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  : أجل من النضال           
  ٠ سوريا في الكردي الشعب آاهل عن القومي االضطهاد رفع *                                                                                

  ٠ اإلنسان حقوق واحترام الديمقراطية الحريات *                                                            
  ٠البالد وحدة إطار في الكردي لشعبنا المشروعة القومية الحقوق *

    
  
  
  

  تفاعـل القضـية الكــردية
  !..بين العامل الذاتي واألبعاد اإلقليمية

أعاق قد عامل اإلقليمي ن اليجمع المراقبون على أ  
، وحال دون تطور القضية الكردية في الماضيكثيراً 

دعم ، وحرمها بالتالي من الدولي المستوىارتقائها إلى 
، وذلك بسبب معها األصدقاء والمتعاطفينومؤازرة 

تشابك المصالح بين كل من الدول األربع المعنية بهذه 
والعالم،  القضية، وبين حلفائها الكثر من دول المنطقة

ق إضافة إلى حرص أنظمة تلك الدول على التنسي
تلك القضية شهده المشترك في مواجهة أي تطور قد ت

ئها الدائم في هذا الجزء أو ذاك من كردستان، والتجا
، معادية لتطلعات الشعب الكردي لبناء تحالفات سياسية

وتكريس صيغ التعاون فيما بينها في مجال تبادل 
والسياسية لمصلحة الدور اإلقليمي لكل  الخدمات األمنية

منها، ورسم سياستها حيال الشأن الكردي على ضوء ما 
  .تستجد من أحداث في الجوار الكردي

ويمكن على مستوى القضية الكردية في سوريا   
مالحظة ذلك التنسيق وتلك االنعكاسات من خالل رصد 

ستثنائية حركة تطبيق المشاريع العنصرية والسياسات اال
في المناطق الكردية، فاإلحصاء االستثنائي الذي جرى 

جاء بحد حوالي عام فقط على  ١٩٦٢في تشرين أول 
اندالع ثورة أيلول في كردستان العراق، مثلما جاء 
مشروع الحزام العربي بعد مدة ليست طويلة على توقيع 

آذار الذي أقرت الحكومة العراقية بموجبه  ١١بيان 
وبنفس  . ١٩٧٠ان العراق عام كردستلي الحكم الذات

بعد إقرار النظام  ٢٠٠٤العالقة جاءت فتنة آذار 
دي في الفيدرالي في العراق ونتيجة للدور الوطني الكر

مما يعني أن تلك األحداث  .الحراك الديمقراطي الداخلي
والمشاريع لم تأت متزامنة مع مثيالتها في الجوار 

  ادل ــبتقات التأثير المالكردي بالصدفة، ورغم  أن عال

تعتبر أمراً طبيعياً بين الدول والشعوب المتجاورة بغض 
النظر عن انتماءاتها القومية أو الدينية والسياسية، لكن 

محكوماً بالحرمان من أي شعبنا الكردي في سوريا كان 
تطور ايجابي لتلك العالقات، إال بالحدود التي كانت 
تخدم السياسة الشوفينية وتوفر لها فرص تحويل أنظاره 
نحو الخارج الكردستاني، أو تقديم الذرائع المطلوبة أو 

والئه بالدالئل المفترضة التي تتحجج بها للتشكيك 
  .الوطني

، فإن من جانب النظام قمع والمنعال إجراءات ورغم  
التطورات االيجابية المحيطة تعاونت مع الحراك 
الديمقراطي الداخلي في إنعاش اآلمال القومية التي بدت 

خط بياني صاعد خاصة ل في السنوات األخيرة على شك
بعد سقوط النظام العراقي البائد وما نتج عنه من تحرر 

اتورية، بل كذلك كردستان العراق، ليس فقط من الدكت
من التدخالت والضغوط اإلقليمية المجاورة، وتحولت 
إلى ملجأ للعديد من القوى السياسية، بما فيها أطراف 

الذي ظل موضوع تواجده  PKKالحركة الكردية ومنها 
يثير الخالف بين الجانبين التركي والعراقي، وتسبب في 

ليبدأ  العديد من االعتداءات التركية التي فشلت عسكرياً
بالبحث عن صياغة  ٢٠٠٥حزب العدالة منذ عام 

سياسية جديدة في التعامل مع القضية الكردية،، توجت 
التي لم تأت كعمل  ردوغانآمؤخّراً بما سميت بمبادرة 

خيري، بل جاءت تحت ضغط مجموعة من العوامل 
يتقدمها العامل الذاتي الذي يتجسد في تصاعد إرادة 

عامل اإلقليمي الدولي الذي ساهم النضال الكردي، وبال
بدور كبير في دفع حكومة حزب العدالة لالعتراف 
بأخطاء ارتكبت بحق األكراد وبأن الوقت قد حان 
لتصحيحها في إطار مفهوم جديد للهوية الوطنية 
التركية، التي تستند إلى حقيقة أن تركيا دولة متعددة 

ل السياسة ويمكن فهم خلفية هذا الدور من خال ..القوميات
التي أدرجت في مقدمة أولوياتها  األمريكية الجديدة

  موضوع العراق والملف النووي اإليراني،

يجب أن يعرف األكراد بأنهم يستحقون الحرية كباقي شعوب (...
المعمورة، ومن حقهم أن يتابعوا النضال العادل والمشروع من 

عيدة عن القمع واالضطهاد، أجل الوصول إلى حياة حرة سعيدة، ب
إنني معهم، إنني أقف إلى جانبهم متمنية لهم النجاح في تحقيق 
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  تراع جديداخ
  لطالب كردي

...|٤  
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  نداء إلى 
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  مقابلة مع السيدة
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