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ــقـاتالت الــكـرديـات بــاتت صـورة ا
اللواتي شـاركن بفعالـية في معارك
شمال سوريا (روجآفا) ضد تنظيم
داعش تـــمــثـل رمــزاً ألحـــد أشــكــال
ـوجه ـرأة ضـد الـعـنف ا مـقـاومـة ا

لها.
وقالت "كردسـتان سري كـانيه"وهو
إسـمــهـا احلـركي والـتي ولـدت في
أسـرة فـالحـيـة وفـقـيـرة عـام 1975
ـقـراطـية" ان مـشـروع "سـوريا الـد
انـطالقـا من مـنـاطـق األكـراد شـمال
وشــمـالي شــرق ســوريــا وشــمـالي
غـــربــهـــا أطــلـــقــوا عـــلــيـــهــا اسم "

روجآفا" أي غرب كردستان.
ـــقــــاتـــلـــة عن جتـــربـــة وحتـــدثت ا
روجـــآفـــا فـي فـــيــــلم وثـــائــــقي عن
مـالبـــســــات مـــشــــروعـــهـم من أجل
ــقــراطــيــة ال "ســوريــا تــعــدديــة د
ـواطـنون مـركـزية يـتـساوى فـيـها ا
من جــمــيع اخلـــلــفــيــات الــديــنــيــة
والقومية". سيتم عرض الفيلم يوم
الـتـاسع من أكـتـوبـر/تـشـرين األول
احلــــــالي فـي الــــــســــــاعـــــة 19:05

بتوقيت غرينتش.
وكـــان وال يــزال هـــدف تـــركـــيــا من
تــدخــلــهــا في ســوريــا مــنــاهــضــة
طـموحـات األكـراد فـهي حتاول كل
مـــا بــوســـعــهـــا لــلـــحــيـــلــولــة دون
حــصــولــهـم عــلى أي من احلــقــوق
الــســيـاســيـة أو الــثــقـافــيــة حـسب

رأيها.
ســمح االتـفـاق األخـيـر بـ روسـيـا
وتـركـيا فـي بدايـات الـعـام احلالي
بــإطالق يـــد تــركــيـــا لــشن حـــمــلــة
عــســكــريــة ( غــصن الــزيــتــون) في
مـنـطـقـة عفـرين الـكـرديـة الـتي تقع
ــحــاذاة مــحـافــظــة إدلب والــتي
ـــراقـــبـــة تـــضم عـــدداً من نـــقـــاط ا

الـعـســكـريـة الـتـركــيـة هـنـاك. وكـان
الـهـدف من الـسـيـطـرة عـلى عـفـرين
إبـــعــاد وحــدات حـــمــايـــة الــشــعب
الـــكــرديــة عـــنــهـــا واســتــبـــدالــهــا
بفصائل وكتـائب سورية معارضة

موالية لها.
وتـعـلق كــردسـتـان بـألـم:" لم نـعـتـد
اخلـسـارة في مـعـاركـنـا خـسـارتـنا
ـاً لـعـفــرين كـان أمـراً مـحــزنـا ومـؤ

للغاية".
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وتــتـابع:" أعـتــقـد أن خـوف األتـراك
مـن تــــوسـع األكــــراد فـي مــــنـــــاطق
ســـيــطــرتــهم وتـــوســعــهم بــاجتــاه
تـوسط عـبر إدلب سـاحل البـحـر ا
جعلهم يعقدون اتفاقات مع روسيا
لــلــســيــطــرة عــلى عــفــرين إلبــعـاد
األكراد عن البحـر الذي لو وصلوا
إلـيه ألصـبـحـوا قــوة حـقـيـقـيـة في

نطقة". ا
وتـعـتـبـر تركـيـا أن وجـود أي كـيان
كـردي عـلى حـدودهـا تـهـديـدا لـها
ودعـمـا مـستـقـبـليـا ألكـرادهـا الذين
اثلة في تركيا. يطالبون بحقوق 
وفي رد عــــلـى مــــدى ارتــــيــــاحــــهم
المــكــانــيــة اسـتــمــرار "مــشــروعـهم
قـراطي" تـقـول:" بالـطـبع نحن الـد
قـــلــقـــون حـــول مـــصــيـــر روجـــآفــا
ــصـيــر اجملــهــول لـقــواتــنـا ألن وا
هـنــاك تـغــيـرات في مــواقف الـدول
ــقـراطي الـداعــمـة لــلـمــشـروع الـد

على الدوام".
وتضـيف:" ال نعـول علـى مشـروعنا
ــقــراطي عــلى أي من الــقــوى الــد
احملـلـيـة أو الـغـربيـة الـتي تـدعـمـنا
في حربنا ضد تنظيم الدولة ألنهم
ــطـاف يــعـمــلـون من وفي نـهــايـة ا
أجل مـــصـــاحلــــهم االقـــتـــصـــاديـــة
والـسيـاسيـة والـعسـكريـة بالـدرجة

األولـى". ويـــقـــول عـــصــــمت شـــيخ
سؤول عن وحدات حماية حسن ا
الـشـعب في كـوبـاني:" لقـد سـاعـدنا
الـــعـــالم أجـــمـع في حـــربـــنـــا ضـــد
داعش ولــيـس فــقط األكـــراد ولــو
انـتصـر داعش لكـان تـأثيـره سيـئاً

على العالم بأسره".
وحول تـاريخ بدء التـحالف الدولي
ـتحدة األمـريكية بقيـادة الواليات ا
فـي تــــقــــد الــــدعـم الــــســــيــــاسي
والعسكري لوحدات حماية الشعب
في كــوبـــاني  تــقــول كــردســتــان:"
كانت معركتنا هناك في عام 2014
مــعـــركـــة احلــفـــاظ عـــلى الـــوجــود
والـــهــويــة الــكـــرديــة الــتي حــاول
الـتـنـظـيم وداعــمـوه إمـحـاءهـا من
نـطـقـة تـمـاماً" وتـضـيف:" لـكـنـنا ا
رأة ـقـاومـتـنـا أن إرادة ا أثـبـتـنـا 
وشعبنا قوة ال تستهان بها والسر
يكمن في ارتباطنا بتراب أرضنا".
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واتــهم الــقــائـــد الــســكــري تــركــيــا
بتـسهـيل "دخول الدبـابات والـعتاد
الـعـسـكري لـلـتنـظـيم عـبر األراضي
الــتــركــيــة بــحــريــة أثــنــاء مــعــارك
كوباني الـتي كان معظم ضـحاياها

من النساء واألطفال".
لـكن حسـن بصـري يالـتـش مـدير
األبـحـاث االسـتـراتـيـجـيـة في مـركز
الدراسات "سـيتا" نـفى أن يكون ما
قاله شيخ حـسن صحـيحاً وقال أن
الــعــكس صـحــيح " فــقــد سـمــحــنـا
لبعض القوات الكردية من الدخول
من األراضي التركية إلى كوباني".
ويـذكـر أن "تـنـظـيم الـدولـة" كـان قـد
ســيــطـر عــلى أكــثـر من  300قــريـة
كـرديــة في مـحــيط كـوبــاني ونـزح
ـــنــاطق الــكــرديــة ســـكــانــهــا إلى ا
اجملـــاورة بـــعــد أن قُـــتل الـــعـــديــد

مـــنـــهم دون أن تـــكـــون هـــنــاك أي
مساعدة دولية للقوات الكردية.

واجــهت وحـدات حــمــايــة الــشـعب
هـجــمـات الــتـنــظـيم بــشـدة دون أن
تـــــســـــتـــــســـــلم األمـــــر الـــــذي دفع
ـــتــحـــدة إلى إنــشــاء بـــالــواليــات ا
حتــــالف دولي لــــصــــد هــــجــــمـــات
الـتنـظيم بـعـد أن كان قـد دمر ثـلثي

دينة.  ا
فـكــانت بـدايــة الـعالقــة األمـريــكـيـة
الكرديـة وأصبحت وحـدات حماية
الــشــعـب حــلــيـفــا جــديــدا لــهــا في
ـــنـــطــــقـــة وأدى ذلك إلـى تـــوتـــر ا
الـعالقـات األمـريـكـية الـتـركـيـة على
حـــد قــول الـــقـــائــدة الـــعـــســكـــريــة

كردستان.
يذكر أن تركيا تتهم وحدات حماية
الشعب بـأنها تمـثل الفرع السوري
حلــزب الـعــمــال الــكــردسـتــاني في
تـركــيـا عـدوهــا الـلـدود وصــنـفـته
كــحـزب "إرهـابي" في تـسـعـيـنـيـات
ـاضي إلى جانب الواليات القرن ا
ـتــحـدة وبـعض الـدول األوروبـيـة ا
الـتي سـاعـدتـهــا في إلـقـاء الـقـبض
عــلى زعـيم الــعــمـال الــكـردســتـاني

وتسليمه لها في عام 1999.
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ـفــاجـأة كــبـيــرة لـتــركـيـا وكــانت ا
عــنــدمـا تــشــكل الــتــحـالـف الـدولي
تحدة األمريكية بقيادة الواليات ا
ــــقـــاتــــلــــ األكـــراد الــــتي مــــدّت ا
بـــالــسالح والــذخــيـــرة وانــتــقــلت
عـمـلــيـات وحـدات حـمــايـة الـشـعب

رأة من الدفاع إلى الهجوم. وا
وتـوسـعت سـيطـرة األكـراد لـتـشمل
جميع مناطق شرق الفرات الكردية
باإلضـافة إلى الـرقة مـعقل " تـنظيم

الدولة".
ويقول ديـفيد مـكدول:" لقـد انتهكت

كل من الــدولـة الــتــركـيــة والـعــمـال
الكردستاني حقوق االنسان بنفس
احلجم إال أن حجم الدولة التركية
الـكـبــيـر مـقـارنـة مـع حـجم الـعـمـال
الــكــردسـتــاني الــصــغــيـر قــلل من
حـجم انــتـهـاكــات الـدولـة الــتـركـيـة
مــــقـــابل حـــجـــمــــهـــا في الـــعـــمـــال

الكردستاني".
وتـتهم اإلدارة الـذاتـية الـكـردية في
شـمـال سـوريـا احلـكـومـة الـتـركـية
بـدعم أنـشـطـة الـفـصـائل اجلـهـادية
ـــدن فـي كـــوبـــاني وغـــيـــرهـــا من ا
احملـيـطـة بـروجآفـا لـنـسف جتـربة

األكراد واحلد من طموحهم.
وبــدورهــا تـــتــهم تــركــيــا وحــدات
حمـاية الـشعب الـكرديـة في سوريا
بــــالـــتــــبــــعـــيــــة حلــــزب الـــعــــمـــال
الـكـردستـاني الـذي يخـوض حـرباً

شرسة ضد الدولة التركية منذ عام
 1978من أجـل احلـــــصــــول عـــــلى

حقوق األكراد في تركيا.
وتـــتــــحــــدث كــــردســــتــــان بــــهـــذا
اخلصوص وتقـول:" نحن ال نرتبط
بـــحـــزب الــعـــمـــال الـــكـــردســتـــاني
عــسـكــريـا أو تـنــظـيــمـيــاً والـشيء
ــشـــتــرك بـــيــنـــنــا هــو الـــوحــيـــد ا
أيديـولوجيـا زعيم احلزب عـبد الله
أوجالن الــتي تـــدعــو إلى حتــريــر
ـــــرأة واجملــــــتـــــمـع إلى جــــــانب ا
احلــقـوق الــسـيــاسـيــة والـثــقـافــيـة
ـنـطـقـة لألكـراد وجـمـيع شــعـوب ا
فــبــالـنــسـبــة لـلــكـثــيــرين من أكـراد
روجـآفـا أصبح أوجالن شـخـصـية

شبه اسطورية".
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وتـضيف:" لن أعـلق أكـثـر على دعم

تـركيـا لإلرهـابيـ في روجـآفا ألن
الـعـالم أجـمع يـعلم ذلـك فكل شيء

يجري على مرأى من العالم".
وتـستـحضـر كردسـتان أحـداث عام
 2013فـي ســـــري كــــــانـــــيه ( رأس
) الــتي دخــلت فــيــهــا قـوافل الــعـ
مـســلـحــة إلى الـبـلــدة عـبـر مــعـابـر
تركـيـة وحتت أع اجلـميع  حتت
لـحدين" شـعار" مـحاربـة الـكفـار وا

في إشارة منهم إلى األكراد.
وفـي رد عــــــلـى ســــــؤال إذا كــــــانت
اإلدارة الذاتية تعول على احلكومة
ـتـحـدة أو الـسـوريـة أو الـواليـات ا
رئيسها ترامـب لنجاح مشروعهم "
ـقراطي" تقـول:" لم ولن نعول الد
عـلى أي من األطــراف الـســيـاســيـة
لـنــجـاح إدارتـنــا في الـســيـاسـة ال
نـســتـطــيع الـوثــوق بـأي طـرف ألن

صالح". واقف تتغير بحسب ا ا
VFA « …œ«—«

وتــتـــابع": نـــحن نــثق فـــقط بــإرادة
شـعبـنا وجـهـوده وتضـحيـاته التي
بدأت مـنذ عـقود  وسـننـاضل حتى
آخــر حلـظـة وآخـر قــطـرة من دمـنـا
وسـنـضع أيديـنـا بـأيدي من يـتـبنى
قراطية بغض مشروع سوريا الـد
عـارضة أو من النـظر إذا كـان من ا
احلـكـومـة الـسـورية".ويـقـول ديـفـيد
ــتــخــصص في مــكــدول الــكــاتب ا
الشؤون الـكردية:" كـان األكراد على
استعـداد للقتال مـن أجل جمهورية
سـوريـة تـعـتـرف بـالـوجـود الـكـردي
مع حـقـوق كـامـلـة ومـتـسـاويـة لكن
ـعـارضـة لم تـكن حتـقق مـطـلـبهم ا
لـــذا قــرر األكـــراد أن يــدافـــعــوا عن

مناطقهم ضد أي جهة كانت".

مقاتالت كردية من حزب العمال الكردستاني التركي
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إسـرائـيل والـقـطـاع الـسـوري إال أن
مـهمـة حـفظ الـسالم تعـطـلت بـسبب

احلرب األهلية في سوريا.
واحـتـلت إسـرائـيل هـضـبـة اجلوالن
فـي حــــــرب عــــــام  1967وحــــــاربت
سـوريــا مـرة أخــرى عـلى الــهـضــبـة
االســـتــراتـــيـــجــيـــة في صـــراع عــام

.1973
وقـالت هـيلي ”نـتـطـلع إلى قـيـام كل
من إســرائــيل وســوريــا بــالــســمـاح
بدخـول قوات حـفظ السالم الـتابـعة
ــتـحــدة فـضال عن تــزويـدهـا لأل ا
بـضـمـانــات لـسالمـتـهــا. كـمـا نـدعـو
سوريا إلى اتخاذ اخلطوات الالزمة
ــتــحــدة حــتى تــتـــمــكن قــوة األ ا
ـراقبـة فض االشتـبـاك من االنتـشار

ـــراقــبـــة بــسالم وفـــعــالـــيــة دون وا
تدخل“.وتـقـوم شرطـة عـسـكـرية من
روسيـا احلليـفة الرئيـسية لـلرئيس
السوري بشار األسد بدوريات على

اجلانب السوري من القنيطرة.
وقـالت مــســؤولـة إســرائـيــلـيــة يـوم
اجلـــمـــعـــة إن دراســـة لـــلـــحـــكـــومــة
اإلســرائـيــلـيــة خـلــصت إلى أن عـدد
الالجـئـ الـفــلـسـطـيــنـيـ بـاآلالف
اليـ كــمـا تــقـول وكــالـة ولـيس بــا

تحدة. مساعدات تابعة لأل ا
VFý dOB

ـا خيـم مصـيـر الفـلـسـطيـنـي وطـا
الــذيـن شــردتـــهم حـــرب عــام 1948
الـتي أدت إلى قـيـام دولـة إسـرائـيل
وأبـنـائـهم عـلى جـهـود السـالم التي

تحدة. ترعاها الواليات ا
ــثل اإلحــبـاط من هــذه الـقــضـيـة و
عـــامال من الـــعــوامـل الــتي أدت إلى
احـتــجـاجــات أسـبــوعـيــة يـشــوبـهـا
الـعـنف في الـغـالب عـلى حـدود غـزة
ــاضــيـة خالل األشــهــر الــقـلــيــلــة ا
والتي قـتل خاللـها  200فـلسـطـيني

على أيدي القوات اإلسرائيلية.
ويطـالب الفـلسـطيـنيـون بحق عودة
ــوجــودة الـالجــئــ إلـى األراضي ا
اآلن في إسـرائـيل الـتي تـرفض ذلك
وتــصــر عــلى أنــهم يــســتــقــرون في
مـــــــكــــــان وجـــــــودهـم أو فـي دولــــــة
فـلـسـطـيـنـيـة مـسـتـقـبـلـيـة. وتـوقـفت
فـاوضات بـشأن إقـامة تـلك الدولة ا
في الـضفـة الغـربيـة احملتـلة وقـطاع

غـزة في عـام 2014.وتـخــيم قـضـيـة
الـتـركـيـبـة الـسـكـانيـة عـلى اخلالف.
ـتـحـدة إلغـاثة وتـقـول وكـالـة األ ا
وتشغيل الالجئ الـفلسطيني في
الــــشـــرق األدنـى (أونــــروا) إن عـــدد
الالجئـ الفلـسطـينيـ يقدر بـنحو
ن فــيــهم أحــفـاد خــمــسـة مـاليــ 
 700ألف فلسطـيني فروا أو طردوا
من ديـــارهم في عــام 1948.وتــقــول
إســـرائــيـل إن من بـــقــوا عـــلى قـــيــد
احليـاة فقط من الالجـئ األصـلي
عام  1948يجب أن يعتبروا الجئ
اليوم وهي فكـرة تعارضهـا القيادة
الفلـسطينـية بشدة وتـستخدم أرقام
األونـــــروا.ولم تــــنـــــشــــر الــــدراســــة
اإلسـرائــيــلــيـة ولم يــرد تــعـلــيق من

مـــســؤولــ فــلـــســطــيـــنــيــ أو من
األونـروا بــشـأن األعـداد الـواردة في
الدراسة.ووصفت تسيبي حوتوفلي
نـائـبـة وزير اخلـارجـيـة اإلسـرائـيلي
عــام  2018بــأنه ”نـــقــطـــة حتــول“
لـألونـــروا وتـــعـــريـــفـــهـــا لالجـــئـــ
الـفـلـسـطـيـنـيـ ”إذ قـالت الـواليـات
ـــتــحــدة ’ال مــزيــد ‘وتـــؤيــد دولــة ا

إسرائيل هذه السياسة“.
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وقـالـت حـوتـوفـلـي حملـطـة إذاعـة تل
أبيب ( 102إف-إم) إن الباحث في
وزارتــهــا ومـــجــلس األمـن الــقــومي
اإلسـرائـيـلي قـامـوا بتـجـمـيع تـقـرير
يـشـيـر إلى وجود ”عـدد مـحدود من
آالف “الالجــئــ الــفــلــســطــيــنــيـ

الــــيـــوم.وأضـــافت ”ال يــــقـــتـــرب من
الي ?“دون أن تـــذكــر تــفــاصــيل ا
عـن كـــيــــفـــيــــة قـــيــــام الـــبــــاحـــثـــ
اإلسـرائـيلـيـ بـحسـاب هـذه األرقام
ـنـخـفـضـة.وردا عـلى سـؤال بـشـأن ا
تصـريحـات حوتـوفلي قـال مسؤول
أمـــريـــكـي طـــلب عـــدم نـــشـــر اســـمه
لرويـترز ”في حـ تعـتـقد الـواليات
ــوذج األونــروا غــيـر ــتــحــدة أن  ا
مناسب أو مستدام فلن نوضح أكثر
ـرة“. وفي أغـسـطس آب في هـذه ا
قالت نيكي هيلي السفيرة األمريكية
ـتـحدة إن عـلى األونروا لدى األ ا
”تـغـييـر عـدد الالجـئـ إلى حـساب
دقـــيق “مـــقـــابـل إعـــادة الـــتـــمـــويل
األمـريكي لـلوكـالـة.وانتـقد مـستـشار

األمـن الــــقــــومي األمـــــريــــكي جــــون
بـولـتـون بـرنـامج مـسـاعـدة األونروا
قـــائال إنه ”الــوحـــيـــد في الـــتــاريخ
الــــقــــائم عــــلى افــــتــــراض أن وضع
الـالجئ مـــــتــــوارث“.وفـي خــــطــــاب
مفتـوح صدر في الشهـر التالي قال
ـــفـــوض الـــعـــام لألونـــروا بـــيـــيــر ا
ـطـولة كـراهـيـنـبول إن ”الـطـبيـعـة ا
ألزمة الجئي فلسط “ليست فريدة
مـن نـــوعــــهــــا.وأضـــاف أن أطــــفـــال
وأحفـاد الالجئ الـذين نزحـوا منذ
فــتـــرة طـــويـــلــة فـي أفــغـــانـــســـتــان
والـســودان والـصـومـال والـكـوجنـو
وغــيــرهـا من األمــاكن مــعـتــرف بـهم
أيــضــا كالجــئـ وتــســاعـدهم األ

تحدة. ا
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قالت نيكي هيلي السفيرة األمريكية
تحدة امس إن إسرائيل لدى األ ا
ـتحدة اتـفقت على وسوريا واأل ا
إعــادة فــتح مــعــبــر الــقــنـيــطــرة في

. هضبة اجلوالن يوم غد االثن
وأضـــافت هــيــلي في بــيــان أن فــتح
ــعــبــر ”ســيــســمـح لــقــوات حــفظ ا
ـــتــحــدة الـــسالم الــتـــابــعـــة لأل ا
ــنع األعــمـال بــتــكـثــيف جــهــودهــا 
الــعــدائـيــة في مــنــطــقـة مــرتــفــعـات

اجلوالن“.
ــراقـبـة ـتــحـدة  وتــقـوم قــوة األ ا
ـراقـبـة الوضع في فض االشـتـباك 
منـطـقة مـنزوعـة السالح أنـشئت في
عام  1974ب اجلوالن الذي حتتله


