائة باملائة ، وهبدف قمع 
الء جعلت احلكومة الفارسية من عربستان منطقة عسكرية ، وكانت قوى نشاط هؤ
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هي احلاكمة املطلقة ] من حكم الشاه[السـافاك خالل اخلمسة عشر عاماً األخرية 
هبا ، وإىل جانب معسكر دشت ميشان فأنَّ هناك كتيبة من قوات اجلندرمـة 

النظام الفارسي باملنطقة هتمام ِاوحرس احلدود مستقرة يف املنطقة مما يدل على مدى 
 .ويكشف عن السياسة القمعية جتاه سكاهنا العرب 

ستخدمت احلكومة الفارسية األسلوب النفسي بإهانة كل مظهر عـريب          ِا    كذلك  
حتقاره ، وإجبار العرب على التظاهر بالزي والتقاليـد والعـادات الفارسـية ،              اِو

لفرس ، ولفارس فضل كـبري علـى        والتأكيد يف املدارس على أنَّ العرب أوطأ من ا        
ابقة ، ورفعـت مسـتواهم      ـالعرب حيث طبعتهم بطباع ختتلف عن طباعهم الس       

؟ ، وهذه النظرة ُيلَقَّن هبا الصغار حىت يشبوا على بغض العرب وحب إيران              !الثقايف  
 .والتعلق هبا 

ستان سم عرب ِاوتتجلى طبيعة اإلجراءات العنصرية عندما غريت احلكومة الفارسية             
وبلوجستان وأذربيجان والصـحراء    ) كردستان(إىل خوزستان بينما جند أنَّ أمساء         

التركمانية بقيت على حاهلا ، باإلضافة إىل ذلك فإنَّ رضا شاه العنصري قام حبذف              
لفظ عربستان ذات الصيغة الفارسـية من القاموس إمعاناً يف حمو أي أثر للوجـود              

 التغيري على إسم اإلقليم بل غيَّرت السـلطةُ األمسـاَء           العريب يف املنطقة ، وال يقتصر     
والناصـرية  ) خرمشهر(العربية للمدن والقرى إىل أمساء فارسية ، فأبدلت احملمرة إىل   

) خزعـل آبـاد   (اخلزعليـة   ) شادكان(الفالحية  ) دشت ميشان (واحلويزة  ) أهواز(
) ندميشـك آ(كـوت صـاحل     ) هنديان ، هندجيان  (التميمية  ) سوسنكرد(اخلفاجية  
تستر ) دزفول(دسبول  ) رامهرمز(رامز  ) فرج أباد (احلميدية  ) اللي أميدية (العميدية  

جزيرة احلاج صـلبوخ    ) خلف آباد مث رامشهر   (اخللفية  ) الشوش(السوس  ) شوشتر(
قرية ) بندر ماه شهر  (بندر معشور   ) جزيرة الوان (جزيرة شيخ شعيب    ) جزيرة مينو (

خـور  ) أغا جاري (سيد جري   ) هفت تلة (الل  سبع ت ) نفط سفيد (النفط األبيض   
إىل غري ذلك من األمساء ، وهدفت       ) رود كنار (منطقة القصبة   ) بندر شابور (موسى  

من وراء ذلك طمس معاملها العربية ، ونسيان العرب ملدهنم األصلية، وعلى الـرغم              
 من هذه الشوفينية ، فإنَّ الشعب العريب يف عربستان حافظ على عروبتـه ، وقـاوم               

 ] . 26[، )) اإلحتالل بشىت الوسائل املمكنة
لقد ُرِشَح الشيخ خزعل إىل عرش العراق ، ، أو رشَّـَح نفسه ، عندما كان أمرياً     

حتاد بـني إمارتـه     اندته خشية االِ  ـإال أنَّ بريطانية رفضت مس    ((على عربستان ،    
، حيث كان هلم اليـد      والعراق ، أوالً ، وتأييد كافة سياسييها لألمري فيصل ، ثانياً            
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اخلفية يف إبعاد منافسي األمري فيصل عن العرش ، وأدى هذا فيما بعـد إىل تعامـل                 
أنَّ ومعلـوم    ،   ]27[،  )) الشـيخ خزعـل حبذر مع احلكومة العراقيـة اجلديـدة        

بريطانيا كانت هي املتحكمة األساسية يف سياسات املنطقـة املشـرقية           
لعامل كله ، تقيم حكومات أو تسقطها وفقاً        العربية كلها ، إنْ مل نقُلْ يف ا       

ملصاحلها ، وكانت تلجأ للغزوات العسكرية يف حال عدم جناح خطواهتا           
  .]28[  ، الدبلوماسية

    لقد كان الشيخ خزعل املثال الساطع للمقولة التارخيية اليت ُتلَِخص ، وتكثِّـف             
، فقد ُحمِّـل  } والنصر له ألف أب {إنَّ اهلزمية يتيمة ،     : أيضاً ، ِعَبر التاريخ بالقول      

ذلك الشيخ مسؤولية ضياع عروبة األحواز ، يف الوقـت الـذي كـان يواجـه                
اإلمرباطورية الربيطانية بكل خماتالهتا الدبلوماسية وخطواهتـا العمليـة ، وتأديتـها            
اخلطوات العملية امللموسة املكملة للتطلعات العنصرية الفارسية ، يف إطـار الرؤيـة             

برنامج كامبل بانرمان الـيت أُقــرت يف        / اليت رسـمت معاملهـا وثيقـة    الغربية
، واليت رمست معامل التجزئة العربية يف منطقة املشرق العريب علـى            ] 29[بريطانيا ،   

فاهلدف اإلستراتيجي كان غلق املنافـذ      ،   ضوء مصاحل الغرب املدروسة بعناية    
متداد الغريب الطبيعي ِالالبحرية أمام العراق ، ومنع توحـد األحواز مع ا    

ستعمارية لإلنكليزية  ، من النواحي كلها ، على ضوء الرؤية االِ         هلا ، وهو العراق   
 بيد أنه من الضروري أنْ يكون مدخلها ضيٌق أو          :اليت جتعل من العراق دولة واسعة       

باهبا ضيٌق ، ولذلك كان موقف امللك فيصل ينبثق أساساً من بنية الرؤية السياسـية               
يطانية ، الذي أُختري بديالً عن الشيخ خزعل ، وما ترتب على ذلك من مواقف               الرب

رغم املواقف السياسية ، الشــعبية واحلزبيـة ،          ،    العراقية سلطةعملية لل 
تضـحت  ِا، كما   اإلعالمية والتحريضية ، املتضامنة مع أبناء هذا اإلقليم         

حي  املسنود بريطانيـاً ـ   ختذ احلاكم الصباِا عندما بامللموسالسياسة الربيطانية 
صـطفائه  ِاموقفه احليادي من معركة الشيخ خزعل ضد القوات الفارسـية ـ ، و  

حاكما حبكم العامل الوراثي على أبناء الكويت ، والذي تواطأ جـدَّه املباشر مـع              
، الذي كان يصرُّ على موقفه القومي       ] 30[غتيال شقيقه ،    املستعمرين الربيطانيني الِ  

لتزامه باملبدأ اإلسالمي يف حتديد عالقاته مع اإلمرباطورية        ِالعراق ، ويعلن    العريب من ا  
وقـد  ،  ستعمارية الربيطانية   العثمانية ، ورفضه التحول إىل أداة طيعة بيد الدولة االِ         
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ستجابة الفعلية ملناشدات الشـيخ     متناع صنيعتها من االِ   ِاجتسد موقفها ب  
لألوامر الربيطانية باإلمتناع عـن إختـاذ       أو تنفيذاً    ؛ خزعل حول تزويده بالسالح   

 .خطوات عملية لنصرته 
 اليت عكفت جمموعة مؤلفني إلعداد دراسة عن        :تقول الدار العربية للموسوعات         

أخذ الشيخ خزعل يعد العدة ملواجهة القـوات الزاحفـة          ((حياة الشيخ خزعل لقد     
مات العسـكرية وأصـبحت     األحواز ملراقبة األوضاع والتنظي    نتقل إىل ِاوصَدها ، ف  

األمر الذي يشـري إىل شـجاعة هـذا    ،   ]31[،  ))  األحواز منطقة عمليات  
، لكن الظروف املوضوعية     األمري ، وجسارته يف مواجهة الصعاب واخلطوب      

القائمة آنذاك ، واخلارجة عن رغبته وختطيطـه، وإتباعه يف بعض األحيان للنصائح            
لى أتباع بريطانيا ، وصنائعها ، عاكسـت إرادتـه          الربيطانية املخاتلة ، ومراهنته ع    

وإرادة الشعب العريب يف األحواز كلها ، واملثال الصارخ على تلك الظـروف هـو    
موقف املتسلطني على الشعب العريب يف الكويت عرب احلراب اإلنكليزيـة ، فقـد              

طلب الشيخ خزعل السالح من شـيخ الكويت الشيخ أمحد اجلـابر لتحسـني             ((
كـان ملماطلـة   ((، ويؤكد املؤلفون إنه ] 32[، )) كن األخري خَيبَّ رجاءه  موقفه ل 

أحدث أثراً يف بعـض     ) قد(. . . الشيخ جابر يف إرسال األسلحة إىل الشيخ خزعل         
، ] 33[،  )) األوساط وكثر النقد والطعن بالشيخ أمحد لتخليه عن الشيخ خزعـل          

أهايل عربستان كافـة    ((  خاصة وأنَّ الشيخ خزعل قد أوضح لشيخ آل صباح ، إنَّ          
وشوشتر ودزفول وبين طرف واحلويزة وكارون واحملمرة والدورق واجلراحي كلهم          
متفقون ومتعاهدون وحالفون بالقرآن اجمليد أنْ يدافعوا عن حقوقهم إىل آخر رمـق             

اآلن مجيع الرؤساء عندنا يف الناصـرية مـن كعـب           ((،  و  ] 34[،  )) من حياهتم 
ة وبين طـرف وبين سـامل والشـرفاء واحلويزة وخوانني        وحميسـن وباوية وإمار  

أي أن أغلبية الشعب األحـوازي   ،] 35[، )) شوشتر ودزفول وأهل املينـاو    
جتماعي الذي كان سائدا آنـذاك ، وكافـة         املطلقة ، وفق التنظيم االِ    

رموزه املؤثرة ، كانوا مسـتعدين للقتال ، ومتـأهبني للمشـاركة يف            
 .املعارك 

 عن قيامه بتعضيد جهوده على املستوى الداخلي ، بالقيـام            فضالً     
بعمٍل نشيط على املستوى اإليراين وغري اإليراين ، عندما توَجه جمللـس            
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النواب اإليراين بالتحريض واملناشدة ، عرب رسالة موجهـة إىل رئـيس            
عدو اإلسالم ومغتصب احلكـم يف      : ((اجمللس ، جاء فيها إنَّ رضا خان        

، من جهة ، وأقام حلـف       ] 36[،)) وزاً على حقوق األمة   فارس ومتجا 
، تقـول    رؤساء العشائر ومسؤويل القوى اإليرانيـة      السعادة مع بعض  

تصل الشيخ خزعل بزعيم البختيارية ووايل بشتكوة       ِاعند ذلك   : ((املصادر التارخيية   
 عتداءات رضـا خـان    ِاسم حلف السعادة ملناهضة     ِاوأمري لورستان وشكلوا حلفاً ب    

للمنطقة ، وأُنتخَب الشـيخ خزعل رئيساً لذلك احللف الذي أصـبح مركـزه يف              
ستطاع املتحالفون احلصول على شرعية حزهبم من الشاه الذي كـان           ِاعربستان ، و  

مسـاندة املعارضـة    ((، من جهة ثانية ، وأقدم على        ] 37[،  )) موجوداً يف باريس  
طريق رضا خان ، وكانت برقيات الشيخ       اإليرانية ومدَّها باألموال إلثارة املتاعب يف       

، )) خزعل وبياناته املضادة لرضا خان ُتوَزع يف طهران وتتناقلها الصحف الفارسية          
، من جهـة ثالثـة ،       ] 38[كما ينقل علي نعمة احللو عن مذكرات رضا خان ،           

وخماطبة رجال الدين املقيمني يف النجف الذين هلهم احلظوة لدى الشعوب اإليرانيـة             
حركته ضد املشروطية ،    (( تتبع الرؤية اإلمامية ، وحترضها على رضا خان كون           اليت

احلريـة ـ   {وإنه رجل دموي دكتاتوري يسعى للقضاء على مباديء املشـروطية  
، وكان هدف الشيخ خزعل من ذلك هو أنْ يصدر عن رجال } العدالة ـ املساواة 

، من جهـة    ] 39[،  )) الدين فتاوى ضد رضا خان كي تكون وسيلة للضغط عليه         
سترجاع عرشه وضرورة العودة    ِارابعة ، كما قام مبناشدة امللك القاجاري بضرورة         

إىل إيران ، وكان اهلدف من ذلك يتمحور حـول شـق الصـفوف الفارسـية ،                 
صطدام دموي بـني    ِاإلتفاف املعارضة حول امللك القاجاري وهذا يؤدي إىل         ((بـ

، مـن جهـة     ] 40[،  )) لتعرض إلمارته الطرفني يشغل رضا خان عن مضايقته وا      
     . خامسة وأخرية 

لقد جرى كل ذلك من خطوات وأحداث ، اليت أقدم عليها الشـيخ خزعـل                   
ستيالء عليها من قبل الشاه اإليراين األسبق بالتواطـؤ مـع          أساساً ، قبل أنْ يَتمِّ االِ     

، كما  )) يب عنها الشمس  ستعمارية اليت كانت ال تغ    اإلمرباطورية االِ ((الربيطانيني ،   
 ، وإنَّ املقاومة الشـعبية فيها مستمرة منذ ذلك التاريخ ، تفتـر             1925قيل ، عام    

مـرَّة وتتصاعد مّرات ، ودماء الشهداء ما تزال متدفقـة ، مسـتمرة ، حـىت أنَّ                 
اإليرانية مل تتمكن من إنكار واقع هذه القضـية القوميـة يف             السـلطات
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هتـام قـوى    ِاالتحرك الشـعيب فيهـا ، ب      ترحيل ولتوإنْ حا  ،   خمتلف العهود 
حركـة التحرر العربية يف إثارهتا ، وفق الظروف اليت تناسـب خالفهم الفارسـي            
ـ العريب ، كترحيل ذلك الصراع مع مصر الناصرية ، يف أعوام الستينات ، أيـام                

سـالمية ،   سيطرة الشاه ، والعراق يف املرحلة الراهنة ، مرحلة نظام اجلمهوريـة اإل            
اليت تعترف نظرياً حبقوق    )) اإلسالمية((ولعل تضمني مادتني يف الوثيقة الدسـتورية       

قومية ملكونات هذه الدولة ، ـ خصوصاً على ضوء املادتني اخلامسة عشرة والتاسعة  
، يف حني أَنَّ قضية جنـوب السـودان    عترافهو إقرار هبذا اِال عشرة منه ـ ، 

 ؛طية ودينية جتد من كنائس الغرب الدعم املتواصل هلـا           تتعلق بقضية حقوق دميوقرا   
سـتثمار  ِا،  املركز األمريكي أو َمْن يدور يف فلكـهِ   : كما قررت األنظمة املتعوملة     

، باملعين الذي ذهب إليه اإلمام الشاطيب ، من أجل إطالة األزمة السياسـية         ذرائعها
 .الداخلية يف السودان 

قاومة اجلنوبية ، بقيادة اجليش الشعيب السوداين الـذي         عتراض فصائل امل  ِاولعل       
، وقضـية احلريـات     )) اإلسالمي((يقوده السيد جوزيف قرنق ، على الدسـتور        

الدميوقراطية يف اجملتمع السوداين ، املطلب الشعيب اجلماعي ألبناء السودان ، وإشتراك            
 قرنق حول آفاق    يف جبهة مشتركة مع جيش    )) املعاِرضة((أحزاب الشمال واجلنوب    

برهان ساطع على أولوية احلقـوق السـياســية        ،   املستقبل ، وغري ذلك   
 الدميوقراطية على القضية القومية

العينية هناك ، إذا كان أبناء السودان خيلصون لوطنهم ، ويريدون حياة            
دميوقراطية ُمعاشة فعالً ، وال يتكتلون حول رؤية طائفية مرتبطة بالغرب           

ألجنليكاين ، ناهيك عن عدم طرح اإلستقالل السياسـي ،          الربوتستاين ا 
وتأسيس الدولة اخلاصة جبنوب السـودان ، والتمتع حبق اإلنفصال عن          

 .الدولة ، بعيداً عن اإلرادة الوطنية للمجموع السوداين 

عن أية قضـية قوميـة يف جنـوب         : إنَّ السؤال الذي يشخصُّ هنا          
ضل من أجلها عاقدوها ؟ ، وهل إنَّ        السـودان تتحدث الندوة ، أو ينا     

يف اجلنوب ، وحلفاءها ، يطرحون املوضوع السياسـي         )) الثورة((قوى  
من هذا املنظور؟ وبالتايل يطـرحون هدف حق تقرير املصري يف أدبياهتم           
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النظرية ، ويعملون يف سبيل حتقيقه ، أي اإلنفصال عن دولة السـودان            
ملاذا جري حتجيم القضـية القوميـة       ، وتأسيس الدولـة املُسَتقلة ؟ ، و      

العربية يف األحواز مبدئياً بتلك الندوة املُشار إليها ؟ ، إنْ مل َنقُل التعتيم              
ولفلفتها بألفاظ مطاطـة ، يف الوقت اليت متلك إرثاً كبرياً مـن             عليها

األفكار والبحوث والكتابات ، وقامت سابقاً ، مثلما هو حاِليَّاً ، الكثري            
ت مـن املؤسسـات احلزبيـة ، واملنظمـات السياسـية ،             من املنظما 

إخل ، ومضى يف طريق تعميـد مـداميكها         . . . والتشكيالت النقابية ،    
املتينة مئات الشهداء األبطال وآالف السجناء الوطنيني املناضـلني ، يف           
سـبيل حقوقهم القومية العربية يف األحـواز ، منذ إحتالهلا وللفتـرة           

 .هذه ؟ 
)3( 

 وعي وإدراك أم ترديد وإجـترار: م املفاهيم إستخدا
ستخدام املتعجل لتعبري الشرق األوسط ، مـن        هو االِ  وثاين تلك املالحظات      

قبل املتحدثني يف تلك الندوة ، يف وقت بات فيه هذا التعبري مفهوماً يدلُّ على معًىن                
رتباط باإلستراتيجية  سياسٍي حمدد ، جيمله املفكرون يف اللحظة التارخيية الراهنة ، باالِ          

السياسية األمريكية ، بغية حتقيق األهداف السـياسية للقوى املتصارعة على املنطقة           
، واليت يربز فيها الطرف األقوى القادر على حتقيق أهدافـه السياسـية ، ينفـذها                
األطراف اخلارجيون أو الداخليون ، كلٌ من وجهة نظر مصاحله احليوية ، والـوعي              

ستخدام وصف الشرق األوسـط يف الدراسـات        ِاجرى  ((ي هبا ، لقد     اإلستراتيج
األمريكية ليتجاوز منطقة الوطن العريب إىل أجزاء من دائرة العامل اإلسالمي ، وثيـق              

)) الشرق األوسط ((ستخدام مصطلح   ِاوبرز احلرص على    . رتباط بالدائرة العربية    اِال
ويلفت النظـر  . ين ضمن املنطقة    ليكون باإلمكان إدخال الكيان اإلسرائيلي الصهيو     

إىل إنَّ مدلول هذا املصطلح يف الكتابات الغربية ينصرف إىل دائرة جغرافية تتسع             
أحياناً وتضيق أحياناً ، ولكنها يف كل األحيان تقع ضمن دائرة العمران احلضاري             

ل  ، كما يلفت النظر إىل إنَّ هذا املدلو        العريب اإلسـالمي دون أنْ تشـملها مجيعاً     
 ] .41[، )) ال يشـمل الدائرة العربية يف املغرب العريب
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أما على املستوى التارخيي فإنَّ تعبري الشرق األوسط قد إبتكره اإلسـتعماريون                 
ستخدمه العسكريون املتنفذون منهم بصورة مستمرة ، يف بـدايات          ِاالربيطانيون ، و  

عـبري الشــرق األدىن يف      ستخدموا ، كذلك ، ت    ِا، مثلما   ] 42[القرن العشرين ،    
ستخدامات تنبع من رؤيتـهم للمنطقـة قياسـاً      مراحل سـابقة ، وكانت تلك االِ     

ملوقعهم اجلغرايف األورويب ، أي إهنا نتاج رؤية مفروضة منهم ، تسـتهدف إحلـاق        
ضربة إستراتيجية بالواقع القومي العريب ، يتبني ذلك منذ هيمنتهم العاملية ، وعملهم             

سنوات القرن املاضي ، وقد تـزامن طـرح هـذا           بداية  تارخيي منذ   على الصعيد ال  
املفهوم مع رؤيتهم السياسية املشتركة اليت َعبََّر عنها مشروع كامبل بنرمان           /املصطلح

  .األورويب ، وقام ساستها مبختلف اإلجراءات العملية لتجزئة املنطقة 
اجملاور ،  )  إيران ، يف تركيا    يف(     وال أظُن إنَّ الوجود التكويين والتركيب القومي        

هم يف دائرة العداء التارخيي للقومية العربية ، وإنْ حاولت السلطات القائمة فيهما ،              
ختالف مع بعض مظاهرها الفكرية ، وجتلياهتا السياسية ، وأنظمتها املكونة هلا ،             اِال

اً على عقد مثل هـذه النـدوات ، َحــِريَّ          الشك يلقي ِظالالً من   األمر الذي 
لتزام مبفاهيم العمل الوطين العراقي ، والكفـاح        بالوسائل اإلعالمية اليت تدعِّـي االِ    

لتزام احلضاري العريب اإلسالمي أو الديين ، من وجهـة نظـر            القومي العريب ، واالِ   
ـ         ِاالبعض ،    ل هبـا   ـختاذ اجلاِنَب احلَـِذر من الترويج لألفكار واملفاهيم اليت يتوس

ستخدامها ، بغيـة    ِابة يتاح ألساطينهم السياسيني واملفكرين      الغرب ، كوسائل مناس   
مترير أهدافهم السياسية اإلستراتيجية ، خاصة وأنَّ الواليات املتحدة األمريكية قـد            

مساهِّماً أساسياً يف صياغة أوضـاع      ،  غدت ، بفعل العوملة وتبعية البعض هلا        
  .قانونيةاملنطقة من الناحية السياسية والتكوينية النظمية وال
سـتخدام مصـطلحات   ِا     يف حني ، وهذا يتعلق بلحاظ الواقع التارخيي ، ينبغي           

م واملفهوم القومي اِملكَوِّن ألبناء املنطقة ، وتنسـجم بقدر اإلمكان مع األبعاد            ءتتال
صـرمة ،   ناحلضارية والفكرية هلا ، اليت أفرزهتا هلم تطورات مديدة من قرون سنني م            

نية ، ألنَّ من شأنِّ ذلك ، مثالً ، أنْ حيدد املعايري النوعية والكميـة               كاحلضارات الدي 
: لتلك القوميات ، وآفـاق تطوراهتا ، إنَّ التاريخ مثالً الذي يضم بني صـفحتيه              

وليس املُســتمدة    املاضي واحلاضر ، هو الذي يكون تلك املفاهيم السياسية ،         
، أي    آفاق التطورات  من بطون الكتب املرسـومة للمنطقة على مستوى      

ضرورة التمسـك بتعبرياتنا النابعة منا عند احلديث عن منطقتنا ، فهذه         ((الدعوة إىل   
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املنطقة تشمل الوطن العريب والعامل اإلسالمي بعامَّـة ، وهي تتألف مـن دائـرتني              
إحدامها يف قلب األخرى ، ومها الدائرة العربية والدائرة العربية اإلسـالمية ، ومهـا              

تدان يف آسـيا وأفريقيا ، وتنتمي هذه املنطقة إىل العمران احلضــاري العـريب              مت
 ] .43[، )) اإلسـالمي

من وجهة نظر    ترتبط هذه الرؤية التارخيية السياسية ، بالبعد العسكري الراهن ،               
 ، الذي نشهد جتلِّياته اليومية باملخططات الغربية ، األمر الـذي            إستراتيجية أمريكية 

 للعامل اخلارجي التأثري األساس ، نظراً لقدرته التكنولوجية املتطورة ، وقوتـه             جيعل
الكبرية على املستويات األخرى ، على الُصُعد كافة ، يف رسم مكونـات الـوطن               
العريب  السياسية ، من جهة ، ولعثوره على ُحلفاء له داخل نظـام هـذا اإلطـار                  

ويف هذا النطاق يقـول الباحـث       احلضاري العريب اإلسالمي ، من جهة أخرى ،         
البيئة اخلارجية هنا اليت ميكن أنْ يدور فيها        ((إنَّ  : اإلستراتيجي اللواء طلعَّت مَسلّم     

الصراع املسلَّح الرئيسي املتعلق باألمن القومي العريب ، وهو الصـراع العـريب ـ    
 العـريب ،    اإلسـرائيلي الذي يفترض أنْ ميثل التهديد الرئيسي احملتمل لألمن القومي         

وإنَّ هذا الصراع ال ميكن عزله عن الواليـات املتحـدة           . وخاصة يف شقِّه الدفاعي     
ودورها العسكري يف الوطن العريب ، هكذا فإنَّ اجلزء اخلاص بإسـرائيل والواليات            

، )) املتحدة ال يدخـل ضمن عناصر البيئة ، وإمنا هو لُـّب األمـن الدفاعي العريب            
]44. [ 

ستخدام مْعـدِّي الندَوة ، وخمططيها ، لتلك التعـبريات واملصـطلحات           ِافهل       
جاء بناًء على وعي سياسي وتارخيي بأمهية النظـرة الغربيـة            واملفاهيم ، 

جترار اللفظي ملفـاهيم    ، أم نابعاً من الترديد العفوي ، واالِ        ملستقبل املنطـقـة 
 ال يعرفـون كنـهها      سـياسـية ، وتعبريات تارخيية ، ومصطلحات إستراتيجية ،       

 .وأهدافها ؟ 
 ،  وهل ترويج الصحيفة ، أو ُمراسلها ، لتلك املصطلحات والتعبريات واملفـاهيم               

 ، تأيت يف سياق تفتيـت       تأثرييةوما ترتب عليها من أهداف سياسية وأفعال        
املنطقة ، وجتزئتها أيضاً ، لصـاحل نظام العوملة الذي تقـوده الواليـات املتحـدة               

أنْ تكون هناك األرض بدون حـدود ،        :  ة ، والذي يعمل من أجل     األمريكي
أي مفتوحة أمام األقوى ، وأسواق من دون معوقات لتدفق بضـاعته ،             
اليت ُتنَتج يف الواليات املتحدة األمريكية وشركاهتا املتعدية يف كل العامل ،            
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إطـار  وثقافة عاملية متدفقة ، من دون ممنوعات أو قوانني منظِّمة هلا ، يف              
 ] .45! [؟ الرؤية القومية أو احلضارية 

 
 

)4( 
 املفهوم 

 بني اإلستجداء اللغوي واإلدراك العلمي
وهي املالحظة الثالثة   نتقلنا خطوة أخرى يف النظر إىل مضمون احللقات الثالث ،           ِاوإذا       
، اليت سطَّرها مراسل الصـحيفة      )) النظرية((أو  )) البحثية((، نصطدم باملقدمة     لنا
حول املعىن التارخيي   )) اللغو واإلنشاء اللغوي  ((عتماد على قواميس لغوية ، مللء       باِال

يتطرق إىل الوضع العريب الراهن ، أو باألحرى         للقومية يف الصحيفة ، من أجل أنْ ال       
عدم القول أي شـيء ملموس ، فكري ، سياسي ، من جهة ، و كي ال تؤدي إىل                  

 جهة أخرى ، ورصف احلروف على صفحات        القول بأي شيء هام وحيوي ، من      
، والقواميس املستخدمة هنا متُُّت إىل مرحلة الشاعر النابغة الذبياين ، أي            )) الزمان((

يف الزمن العريب اجلاهلي القدمي ، إىل مرحلـة         )) اللغوية((و)) الفكرية((إىل املرحلة   
اضر الثَّـْر والغـين ،     ْجمـدِّبة على املستوى الفكري والسـياسي قياساً ملا أفرزه احل        

على مستوى املفاهيم واألفكار واملناهج ، حاضر القرن العشرين وبـدايات القـرن             
سـتخدام للمفاهيم الفكرية والسياسية ، وكيفيـة       دون االِ . . . احلادي والعشرين   

 .ستيعاهبا ِاإدراكها ، وآلية 

 العلمـي   والفرق بني الترديد القاموسي ملعاين الكلمات ، واحملتوى             
التارخيي للمفاهيم ، وإدراكها الناجم عن الدراسة املنهجية ، هو كالفرق           
بني املرحلة الُعْمرية للشـاعر النابغة يف طفولته ، من جهـة ، ونبوغـه              

بني شـخبطته غري املقصـودة ، غـري        . . . الشعري ، من جهة أخرى      
 معـاين   الواعية ، على الرمال الصحراوية خالل مرحلة الطفولة ، وبني         

لتقائـه بامللوك والتعلُم   ِاوصياغات شعره يف مـرحلة الكهولـة ، بعد        
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ختالطـه باحلضـارة القائمـة آنـذاك يف       ِامن األجواء احمليطة هبم ، و     
 .املنطـقة اجلغرافية اليت نشأَ يف إطـارها الشاعـر 

     ولتوضيح ما تقدم ، ينبغي تقدمي شـرح حول الفروقات بني النظرتني ، وضرب            
األمثلة الواقعية ، املرئية من قبل اجملموع الذي يفكر ويستخلص ، فاملعرفة عند البشر              
ُتكُتسـب أساساً بالعقل الذي يفكر بالظواهر واملمارسة العملية ، وهـي خاصِّـية           

على وجه التحديد والتخصيص ، تنمو مع تطور املفاهيم العلمية ، وحتديد            إنسانية  
، وتعُمق وتنوع املناهج ، وال يستطيع أيَّ خملـوق  عرفية مضموهنا ، وتقدم الُنظُم امل 

رتقاء للحد األدىن إىل ما وصله اإلنسـان ، لذلك ، مثالً ، توضـع علـى                آخر االِ 
مانعات } الثور أو احلصان الكديش أو احلمار ، وما بينهما البغل         {عيون احليوانات   

اهتا ، إذ هي تظَـلَّ تـدور        الناعور إلجناز مهم   الرؤية عندما تدور حول الدوَّاسة أو     
وتدور دون أنْ تراكم معرفة معينة ، أو تفقه الوسـائل اليت قد تطور أعماهلا اآللية ،                
وجتنبها متاعب السحب اليومي الذي يستمر منذ آالف السنني ، رغم أنَّ البشرية يف              

نتـهت   اِ خمتلف العهود اإلنسانية شهدت تطورات هائلة على خمتلف الُصُعد ، واليت          
على ضوئها مهام تلك احليوانات ، يف بعض املناطق اجلغرافية ، لصـاحل الضـخ أو                

 .سـتخدام اآلالت الكهربائية ، على سبيل املثال وليس احلصر ِاالطحن عرب 
، اليت هي التجسـيد املـادي       ] 46[،  )) تصال باللغة اِال((فوعي اإلنسان الوثيق        

اكمة املعرفية ، على أساسي التجربة والربهان ،        للوعي يف الواقع امللموس ، ُيَحفِّز املر      
ستخالصاهتا إىل كافة املراتب البشرية من السلَف إىل اخلَلَف ، على        ِاو اليت ميكن نقل     

ليست اللغة  ((، و ] 47[،  )) هو الفكرة اجملردة العامة أو الكلية     ((معامل التصور الذي    
يتجسد أيضاً يف موضـوعات     إالّ واحداً من أشكال التجسد املادي للوعي ، إذ هو           
نقول إنَّ وعي ]. . . 48[، )) الثقافة ـ يف منتوجات العمل واألعمال الفنية وغريها 

ستيعابه للمفاهيم املعرفيـة ، وكميـة ونوعيـة         ِااإلنسان يتطور بتقدم معارفه ومنو      
ستخدامه للمناهج ، اليت تنجم عن الَتـدَُّبـر العميـق ، والتبصـر يف حركتـها               ِا

ة املتكررة آالف املرات ، يف ما حتقق وأُِجنز من جتريدات فكريـة ووسـائل               الداخلي
ختـراع  ِاتصنيعية وأدوات إنتاجية ، بغية تطويرها وحتديثها وجتـاوز نواقصـها ، و            

بـاملعىن اللغـوي    (النماذج املتطورة ، لتسـريع خطوات عمله اإلنسـاين التارخيي         
ـَدَّ البعَض فيهـا    املرتقب ، لذل  ) صطالحيوليس املفاهيمي ، االِ    املعرفــةَ   ك ع

 يف تصيري وتسهيل السيطرة على اآلخر وفق مصاحله املرسومة ، املتصَورة ، املُخططة              قـوَّةً
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ولذلك ، أيضاً ، ُعدَّ املبدعـون ثـروة بشـرية          يف ذهن إستراتيجييه أساساً ،      
 ستثمارها يف املشاريع الِسـرِّية ، الكتومة ، وجيري التنافس بـني         ِاينبغي  

سـتقدام ذوي املهارات املعرفية املكتَسـبة عنـد        ِاالدول املتقدمة على    
، فهم بتزويدهم للذاكرة البشرية باملزيد       اخلرجيني ، أو لدي العاملني يف املصانع      

ستخدام الوقود املعـريف الضـروري للتقـدم ،         ِامن املعارف ، أي مراكمة املعرفة ب      
ستوى اجملتمعي اخلـاص بـه ، أو        خيترقون السطحي للوصول إىل اجلوهري على امل      
 .  اجملتمع يف بقية أحناء العامل ، يف ظرٍف زمين معني 

    فاملفهوم املتداول للقومية اليت تتناول وجود معني ، حمدد ، ووعي هـذا الوجود             
على املستويات املختلفة القطرية ، أو القومية ، أو يف أبعادها الكوزموبوليتية اليت ال              

ُيعبِّـر عن مرحلتها التارخيية ، وعـن جهـة         : عتبار  املكان بنظر االِ  تأخذ الزمان و  
ستكمال ، وعالقتها باهلوية الفكرية     سـتكمال مهامها ، أو عن عدم إجناز مهمة االِ        ِا

مبا جيعل اهلوية دائمة احلضور يف الوجود التارخيي لألمـة دومنا          ((جتماعية ،   واِال
 ،] 49[،  )) يف كل عصر من تارخيها    نقطاع ، وإنْ تلون شكل هذا احلضـور        ِا

الفكري والثقايف  : والذاكرة اجلمعية ملكوناهتا اليت تعكس هذا املضمون        
والتراثي للهوية يف جمتمعها ، وترتبط هبذا الشــكل أو ذاك ، بالبعـد              
الزماين أي التارخيي ، واحلاضنة املكانية ، أي اجلغرافية ، اللذين دوهنما ،           

ـية ، واألفكـار ، واملشــاريع ، يف جوهرهـا           تغدو املفاهيم السياس  
، إذ أنَّ    التطبيقي ، ُمَجـرَّدة ، عائمة ، ال يعرف أحٌد حمدداهتا امللموسـة           

القومية العربية يف الوطن العريب ، يف الزمن الراهن ، وعلى سـبيل املثـال ، تعـين                 
ـ     النضال ضد األجنيب املتسلط ، من أجل حتقيق االِ         د سـتقالل السياسـي والتوح

، وليس يف خدمة اآلخر ، يف مـا          من أجل صريورة األمة لذاهتا    ،  اإلجتماعي  
على ترتيب وقت األحـداث املتعاقبـة ، وعلـى          : ((العالقات الزمانية اليت َتـُدلّ     

، النسبية ، أي تلك اليت تتعلق باملرحلة التارخيية للتطور ، وبقدر            ] 50[،  )) دميومتها
ســتعماري ،   نكون يف مرحلة هيمنة التنافس االِ     ما يتعلق األمر مبوضوعنا ، كأن       

حتالل العسكري املباشر ، أو مرحلة      األورويب الغريب ، على املناطق األخرى عرب االِ       
اإلمربيالية ، أو مرحلة هيمنة العوملة      : اهليمنة الرأمسالية املالية والسـيطرة غري املباشرة       

 إذا مل تِطـع تعليماهتـا ، ولـن         األمريكية اليت تتعامل مع اآلخرين بالقصف املدمر      
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ترضى السيطرة السياسية عليها ، األمر الذي جيعل سالمة الوطن العريب واحلفـاظ             
على أقطاره املكونة له ، حتظى باألولوية القصوى يف العمـل الكفـاحي القـومي               
والوحدوي الراهن ، الذي ينبغي على كافة مناضلي األمة بذل اجلهود يف سـبيلها ،               

الل األفراد أو اجلماعات ، األحزاب السياسـية واملنظمـات النقابيـة            سواء من خ  
نتقادية أو باملوقف السياسي ، إذ تعَّـد        جتماعية ، سواء بالكلمة االِ    واملؤسسات االِ 

أكرب خدمة ميكن أنْ ُتقَـَدم      ((خدمة احلاضر القومي واملستقبل القومي العريب ، وإنَّ         
، تكون من خالل احلـرص على وحـدة اهلويـة          اليوم إىل الوحدة العربية املُرتقبة      

العربية ، أوالً ، وعلى احلفاظ على السالمة الترابية لألقطار العربية ، من خطر الغزو               
ستمرار قيام األقطار العربية    ِاستعماري ومن خطر التقسيم الطائفي ، ف      اإلسرائيلي واالِ 

 يصـبُّ يف خدمة اهلوية وعدم تفتيتها أو غزوهـا يف املرحلة الراهنة ، يعترب كسـباً       
  ] .51[، )) نتظار توفر شروط قيام وحدة عربية شاملةِاالعربية الواحدة يف 

ليس هناك من معىن لتلك املفاهيم خارج املرحلة الزمانية امللموسة ،               
، إال إذا    يف إطار املمارسات امللموسة الشاخصة ، يف منطقة جغرافية معينة         

، هي القدر احملتوم الذي ينبغي التسليم لـه ، أما ] 52[فيزيقية ، عتربنا الفلسفة امليتا  ِا
املكان املعين بتلك احللقات الثالث ، فهو العراق الذي ُتعَّـد القضية القومية الكردية             
اجلزء احليوي من سياسته الداخلية الوطنية ، باملفهوم اللغوي ، وليس الفكري ، وله              

احملاضر عندما حبث يف    /اضي كما ذهب إليه الباحث    البعد التارخيي الراهن ، وليس امل     
مثلما يتعلق مبرحلة العدوان العسكري     ،   املاضي فقط ، كما يروي املُستعِرض     

عليه يف الزمن الراهن ، أي منذ أحد عشر عاماً تقريباً ، من قبل القـوة                
  .الواليات املتحدة األمريكية وشريكاهتا يف العامل: املنفردة 

)5( 
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 القومية الكردية يف العراق فقط أم يف كردستان كلهاالقضية 
، هتم أبناء الشعب     هي جزء من كل          إنَّ القضية القومية الكردية يف العراق ،      

الكلُّ يتكثف حضوره  ،الكردي يف خمتلف مناطق تواجده اجلغرافـي والقـومي     
 البشري أيضاً يف الدولة اإليرانية والدولة التركيـة أسـاســاً ، ويف           

، وهنا ال نريد اخلوض باألرقام املُطلقة ، على املسـتوي القـومي              سورية كذلك 
الكردي ، واألرقام النسـبية املكونة هلا مقاَرنة بالقوميات املتعايش معها قسـراً أو             

 .رغبةً 
والشعب الكردي ، ِعرب منظماته السياسـية وطالئعه اليت قد تكون ُمسَّلَحة ،                  

اإلستقالل السياسي السيادي    يفلسنني نيل حقه الطبيعـي      حياول منذ عشرات ا   
أصـل    يف مؤسسة سياسية متثلها الدولة القومية الكردية ، ولكن         القوميوالتوحد  
، املرحلـة اإلسـتعمارية      تكونت يف إطار مرحلة تارخيية معينـة       املشـكلة

، ونظامهـا   الربيطانية ، اليت ال يريـد السيد احملاضر ، كما يبدو ، حتميل ُعتاهتـا               
السياسي ،  املسؤولية املادية واملعنوية عنها ، إلسباب قد تكون جمهولة عند البعض ،               
أو معلومة عند البعض اآلخر ، وما يترتب عليها راهناً ، بعد أنْ كانت تعيش هادئة                
، متعايشة مع اآلخرين الذين ينضوون حتت الراية الدينية اإلسـالمية ، يف مرحلـة               

ية ، إالّ يف ما ندر ، شأهنا شأنَّ الشعوب العربية املشـرقية ، عندما              السيطرة العثمان 
إذ إقتضت مصـاحل    ((جرى متزيق األمـة الكردية سياسياً وتوزيعها يف عدة دول ،           

} أي اإلمرباطورية العثمانية {)) الرجل املريض ((القوى اإلستعمارية اليت ورثت تركة      
ية املُستقلة أسوة بالشعوب األخرى ،      حرمان الشعب الكردي من تكوين دولته القوم      

وإنَّ شعار حق تقرير املصري الذي أُسِتخِدَم من قبل القوى اإلستعمارية هبدف تفتيت             
مل يكن يف احلقيقة إالّ وسيلة خمادعـة         ،الدولة العثمانية وتقاسم تركتها الحقاً      

لفرض اهليمنة ، والقدرة على التالعب باأللغام اليت زرعوهـا خلدمـة            
 ] .53[، )) حلهم األساسيةملصا
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يوم مل    ، 1958عترب األكراد شركاء يف الوطن منذ ثورة متوز يف العام           ِاوالعراق        
حزاب الكردية فيه أي    يكن للثورة الكردية داخل العراق وجود ، ولأل       
، وإذا ما أخـذنا إيـراد        تأثري سياسي فاعل ، أو حاسـم ، على األحداث        

ســتقالل  أقر القوميون يف قيادة حـزب االِ      (( لقد  : ه  السيد جالل الطالباين قول   
شراكة العرب واألكراد ، وعملوا مع قادة احلزب الوطين الدميوقراطي يف وضع بند             

يـنص علـى    ] 1954الذي تأسس يف عام     [يف منهاج حزب املؤمتر الوطين العراقي       
مية ، هذا   حترام حقوق األكراد القو   ِاشراكـة العرب واألكراد يف الوطن العراقي و      

البند الذي أصبح فيما بعد املادة الثالثة من الدسـتور العراقي املوقت بعد ثورة الرابع              
إذا أخذنا قوله داللة يف التاريخ السياسي       . . . ،  ] 54[ ،   1958)) عشـر من متوز  

ياً يف األحـداث    ـياسـفإنَّ احلركة القومية العربية الفاعلة س      للعراق ،   
ددت موقفها السياسي من هذه القضية ، وهي اليت         العراقية ، هي اليت ح    

 ، باحلكم الذايت القومي لألكراد ، ومنحتهم        1975عترفت الحقاً ، سنة     ِا
، يف حني ما يزال النظامان يف         م مع التطور اجملتمعي للعراق    َءاحلقوق اليت تتال  

 ينكـران   ،ناً  الدولة التركية ، واململكة اإليرانية سابقاً واجلمهورية اإليرانية راه        : 
، مبا فيها حقـه     على الشـعب الكردي فيهما حقوقَـه القومية السياسية        

الطبيعي قي الدراسة ، وتكوين مؤسساته الثقافية والسـياسـية ، وتطـارد            اللغوي
الشعب الكردي فيهما باألسلحة النارية والقمع السياسي ، وتطارد أبرز ممثليـه يف             

 .ختطاف غتيال واِالاخلارج باِال
    لقد نال األكراد العراقيون حقوقهم القومية الكردية النسبية ، وليس املطلقـة ،             
وهو ما مل يكن مطالبني فيه داخل العراق ، يف مرحلة سيطرة احلزب الـدميوقراطي               
الكردستاين بقيادة مالّ مصطفى البارزاين ، وتأييد الشـعب الكـردي للمنجـزات             

سـتمر حتالف تلك القيادة مع األجنيب      ِاك ،   القومية اليت حتققت هلم ، ولكن مع ذل       
غتصاب الصهيوين ، على أرضـية      املعادي للدولة العراقية ، مع شاه إيران وكيان االِ        

مصاحلهما السياسية ، وليس املصلحة الكردستانية القومية يف العـراق أو األجـزاء             
ـ        ،   املكونة هلا يف املناطق األخرى     رار إىل درجة بلغت هبما السطوة علـى الق

السياسي الكردي ، جعلت املالّ مصطفى البارزاين أسري صمته يف حضرة           
   :الشـاه اإليراين
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 ، وقد قــِدَم     1975قبل الشاه بإستقبال الربزاين يف احلادي عشر من آذار          ((    
، والسفري الكردي يف طهـران شـفيق        ) عثمان(الربزاين وبصحبته الدكتور حممود     

: أذالء حىت النخاع ، ويقول الدكتور حممود فيما بعـد           القزاز كان الثالثة مهانني     
إنه غرق يف احلرب أعمق مما كان يتوقـع ، عنـدما قبـل              : كان الشاه حاداً وقال     

مبساعدة األكراد ، هذه احلرب كانت عبئاً ثقيالً عليه ، كان يوجب عليه التوصـل               
ون اإلتفاق أم ال ،     إىل إتفاق مع العراق ، وإنه ال يعرف ، فيما إذا العراقيون سيخدم            

احلـدود اإليرانيـة    : َبْيـَد أنه جيد لزاماً عليه وقف املساعدات لألكراد ، وأضاف           
ستبقى مفتوحة أمامكم ثالثني يوماً كي يعرب األكراد الراغبون يف اللجوء إىل إيران ،              
وسيستقبلون هنا بالترحاب وسيحصلون على وظائف ، مثلـهم مثـل املـواطنني             

 :قال الدكتور حممود ِحبـدَّة  . ستغلق احلدود مثاإليرانيني ، 
هل نضال األشـخاص الذين يضحون وضحوا بدمائهم وأبنائهم ، ال يسـاوي                

أكثر من توقيع أو عدم توقيع إتفاق مرض هلذا الطرف أو ذاك ، عندما وعدتنا بتقدمي        
أنـا  :  الًاملساعدة مل تقل أية كلمة عن اإلنسحاب ؟ ، فقاطعه الشـاه ِحبـدَّة قائ            

، أنصت الـربزاين     أقول لك ما هو قراري وال مكان للجدل أو املناقشـة         
وغادر املكان مـع زميليـه   بصمت ألقوال الشاه ، وأقوال الدكتور حممـود ،          

بصمت ، كان إمشئزازه واليأس الذي يشعر به ، أكرب بكـثري مـن أنْ               
] 55[،  )) يستطيع قول شيء أو أنْ يطلب من الشاه إعادة النظر يف قراره           

. 
    فيما كتب السيد عالّم ، وزير البالط اإليراين ، إنَّ الشاه اإليراين علََّق على قضية               

هذه الفكرة جمرد لغـو ال      (( :احلكم الذايت اليت تقدَّم هبا العراق لألكراد بقوله         
طائل حتته ، فهم بدون مساعدتنا لن يتمكنوا من الصمود حىت عشـرة             

لقـد كـان    : ((، من جهته يقول عـالّم       ] 56[،  )) هأيام أمام العراق وجيش   
العراقيون يف اآلونة األخرية على وشك قبول اإلقتراحات الكردية بيد أنَّ األكـراد             

، )) رفضوا هذه املوافقة العراقية ، بفضل املساعدات اليت كانت إيران تقدمها هلـم            
]57. [  

 حممد حسـنني هيكـل      أجرى السيد  ((2/9/1975    جتدر اإلشارة إىل أنَّه يف      
لقد قـدمنا   : الكويتية قال فيها الشاه     )) الوطن((مقابلة مع الشاه ونشرها يف جريدة       
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حقاً املساعدة لألكراد ، ويف هناية املطاف كنا حنن الوحيدين الذين يقـدمون يـد               
رأيت (( :، وأضاف ] 58[،  )) املساعدة لألكراد ، وحينما رفعنا أيدينا إهنار التمرد       

، والشاه  ] 59[،  ))  الكردي قوة ميكن إستغالهلا لذا قررت دعمه       يف التمرد 
الذي كان يرُّد على سؤال للسيد حممد حسنني هيكل حول كم من الوقت إستغرق إختـاذ                 

ساعة واحدة ، مل أكن أرغب يف الرد بقوة         : ((قراره ، قد أكد على إنه إستغرق        
، والواليات املتحدة   ] 60[،  )) أكثر مما ينبغي على العراق بإستخدام األكراد      

ردَّ كيسنجر على اخلطوة بشدة     ((األمريكية كان هلا املوقف الرباغمايت املناسب ، إذ         
عصبية أثارت دهشته ، لقد توقع كيسنجر ، أنْ يواصل األكراد قتاهلم ، وحيولـوا               

، )) دون متكني العراق من الكيد إلسرائيل ، لذا مل يكن مسروراً من خطوة الشـاه              
]61. [ 
إخراج مجيـع رجالـك مـن       ((   وأخرب ممثلٌ السافاك مندوَب املوساد بضرورة        

إنَّ تقدمي املساعدات  ((:، وقال ممثل السافاك ذلك املندوب     ] 62[،  )) كردستان
لألقليات ، ال جيب أنْ يعترب هدفاً يف حد ذاته ، بـل وسـيلة إلبتـزاز                 

كمـا  (( : وأضاف   ،] 63[،  ) )تنازالت من األغلبية ويف حالتنا من العراق      
يبدو أنكم مل تتعلموا من الربيطـانيني كيفية إدارة إمرباطورية جيـب أنْ            
تتعامـل مع األكـراد كعميل ، عندما تنتهي مهمته ، تنتـهي أيضـاً             

 ] .64[، )) قصته
وعن دور كيان اإلغتصاب الصهيوين يف إدارة احلرب على العـراق ، وعملـه                  

لقد بذلت إسرائيل أقصى ما يف      : ((ذكر مؤلف الكتاب    املشترك مع قيادة الربزاين ،      
وسعها من أجل مساعدة األكراد ، وإضافة إىل املستشارين واملدربني ، والتدريبات            
اليت عقدهتا على أراضيها للجنود األكراد ، واملساعدة على الصعيد الدويل ، وبنـاء              

ماً هائالً جداً مـن     مستشفى ميدان جبميع أجهزته وأطبائه ، فقد قدَّمت لألكراد ك         
ويف غضـون   . املواد احلربية والذخائر ملساعدهتم يف متردهم ملواجهة اجليش العراقي          

العام األخري للقتال أرسلت إليهم ثالثني مدفعاً ، وأربعاً وثالثني رامجـة ، ومـدفع               
مضاد للطائرات وصواريخ كتف من طراز ستريال ومائتني وسـتني قاذف بازوكـا    

، ومثامنائـة   ) ساجر( ملم ، ومائة وسبعني صاروخاً من طراز         87 ومدافع من عيار  
ومخسني ألف عيار ناري لألسلحة اخلفيفة ومخسة وسـبعني ألف قنبلة مدفعيـة ،             
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وإثنتان وثالثني ألف قنبلة رامجة وثالثة عشر ألف قنبلة مضادة للـدبابات وقنابـل              
ألسلحة كلفت مبالغ ماليـة     يدوية وألغاماً ، وال شك أنَّ هذه الكميات اهلائلة من ا          

، حـول إتفاق العـراق مـع إيـران يف اجلزائـر املـؤرخ يف               ] 65[،  )) طائلة
كان ذلك من جتارب احلركة السياسية الكردية يف العراق         ،   6/3/1975

 .خالل املاضي القريب 
املقاتلة الكردية الرئيسـة إىل جانـب       )) السياسية((واليوم تصطَّف األحزاب          

مريكية يف تنفيذ مشاريعها السياسية املرسومة للمنطقة ، ويطارد بعضـها           القوات األ 
عرب املقاتلني البيشمركة خلف القوات التركية ، طالئَع الشعب الكردي املسلَّحة يف            
تركيا ، اليت حياول جنراالهتا إجتثاث حركة مقاتلي حـزب العمـال الكردسـتاين              

كمـا ُينسـق    . ف قرية كردية تركية     التركي ، فضالً عن هدمها أكثر من ثالثة آال        
بعضها األعمالَ السياسية املُشتركة مع إيران اجلمهورية ، حول الطالئـع القتاليـة             
والسياسية الكردية يف إيران ، فماذا تعلَّمت من دروس تارخيية وسياسـية من خالل             

  .أوالً ، !جتربتها اخلاصة يا ُترى ؟ 
قـومي الكردسـتاين كلـه ،       وملاذا جرى تغييب ذلك اجلانب ال           

القضـية  ((وملصلحة َمـْن جيري احلديث عن النواقص اليت شــهدهتا          
، وتشهدها أيضاً ، يف العراق فقـط ، يف املرحلـة الراهنـة              )) الكردية

 ! .وبشكل جمرد عن املكان والزمان امللموسني ، ثانياً ؟
ة ، ويطبـق         وملاذا ُيَغلِّف السكوت ألسنة القيادات الكردية املفكِّرَ      

الصمت عندهم على جتربة سياسية قريبة ، حلظة احلديث اإلعالمـي أو            
  .، ثالثاً!  ؟الدعائي عن القضية الكردية امللموسة يف العراق

)6( 
 بني النـزعة الطورانية والكردستانية واخلرائط

 

كمـا  {،  !)  ؟(   مث أنَّ احملاضر الذي يرأس مركز احلفاظ على مدينة كركـوك            
، وفقاً ملا تنشـره الصحيفة ، والباحث الكردي املتخصــص يف        } ف نفسه يَعـرِّ

مل يطلعنـا علـى      ،} يف عدم تواضعه املعريف كما يبدو     {،  !) ؟(القضية الكردية   
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، خبصوص األطماع التركية    الكردية  رأيـه اخلاص ، أو رأي احلركة القومية        
ت زمنياً لشمال العراق ،     يف مشال العراق ، وإصرارهم على الغزو العسـكري املتفاو        

وهي قضـية سياســية مهمـة       ،   والذي نعدُّه متريناً ميدانياً للقادم من األيام      
وراهنة أمام جمموع الشعب العراقي ، يف إطار اخلطة الشرق أوسـطية           

؟ ، وإدعاء قياداهتـا الطورانيـة ، املدنيـة والعسـكرية ،              املرسـومة للمنطقة 
 واليت يعملون عرب التنظيمات املرتبطـة هبـم         ،} املوصل وكركوك {)) والية((بـ

واملوالية هلم حثيثاً هلا يف أربيل ، املركز السياسي للحكم الذايت ، وعمـوم املنطقـة                
الشـمالية العراقية ، عرب املؤسسات التنظيمية والفكرية واإلعالميـة واإلداريـة ،            

حاب النــزعة  وصلت يف بعض األحيان إىل درجة التقاتل بني األكراد ومقاتلي أص      
جراء مطالبة األخريين بترحيل األكراد من أربيـل ، كوهنـا           ،   الطورانية

يف منطقة  } تقع{املناطق اليت يسكنها التركمان     ((، وألنَّ   !) ؟   (مدينة تركية 
من السهول ، تفصل ما بني املنطقة الشمالية اجلبلية واملنطقة الوسـطى            

مال العريب مـن العـراق إىل       واجلنوبية العراقية ، متتد من تلعفر يف الش       
 ] . 66[، )) منديل يف اجلنوب الشرقي منه

احملاِضـر يرى اخلطر العريب باحلروف الكردية العريضة ، ويقرأ اخلطـر            ألكون    
أي [ الطوراين باللغة التركية اجلبلية بأستخدام النظارات اجملهرية ، السيما بعد لعبها            

العراق منذ العشر األواخر من القرن املاضي       الدور العسكري ضد    ] القوات التركية   
، وجتديد العمل بالتسهيالت اجلوية والعسكرية واإلسـتخبارية يف جنوب تركيا ،           
يف قاعدة أجنرليك على وجه التحديد ، والزيارات العديدة للمسؤولني األمـريكيني            

ف املُشار  والصهاينة اإلسرائيليني ، ناهيك عن التنسيق العسكري املشترك بني األطرا         
إليها ، ومنها أيضاً ، من جهة ، وعلى ضوء اخلريطة اجلغرافية التركمانية يف العراق ،                

نرجو إِطالّع القُراء الكرام على الصورة املرفقة حول تلك         ! . [من جهة أخرى ؟   
  ] .67[،  ] اخلريطة يف آخر الدراسة

)7( 



 29

 الندوة يف إطار الظرف التارخيي املُعاش
اجملهرية تلك ، وعرضها التلسكويب ، وغرضها السياسي ، اليت مل يتوانَ               إنَّ الندوة   

نظرية  :البعض احملاضر فيها عن التشكيك الوجودي للعراق ، بعد كان من أنصار             
الطبقات اليت ينبعي هلا السيادة على الرؤية الفكرية السياسية يف داخـل          

ـ   العراق ائمة يف العامل الثالـث ،      برجوازية تعمل يف شروط التبعية الق     ((، كون ال
والتابع هنا ليس الربجوازية ، بل البلد ككل واإلطار العام للنشاط ككل والسياسات             

، إبَّـان نزعتـه     ] 68[،  )) اإلقتصادية اليت تديرها إذا صح التعبري وليس الطبقات       
أي عن  : اليسارية املتطرفة ورؤية احلل الروسي لقضية القوميات يف اإلحتاد السوفيايت           

طريق الصهر الستاليين ، والترحيل ، واإلبادة اجلسدية ، كما تقول وثـائق املـؤمتر               
، واليت إنتقل فيها اليوم ، كما يبـدو         ] 69[العشرين للحزب الشيوعي السوفيييت ،      

من معطيات حماضرته ، لإللتزام مبفهوم املواطنة العاملي على شاكلة نصـوص مـواد              
، } ي بغض النظر عن املكان والزمان احملـددين  أ{: حقوق اإلنسان الكوزموبوليتية    

إنْ مل نقل على كل العـامل غـري         {ومن دون النظر ملا جيري على العراق والعرب ،          
، من َشـنٍّ للحروب املتعددة األشكال عليه ، أو على أجزاِء من            } الغريب الرأمسايل 

ة العراقية ،    ، ملا جيري على الدول     عدم التحديد النظري والسياسي   بغية   أقطارهم ، 
يف العصر احلديث ، وواقع سياسي       ، كما حددته النظريات السياسية     كمفهوم علمي 

وعسكري تفرضه الواليات املتحدة األمريكية ، من حصار على كل الُصُعد وحظر            
 .جوي أمريكي 

، إىل أنَّ املوما إليه قد      ] 70[     أو باألحرى ، كما لفت نظرنا أحد األصدقاء  ،           
دى الصحف اهلولندية مقالة يطالب فيها بتشديد احلصار العاملي املُنقـاد           كتب يف إح  

ضد )) مواصلة النضال ((للهيمنة السياسية األمريكية ، على الدولة العراقية ، بذريعة          
النظام العراقي ، وهو يعلم جيداً ، أنَّ احلصار الشامل املفروض ، هو جمرد مسـوغ                

ا السياسية يف املنطقة العربية ، من ناحية ، وإنَّ          عند الواليات املتحدة لتحقيق أغراضه    
إستمراره يلحق أشد األضرار الفادحة مبجموع الشعب العراقي ، وفقرائه على وجه            

يكـون   التحديد ، من ناحية أخرى ، األمر دعا أحد الكتاب اهلولندنيني ، لكـي             
مبـدياً  ويبادر بالرد عليـه ،       ،   أرأف حبالة العراقيني من موقف أبناء جلدهتم      
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إندهاشـه من إندفاع البعض العراقي للمزايدة على األمريكيني يف مـواقفهم جتـاه             
 .الدولة العراقية ، وفق املفاهيم العلمية للدولة 

ظرٍف عاملي قطيب أوحد ، أمريكي على وجه         إنَّ الندوة تلك قد ُعِقَدْت يف         
يمنـة  التحديد ، لضمان قرن مقبل ، كما يقول سادته ، ويف مرحلـة ه  

، وعلى ِحـسِّ قـرع       خمططات الشرق أوسطية على املنطقة العربية كلها      
طبلهما جيري الترويج لطروحاهتم السياسية ، ليس أكثر من ذلك ، يف وقت يتطلب              
احلفاظ على الطابع األصيل ملكونات املنطقة التارخيية ، التعاون املشترك بني شعوهبا ،             

ل بلورة رؤاهم السياسية ملا جيب أنْ تؤول إليه         وتياراهتا الفكرية والسياسية ، من أج     
 . . .املنطقة 

)8( 
 املطلوب من اجملموع الوطين والقومي املخلَصَين

ومعلوم أنَّ كل ذلك يتطلب ، العمل على ضـوء مصـاحل شـعوهبا              
وأوطاهنا ، وليس على ضوء مصاحل اآلخرين ، واليت تقتضي ، من بني ما              

ياسية للعمل الكفاحي ، من جهة ، وعلى        تقتضي ، حتديد األهداف الس    
املستوى العراقي ، ال بـد مـن اإلشـارة إىل أنَّ اإلصـالح الـوطين                
الدميوقراطي لن يشـكل إضعافاً للدولة ، كما يتوهم الـبعض ، بـل             

صيغ عملية ومسؤولة يشارك فيها اجملتمع والنظـام         يهدف ، من خالل   
 الفاعلة للدفاع عن حقوقها     السياسي للدولة ، إىل إيقاظ القوي اجملتمعية      

السياسية ، ويف املقدَّمة منها حقه يف العمل السياسـي ، وإىل الـدفاع              
باملوقف والكلمة عن الدولة وتقويتها بوجه األعداء اخلارجيني الـذين          
يريدون النيل منها ، ذلك أنَّ وجود الدولة املوحَّدة ، كوطن وشعب أو             

ع املُلتحم باألرض ، البعيـدة  جمتمع  ومؤسسات حكومية ناِظمة للمجتم     
عن مرامي التجزئة السياسية والتفتيت اجملتمعي ، مهما كانت مشكالهتا          

، مـن   ] 71[ ،   ، شرط الزم للحديث عن كل إصالح وطين دميوقراطي        
 ! . جهة أخرى 
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  ، 19/11/2001 هولـنـدا بتاريخ 
 وأُعيدت كتابتها ، وتوسـيعها ،

    .2002ول  من عام بتاريخ البدايات األوىل للشهر األ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التوضيحات واملصادر واهلوامش الكلية للدراسة النقدية
 

)) الزمان((ـ لقد أرسلت مقالة مركزة ، ُمكثفة ، ُمختَصرة إىل صحيفة            ( * )     
تعقيباً على ما ُنِشَر حول تلك الندوة ، ناقشت فيها املفـاهيم املُسـتخَدمة فيهـا ،         

لكشف عن األهداف السياسية املُضمرة هلا ، ولكن القائمني علـى           وحاولت فيها ا  
الصحيفة إرتأوا حجبها عن القّراء ، ورغم إتصايل مبدير حتريرها السيد نضال الليثي             
، الذي أبدى إعجاباً هبا ، وقدَّر عمقها ، ووعدين بنشرها ، إالّ أنَّ الزمان املنفوط ،                 

رك جماالً لزمان الكلمـة النقديـة الصـادقة ،          كما يبدو من التجربة احلسِّية ، ال يت       
بالدوالر : املخلصة ، بل هو الزمان املرائي ، املخاتل ، املداهن ، الكاذب ، املرتشي               

فإننا للوطن  . األمريكي ، واجلنيه الربيطاين ، والريال السعودي ، والدينار الصباحي           
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، والدينية ، فكـراً ورؤيـةً       العراقي ، واألمة العربية ، والرؤية احلضارية اإلسالمية         
، والتصديق بالوطن واألمة واحلضارة العربية اإلسالمية من قـيم          منتمون   وعمالً ، 

 ،سـياسـية خملصة وُمشتركة ، وبالشعور األخالقي املفعـم حبـس املسـؤولية             
  . ملتزمون

 ، و 21/11/2001علما أنَّ املقالة اليت  أُرسـلت إىل الصحيفة كانت بتاريخ     
 .أسئلة عابرة على ندوة هامشية : نوان بع
 

ـ راجع كتاب تاريخ العراق احلديث من هناية حكم داوود باشا إىل هنايـة              ]1[    
دار الكاتب  : حكم مدحت باشا ، تأليف الدكتور عبد العزيز سليمان نوار ، الناشر             

 م ، إصـدار املؤسسـة   1968 هـ ـ  1387: العريب للطباعة والنشر بالقاهرة 
رية العامة للتأليف والنشـر باإلشتراك مع اجمللس األعلى لرعاية الفنون واآلداب           املص

  .328والعلوم اإلجتماعية يف وزارة الثقافة باجلمهورية العربية املتحدة ، ص 
 ، يف مـا ُعِقـَدت معاهـدة         1823ـ ُعقدت معاهدة أرضروم األوىل      ] 2    [

 ، بعـد تـدخل الـدولتني        1847ة  أرضروم الثانية بني العثمانيني والفُرس ، سـن       
بريطانيا وروسيا ، على خط الصراع بينهما ، على ضـوء املصـاحل             : األوروبيتني  

اخلاصة بالدولتني ، ومنذ ذلك التاريخ قُننت املشاكل احلدودية بني الطرفني بغـض             
دأ النظر عن املصاحل والتطلعات القومية لقاطين املنطقة احملاددة بني اإلمرباطوريتني ، لتب   

املشكلة األحوازية املسـتمرة حىت زمننا الراهن ، ملراجعة تارخيية حول الظـروف            
التارخيية لألسباب اليت أدت إىل تلك األتفاقيتني ،  وموادمها ، ودورمها يف حلحلـة               
اإلزمة بني الطرفني بعيداً عن رؤية ومصاحل السكان العرب ، مثالً ،  ُيرجى مراجعة               

  .     347ـ  327املرجع السابق ،  ص 
ـ حول الرؤية السياسية الربيطانية آنذاك ، لعموم أوضاع منطقة املشـرق           ] 3   [

واجلزيـرة  . مناطق بّرية ، ومواقع حبرية ، وموانئ وميـاه       : واخلليج العريب   . العريب  
 :ُيرجى مراجعة املصادر التالية . العربية وجنوهبا والبحر األمحر 

. ج  . ج  :  السبعة ، وأجزائه األربعة عشر ، من تأليف          دليل اخلليج  ، مبجلداته        
لورمري ، وقد مت طبع الكتاب ، على نفقة الشيخ خليفة بن محد آل ثاين ، أمري دولة                  

طبعة جديدة ومعَدلة وُمنقحة أعدها     ((فطر ، دون ذكر لتاريخ النشر ، ونعتمد هنا          
 روا ، إنَّ ، كما ذك)) قسم الترمجة مبكتب صاحب السمو أمري دولة قطر
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الـذي ُيعتـرب مـن      } دليل اخلليج {بإعادة ترجـمـة   ((األمري أصدر تعليماته ،     
 )) .أضـخم املؤلفات وأمهها عن تاريخ املنطقة وجغرافيتها
 :    أما مقدمة ناشر الطبعة اإلنكليزية فقد أوضح التايل 

 :يتكون دليل اخلليج وُعمان ووسط اجلزيرة العربية من قسمني     ((
 .ويتضمن تاريخ منطقة اخلليج وما حوهلا من األقطار :      القسم األول    

 .وهو معجم جغرايف للمنطقة :         القسم الثاين 
 ـ أما القسم األول فقد كاد مؤلفـه   1908    ولقد مت نشر القسم الثاين يف عام 

 ـ  1914نة لورمري ينهي إعداده للمطبعة عندما عاجلته املنية يف أوائل يف أوائل س
حني مل يكن قد بقي من الكتاب سوى املقدمة والفهرس اللتني أجنزمها موقع التقدمي              

 ) . من اجلزء األول5ص . (بريد وود . ل 
دليـل  ((    وحول هذه املوسوعة اليت تبحث يف الرؤية اإلستراتيجية السياسية الربيطانية  ، يقول بونداريفسكي ، إنَّ هذا الكتاب هو                    

)) املوظف البارز يف اإلدارة اإلستعمارية األنكلو هندية لـورمري        ((، وكان حيتفظ به     )) ةتنوغرايف وأخصائي عن اخلليج العريب    تارخيي وأ 
 ] .راجع كتابه الذي سيأيت ذكره [ اخلاص به ، )) اخلتم السري((إضافة إىل اإلحتفاظ به مع 

كيلـي ،    . ب.  من تأليف جون     1870 : 1795وكتاب بريطانيا واخلليج         
 ، من ترمجة السيد حممد      1490األول والثاين ، بواقع عدد صفحاته حوايل        : جبزئيه  

أمني عبد اهللا ، من إصدار سلطنة ُعمان ، وزارة التراث القـومي والثقافـة ، دون                 
 :تاريخ ، وحيدد املؤلف يف مقدمته لدراسته هدفني مها 

طانية يف اخلليج إستعراض تطورات السياسة الربي: اهلدف األول     
 .بالذات 

أنْ أُحدد موقع اخلليج يف السياسـة الربيطانيـة يف          :     اهلدف الثاين   
 وخالل ثالثة أرباع القرن التاسع عشر األوىل كان تصاعد          ،الشرق األدىن كله    

النفوذ الربيطاين حقيقة مفروغاً منها ، فلقد كان اخلليج إذا إستخدمنا اإلصـطالح             
أمام الدول األخرى ولكن يف )) حبراً موصداً ((قبل جيل أو جيلني     الذي كان متداوالً    

أواخر القرن بدأ النفوذ الربيطاين يواجه حتديا وبدرجات متفاوتـة ، وإنْ مل تكـن               
خطرية ، فتركيا أوالً مث فرنسا ، مث أملانيا وروسيا ، وقد قررُت أنْ أهني أحداث هذا                 

مع البحـرين عـام     )) املعاهدة اخلاّصة ((الكتاب بقصة الوجود العثماين ، مث بإبرام        
 ، وهي املعاهدة اليت كانت األساس املباشر إلحتكار بريطانيـا النفـوذ يف              1880

املنطقة ، وكانت واحدة يف سلسلة اإلتفاقيات اليت عقدت مع دول الساحل العربية             
كنـتيجة لظهور دول أُخرى على املسرح السياسي يف اخللـيج إّبـان العقـدين              
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ن من القرن التاسع عشر ، كما كان لتلك املعاهدة الفضل يف وضع أسـس               األخريي
كانـت  املعاهدات التالية اليت عقدهتا بريطانيا عندها ، لكوهنا تعرب عن احلقبة الـيت              

يف شبه إنفراد عن الدول األخرى يف أوروبا ، وعن          بريطانيا متارس فيها سـياستها     
 من اجلزء األول مـن     5ص  [،  )) رىبدء مرحلة جديدة من الصراع مع الدول األخ       

 ] .الكتاب املذكور
ال شك أنَّ القول بإبرام املعاهدات الربيطانية مع َمـْن يف املنطقـة مـن حكّـام                   

ومتسلطني ، وبسبب الوعي السياسي إلصحاب الرؤية الربيطانية ، تنيبء عما حدث            
ثلها مثل القضـية    يف املنطقة من تطورات ، واملسألة األحوازية إحداها كنموذج ، م          

الفلسـطينية ، ويف تلك املعاناة اليت بذرهتا بريطانيا ورعـاهتـا ، كشـٌف أكيـد              
 !!  .وملموس ، عن طبيعة ذلك اإلحتكار 

 ، وقََع شـيخ     1861) مايو( أيار   31((     ويف ذلك يقول بونداريفسكي إنه يف       
اهـدة إنضـمت    البحرين حتت فوهات مدافع األسطول الربيطاين حقاً وفعالً ، مع         

، )) ملكافحـة القرصـنة    ((1853 وسنة   1843مبوجبها إمارته إىل معاهديت سنة      
وأُخضعت للرقابة الربيطانية السياسة اخلارجية والتجارة اخلارجية وحـىت املصـدر           

 الرئيسي 
مث إنَّ السلطات اإلستعمارية األنكلو . للدخل ، أي إستخراج اللؤلؤ البحراين الشهري 

بدورها بسـخَّاء وشهامة على محاية البحرين من األعداء ـ هندية وافقت 
اخلارجيني ، وهكذا أُقيمت محاية بريطانيا العظمى فعالً على جزر البحرين املهمة من 

مبا : الناحية الستراتيجية ، وكانت هذه املعاهدة تتسم بالنسبة لربيطانيا بأمهية إضافية 
قسم الشمايل الغريب من شبه جزيرة قطر أنَّ شيخ البحرين كان يدعي بالرقابة على ال

، فقد ورث احلُماة اجلدد إدعاءاته تلقائياً ، وهكذا إكتسبت بريطانيا العظمى حنو 
أواخر الستينات من القرن التاسع عشر نفوذاً سائداً يف مسقط ، وساحل الصلح 
البحري وهرمز وجزيرة خرج والبحرين وقسم كبري من قطر ، وكل هذا كان له 

 سليب جداً يف وضع سكان بلدان هذه املنطقة الشاسعة ومستوى حياهتم ، تأثري
  . 134، ص )) وتطورهم اإلقتصادي والثقايف

والكتاب الثالث الذي يتناول املمارسات الربيطانية ، من موقع عاملي وإنتقادي ،                
 الغرب ضد العامل اإلسالمي ، من احلمالت الصليبية حىت أيامنا ، مـن            : هو كتاب   

موسكو ، الترمجة إىل اللغة العربية      / تأليف السيد بونداريفسكي ، إصدار دار التقدم        
 ، طُِبَع يف اإلحتاد السوفيييت ، وهو يتطلع إىل تأسـيس رأي             1985دار التقدم ،    : 
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آمالً )) دراسة املطبوعات العلمية والوثائق األرشيفية خالل زمن طويل       ((مرتكز على   
وضوح جوهر اإلستعمار واإلستعمار اجلديد ودورمها املشؤوم       الفهم مبزيد ال  ((للقراء  

يف مصائر شعوب العامل اإلسالمي ، وأنْ حيددوا مبزيد من الدقة واجلالء مكـاهنم يف               
) العنصـرية (النضال العظيم الذي جيري يف العامل كله ضد اإلسـتعمار والعرقيـة             

رية والذي تتوقف علـى     واإلضطهاد اإلمربيايل ومن أجل السالم والدميوقراطية واحل      
 )) .مآله ، بال ريب ، مصائر البشرية مجعاء

حتليل وعي الوحدة العربيـة  : ((    وعلى ضوء رؤية سياسية قومية عربية ، وهبدف     
يف القرن التاسع عشر ، كيف نشأ ، وكبف تطور ، وبإستعراض املشاكل والصعاب              

اف وتكتيكات الرؤيـة    ، وملعرفة جذور وآفاق ، وأهد     )) اليت تعترض هذه الوحدة   
السياسية الغربية ، والربيطانية على وجه اخلصوص ، جتاه املنطقة العربيـة ، ُيرجـى               

الدولة العربية الكربى ، من تأليف حممود كامل احملـامي ، مـن             : مراجعة كتاب   
إصدار دار املعارف مبصر ، يف إطار سلسة الدراسات التارخييـة ، القـاهرة ، دون                

  .1958رت مقدمته إىل أكتوبر سنة تاريخ ، وإنْ أشا
 .          75تاريخ العراق احلديث  ، مصدر سبق ذكره ، ص : ـ راجع كتاب ] 4   [

 ـ املصدر السابق ، نفس الصفحة ] 5[
دليل اخلليج ، القسم التارخيي ، اجلزء اخلامس ، مصدر : ـ راجع كتاب ] 6   [

  2557سبق ذكره ، ص 
أمري احملمرة ، إعداد جمموعة من املؤلفني ، : يخ خزعل ـ راجع كتاب الش] 7    [

 ، ص  1989لبنان ، الطبعة الثانية ، /إصدار الدار العربية للموسوعات ، بريوت 
10.  
  .2559ـ راجع كتاب دليل اخلليج ، املصدر األسبق ، ص] 8[    

 . ـ املصدر السابق ، نفس الصفحة ] 9    [
  .10خزعل ، مصدر سبق ذكره ، ص ـ راجع كتاب الشيخ ] 10    [
من نضال شـعب األحواز ،  : ـ راجع دراسة على نعمة احللو املعنونة ] 11    [
احملمرة مدينة وإمارة عربية :  ، وقد إستمد معلوماته املُشار إليها ، من كتاب 8ص 

  . 122 ، ص1972، لنفس املؤلـف ، مطبعة احلكومـة العراقية ، بغداد 
اجع كتاب الصراع العريب الفارسي ، صادر عن مؤسسة الدراسات ـ ر] 12    [

نقـوال الفرزيل ، مدير : رئيس التحرير : واألحباث يف منشورات العامل العريب 
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فرنسا ، /إلياس ديب ، باريس: الدكتور نسـيم اخلـوري ، املدير الفين : التحرير 
  . 98دون تاريخ ، ص

 .صفحة ـ املصدر السابق ، نفس ال] 13    [
أرض . . . ـ راجع كتاب الدكتور إبراهيم خلف العبيدي ، األحواز ] 14    [

  .59عربية سليبة ، ص 
ـ راجع دراسة علي نعمة احللو ، مرجع سبق ذكره ، نفس الصفحة ، ] 15    [

واملرجع الذي إستند إليه املؤلف كتاب األبطال الثالثة ، من تأليف حممد اهلامشي ، 
  .1933 ، مصر مطبعة املعارف

 98ـ راجع كتاب الصراع العريب الفارسي ، مصدر سبق ذكره ، ص ] 16    [
. 

ـ راجع دراسة على نعمة احللو  ، نفس الصفحة ، واملرجع الذي ] 17    [
 1924 كانون األول 12 ، اجلمعة 271إعتمده املؤلف هو جريدة املفيد ، العدد 

. 
 .حة ـ املصدر السابق ، نفس الصف] 18[    

ـ املصدر السابق ، نفس الصفحة ، واملصدر الذي إستند إليه الكاتب ] 19    [
  .127 ـ 126هو مذكرات رضا خان ، ص 

ـ املصدر السابق ، نفس الصفحة ، واملرجع الذي إعتمده الكاتب هو ] 20    [
  .131 ـ 127احملمرة مدينة وإمارة عربية ، ص 

ريب أصـيل ، إصدار دائرة شؤون اخلليج ـ راجع كتاب عربستان قطر ع] 21   [
العريب ، طباعة دار احلرية للطباعة ، مطابع دار احلرية للطباعة ، مطبعة اجلمهورية ـ 

  .21 ، ص 1972بغداد ، وزارة اإلعالم ، سنة 
وبعد تـردد   : (( ، ومما جاء يف ذلك املصدر        22ـ املصدر السابق ، ص    ] 22   [

ويف اليوم التايل لوصوله زاره املعتمد الربيطـاين يف         رجع الشيخ خزعل إىل الفيلة ،       
مدينة األحواز برفقة زميله املعتمد الربيطاين يف احملمرة ، وقد أكد املعتمدان ألمـري              
احملمرة صدق إدعاء زاهدي ، ومن املؤسف أنَّ الشيخ خزعل كان يثـق إىل أبعـد                

 )) .احلدود بأقوال اإلنكليز
 100لعريب الفارسي ، مصدر سبق ذكره ، ص         ـ راجع كتاب الصراع ا    ] 23   [

. 
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ـ لإلطالع التفصيلي على أحداث وحوادث هذه السنوات اهلامة يف ] 24   [
تاريخ األمة العربية ، ونشوء حركة التحرر العربية القومية ، ، بدايات سنوات القرن 

تراك العرب واأل: العشرين ، ُيرجى مراجعة كتاب الدكتور السيد توفيق برو املعنون 
 ، وهي رسالة للماجستري يف 1914 ـ 1908يف العهد الدستوري العثماين 

التاريخ احلديث ، إصدار دار طالس ، الطبعة األوىل اليت أصدرهتا الدار يف دمشق ، 
 .    ، وسبق ألحد الدور الطباعية أنْ أصدرهتا 1991سنة 

 مـن تـاريخ     ـ راجع كتاب األسـتاذ على الوردي ، حملات إجتماعية        ] 25[   
) هـ (1417ـ  ) هـ (1375العراق احلديث ، إصدار مطبعة أمري قُم  ، سـنة           

 274، الطبعة األوىل ، اجلزء اخلامس حول ثورة العشـرين ، القسم الثـاين ، ص                
وفيه مناقشة واسعة ألحد الكّتاب الروس املسـتعربني ، كوتولـوف ،             . 290ـ  

 نيل شهادة الدكتوراه ، فتم له ما        الذي كتب دراسة عن ثورة العشـرين على أمل       
غنية يف حمتواها ، عميقة يف حتليالهتا وإستنتاجاهتا        ((أراد ، وقد تقرر طبعها نظراً ألهنا        

، وقد ترجم الكتاب الدكتور عبد الواحد كرم إىل اللغة العربية ، ولقَيـت       )) العلمية
شـيوعي العراقـي ،    الدراسة ترحيباً ، مثلما شهد تروجياً ، من قبل أنصار احلزب ال           

وقياداته املفكرة ، ويف ذلك يقول السـيد املرحوم علـي الـوردي ، يف إطــار                
أعترف إين حني قرأُت الكتاب شـعرُت        ((مناقشـته للكتاب وحمتوى الدراسة ، و     

كأنه يتحدث عن ثورة غري الثورة اليت عرفناها وأدركنا رجاهلا ، وعن بـالد غـري                
دو أنَّ كوتلوف حاول أنْ يصـب ثـورة العشـرين يف            البالد اليت نعيش فيها ، ويب     

 ،  ))القوالب اليت حيملها يف ذهنه بغض النظر عما جرى يف الثورة من وقائع مشهودة             

 ، الذي ورد يف امللحق      331، واإلستشهاد املذكور مستمد من الصفحة       ] 274ص[
صفحات حول املوضوعية الذي إستغرق ال    ) تابع(السادس املعنون مناقشة املاركسبة     

  .338 ـ 326
     جتدر اإلشارة إىل أنَّ األستاذ املرحوم الوردي كان قد ناقش إجتاهات واسـعة             
تناولت تاريخ العراق يف بدايات القرن العشرين ، وقد إستغرقت هـذه املناقشـات              

 ، ضمن اخلامتة اليت كان عناوين مالحقها رأي 338 ـ  197: الصفحات التالية 
 :عشرين ، ومما جاء فيها العناوين التالية للمناقشة حول ثورة ال
 .ثورة النجف :     أ ـ امللحق األول 

 .كوتلوف وثورة العشرين :     ب ـ امللحق الثاين 
 .مناقشة املاركسية :     ج ـ امللحق الثالث 
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 .، حول املادية ) تابع(مناقشة املاركسية :     د ـ امللحق الرابع 
 .، حول الدين ) تابع(مناقشة املاركسية :     هـ ـ امللحق اخلامس 

 . ، حول املوضوعية ) تابع(مناقشة املاركسية :     و ـ امللحق السادس 
ـ إعتمدت يف إيراد هذه املعلومات على كتـاب األسـتاذ الـدكتور             ] 26    [

 ، وقد   67أرض عربية سليبة ، ص      . . . إبراهيـم خلف العبيدي املعنون األحواز      
  .  67 ـ 59: اإلجراءات الفارسية كلها على الصفحات التالية تتبَع املؤلف 

 81ـ راجع كتاب الشيخ خزعل أمري احملمرة ، مصدر سبق ذكره ، ص              ] 27[    
. 

ـ راجع كتاب بريطانيا واخلليج ، املصدر الذي ورد ذكره يف اهلـامش             ] 28    [
 . ، وعموم الكتب اليت تبحث املوضوع هذا ، بشكٍل رصني 2رقم 
ـ لقد تطرقنا هلذا ملوضوع ، وأوردنا مضمون تقرير بانرمـان بشـكل             ] 29    [

: يقارب الكمال ، إعتماداً على مصادر تتمتع بالثقة التامة ، يف كتيبنا حول العراق               
  .2001كبف ننظر إليه ؟ ، ماذا ننتظر منه ؟ الصادر يف تشرين الثاين عام 

بر ، وإنطوى ، كـذلك ، علـى         ـ  تطرق هلذا املوضوع بشـكٍل عا      ] 30    [
تربيرات واضحة ، السيد أمحد مصطفى أبو حاكمة يف كتابه املطـبوع بالكويـت             

 م 1965 ـ 1750 هـ ـ 1385 ـ 1163تاريخ الكويت احلديث : بعنوان 
 263 ـ  262 ، ص 1984، طباعة ونشر وتوزيع دار السالسل ، الطبعة األوىل 

يف ) 1896 ـ  1892( إىل حممد بن صباح عنوان إنتقال احلكم  وحتـت  ، ومما جاء
 إنتقل حكم الكويت إىل حممد بن صباح        1892ويف عام   : ((تلك الصفحات التايل    

 شقيق الشيخ عبد اهللا ، وذلك على أثر وفاة األخري ، ومل يطل 
 ، ولسوف نعود إىل ذلك 1896حكم الشيخ حممد كثرياً ، إذ أنه تويف مقتوالً عام 

 )) . ريخ الكويت فيما بعداحلادث املؤسف يف تا
: ((. .     وبعد أحاديث خماتلة ، دون إلتفات إىل جوهر ما حصل ، يؤكد املؤلف              

وهكذا نال الشيخ مبارك ما طلبه من محاية ، بسبب حرص بريطانيا على إبعاد              . 
السـرية  {عن الكويت ، وكذلك فإنه نتيجة لإلتفاقية        } كذا{النفوذ الروسـي   

ربيطانيا مركز ممتاز يف الكويت ، جعـل مبقـدورها محايـة            املذكورة صار ل  } !؟
  . 325، ص )) مصاحلها السياسية والتجارية والعسكرية يف مشال غريب اخلليج العريب

من جراء إستبعاد مسقط وسـاحل      : ((وهبذا الصدد ، يذكر بونداريفسكي التايل           
يف اخللـيج العـريب     الصلح البحري وجزر البحرين وقطر الذي رافقه التقدم عمقاً          
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وتقوية مواقع بريطانيا العظمى اإلقتصادية والسياسـية يف حـوض شـط العـرب             
والقارون ، إنغلق الطوق تدرجيياً حول منطقة من أهم مناطق اخلليج ، عنينـا هبـا                
مشيخة الكويت اليت كان مركزها ، مدينة الكويت ، املرفأ الرئيسـي يف القسـم               

يف هناية القرن التاسع عشر بالذات ، فرضت السلطات         الشمايل الغريب من اخلليج ، و     
 كـانون الثـاين     23اإلستعمارية الربيطانية يف اخلليج العريب على مبارك الصباح يف          

 معاهدة جائرة حولت الكويت عملياً إىل حممية بريطانيـة وذلـك            1899) يناير(
مات بـني   بلجوئها على نطاق واسع إىل سياسة السوط والكعكة ، وإستثارة املصاد          

الكويت والقبائل العربية اجملاورة ، وختويف حاكم الكويت ، مبارك ، ال بـاخلطر              
وحسب ، بل أيضاً باخلطط اخلرافية اليت حتوكها القيصـرية          ) أي العثماين (التركي  

الروسية ، كما ُيزَعـم ، إلخضاع مشيخة الكويت ، وكـان للمعاهـدة أمهيـة               
ـ ] 31.[ من املصدر الذي سبق ذكره       141، ص )) إستراتيجية وإقتصادية كبرية  

ـ ] 32 .[71أنظر كتاب الشيخ خزعل أمري احملمَرة ، مصدر سـبق ذكره ، ص             
 .املصدر السابق ، نفس الصفحة 

  . 93ـ املصدر السابق ، ص] 33    [
  .89ـ املصدر السابق ، ص ] 34    [
  . 90ـ املصدر السابق ، ص ] 35    [
  .55أرض عربية سليبة ، ص . . . حواز ـ راجع كتاب األ] 36    [

  .    54ـ املصدر السابق ، ص ] 37[    
  .7ـ راجع دراسته املُشار إليها أعاله ، ص ] 38   [
  .8ـ املصدر السابق ، ص ] 39   [
  .7ـ املصدر السابق ، ص ] 40   [
 ،  اجلديدة والوطن العريب  )) الشرق أوسطية ((ـ راجع كتاب التحديات     ] 41   [

حبوث ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية ، والنص            
 ، 61 ـ  60املُْسَتشَهد به ُمقتطف من مداخلة السيد أمحد صدقي الـدجاين ، ص  

مـارس  /لبنان ، الطبعة األوىل ، آذار/إصدار مركز دراسات الوحدة العربية ، بريوت  
1994.  

املفهـوم  / إىل تسليط األضواء على هـذا املصـطلح        ـ من الذين بادروا   ] 42   [
النظـام  : السيدان مجيل مطر والدكتور علي الدين هالل ، يف كتاهبمـا املعنـون              

دراسة يف العالقات السياسية العربية ، الـذي أصـدره مركـز            : اإلقليمي العريب   
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فسريية جتدر اإلشارة إىل أنَّ الشروحات الت     . لبنان  /دراسات الوحدة العربية ببريوت   
من الضروري اإلنتباه إىل داللـة      : ((لذلك املفهوم ، واإلستعراض التارخيي له تقول        

إصرار املؤلفني الغربيني منذ احلرب العاملية الثانية على إسـتخدام مفهـوم الشـرق              
األوسط للداللة على املنطقة العربية ، لقد ظهرت عشرات الكتب ومئات الدراسات            

دات وسياسة وإجتماع وثقافة منطقة الشرق األوسط ،        عن تاريخ وجغرافية وإقتصا   
كما ُنِشَرت عدة دراسات تناولت النظام اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسط ، ومـن             

 :إستعراض الكتابات العربية عن الشرق األوسط تربز لنا على الفور ثالث نتائج 
 من خصائصها أو     أ ـ إنَّ هذه املنطقة ال ُتسمى يف الكتابات الغربية بإسم ينبثق 

 .طبيعتها ، ولكنها ُسميت دائماً من حيث عالقتها بالغري 
الشرق األوسط ليس من املناطق اجلغرافية املُتعارف ، بل : ب ـ إنَّ هذا املصطلح     

هو يف املقام األول تعبري سياسي يترتب عليه دائماً إدخال دول غري عربية يف املنطقة               
 . عربية منها ، ويف أغلب األحيان إخراج دول

   ج ـ إنَّ الشرق األوسط يبدو يف الكتابات الغربية ، منطقة تضُم خليطـاً مـن    
القوميات والُسالالت واألديان والشعوب واللغات ، القاعدة فيه التعـدد والتنـوع            

 .وليس الوحدة أو التماثل 
 ظهـر يف  الذي}  Naar  East{ومن الناحية التارخيية إُستخدم أوالً الشرق األدىن    

فترة اإلكتشافات األوروبية الكربى اليت بدأت يف القرن اخلامس عشر، أمـا تعـبري              
الشرق األوسط فقد إرتبط بتطور الفكر اإلستراتيجي اإلنكليزي ، وإسـتخدَم ألول       

 بواسطة ضابط حبري هو الكابنت الفريد ماهان ، صاحب نظريـة            1902مرة عام   
اخلليج الفارسي والعالقـات    : (( له صدر بعنوان     القوة البحرية يف التاريخ ، يف مقال      

املسـألة الشـرق    (( صـدرت مقاالت أخرى بعنوان      1903، ويف عام    )) الدولية
 حتدث لورد كريزون حاكم اهلند عن الشرق األوسط         1911، ويف عام    )) أوسطية

 .بإعتباره مدخل اهلند 
األوسـط يف اجلامعـات     ومنذ إنتهاء احلرب العامة الثانية ، ذاع تعبري الشـرق              

العاملية واملؤمترات ومراكز البحث ، ومع ذلك فال تزال هناك إختالفات حول حتديد             
 املنطقة املشار إليها هبذا املصطلح ، الذي ينطوي على 

رفض مفهوم القومية العربية ، ورفض الدعوة إىل الوحدة العربية ، فهذا املصـطلح              
 غامضة ، بل حتدَّث عدد من كتَّاب الغـرب          جيعل من الفكرة القومية العربية فكرة     

إنَّ ما جيمع هذه البلـدان      : خرافة الوحدة العربية ، وقال كاتب غريب        : عما مسوه   
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اللغة والدين ، ومها عنصران جيمعان بعض الشعوب الناطقة باإلنكليزية ، ومل خيلـق              
ولكن يفصل  منها ذلك أمة واحدة ، وهناك تيار غريب يعترف بوجود القومية العربية             

 .بينها وبني الدعوة إىل الوحدة العربية 
    إذن فتعبري الشرق األوسط ينطوي على أهداف خاصة منها على سبيل املثـال             
تربير شرعية الوجود الصهيوين ، فاملنطقة كما ذكرنا طبقاً هلذا التصور ، هي خليط              

احملال ، ومن   من القوميات والشعوب واللغات ، وتصور قيام وحدة بينها ضرٌب من            
مث فإنَّ النتيجة  املنطقية هي أنْ لكل قومية من هذه القوميات دولتها اخلاصة هبـا ،                 
ويف هذا اإلطار تكتسب إسرائيل شرعيتها ، بإعتبارها إحدي الدول القومية يف هذه             
املنطقة ، ولعل هذا ما ُيفسِّر تشجيع الفكر اإلسرائيلي منطق األقليات يف املنطقـة ،               

 حني وآخر فكرة إقامة دويالت درزية أو مارونية على حدود إسرائيل ،             وطرحه بني 
تكون مبثابة مناطق أمن ُتكسب إسرائيل اإلطمئنان ، وتشكل حاجزاً مادياً ومعنويـاً        

 167، العـدد    )) املستقبل العريب ((، عن جملة    )) يفصل بينها وبني األقطار العربية    
  .55 ـ 54 ، ص 1993الصادرة يف كانون الثاين 

  .61ـ أمحد صدقي الدجاين ، مصدر سبق ذكره ، ص] 43[    
ـ اللواء طلعت مَسلَّم ، ورد ذلك يف كتاب التحديات الشرق أوسطية ،             ] 44    [

  .242مصدر سبق ذكره ، ص 
حبوث ومناقشات الندوة الفكرية اليت : ـ راجع كتاب العرب والعوملة ] 45    [

أسامة أمني اخلويل ، الصادر يف : عربية ، من حترير نظمَّها مركز دراسات الوحدة ال
 ، وخصوصاً يف 1998ديسمرب / لبنان ، قي طبعته الثانية ، كانون األول/بريوت

يف : اإلطار العام لظاهرة العوملة ، ال سيما يف الفصل األول : القسم األول املعنون 
ملة يف اإلطار العريب ، العو: و القسم الثاين املعنون  . 77 ـ 23مفهوم العوملة ، ص

العوملة واهلوية : ال سيما الفصول السادسة والسابعة والثامنة املعنونة العرب والعوملة  
: الثقافية ، تقييم نقدي ملمارسـات العوملة يف اجملال الثقايف ، العوملة واهلوية الثقافية 

العوملة : ة العرب والعومل. } الفصل السادس{عوملة الثقافة أم ثقافة العوملة ، 
العرب . } الفصل السـابع{، ) العرب والكوكبة(اإلقتصادية والتنمية العربية 

وقد إسـتغرقت هذه الفصول الصفحات . } الفصل الثامن{ما العمل ، : والعوملة 
وشارك فيها أكثر من سبعني مفكراً وكاتباً ، سياسياً  . 499 إىل 297من 

ز واملكثف عن حمتويات تلك الندوة ُيرجى قراءة وإقتصادياً عربياً ، ولإلطالع املوج
    .13 ـ 7املقَدمة اليت كتبها أسامة أمني اخلويل ص 
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دار األدبيات  ((املعجم الفلسفي املختصر ، الصادر عن       : ـ راجع كتاب    ] 46[    
 ، من منشورات دار التقدم يف اإلحتاد السـوفيايت ،           1982موسكو  )) . السياسية
من ِقَبل السيد توفيق سلوم ، واإلستشهاد ُمستَّل من مادة الوعي            ، واملترَجم    1986

  .546 وما بعدها ، ومأخوذ من ص 545اليت وردت يف الصفحة 
ـ راجع كتاب السـيد الدكتور عبد الرمحن بدوي املعنـون املنطـق            ] 47    [

إيـران ، الطبعـة     /الصوري والرياضي ، الصادر عن دار الذخائر للمطبوعات ، قُم           
  .50 هـ ، ص 1368وىل ، سنة األ

ـ راجع كتاب املعجم الفلسفي املختصر ، مصدر سـبق ذكـره ، ص              ] 48    [
546 .  
ـ  الدكتور عفيف البوين يف كتاب دراسات يف القومية العربية والوحدة ] 49    [

، إصدار مركز دراسات الوحدة العربية ، ) 5(، يف سلسة كتب املستقبل العريب 
  . 22 ، ص 1992أكتوبر /، الطبعة الثانية يف تشرين األوللبنان /بريوت
ـ راجع كتاب املعجم الفلسفي املختصر ، مصدر سـبق ذكـره ، ص              ] 50    [
474.  
  . 18عفيف البوين ، مصدر سبق ذكره ، ص . ـ د] 51    [
ـ  إنَّ مفهوم امليتافيزيقيا هنا يتمحور حول مسألة التطـور العـريب ،              ] 52    [

والنوعي ، وإطارمها التارخيي ، وليس مفهوم التطور بإعتباره حلقات متتابعة           الكمي  
من الزيادة الكمية ، أو النقصان الكمي ، اإلضافة أو احلذف ، دون تأثريات نوعية ،                
أي تكرار ملا هو مرئي ، وملموس ، من غري صريورة ظواهر جديدة ، بفعل العمـل                 

 السريع بفعل اإلنتفاضات والثورات ، أو       البشري ، وتالشي املتخلف من الظواهر ،      
البطيء املقاوم للقوى املعيقة للتطور ، وليس هناك من جديد ومتجدد حتت الفضـاء 
العاملي ، التقدم والتطور مبعىن أوضح ، الذي تشهدها املراحل البشـرية يف خمتلـف               

 . بقاع األرض 
ملنشـورة يف العـدد     ـ راجع وثائق مؤمتر التحالف الوطين العراقـي ، ا         ] 53    [

منرب الرؤية الوطنية ، صوت التيـار       )) : نداء الوطن ((السادس اخلاص ، من جريدة      
  .2001الوطين ، الصادرة يف شباط عام 

كردستان واحلركـة   : ـ  راجع كتاب السيد جالل الطالباين املعنون             ] 54    [
، } مزيدة ومنقحـة {ية لبنان ، الطبعة الثان/القومية الكردية ، دار الطليعة ـ بريوت 

   .333 ، ص 1971) مارس(آذار 
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ـ راجع كتاب شلومو نكدميون املعنون املوساد يف العراق ودول اجلوار ] 55    [
إهنيار اآلمال اإلسرائيلية والكردية ، ترمجة بدر عقيلي ، إصدار دار اجلليل للنشر : 

 ، ص  1997ألوىل األردن ، الطبعة ا/والدراسات واألحباث الفلسطينية ، عّمان
  .305 ـ 304
  .300ـ عن املصدر السابق ، ص ] 56    [
  .301ـ املصدر السابق ، ص] 57    [
  .301ـ نقالً عن املصدر السابق ، ص ] 58    [
 .ـ نقالً عن املصدر السابق ، نفس الصفحة ] 59    [
 .ـ نقالً عن املصدر السابق ، ذات الصفحة ] 60    [
  .302ع املصدر السابق ، ص ـ راج] 61    [
  .302ـ املصدر السابق ، ص ] 62    [
 .ـ املصدر السابق ، نفس الصفحة ] 63    [
 .ـ املصدر السابق والصفحة عينها ] 64    [
  .319ـ املصدر السابق ، ص ] 65    [
رئيس احلركة التركمانيـة    {ـ راجع كتاب السيد عزيز قادر الّصَماجني        ] 66    [
)) أحد ُدعاة القومية التركمانيـة : (( ـ الدميوقراطية ، ويقول عن نفسه أنه  الوطنية

، ص )) وجهة نظر الرأي العام للمجتمع التركمـاين  ((ص  ، وكتابه يعكس عموماً       
التاريخ السياسي لتركمان العراق ، إصدار دار الساقي ، الطبعـة           : املعنون  }  13

  .85لبنان ، ص  / ، بريوت1999األوىل 
  . 1ـ املصدر السابق ، ص] 67[    

: ـ راجع رأيه ذاك ، وعموم موقفه آنذاك ، يف كتاب العلوم اإلجتماعية ] 68    [
جدل ، الصادر حتت عنوان الربجوازية العربية املعاصرة ، وجدل سلسلة متخصصة 

العقالنية ، املعاصرة ، الدميقراطية ، تصدر عن دار : يف العلوم اإلجتماعية شعارها 
عان للدراسـات والنشـر بالتعاون مع مؤسـسة عيبال ، وكان يشـرف على كن

  .161 ، ص 1991حتريرها السيد عصـام اخلفاجي ، الطبعة األوىل ، آب 
حنن والعراق والشيوعية ، مجال عبد الناصر ، إصدار دار : ـ راجع كتاب   ] 69[    

ملؤمتر العشرين منشورة على    لبنان ، من دون تاريخ ، ووثيقة ا       /النشر العربية ، بريوت   
طـرد شـعوب   : (( ، وقد ورد فيها فقرة تتضمن التايل 192 ـ  135الصفحة 
قـد  (أُختذ قرار بترحيل مجيع الكاراشائيني      : (( ، ومما جاء فيه      166ص  )) بأكملها
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من األراضي اليت كانوا يعيشون هبا ، وُنِفذ هذا ) يكون هذا اإلسم مأخوذ من الكرج     
 ، لقَي   1943ر ، ويف الفترة نفسها أي يف هناية شهر ديسمرب سنة            القرار على الفو  

ويف شهر  . . سكان مجهورية كاملايك اليت كانت ُتحكَم حكماً ذاتياً ، املصري نفسه            
 ُرحِّلَ مجيع سكان شش وأخنويش ، وإخـتـفـت من الوجود          1944مارس سنة   

 ، ويف شهر إبريل سـنة       مجهوريتا شش و إجنويش اللتان كانتا ُتحكمان حكماً ذاتياً        
 ُرحِّلَ مجيع البلكاربيني إىل أماكن سحيقة بعيـدة عـن أرض مجهوريـة              1944

 كايارداينو بالكار املُسـتقلة ذاتياً ، 
)) مجهوريـة كابارداينـان   ((    وأُعيد تسمية اجلمهورية ذاهتا ، فأطلق عليها إسم         
وا جتنب هذا املصـري لكثـرة       املستقلة إستقالالً ذاتياً ، أما األوكرانيون فقد إستطاع       
 )) .عددهم ، ولعدم وجود مكان ميكن أنْ يرَّحلوا إليه

ـ هو األستاذ فاضل الربيعي ، األديب والباحث العراقي ، يف أواخر عام             ] 70    [
2001.  

ـ حددنا رؤيتنا املستقبلية يف ثنايا برنامج التحالف الـوطين العراقـي ،             ] 71    [
 .   د من مؤلفاتنا والذي ذكرناها يف العدي

 


