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    فتـسميـة )الكـرد( اشـتقت لغـويـًا
من وفـرة الشجـاعة وشـدة احلمـاسة
والغـرية، طـبقـــًا لـ))املـــوســـوعـــة
التارخييـة الكرديـة(( ملؤلفـها )شرف
خـان البدليـسي(.ويتفق العـديد من
املؤرخني واملسـتشرقني علـى متجيد
الشخصـية الكردية، اذ يكتب العالمة
اهلـولنـدي )مـالـيبـارد( عـن صمـود
الكـرد وثبـاتهـم: ))احلقيقـة مل نـر
مـدينة أو قـصرًا أو جباًل اسـتطاع أن
يصمد مخسني قرنًا من الزمن مثلما
صمـدت أربيل((.ويـشخـص الكـاتب
الــروسي )بــاسـيل نكـتني( عــادات
الكــرد وأخالقهـم بقـولـه: ))ميتـاز
الكردي بـاستقامتـه اليت ال تتزعزع،
وحبفاظه على العهد، وعطفه النبيل
عـلــــــــى أقــــــــاربـه، وسـلــــــــوكـه
االنسـاني.فـطبـائع الكـرد مل تـتغري
مـنذ ألف عـام قبل املسـيح وحلد اآلن
...انهم شعـب قوي ومـوهوب((.ومع
ذلك جنــد بني الـكتـّــاب الكـرد ذوي
النظرة النقـدية غري املتسـاهلة جتاه
شعـبهـم، من حيــاول تقـصـي بعـض
العـوامل اجلغـرافيـة واالجتمـاعيـة
الـيت راكـمـت رواســب سلـبـيــــة يف
الشخصية الكردية، اذ يكتب )خالص
مـسـور( يف حتلـيله لـفضــاءات العقل
الكردي: ))الـبيئة اجلبلية، وان كانت
قـد حـافـظت علـى احلـالـة الكـرديـة
كــشعـب، ومـنعـته مـن  الـــذوبـــان
واالحنالل ضمن واقع وخـصوصـيات
القوميـات األخرى، وهذا هـو اجلانب
االجيابي يف احلالة، اال انها ومن جانب

يف حوار فكري عن الشخصية الكردية بني الهوية التأريخية والسمات املرحلية 
املؤرح واملفكر الكردي الدكتور كمال مظهر أمحد:

صورة الكردي ظلت اجيابية مثالية يف العقل الباطن لعرب العراق

     على أديم الشعيبة
اختلطت دماء العرب والكرد

يف نيسان 1915 أثناء
تصديهم للجيوش

الربيطانية الغازية

التــارخييـة للـشخـصيــة الكـرديـة
مستقباًل؟

- كنت أمتنـى دوائمـًا أن يكون لـلكرد
والعـرب دوائمًا، كمـا لليهود، لـوبيهم
اخلاص يف الغـرب الذي يتمـتع بتأثري
مبــاشــر علــى سري األحــداث يف كل
مكـان.كـان الـشهيـد الـدكتـور )عبـد
الـرمحن قـامسلـو( سكـرتري احلـزب
الدميقـراطي الكـردستانـي األيراني،
يولي هذا املوضوع اهتمامًا استثنائيًا
ادراكــــًا مــنه ألهـمـيــته، وحـقق يف
مـضمـاره مكـاسب جـديـدة خـدمت
القــضيــة الكــرديــة.فقــد قـطـعت
عالقات قـامسلو الـودية بعـدد كبري
مـن كبــار الـســاســة والـصحفـيني
األوربيني شوطًا بعيدًا، حبيث عندما
استـشهــد يف فيـينــا نقل جـثمــانه
خصيصـًا اىل باريس ليـدفن هناك يف
مقـربة االشرتاكيـني يف تشيـيع مهيب
حضره عـدد كبري من أقطـاب اليسار

املعروفني.
أدى الــوجـــود الكـــردي امللـمــوس،
خصـوصـًا يف فــرنسـا واملـانيـا، دورًا
متميـزًا يف جلب انتباه العامل املتمدن
اىل مـأسـاة الكـرد.من هـذه الـزاويـة
يفـرتض تقـــويم وجــود اجلـــاليــة
الكرديـة يف األقطار األوربيـة، فأن ما
هـو اجيـابي يف هــذه الظـاهـرة أكثـر
بكـثري ممـا هــو سلـيب، لقـد حتـول
معظم هـؤالء اىل مصـدر رزق ألفراد
أسـرهم يف الوطن األم، كمـا أن ظاهرة
التزاوج فيمـا بينهم، أو اقبـاهلم على
الـزواج من قـريبـاتهم يف كـردستـان
تــؤشــر حــرصهـم علــى هـــويتـهم
القــوميـة ومتـسكهـم بتقــاليــدهم
اخلاصة.ومن املعروف أن لدى اجلالية
الكــرديــة يف اوربـــا تنـظـيمــاتهــا
وصحافـتها اخلـاصة بهـا، وهي تـولي
أعيـادها وتقـاليدهـا املوروثـة كل ما
يستحق مـن اهتمام، وتتـابع القنوات
الفـضـــائيـــة الكــرديـــة أكثـــر من
غريهـا.شخـصيـًا أحتـفظ بعـشـرات
الرسـائل من شباب تلـك اجلالية دون
أن أعـرفهـم، كمـا أن العـديـد مـنهم
يـتصلـون بي هـاتفيـًا يف منـاسبـات
خمتلفـة، ويـبعثـون لي مبـؤلفـاتهم،
األمر الـذي ينطبق أيضًا على مثقفنا
البـــارز حممــد املـال عبــد الكـــريم

املدرس، ورمبا على غريه أيضًا.
*وأخريًا ...  تبقى قـضية  حق الكرد
يف تقـريـر مـصـريهم مبـا فـيه حق
اقـامـة دولـتهم القـوميـة املـستقلـة،
قضية هلا بريقهـا وحيويتها يف نفس
كل كردي، بل ويذهب غـالبية الكرد
اىل القـول أن الكرامـة الكرديـة تظل
منـقوصة حتـى يرفرف عـلم موحد
لدولة كردستان املستقلة.اال أن هناك
رأي آخـــر أقل انـتــشـــارًا يقــول أن
الـشخـصيـة الكـرديــة ميكن أن جتـد
فرصـتها االنـسانـية يف حتقـيق ذاتها
ضـمن عــراق دميقــراطـي تعــددي
فـيدرالي، أكثر ممـا هي عليه يف دولة
كـرديـة مـستقلـة ذات طـابع قـومي
عشـائري يف بنيته السيـاسية.فما هو

موقفكم من وجهيت النظر هاتني ؟
- حيـق للكــرد أن يـتمـتعــوا بكل مــا
يـتمـتع به غـريهم، وهــذا قــانــون
طبـيعي ينـطبق علـى مجيع شـعوب
الدنيـا دون استثنــــــاء اذ وىل عهــــد
))شـعب اهلل املـختــار((، وال اخـتالف
بـني عقالء النـاس يف تقــوميهم هلـذا
املبــدأ القـــويم الـــذي من شــأنه أن
يساعـد كثريًا يف حل مشـكالت العباد
واجلمـاعـات والبلـدان.فمنـذ القـرن
الـرابع عـشـر كـان يـوجــد نظـام يف
اجنلرتا ينطبق على اجلميع امســـــــه
))قــانــون العــدالــة أو املـســاواة((
Equity، وبعـد مــرور أكثــر من
سـتـــة قـــرون علـــى ذلـك ال يقـــر
الظالميون املتخلفون مثل ذلك احلق
للـكرد.أما حق تقريـر املصري حتديدًا
فـأنه أصبح شائعًا على نطاق واسع يف
عصـر الثورات البورجوازية األوربية
الكربى، ومل يتصد له هناك سوى من
كانوا حيملـون بقايا الفكر االقطاعي،
ولألسف الشـديد يعـيد الـتأريخ هـنا

نفسه حبذافريه لدينا.
مع انـتصـار أول ثـورة اشـرتاكيـة يف
العـامل يف تشـرين الـثانـي 1917 ترسخ
مبــدأ حق تقــريــر املـصري اىل حــد
كبري.مع كل ذلـك علينـا أن ال ننـسى
أيضـًا أن حق تقـريـر املـصري ال يعين
االنفصال بالـضرورة، ومن الثابت أن
االنفتـاح سـاعـد كـثريًا علـى احتـواء
النـزعــات االنفصـاليـة يف كل زمـان
ومكــان.علـينــا أن نــواكـب العــامل
املتمـدن يف تـوجهـاتـه العقالنيـة، ان
احلدود الـدولية يف طريقها اىل الزوال
يف أوربـا الغربـية مـنذ أواخـر القرن
املـاضي، وحل الـيوم الـصفاء والـوئام
بني الفرنسيني واألملان بعد أن فّرقت
أنهــار من الــدم بيـنهمـا علـى مـدى
قرون طـوال، ويف هذا درس بليغ لكل
من يـريد أن يعـترب، وأن يدرك بـأننا

دخلنا القرن الواحد والعشرين.
ومـع آخر حـروف الدكـتور كـمال يف
سيــاحتـه التــأرخييــة يف األعمــاق
الكرديـة، وجدُت كلمات شـاعر الكرد

اخلالد )عبداهلل كوران( تصدح يّف :
أريد من الـفتى الكـردي أن يضع

على كفه 
ـــــــــدايفء، املـفـعــــم قـلــــبـه ال

باالحساس
ويطوف به بني فرق الشباب

ويــذيع مـشــاعــره يف أعـطــاف
العالم

وال يتـوهم أنه كـردي، متـأخـر،
ضئيل

فقد بزغ يف األفق فجر لالنسان
ميحو مـساحـات الصغـر والكـبر

بني الشعوب .

ـ

احـتكـــاك مبــاشــر وواسـع للكــرد
وكـردستـان بـالعـرب  –محلـة رايـة
الــدين اجلـديـد- ومل ميـس االسالم
الـكيان القومـي للكرد داخل وطنهم،
بل انه ساعد على تعزيز ذلك الكيان
بــوجه الــشعــوب واألنـظـمــة غـري
االسالمـية املتـامخة لكـردستان، وال
سـيمـا يف طـرفهـا الــشمــالي.ولقـد
احتفظ الكرد خبصـائصهم القومية،
وبلغـتهم يف ظل االسـالم وحضـارته
عـلى الـرغم من حتـوهلم اىل عنـصر
فـاعل بالنسبة لكليهما.وتعززت هذه
العالقــات أكـثــر يف أواخـــر العهــد
العـثمــاني، وال سـيمـا بعــد انتقـال
الـسلطـة اىل االحتـاديـني املتعـصبني
الذيـن عادوا العرب والكـرد على حد
سـواء.فحــسب الـوثـائق الــروسيـة
اخلــاصــة أجــرى الــشيـخ حممــود
اتصـاالت خـاصـةمع شــريف مكـة
حــسـني وأوالده مقـرتحـــًا علـيهـم
التعـاون يف نـضـال الـطــرفني ضـد
االحتـاديـني، اذ بعـث اليـهم رســائل
عــديــدة بهــذا اخلـصــوص، وقـعت
احــــداهــــا بـيــــد املـــســــؤولـني
العـثمـانـيني.وعلـى أديم الـشعـيبـة
اخـتلـطت دمــاء العــرب والكــرد يف
نيسـان 1915 أثناء تصـديهم للجيوش
الربيـطانـية الغـازية، فـمنح بسـطاُء
الفـرات األوسط الكـرَد ثلث اجلـنة يف
هــوســة شعـبيــة معــروفــة وردت
بصيـاغتني ))ثـلثني اجلنـة هلاديـنا
وثلث اجلنة لكـاك أمحد وأحفاده((،
و))ثلثني اجلـنة هلادينـا وثلث اجلنة

للشيخ حممود وأكراده((.
دخلت هذه العالقات مرحلة جديدة
مع انـتهــاء احلــرب العـــامليــة األوىل
وفرض االحـتالل ثم االنتـداب على
العـــراق.حــسـب وثــــائق وزارتـي
املـــســتعـمــــرات واخلــــارجـيــــة
الـربيطـانيـتني، وبـشهـادة مــؤلفني
اجنلـيــــز مــطـلعـني مـن أمـثــــال
)لـونكريـــــــك( و)ادمـوندز( كـــــان
)) طـائـر الـشـؤم(( الـشـيخ حممـود
حسـب وصف الربيطـانيني لـه، على
اتصـال مبـاشـر بـرجـال احلـوزة يف
النجف وكـربالء، وبعـدد من رؤسـاء
العشائـر العربية املعـروفني.تتحدث
احـدى الوثـائق عن استقبـال زعماء
العبـيد والبـيات للـشيخ حممـود بعد
عودته من مـنفاه يف اهلند سنة 1922،
وتـتحــدث وثـيقــة خــاصــة أعــدت
لـشخص امللـك فيصل األول يف كـانون
الثـاني 1923 عن اجتـماع مهـم عقده
الــشـيخ حمـمـــود مع )43( رئـيــســًا
عشـائريًا لـوضع خطة لنـظامه، كان
اثنــان منهـم من رؤسـاء العـشـائـر
العـربيـة يف احلـوجيـة، األول رئـيس
فخـذ البــوعلي فـرحـان الـروحـان،
والثاني هـو سيد عبـد القادر اغا من
ملحـة.ومن املنـاسب أن أشري هـنا اىل
عبارة وردت يف نص القـَسم الذي كان
علــى كـل من ميـنح العـضــويــة يف
صفـوف احلزب الشيـوعي العراقي يف
مخـسينيات القـرن املاضي أن يؤديه،
وهي أنه يكـون خملصـًا لرتاث حمـمد

جعفر أبو التمن والشيخ حممود.
مع ظهــور الفكــر الـتقــدمـي علــى
السـاحـة اختـذت األخـوة العـربيـة -
الكـرديــة بعـدًا أعـمق حني حتـول
النـضال املـشرتك للـشعبـني اىل واحد
مـن أهم عنـاصر احلـركة الـوطنـية
العـراقية، ممـا جتسـد يف أيام الـوثبة
عـام 1948 وانتفـاضـة 1952 وحـركـة
االحتجاج ضد العـدوان الثالثي على
مصـر، أتذكـر شخصـيًا حـتى الـيوم
اهلوسة اليت كنا نـرددها حنن الطلبة
العــرب والكــرد معـًا يف سـاحـة دار
املـعلـمـني العـــالـيـــة، ويف شـــوارع
الوزيـرية وباحـة السفارة املـصرية:
))مصر احلرة ما نبيعها، عشر سنني

حنارب بيها((.
علــى اخلرييـن أن يبـذلـوا كل مـا يف
وسـعهم مـن اجل احيـاء هــذا الرتاث
السـياسي اجلليل بعـد أن امتدت اليه
يــد الـتخـــريب والـتحــريف يف ظل
النـظــام الـســابق الــذي زرع بــذور
التفرقـة والشقاق والـتعصب األعمى
بصـورة منهجـية علـى مدى مخـسة
وثالثـني عـــامـــًا، وأصـبـح الكـــرد
الـضحيـة األوىل ملثل هـذه الـسيـاسـة
اخلــرقــاء ألنهــا جعـلت وجـــودهم
القومي، وأرض أجـدادهم أمام خطر
حمـدق حقيقي غـدا معه كل مـا هو
كردي مرفوضًا ال يف نظر املتعصبني
وحـدهم، بل وحـتى يف نـظر قـطاع
من بـسطـاء النـاس بـسـبب وعـيهم
املتـدني، أو بدوافع مصلـحية ضيقة،
ممـا أصـاب الـوحـدة الـوطـنيـة يف
الـصمـيم، وجـريـرة ذلـك تضــاهي
جـريـرة الـقبــور اجلمــاعيـة دون
ريـب.مع ذلـك علـيـنــــا أن نكـــون
متفــائلني ونــؤمن بـاملـستـقبل.ان
مجيـع زمالئي وأخــواني الـكثـريين
من العـرب والكـرد يفكـرون مـثلمـا
أفكـر، ويف ذلك مبعث تفاؤلي دون أن
أنسى أن الـساحة بدأت تـشهد ظواهر
خطرية للغاية متس الكرد وكرامتهم
يف الصميم، وهي غـريبة عن طبيعة
العـراقـيني وتــأريخ عالقـة العـرب
بــالكـرد الـذيـن أمتنــى أن ال ينفـد

صربهم.
*هناك رأي يقول أن اجلالية الكردية
يف بعض بلـدان مشـال أوربـا - اليت ال
تـــزال هلـــا أواصـــر اجـتـمـــاعـيـــة
واقـتصـاديـة قـويـة مبــوطنهـا األم-
صـارت تـشكل حبـد ذاتهـا جمـتمعـًا
كــرديــًا له خـصــائـص حـضــاريــة
وسلـوكية متـمايزة إىل حـد كبري عن
جمـتمع  كــردستـان.مـا تــأثري هـذا
االنقـســام اجلغــرايف علــى اهلــويــة

حوالي )70%( من جمموع السكان، مبا
يف ذلك حق تبـؤ أي منصب رئاسي أو
وزاري أو دبلـوماسي.وهلـذا السبب، ال
غريه، مل يـسـتطع الـزعـيم الفـاشي
)مـوســوليـين( منـذ العـام 1922، وال
الـزعـيم النـازي )هتلـر( منـذ العـام
1932 أن يـــؤثـــرا علـــى وحـــدة األملـــان
والفـــرنـــسـيـني وااليــطـــالـيـني
والــريتـورومـان الــذين بــدأ أبنـاء
جلــدتـهم خــارج ســويـســرا يــأكل
بعـضهم الـبعض طـوال سنـوات ست
من عمر احلـرب العاملية الـثانية. بل
وأكـثــر مـن ذلـك أن خلفـيــة هــذه
املـسـاواة جـعلت أذهــان القــوميـات
السويسـرية األربع مستعـدة للتحول
اىل نظـام فيـدرالي يف القـرن التـاسع
عشـر بعد أن عـاشت بالدهـا نظـامًا
كـونفيدراليـًا على مدى حـوالي ستة

قرون قبل ذلك التأريخ.
ان االفــرازات االجيــابيــة ملـثل هــذا
التعامل العقالني ال تـعد وال حتصى،
ويكفي أن نـقول بهـذا الصـدد أن من
الـصـعب أن يـصــدق أحــد اليــوم أن
الـسويسـري الذي يعـد أفضل أمنوذج
انسـاني يف عاملنا املعـاصر على مجيع
الصعد، ويتمـتع باستقرار نفسي قَل
نـظريه، كـان أجــداده ميثلـون أسـوأ
أمنوذج على صعيد القارة األوربية يف
الـعصر الـوسيط، حـتى أنهم حتـولوا
اىل مصـدر رئيـس لتـزويـد جيـوش
املرتـزقة األوربـية بـاألوباش الـذين
أدوا نفس الـدور الذي أداه ))جحوش
كردستان(( على مدى سنوات طوال.
أود أن أشـري أيضًا اىل حـالة فيـدرالية
عـشت يف أجـوائهـا علـى مـدى عقـد
واحــد مـن الــزمـن، وأقـصـــد بهــا
الفيدرالية السوفييتية.ان من أفضل
ما حققـته ثورة أكتـوبر االشـرتاكية
عــام 1917 لـشعــوب االمرباطــوريــة
الـروسية هو حتويـل نظام القياصرة
املستـبدين اىل احتـاد كونفـيدرالي يف
البـداية، ومـن ثم اىل احتاد فـيدرالي
اختيـاري منـذ العـام 1922.الحظت،
مـثل مجــيع زمالئـي العـــراقـيـني
اآلخرين الدارسني هناك، العديد من
اجلـوانب االجيـابيـة يف الفيـدراليـة
السـوفييتية، فلـم حنس بأي نوع من
التعــالي القــومي الـشـوفـيين لـدى
األكثــريــة الـــروسيــة، وكـــان لكل
مجهوريـة من اجلـمهوريـات اخلمس
عـشرة علمـها اخلاص يـرفع جنبًا اىل
جنـب علم الـدولـة املـركـزي فـوق
مجـيع املــؤسـســات الــرمسيــة دون
استثناء، كمـا أن اسم العملة الروسية
كـان مطبـوعًا  علـى الروبـل خبمس
عشـرة لغـة، بضـمنهـا، علـى سـبيل
املـثال،  بـاللغـة األذربيجـانيـة، وكان
التعـامل مع اللغـات القـوميـة جيري
علـى قدم املسـاواة مع اللغة الـروسية
يف مجيع مـيادين احلياة اليومية ومل
أالحظ يف املـؤسـسـات العلـميــة اليت
كنت أتعـامل معها يف )باكـو( عاصمة
أذربـيجــان الـســوفـييـتيــة، وال يف
)يـــريفــان( عــاصـمــة أرمـيـنـيــا
الـسوفيـيتية أي وجـود روسي، فعلى
سـبيـل املثــال مل أجـــد ال يف معهــد
شعـوب الـشــرقني األدنــى واألوسط
التابـع ألكادمييـة علوم أذربـيجان يف
باكو، وال يف معـهد االستشـراق التابع
ألكادمييـة علوم أرميـنيا يف يـريفان
طــالبــًا، أو أستــاذًا روسيــًا واحــدًا،
وكـذلك يف املكتبـات العلميـة الكثرية
الـيت كنت أتـردد عليهـا بـاستمـرار،
بيـنمــا كــان العـشــرات مـن أبنــاء
القـوميـات غري الـروسيــة يعملـون
ويـدرسون يف نظريات تلك املـؤسسات
يف موسكـو ولينينغـراد وغريهما من
كربيـات املـدن الـروسيـة.ولـن أنسـى
تـواضع وبـسـاطــة )رينـا( طــالبـة
الـدراسـات الـعليــا يف معهـد شعـوب
الـشـرقني األدنـى واألوسـط ببـاكـو،
وتعاملهـا الطبـيعي جدًا، بل املـشوب
بقدر واضح مـن اخلجل، مع اجلميع،
وتنقـلها مع زمـيالتها األخـريات مع
العلم أنهـا كانت ابنـة السكرتري األول
للحــزب الــشيـــوعي األذربـيجـــاني

)آخندوف(.
*مــن املعـــروف يف حـقل دراســـات
االدراك االجـتـمــــاعـي أن األفــــراد
املنتمني إىل أي مجـاعة بشـرية سواء
كانت سياسية أو قومية أو عرقية أو
ثقـــافيــة، ال بـــد من أن حيـملــوا يف
أذهــانـهم ))صــورة منــطيــة(( عن
السمات الـشخصية ألفـراد اجلماعات
األخرى.وهلـذه الصور النمطية تأثري
مباشـر يف حتديـد طبيعـة العالقات

بني هذه اجلماعات سلبًا أو إجيابًا.
مــا هي بـرأيـك خصـائـص الصـورة
النمـطية اليت حيملها كل من الكردي
والعـــربي عـن بعـضـهمــا يف عــراق
اليــوم؟وهل تـغريت هــذه الـصــورة
قيـاسـًا مبـا كـانـت عليـه يف احلقب
السيـاسية الـسابقة؟ومـا هي طبيعة
اآلفاق املسـتقبلية للعالقة بني الكرد
والعــرب انطالقـًا من منـطيـة هـذه
التـصورات الـذهنيـة اليت حيملـونها

عن بعضهم؟
- العالقات بـني العرب والكـرد كانت
دوائمًا عـالقات مثالـية، ال أقول ذلك
جزافـًا، أو بدوافع عاطفـية، بل على
أسـاس شواهد تأرخييـة حمددة.فبعد
أن فقـد الكـرد األوائل حكم أنفـسهم
بـأنفسهم، وتقلـص دورهم احلضاري
يف ظل الدول الـيت تواىل حكمهـا على
كـردستـان علـى أثـر سقـوط الـدول
واالمـارات الكردية القـدمية الواحدة
تلـو األخـرى، كـان أمـرًا طبـيعيـًا أن
يـرحب الكرد باالسالم بـاعتبار ذلك
وسيلـة لالنتقال اىل وضـع أفضل مما
كــانـــوا فيـه.دشن هــذا الــواقع أول

الفيـدراليون الفرنسيون الذين كانوا
ينـتمـون اىل املقـاطعـات واألطـراف
ممن علقـوا آمااًل كبرية علـى شعارات
الثورة الفرنسية عن احلرية واالخاء
واملـسـاواة، فـتطـوعـوا للـدفــاع عن
مكـاسب الثـورة اليت تـكالـبت عليـها
القـوى الـرجعيـة يف الـداخل، كمـا يف
اخلــارج، فتــوجهــوا مـن كل حــدب
وصـوب اىل العـاصمـة بـاريـس وهم
حيملون اميانًا عميقًا وسالحًا بسيطًا
حيـث أبدوا آيات البطـولة يف ميادين
الـقتــال، خـصــوصــًا ضــد القــوى
اخلـارجيـة اليت كـانت تـرنـو اىل وأد
الـثـــــورة يف مهــــدهــــا، وهــــؤالء
الفيــدراليـون هـم أول من أنـشـدوا
نـشيـد الثـورة الفـرنـسيـة املعـروف
بـاملـارسـيليـز.ومل يــؤد فيــدراليـو
ايطـاليـا دورًا أقل شـأنـاًَ يف احلـركـة
الـوطـنيـة العـامـة يف مـطلع العقـد
الـثالث مـن القرن التـاسع عشـر، مما
ساعـد على متهـيد الطـريق لتحقيق

الوحدة االيطالية فيما بعد.
ومن املفيد أن نـشري باملنـاسبة اىل أن
مجـيع املـتعـصـبني تـبنـوا مــواقف
نقـيضة متـامًا للمـواقف اليت تبنـاها
الفيــدراليــون يف التـأريخ احلــديث
واملـعاصـر، وخري مثـال نسـوقه هـنا
لتـوضيح هـذه احلقيقـة هو مـوقف
عـــدد غري قـليـل من قـــادة الثــورة
الفـرنسيـة الذيـن ختلوا بسـرعة عن
قيم ثورتهـم الكربى، فغدوا يرون أن
من حقـهم حكم العامل بـأسره حبجة
نـشــر مبــاديء الثــورة، وبلغ هــذا
التــوجه ذروته يف عهــد نــابـليــون
بونابرت.وهنـا ينبغي أن نشري اىل أن
مجيع محلة النـزعة البونـابرتية يف
السـيطـرة علــى الغري يقفـون يف كل
زمــان ومكــان ضــد  الـفيـــدراليــة
القـوميـة، بـدءًا بــشخص نــابليـون
نفسه الذي تبنى موقفًا غري ودي من
فـيدراليي بالده املتفتحني، مع العلم
أنه كـان بأمس احلـاجة اىل تـأييدهم

ومؤازرتهم.
تثبت جتـارب التأريخ أن الفيـدرالية
تبعـد أصاًل فكرة االنفـصال شرط أن
تكون هدفـًا ثابتًا ال مناورة تستهدف
االحتواء، وكل جتـارب التأريخ تثبت
ذلـك، وتبني أن أقوى الـدول يف العامل
هي الـدول الفيـدراليـة، فلـم تظهـر
الفيـدرالية كفكر سياسي اال بوصفها
اسـتجابة ضروريـة حلاجات اجملتمع،
ويف ضوء خصـوصياته احملددة، وهي
حتــولت اىل أســاس قــوي لـتعــزيــز
مقـومـات الـدولــة حيـثمـا طـبقت
بـصـــورة صحـيحــة.ويف الـــواقع مل
يـسـتجب هلــذا الفكــر فقـط اولـئك
الـذين ختلفـوا عن الـركب احلـضاري
ألكثــر من سـبب، فـجلبـوا الـويالت
لشعـوبهم بسبـب ذلك، وخري أمنوذج
أســــــوقه يف هـــــذا اجملـــــال هـــــو
االمـرباطوريـة العثمـانيـة املرتامـية
األطـراف، فــأن نظـامهـا علـى أرض
الواقع كان يف أوج قوته ميثل أشبه ما
يكـون بـنظـام فيـدرالـي، بل وحتـى
كـــونفـيـــدرالـي غــري معلـن، فـــأن
الـسالطني األوائل مل يتدخلـوا قطعًا
يف شـؤون االمارات غـري الرتكيـة اليت
ظلـت شبه مـستقلـة، ال تـؤدي جتـاه
البـاب العــالي سـوى مـا عـليهــا من
التـزامـات مـاليـة وعـسكـريـة دون
ضغـط أو اكـــراه، ودون أي تـــدخل
مباشر، أو حتى غري مباشر يف شؤون
حيــاة أهلهـا اخلـاصـة والعـامـة، يف
تقـــالـيـــدهـم ولغــــاتهـم، أو أرض
أجــدادهم، ولــذلـك مل يفكــر أحــد
يومذاك بـاالنفصال، حتى أن األرمن
كـانوا يؤلفون يومذاك عنصر بناٍء ال
هدم رغم انتمـائهم الديين املسيحي،
ومـوروثهم احلـضاري.وهـذا يعين أن
الـتنــوع األثين والــديين واملــذهيب
حتول اىل مصدر خري، وعامل ازدهار
للدولة مبـقياس الزمـان واملكان، وما
أن انقلـبت اآليــة يف زمن الــسالطني
املتــأخــرين، وخـصــوصــًا يف عهــد
االحتاديني، حتـى حتولت القـوميات
غـري الرتكيـة، وشجـونهـا الـكثرية اىل
عبء ثقيل عـلى كـاهل الـدولة، واىل
عامـل فاعل يف خنر أسسهـا، وحتويلها
اىل ))الرجل املـريض(( الـذي ختبط
يف اختيـار الدواء فـأدركه املـوت غري

مأسوف عليه.
*ومع ذلك، تـوجـد مـؤشـرات علـى
وجود رأي عـام يف املنـاطق الـعربـية
من العــراق، يعتقـد أن الفيـدراليـة
ستكـرس )من النـاحيـة النفـسيـة(
انعـزال الكـرد عـن بقيـة قـوميـات
العـراق، وما سـيرتتب علـى ذلك من
نتـائج سلـبيـة الحقـًا علـى وحـدة
البـالد.كيف تـرد علـى هـذا الـرأي،

بالرجوع اىل احلقائق التأرخيية؟
- ظهـرت أفـضل الفيـدراليـات علـى
أسـاس االختيـار احلـر الـذي حيتـوي
حق تقـريـر املـصري دون أن يلـغيه،
لكن امللفت للنظر أن أحدًا مل يلجأ اىل
ذلك احلق سـوى الـفنلنـديني الـذين
انـطــوى مـــوقفهـم علـــى رد فعل
مشـروع كان مبعثه االحتـاد القسري
الـــذي فـــرضه علـيهـم القـيـصـــر
الـروسي.وعلـى هذا األسـاس مل جتن
الدول الفـيدراليـة يف العامل، وبـشتى
أشكـاهلـا، ســوى اخلري مـن نظـامهـا،
ومـنها الـواليات املـتحدة األمـريكـية
وكـندا وسويسـرا والربازيل واسرتاليا
واهلنـد وغريها ألنـها حققت املـساواة
املطلقـة بني رعـاياهـا بغض النـظر
عـن مجــيع انـتـمـــــاءاتهـم.فــــأن
)الـريتـورومان( الـذين يـؤلفون أقل
مـن )1%( مـن جمـمــوع الــسكــان يف
سويـسرا يـتمتعـون بنفـس احلقوق
اليت يتمـتع بها األملان الـذين يؤلفون

واالغــراء العــربيــة يف مجيع أحنـاء
العراق بـاستثنـاء املنطـقة الكـردية
حبجـة كونها منـطقة سياحـية، منها
جملـة ))الشبـكة(( اللبنـانية عـلى ما

أتذكر.
*حيـذر املختصـون بالـسيكـولوجـيا
االجتماعيـــــة مـــــــــن أن املغاالة يف
))االعتزاز القـومي(( ميكن أن تؤدي
يف ظـروف معينـة اىل نوع مــــــــــــن
))الشـوفينية((.أين تـضع الشخصية
الكـرديــة من هـذيـن املفهــومني يف
الوقت احلاضر، وهي تـستعد ملرحلة
تـارخييـة  جديـدة من مـراحل نيل
حقـوقهـا الـسيــاسيــة والثقــافيـة

واإلنسانية؟
- بالعكـس متامـًا، فهناك حـد مسيك
فــاصل بـني مفهــومـي ))االعتــزاز
القـومي(( و ))الشـوفينيـة((، فاألول
أمر مـشروع بـالنـسبـة للـجميع، وال
كربيــاء عنـدي يـضــاهي الـكربيـاء
القومي، خصوصًا اذا كنُت منتميًا اىل
خنـدق املظـلومني الـذين ال ميكن أن
يكونوا شوفينيني أصاًل، فالشوفينية
مـصطلح ظهـر أيام حـروب نابـليون
بـونابـرت ومحالته التـوسعيـة اليت
كان يشنها حبجة نشر مبا ديء الثورة
الفرنسية، وكـان الضابط )شوفيني(
أشد املتحمسـني للنزعة البونابارتية
هـــذه ليـتحــول امسه اىل مـصــطلح
يـــطلـق علــــى غـالة القــــومـيـني
املتعصبـني املنتمني للقومية الكبرية
أو احلـاكمـة، ممن يـطمعـون يف أرض
الغري حبجـج واهية تـبلغ حد تـزوير
حقـائق التـأريخ.تولـّـد الشـوفينـية
عــادة التعـصب القــومي يف صفـوف
الطـرف اآلخر، وهو أيـضًا توجه غري
اجيابي سوى يف كونه رد فعل مشروع
علـى عـمل غري مـشـروع لـيتحـول
حبـكـم ذلـك اىل احــــدى أهـم أدوات
محـاية الـذات.ومن خالل متـابعيت
الـشخـصيـة للعـديـد مـن الظـواهـر
أسـتـطـيع أن أؤكــد بــأن الـتعـصـب
الكـردي ال يؤلـف ظاهـرة متـفاقـمة
رغم أن شـوفيني الفرنسي ال يستحق
أن يكـون سـوى تلـميــذ متـواضع يف

مدرسة علي حسن اجمليد العراقي.
*ولكن هناك منـظور يف علم النفس
الــسيــاسي يقـول : )) إن األمـم اليت
ُتـقهر يف مـرحلة تـارخييـة معيـنة ،
غالبـًا ما تلجـأ اىل التعويـض النفسي
عن طريق االنتقـام من مضطـهديها
يف مـراحل الحقـة ((.فهل تـتوقع أن
ينقـلب الكرد يف املسـتقبل القريب أو
البعـيد، بعد أن ينالـوا كيانهم الذاتي
عرب الفـيدرالـية يف الـعراق، مـن أمة
مظلـومة إىل أمـة ظاملـة تسعـى للثأر

من أبناء القوميات احمليطة بها ؟
- كنـت أمتنــى أن تــوجه مـثل هــذا
السؤال اىل بـاحث غري كردي، ال أريد،
مع ذلك، أن أتهـرب من اجلواب.الكرد
أيـضــًا مـثل غـريهم، مـن املمـكن أن
خيـطئوا، كمـا من املمكن أن يـصيبوا،
األمران اللـذان يعتمدان علـى حكمة
مـن يقــودهـم ويقـــود غريهـم من
جريانهـم، وعلى النـخبة املنـتمية اىل
مجيع األطراف، حنن حباجة اىل عقل
ومـشــاعــر )اجلــواهــري( و)مـعني
بـسيسو( و)عزيز نسني( و)امساعيل
بـيــشـكجـي( و)ايــرج( و)خــســرو
روزبه( و)كــوران( و)لـيلــى زانــا(
الــذيـن رصعــوا معــًا أكلـيل األخــّوة
والـصفاء بـدرر فريـدة.كم أمتـنى أن
حيـذو اجلميع حـذو الـشعب األرمين
العـريق، حنن ظلمـناهم واشـرتكنا يف
مذاحبهـم غري االنسـانيـة بتحـريض
من قوى الـظالم من أعوان الـسلطان
عبد احلميد الثاني واالحتاديني فيما
بعد، اال أنهم بـاستثنـاء حاالت نادرة
آمنــوا مببــدأ العفــو عنـد املقـدرة،
فـتعامـلوا مع كـرد أرمينـيا معـاملة
طافحة مبشاعر الكرم واألخوة.رأيت
بـأم عيـين نعيم كـرد بلـدة )الكه ز(
اليت تقع على مبعدة أميال قليلة من

العاصمة يريفان.
*تـتباين املواقف يف الساحة العراقية
اليوم من مـوضوعة ))الفـيدرالية((
وتـأثرياتهـا احملتمـلة عـلى مـستقبل
العــراق.وقبل اخلـوض يف االفـرازات
الـنفسيـة للفيـدرالية، ومـا اذا كانت
تعد حاًل حيفـظ للشخصيـة الكردية
هويـتها الـتأرخيـية، أود أن أسـأل عن

جذورها التارخيية؟
- تعـد الفيدرالـية تأرخيـيًا من أفضل
ما أنتجه الفكر االنساني النّير بهدف
جتـــاوز مــشـكالت اجـتـمـــاعـيـــة
مستعصيـة.أعتقد أن الـذين يعادون
الـفيــدراليــة ال يفقهـون مـعنـاهـا
ومغــزاهــا ومــوقعهــا االجيـــابي يف
التأريخ.ومن أجل التـوضيح أقتبس
خالصة مـا ذكرته بهذا اخلصوص يف
كراس لي صدر لي قبل أشهر بعنوان
))آراء يف الـفيـــدراليــة((.ان كـلمــة
الفيـدراليـة مقتـبسـة يف األصل من
كلـمــــة التـيـنـيــــة قــــدميــــة
Foedusالـيت تعين االحتـاد نصـًا،
وكـان هــذا املصـطلح يـطلق يف عهـد
االمرباطــوريــة الــرومــانيــة، اليت
ظهرت قبل امليـالد بعدة قرون، على
العشائـر احلدودية الـيت كانت تدافع
عن ختوم الـدولة وحتمـيها، مـن هنا
فأن املـصطـلح ينطـوي علـى مفـهوم
اجيــابي منـذ ظهـوره قـبل أكثـر من

ألفي سنة.
وهكـذا كـان األمـر أيضـًا يف التـأريخ
احلـديث واملعـاصـر، وهـو مـا يـهمنـا
أكثـر مـن غريه، فــأن مجيع الــذين
آمنوا بـالفيدرالية وناضلوا من أجلها
يف تلك املـرحلـة كـانـوا ينـتمـون اىل
خنـدق الـوطـنيــة، واىل املظلـومني
حتـديـدًا، مـنهم، علـى سـبيل املثـال،

الكــردي، خـصــوصــًا يف املـنـــاطق
احلدودية، فأن العـشرات من العشائر
الكــرديــة اليت تــوزعـت علــى دول
خمتلفـة ظلـت حتتفـظ بعالقـاتهـا،
وحيمل أفـرادهـا يف الغـالب أكثـر من
جنسيـة، وتتوزع مشاتيها ومصائفها
علـى طريف احلدود، وحتـول التهريب
بـــالـتـــدريج اىل مهـنـــة رائجـــة يف
صفوفها، لذا ال غرو أن ال يشعر املرء،
مـثاًل، بأدنـى فرق بـني نفسيـة أحد
أبنـاء عشـرية اجلاف يف مـنطقـة )كه
الر( اجملـاورة لكـركوك مـع نظريه يف
منطـقة )جـوانرود( داخـل احلدود
األيـرانيـة.أضف اىل ذلك أن ظـروفـًا
خـاصـة وعـامـة أدت اىل أن يـتخلف
الكـرد عن الـركـب احلضـاري، األمـر
الذي حتول مـوضوعيًا اىل عامل مهم
حيــــول دون اخـتـالطهـم الــــواسع
بغريهم، مما حافظ على نقاوتهم اىل
حـد كـبري، فـأن مفـردات العــربيـة
مـثاًل وجــدت طــريقهــا اىل لـغتـهم
بصعـوبة أكرب مـن اللغة الفـارسية أو

الرتكية.
ال أؤمـن شخــصيــًا بــوجــود فــروق
جــوهــريــة بـني طبــائـع البـشــر
والشعـوب، فبـاستثنـاء الشـواذ مييل
االنسان عـادة  اىل اخلري اال اذا حوصر
يف لقمـة عيـشه، أو اذا تعـرض اىل مـا
ميـس قيمه وموقعه، أو اذا وقع حتت
تــأثري فكـر مـتطــرف غري عـقالني
يعـرض بضـاعته الفـاسدة بـاسلوب
مغٍر.وخري أمنـوذج خيطر علـى بالي
هــــو أن الكـثـري مـن الـطـــائــشـني
واملـتطــرفني اآلن كـان آبـاؤهـم من
خـرية الوطنيني العـراقيني يف أواخر
العهـد امللكي واملـرحلـة املبكـرة اليت
أتبعت ثـورة الـرابع عشـر من متـوز
ألنهم كـانوا متأثرين يومذاك بأفكار
قــوى اخلري العــاملــة علـى سـاحـة

العراق السياسية.
*اذن، مـا دمت تـرى أن هنـاك مسات
نفسيـة تأرخيـية يـشرتك فيهـاأغلب

الكرد، فما هي أبرز هذه السمات؟
- ال أريـد أن أبــدي رأيي يف الــسمـات
الـشخـصيــة للكـرد رغـم اعتـزازي
الالحمدود بكونـي واحدًا منهم، لكن
غـري الكــرد، مبـن فيـهم الــرحــالــة
األجــانب، يـعطـون أوصـافــًا للكـرد
فـريـدة يف بـابهـا، منهـا احرتام املـرأة
والوفاء والطيبة والـبساطة والصدق
واجلـرأة وغريها من الـصفات اليت مل
يكن بـوسع النظـام السـابق، رغم كل
أسالـيبه امللـتويـة، تشـويه أبعـادها،
حبـيث بقـيت صـورة الكــردي متثل
صـورة اجيــابيــة مثــاليــة يف العقل
الباطن لـألكثرية الساحقة من عرب
العراق وغريهم.ويف هذا الـسياق أجلأ
اىل منـوذج بسيـط يف شكله، عظيم يف
حمـتـــواه، وهـــو أن أي مـتـبــضع يف
الشـورجة مييل اىل التـاجر أو احلمال
الكــردي أكثــر بكـثري ممــا مييل اىل

غريه.
*يـوجد انطـباع متـداول بني الكرد
أنفــسهـم، أن األجـيـــال الكــرديــة
اجلــديــدة ختـتلف يف تــركـيبـتهــا
النفـسيـة، بنـسبـة مــا عن األجيـال
السابقة.كيف تنظر اىل هذه املسألة؟

- بعـد انـدمــاج املنـطقـة بـاألسـواق
الرأمسالية العاملية منذ أواسط القرن
التـاسع عشـر طـرأ بعض الـتغيري يف
الـسمــات  النفـسيـة جلـميع شعـوب
املنـطقـــة بتـــأثري قـيم احلـضــارة
األوربيـة احلديثـة اليت انتقلـت اليها
جنبـًا اىل جنـب البضـاعة الـنوعـية
املـستوردة من الغـرب.يضاف اىل ذلك
بالـنسبة للـكرد عامل آخـر جتسد يف
تفاقم االضـطهاد القـومي وحماوالت
األوسـاط احلــاكمــة االلتفـاف علـى
طمـوحـاتهـم وقيـمهم، ممـا زاد من
حـذرهم وشكهم املـشروعـني.جتاوز
النـظــام العـــراقي الـســابق مجـيع
األنـظـمـــة األخـــرى يف حمــــاوالته
املنهجيـة املاكـرة للنيـل من السـمات
الـنفــسيــة االجيـــابيــة املــوروثــة،
والــراسخــة يف أعمـاق عــوام الكـرد
وخـواصهم، األمر الذي كان يهدف اىل
زعـزعة ثقـة الكردي بـنفسه لـرينو
حتـت تأثري ذلك اىل جنـسية ))أفضل
وأرقــى(( مـن جنــسيـته.حـصـلُت
بفـضل بعــض اخلرييـن علــى كـتب
خاصـة أعّدتها بـصورة سريـة شعبة
االسـتخبــارات النفــسيــة التــابعـة
لرئـاسة اجلمهـورية ومديـرية األمن
العـامـة، منهـا كتـاب يقع يف اثـنتني
وأربـعني ومــائـــة صفحــة، وحيـمل
عنوان ))الشخصية اليزيدية(.حيمل
الفـصل الـســادس واألخـري من هــذا
الكتــاب عنـوان ))الـسمـات العـامـة
للشخصية اليزيدية((، حتاول مادته
بــوضــوح تــرسـيخ االعـتقــاد بــأن
شخصيـة اليزيــــدي الكـــــــــــــردي
))شخـصيــة مقهــورة ومتقــوقعـة
ومـرتابة ومـكبوتة ومـذلة ومنقادة
وقلقـة ومهـزوزة ومـاديـة((.ومنهـا
أيـضـــًا كـــراس ))ســــري للغـــايـــة
وحمــدود(( عنــوانه ))مالحـظــات
حول عمل احلـزب الشيوعي العراقي
يف املـنطقة الـشماليـة((.يقع الكراس
يف سـبع وعـشــريـن صفحـــة جلهــا
مكـرس للحيلولة دون اتصال الكوادر
الـشيــوعيـة بــاجلمــاهري الكـرديـة
املهـجرة قـسرًا مـن قراهـا خشـية أن
يعرقلـوا مهمـات أزالم النظـام الذين
كانـوا ميارسـون عملـية غـسل دماغ
منـظمـة مـع تلك اجلمـاهري خـدمـة
لسياسة الـتعريب املقيتة.ويف السياق
نفـسه أتـذكــر جيــدًا كيف مـنعت
الـسلـطـة يف أواخـر الــسبـعيـنيـات
وبـدايــات الثمـانـينيـات من القـرن
املـاضي تـداول بعض جمـالت األغواء

آخـر أدت وبالـتوازي مع ضغـط هذه
األقــوام اىل حـجب هــذا الـشعـب عن
اشـعــــــــاعــــــــات احلــــضــــــــارات
اخلـــارجيــة...وأسهـمت يف اكـســاب
العقل الكـردي املـزيـد مـن التقـوقع

...مما جعله مغرتبًا عن حميطه((.
وألجل مناقشة هذه األفكار، وحتديد
الكيفية اليت مـارست فيها التطورات
التـأرخييـة )سلبـًا أو اجيـابـًا( فعلهـا
التكـويين املوضوعي يف السيكولوجيا
الكـردية، ارتـأيت أن أتـوجه اىل أحد
أعمـدة الثقافة العلميـة التنويرية يف
العــراق، املـــؤرخ واملفكـــر الكــردي
األستـاذ الــدكتــور )كمـال مـظهـر
أمحــد(.ولــد الــدكـتــور كـمــال يف
السـليمـانيـة يف العـام 1937.وهـو أول
دارس من الشرق األوسـط نال شهادة
دكتوراه العلوم )ناووك( السوفييتية
يف الـعام 1969.له عـشرات املـؤلفات يف
تأريخ العراق والكرد، نشرت باللغات
العـربيـة والكـردية والـروسيـة، من
بـينها: ))كردستـان يف سنوات احلرب
العامليـة األوىل((، و))الطبقة الـعاملة
العـــراقـيـــة:الــتكـــون وبـــدايـــات
التحـرك((، و))صفحـات من تـأريخ
العراق املعاصر((، وآخرها ))كركوك
وتـوابعهـا: حـكم التـأريخ والـضمري(
الـصــادر يف هــذا العــام.ولـتلـخيـص
املـسرية الفـكريـة هلذا املفـكر امللـتزم
حبــرفـيــات املـنهج األكــادميـي ذي
النزعة التقدميـة االنسانية الصلبة،
أقتبـُس من القاضي والـباحث )زهري
كاظم عبـود( هذه الكلمـات: ))كمال
مـظهر أمحـد ...استـطاع أن يـؤسس
مـدرسة تـأرخيية تـضم كل األصوات
الـــداعـيـــة العـتـمـــاد احلقـيقـــة
املوضـوعيـة يف الكتـابة الـتأرخيـية،
اعتمـاد املنـطق والضمـري يف التحليل
الـتـــأرخيـي...اتــسـمـت كـتـــابـــاته
وحتليالته باالنصاف وعدم االنسياق
وراء رغبــة الــسلـطـــان وال فتــاوي
السلطان، ومل تهتز له شعرة يف اصراره
على أن يقول احلقيقة ويعّلـّمها ويصر

عليها ...(( :      
*هل ميكن القـول أن هناك شـخصية
كرديـة ذات مسات نفـسية تـارخيية
حمددة يشرتك فيها أغلب الكرد سواء
كـانوا يف العـراق أو إيران أو تـركيا أو
سوريـا أو اجلمهوريـات السـوفييـتية
الـسـابقــة؟أم أن هنـاك شخـصيـات
كرديـة متـنوعـة تبـعًا هلـذا التـنوع
اجلغرايف الـذي وجد األكـراد أنفسهم

فيه؟
- ال أعتقـد بـوجــود شعب واحـد يف
العـامل ال حيمل أبنـاؤه مسات نفـسية
مشـرتكة بـغض النـظر عـن افرازات
مجيع احلـواجـز، طـبيعيـة كـانت أم
مصطـنعة.ينـطبق هذا القـول حتى
علـــى شعــوب الــواليــات املـتحــدة
األمـريكيـة اليت انقـطعت جـذورها
عن الـوطـن األم علـى مــدى مئـات
الـسـنني، فــأن طـبع مـاليني األملــان
هناك أقرب اىل طـبع بين جلدتهم يف
وطنهـم األصلي الـبعيــد، بكثـري من
طبع مواطنيهم الـقريبني منهم من
اجنليز وروس وبولـونيني ويابانيني
وغريهم من أبـناء عـشرات الـشعوب
الـيت هاجرت اىل أمريكـا املعزولة عن
قارتي أوربا وآسـيا.شخصيًا احتككت
بصورة مباشرة بأذربيجانيي وأرمن
االحتـاد الـســوفيـييت وأخــوانهم يف
ايـران والعـراق، ومل أكن أتـوقع بـأن
الفكـر االشـرتاكي مل يهـز، رغم قـوة
تأثـريه، القيم النفسيـة املشرتكة بني
الطرفني، مع العلـم أن أبناء الشعبني
بـدأوا يعـيشـون حـالـتني خمتـلفتني
بصورة جـذرية على مـدى حنو قرن
من الزمن منـذ عهد القياصرة، وبلغ
االنعــزال بيـنهمـا يف ظل مـا عـرف
بالـستـار احلديـدي يف عهـد ستـالني

ذروته.
حال الكـرد حال هـؤالء وغريهم، بل
رمبا أنهم عاشـوا وضعًا أفضل اىل حد
مـا، خـصـوصـًا اذا أخـذنــا بنـظـر
االعـتبــار حقـيقــة مـهمــة يف هــذا
املـضـمـــار، خالصـتهـــا أن حـــدودًا
حقيقيـة فاصلـة بني أجـزاء الشعب
الكـردي املختلفـة مل تكن مـوجـودة
علـى أرض الواقع منـذ أن ظهر الكرد
يف وطـنهـم كـــردسـتـــان قـبل آالف
الـسـنني، وظل هـذا الــواقع حيتـفظ
بقـوته حتـى بعـد ظهـور الــدولتني
املتـصارعتني العثـمانية والـصفوية،
ومل يفض صـراعهـما املـستـمر عـلى
مــدى قــرون طــوال اىل اجيــاد حل
ملشكلة احلـدود بني تركـيا وايران اال
بعـد أن وضعت احلرب العـاملية األوىل
أوزارهــا، ولكـن حتــى ذلك احلل مل
يعـدو عن كونه حـاًل قانونـيًا، لذا مل
يـكن بــوسعه أن حيـول عـمليـًا دون
اسـتمـــرار التــداخـل االقتـصــادي
واالجـتمـاعـي بني أقـسـام الـشـعب

.

أجرى احلوار
فارس كمال عمر نظمي

ان حترر أي شعب من قيود
االستعباد والتخلف
والوصاية، هو عملية
تاريخية لها دينامياتها
السياسية والسيكولوجية
على حد سواء. فشعور
الفرد بانتمائه القومي
ميكن أن يغدو واحداً من
أهم أوجه هويته
النفسية، بل أن شعوباً
كثيرة اختزلت هويتها
احلضارية والتاريخية يف
مرحلة من مراحل
صيرورتها وانعتاقها، الى
عنوانها القومي ذي اجلذر
العرقي، وهذا ما ميكن أن
نصف به حال الشعب
الكردي اليوم، السيما يف
العراق.ولكن الالفت للنظر
أن اإلنسان الكردي، يف
الوقت الذي يقطر الدم
من ذاكرته السياسية، إال
أن شخصيته حافظت على
مجموعة من اخلصائص
النفسية ذات الطابع
اإلنساني - األخالقي
املتميز.

      تثبت جتارب التأريخ أن
الفيدرالية تبعد أصاًل فكرة

االنفصال شرط أن تكون هدفًا
ثابتًا ال مناورة تستهدف

االحتواء

HUMAN & SOCIETYاالنسان واجملتمع

صفحة تصدر بالتعاون مع اجلمعية النفسية العراقية
iraqipa@hotmail.com
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