
  * سيدا الباسط عبد. د: بقلم 
 العدالة حزب زعيم التركية، الحكومة رئيس قرر وأخيراً  

 وأقدم والتردد، التوجس تجاوز أردوغان طيب رجب والتنمية،
 المعاصرة، التركية الحياة في مسبوقة غير جريئة خطوة على
 حزب رئيس تورك أحمد مع اجتماعه في تمثلت خطوة

 كردي سياسي حزب أكبر يعتبر الذي الديمقراطي المجتمع
 االنتخابات في وتمكّن ، برلمانية كتلة له تركيا، في علني
 في بلدية ١٠٠ من أكثر رئاسة تسلّم من األخيرة البلدية

 القاموس في تعرف التي المناطق وهي تركيا، -كردستان
 شرقي أو البالد شرق بجنوب الرسمي السياسي التركي

 من تمهيدية خطوات سلسلة طوةالخ هذه سبقت وقد. األناضول
 أي دون من - لغتهم تعلّم في الكرد بحق االعتراف بينها
 النشر بدور والسماح - الرسمي التعليم قبل من بذلك التزام

 الثقافية المهرجانات عن الحظر رفع جانب إلى الكردية؛
 في الكردية اللغة تعليم أقسام فتح أجل من والعمل الكردية،
 فقد المنحى هذا في األبرز الخطوة اأم. الجامعات بعض

 القناة إطالق على نفسها الحكومة إقدام في تجسدت
 الساعة، مدار على الكردية باللغة الناطقة) TRT6(الفضائية
 الكردي الشعب قبل من عام تقدير موضع كان الذي األمر
. متأخرة جاءت كونها من الرغم على بالخطوة، رحب الذي
 من ذهنياً المنفتحين منظور في انتك ذاتها الخطوة أن كما

 تهيئة عملية في تمهيدية حلقة تركيةال والسياسية الثقافية النخب
 في الكردية المسألة مع جديد لتعامل التركي العام الرأي
 التزمت التي الكمالية المفهومية المنظومة مع يقطع تركيا،
 ال المطلق اإلنكار إيديولوجية عقود ستة من أكثر مدى على
 سعى وقد. نفسه الكردي للوجود بل فحسب، الكردي للحق
 أجل من باستمرار الجيش مؤسسة في المعنية المنظومة حماة
 وسائل كل واستخدام ، القذرة العمليات واعتماد المكائد، تدبير
 تنسيقها جانب إلى هذا الكرد، بحق والتشريد والتنكيل البطش
 وتلتزم فلكها في تدور كانت التي الحكومات عبر -المستمر
 إيران، تركيا،( الكردية بالمسألة المعنية الدول مع -أوامرها
 في تحرري نزوع أي على المصادرة بغية) سورية العراق،

 على المفروض الحيف رفع إلى يرمي العالم من مكان أي
  .المشروعة القومية بحقوقه واالعتراف الكردي، الشعب

 واإلقليمية، ةالدولي التطورات أن هو حصل الذي لكن  
 جانب إلى نفسه، التركي الداخل في الكبرى والتغيرات
 العسكرية المؤسسة أركان هزت التي المجلجلة الفضائح
 هذه كل ؛"أرغنكون" بقضية المعروفة تلك خاصة التركية،

 بلورة إلى وتداعياتها بتفاعالتها أدت وغيرها التطورات
 تشهده لم كياتر في الكردية المسألة مع جاد تعامل مالمح
  . التركية الجمهورية تأسيس منذ البالد

 باتت األمريكية اإلدارة أن يبدو الدولي، الصعيد فعلى  
 حسابات على وبناء -مضى وقت أي من أكثر مضطرة

 وأخذ الرسمي، األوربي الموقف مع التنسيق إلى -إستراتيجية
 االعتبار؛ بعين الشعبي المستوى على األوربي العام الرأي
 كانت التي المعهودة القديمة السياسة عن التخلي فحواه وهذا
 الجيش مؤسسة تجاوزات عن التغاضي أساس على تقوم

 االنقالبات إلى األخيرة هذه لجوء ذلك في بما التركي،
 فالوضعية. الحامي المنقذ بوصفها نفسها وتقديم العسكرية،
 في العسكرية االنقالبات أمريكياً تتحمل تعد لم الجديدة الدولية
 األمر ومصر، وباكستان تركيا مثل الكبيرة اإلقليمية البلدان
 المعطيات مع والتفاعل التعامل ضرورة يستوجب الذي

 جهود على المشروعية من شيء إسباغ بغية االنتخابية
  . اإلمكان حال في االحتواء ومحاوالت والتأثير، التوجيه

 السريعة يراتالتغ أدت فقد اإلقليمي، الصعيد على أما  
 خلخلة إلى وأفغانستان العراق من كل شهدها التي الجذرية
 األوضاع تنتظم كانت التي التوازن معادالت في عامة

 كانت قديمة -جديدة عناصر وبرزت المنطقة؛ في بموجبها
 الدول بين المصالح وتقاطع تناغم نتيجة مضى فيما مغيبة

 المتحدة الواليات خاصة المؤثرة، الدولية والقوى اإلقليمية
 الكردي العنصر إلى خاصة بصورة هنا ويشار األمريكية؛

 األصيلة العوامل بين من أصيالً عامالً بات قد أنه نعتقد الذي
 المعادالت إلى التوازن إلعادة ودولياً إقليميا المعتمدة األخرى
 إعادة ضرورة مؤداه وهذا. المنطقة بموجبها ستسير التي
 حين، إلى يعد كان الذي التركي لرسميا الموقف في النظر
 المسلمات من التركية، العسكرية المؤسسة منظور وفق

 بأي مقاربتها أو فيها الخوض مجرد يجوز ال التي المحرمات
 لب أن هو السياق هذا في بالذكر والجدير. األشكال من شكل

 ، الكردي الوجود إنكار في يتلخص كان هنا المعني الموقف
 يعيشون مليونا ٢٠ من ألكثر التركي األصل لىع واإلصرار

 الرسمية السياسة مصطلحات وفق وذلك األناضول، شرق في
 مصطفى استحدثه سياسي إيديولوجي اإلنكار وهذا التركية؛
 بإسهام حكمه ترسيخ من تمكّن أن بعد الحقاً، واعتمده كمال
  . والشهادات الوثائق تؤكده الفت، كردي

 على المأتي واإلقليمية الدولية ياتالمعط مع وبالتزامن  
 لحزب واضحاً بروزاً التركي الداخلي الوضع شهد ذكرها،
 القومية األحزاب سائر شعبية انحسار مقابل والتنمية، العدالة
 ناحية من يعكس الذي األمر ويسارها، بيمينها األخرى التركية
 في التركية الدولة مواطني من العظمى الغالبية رغبة

 العسكرية المؤسسة هيمنة عن بعيداً والتقدم اراالستقر
 -  ترمي وإنما البالد، مصلحة في قط تكن لم التي ودسائسها،

 االمتيازات تأمين إلى األول المقام في -باستمرار كانت كما
 بذاتها اختزلت عسكرية، لنخبة سقف بأي المحدودة غير

 حركالت حرية لنفسها وأعطت للدولة، العليا المصالح ولذاتها
 ولعل. اعتبار ألي مراعاة أية دون من االتجاهات مختلف في
 من العديد في وهناك هنا جماعية مقابر من راهناً يكتشف ما

 بين المتينة الوشائج ثبوت جانب إلى -  يؤكد البالد، مناطق
 تمتع -المختلفة والمافيات العسكرية المؤسسة في تيارات
 بموجبها كانت ثنائية،است بحصانة مضى فيما المعنية المؤسسة

 أو مساءلة أية عن بمنأى - طوال عقود مدى وعلى -
 العدالة حزب أوصلت التي الالفتة الشعبية لكن. محاسبة
 اللعبة قواعد في غيرت تركيا في الحكم سدة إلى والتنمية

 :تركيافيالكردية المسألة حل
  بعد معالمه تتضح لم كبير استحقاق

   ٨              آراء ومواقف         )     ١٩٤(العدد                     YEKÎTÎ  الوحـــدة



 الجيش مؤسسة فقدت إذ التركي؛ الداخل ضمن السياسية
 األحيان من كثيرال في باتت بل تسلطها، أسباب من الكثير
 أركانها ألزم الذي األمر ومتابعة؛ وريبة اتهام موضع
 ومقاربة أنفسهم، عن للدفاع واآلخر الحين بين بالخروج
 األمس حتى اآلخرين يرغمون بذاتهم هم كانوا مسائل
 إلى أساسية بصورة هنا ويشار عنها، بالصمت القريب
  .الكردية المسألة

 يومنا في والتنمية العدالة حزب لنخب الشاغل الشغل إن  
 من تركيا يمكّن فاعل، إقليمي دور معالم بلورة هو هذا

 عامة أزمة لتغدو تتفاعل قد داخلية اقتصادية أزمة تجنب
 جديد من التركية السياسية الخارطة معالم تغيير إلى تؤدي
 منذ افتقده قد التركي المواطن كان ملحوظ استقرار فترة بعد
 من سيكون القوى موازين في محتمل يرتغي وأي بعيد؛ زمن
 والحركة الجمهوري الشعب حزبي لصالح شك دون

 التي الجيش لمؤسسة السياسية الوجه يمثالن وهما القومية،
 تستمد الذي الدائم النسغ لها بالنسبة الكردية المسألة كانت
 الحاكم صالحيات مشروعية التركي العام الرأي أمام منه

 يدركون حزبه وأركان أردوغان أن الواضح ومن المطلق؛
 بموجبها -وتتعامل -تعاملت التي الخفايا مجمل طبيعة تماما

 يحاولون فهم لذلك الكردية، المسألة مع العسكرية المؤسسة
 التصدي عبر المعنية المؤسسة من الورقة هذه سحب

 ممكنا يعد لم التي إليها المشار للمسألة حل تقديم لمحاولة
 حصل ما بعد سيما ال أطول، فترة الظل دائرة في إبقاؤها
 أنقرة تكن لم تطورات من المجاور العراق في ويحصل
 ما أن إال. التركية الجمهورية عهد بدايات منذ فيها ترغب
 أن هو وتفاعالته، األمور مجريات من ويستشف يبدو

 من المسألة مقاربة على العزم عقدت قد أردوغان حكومة
 بموجب ولكن واالستيعاب، فهمال على تقوم أخرى زاوية

 فقد هنا ومن. ومصالحها تطلعاتها مع تتوافق التي المقاييس
 عن بمعزل الديمقراطي المجتمع حزب مع التعامل قررت
 األول بأن تيقنها من الرغم على الكردستاني، العمال حزب

 زال ما بل الثاني، عن التمايز مرحلة إلى بعد يصل لم
 قيادته، في الكبار الصقور عبر وذلك لتعليماته خاضعاً
 حزب في األساسية المفاصل على يهيمنون الذين هؤالء

 مرغم أنه غيره قبل يعلم فأردوغان. الديمقراطي المجتمع
 قوى غياب ظل في خاصة القائم الواقع مع التعامل على
 -  العمال حزب نفوذ دائرة نطاق خارج فاعلة أخرى كردية
 لذلك -اآلن لتناولها مجال ال متداخلة عديدة ألسباب وذلك
 باعتباره الديمقراطي المجتمع حزب مع التعامل اختار فقد
 وفق عليها غبار ال انتخابية مشروعية تمتلك كتلة يمثل

 على تركيا تحرص التي الغربية الديمقراطية المقاييس
 نواب ضمن الكردية الكتلة أن ويبدو لها؛ احترامها إظهار
 وهي -  التركي البرلمان في سهنف والتنمية العدالة حزب
 األخرى هي تضغط - نائباً السبعين عن عددها يزيد كتلة
  .األطراف مختلف من مقبول حل باتجاه

 رئيس غول هللا وعبدا الوزراء رئيس أردوغان مواقف إن  
 في الكردية المسألة حل بضرورة المطالبة الجمهورية

 كونها الحال، بطبيعة والمغامرة الجرأة تنقصها ال تركيا
 اليمينية القوى مع والصراع التصادم أمام واسعاً الباب تفتح

 وقد العسكرية، أم السياسية المؤسسة ضمن سواء المحافظة
 التصريحات عبر األفق في تلوح التصادم هذا مالمح بدأت

 أردوغان أن غير. اإلعالم وسائل ضمن المتعارضة
 خارجيته يروز خاصة - والمستشارين الوزراء من وطاقمه
 يستندون وإنما الفراغ، في يقفزون ال - أوغلو داود أحمد
 واسعة شعبية قاعدة تجسدها قوية، انتخابية مشروعية إلى

 هذا مرغوب؛ أوربي تشجيع على يتكئون أنهم كما متنامية؛
 من اآلخر هو ينطلق الذي األمريكي التفهم إلى باإلضافة
  .نطقةالم في األمريكية اإلستراتيجية المصالح

 هو هنا والمعني بمجملها، اللوحة في الالفت األمر ويبقى  
 مجرد هنالك ما كل. الفاعلة الكردية اإلستراتيجية غياب
 عنه يفصح قد لما وانتظار وهناك؛ هنا تُبحث شذرات
 برمته الموقف أن حين في محاميه؛ عبر سجنه من أوجالن
 تضم ومسؤولة جادة داخلية كردية مناقشات يستوجب
 الثقافية والنخب الكردية السياسية األحزاب مختلف

 عام مؤتمر إطار ضمن والدينية واالقتصادية واالجتماعية
 بحل الخاص الكردي للتصور األساسية المالمح يحدد

 القضايا كل يتناول أحدا، يستعبد ال مؤتمر المعنية، المسألة
 واألنانية االستئثار نزعات عن بعيداً مفتوح بعقل

  .المجدية غير النظرية كاتوالمماح
 استحقاقات أبواب على البلد أن من متيقّن تركيا في الكل  

 زالت ما المنتظر اآلتي تفاصيل أن إال كبرى، مصيرية
  . بعد تنقشع لم والمواقف الرؤى ضبابية ألن مبهمة،

 تنشر. السويد في مقيم سوري كردي وباحث كاتب  •
  .الكاتب مع باالتفاق المقالة

  رشيد. م  :بقلم  
  
بقدر ما يحتاج الكورد في سوريا إلى أحزاب تنظم صفوفهم   

وتقود نضاالتهم على أسس علمية سليمة، وبرامج واقعية 
وموضوعية فاعلة وصحيحة، فإنهم يحتاجون بذات األهمية 
إلى بيت كبير يضم الكل، ويشمل جميع األلوان واألطياف، 

لصعيدين القومي ويمثل إرادتهم وطموحاتهم وتطلعاتهم على ا
والوطني، وخاصة ضمن الظروف الراهنة المليئة بالتحديات 
والمشحونة بالمشاريع والقوانين والمراسيم االستثنائية التي 
تستهدف النيل من الكورد في سوريا من كل النواحي السياسية 

والتي كان أشدها مقتاً وجوراً .... واالقتصادية والثقافية 
  .٢٠٠٨لعام  ٤٩المرسوم 

تتوقف   من المعروف أن خصائص األحزاب ومقوماتها  
على ظروف وجودها، وطبيعة مهامها في مراحل التحرير أو 

اس لبناء تفكيك عقد الخصومة أس
  المرجعية الكوردية
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االستقالل أو استالم السلطة، وتستمد شرعيتها وفاعليتها من 
مدى التزام تلك األحزاب بقضايا الجماهير والنضال من 

الشعبية أو  الديمقراطية   ها ومستواهاأجلها، والتي تحدد درجت
عبر صناديق االقتراع المفترض ممارستها ضمن قواعد 
وأساليب وشروط متوفرة في كيانات قائمة حسب الزمان 

  . والمكان 
وبناء على ما سبق فإن وجود األحزاب السياسية    

مبرر وضروري، فمن  والمنظمات الشعبية والمهنية 
ومية النضال من أجل إحقاق حقوقها الق: الناحية القومية 

الديمقراطية والوقوف في وجه السياسات والمشاريع 
العنصرية التي تطبق بحق الكورد وفي مناطقهم، والتي 
ترتكز جميعها على اإللغاء والتمييز والقمع والحرمان 

: ، ومن الناحية الوطنية ....والتعريب واالضطهاد
... المساهمة الجدية في بناء الوطن وحمايته وإدارة شؤونه 

ار الكرد جزء أساسي ال يتجزأ من النسيج السوري باعتب
كما أكّده الرئيس بشار ( الوطني والسياسي والتاريخي 

، كما يتطلب )  ٢٠٠٤األسد عقب أحداث القامشلي آذار 
منهم محاربة الفساد واالستبداد والنضال من أجل تحقيق 
الديمقراطية والعدل والمساواة، وتوفير األمن والسالم 

ولكن ولألسف، العدد . واالزدهار في البالد  واالستقرار
والناجم عن  المفرط غير المنطقي وغير المقبول لألحزاب،

االنقسامات واالنشقاقات المتكررة والمتتالية في جسم 
األحزاب الكوردية، يضعف حركتها وجدواها، وكذلك 
االصطفافات والتمحور على شكل تكتالت وتجمعات 

فيما بينها تحول دون التئامها،  متعددة، ومختلفة ومتنافسة
وتحد من نشاطها وجديتها، وتمنعها من بلوغ األهداف التي 
تبرر تكونها ووجودها، والعامالن السابقان معاً  يقلالن من 
مصداقيتها وشرعيتها وهيبتها، ويضعفان مواقفها لدى 

لى حد سواء، ويخفضان من سقف األصدقاء واألعداء ع
  .شروعةها وأهدافها المبيمطال

كون تشكيل الجبهات والتحالفات بين يمن المفترض أن   
مجموعة من األطراف المتقاربة فكرياً وسياسياً على 
الساحة خطوة أولية مؤسسة لبناء اإلطار العام والشامل 
للحركة الكوردية، لكنها لألسف أثبتت عكس ذلك، فظروف 

والتيار، إما رد فعل، أو مع الموضة ( تكوينها غير طبيعية 
أو االلتفاف على مطلب الجماهير الكوردية، أو تحت تأثير 

، وبرامج )الخ ...أحداث وأجندات كوردستانية ومحلية 
عمل غير ناضجة وغير عملية، فالحزب الكبير المثبت 
شرعية وجوده على الساحة، يسعى لتشكيل هالة رقمية من 

) راً المهملة تنظيماً وعمالً وجماهي( األحزاب الصغيرة
لمواجهة اآلخر المختلف عنه فكراً ونهجاً، والذي يعتبره 
المنافس والخصم في الشارع الكوردي والسوري 

وليد حديثاً أو والكوردستاني، أما الحزب الصغير أو ال
يؤمن له االعتراف ، )أياً كان (فيبحث عن ملجأ  ... المنشق

رار، بوجوده، واإلجازة والدعم في البقاء والتحرك واالستم
وهكذا تجتمع التناقضات والعداوات واألحقاد والمصالح، 
ضمن التكتل الواحد ضد التكتل اآلخر، فخصوم األمس 

في التكتل المقابل، ويتحدثون  عضاء بارزون ذو شأنأ
أسمائهم وأدبياتهم ومراجعهم، وهذا ما يجعل االتفاق  بنفس

ايا حتى على الحدود الدنيا المشتركة لصالح القض   والتفاهم
صعباً إن لم نقل مستحيالً، ألن حمالت التشهير    المصيرية

بان االنشطارات واالنقسامات قد حفرت إ  والتجريح واالتهام
  .جروحاً عميقة في الذواكر والقلوب

والمحصلة أن التكتالت المشكلة بهذه الطريقة، وبهذا   
ستكون هشة ومؤقتة، وتنهار عند أصغر منعطف  المعيار

واألمثلة (على مصلحة إحدى المكونات الحزبية يؤثر سلباً 
، لهذا كانت )كثيرة والتجارب عديدة وكلها خائبة ومؤلمة 

الصراحة والشفافية والجرأة مطلوبةٌ لإلشارة إلى األسباب 
المعيقة والمعطِّلة، وضروريةٌ لتشخيصها وتحديدها بمسمياتها 
و دون تمويه أو مواربة، فمن يطرح مشروعاً أو خطة عمل أ

آلية تنفيذ لتشكيل مجلس سياسي أو مؤتمر وطني، يجب أن 
يكون حيادياً يقف على مسافة واحدة من جميع األطراف، وأن 
يترفع عن جميع التجاذبات والتصادمات السابقة بكل آثارها 

أو (وأوجاعها، وأال يكون متخندقاً أو متحالفاً مع أي طرف 
ل كل طرف نفسه ، فمن األهمية بمكان أن يمث)أي تكتل قائم 

، وبشكل إفرادي وخارج ى عن حلفائه أو أقرانهفقط بمنأ
حدود أي تكتل في االجتماع العام والشامل المرتقب 
والمفترض، وكلٌّ حسب حجمه وعمله ورؤيته، ودون أية 

لهذا من الضروري أن يراجع كل .. تأثيرات أو ضغوط 
ق حساباته ، ويدق)التكتالتية ( حزب ملفاته الذاتية والتحالفية 

على أساس خدمة القضية بعيداً عن التحزب والجري وراء 
المصالح الحزبية، ويفكك روابطه الخاسرة والثقيلة، ليصبح 
حراً و مستقالً في قراراته وخياراته، ويظهر كل حزب على 
حقيقته فكراً وتنظيماً وإمكانات وجماهيراً ، ويحتل المكان 

العبرة في النوعية المناسب له ضمن الحركة الكوردية، و
والفاعلية والنشاط واإلخالص والصدق والجدية، وليست في 
الكم والحجم والقدم وعدد الحلفاء واسم التكتل الذي ينتمي إليه، 
وبتعبير آخر يجب على األحزاب الكوردية عموماً، والفاعلة 
على الساحة خصوصاً تفكيك عقَد الخصومة واألحقاد 

االنشقاقات واالختالفات والصراعات  والناتجة عن المزمنة،
تأثير التحالفات الكوردستانية، : التي كانت أهم أسبابها (( 

والمزايدات اإليديولوجية، والمنافسات العشائرية والعائلية، 
والمواقف الرسمية من بعض القضايا القومية والوطنية 
وطرائق تداولها، والتباين في أشكال وأساليب النضال 

وآثارها المدمرة، خاصة  والتخلص نهائياً من إرثها ،))الخ...
محلياً وكوردستانياً  ن الظروف واألوضاع متغيرة ومواتية أو

وإقليمياً ودولياً، وفتح صفحة جديدة في التعامل وبناء 
العالقات، ثم دراسة المشاريع المطروحة من قبل األحزاب 

أو صيغة لمرجعية كوردية،  واألفراد بشأن إيجاد إطار
والبحث عن القواسم المشتركة الدنيا بين جميع األطراف 
المجتمعة، واعتمادها كمبادئ لبناء ذاك اإلطار المنشود 

 .عليها والجامع والشامل للكل دون استثناء وفق آليات يتفق

" ومواقفآراء "ما ينشر في صفحات :  تـنويه
 .يعبر عن آراء ومواقف أصحابها
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