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يقول الكاتب :إن كتابي هذا هو محاولة لتدوين الحقيقة كما يعرفها الجميع ،لكنهم يخشون االقتراب
ا
منها إال بغرض دفنها أو تجميلها .ويمثل الكتاب املكون من اثني عشر فصًل وحدة متكاملة ،فهو سردية
أصيلة ومتماسكة ملن يرغب في معرفة كل ما جرى في املناطق الكردية السورية طوال ست سنوات .بدأ
الكاتب هذا الكتاب بالتعريف بالكرد السوريين ،وأسباب وجودهم في سورية التي أسسها اتفاق سايكس
بيكو ،والتسميات التي تطلق على مناطق وجودهم ،لينتقل الكاتب إلى محاوالت الحكومات السورية
املتعاقبة ،بعيد انتهاء االنتداب الفرنس ي على سورية وقف اليقظة القومية الكردية من خًلل تشريعات
وإجراءات هدفت صهرهم في القومية العربية.
يقول الكاتب :على الرغم من األوضاع االستثنائية التي ولد فيها مشروع روج آفا ،إال أن الواضح فيه أن
العقل الذي وقف وراء إطًلقه يدرك ا
تماما األبعاد النفسية لإلنسان الكردي .لينتقل بعدها إلى اإلشارة إلى
تناول كيفية دخول حزب االتحاد الديمقراطي وبضوء أخضر من نظام األسد إلى الشارع الكردي في محاولة
لًلستيًلء على حراكه .ووقف الكتاب على تفاصيل تجفيف حزب االتحاد الديمقراطي الشوارع الكردية
من التظاهرات ومًلحقة املتظاهرين الكرد بالوسائل كلها .وتناول الكتاب عمليات استًلم املدن والبلدات
الكردية وتسليمها بين حزب االتحاد الديمقراطي ونظام األسد ،إضافة إلى وقوفه بالتفصيل على بعض
عمليات الخطف واإلخفاء القسري التي تعرض لها الكرد ،وعلى عمليات القتل والقتل تحت التعذيب في
سجون حزب االتحاد الديمقراطي ،وعلى املجازر التي نفذها الحزب بحقهم ،وتناول أساليب التعذيب
املمارسة.

الفصل األول :كرد سورية ،من سايكس بيكو إلى الثورة السورية
ُ
ّ
يعرف الكاتب في هذا الفصل كرد سورية وأحوالهم منذ إنشاء الدولة السورية في بدايات القرن املاض ي،
ّ
وكيف وزعوا على أربع دول (سورية ،العراق ،تركيا ،وفي إيران والذي بقي على ما هو عليه) في إثر تقاسم
ممتلكات الدولة العثمانية .وليتناول بعدها مسألتين تتجاذبان صراع الهوية الكردية في سورية:
 -1تأسيس الحزب الديمقراطي الكردي
 -2التوصيات األمنية للتعامل مع املسألة القومية الكردية
ثم يجيب الكاتب عن سؤال طرحه :هل الكرد مواطنون سوريون أم مواطنون تحت االحتًلل؟ فيقول:
وضع املواطنين الكرد هو وضع قومية كاملة التميز في دولة ال تمثلهم سلطاتها .ليتناول بعد ذلك كيف انقسم
الكرد في شأن تسمية مناطقهم.
وتحدث عن نصف قرن من القمع الذي تعرض له الكرد :لم ُيعترف بالكرد ا
ّ
مكونا في الدساتير والقوانين
ا
السورية حتى في عهود (الرؤساء الكرد) ،ولم ُت ّ
شرع قوانين تمنحهم حقوقا في حدودها الدنيا من قبيل التعلم
بلغتهم .لينتقل الكاتب إلى تناول مرحلة "البعث" :بعد توصية أصدرها الحزب عام  ،1966طالب فيها صراحة
بنزع األراض ي الواقعة على طول الحدود السورية التركية من مالكيها واستثمارها بما يحقق "أمن الدولة".
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طالت االعتقاالت التي شنها "البعث" قيادة الحزب الديمقراطي الكردي ،وعمل ا
أيضا على نفي وجود األكراد
ا
نفيا غير مباشر من خًلل (ممنوع التحدث بغير اللغة العربية) ،وتعريب أسماء القرى ..إلخ .ثم يتناول
الكاتب انتفاضة آذار/مارس  2004والسنوات السبعة الواقعة ما بين االنتفاضة الكردية والثورة السورية،
ا
مشيرا إلى تكثيف إجراءات
واتخاذ نظام األسد سلسلة قوانين وإجراءات عقابية بسبب االنتفاضة،
التعريب ،وتشريعها ،وتصاعد استعمال العنف املفرط كما حدث في عيدي نيروز  2008و.2010

الفصل الثاني :الثورة السورية ،الخطوات الكردية األولى وأوراق األسد
ملواجهتها
يتناول الكاتب في هذا الفصل الوضع الكردي عشية الثورة السورية ،من مشاركة الناشطين الكرد في
" اعتصام الداخلية" واعتقال عدد منهم ،ومن ثم كيف بدأت الساحة السياسية الكردية تشهد تحركات
خجولة ادا على ما يجري في "د عا" وسورية ،فقد أصدر املجلس السياس ي الكردي ا
بيانا دان فيه لجوء
ر
ر
النظام الستخدام القوة تجاه املتظاهرين ،وطالب باإلفراج عن املعتقلينّ .
ونوه الكاتب إلى لجوء نظام األسد
لسياسة "االنحناء أمام العاصفة" تجاه الكرد ،فتغاض ى عن رفعهم العلم الكردي في عيد نيروز ،2011
والشرطة التي طاملا الحقت املحتفلين به ،وضربتهم واعتقلتهم وقتلتهم؛ أسهمت هذا العام في مساعدة
َ
الشعب الكردي الذي أصبح فجأة ا
جزءا من
األكراد في تنظيم االحتفال به وتنفيذه ،وتهنئة بشار األسد
النسيج الوطني السوري.
وعن حسابات ما قبل االلتحاق بقطار الثورة يقول الكاتب :كان هناك حاجز نفس ي تراكمي عند الكرد،
ُ
أسس على الشعور بالعزلة والخذالن ،فهم تركوا وحدهم في مواجهة النظام خًلل منعطفات خطرة ،كان
منها انتفاضة القامشلي  ،2004ليخلصوا إلى أنه "ليس لألكراد ما يخسرونه في حال االنضمام إلى
االحتجاجات" ولكنهم تريثوا في االلتحاق ،وعلى حد تعبير الكاتب :ريثما تتضح مًلمح األمور وتتخذ طابعها
العام بوصفها ثورة تطالب بالحرية والكرامة للسوريين جميعهم .وكان هناك مستويان من الردود الكردية
ا
تضامنا
على مجمل ما يجري؛ األول :بيان صدر عن مجموعة ناشطين كرد دعوا فيه إلى التظاهر السلمي
مع درعا .الثاني :بيان صادر عن مجموع أحزاب الحركة الكردية في سورية ،دعت فيه إلى إيجاد حلول
سياسية بديلة من الحلول األمنية .وانتصرت إرادة الشباب الكردي في  1نيسان/أبريل  2011وتظاهروا أمام
جامع قاسمو في القامشلي .ولتتسع مع األيام املشاركة الكردية في االحتجاجات.
تابع األسد "خطواته التصالحية" مع الكرد ،من مثل إخًلء سبيل كثير من معتقلي الرأي واملسجونين
على الهوية ،ومنح الجنسية العربية السورية ألجانب محافظة الحسكة ،وغيرها من املراسيم الجمهورية
التي غازل بها الكرد ،لكن عدم حصوله على مردود كان يتوقعه ،جعله يلجأ إلى بدائل أخرى.
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الفصل الثالث :مًلمح روجآفا املقبلة ،مخاض الوالدة
يستهل الكاتب هذه الفصل بتعريف روجآفا ،فيقول :هو االسم الذي أطلقه حزب االتحاد الديمقراطي
على املناطق الكردية في سورية ،حيث توجد فيها أغلبية كردية ،وتقع شمالي شرق سورية ،ويطلق بعض
الكرد عليها تسمية غربي كردستان .ويصفها الكاتب بأنها :ليست سوى ا
وهما أوجده إعًلم الـ ،pydوأنها قامت
ا
على مبدأ التأزيم لدرجة التصعيد ضد الكرد ،وصوال إلى املقامرة بمصيرهم ،لدفعهم إلى االرتماء بحضن
القائمين عليها بوصفهم خيار اإلنقاذ الوحيد .فهي كما يشير الكاتب :روجآفا ،حاجة حزب وضرورات نظام.
هذا الفصل الحديث عن موضوعات ومواقف وأحداث عدة ،مثل :استراتيجية حزب االتحاد
الديمقراطي في التعامل مع الثورة ،وهي النقاط الثماني التي حددها رئيسه صالح مسلم .وموضوع قمع
األسد للكرد وناشطيهم ،واالضطهاد املزدوج -بحسب تعبير الكاتب -الذي تعرض له الكرد؛ عرقي عربي
وحزبي كردي .وعن محاوالت حزب االتحاد الديمقراطي احتواء التظاهرات وتجييرها ملصلحة شعاراته،
ا
ا
هجوما شامًل على مظاهر الحياة
وتعاون الـ pydمع االستخبارات السورية في قمع تظاهرات عفرين ،وشنه
الكردية.

الفصل الرابع :األحزاب واملجالس الكردية :توجهاتها ،تحالفاتها ،والعقبات
التي واجهتها
تناول الفصل الرابع من الكتاب مبادرة األحزاب الكردية لحل األزمة السورية مبادرة أحزاب الحركة
الوطنية الكردية في سورية ،الداعية للحوار الوطني الشامل وضرورة تحقيق شروط النعقاده ،من مثل
إلغاء حالة الطوارئ وتجنب استخدام العنف تجاه االحتجاجات السلمية وغيرها .وتناول ا
أيضا املشاركة
الكردية في املؤتمر األول للمعارضة السورية ،الذي عقد في أواخر أيار/مايو  2011وحضرته ستون شخصية
ا
كرديةّ .
ابتداء من اتحاد تنسيقيات شباب الكرد في سورية
ويعرج الكاتب على املجالس والهيئات الكردية،
إلى مجلس شعب غربي كردستان ،وتحدث عن وجود الكرد في املعارضة ،قبيل الثورة وفي أثنائها ،وأدائها
ومواقفها سواء في املجلس الوطني السوري أم في "هيئة التنسيق" أم في "االئتًلف" ،لينتقل الكاتب بعدها
إلى الحديث عن "حرب حزب االتحاد الديمقراطي على مقرات األحزاب الكردية" وما مورس من قبله بحق
األحزاب الكردية واملنظمات املستقلة ،من حرق املقرات واقتحام املكاتب ،ومتابعة أساييش الحزب عملهم
في التضييق على األحزاب واالعتداء على الكوادر.
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الفصل الخامس :استًلم املنطقة الكردية وتسليمها بين نظام األسد والـ pyd
يبتدأ الكاتب هذا الفصل بجملة توجزه بإحكام :حرر الكرد املنطقة الكردية السورية من النظام
السوري ،لكنهم تركوا مفتاحها معه .فبحسب رأي الكاتب :إن النظام السوري قد أدرك أن الخطر الحقيقي
على سلطته في املناطق الكردية السورية يأتي من جهة إقليم كردستان ،وأن قواته غير قادرة على مواجهة
ا
خصوصا من جهة اإلقليم ،لذلك عمل النظام
الكرد السوريين في مناطقهم ،مع وجود عمق قومي داعم لهم
على محورين؛ األول :محاولة فتح قناة اتصال مع إقليم كردستان والذي يحظى باحترام الكرد السوريين
ويمكنه التأثير فيهم ،والثاني :قيام النظام بتعزيز رقابته غير املباشرة على حدوده مع إقليم كردستان أكثر
من اهتمامه بتأمين حدوده مع تركيا .وألن الخطر األساس على األسد في املناطق الكردية كان الكرد أنفسهم،
عمل األسد على شق الصف الكردي الذي جمعته الثورة في بدايتهاّ ،
وقسم الكرد قسمين؛ وسيطر على
أحدهما ،واستخدمه للسيطرة على الثاني.
في فقرة "مقدمات استًلم حزب الـ pydاملنطقة من نظام األسد وضروراته" يشرح الكاتب كيف أخذت
املنطقة الكردية اتجر ا
جرا نحو الفوض ى وعدم األمان؛ وقد تهيأت نتيجة لذلك بعض األرضية للقبول بوجود
مسلح ما ،تحت عنوان حماية املنطقة والتصدي للقتلة واللصوص فيها ،وبخاصة بعد التراخي األمني
املقصود لقبضة النظام األمنية ،وبطء إجراءات مًلحقة الجناة والفشل في إيقافهم ،ظهرت الحواجز
العشوائية التي أقامتها (لجان حماية الشعب) التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي ،وبدأت تقطع أوصال
فشيئا .لتشكل هي األخرى ا
ا
املدن والبلدات واألحياء الكردية ا
عبئا آخر أثقل كاهل املواطنين ،ليقوم
شيئا
النظام بعد ذلك ،بإخًلء املخافر الحدودية السورية على حدود إقليم كردستان ،فانتشرت الجريمة
وأوكلت مهمات حماية الحدود للجان الحماية الشعبية .ويضيف الكاتب :إن حديث حزب االتحاد
الديمقراطي املكرر عن تحرير املنطقة الكردية السورية بمدنها وبلداتها وقراها من نظام األسد ،في وقت لم
يغب فيه النظام عنها بصورة ال يمكن أن تخطئها العين ،جعل املرء يشهد ازدواجية ال يمكن أن تحصل في
الحاالت الطبيعية ،وروايتها تدخل في باب النكات السمجة .لقد بدا األمر وكان هناك منطقتان كرديتان في
سورية؛ إحداهما املنطقة املوجودة على الخريطة ،والتي يقيم فيها الكرد ويعرفونها ا
جيدا ،والتي يوجد فيها
جيش النظام وأجهزة استخباراته ومؤسساته الرسمية ،وال ينقطع مسؤولوه عن زيارتها .وثانيهما :منطقة
محررة اتدار من الـ pydوال وجود للنظام فيها ،إال أنه ال وجود لها على أرض الواقع.
يبدأ النظام بتسليم حزب االتحاد الديمقراطي إدارة املنطقة الكردية ا
بدءا من كوباني فعفرين فديرك،
وقام بتأمين نفط مدينة رميًلن ،ليعلن حزب االتحاد الديمقراطي تحرير القامشلي .هذا التحرير الذي
يصفه الكاتب بأنه فريد من نوعه ،فلم تختف فيه املظاهر السيادية للحكومة السورية في املدينة ،وتصرف
الحزب كأنه ال يرى النظام .لينتقل الكاتب للحديث عن تحرير الحسكة ،والصراع على سري كانيه وتحرير
ا
عامودا ،وصوال إلى حصول حزب االتحاد الديمقراطي على احتكار التصرف بامللف الكردي ،والتنظيم
ا
معددا القوانين واألنظمة واملواثيق التي أصدرها حزب االتحاد الديمقراطي.
القانوني لشؤون املنطقة،
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الفصل السادس :عسكرة املنطقة الكردية السورية ،خطف األطفال
وتجنيدهم
يقول الكاتب :كانت بدايات الظهور املسلح (غير النظامي) في املنطقة الكردية السورية من خًلل
أشخاص مقنعين يرتدون اللباس املدني ،ويحملون أسلحة خفيفة ،وقد ّ
عرف املقنعون الكرد أنفسهم باسم
لجان الحماية الشعبية .وكانوا يواجهون املتظاهرين الكرد وحدهم ،وكان كثيرون من هؤالء املقنعين أعضاء
في حزب العمال الكردستاني.
يعدد الكاتب ويشرح في هذا الفصل عن القوات النظامية والكردية والفصائل التابعة لها ،و االنتهاكات
ا
ا
ا
ومعددا إياها :التعذيب حتى
عنوانا ألنواع االنتهاكات التي ارتكبها األسايش،
مخصصا
التي ارتكبها الطرفان،
املوت ،والقتل ،والنفي ،إلخ.
ينتقل الكاتب بعد ذلك إلى تسمية أهم الفصائل الكردية التي قض ى عليها حزب االتحاد الديمقراطي
وتعدادها وشرحها ،من مثل كتيبة الشهيد تحسين ممو في عامواد ،وكتيبة الشيخ معشوق في العنترية في
ا
القامشلي ،وغيرهما .وصوال إلى الحديث عن خطف األطفال وإرغامهم على املشاركة في القتال ،وفي هذا
يقول الكاتب :اعتمد حزب االتحاد الديمقراطي في تعزيز صفوفه باملقاتلين في البداية ،على تنفيذ عمليات
تجنيد عشوائي ،طوعية وباإلكراه ،طالت حتى صغار العمر ،أعقبتها عمليات تجنيد قسري بشكل رسمي.
ويضيف الكاتب :كانت عمليات تجنيد األطفال ،والفتيات منهم بخاصة ،بعد اإلقدام على اختطافهم من
أسوأ ما قام به حزب الـ. pyd

الفصل السابع :خطف الكرد وإخفاؤهم ،القتل واملجازر
في الخطف واإلخفاء يقول الكاتب :لم يفرق حزب االتحاد الديمقراطي بين مستقلين وأعضاء تنسيقيات
أو أحزاب الحركة السياسية الكردية .وعن أكبر عمليات الخطف واالحتجاز ،يحدثنا الكاتب عن اختطاف
وحدات حماية الشعب واعتقال  74شخص من الحزب الديمقراطي الكردي .إال أن أكبرها على اإلطًلق هي
شابا ا
تلك التي طالت اعتقال أكثر من  750ا
كرديا بهدف تجنيدهم ا
قسرا.
ثم يتناول الكاتب الحديث عن مختطفين كرد اختفت آثارهم ومنهم :السياس ي جميل عمر أبو عادل،
والسياس ي بهزاد دورسن ،واملحامي إدريس علو ،والناشط أمير حامد إضافة إلى ثمانية ضباط كرد منشقين
عن النظام.
أما عن عمليات القتل واالغتيال والقتل تحت التعذيب؛ فيبدأ الكاتب باالغتيال الكردي األول في عمر
ا
الثورة السورية ،مشعل التمو ،فيقول :كان على كرد سورية أن يقفوا طويًل عند اغتيال مشعل تمو ،وأال
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يتعاملوا مع االغتيال السياس ي بتلك البساطة التي كانت بمنزلة حكم براءة القاتل ،وتوقيع على بياض على
حكم ببراءته من جرائم مقبلة .ويشير الكاتب إلى اغتيال نصر الدين برهك ،و محمود والي ،وأحمد فرمان
بونجق ،وكيف قتل جوان قطنة بعد خطفه من منزله ،وكيف قتل علي سيدو و حنان حمدوش وكاوى
حسين تحت التعذيب .ثم يذهب الكاتب إلى املجازر التي ارتكبها حزب االتحاد الديمقراطي بحق الكرد،
فيتحدث عن مجزرة عائلة بدرو في القامشلي ،ومجزرة عائلة شيخ حنان في عفرين ،ومجزرة قرية تل غزال
في ريف كوباني ،وحرق ثًلثة من كبار السن بعد خطفهم وتجنيدهم ،ومجزرة عامودا "أم املجازر" .وينهي
الفصل بشهادة معتقل في سجن هيمو الواقع في مقر عسكري تابع لوحدات حماية الشعب ،وذلك في ليلة
مجزرة عامودا.
في الفصل الثامن ،يذكر الكاتب حوادث وحاالت عن التعذيب وأساليبه في سجون حزب االتحاد
الديمقراطي .كربط امرأة كردية إلى عمود ،وكيف ورث الـ pydالسجون من األسد وزاد عليها؛ كالسجن
األسود في عفرين و"تابوت املوت" ،الذي ّ
سماه نزالء السجن "سجن أبو غريب في كوباني"ّ .
وتطرق الكاتب
إلى سرد تجارب في املعتقل وأساليب التعذيب الذي مورست خًللها.
في الفصل التاسع ،يتحدث الكاتب عن حرب حزب االتحاد الديمقراطي الشاملة على اإلعًلم ،وعن
ا
مشيرا إلى قناة روناهي ،وكيف أصبحت مركز بروباغندا
تجفيف منابع اإلعًلم املنهي في املنطقة الكردية،
حزب االتحاد الديمقراطي الذي تدور في فلكه أكثر من خمسين وسيلة إعًلم ،ما بين قناة فضائية وإذاعة
وصحيفة .وتحدث ا
أيضا عن الجيش الجرار املطيع من أنصار الـ. pyd
تناول هذا الفصل ا
أيضا الدور التضليلي التحاد اإلعًلم الحر التابع الـ . pydواالنتهاكات غير املسبوقة
التي تعرض لها إعًلميون كرد ،بمثل مأساة اإلعًلمي محمد ويس مسلم ،ونفي مراسلي قناتي أورينت نيوز
من قبل األسايش إلى إقليم كردستان العراق .وأشار إلى خطف اإلعًلميين كًلل لياني وجنكين عليكو وفرهاد
حمو وغيرهم .ليأتي الحديث بعد ذلك عن تقارير منظمات إعًلمية دولية حول الوضع اإلعًلمي الكردي.
واختتم الكاتب هذا الفصل بًلئحة تحوي انتهاكات حزب االتحاد الديمقراطي بحق اإلعًلم ومجموعها -ما
بين توجيه الحزب تهديدات بالقتل إلى الصحافي برادوست عزيزي ،وبين قيام األسايش بحرق مقر إذاعة
ا
"آرتا إف إم"؛ واحد وأربعون انتهاكا.
الفصل العاشر من هذا الكتاب تحت عنوان "كوباني :انتصار حزب فوق ركام مدينة" ،يتحدث عن
هذه املدينة التي عدها الكاتب "كوباني تختصر املأساة الكردية السورية" ،ويضيف :استبشر بعضهم ا
خيرا
عندما أعلن حزب االتحاد الديمقراطي تحرير كوباني من نظام األسد ،ووجد في الخطوة بداية لحكم ذاتي
ا
طاملا حلم به الكرد ،إال ان الواقع كان ا
بعيدا عن ذلك ا
تماما ،إذ طرح الـ pydنفسه وارثا لنظام األسد،
ولتتحول سلطة الواقع التي خلقها الـ pydإلى نسخة مشوهة من نظام األسد ،وتصب أعملها كلها في نهاية
املطاف في خدمته .تناول الكاتب تعدد السطات التي تولت على كوباني ،وكيف ّ
طوعت السلطة الجديدة
كوباني على مقاسها ،وكيف جرت املقامرة بمصيرها .وتحدث ا
أيضا عن مرحلة حضور داعش على تخوم
داخليا وخار ا
ا
جيا ،وعن الشرارة التي أشعلت هجوم داعش على كوباني
كوباني وحصاره لها ،لتصبح محاصرة
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ومآالت هذا الهجوم ما بعد تحرير كوباني .وتحدث الكاتب عن أحداث مذبحة كوباني التي جرت على يد
ا
شخصا.
داعش خًلل ساعات الليل ،ووصل عدد ضحاياها إلى أكثر من خمسين
في الفصل الحادي عشر يتحدث الكاتب عن "انتقال القضية الكردية السورية إلى إقليم كردستان"
فيقول :كان أحد أسباب تقارب الكرد ،إضافة إلى العوامل التي تجعلهم أمة واحدة؛ التنسيق بين أنظمة
الدول التي يوجدون فيها ملحاربتهم .إذ أدى التنسيق ملحاربة التطلعات القومية الكردية إلى خلق تعاطف
شعبي كردي عام .ويوجد الكرد السوريون في إقليم كردستان منذ مدة طويلة ،وقد شارك كثيرون منهم في
الثورات الكردية هناك .ويضيف :جرت محاوالت جديدة لتوحيد املوقف الكردي السوري بعد الثورة
السورية ،وخلق جسم سياس ي يعبر عنهم برعاية مسعود البارزاني .وقد استقبل البارزاني قيادة املجلس
الوطني الكردي بعد ستة أشهر من انطًلق الثورة السورية .وتوجت محاوالت إقليم كردستان للتقرب بين
األطراف الكردية السورية املختلفة بالتوقيع على اتفاقات عدة بينها ،إال أنها جميعها تعثرت خًلل التطبيق.
لينتقل الكاتب بعدها للحديث عن مؤتمر الجاليات الكردية السورية في هولير ،والذي يصفه الكاتب
بـ"الخطوة األولى التي تضافرت مع عوامل أخرى لإلضرار بالقضية الكردية السورية" .وينتقل الكاتب
للحديث عن وثيقة القامشلي للتفاهم بين املجلسين الكرديين في  19كانون الثاني/يناير  ،2012وما بينته
الوثيقة من أخطار أصبحت تهدد الكرد .لينتقل بعدها للحديث عن وثيقة هولير ثم اتفاق هولير األول
والثاني ،واتفاق دهوك ،لينتهي الفصل بالحديث عن محطات على طريق التصعيد ضد إقليم كردستان.
في الفصل الثاني عشر "روجآفا ،مآالت الوضع الكردي في سورية" ،يقول الكاتب :على الرغم من أن
ا
ا
مشروعا مقبوال من
روجآفا هي باملحصلة واجهة نظام األسد الكردية ،إال أنها أصبحت في نهاية املطاف
أمرا ا
كثيرين ،بوصفه ا
واقعا ال بدل له .وان روجآفا حملت معها بذور زوالها من البداية ،فقد بقي نظام األسد
ا
ا
ا
عسكريا ا
اجتماعيا في عمقها ،بحيث كان يتحكم بمفاصل الحياة كلها في املنطقة
وأمنيا وإدارايا وحتى
موجودا
ا
على الرغم من دعاوى تحريرها منه .وإن ظهور روجآفا واستمرارها كان مرتبطا بحاجة نظام األسد وأزمته
ا
ا
الوجودية ،فلم تملك بوصفها شكًل إدارايا يعيش في الواقع على هامش مؤسسات النظام حظا بالبقاء.
ويضيف :نظام األسد احتوى من خًلل روجآفا املعارضة الكردية ّ
وحجمها ،ودفن أحًلم الشباب الكردي
الثائر وطموح الكرد املتعطشين للتعبير عن هويتهم القومية في سورية.
ينتقل الكاتب للحديث عن االنقسامات الحادة في املجتمع وتدمير األسرة الكردية ،فيقول :لم يصل كرد
سورية حتى في أسوأ كوابيسهم إلى ما هم عليه اليوم .ويضيف :التهمت روجآفا الكرد حتى سمنت ،ثم جاء
من يأخذها بيدها للمسلخ .وتحدث الكاتب عن إفقار الكرد ونهب منطقتهم تحت عناوين مضللة ،وكيف
وضع مصير الكرد في أيدي أشخاص غير مؤهلين "لقد تحولت روجآفا إلى مسرح الًلمعقول ،يعرض على
خشبته ممثلون من الدرجة العاشرة عروضهم الهزلية" .لينتقل بعدها إلى الحديث حول تدمير التعليم
وتكريس العسكرة وعبادة الفرد "حرر الكرد مناطقهم فأغلقوا املدارس وافتتحوا السجون ،وهكذا حمل
الطًلب نصفهم السًلح ونصفهم اآلخر حقائب الرحيل" .ثم للحديث حول صمت النخبة الكردية " إن أسوأ
ما أنتجته السنوات الكردية العجاف املاضية ،ليس تلك الفئة الضالة املصفقة للموت املجاني الكردي
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فحسب ،بل ذلك الرهط امللتحف برداء الحكمة القومية واملختبئ في حقيقته وراء انتهازيته وجبنه" .ثم
ا
يتناول الكاتب موضوع الهجرة الكردية والتغيير الديمغرافي "حمل الكردي مفتاح بيته وطاف به األزقة بحثا
عن باب لألمل ،وعندما لم يجده عاد وباع البيت ،ثم وضع ثمنه في جيب أول مهرب صادفه لينقله إلى
الحدود" .ويخصص الكاتب فقرة للحديث عن النتائج الكارثية التي خلفتها الهجرة الكردية ،من حدوث تغيير
ديمغرافي ،إلى استفراد حزب االتحاد بمصير املنطقة ،إلى افتقار املنطقة الكردية السورية إلى الفئة العمرية
ا
الشابة املنتجة ،وصوال إلى احتفاظ النظام باملناطق الكردية السورية من دون تكاليف ،إذ سيطر حزب
ا
محو ملظاهر
االتحاد الديمقراطي على امللف الكردي وأداره جيدا ملصلحة األسد ،إضافة ملا عمله الحزب من ٍ
القومية الكردية جميعها من املنطقة مقابل إلباسها ثوبه الحزبي.
الفقرة األخيرة من الكتاب تتحدث عن نهاية روجآفا "من يكتب التاريخ يستعمل قلم رصاص ،يقتل به
الحاضر ،فتتكفل ممحاة املستقبل بخطوطه الهشة" .يتحدث الكاتب هنا حول كيفية إسدال حزب االتحاد
الديمقراطي الستار بشكل مفاجئ على كلمة (روجآفا) وسحبها من التداول ر ا
سميا ،وكيف كان للتطورات
على األرض دورها الكبير في انكشاف الـ ،pydوكيف أقدم على تراجع حقيقي لم يعترف به في إعًلمه ،وكيف
استعاد نظام األسد السيطرة على كثير من املناطق .أخذت سلطة الـ pydالشكلية تتأكل في كل مكان ،ويقول
الكاتب ا
خاتما كتابه :إن كتابة الكلمات األخيرة هذه ،تتزامن مع هجمات منسقة يشنها مسلحو حزب االتحاد
الديمقراطي وأنصاره على األحزاب الكردية السورية ،بعد إصدار إدارة الحزب قرا ارا بإغًلق مقراتها جميعها،
وحرق املكاتب واتًلفها واختطاف مئات من كوادرها ونفيهم .لم يتبق من روجآفا حتى اسمها ،ولم يبق منها
إال عشرات آالف املقاتلين الكرد الذين يحملون ا
سًلحا ال يعرفون مصدره .لم يبق منها إال تهويل إعًلمي
مرض ي بعيد عن الواقع.
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