
 ،جل ذلك دعمها للحكومتين العراقية والتركيةمن أ وأعلنت
، األمنتصبح قادرة على حماية  األولى أنألنها تريد من 

 العراقية تمهيداً األراضين تبسط سيادتها على كافة وأ
من بين  أن وباماأ إدارةوترى  ،منآ أمريكيالنسحاب 

تشكل  أنيمكن  أنها أوالقضايا التي تحول دون ذلك 
بالملف  منها ع مستقبلية لصراع جديد هي المتعلقةمشاري
في محافظتي ة بالمناطق المستقطع لقعيت ما سواء ،الكردي

لما  ،لنظام التركياالذي يتحسب له و ،كركوك والموصل
يمكن ان يعكسه مثل هذا الصراع المحتمل من اضطرابات 

خاصة على ضوء االنسحاب  ،في الجوار الكردي في تركيا
يتعلق بقانون  أو ما ،٢٠١١لمقرر قبل نهاية ا األمريكي

ما يرتبط بمعسكرات مقاتلي  أو ،اإلقليمالنفط وصالحيات 
PKK وغيرهم مخمور والجئي.  

على حكومة  األمريكيوفي حين يضغط فيه الجانب   
في قضايا الخالف مع الحكومة  البت لتأجيل اإلقليم

بالمادة تعداد السكاني المرتبط الومنها موضوع  ،المركزية
وذلك تحت ضغط القوى السياسية  ،من الدستور ١٤٠

كركوك وجوارها خضعت  أنالتي تدعي  ،العراقية المناوئة
ن موضوع فإ ،غرافير ديميتغي إلحداثلمخطط كردي 
 ،خارج الحدود العراقيةب ترتبط ط بقضاياالمعسكرات يرتب

 ،أكراد تركيا وسوريامن  أصالًهم  PKKن غالبية مقاتلي أل
يدرس مع  أنحل لتواجدهم المسلح هناك يجب  أي نوأ

  .حكومتي هذين البلدين 
الذي  ردوغانأحد جوانب مبادرة ومن هنا يمكن فهم أ  

في مواجهة  إستراتيجيةحكومته مهمة ل وباماأالرئيس  أوكل
ن ولكي تتفرغ لهذه المهمة فإ...دد المتم اإليراني النفوذ

التقدم على خلفية  بعض القضية الكردية التي شهدت سابقاً
االلتزام  إطارفي  األخيرةفي السنوات  األوربيةالضغوط 

يجب ان تجد لها حال  ، األوربيبشروط االنضمام لالتحاد 
  .مقبوال 

ن ، وأيزال غير واضح لمبادرة الامضمون  أنورغم   
والتي تتمثل في  ،هناك عراقيل عديدة تعترض نجاحها

هذه  من تتخذ أن ة العسكرية التي يمكنالمؤسستحفظ 
رفض  إلى إضافة ،المبادرة ذريعة الستهداف حزب العدالة

، كل من الحزب القومي التركي وحزب الشعب الجمهوري
 األمنيةن ما يطفو منها على السطح يكاد ينحصر بالحلول فإ

 إعالنومن بين بنودها  ،للجانب الثقافي إضافةواالقتصادية 
د المناطق الكردية ر اقتصاوتطوي PKKعفو عام عن كوادر 

النازحين الكرد الراغبين بالعودة الى ديارهم  ومساعدة
المشاريع  وإقامةبالقروض ومستلزمات العمل والبناء 

  .البطالة وطأةمن  لتخفيفلاالقتصادية 
ن ما تقدم النجاح فإ وإمكانياتالتفاصيل  ولكن ومهما تكن  

زمام قادرة على امتالك  نهابأيسجل لحكومة حزب العدالة 
تمكنت من تحجيم دور المؤسسة  أنخاصة بعد  ،المبادرة

، كما يسجل لها توجهها الجاد العسكرية في الحياة السياسية
نحو تطوير العالقات مع حكومة إقليم كردستان التي 

 أنيمكن  ماو األمريكيةبدورها النسحاب القوات  تتحسب
 يعني وما ،يتركه ذلك من وضع جديد في العراق والمنطقة

ع كل من حكومة من حاجتها لعالقات جيدة م أيضاًذلك 

ة مقبولة معها حول صل الى تسويبغداد وضرورة التو
 تطالب بإغالقالتي  أنقرةمع حكومة وقضايا الخالف، 

الطموح التركي بدور وسيط بين  أنكما ،  PKKمعسكرات 
الغربية من  أورباوبين  ،الوسطى والقفقاس من جهة آسيا

كردستان تركيا  إلى االستقراريحتاج لعودة  ،أخرىجهة 
التحرك  مما يفسر كثيراً ،اإلستراتيجيةالغاز  ألنابيبكممر 

التركي نحو حل القضية الكردية بكل ما تعنيه من 
بحكم  أيضاًانعكاسات قد تطال الجانب السوري منها 

 التي كانت تتنكر ، فتركياالجغرافيا والمنطق السياسي
فيها السياسة  ويباري العسكر ،لكرديللوجود ا تاريخياً

ن الماضي في سياسة را منذ ستينات القالشوفينية في بالدن
واضطهاد الكرد الذين  تهجير والتتريك والتجهيل واإلفقارال

 ما يجري ، لم تعد كما كانت، وإنالجبال أتراكهم تاعتبر
فالبرلمان  ،واالستغراب والمفارقة يدعو للمقارنة اآلن فيها

، األحزابمائة عضو كردي من مختلف  يضم حالياً التركي
وتوجد قناة  ،رئيس بلدية كردي وهناك بالمقابل حوالي مائة

ت وفق تلك المبادرة أكما بد ،ئية رسمية ناطقة بالكرديةفضا
ترسيخ  إطارقضية الكردية في العلى  أكثرالمذكورة تنفتح 

 وإذا ،الديمقراطية وبناء الدولة الحديثة المتعددة القوميات
 إقليماً فيدرالياً تأصبحلما تقدم ان كردستان العراق  أضفنا
يتمتعون بحقوقهم  إيران أكرادوان  ،دولة اتحادية إطارفي 

كل االتجاهات حول  تدور فيفان التساؤالت  ،الثقافية
السياسة الشوفينية في سوريا على مواصلة نهج  إصرار
حمالت  هو كردي واستمرار والشطب على كل ما اإللغاء

ولم  ،٢٠٠٤ آذار أحداث إثرالقمع والمنع التي تصاعدت 
 ،اآلنتعرف التدابير والقوانين االستثنائية حدودا لها حتى 

وبمدى  الكردي عموماً بالمجتمع األضرار أفدححيث تلحق 
 اإلنسانقت لدى ألنها خل ،فاعله مع المجتمع السوريت

سياسة جة واالغتراب نتيبالمرارة  عميقاً الكردي شعوراً
التي  ةمد للمناطق الكرديالمتع واإلهمالالقهر والحرمان 

ودفعت قطاعات  ،وخطيرة نازفةاضطرارية  تشهد هجرة
 اآلثارواسعة من المجتمع الكردي نحو السلبية نتيجة 

  .االقتصادية والنفسية لهذه السياسة الشوفينية 
هذه السياسة لن تستطع الصمود طويال  أنما الشك فيه م   
المستجدات المتسارعة التي  وأمامشعبنا من جهة  إرادة مامأ

التاريخية لن تكون مواتية  اللحظةوان  ،تشهدها المنطقة
 الشأنفي التعامل بحكمة مع  التأخرن ، وأعلى الدوام

ي ضتيق ما ،الحل إمكانات عقد كثيراًالكردي في سوريا ي
، تنطلق خصوصية وطنية سوريةصدور مبادرة جريئة لها 

عن محاوالت  بعيداً مصلحة سوريا ووحدة شعبها، من
ير وفقاعات ، وعن رسائل التخدالتسويف والمساومة

انفراج في حالة االحتقان التي تشهدها  إلحداث ،االختبار
تأخر الوقت على مثل هذه ورغم ....المناطق الكردية 

ن االستجابة لمنطق العصر واالقتداء بما تناقش الخطوة فإ
تدور حولنا  جوار الكردي والتفاعل مع مامن حلول في ال
تحت الرمال  الرأس أخفاءمن  أفضل كثيراً ،من تطورات

والتهرب من استحقاقات الحل الديمقراطي الذي تحمله 
ر التي تهب على المنطقة والعالم وسوف تصل يرياح التغي
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