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RAMAN...36 آراء ص 6آراء ص

 KJK: BI TÊKOŞÎNA HEVPAR VE KURD
 BÛNE XWEDÎ TÊGIHIŞTIN Û NASNAMEYA

NETEWEYÎ

Ehmed: Civînên yek alî, ti çareseriyê nayînin

14 emîn  Kongreya 
Partiya Çep

Partiya Komunist : li 
hember dagirkeriyê 
banga yekîtiyê kir

Şêx Baqî : lidarxistina Kongreya 
Kurdistanî girîng e 

Koordînasyona KJK: Em di pêvajoyek dîrokî 
re derbas dibin ku xwedî wezîfe ne têkoşîna 
bi heybet a jina Kurd ku li çar parçeyên 
Kurdistanê ji Leyla Qasiman heta Viyan 
Soranan, ji Zîlanan heta Sakîne Cansizan, ji 
Şîrîn Elemhûliyan heta Arîn Mîrkanan de-
wam kiriye, bi yekîtiya neteweyî ve bigihînin 
merheleyek hê rêxistinkirî.
Koordînasyona KJK’ê daxuyaniyek nivîskî 
weşand, diyar kir ku Destpêka salên sedsala 
20’emîn, hêzên hegemonîk ên cîhanê li gor 
polîtîkayên qirker û asîmîlasyonîst ên siyase-
ta cîhanê ji bo Kurd wek neteweyekê li Roj-
hilata Navîn cihê xwe negire, Kurdistan bi 
temamî kirine çar parçe û êşên bi sedan salan 

li gelê Kurd rewa dîtine.
Bi berdewamî got, “Tevahî cîhan domahiya sed 
salan li dijî van polîtîkayên qirker û mêtinger 
şahidiya berxwedanên bi heybet ên ciwan û 
jinên Kurdan kirine” û KJK’ê wiha dewam 
kir; “Lê, ji ber domahiya dîrokê berxwedanên 
gelê Kurd parçeyî û xwecih mane, sedsa-
la 21’emîn jî mêtingeriyê xwe domandiye. 
Hêzên mêtinger ku îro jî ji vê rastiyê sûdê wer-
digerin, ji bo karibin destkeftiyên gelê Kurd di 
leha xwe de bi kar bînin, serî li her cure têkîlî 
û tifaqên qirêj didin. Ne tesaduf e ku çeteyên 
mîna DAÎŞ’ê hov, dijminê mirovahî û jinê 
wek mayinin serserî li erdnîgariya Kurdistanê 
bi cih bibin. Rojhilata Navîn çawa ku di şerê 
yekemîn û duyemîn ên cîhanê...br....(2)

Hevseroka Meclîsa Sûriyeya Demokratîk Îlham 
Ehmed, têkildarî civîna Rûsya, Tirkiyeyê û Îranê 
ya 20’ê Kanûnê, ku li Moskowayê bi mijara 
Sûriyeyê hate lidarxistin nirxand:
Ehmed ,diyar kir : hewl tê dayîn encamên leşkerî 
yên ku Rûsya û rejîmê pêk anîne, veguherînin 
encamên siyasî û ev jî bi xwe re çareseriyê nayîne. 
Ehmed bal kişandine ser kuştina sefîrê Rûsya û 
got, Tirkiye ji vê kuştinê berpirsyar e.
Ehmed diyar kir, ji kuştina sefîrê Rûsyayê, herî pir 
Rûsya sûd wergirtiye û bi berdewamî got, "Rûsya 

ev ji xwe re kire weke keysekê.
 Ji ber ku, dema ku Tirkiye bi rewşeke wiha tevlî 
nav civînê bû, neçar ma ku bi temamî xwe radestî 
Rûsyayê bike, Wiha jî bû, Tirkiye dev ji polîtîkayên 
Sûriyê qeriya û piştî vê kuştinê bi temamî çû ser 
eniya Rûsyayê."
Ehmed anî ziman, civîna li Moskowayê yek alî ye 
û amadekariya civîna Astana’yê tê kirin û wiha 
bi nav de çû: "Ev civîn bi tevlêbûna Rûsya, Îran, 
Rejîm û Tirkiyê pêk hat,Di vê civînê de muxalîf 
nîn in... br...(2)

Sekerterê  Partiya Demokratîk Kurdî Sûrî 
Cemal Şêx Baqî da zanîn ku divê hêzên Kurd 
li hember êrîşên li dijî gelê Kurd yekîtiya 
xwe ava bikin û Kongreya Neteweyî ya 
Kurdistanî li dar bixin.

Cemal Şêx Baqî diyar kir ku KCK′ê rewşa ku 
herêm tê re derbas dibe baş dinirxîne û ev tişt 
got: ″KCK′ê di çarçoveya nirxandinên xwe 
de banga lidarxistina Kongreya Neteweyî ya 
Kurdistanî û Partiyên Kurd kir.″

Şêx Baqî destnîşan kir ku pêşketinên ku li 
herçar parçeyên Kurdistanê rû didin lidari-
xistina Kongreya Neteweyî ya Kurdistanê 
ferz dike û wiha pê de çû:″Lidarxisitina 
Kongreya Neteweyî ya Kurdistanî erka 
hêzên Kurdistanî ye. 
Di vê dema ku li herçar parçeyên Kurdistanê 
pêşketinên nû rû didin, taybet piştî êrîşên 
dewleta Tirk ên li ser gelê Kurd. Ji aliyekî ve 
ve jî rewşa ku Başurê Kurditanê tê re derbas 
dibe û pêşketinên bi lez ên ku li  Rojhilata 
Navîn derdikevin holê, lidarxistina Kongre-
ya Kurdistanî girîng e.″

Şêx Baqî anî ziman :″Hin aliyên siyasî yên 

Kurd 
ji ber ku li pey berjewendiyên xwe yên partiyetî 
yên tengin û bi hêzên derve ve girêdayî ne. Ev 
yek li pêşiya lidarxistian Kongreya Neteweyî 
ya Kurdistanî dibe asteng. Divê ev aliyên siyasî 
dûrî berjewendiyên xwe yên teng bikevin, 
yekîtiya xwe ava bikin û bi vê yekê bersiv bidin 
êrîşên dijminên gelê Kurd.″

Şêx Baq wiha dawî li axaftina xwe 
anî:”lidarxistina Kongreya Neteweyî ya 
Kurdistanî berpirsyarikeke dîrokî ye, divê 
hemû alî û hêzên Kurd li hember vê yekê bi 
berpirsyarî tev bigerin.″

Di bin durişmeya ″Federaliya Rojava – Bakurê 
Sûriyeyê çareseriya guncaw a aloziya Sûriyê ye 
14′emîn Kongreya Partiya Çep a Kurdî Sûrî ya 
bi navê ″Kongreya şehîd Ismaîl Kinco″ li salona 
Beylesan a bajarê Amûdê bi beşdariya bi sedan 
Endamên Partiyê  u kesaîtên siyasî  u rewşenbîrî  
iû her wiha  endamên sazî  u partiyên  rojava,   hat 
lidarxistin. Salon bi wêneyên Şehîdên Partiya Çep 
a Kurdî Sûrî û pankartên ku li ser hatine nivîsandin 
″Ber bi Sûriyeke Federal û Demokratîk pireng û 
Ilmanî ve, Hevkariya bi hêzên navnetewî re li 
hember terorê″hatibû xemilandin.
 Kongre bi deqeyeke rêzgirtinê dest pê kir. Pişt-
re Sekreterê Partiyê Mihemed Mûsa axivî û 
bixêrhatina beşdaran kir.
Mihemed Mûsa destnîşan kir ku Partiya Çep a 
Kurdî Sûrî bi saya fedakariya gel hat damezran-
din û berxwedana YPG/YPJ′ê û Hêzên Sûriya 
Demokratîk (QSD) ji bo azadiya gelên herêmê 
nirxandin.
Mûsa kiryarên dewleta Tirk li ser herêmên Roja-
va – Bakurê Sûriyeyê şermezar kir û diyar kir ku 
gel Kurd paşve nakşên û da xuyakirin ku Tirkiyê 
hemû siyasetên kuştin, rûxandin,...br...(2)

Bi aramanca xurtikirina têkiliyan, nirxandinên 
geşedanên dawî, şandeyek ji Desteya Parastinê 
ya Kantona Cizîrê, Fermandariya Giştî ya YPG/
YPJ‘ê serdana Buroya Partiya Komunmîst a 
Kurdistanê ya li Girkê Legê kir.
Şande ji Hevserokê Desteya Parastinê Rêzan Gulo, 
Berdevkê Fermî yê YPG‘ê Rêdûr Xelîl, Berdev-
ka Fermî ya YPJ‘ê Nesrîn Ebdullah, Rêvebera 
Komîteya Têkiliyan a Desteya Parastinê Hebûn 
Ferzende pêk hat.
Şande ji aliyê Sekireterê Giştî yê Partiya Komunîst 
a Kurdistanê, Endamê Buroya Siyasî Nîdal Kihêl 
û Endamê partiyê ve hate pêşwazîkirin.
Berdevkê Fermî yê YPG‘ê Rêdûr Xelîl geşedanên 
dawî yên siyasî û leşkerî, Hemleya Xezeba Firatê 
nirxand û diyar kir ku pêşveçûna şervanên Odeya 
Çalakiyan a Xezeba Firatê didome û 5 km nêzî 
bajarê Tebqayê bûne.
Rêdûr Xelîl girîngiya yekrêziya gelê kurd li 
hember planên dewleta Tirk ên li dijî gelê Roja-
va û Bakurê Sûriyê ve anî ziman û rola Partiya 
Komunîst a Kurdistanê ya di girke-ziyaretikirine-
sandeyeke... br...(2)

ماذا ينتظر نساء الـPYD  في 2017

 PYD عقد حزب االتحاد الديمقراطي
 / األول  كانون  شهر  من   20 الـ  في 
ديسمبر 2016 المؤتمر األول للحزب 
في حي الشيخ مقصود، بحضور أعضاء 
ومندوبي الحزب في مدينة حلب وأمينة 
الحزب،  عام  مجلس  عضو  أوسي 
أصدر  المؤتمر  من  االنتهاء  وبعد  هذا 
القرارات  تضمن  ختامياً  بياناً  الحزب 
المؤتمر وجاء  هذا  تمخضت عن  التي 

في نص البيان الختامي:

انعقد المؤتمر بتاريخ 20/كانون األول 
– ديسمبر 2016م، تحت شعار "سوريا 
الديمقراطي  الحل  وضمان  الفيدرالية 
والعيش المشترك لشعوبها"، بمشاركة 
110 مندوباً لحزب االتحاد الديمقراطي 
عن  وممثلين  حلب  مدينة  في   PYD
المؤسسات  وكافة  السياسية  األحزاب 

التنظيمات العاملة في المدينة.
الممثلين  قبل  من  الكلمات  إلقاء  وبعد 
عن األحزاب والمؤسسات والتنظيمات 

المدعوة للمؤتمر،... التتمة .. (ص3)

لطالما ُعِرَف عن حزب االتحاد الديمقراطي 
PYD دون أقرانه من األحزاب الكردية أو 
ولطالما  للمرأة،  بمناصرته  السورية  حتى 

نشط وكافح لتحريرها وتحقيق حرية شعبه.

 عبر تاريخه القصير والمليء ظهرت نسوةً 
النظر في  قائدات وثاقبات  الطليعة وكنَّ  كنَّ 
التي  كوباني  شيالن  وأبرزهن  المستقبل، 

قذرة  لمؤامرة  الموصل  مدينة  في  تعرضت 
أدت الستشهادها مع أربع من رفاقها. 

 PYD الديمقراطي االتحاد  حزب  شهد  كما 
خالل ثورة روج آفا قيادته من قبل نخبة من 
اللواتي استطعن تحقيق منجزات  السياسيات 
للمرأة  فكان  الالحقة،  األجيال  بها  ستفتخر 
المرأة  وقفة  الديمقراطي  االتحاد  حزب  في 
وإرادتها  بعزيمتها  والقادرة  المتحررة 

بيئة  في  المعجزات  صنع  على  الفوالذية 
تعارض فكرة وجودها الهوياتي، وذلك بفعل 

أنظمة شمولية تعاقبت على حكم الكرد.

محط  دوماً  كانت  السياسية  الكردية  فالمرأة 
ليقارع  للرجل  وإلهام  قوة  ومصدر  إعجاب 
في  ويصمد  دناءة،  الشوفينية  الذهنيات  أشد 

وجه... التتمة (ص3)

Em pirr dişibin 
hev

حزب االتحاد الديمقراطي PYD يعقد مؤتمره 
األول في حي الشيخ مقصود

وطٌن ال 
نحميه ... 
ال نستحُق 
العيَش فيه

ضرورات المرحلة الخطرة التي تمر 
األوسط  الشرق  شعوب  عموم  بها 
وباألخص الشعب الكردي؛ تستدعي 
من  القوى السياسية في روج آفا- شمال 
سوريا قراءة ثاقبة تنّم عن مسؤولية 
الملقاة  المهام  وضخامة  القوى  هذه 
على عاتقها، فبدل أن يتم اإلساءة إلى 
المبادرات التي تدعو إلى ترتيب جديد 
إرادة  إلى  واالمتثال  الكردي  للبيت 
الشعب الكردي وعموم مكونات روج 
آفا، وتنفيذ األجندة الوطنية ومغادرة 
من  المتقدمة  الحالة  وتمكين  فورية، 
األمن واالستقرار التي وصلت إليها 
مناطق روج آفا- شمال سوريا وذلك 
بفضل دماء آالف من شهداء وحدات 
حماية الشعب والمرأة وعموم قوات 
سوريا الديمقراطية، وتحصين نموذج 
الحل الديمقراطي المتمثل بالفيدرالية 
الديمقراطية، بدالً من هذا كله وأموراً 
أخرى ال تقل أهمية عنها؛ نرى بأن 
تقرأ  عادتها  كما  متحزبة  شخصيات 
بغية  الغير  بعيون  المبادرة  هذه  مثل 
لكل  المعادي  الغير  أجندات  تنفيذ 
حتى  تحقيقها  تم  التي  المكتسبات 
اللحظة، هذه المكتسبات التي سيُكتب 
لها في فترة ليست بالبعيدة االنتقال من 
فاكتو  والدي  الثورية  الشرعية  حالة 
بها  الواقع (المعترف  إدارة حال  أي 
أوضاع  تشبع  أوضاع  في  عالمياً 
الحرب واألزمة السورية) إلى حالة 
الشرعية القانونية والدستورية في أول 
خطوة عملية ونيّة راعيي حل الملف 
الدولية من  اإلرادة  السوري وعموم 
اإلقدام العملي على إسدال الستار على 
الدمار والعنف في سوريا؛ مع العلم 
أن مثل هذا الستار المنسدل سيحتاج 
السوريين وقتاً ليس بالقليل من الزمن 

حتى يحظو به؛ كما هو المتوقع.
الدعوة  مبادرة  أطلقت  التي  األيادي 
إلى الحوار بعد مغادرة سريعة للمواقع 
فيها  التي وقعت وظهرت  المشبوهة 
بعض شخصيات من أحزاب المجلس 
الكردي؛ تدل على القوة التي تتحلى 
المكتسبات  على  وتدل  ُمطلقيها،  بها 
الماضية،  السنوات  طيلة  المنجزة 
بالواقعية  تتحلى  أنها  على  وتدل 
أما  باالستراتيجية.  التحلي  وعمق 
معاني  واعطاء  عليها،  التشويش 
في  سنجد  لها؛  مشوهة  ودالالت 
في  تنتهي  أنها  في  ُمصدريها  تَتَبِع 
يجهر  الذي  التركي  النظام  حضن 
قوالً ويظهر فعال عدائياً حيال روج 
آفا ومشروع الفيدرالية الديمقراطية. 
أية  بأن من يرفض  المؤكد  وأنه من 
مبادرة تنحو منحى التوافق واالتفاق 
وترتيب البيت الكردي والمضي في 
انعقاد  وجه  في  العقبات  كل  تذليل 
لم  الكردستاني  الوطني  المؤتمر 
يعدوا يمتلكون قرارهم وأنهم مسلوبي 
الفاشي  التركي  النظام  وأن  اإلرادة، 
واستخباراته يعلمان مدى تورط هذه 
الشخصيات في مستنقع الخيانة وتنفيذ 
أوكلت  التي  العدائية  المهمات  جميع 
إليهم في تنفيذها من عمر هذه األزمة 
السورية. وهذا ما ينطبق اليوم على 
ضمنهم  ومن  االئتالف  قادة  أغلبية 
الوطني  المجلس  من  (مجموعة) 
الشخصيات  ببعض  متمثالً  الكردي 
المهيمنة عليه والمرتبطة بدورها مع 

هذه الجهات المعادية. 
مثل كل التجارب في التاريخ، ومثل 
حدثت  التي  والحروب  أزماتها  كل 
فيها، تؤكد بأن الكثل المعرقلة للحلول 
ال يمكن أن تدوم، وأنها في زوال كما 
حال األنظمة االستبدادية في الشرق 

األوسط وعموم العالم.   

تركيا اليوم: 
ُسْتَرةٌ من ُرقٍَع؛ 
حكايةٌ لألقنعة 

المتساقطة

الـ PYD يعقد المؤتمر الثاني إليالة ديريك

روبوسكي في انتظار العدالة، واإلدانة ال تكفي...

نحو  حرة  آفا  روج  "من  شعار  تحَت 
سوريا فيدرالية ديمقراطية" َعقََد حزُب 
مؤتمرهُ   PYD الديمقراطي  االتحاد 
هيكلة  إلعادة  ديريك،  إليالة  الثاني 

اإلدارة وتنظيمها في إيالة ديريك.
الثقافة  صالة  في  المؤتمر  ُعقَِد   
الرئيسين  بحضور  ديريك  في  والفن 
المشتركين لحزب االتحاد الديمقراطي 
وأعضاء  هللا،  عبد  وآسيا  مسلم  صالح 
الحزب من مدينة ديريك وقرى برآف 
وكوجرات، باإلضافة إلى ممثل حركة 
 ،TEV-DEM الديمقراطي  المجتمع 

والرئيس  الشهداء،  عوائل  ومؤسسة 
الديمقراطي   االتحادي  للنظام  المشترك 
لشمال السوري، وممثل حزب االتحاد 
العشائر  وجهاء  وممثل  السرياني، 
الوحدة  حزب  وممثل  ديريك،  في 
الديمقراطي الكردي السوري (الوحدة)، 
وممثلو بعض مؤسسات اإلدارة الذاتية، 
ومؤسسات المجتمع المدني في ديريك.

الوقوف دقيقة صمت على أروح   بعد 
شهداء الحرية، ألقت الرئيسة المشتركة 
لحزب االتحاد الديمقراطي PYD آسيا 

عبد هللا ... التتمة ...(ص3)

اتحاد اإلعالم الحر يعقد مؤتمره الثالث في قامشلو
اليوم  آفا  الحر في روج  اتحاد اإلعالم  َعقََد   
السبت الـ 7 من يناير/ كانون الثاني 2017  
شيخو  محمد  مركز  في  الثالث  مؤتمره 
شعار  تحت  قامشلو  مدينة  في  والفن  للثقافة 
"السائروَن على دربِّ الحقيقِة عماُد اإلعالم 
 180 من  أكثر  بمشاركة  وذلك  الحر"،  
فيما  آفا،  روج  في  إعالمية   وجهة  عضواً 
لم يستطع أعضاء مقاطعة عفرين الحضور 

نتيجة األوضاع األمنية.
للمجلس  المشترك  الرئيس  المؤتمر  وحضر 
التأسيسي للنظام الفدرالي الديمقراطي لشمال 
الهيئة  وعضو  السلوم،  منصور  سوريا 
حنيفة  الديمقراطي  المجتمع  لحركة  التنفيذية 
حسين، الناطقة الرسمية باسم غرفة عمليات 
والناطقة  أحمد،  الفرات جيهان شيخ  غضب 
باسم مؤتمر ستار أفين سويد، وممثلين على 
المجتمع  لحركة  الدبلوماسية  العالقات  لجنة 
وممثلين  الجزيرة،  مقاطعة  في  الديمقراطي 
الجزيرة  مقاطعة  في  المثقفين  اتحاد  عن 

وضيوف ممثلين عن األحزاب السياسية.
دقيقة  بالوقوف  المؤتمر  أعمال  افتتح 
كلمة  وألقى  الشهداء،  أرواح  على  صمت 
الفيدرالية  للنظام  المشترك  الرئيس  االفتتاح 
في  بارك  الذي  السلوم  منصور  الديمقراطي 

البداية انعقاد المؤتمر وتمنى له النجاح.

روج  في  اإلعالميين  بأن  السلوم  وأكد 
حقيقة  نشر  استطاعوا  القليلة  وبإمكانياتهم 
وجه  في  والوقوف  المنطقة  في  الشعوب 

المخططات المعادية لوحدتها.
اإلعالم  إن  قائالً:"  كلمته  في  السلوم  وتابع 
اإلعالميون  أثبت  وقد  بها  يستهان  ال  جبهة 
في روج آفا  بأنهم على قدر المسؤولية الملقاة 
اإلرادة  نملك  ونحن  عاتقهم..........  على 
وفي  نهجنا  في  أحرار  نحن  الحرة،  والكلمة 
ملتزماً  أهدافنا، أهيب بكم أن تكونوا إعالماً 

لقضية شعبكم ولكافة مكونات المنطقة".
التنفيذية  الهيئة  عضوة  قبل  من  كلمة  ألقيت 
حسين  حنيفة  الديمقراطي  المجتمع  لحركة 
انعقاد المؤتمر  التي باركت في بداية كلمتها 

منهم  واإلعالميين  الحرية  مناضلي  على 
المؤتمر هو وفاء  انعقاد  بأن  خاصة، وبينت 

للشهداء اإلعالميين في ثورة الحرية.
وأكدت حنيفة بأن الصحفي هو ضمير المجتمع 
وكاميرته، وصوته عن  بقلمه،  يعبر  ولسانه 

الحقيقة والثورة في روج آفا والعالم.
اإلعالم  التحاد  المشترك  الرئيس  ألقى  كما 
الحر أكرم بركات كلمة رحب فيها بالحضور 
وأكد أن عام 2016 كان عاماً مليئاً باألحداث، 
وأشار إلى أنهم في االتحاد أقاموا العديد من 
النشاطات والفعاليات اإلعالمية، خاصة في 
التركية  والهجمة  األحداث،  مجريات  رصد 

األخيرة على مدن باكور كردستان.

 لم يكن المغول الوحيدين الذين تركوا 
بصمتهم المميزة في التاريخ االجرامي 
اإلبادة  في  أساليبهم  وتنوع  للبشرية، 
الشاملة، فيقال " منذُّ  الغزو المغولي".

المغولي والذي  التاريخ   والمتمّعن في 
التركية  الدولة  تاريخ  ما  حٍد  إلى  يشبه 
الحالية، يجد بسهولة أن اإلبادة الشاملة 
كانت  ما  بقدر  عسكرياً  أسلوباً  تكن  لم 
استراتيجية سياسية،  فكانوا يعرضون 
االستسالم ودفع الجزية أوالً، والمدينة 
الدمار  مصيرها  يكون  ترفض  التي 
فتتهاوى  لغيرها،  عبرة  لتكن  الشامل 
تحت  مستسلمة  والبالد  المدن  سريعاً 

تأثير الرعب.
 هذا ما حدث في ماٍض كانت تسود فيه 
لم يكن هناك ِمن  الغاب، حيث  شريعة 
قانوٍن دولٍي وال َمن حسيٍب أو رقيب، 
عصرنا  في  أحٌد  يتصور  هل  لكن 
د دولة لهدم مدينة بعد  الحاضر أن تُعمَّ
فعلتها   نعم  بفعلتها؟  وتنجو  احتاللها 
الدولة التركية التي لم ترث من المغول 

سوى الغزو واإلجرام واإلبادة.
إال  كردستان  تراب  من  بقعةٌ  تبقى  لم   
التركية  الطائرات  لقصف  وتعرضت 

التي ال تميز بين البشر والحجر.
"جزرا  في  الواقعة  شرناخ  مدينة   
قرب  كردستان   شمال  في  بوطان" 
الحدود مع إقليم جنوب كردستان، وبعد 
نقض الدولة التركية  لكل هدنٍة ووقٍف 
إلطالق النار والذي يعلنها حزب العمال 
الكردستاني من جانبه، وعلى مدى أكثر 

التركية  الحكومة  تعاود  من 35 عاماً، 
بنهج سياستها المعروفة بقصف القرى 
وجنوبي  شمال  في  الكردية  والمدن 
كردستان، وتالحق وتعتقل اآلالف من 
شرناخ  مدينة  الكردي،  الشعب  أبناء 
وضواحيها  قراها  تعرضت  والتي 
والمدينة نفسها للدمار والتهجير مراٍت 
القرى  أحدى  سكان  استفاق  عدة. 
"روبوسكي"  قرية  وهي  لها  التابعة 
مجزرة  على  الـ28\12\2011  في 
قامت  حيث  التركي،  الطيران  أرتكبها 
من  مجموعة  بقصف  التركية  الدولة 
القرويين،  األمر الذي أسفر عن فقدان 
لم  هؤالء  لحياتهم،  كردياً  مدنياً   34
يكونوا مقاتلين، بل كانوا قرويين كرد 
عيشهم،  لقمة  لكسب  يعملون  بسطاء 
والتي مزجتها الدولة التركية بالدم لكل 
من يشعر بوجوده الكردي، ففي تركيا 
عليه  يحاسب  جرٌم  القومي  الشعور 

صاحب الشعور.     
 خمسةُ أعواٍم مرت على المجزرة التي 
وقعت في قرية "روبوسكي" وال يزال 
أهالي الضحايا بانتظار تحقيق العدالة.

لمجزرة  يكترث  أحد  ال  األسف  ومع 
لبقية  أحد  يكترث  لم  كما  روبوسكي، 
الشعب  لها  تعرض  التي  المجازر 
والمستبدين،  الطغاة  يد  على  الكردي 
المحاكم  أروقة  في  طيها  وسيتم 
عالمنا  عليه  يبدوا  ما  وهذا  كسابقاتها، 

في القرن الواحد والعشرون. 
دوست ميرخان
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وفٌد من هيئة الدفاع والحماية الذاتية يزور مكتب 
 PYD عالقات الـ

قاَم وفٌد من هيئة الدفاع والحماية الذاتية في 
كانتون الجزيرة بزيارٍة إلى مكتب حزب 
ضم  وقد   ،PYD الديمقراطي  االتحاد 
الوفد كالً من "ريزان كلو، ريدور خليل، 
حيث  فرزند"  وهبون  والت،  وسيامند 
المبادرة  عن  والت  سيامند  السيد  تحدث 
األحزاب  لزيارة جميع  بها  يقومون  التي 
عن  واالبتعاد  آفا،  روج  في  السياسية 
قائالً:"  بين األحزاب  السياسية  الخالفات 
كوننا نمثل قوات الحماية  لجميع مكونات 
أن  نأمل  وأضاف  تفرقة،  دون  آفا  روج 
السياسية  األحزاب خالفاتهم  يضع جميع 
المسؤولية  بروح  يتحلوا  وأن  جانباً 
هذه  في  عاتقهم  على  الملقاة  التاريخية 
من  شعبنا  تاريخ  من  التاريخية  المرحلة 

أجل نيل كافة حقوقه.
َب سيهانوك ديبو مستشار   من جانبه رحَّ
االتحاد  لحزب  المشركة  الرئاسة 
دور  َن  وثمَّ بالوفد،   PYD الديمقراطي 
عالياً،  الذاتية  والحماية  الدفاع  هيئة 
قد  آفا  روج  مكتسبات  جميع  إن  وقال:" 
تحققت بفضل تضحيات اآلالف من ابنائنا 
إن حزب  قائالً:"  ديبو  الشهداء"،  وتابع 
الحل  مشروَع  يملك  الديمقراطي  االتحاد 
روج  في  الديمقراطية  بالفدرالية  المتمثل 
ممدودةٌ  يدنا  وأن  سوريا،  وشمال  آفا 
لجميع األحزاب والحركات السياسية في 
الكردي،  البيت  ترتيب  إلعادة  آفا  روج 
التي  والتشنجات  الخالفات  واالبتعاد عن 

تقسم شارع الكردي في روج آفا.  

ممثلية الـ PYD في باشور تستقبل نائبة في 
البرلمان العراقي

استقبلت ممثلية حزب االتحاد الديمقراطي 
PYD في باشور كردستان السيدة سروت 
عبد الواحد النائبة في البرلماني العراقي 
في   ( گوران   ) التغيير  حركة  كتلة  عن 

مكتب المثلية في السليمانية. 
من  أعضاٌء  النائبة  االستقبال  في  كان 
حزب االتحاد الديمقراطي PYD برئاسة 
باشوري  في  الحزب  ممثل  حسو  غريب 
غريب  َب  َرحَّ والعراق.بدوره  كردستان 
حسو بالسيدة سروت عبد الواحد البرلمانية 
العراقية, وتحدث مطوالً عن ثورة روج 
الذي  والمشروع  المرأة)،  (ثورة  آفا 
أصبح محط أنظار العالم المتمثل باالدارة 
ليصبح  يتطور  الذي  الديمقراطية  الذاتية 
المكونات،  جميع  بمشاركة  فدرالي  نظام 
والذي أصبح البديل عن النظام المركزي 
لعقوٍد طويلٍة  المنطقة  لشعوب  المضطهد 
بواسطة أنظمة دكتاتورية احتكرت الحكم 

على شكِل حكٍم وراثي عائلي.
عبد  سروت  السيدة  تحدثت  جهتها  من 
عن  العراقي  البرلمان  في  النائبة  الواحد 
كتلة گوران عن رمزية المقاومة في روج 
في  فقط  ليس  الذاتية  اإلدارة  ودور  آفا، 
روج آفاي كردستان بل في سورية كاملةً, 
ثورة  قيادة  في  المرأة  بدور  أشادت  كما 
العسكرية  المجال  آفا وقيادتها كافة  روج 
والسياسية واالجتماعية.كما أكدت السيدة 
كحركة  المستمر  دعمهم  عن  سروت 
البرلمان  من  كِل  في   ( گوران   ) التغيير 
آفا.  روج  لثورة  والكردستاني  العراقي 
وفي ختام اللقاء أكد الطرفان على ضرورة 
إلنه  الكردستاني،  الوطني  المؤتمر  عقد 
كافة  حل  على  القادر  الوحيد  المؤتمر 
المشاكل العالقة بين األحزاب الكردستانية 
من جهة, والذي سيصبح كالحصن المنيع 

ضد أعداء الشعب الكردي.

قامت لجنة العالقات الدبلوماسية في حزب االتحاد 
كل  بعضوية  عامودا  إيالة   PYD الديمقراطي 
العالقات، ومحمد  لجنة  من ماهر شيخي مسؤول 
العمري وهيلين شويش بزيارة السيد عدنان صالح 
خلف من المكون الكردي اليزيدي بقرية مركب، 
القائد  مشروع  عن  الحديث  اللقاء  خالل  تم  حيث 

آبو، مشروع األمة الديموقراطية والذي تبناه حزب 
االتحاد الديمقراطي PYD وما تتضمنه من مبادئ 
إلى  باإلضافة  المشترك،  والعيش  الشعوب  ة  أخوَّ
الحديث عن التطورات السياسية في المنطقة وفي 

سوريا عموماً.

صالح مسلم يشارك في ندوة جماهيرية للحزب 
الماركسي اللينيني األلماني

األلماني  اللينيني  الماركسي  الحزب  عقد 
في مدينة كيلسين كيرشين األلمانية ندوة 
جماهيرية حول الكرد، حضرها الرئيس 
الديمقراطي  االتحاد  لحزب  المشترك 
PYD صالح مسلم، خجي بركات ممثلة 
تنظيم المرأة في الحزب، غابي غيرتنير 
الليني  الماركيسي  الحزب  مسؤول 
عالقات  منسق  إنجيل  شتفين  األلماني، 
إيكور  منظمة  ضمن  الماركسي  الحزب 
مجموعة  منظم  آولمان  وفريتز  العالمية، 
إلى  باإلضافة  الدولية،  كوباني  مساندة 

المئات من األلمان.

بشكل  الُكرد  حول  الندوة  تمحورت  وقد 

بشكٍل خاص السيما في  آفا  عام، وروج 
منطقة  ومستجدات  تطورات  آخر  ظل 
االحتالل  إلى  واإلشارة  األوسط،  الشرق 

لمناطق شمال سوريا وروج آفا.

الحكومة  إرهاب  إلى  الحضور  ونوه 
باكـور  كرد  ضد  الممنهج  التركية 
الشعوب  حزب  برلمانيي  اعتقال  وكذلك 

الديمقراطي.

هذا وشددوا على ضرورة دعم الُكرد في 
فاشية  بوجه  والوقوف  وباكـور  آفا  روج 
اإلرهابية  والتنظيمات  والتنمية  العدالة 
التي تحاول إنهاء وجود الُكرد والثوريين 

على حد وصف المشاركين.

الـPYD يعقد سلسلة اجتماعات في مقاطعة عفرينلجنة العالقات في الـ PYD تزور قرى في عامودا

سلسلة   PYD الديمقراطي  االتحاد  حزب  عقد 
وذلك  عفرين،  مقاطعة  في  ألعضائه  اجتماعات 
سيعقدها  التي  الموسعة  لالجتماعات  استعداداً 

الحزب في المقاطعة. 

ناحية شيراوا وحي  في  االجتماعات  وُعقدت  هذا 
األشرفية بمدينة عفرين من قبل أمينة أوسي عضو 
 PYD الهيئة المركزية لحزب االتحاد الديمقراطي

وبشير مصطفى عضو المجلس العام للحزب،
 تم فيها تحليل الوضع السياسي العام الذي تمر بها 
الوضع  على  والتركيز  أوسطية،  الشرق  المنطقة 
في  الوضع  مستجدات  وآخر  والكردي  السوري 

حلب ومناطق الشهباء.
 تالياً تم مناقشة الوضع التنظيمي للحزب في مدينة 

عفرين وناحية شيراوا.

الـ PYD يعقد عدة اجتماعات ألعضاء الحزب في الدرباسية

الثاني  العامة لعقد المؤتمر  في إطار التحضيرات 

إيالة  في   PYD الديمقراطي  االتحاد  لحزب 
اللجنة  عضو  كوتي  نبي  محمد  قام  الدرباسية، 
الباقي  وعبد  أحمد  اسماعيل  واإلداريين  التنفيذية 
محمد بعقد سلسلة من االجتماعات أعضاء الحزب 
في كل من خط الشهيد عدنان والشهيد حميد ومنطقة 
زركان وسيكر، كما تم عقد اجتماع أعضاء الحزب 
تفعيل  أجل  الذاتية  اإلدارة  مؤسسات  في  العاملين 
دورهم في المؤسسات، وكانت النتائج ايجابيه من 
الهرمية  تبيان  و  حزبية  خلية   15 تشكيل  خالل 

التنظيمية فيها.

الـ PYD يستذكر الشهيد أيوب عباس في تربسبيه

باستذكار   PYD الديمقراطي  االتحاد  حزب  قام 
االتحاد  حزب  عضو  عباس  أيوب  الشهيد 
في   دلشير  الشهيد  مقبرة  في  وذلك   الديمقراطي، 
إيالة تربسبية، خالل المراسيم تحدثت عضو لجنة 
العالقات في الحزب عن دور الشهداء وفضلهم في 
االتحاد  وإن حزب  الحرية،  الى  آفا  روج  إيصال 
الديمقراطي هو ثمرةُ وامتداُد نهِج الشهداء لترسيخ 

قيم الديمقراطية.

على  سيستمر  الديمقراطي  االتحاد  حزب  وأن 
الطريق الذي رسمه الشهداء، وكذلك الحفاظ على 

نهجهم المقدس في إيصال الوطن إلى بر األمان.

vde bûye erdnîgariyeke ku 
hevsengiyên siyasî yên cîhanê 
hatine sazkirin, her wiha îro jî 
ji ber navenda 3’yemîn Şerê 
Cîhanê ye, bûye erdnîgariyeke 
ku hevsengiyên nû tên sazki-
rin. Dîrokê nîşanî me daye ku 
mîna sedsala 20’emîn, sed-
sala 21’emîn jî ji bo hêzên 
navneteweyî û herêmî kari-
bin hêzên xwe biparêzin wê 
hevsengiyên nû yên Rojhilata 
Navîn dîsa li ser Kurdistanê 
ava bikin. Di vî şerî de ku tevahî 
hêz dixwazin bi bandor bibin, 
têkîlî û tifaq rojane diguherin, 
gelê Kurd ji bilî yekîtiyê nikare 
pişta xwe bi ti rastî û hêzên din 

 br... KJK: BI TÊKOŞÎNA HEVPAR VE KURD BÛNE XWEDÎ TÊGIHIŞTIN Û NASNAMEYA
NETEWEYÎ

germ bike. Di vê atmosferê de 
a stratejîk yekîtiya neteweyî ye 
ku xwe dispêre hêza cewherî.”
‘KJK’ê bal kişand, “Kurd, di 
sedsala 20’emîn de jî şerê man 
û nemanê didin, bi êş û bedelên 
mezin jî bûne xwedî deskeftiyên 
mezin û wiha domand; “Nîv 
sedsal e ku gelê Kurd û jinên 
Kurd jî li tevahî parçeyan 
bûne xwedî rêxistinbûyinên 
xurt û berxwedanên bi hey-
bet. Berxwedan û têkoşînên 
li her parçeyekî pêş ketine, 
sînor bêwate kirine, yekîtiyeke 
ruhî ya ku parçeyek qedera 
parçeyekî din bandor dike û 
diyar dike, çêbûye. Di Şore-

şa Rojava de gelê Kurd li her 
parçeyî rabûye ser piyan, ji bo 
vê berxwedana bi heybet ciwan 
û jinên Kurd ji her çar parçeyên 
Kurdistanê tevlî bûne, ruhê 
yekîtiya neteweyî beyan kiri-
ne. Şoreşa Rojava nîşan daye 
ku; bi têkoşîna hevpar ve êdî 
Kurd ji her demê zêdetir bûne 
xwedî têgihiştin û nasnameya 
neteweyî.
KJK’ê wiha dewam kir:Em di 
pêvajoyek dîrokî re derbas di-
bin ku xwedî wezîfe ne têkoşîna 
bi heybet a jina Kurd ku li çar 
parçeyên Kurdistanê ji Leyla 
Qasiman heta Viyan Soranan, ji 
Zîlanan heta Sakîne Cansizan, 

ji Şîrîn Elemhûliyan heta Arîn 
Mîrkanan dewam kiriye, bi 
yekîtiya neteweyî ve bigihînin 
merheleyek hê rêxistinkirî. Ev 
pêvajo, ji bo sazkirina yekîtiya 
neteweya gelê Kurd wek jin ro-
lek pêşengî dide ser milên me. 
Wek gelekî ku li çar parçeyan 
di bin pençên qirkirinê de ye, ji 
bo wek gelekî parastina hebûna 
xwe û sazkirina hebûna xwe, 
pêwîst e ku li ser bingehekî em 
bigihêjin hev û divê li her parçe-
yan li ser esasê îradeya cewherî 
ya gelê Kurd em statuyê bi dest 
bînin.
Wek netewe, îro hem em bi 
rîskên mezin re hevrû ne hem 

jî ji her demê zêdetir xwedî 
derfet in ku li xaka Kurdistanê 
dawiyê li her cure mêtingerî û 
dagirkeriyê bînin û azadiya xwe 
bi dest bînin. Tenê em îradeyek 
hevpar nîşan bidin. Wek KJK, 
bi nêzîkatiyek berpirsiyarî ji bo 
ji eniya jinê yekîtiya neteweyî 
bi pêş bikeve, em amade ne 
ku rol û mîsyona dikeve aliyê 
me pêk bînin. Em bang li 
rêxistinên jinan, kesayetan û 
jinên ciwan ên li çar parçeyên 
Kurdistanê dikin ku em li ser 
bingehekî hevpar bicivin, bi 
ked, fikr û têkoşîna xwe tevlî 
pêvajoya avakirina yekîtiya 
neteweyî bibin. Di pêvajoyek 

wisa de ku li her parçeyî êrîşên 
sîstematîk ên li dijî ruh, hêza 
me ya fikrînê, laşên me gihişti-
ye asta şerekî, wek jinên Kurd 
ji her demê zêdetir ji bo me 
pêdivî ye ku em hê zêdetir bên 
gel hev, pirsgirêkên xwe yên 
hevpar bi hevparî nîqaş bikin û 
çareseriyên hevpar bi pêş bixin.
Li ser vî esasî em bawer in ku 
wê rêxistinên jinan, kesayet, 
jinên ciwan ên li çar parçeyên 
Kurdistanê bi berpirsiyartiye-
ke dîrokî nêzî banga yekîtiya 
neteweyî bibin, careke din 
destnîşan dikin ku di vê xisûsê 
de em ê her cure berpirsiyariya 
ku dikeve aliyê me pêk bînin.”

. Civîneke wiha ye ku bi destê 
wan aliyan ve tê organîzekirin 
ku destê rejîmê xurt dike."
Derbarê rewşa HELEB Û BAB 
de
Ehmed da xuyakirin, piştî 
civînê Rejîma Beas bi temamî 
serketina Helebê ragihandiye, 
di civînê de plana wê hatiye 
girêdan bê ka piştî Helebê wê ji 
kû dest pê bikin.
Îlham Ehmed da zanîn,  Bab bi 
destê Tirkiyê ve hatiye hiştin û 
wiha pê de çû: "Tirkiye hewl 

br... Ehmed: Civînên yek alî, ti çareseriyê nayînin
dide ku hêrsa xwe di serê Babê 
re derxîne. Her wiha hewl dide 
ku kantonên me nebin yek. Van 
du rojên dawî êrîşên giran bi ser 
Babê de çêbûn. Di rastiyê de jî 
dewleta Tirk li Babê komkuji-
ya sivîlan dike. Di nav de zarok 
bi tevahî 49 sivîl hatin kuştin, 
di van rojên dawî de. Rastiya 
dewleta Tirk ev e, Ji komkuji-
ya sivîlan pê ve ne tiştekî din 
e.Dema ku fêhm kir di diyarkir-
na çarenûsa Sûriyê de ti bandora 
wê nemaye, weke li her deverê, 

li vir jî berê xwe dide sivîlan."
 Ehmed bi berdewamî wiha 
dibêje, "Ji bo vê sedemê jî 
ne civîneke wiha ye bikari-
be ji pirsgirêkên Sûriyê re 
çareseriyê bîne. Beriya civînê 
pêngavên leşkerî hatin avêtin, 
Niha jî encamên ku bi dest ve 
anîne dixwazin veguherînin 
encamên siyasî. Pêngavên beri-
ya danûstandinan in. Ango dix-
wazin biçin encameke wiha; êdî 
muxalefet nema, dixwazin bînin 
wê rewşê ku bibêjin, wê bi kîjan 

hêzan re muzakere werin kirin. 
Rewşeke wiha derketiye holê 
ku dewletên ku herî pir destê 
wan di nav Sûriyê de heye, wê 
bibêjin, me li hev kir û çareser 
kir."
Ehmed li ser planên ku weke 
encamên civînên jî got, di-
fikirin ku yên ku ev bi salan 
e li ser navê Tirkiyê muxalîf 
mane werin efûkirin. Ehmed bi 
berdewamî got:
"Ku ev weke çareseriyê were 
fikirandin, ji bo gelên Sûriyê 

bobelat e. Wê şaşîtiyeke mezin 
be ku hêzên tevlî civînê bûyin, 
bifikirin ku pirsgirêk wêb i vî 
rengî çareser bibe, Ji ber ku 
muxalîf ne tenê ew in, Li Sûriyê 
muxalîfên şoreşger jî hene, Bi 
salan e têdikoşin. Muxalefete-
ke wiha heye ku sîstemê ava 
dike, Sûriyê demokratîk dike, 
yekîtiya wê diparze û ji bo vê 
têdikoşe. 
Helbet li qadên cihê hevdîtin 
têne kirin. Ji tecrûbeyên berê 
encam hatibin derxistin girîng e. 

Ne ku tenê yek alî, hemû alî we-
rin cem hev û ber bi çareseriyê 
ve biçin, pêkan e ku li Sûriyê ça-
reseriya rasteqîn derkeve holê.

 Em di wê bîr û baweriyê de ne 
ku ji tiştên hatine jiyîn encam 
hatine derxistin. A rast jî ev e. 

Li Sûriyê wekî dî çareserî pêk 
nayê, Civînên yek alî û lêgerînên 
çareseriyê yên yek alî bi xwe 
re ti çareseriyê nayînin. Hemû 
hêzan ev dît."

dagirkerî û girtinê li dijî gelên 
herêmê dimeşîne (bi taybet li Ba-
kur û Rojavayê Kurdistanê )vala 
hatin derxistin.
Mihemed Mûsa bang li gelê 
Kurd kir ku refên xwe bikin yek 
û demildest Kongreya Neteweyî 
ya Kurdistanî li dar bixin.
Endamê Desteya Rêvebera 
TEV-DEM′ê Aldar Xelîl bang li 
hemû Partî û Hêzên Siyasî yên 
Kurd kir ku yekîtiya xwe ava 
bikin û Kongreya Neteweyî ya 
Kurdistanî li dar bixin, her wiha 
da zanîn ku rêxistina TEV-DEM′ê 
amade ye beşdarî Kongreyê bibe  
û hin Partî li pêşiya lidarxistina 
Kongreyê nabin asteng.
Xelîl rewşa Sûriyê nirxand û da 
zanîn ku piştî ku komên çekdar 
ên ku ji aliyê Tirkiyê ve dihatin 
destekirin ji Helebê hatin der-
xistin, rêjîma Baas dest danî ser 
gelek taxên bajêr û wiha axivî: 
″Koalisyona Sûrî ku ji aliyê Er-
dogan û Artêşa Tirk tê destekirin, 

br... 14 emîn  Kongreya Partiya 
Çep

têk çû. Ji berê vê ji Helebê ve-
kişiya.″
Xelîl got ku dê di pêvajoya 
duyem a Hemleya Xezeba 
Firatê de, bajarê Reqqayê bi 
fedekariya têkoşeran were 
rizgarkirin.
Hevserokê Meclîsa 
Damezrîner a Sîstema Fede-
raliya Demokratîk a Rojava-
Bakurê Sûriyê Mensûr  Selûm 
jî lidarxistina Kongreyê pîroz 
kir û da zanîn ku Sîstema Fe-
deraliya Demokratîk miso-
geriya çareserkirina aloziya 
Sûriyê ye.
Selûm diyar kir ku aloziya 
Sûriyê ne bi destwerdanên 
hêzên derve lê bi destê gelê 
Sûriyê çareser dibe û wiha 
axivî: ″Em ê hêviya hemû 
pêkhateyên herêmê pêk 
bînin û Sûriyeke Federal, 
demokratîk û nenavendî ava 
bikin.

-2pêvajoya şoreşê de erênî 
nirxand, her wiha daxwaz ji 
partiyên siyasî ya Kurd kir ku 
nakokiyan bidin aliyekî û di de-
meke nêz de Kongereya Netewî 
ya Kurdistanê lidar bixin.
Sekireterê Giştî yê Partiya 
Komunîst a Kurdistanê Nîdal 
Kihêl kêfxweşiya xwe bi ser-

dana şandeyê anî ziman û da 
zanîn Partiya wan pişteva-
niya şervanên QSD‘ê dike û 
wiha axivî: ″Divê gelê Kurd 
û tevahî gelê Rojava û Sûriyê 
kir ku yekîtiya xwe ava bikin û 
destkeftiyên şoreşê biparêzin.″
Di dawiyê de, Şandeyê spas-
maneyek pêşkêşî partiyê kir.

br... Partiya Komunist : li hember 
dagirkeriyê banga yekîtiyê kir

HRRK`ê, yekemîne kongre ku li Rojavayê Kurdistanê li dar dixe

Bi dirûşmeya `ber bi gotare-
ke rewşenbîrî, ber bi gotareke 
pir rengî û pê bawer` kongreyê 
Yekîtiya Rewşenbîrên Rojavayê 
Kurdistanê (HRRK) dest pê kir. 
Kongreyê HRRK bi amadebûna 
80 delegeyên HRRK û bi 
dirûşmeya `ber bi gotareke 
rewşendîbîrî, ber bi gotareke pir 
rengî û pê bawer` dest pê kir.
HRRK`ê çar kongreyên xwe 
ji derveyî welat li dar xist û 
ev kongreyê yekemîne ku li 
Rojavayê Kurdistanê li dar dixe.
Hevseroka Desteya Çand û Hu-

ner a Kantona Cizîrê Bêrîvan 
Xalid, nûnerên partiyên siyasî 
yên Kantona Cizîrê nûnerên 
HRRK`ê ji başûr û bakurê 
Kurdistanê, Ewrûpa û Amerîka 
tevlî kongreyê bibûn.
Kongreyê bi deqeyekê rêzgirtine 
dest pê kir. Serokê HRRK`ê 
yê Ewrûpa Reşîd Hiso destbi 
axavtinê kir. Hiso di destpêka 
axavtina xwe de xêrhatina 
beşdarvanên kongrê kir û wiha 
got:ʺ em bi hêvî ne ku kongrê 
biserkeftî derbas bibe, biryarên 
xurt werin girtin û HRRK`ê di 

ava kirina Sûriya demokratîk de 
pêşengtiyê bikeʺ.
Hevseroka Desteya Çand û Hu-
ner a Kantona Cizîrê Bêrîvan 
Xalid di berdewamiya kongrê 
de axivî û wiha got:ʺ li dar xis-
tina kongrê li ser xaka Rojava 
û kombûyîna rewşenbîran bi vê 
hejmarê dikare destanên dîrokî 
binîvsîne. Em kongre li hemû 
têkoşerên şoreşê pîroz dikinʺ.
Endamê Kombûna Demokratîk 
û Çepgerên Sûriyê Selîm Mecîd, 
endamê HRRK`ê yê Sûriyê Di-
lovan Deştî, Hevserokê HRRK` 

ê yê Kantona Cizîrê Xalis Mi-
serwer û endamê Komîteya 
Amadekariyên Kongrê Ehmed 
Hisênî axivîn.
Piştî ku axavtin bi dawî bûn 
dîwanê kongrê ku ji 5 kesan 
pêkhat hat hilbijartin.
Li gorî komîteya amadekar 
dê kongrê 2 rojan bidome. Ji 
dezgehên raghandine re girtî be 
û piştî kongrê bi dawî bibe bi riya 
civîneke çapemeniyê daxuya-
niya bidawî kirina kongrê were 
dayîn.

Ji bo li dar xistina kongreyê Ciwanên Sûriyê civîn dido-
min

Buroya Ciwanên Meclîsa 
Sûriya Demokratîk (MSD) ji 
bo amadekariyên kongreya 
Ciwanên Sûriyê û mijarên di 
kongrê de werin nirxandin civîn 
ji ciwanên partiyên siyasî re li 

dar xistin.
Civîn li Navenda Mihemed 
Şêxo ya Çand û Huner a bajarê 
Qamişlo hate li dar xistin. 
Ciwanên PYD`ê, Insiyatîfa 
Xwendekarên Demokratîk, 

Nûnerên Hevbendiya Niştîmanî 
ya Kurd, Xwendekarên Rojava, 
Desteya Niştîmanî Ereb, Yekîtiya 
Jinên Ciwan, Yekîtiya Ciwanên 
Rojava û Ciwanên Yekîtiya Sur-
yan di civînê de amade bûn.

Di civînê de Seroka Buroya 
Ciwanên MSD`ê Berçem Qa-
mişlo li ser girîngiya li dar xistina 
Kongreyê Ciwanên Sûriyê axivî. 
Berçem anî ziman ku pêdivî heye 
aloziya Sûriyê zû çareser bibe û 
wiha got:
ʺ em weke gelê Sûriyê divê em 
hemû mijarên girêdayî alozi-
ya Sûriyê nîqaş bikin û çareser 
bikinʺ.
 Berçem anî ziman ku wan 
komîteyeke xwe bighîne ciwanên 
hemû bajarên Sûriyê, dem û ciyê 
kongreyê diyar bike, ava kirine.

Di nava axavtinên Berçem Qa-
mişlo de banga rêxistinên ciwa-
nan hebû û wiha got:
ʺ em bang li hemû ciwanên 
rêxistinên serbixwe dikin ku ve-
gerin Sûriyê û ji bo çareser kirina 
aloziya Sûriyê em bi hev re, bi-
xebit in. Di kongreyê de nêrînên 
xwe bînin ziman û bi Buroya 
Ciwanên MSD`ê re têkevin nava 
têkiliyêʺ.
Komîteyê ji ciwanên hemû 
bajarên Sûriyê Laziqiyê, Şam, 
Himis, Hema, Idlib û Heleb 
derbarê mijarên di kongreyê de 
werin nirxandin nêrîn xwestine.

Ciwanan anîn ziman ku ew ji bo 
li dar xistina konreyê Ciwanên 
Sûriyê amade ne û dixwazin di 
çareser kirina aloziya Sûriyê de 
bibin xwedî rol.

الجالية الكردية في هامبورغ تخرج في تظاهرة

في  الكردية  الجالية  أبناء  من  المئات  أمس  خرج 
بالعزلة  نددت  بتظاهرة  األلمانية  هامبورغ  مدينة 
عبدهللا  الكردستاني  الشعب  قائد  على  المفروضة 

أوجالن.
التي  الالإنسانية  الممارسات  المتظاهرون  وأدان 
الشعب  تجاه  والتنمية  العدالة  حكومة  تمارسها 
الكردي في روج آفايي كردستان، من قتل للمدنيين 
على حدودها، وتجاوزهاٍ للحدود التركية ودخولها 
ممتلكات  على  وتعديها  السورية  األراضي  اإلى 
وأراضي الفالحين  من جهة، واعتقال السياسيين 
المدن  في  البلديات  ورؤساء  الكرد  والبرلمانيين 
الكردية في باكوري كردستان، وممارستها لكافة 
ضد  والقتل  والعنف  والتمييز  االضطهاد  أشكال 
من  آفا، وطردهم  في روج  الكردي  الشعب  أبناء 
في   الكردية  المناطق  ديمغرافية  وتغيير  أراضيهم 
التركية من جهة  الدولة  قبل  أحتاللها من  تم  التي 

ثانية.
كما استنكر المتظاهرون التدخل التركي السافر في 
المناطق الكردية وقصفها مناطق الشهباء ومقاطعة 

عفرين.

سلسلة اجتماعات تحضيرية لمؤتمر الـ PYD في تربسبية

 PYD في مدينة تربسبية سلسلة اجتماعات عقد حزب االتحاد الديمقراطي

اإلدارة  مؤسسات  في  ألعضائه 
الذاتية، وذلك في إطار التحضيرات 

لعقد مؤتمر الحزب - تربسبية.
دقيقة  بالوقوف  االجتماعات  بدأت 
ثم  الشهداء،  أرواح  على  صمت 
تحدث عضو منسقية الحزب سليمان 
واألحداث  التطورات  أهم  عن  بدر 
السياسية في روج آفا وسوريا، حيث 
الثالث  الخط  أهمية  على  بدر  أكد 
وضرورة  الحزب،  انتهجه  الذي 
وأسس  مبادئ  على  وتفعيله  تطويره 
عليها  تستند  التي  الديمقراطية  األمة 
مؤسسات اإلدارة الذاتية، لتكون الحل 
األنجع للمعضلة السورية انطالقاً من 

مشروع الفدرالية الديمقراطية لروج 
آفا شمال سوريا.

في  الحزب  مجلس  عضو  تحدث  ثم 
إيالة تربسبية حسين خالد عن أهمية 
التنظيمية  واللقاءات  االجتماعات 
ترشيد  على  القادرة  الشخصية  لبناء 
المجتمع وبناء مؤسساته الديمقراطية، 
المؤتمرات  في  المشاركة  وضرورة 
الحزبية التي يعقدها الحزب لتكريس 
ودعائم  الديمقراطية  األمة  ثقافة 
يتناسب  بما  المجتمع  في  الحرية 
التي  والمكتسبات  التضحيات  وحجم 
حققها الشهداء بدمائهم.                             
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Dibe ku çavên wî nekenin lê dilê wî dikene.

Seyit Evran – Rojeva Medya

Her kesî di oxira vê şoreşê de tiş-
tek feda kir. Hinekan kurê xwe, 
keça xwe, xwişk-birayê xwe, 
hinekan bavê xwe, hevjîna/ê 
xwe. Min jî çavên xwe da, ev 
ne tiştekî zêde ye. Navê wî 
Ebûl Os e. Kesek navê wî yê 
rastî nizane. Ji xwe pêwîstî bi 

hînbûna navê wî yê rastî nîne, 
ji ber ku Minbic tev wî weke 
Ebûl Os nas dike. Dibêje: “ Tu 
li ku derê ji kê bipirse, dê te 
bîne cem min.”
Ji gundê Kûmlûkê ye. Dibêje: 
“Ez qet li gund nemam, ji zaro-
katiya xwe ve li navenda bajar 
dijîm.” 43 salî ye. Zewicî ye, 
3 keç, 2 kurên wî hene. Kurd 
e. Kurdê xwecihî yê Minbicê 
ye. Li vir mezin bûye, zewici-
ye û bûye xwedî zarok. Dibêje: 
“Beriya şer marketa min hebû.” 
Piştî ku şer dest pê kir, ew jî li ber 
bayê şoreşê ket. Roj hat, mar-
keta wî vala bû û tenê dîwarê 
rût ma. Lê ne xema wî ye. Ji 
ber ku wî daye pey şoreşê û lê 
hêviya şoreşê ye. Dema Artêşa 

Azad, Nusra û DAIŞ’ê bajar 
dagirkirin, ew her tim li bajar 
ma. Tenê di dema destpêkê ya 
DAIŞ’ê de ji bo hefteyekê çû 
Kobanê û vegeriya. Mal û milk 
diçin lê hêvî û xeyalên şoreşê 
timî zindî dimînin. Bi vî rengî 
li rê û rêbazên dewamkirina 
jiyanê digere. Di dema çete 
yên DAIŞ’ê de zebzeyên wekî 
bexdenûz, nene û pîvazên şîn 
difirot. Piştî ku bajar rizgar 
dibe, li Çarêya Kuyu li ser dez-
geheke dest bi firotina cixareyê 
dike. Ji dema zarokatiyê ve 
pirsgirêk di çavên wî de heye. 
Bijîşk jê re gotiye, divê timî 
derman bixe çavên xwe, nexwe 
dê çavên wî nebînin. Ebûl Os 
bi rêya dermanan cîhan dîtiye. 

Piştî ku çeteyên DAIŞ’ê bajar 
dagir dikin, Ebûl Os 24 sae-
tan di qefesekê de hat girtin. 
Piştre bi qasî meh û nîvekê di 
girtîgeha çeteyên DAIŞ’ê de 
hat girtin. Lê belê piştî ku du 
meh di ser vê yekê re derbas bû, 
careke din hat girtin û nahêlin 
ew dermanê ji bo çavên xwe ji 
malê bîne. Vê carê çar mehan 
di zindanê de tê girtin. Ji ber 
ku nekarî dermanê timî bixista 
çavên xwe bi kar bîne, çavên 
wî êdî nema dît. Ebûl Os dema 
ji zindanê derdikeve ji xwe re 
dibêje, ‘Ger ez dermankirinê 
bidomînim, belkî çavên min 
dîsa bibîne’. Lê belê çavên wî 
nema dibîne. Jê di pirsim ‘çima 
li ser hev te girtin’ Ebûl Os vê 

bersivê dide: “Ji min re timî 
digotin tu hevalê Ebû Leyla 
yî. Tu ji vê derê agahiyan dide 
wî. Di gotin ‘Ebû Leyla li ku 
ye wî bixe xefikê’. Min jî her 
carê ji wan re digot ‘Belê rast 
e, ew hevalê min bû. Lê piştre 
rêya me ji hev qut bû…’ Tişta 
ku wan ji min re digot, rast bû. 
Ji ber ku Ebû Leyla bi rastî jî 
hevalê min bû û min li ser rew-
şa li Minbicê agahî dida wî.” 
Min jê re got ku li ser çarêya 
ew cixareyê lê difiroşe, qala 
çîrokekê tê kirin. Wî jî ji min 
re got, rast e û wiha qala bûyerê 
kir: “Ew ne çîrokek e. Ew rastî 
ye. Ya ku bi serê dayika Hesen 
anîn, zilm û îşkence bû. Navê 
kurê wê Hesen bû. Em bi hev re 

di zindanê de bûn. Ewilî ez ber-
dan. Piştî du mehan Hesen anîn 
û li vir îdam kirin. Dayika wî çar 
rojan li vir li pêşberî cenazeyê 
kurê xwe yê daliqandî rûnişt 
û giriya. Nehiştin dayik nêzî 
cenazeyê kurê xwe bibe. Pişt-
re cenaze birin.”Dibe ku çavên 
Ebûl Os niha nabînin. Lê belê 
dilê wî mezin e û xweş dibîne. 
Ji ber ku gotinên Ebûl Os ji bo 
şoreşê dibêje, nîşan dide bê dilê 
wî çiqasî mezin e. “Her kesî di 
oxira vê şoreşê de tiştek feda 
kir. Hinekan kurê xwe, keça 
xwe, xwişk-birayê xwe, hine-
kan bavê xwe, hevjîna/ê xwe, 
ji bo vê şoreşê feda kir. Min 
jî çavên xwe da, ev ne tiştekî 
zêde ye.”

Em pirr dişibin hev.

Necîbe Qeredaxî

Her kes bi çîroka avakirina
dewletên Rojhilata Navîn
dizane ka çawa piştî şerê yekemîn
yê cihanê bi rastehêl hatin par-
vekirin.
Di 100 salên bihurî de hemû
rejîmên hatine ser desthilatdariyê
yan bi derbeyên serbazî hatin ser
kar yan jî bi derbayên serbazî ha-
tine dûrxistin, rejîmên ne bidestê
xwe avakirine û ev rejîm li 
hemberî gelan bûne polîsên pa-
rastina berjwendiyên derve. Nex-
şeya vê herêmê bi rengêkî hatiye 
danîn her liv û tevgerêke ji bo 
maf, azadî û serxwebûnê mîna 
xiyanetê tê ditîn û bi tapisandinê 
re rû bi rû dimîne.
Hêzên navneteweyî di nava 100
salên bihurî de bi arteşên xwe ev
welat dagir kirin lê piştî salên 
90´î êdî dagirkeriya xwe modern 
kirin.
Êdî bi xwe ne li wir in, car û 
bar bi serdanê tên û diçin lê li 
her goşeyeke van welatan sazî 

û akademiyên xwe ava kirine. 
Êdî tîpeke taybet ji ciwan, jin, 
dîplomat, medya, sazî û heta 
aliyê derûnî ava kirine ku bi 
tevahî civak ji rastiyê civakê
qut bibe. Du welatên pirr dişi-
bin hev Efxanistan û Iraq, bi 
taybetî jî Başûrê Kurdistanê 
ne. Ev rastî rastiyeke pirr jar e, 
nedîtina wê xwe xepandin e, lê 
çi zemîn hişt ev welat bigihêjin 
vê astê.
Selay Ghafar berdevka partiya
hembestegî ya Efxanistanê ye 
û ji bo serdaneke 3 rojan hat 
Belçîka û bi hin kesên din re 
hatin cem hev û li cihên cuda 
em çend caran rastî hev hatin û 
me qala nihêrîn û xebata parti-
ya xwe û rewşa Efxanistanê
û bi taybetî jî ya jinan kir. Eger 
min nizanîbaya ji Efxanistanê
ye, li ser agahiyên dayî, sedî
sed min digot qala Başûrê 
Kurdistanê dike. Ecêb nemînin, 
belê eynî wisa ye. Tiştên li 
Başûr di nava 25 salan de 
qewimîne, ne zêde û ne kêm 
dişibe Efxanistanê. Dibe ku di
detayan de pirsgirêk cuda be, lê
heman zihniyet û siyaset serdest 
e li herdûkan jî. Ev bêguman ni-
kare tesadûfî be, ev avakirinên 
bi plan, proje û nexşe pêşwext 
hatine amadekirin.
Ka em binêrin rewşa wir çi ye:
“Siyaset ji alî çend malbatan 
ve hatiye kontrolkirin, yên 
dewlemend her roj dewle-
mentir dibin yên xizan jî her 

roj xizantir dibin. Sektorên 
medya û perwerdeyê bi qûtê 
gel hatiye taybetkirin û di 
destê van malbatan de û li pirr 
cihên Efxanistanêzanîngehên 
Emerîkî ji bo malbatên dew-
lemend hatine avakirin. Yek ji 
wan jî malbata Karzayî û ya
din jî Reşît Dostûm ya 
hevalbendê Tirkiyeyê ye. 
Hemû meqamên dewletê di 
nava van malbatan de hatine 
parvekirin û destê xwe danîne 
ser hemû dahatên welêt.
Dostûm ku cîgirê serokkomarê
welat e, û hêzên serbaz di destê
wî de her kêlî dikare carêke din 
û ji Talîban xerabtir darbeyan 
bike û welat wergerîne gola 
xwînê. Bi sedan rêxistinên ci-
vaka sivîl, avakirina
karên wan ew e ku her zemîneke
ku dikarê bibe mixalefeteke
radîkal pûç bikin, dewlet bi 
destê
hêzên derve çend saziyên jinan
ava kirine ku karê wan ew e di
medyayê de derkevin ser ekra-
nan
û nava civakê de jî ti rola wan 
nîne.
Rewşa civakê bi parçebûn, 
bêrêxstinî,
perîşanî re rû bi rû maye û yên
welat bi rê ve dibin hîç haya 
wan
ji gel nîne. Nelirêtî di asta herî 
bilind
de ye û her kes jî pê dizan, em
ji ber ku partiyeke radikal in û 

baweriya
me bi çareseriya pînekirin
û guhertinên qanûnî nîne, em ji
derfetên medyayê bêpar tên 
hiştin,
civak ji şer westiyaye û pêdivî
bi tiştên nû heye lê…”
Ev tablo tenê peyva Efxanistanê
jê derxe, mirov dibêje qey qala 
Başûrê
Kurdistanê dike. Dagîrkariyeke
derveyî Îran, Tirkiye û hêzên
navneteweyî bêgûman encamê
wisa bi xwe re tînê.
Giftûgoya me dewam kir û min
jê pirsî gelo çareserî çi ye, hûn 
dibêjin,
tiştên nû. Selay Gaffar got,
"Welatê me bi çend dagirkeri-
yan
re rû bi rû maye, şer civak pe-
ritandiye
û westandiye, pirr bi armanc
ev şer hatin kirin ji alî hêzên 
derve
û hundir, di encamê de jinan 
berdêlên
herî giran di nava civakê de
didin, lê em îlhama têkoşînê ji 
Bakurê
Kurdistanê û şoreşa Rojava
digirin. Jinên li Efxanistanê 
çavên
wan li şoreşa Rojava û rabirdûya
wan e”. Min ji wê fêm kir ku 
tevgereke
pirr bi coş û kelecan ya jinan
û ciwanan li ser piyan e, tişta
tevgerên alternatîf bike ku 
çawa

xwe bigihîne hev, kêmasiya 
mezin
jî ew e ku haya me ji hev nîne. 
Hebûna
tevgerên mîna Hembestegî,
şoreşa Rojava û Bakur, civake-
ke
zindî li Başûrê Kurdistanê 
nîşan didin
ku civak ev dagirkerî 
daneqûrtandiye
û wê qebûl nake, û modêlên
wan ji bo jinan û ciwanan
nikarê bi ser bikevin. Desthi-
latdar
ji bo ku rojevê biguherînin 
rojevên
din ava dikin û dixwazin civakê 
di
rewşeke koletiyê de bihêlin. 
Yek ji
wan jî mijara dewletbûna 
Başûrê
Kurdistanê ye.
Rojev li Başûr xwepêşandanên
mamosteyan, kuştin û zextên li 
ser
r o j n a m e v a n a n , n e b û n a 
xizmetên
rojaneyî yên ji bo civakê ji av û
elektirîkêheta bi nelirêtiyê. Lê
êwên dethilatdar ji bo ku 
nelirêtî,
talan û diziyên xwe bi sazî bi-
kin
dixwazin dewletê ava bikin. Li 
zaningeheke
Emerîkî û li saloneke
tije biyaniyan pirsa em çawa û
kengî dewletê ava bikin didin 

nîqaşkirin.
Pêdiviya Başûrê Kurdistanê
bi demokrasî û rêvebiriya
herêmî heye, ne bi dewletbûnê.
Di siyasetê de pêdiviya wî bi 
serxwebûna
di biryarê de heye, ne bi
dewletbûnê. Hûn nikarin biya-
ra
girêdana kongreyeke neteweyî
bidin, hûn ê çawa dewletê ava
bikin. Hûn di destpêkê de di 
biryarê
de serbixwe bibin û demorkatik
bibin.
Nimûneya rêveberiyeke 
daîreya
Elektirîkê li Silêmanî bes e ji 
bo ku
rewşa tevahî îzah bike “Rojane 
3
seat elektirîk heye ji bo bajarê 
Silêmanî,
eger rêvebiriya me ya herêmî
xûrt be, em dikarin ji derfetên
herêmî û bi gaz û petrolê 
elektirîkê
bidin, lê ji ber ku rêvebiriya 
Başûr
navendî ye, destê me vekirî 
nîne û
otorîteya siyasî li Hewlêrê rê 
nade”.
Pêdivî bi zêde ronîkirinê nîne.
Dewlet ev e, tiştên din tên go-
tin ji
bo rewakirina vê otorîteya 
navendî
û despot, çîrok in.

Mirovên mezin li ser ramanan diaxivin

Qasim Engîn 
Fîlozofek wiha dibêje: “Mêjiyên 
mezin li ser ramanan, mêjiyên 
navîn li ser bûyeran, mêjiyên 
biçûk jî li ser kesan diaxivin.” 
Îro li Rojava-Bakûre Suriyê şo-

reşek rêve diçe. Kî, çi û çawa 
dibêje bila bêje, di nav dilê 
Rojhi¬lata Navîn de, ne 4-5 sa-
lan, çend rojan û çend hefteyan 
jî li ser piyan mayîn û jiyîn, bi 
serê xwe nîşaneya serkeftinek 
bêhempa ye. 
Ji bona wê jî biwêja ku bi herî 
xweşik û bi layîqî rewşa şo-
reşa Rojava îfade dike: “Roj 
bi heriyê nayê seyandin ango 
malandin” e. Sêdemên vê jî 
diyarin, ji ber ku ronahiya rojê 
herkes dibîne. 
Ji bona wê jî kî û bi çi armancê 
bixwaze Şoreşa Rojava a 
bêhempa reş bike û îftirayan 
biavêjê jî, evna nagirin. Na-

girin ji ber ku tekoşîna ku îro 
li Rojava-Bakûrê Su¬riye tê 
dayîn, bandora xwe li ser giştî 
cîhanê kiriye û hêna jî dike. 
Naveroka xwe bi nirxên; ji-
yana komûnal, demokratîk, 
enternas¬yonal, aboriya 
gelerî û her wiha tekoşîna ku 
bi bedenên tazî û dilên germ 
û wêrek li hember dijminên 
mirovahî tê dayîn, ne gengaz e 
ku werin reş û înkar kirin. 
Eger rastî ev bibin-ji xwe rastî 
ev in- wê demê pêwîste kesên 
ku xwedan li Şoreşa Rojava 
derdi¬kevin û heta ji bona wê 
jî dema bêxwestin jî jiyana 
xwe dest didin, li hember hemû 

curêyên êrîşkar bi hestiyarî jî 
tevbigerin. Ev mafê wan e. 
Lê, em bîra nekin ku Roja-
va- Bakûrê Suriye ne tenê a 
kesên ku ev şoreşa mezin afi-
randin e. Şore¬şa Rojava aîdî 
hemû pêkhateyên ku li ser xaka 
Bakûrê Suriye dijîn e. Bêguman 
her yekî/ê a ku li Bakûrê Suriyê 
dijî pêwîste ku erkên xwe yên 
hemwelatî teqez -ramanên xwe 
cewaz jî bibin- cih bîne. 
Lê ev nayê wê wateya kesên ku 
li Rojava dijîn şoreşa Rojava 
rexne nekin. Bilakis li şoreşan 
de babeta herî girîng pêwîstiya 
bi rexneyan e. Rexne tenê tiştên 
ku em nabînin ji me re gengaz 

dikin ku em bibînin, da ku em 
van kêm û kurtiyan derbas bikin. 
Dibe ku caran hinek rexne cihên 
xwe jî negirin. Lê kê gotiye ku 
her tim her rexne jî rast e? Rexne 
ne rast jî bibin, pêwîstî heye ku 
bi baldari¬yek werin guhdarki-
rin. 
Eger em ji xwe bawerin û bi 
kirinên xwe jî piştrastin wê 
demê pêwîstî heye ku em rê û 
rêbazên demokratîk re heta dawî 
rê ve¬bikin, rê bidin. Em bêhelin 
ku herkes nerînên xwe vekirî-
ev rexne jî bibin- bêjin, heta 
bihêlin û bikaribin bi rêbazên 
demokratîk jî xwe îfade bikin. 
Bila kesên biçûk biçin bi kesan 

re mijûl bibin, yên ku bedêlên 
giran dayîne û xwe bawerin ku 
şoreşek mezin afirandine û ji bo 
giştî Rojhilata Navîn û mirovahî 
bûne û dibin ronahî, pêwîste 
him bi xweşbînek gelek mezin 
li jiyanê û ramanan bimeyzînin, 
him jî pêwîste bi ramanên xwe 
yên fireh û mezin bi fikran re 
tekoşîn bikin. Bi ramanên pêş 
hewlbidin kes û derdorên ku dij 
şoreşê kar dikin ber bi şoreşê ve 
bikişînin. 
Carek din; şoreşger bi mêjiyên 
xwe ê mezin dema ku li ser 
rama¬nan disekinin bila yên dij 
şoreşê jî bi mêjiyên xwe ê biçûk 
li ser kesan biaxivin…

 تاله قراءة التقريرين السياسي والتنظيمي. 
ثم تطرق المؤتمر إلى آلية العمل التنظيمي 
والسياسي وتكثيف الجهود لرفع المستوى 
كما  لألعضاء.  والسياسي  اإليديولوجي 
أعضاء  واجهها  التي  العوائق  مناقشة  تم 
وكيفية  عملهم  أثناء  الحزب  وعضوات 

إيجاد الحلول المناسبة لها.
دعا المؤتمرون إلى ضرورة العمل على 
انعقاد المؤتمر الوطني الكردستاني في ظل 
التي تمر بها كردستان  الراهنة  األوضاع 
العام. وقد  الشرق األوسط بشكٍل  ومنطقة 

وحدات  مساندة  أهمية  المؤتمرون  تناول 
.YPG/YPJ .   حماية الشعب والمرأة

إليها  التطرق  تم  التي  المهمة  النقاط  ومن 
أجل  المستويات من  كافة  العمل على  هو 
حرية قائد الشعب الكردي عبدهللا أوجالن، 
والعمل على ترسيخ فكر وفلسفة أوجالن، 
وأهميتها  الفدرالية  مشروع  تناولوا  كما 
األنسب  الحل  واعتبروها  الضرورية، 
خطراً  تشكل  ال  وأنها  السورية،  لألزمة 
على أمن سوريا والعالم العربي كما يحاول 
البعض يصفها ويشوهها، كما هو مشروٌع 

بجميع  السوري  الشعب  صف  لتوحيد 
معتمدةً  والعرقية  الدينية  وأطيافه  مكوناته 
مكونات  بين  المشترك  العيش  مبدأ  على 

الشعب السوري.
وبعد ذلك تم انتخاب / تسعة أعضاء/ لمجلس 
الحزب في مدينة حلب بينهم أربعة نساء.

القرارات  من  بجملة  المؤتمر  واختتم 
السياسية والتنظيمية:
القرارات السياسية:

المشروع  تعميم  على  العمل   -1
ضماناً  األوسط  الشرق  في  الديمقراطي 

لحرية القائد آبو.
الجبهة  تعزيز  على  العمل   -2
الوطني  المؤتمر  في  الكردية  الوطنية 
التي  المرحلة  ومصيرية  للخطر  المدركة 
والشعب  األوسط  الشرق  منطقة  بها  تمر 

الكردي.
الجبهة  تعزيز  على  العمل   -3
الديمقراطية الوطنية العلمانية في سوريا.

 دبلوماسياً:
توجيه الجهود نحو كسر الحصار   -1

المفروض على روج آفا وشمال سوريا.

وبين  بيننا  ما  العالقات  تقوية    -2
المشروع  بأن  والتعريف  العربية،  البلدان 
الفدرالي ليس خطراً على أمن سوريا وأمن 

العالم العربي.
السياسة  تعزيز  على  العمل   -3
بتمكين  تقوم  سوف  التي  الديمقراطية 
سوريا  في  المكونات  كافة  مع  العالقات 

(كرد، عرب، سريان، آشور، تركمان).
تنظيمياً:

إدارات  تشكيل  على  العمل   -1
الحزب واللجان في األحياء الشرقية.

2-  العمل على عقد مؤتمر الشبيبة 
في حلب.

3-  العمل على عقد مؤتمر المرأة 
في حلب.

4-  فتح الدورات التدريبية لألعضاء 
في أكاديمية سياسية خاصة للمرأة والشبيبة.

5-  العمل بشكل مؤسساتي، وتنظيم 
اللجان وتطويرها (مكتب المرأة، الشبيبة، 

اإلعالم، العالقات(.
العمل على تقوية وحدات حماية   -6

الشعب والمرأة.

تتمة ... حزب االتحاد الديمقراطي PYD ... يعقد مؤتمره األول في حي الشيخ مقصود

أمكر وأمهر أجهزة االستخبارات، وعليه 
فأن المرأة الكردية استمدت شجاعتها من 
العميق  وإيمانها  التاريخية،  خصوصياتها 
نواقصه،  برغم  سندها  شعبها  أن  بفكرة 
تطلعاتها  لتحقيق  التنظيم  سبل  واتخاذها 
وقد نجحت في هذا األمر. ومنه أردنا في 
صحيفة االتحاد الديمقراطي االطالع على 
االستراتيجية التي سيعمل بها تنظيم المرأة 

في الـ PYD عبر التقرير التالي:
إصرارنا  من  زادت  داعش  ممارسات 

للسعي نحو بناء مجتمع ديمقراطي
روشن حاجم: عضو مجلس حزب االتحاد 

الديمقراطي في مقاطعة كوباني: 
باآلالم  مليئاً  كان   2016 عام  إن 
تحققت  ذاته  الوقت  وفي  والمصاعب، 
المدن  من  الكثير  فتحررت  االنتصارات 
من رجس ما يسمى بداعش وأعوانه؛ هذه 
االنتصارات وتحرير المدن ألمٌر محموٌد 
لكن األعظم منه يتجلى في كيفية تخليص 
سكان هذه المدن من الذهنية السلطوية التي 
فرضتها عليهم األنظمة الحاكمة، وتحقيِق 
(منبج  الشعوب  أخوة  إلى  يستند  عيٍش 

والهول) نموذجاً.
في  اإلسالمية  بالدولة  يسمى  ما  فبظهور 
العراق والشام (داعش) ازدادت تعقيدات 
الخوف  بحكم  المرأة  على  البالية  التقاليد 
من هذه السلطة الجديدة المسماة "بداعش" 
وتعرضت  بالنقاب،  نفسها  المرأة  غطت 
عن  بعداً  وأكثرها  الممارسات  ألقسى 
األسواق  في  عرضها  من  بدًء  اإلنسانيةً، 
وبيعها كسلعة بأبخس األثمان، وصوالً إلى 

معاملتها كجارية أو عبدة.
هذه الممارسات زادت من إصرارنا للسعي 
بروح  مفعم  ديمقراطي  مجتمع  بناء  نحو 
كانت  ومهما  للمرأة،  والحرية  المساواة 

العوائق التي تظهر أمامنا سنكون قادرين 
والعزيمة  اإلصرار  ولنا  تخطيها،  على 
كما  الِصعاب،  جميع  وتجاوز  بتجاوزها 
سنسعى أكثر لفتح دورات تدريبية توعوية 
خاصة بالمرأة في المدن والقرى، وستكون 
هذه الدورات لنساء جميع المكونات، أيضاً 
سنسعى لزيادة األعضاء وانضمامهم إلى 
األمة  ومشروع  بمبادئنا  وتعريفهم  حزبنا 

الديمقراطية.
في  أساسياً  هدفاً  أعيننا  نصب  نضع  كما 
أخوة  عام   2017 بجعل  نضالنا  تصعيد 
باعتبارنا  أوجالن،  القائد  بحرية  الشعوب 
نمر في مرحلة تاريخية حساسة للغاية ليس 
فقط في روج آفا إنما في عموم كردستان 
والشرق األوسط، هذا إلى جانب أن المرأة 
إثبات  مرحلة  مرحلتين:  في  تمر  الكردية 
ثانية  ومرحلة  الكردي،  للشعب  الوجود 
يأخذ  ديمقراطي  مجتمع  بناء  في  تتجلى 
القائد  المرأة أساساً، وقد اعتبر  من حرية 
المرأة،  حرية  قرن   21 القرن  أوجالن 
مقاومة  بروح  التسلح  علينا  كنساء  ونحن 
القديسات (زيالن، بيريتان، فيان، شيالن، 
العظيم  القائد  وفلسفة  فكر  وبعمق  آرين) 
الذهنية  ثورتنا  قيادة  نستطيع  أوجالن كي 
علينا جميعاً  لذا  الحرية؛  ثورة  والتي هي 

أن نتبنى ثالثة أهداف وهي: 
سالسل  تحطيم  أجل  من  النضال  أوالً: 
الظالمية  القوى  وضعتها  التي  العبودية 
والسلطات المهيمنة على المرأة منذ خمسة 

آالف عام.
إلى  المرأة  إعادة  أجل  من  النضال  ثانياً: 
بحقيقتها  وتعريفها  الحقيقي  جوهرها 
وتاريخها كون معرفة التاريخ هو معرفة 
الذات، وأيضاً تعريفها بحقيقة اآللهة (إنانا، 
تيامات، ستار، ستيرك، عشتار) وعودتها 

القائد  يقول  وكما  الحقيقي،  مسارها  إلى 
المستعبدة،  المرأة  مع  حياة  ال  أوجالن:" 
وال حياة أيضاً مع المرأة الحالية التي تعمل 

بذهنية الرجل المتسلط".
المرأة  تعريف  أجل  من  النضال  ثالثاً: 
خاصةً  عاتقها  على  تقع  التي  بالمسؤولية 
نمر  التي  الحساسة  المرحلة  هذه  ظل  في 
فيها، واإلرهاب الذي يمارس بحق المرأة 
المرأة  وخاصةً  العالم  أنحاء  جميع  في 
محاسبة  على  والعمل  والعربية.  الكردية 
مرتكبي جريمة االغتيال بحق المناضالت 
ليلى)  فيدان،  (ساكينة،  الثالث  الكرديات 
اللواتي اغتلن في باريس بلد الديمقراطية 
والحضارة، والمناضالت الكرديات الثالثة 
(باكيزا، سيفي، فاطمة) اللواتي استشهدن 
العدالة والتنمية في تركيا،  فاشية  يد  على 
اإليزيديات  لتحرير  الجهود  وتضافر 
الالتي ما زلن في قبضة داعش اإلرهابي، 
التي تحدث يومياً  ووضع حد لالعتقاالت 
الكرديات  والسياسيات  البرلمانيات  بحق 
والتنمية ورئيسها  العدالة  قبل حكومة  من 

اردوغان وإهانتهن في الساحات العامة.
أخيراً، نحن كنساء واثقات من إرادتنا تلك 
المستمدة من نضال حركة حرية كردستان، 
وسيراً على خطى شهيداتنا سنقود مسيرتنا 

إلى أن نصل إلى أهدافنا المرجوة.

قدوة  الكردية  المرأة  تصبح  حتى  نناضل 
ديمقراطي  مجتمع  بناء  في  العالم  لنساء 

حر
إلهام محمد- عضو المجلس العام لحزب 

:PYD االتحاد الديمقراطي
الديمقراطي  االتحاد  حزب  لسياسة  نظراً 
الديمقراطية  تمثيل  في  وأهدافه   PYD
لنهجه  واألخذ بمبادئ حرية المرأة أساساً 

للمجتمع،  الحقيقية  الديمقراطية  تمثيل  في 
رداً على نير الذهنية السلطوية المتراكمة 
أساسي  دور  للمرأة  السنين،  آالف  خالل 
وفعال في تنظيم المجتمع، وذلك لمشاركتها 
قيادة جميع مكاتب الحزب من مكتب  في 
العالقات  مكتب  الشبيبة،  مكتب  التنظيم، 
ومكتب  المالية،  مكتب  الدبلوماسية، 
عن  الصادرة  القرارات  وبحسب  المرأة، 
من  غيّرت  التي  لحزبنا  السادس  المؤتمر 
تنظيم  قام  األفضل،  نحو  المرأة  تنظيم 
العام  خالل  عفرين  مقاطعة  في  المرأة 
المقبل على االنتهاء 2016 بتشكيل هيكلية 
في  المشاركة  خالل  من  وذلك  تنظمه، 
المنسقية  وتشكيل  للحزب،  العام  المجلس 
بين  فيما  التنسيق  وتكثيف  للمرأة،  العامة 
جانب  إلى  هذا  والمنسقية.  العام  المجلس 
ونواحي  المركز  في  االجتماعات  عقد 
للمرأة،  خاصة  ندوات  عقد  المقاطعة، 
باإلضافة إلى تنظيم محاضرات ودروس 
من قبل اإلداريات في الحزب للمؤسسات 
الحزب  وأكاديمية  ستار  ومؤتمر  المدنية 
اإلقبال  مع  مغلقة،  تدريبية  دورات  عبر 
الدورات  على  النساء  قبل  من  الكبير 

التدريبية التي نعقدها.
العام  مشارف  على  ونحن  الفترة  هذه  في 
الجديد 2017 نضالنا مقتصٌر على الحملة 
التنظيمية في زيادة انضمام العضوات إلى 
الحزب، وعقد اجتماعات مؤسسة للنواحي 
أسبوعية  تدريبية  ودورات  والمراكز، 
مؤتمري  النعقاد  تمهيداً  وذلك  لألعضاء 
والمؤتمر  المقاطعة،  في  الحزب  شبيبة 
العام لتنظيم المرأة في الحزب، حيث سيتم 
وضع هيكلية تنظيمية جديدة خالل المؤتمر 
أي  المقبل  العام  بداية  في  سينعقد  الذي 
خالل األشهر القليلة القادمة، ولدور المرأة 
أهمية بالغة في تنظيم سير العمل النضالي، 
ولها  واللجان،  الحزب  مكاتب  وتفعيل 
دوٌر أساسٌي في تدريب األعضاء، ونشر 
التوعية بين المجتمع، ألن المهمة الكبرى 
التي تقع على عاتق المرأة في الحزب هي 
التوعية وتنظيم المجتمع وخاصةً في هذه 
الفترة ألننا مقبلين على مشروع الفدرالية 
لشمال سوريا، وكون المرأة والشبيبة هما 

البنية األساسية للفدرالية الديمقراطية التي 
وألن  المكونات،  جميع  من  النساء  تضم 
في  يقتصر  ال  الديمقراطي  االتحاد  حزب 
من  يناضل  بل  فقط  الكرد  على  تعليمه 
المكونات  جميع  من  النسوة  توعية  أجل 
عرب،  كرد،  من  والقوميات  والمذاهب 
سريان، آشور، تركمان، وألن المرأة هي 
أقدم مكتشفي الحياة والطبيعة عبر التاريخ، 
نناضل  الحزب  في  النساء  نحن  لذلك 
آفا وصوالً  من روج  بدءاً  المرأة  لتحرير 
والعالم  األوسط  الشرق  ونساء  لسوريا 
قدوةً  الكردية  المرأة  تصبح  حتى  أجمع، 
الذهنية  من  تتخلص  وحتى  العالم  لنساء 
وتسعى  المزيفة،  والديمقراطية  البالية 
بجهودها إلى تحقيق حياة حرة ندية تعتمد 
الديمقراطية،  األمة  على  ركائزها  في 
صنع  تستطيع  المرأة  أن  للعالم  وتثبت 
قادرة  وأنها  القوية،  بإرادتها  المعجزات 
على المشاركة في الوسط السياسي وصنع 
القرار السياسي وإدارة المجتمع ألن حرية 

المجتمع من حرية المرأة.

حزب  في  المرأة  لتنظيم  العام  المؤتمر 
لعام  استراتيجيتنا  الديمقراطي  االتحاد 

 2017
المركزية  الهيئة  عضو  درويش  بشيرة 

:PYDلحزب االتحاد الديمقراطي
عبر  كبيرة  آالم   2016 في  ظهرت 
استهداف المرتزقة لروج آفا وسوريا التي 
جلبت المآسي للنساء، كون فقدان أي شهيد 
بالدرجة األولى يؤلم المرأة التي هي األم 
أو الزوجة أو األخت، كما حققت المرأة في 
كثيرة وخطت خطوات  2016 مكتسبات 
والمؤسسات  المناحي  مختلف  في  جدية 
أعلى  إلى  وصوالً  الكومونة  من  انطالقاً 

المناصب و اإلدارات. 
إلينا  بالنسبة   - المرأة  حققته  نصر  وأبرز 
من  المحررة  المناطق  في  تجلى  كنساء- 
منبج وقرى الرقة وتخلص المرأة فيها من 
رغماً،  عليها  المفروض  األسود  النقاب 
وهذا تحقق بفضل التضحيات التي قدمتها 
وقوات  والشعب  المرأة  حماية  وحدات 

سوريا الديمقراطية. 

أكبر  نصر  تحقيق  عام 2017  في  نتأمل 
االتحاد الفيدرالي لروج آفا- شمال سوريا 
التي سيزيد من مسؤوليات المرأة ومهماتها 
المرحلية الواجب عليها – أي على المرأة- 
إنجاحها وخوص معارك ذهنية طاحنة ليتم 

تقبلها من قبل عامة الشعب. 
االتحاد  حزب  في  المرأة  كمكتب  علينا 
السيما  نوعية  قفزات  تحقيق  الديمقراطي 
الفيدرالي  االتحاد  نحو  ماضون  أننا 
وبإمكاني  المرأة،  مهمات  من  يزيد  الذي 
المؤتمر  انعقاد  أن  على  والتأكيد  التنويه 
االتحاد  حزب  في  المرأة  لتنظيم  العام 
وستخرج  األهمية،  غاية  في  الديمقراطي 
استراتيجية  لوضع  قرارات مصيرية  منه 
تحاكي متطلبات المرحلة لتطوير تنظيمنا 
وازدهار مجتمعنا، السيما أن حزبنا حزب 

سياسي مجتمعي ولد من رحم المجتمع.
من  لنا  البد  التنظيمي  الصعيد  على  أما 
الحزبية  الخاليا  تقوية  على  التركيز 
األماكن  في  وتأسيسها  بالمرأة،  الخاصة 
التي لم يتم التوصل إليها وتعريفهم بأهمية 
مغلقة،  تدريبية  دورات  وفتح  التنظيم، 
والتركيز على علم المرأة وشرحها لنساء 
فإن 2017  وعليه  المجتمع.  كافة شرائح 
الذهنية  براثن  من  التحرر  عام  فيه  نرى 
تراث  إحياء  وعام  الضيقة،  الذكورية 

المرأة لتاريخها.   
كلمة المحرر

لكن  بالسهلة،  ليست  ومهمتنا  نحن،  نساٌء 
بالضعيفة،  ليست  أيضاً  المعنوية  إمكاناتنا 
بها وبمثابرة جدية نستطيع توجيه مجتمعنا 
وإخراجه من ظلمة الذهنية الضيقة للدولة 
حياة  أسس  لترسيخ  الذكورية،  والهيمنة 
ندية يتساوى فيها الرجل والمرأة، وتتحقق 
عقيدة  نعتبرها  التي  الديمقراطية  األمة 
منا  كبيٍر  بإصراٍر  فكرنا  ومنهج  حريتنا، 
سنجعلها دستور حياتنا ومجتمعاتنا قاطبةً، 
أنفسنا،  سيدات  بذلك  النساء  نحن  فنكون 
راقيات بنضالنا، رائدات بأخالقنا، واعياٌت 
لطموحاتنا  الداعم  وتنظيمنا  بمعرفتنا 

وآمالنا.      
إعداد: سيدار رمو

تتمة ... ماذا تنتظر نساء الـPYD  في 2017

بعد الترحيِب بالحضور كلمةً استذكرت فيها 
الالتي  ورفيقاتها  جانسيز  ساكنة  الشهيدة 
والشهيد  التركية،  الغدر  أيادي  طالتهن 
عيسى حسو وشيالن كوباني وجميع شهداء 
روج آفا والشمال السوري الذين ضحوا في 
سبيل روج آفا، وفي وجه القوى الظالمية 
وديكتاتوريات العصر والحكم الفاشي في 
هَْت على الدور  كل أجزاء كردستان، كما نَوَّ
البارز والكبير الذي لعبه فكر وفلسفة القائد 
آبو المتمثل في مشروع األمة الديمقراطية 
بدورها  منوهةً  وتابعت  الشعوب،  وأخوة 
حزب  انتهجه  الذي  الثالث  الخط  على 
السليمة  والنظرة  الديمقراطي،  االتحاد 
منذ  آفا  روج  في  للواقع  الدقيقة  والقراءة 
الذاتية  اإلدارة  وتشكيلها  األزمة،  بداية 
الفيدرالية  إعالن  ثم  ومن  الديمقراطية، 
الديمقراطية لشمال سوريا كحٍل لروج آفا 

وكل سوريا".
 وعن الواقع واألزمة السورية الحالية قالت 
الديمقراطي  االتحاد  حزب  إن  هللا:"  عبد 
األحزاب  جميع  مع  يعمل  ومازال  كان 
الكردية والسورية يداً بيد في جميع سوريا، 
الذي  الوطني  النهج  هذه  في  وستستمر 
ستبقى مخلصة لها وبإصراٍر حتى النهاية".
الكردستاني  الوطني  المؤتمر  وعن 
االتحاد  إن حزب  قائلة:"  أسهبت عبد هللا 
في  للتسريع  ُمستعٌد   PYD الديمقراطي 

عقدِه والمساهمِة الفعالِة والمساعدة في عقده 
وتنظيمه"، وقالت أيضاً أن حزب االتحاد 
الديمقراطي وشركائه يشكلون طرفاً أساسياً 
الدستوِر  السورية، ووضِع  المصالحة  في 
سوريا  أن  على  هَت  ونَوَّ لسوريا،  الجديِد 
دون مشاركة الكرد، ودون احقاق حقوق 
حٍل  أّي  إلى  تصَل  لن  وشركائهم  الكرد 

ديمقراطي".

وفي ختام حديثها قالت:" بأن حزب االتحاد 
الديمقراطي حزٌب له برنامٌج سياسٌي ونظاٌم 
مؤسساتي ونظاُم رئاسٍة مشتركة تتشارك 
فيها المرأة بكلِّ حريٍة مع الرجل في إدارة 
المجتمع، وكل الفضل هنا يعود إلى مشروع 
فكر  من  انبثق  الذي  الديمقراطية  األمة 

وفلسفة القائد عبد هللا أوجالن".
بعد كلمة الرئيسة المشتركة لحزب االتحاد 
الديمقراطي PYD أُلقيت العديُد من الكلمات 
بهذه المناسبة منها، كلمة النظام االتحادي 
الديمقراطي لشمال سوريا  السوري ألقاها 
بعَد  حديثهُ  استهلَّ  الذي  السلوم  منصور 
الثاني،  مؤتمره  بقعد  للحزب  المباركة 
الديمقراطية  لقواِت سوريا  الشكِر  بتوجيِه 
التي تقاتل في جبهات القتال، ووجهَ التحيةَ 
تحدث  كما  الديمقراطي،  المجتمع  لحركة 
أوجالن،  هللا  عبد  القائد  وفلسفة  فكر  عن 
الشكر  وجه  كما  الفلسفة  بهذه  وأفتخر 

تضحياته  على  الكردي  للشعب  واالمتنان 
المقدسة الذي قدمها لهذا البلد، وقال:" بأننا 
مستعدون لمواجهة داعش والقوى الظالمية 
التركية  والتنمية  العدالة  بحكومة  المتمثلة 
التي تسارع في احتالل األراضي السورية 
دون رقيٍب أو حسيب"، وتطرق في حديثه 
في  الديمقراطي  االتحادي  المشروع  إلى 
الشمال السوري داعياً كل الشعب السوري 
إلى االنضمام إليه والمشاركةَ فيه، وقال:" 
بأنه مستعٌد للعمل مع جميع مكونات الشعب 
السوري إلنجاح هذا المشروع وعدم العودة 

إلى الماضي المرير".

هَ رسالةَ شكٍر وامتناٍن  وفي ختاِم حديثِه وجَّ
العهد  وجدد  وآبائهم،  الشهداء  أمهات  إلى 

بمتابعة طريقهم الذي بدأوا به.
الديمقراطي  المجتمع  حركة  كلمة  تلتها 
المشترك  الرئيس  ألقاها   TEV-DEM
إيالة ديريك "يوسف حاجي"  للحركة في 
كافة  على  المؤتمر  مباركة  وبعد  بدوره 
االتحاد  حزب  إن  قال:"  الحزب  أعضاء 
بذل  عن  يتوانى  لم   PYD الديمقراطي 
المكونات في روج  الجهد لمساعدة جميع 
هذا  وإن  عفرين،  وحتى  ديريك  من  آفا 
والمتابعة  االستمرار  بمثابة  هو  المؤتمر 
في الطريق الصحيح والمحافظة على نهج 
األمة الديمقراطية". وقال في نهاية كلمته:" 

االتحاد  حزب  فيه  يكون  مجتمع  أي  إن 
الديمقراطي هو مجتمٌع متقدٌم ناجح". 

مؤسسة  كلمة  عبيد"  "حسن  ألقى  بعدها   
بدوره  أيضاً  بارك  الذي  الشهداء  عوائل 
عقد هذا المؤتمر، واستذكر شهداء الحزب، 
وذكر دورهم في تهيئة األجواء لقعد هكذا 
مؤتمر وقال:" إن حزب االتحاد الديمقراطي 
PYD هو حزب الشهداء، وإننا كمؤسسة 
نحن  آفا  روج  جميع  في  الشهداء  عوائل 
مع جميع مشاريع هذا الحزب، ونؤيد كل 
خطواته دون استثناء، ونؤيد مشروع األمة 
في  الديمقراطية  واالتحادية  الديمقراطية 
الشمال السوري، ونقُف بصٍف واحٍد ضد 
جميع المشاريع التي تستهدف هذا الحزب 
والمصلحة الكردية العامة، ومصلحة جميع 

المكونات في روج آفا وسوريا ككل".   
ومن ثم كلمة كونجرا ستار ألقتها "كلستان" 
بعد مباركة المؤتمر على جميع األعضاء 
ساكنة  الشهيدة  استذكرت  الحزب،  في 
الدور  عن  وتحدثت  ورفيقاتها،  جانسيز 
الكبير للحزب، واالنجازات الكثيرة له رغم 

الفترة القصيرة لتأسيسه.
وكلمة حزب االتحاد السرياني ألقاها السيد 
الحزب  الذي استذكَر شهداَء هذا  "أفرام" 
وجميع شهداء الحرية، وتحدث عن دورهم 
الكبير وتضحياتهم المشرفة، وَشَكَر قوات 
سوريا الديمقراطية وأشاد بدورهم العظيم 

الدوَر  َن  ثمَّ كما  األرض،  على  والفعال 
الخط  بانتهاجه  الحزب  لعبهُ  الذي  الفّعاَل 
والسياسة  السورية،  األزمة  في  الثالث 
المحافل  في  الحزب  اتبعها  التي  الناجحة 
الدولية التي أدت اعتراف العديد من الدول 
الديمقراطي  المشروع  وهذا  اإلدارة  بهذه 
وهذه القوى على األرض، كما قال:" إن 
السبَب األساسيَّ في فشِل المؤتمراِت التي 
تُْعقَُد في الخارج بخصوص األزمة السورية 
هو عدم مشاركة كافة المكونات السورية 
القسم  آفا  مكونات روج  يمثل  والذي  فيها 

الكبير منها". 
كلمة حزب الوحدة الكردي في سوريا ألقاها 
انعقاد  بارك  بدوره  الذي  بنكين  الدكتور 
هذا المؤتمر على كافة األعضاء في إيالة 
ديريك، وأشاد بالدور القيم الذي لعبه الحزب 
خالل هذه الفترة، والسياسة والدبلوماسية 
الناجحة، والخط الثالث الذي انتهجه، كما 
لشمال  الديمقراطية  االتحادية  عن  تحدث 
سوريا وأنها الحل األنجح لألزمة السورية 

ككل.
هذا  في  ألقيت  التي  الكلمات  ختام  وفي 
ديريك  عشائر  وجهاء  كلمة  المؤتمر 
ألقاها االستاذ "عثمان" الذي قال فيها بعد 
أنه هو وجميع وجهاء  المؤتمر:"  مباركة 
العشائر في إيالة ديريك يقفون إلى جانب 
هذا الحزب في خضم هذه التحديات التي 

تعادي مشروع األمة الديمقراطية والعيش 
المشترك وسيستمرون في هذه الوقفة حتى 
هَ وشدََّد على وحدة الصف  النهاية، كما نوَّ

الكردي وكافة شعوب المنطقة.
كما تلقى الحزب العديد من بطاقات التهنئة 
الثاني إليالة ديريك  بمناسبة عقد المؤتمر 
ونذكر  والسريانية  الكردية  األحزاب  من 

منها:

حزب اليسار الكردي السوري  -1
المنظمة اآلثورية الديمقراطية   -2

الكردي  الديمقراطي  البارتي   -3
السوري

الحزب التقدمي الكردي السوري  -4
الديمقراطي  اليسار  حزب   -5

الكردي في سوريا
التجمع الوطني الكردستاني  -6

الحزب الشيوعي الكردستاني  -7
اتحاد علماء المسلمين في ديريك   -8

وحدات حماية الشعب والمرأة  -9
اتحاد المهندسين في ديريك  -10

اتحاد المثقفين الكرد  -11
بلدية الشعب في ديريك  -12

لجنة التدريب  -13
هيئة التنسيق  -14

االتحاد  حزب  ممثليات   -15
الديمقراطي PYD في كانتون الجزيرة

تتمة ... الـ PYD يعقد المؤتمر الثاني إليالة ديريك
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جراء  تركيا  في  المعتقلين  أعداد  يزداد 
الدولة  تنفذها  التي  المداهمة  حمالت 

والسياسيين  النشطاء  بحق  التركية 
الشعوب  حزب  مسؤولي  وبحق  الكرد، 
شمال  مدن  مختلف  في  الديمقراطية 

كردستان.
يوم  التركية  الداخلية  وزارة  وأعلنت 
ديسمبر   – األول  19/كانون  األثنين 
2016 في بياٍن رسمي لها أن العناصر 
األمنية نفذت 213, حملة مداهمة في 7 
لحزب  موالية  شخصيات  ضد  مناطق  

العمال الكردستاني (حسب زعمها).
اعتقلت  األمنية  األجهزة  أن  البيان  وقال 
بأنهم  الحكومة  ادعت  شخصاً,   924
موالون لحزب العمال الكردستاني, وأنهم 

كانوا على صلٍة مع الحزب.
حتى  بالمعتقلين  التركية  السجون  وتكتظ 
وصلت أعدادهم الى مئات اآلالف ما بين 
ناشٍط وسياسٍي وحقوقٍي وإعالمي أغلبهم 

من أصوٍل كردية.

الطرب في الموسيقى الكرديةالداخلية التركية تعترف باعتقالها للمواطنين الكرد
لنتذكر محمد عارف جزراوي  (1912-

(1986
ربما ألنها ظاهرة فنية ال تتكرر،  فقد كان 
طبيعياً أن تكون هناك تعقيدات عديدة في 

حياته كغيره من الفنانين الكرد. 
ثالثون سنة مضت على  رحيل أحد قامات 
جزرواي"،  عارف  "محمد  الكردي  الفن 
سماع  على  يُطَربوَن  الكثير  والزال 
أعمدة  أحد  يكون  أن  أستحق  لذا  أغانيه، 
شعوِب  من  شعٍب  فلكلِّ  الكردي،  الفن 
بصمةً  تركوا  وشخصياٌت  أُناٌس  العالم 
الشعب  لدى  فأن  وثقافته،  تاريخه  في  لهم 
الكردي أيضاً شخصياٌت تعتز ونفتخر بها 
وهي مصدر ثقة كبيرة في شتى المجاالت، 
الغناء والطرب  ومثال ذلك في مجال فن 

.(dengbêjî)

  محمد عارف جزراوي حيث ال يكاد أن 
يكون هناك منزٌل كردٌي وحتى أرمني في 
كردستان أو خارجها ال يخلوا من كاسيت 

أو أغاني محمد عارف.

من هو محمد عارف جزراوي
مدينة  في  جزرواي  عارف  محمد  ُولَِد 
ماليي  مدينة  واألدب،  والشعر  األمراء 
 1912 عام  بوطان"  "جزيرة  جزيري 
لعائلة فقيرة، والده "عارف محمد كريم" 
الحرب  أثناء  العسكرية  الخدمة  إلى  ذهَب 
"عدلة  والدته  يعد،  ولم  األولى  العالمية 

رشيد" المغنية ( dengbêj) المعروفة في 
والمالحم  القصص  علمته  والتي  زمانها، 
الكردية وتتلمذ على يديها، عمل في أعمال 
شاقة وهو اليزال يافعاً لتأمين قوت عيشهم 
بعد فقدان والده، ومع انهيار االمبراطورية 
العثمانية وتأسيس الجمهورية التركية عام 
الكردي  الشعب  أحوال  ساءت   1923
أكثر، وتعرضوا لحمالت اإلبادة واالعتقال 
بعد ثورة الشيخ سعيد عام 1925، حيث 
آمد  سجن  في  به  وزج  جزراوي  اعتقل 
من  السالح  تهريب  بتهمة  دياربكر)،   )
كردستان الجنوبية إلى تركيا لصالح ثورة 
أربعة  بعد  سراحه  واطلق  سعيد،  الشيخ 
أعوام قضاها في سجن أمد، بموجب عفو 

وعاد إلى بلده جزيرة بوطان.
وهو  والغناء  الفن  عالمات  عليه  بدت 
مازال صغيراً، حيث تعلم من والدته  فكان 
حينما  والمناسبات   الموالد  إلى  يرافقها 
التراثية،  واألغاني  القصائد  تُلقي  كانت 
مدينة  إلى  الهجرة  إلى  عائلته  اضطرت 
زاخو نتيجة سوء أحوالهم المادية، ولوجود 
أقارب لهم من جهة األم هناك، وغادر مع 
أخيه صالح إلى مدينة الموصل حيث عمل 
هناك، من ثم بدأ برحلة البحث عن األغاني 
إلى  قلب،  الفولكلورية وحفظها عن ظهر 
أن تعرف هناك على شريكة حياته نازدار 

التي تزوجها عام 1933 في دهوك.
كان ملماً بالغناء ومحباً للعزف والطرب، 
وفي رحلة البحث عن األغاني والمغنين، 

تعرف على فنانين ونجوم الغناء الفلكلوري 
الزمان،  ذلك  في  الكردي  الكالسيكي 
الماس  و  آغا ومريم خان  أمثال "كاويس 
وهذه  بهم  االلتقاء  حظ  له  فكان  خان"،  
كانت االنطالقة األولى له نحو عالم الغناء 

.(dengbêj)

وفي ذلك الوقت كان قد افتتح حديثاً شركات 
فنية لتسجيل األغاني، أصحابها كانوا من 
اليهود والمسيحين حينما كان العراق تحت 
مدى  يفسر  (وهذا  االنكليزي،  االحتالل 
والغناء  بالفن  والمسيحيين  اليهود  ارتباط 
التمازج  من  جانباً  هذا  وشكََّل  الكردي، 
وكانت  عموماً)،  المنطقة  ثقافات  بين 
صوتها  يسجل  فنانة  أول  خان"  "الماس 
وسجل   ،1926 عام  اسطوانات  على 
للجزراوي  أول اسطوانة برفقة مريم خان 
الكردي  القسم  أفتتح  أن  إلى   1934 عام 
في إذاعة بغداد، ومن هناك انطلقت ثورة 

الغناء الكردي آنذاك.

اإلذاعة الكردية في بغداد
بغداد عام  في  الكردية  اإلذاعة  قسم  افتتح 
إلى  اإلذاعة  لتلك  الفضل  ويعود   ،1939
تسجيل ونشر األغاني الكردية وارشفتها، 
تبث  إذاعة  أول  بغداد  إذاعة  وتعتبر 
الجزراوي  حيث سجل  الكردية،  األغاني 
بهما  واشتهر  اسطوانة،   14 قرابة  هناك 
الفنانين  كبار  على  وتعرف  صيته،  وذاع 

علي  توفيق،  طاهر  أمثال  هناك،  الكرد 
أمثال  عراقيين  فنانين  وعلى  مردان، 
وغيرهم  نعمت  وحسين  خضر  الياس 
بدأت  هناك  ومن  سوياً،  بالغناء  وقاموا 
إحياء  في  طنبوره  بصحبة  التجول  رحلة 
الكردية  المدن  في  والمناسبات  الحفالت 
وتفرغ تماماً للغناء، وشارك في العديد من 
المناسبات الوطنية والقومية كعيد نوروز، 
أصبح   أن  بعد  العيش  سبل  به  لكن ضاق 
فرقة  بأنشاء  قام  وأوالد،  عائلة  صاحب 
وآخرين،  جزيري  رمضان  برفقة  دينية 
وبدأوا بالتجول في المدن والقرى الكردية 
المحيطة بدهوك، وانشدوا القصائد الدينية 
واألغاني الشعبية في بيوت اآلغوات، وفي 
أن  إلى  والطهور،  واألعراس  المناسبات 
وألتحق   1949 عام  مجدداً  دهوك  غادر 
رسمية،  بصفة  فيها  وعمل  بغداد  بإذاعة 
حيث سجل قرابة 300 أغنية كردية حتى 

أُحيل إلى التقاعد عام 1974.

بعد الشهرة التي نالها بفضل راديو بغداد 
وموهبته الفذة في الغناء، رافق جزراوي  
روجهالت   ) إلى  جزيري  حسن  الفنان  
 ،1961 عام  كرمنشاه  مدينة  كردستان) 
وحل ضيفاً على راديو كرمنشاه الكردي، 
المعروف حسن  الفنان  هناك تعرف على 
وفي  األغاني،  بعض  معه  وسجل  زيرك 
(روج  بزيارة  دعوة  تلقى   1968 عام 
آفا)  مدينة قامشلو إلحياء حفلة في منتزه 

والترحيب  الحفاوة  القى  هناك  كربيس، 
والمسيحين  الكرد  من  المدينة  أهالي  من 
 1973 عام  وفي  خاصة،  واألرمن 
وعيسى  كولبهار،  الفنانة  جزراوي  رافق 
فنية  حفلة  وأقاموا  لبنان،  إلى  بروراي 
لبنان في صالة سينما (ريفولي  للكرد في 
ببيروت)، وتعرف هناك على الفنان سعيد 
يوسف وأقام في منزله وأحيوا معاً بعض 
وتركيا  الكويت  زار  أنه  ويقال  الحفالت، 
إن  يُقال  كما  الفنية،  جوالته  خالل  أيضاً 
منظمة اليونسكو قد أقرت بأن يكون محمد 
عارف ممثالً للفن الكردي وتراثه لديها في 

ذاك الحين.

الكردية  الفنانة  إن  بالذكر  الجدير  ومن   
العراق  إلى  قَِدمت  عندما  شان"  "عيشي 
وزارته  إليه خصيصاً  عام 1978 ذهبت 
عيسى  منزل  في  وهناك  الموصل،  في 
برواري أقاموا أمسية فنية وتعد من الروائع 

الفنية الكالسيكية وسجلت تلك األمسية.

محمد عارف جزراوي وفي مراحل حياته 
في  الموسيقى  قسم  رئيس  أصبح  األخيرة 
بدهوك،  والفنون  للثقافة  العامة  المديرية 
المنية،  وافته  حتى  طويالً  يدم  لم  ولكن 
توفي  حيث  ومحبيه  جمهوره  وغادر 
مع  صارع  أن  بعد  في1986/12/17 
المرض في مستشفى آزادي بدهوك، بعد 
بمرض  واصابته  الصحية  حالته  تدهور 

السكري والذي كان سبباً إلصابته بالعمى 
قبل أعواٍم من رحيله، وفي مراسيم شعبية 

دفن في مقبرة شاخكي بدهوك.

أن  بعد  جزراوي  عارف  محمد  رحل 
َر بأكثر من  ترك إرثاً من الغناء والفن، قُدِّ
تاريخ  من  وملحمة  وموال  أغنية   300
وكتب  ألََّف  وبطوالته،  الكردي  الشعب 
بالبساطة  أسلوبه  تميز  أغانيه،  من  العديد 
وعذوبة األلحان، فقد كان يحاكي عبر تلك 
ومخلداً  المؤلم،  الكردي  الواقع  األغاني 
العديد من القصص والحكايات الكردية في 
 derwêşê Evdî، xezal) مثل  أغنياته 
 xezal , çûme orva، bavê seyro،
كردستان  طبيعة   ) وصف   .....xirapo
له  وتقديراً  بكثرة،  أغانيه  في  الخالبة 
تسمية  تم  الكردية  والثقافة  للفن  ولخدماته 
دهوك   مدينة   في  الفنية  القاعات  إحدى 
أمام  له  نصفي  تمثال  نصب  وتم  باسمه، 
مدخل القاعة، كما ألََّف عنه الكاتب سكفان 
محمد   ) عنوان  تحت  كتاباً  عبدالرحيم 
بغداد  في  وطبع  األصيل)  الحجل  عارف 
التراث  معهد  أصدَر  كما   ،1992 عام 
أغلب  تضمن  البوماً  دهوك  في  الكردي 
وال  الكثير  عنه  وكتب  قيل  كما  أغانيه، 
زالت حناجر كبار الفنانين الكرد إلى اليوم 

تصدح بأغانيه.

دلبرين فارس

زاويةٌ من زوايا القرن العشرين
بال  المولد  من  خرجوا  نشاطهم  رغم   

حمص..... 
والثقافية  السياسية  النشاطات  تكن  لم 
من  والتخلص  القومي  الشعور  ونمو 
بركب  وااللتحاق  والظلم،  االستبداد 
العرب  على  مقتصراً  والخالص  التحرر 
الشرق  في  األخرى  والشعوب  واألتراك 
األوسط  فقط، بل كان هذا الحلم و الشعور 
واألمل يراود الشعب الكردي أيضاً كشعٍب 
وثقافتها  تاريخها  لها  أوسطية  وأمٍة شرق 
جمعياً  ويمتلك شعبها شعوراً  ولغاتها....، 
مشتركاً، فالكرد وعبر تاريخهم لم يكونوا 
أصحاَب نزعٍة قومية عنصرية انفصالية، 
بل شاركوا جيرانهم من الشعوب األخرى 
لميزوبوتاميا  الغازية  الشعوب  وحتى 
العيش المشترك ودافعوا عنهم وشاركوهم 
خيرات أرضهم،  لكن يبدوا أن هذا األمر 
بداية  أقتصر على "الشعوب" فقط ، فمع 
مع  التي ظهرت  والتقاسم  التقسيم  مراحل 
ذلك،  قبل  وحتى  العشرين  القرن  بداية 
فُرضت  التي  القومية  النزعات  وبروز 
األجنبية  األنظمة  قبل  من  بآخر  أو  بشكٍل 
المحتلة، أو بعبارٍة أخرى الدول "المنتدبة 
" حسب اتفاقية باريس 1919والتي كانت 
محصلتها أنظمة جديدة ظهرت قبل وبعد 

الحرب العالمية الثانية. 
هذه  في  نصيٌب  الكردي  للشعب  يكن  لم   
التحرر  في  مشاركتهم  رغم  التقسيمات 
الجديدة"  "األنظمة  الدول  لتلك  والبناء 
عكس  وعلى  األنظمة  هذه  وأن  خاصةً 
تشن  وبدأت  تنكرت  ودساتيرها  وعودها 
المستويات  كافة  وعلى  اإلبادة  عمليات 
في  مستمرة  وهي  الكردي  الشعب  ضد 
لم  لذا  هذا.  يومنا  إلى  ونهجها  سياساتها 
يبقى أمام الكرد سوى النهوض والتحرك 
(األنظمة  إال وهم  الجدد  ضد مستعمريهم 

االستبدادية الفاشية ).
 استيقظ الشعور القومي الكردي في تاريخ 
الحركة التحررية القومية الكردية في نهاية 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، 
التي  الكردية  الصحف  ظهور  بداية  مع 
الفكر  مجال  في  ملحوظاً  تطوراً  تطورت 
وانبعاث  الكردي،  واالجتماعي  السياسي 
طبقة من المثقفين الكرد، وقد رأى هؤالء 
وهذا  واألدب،  للثقافة  منبٌع-  الصحف  أن 
المثقفين والكتاب  إلى ازدياد عدد  ما أدى 
واألدباء في نهاية القرن التاسع عشر، حتى 
للثقافة  منبراً  (كردستان)  أصبحت جريدة 
المناهضة  الكردية  والسياسية  والوعي 

للحكم العثماني ومن ثم لألنظمة الجديدة.
في نهاية عام 1908م ومع ظهور حزب 
تنوير  في  جديٌد  عهٌد  برَز  الفتاة)،  (تركيا 
الشعور القومي، وارتباط النضال السياسي 

بعض  بوجود  الفتاة)  (تركيا  حزب  داخل 
السياسيين والمثقفين الكرد، وعندما أهمل 
بل  الكردية  القضايا  الفتاة  تركيا  حزب 
تأسست  الكردية،  القومية  األفكار  ناهض 
إلى  تهدف  كردية  ذلك جمعيات  أثر  على 
وتنوير  والثقافة  والمعارف  العلوم  نشر 
و  (هفكاري)  ومنها:  خاللها،  من  الشعب 

(بيشكتنا كرد) و (هيفي).
تنكر (االتحاد والترقي) للكرد، ووقفوا ضد 
المطالب الكردية في الحرية واالستقالل، 
وحسابات  بأفكار  متمسكين  واستمروا 

متخلفة.
مثل  كردية  مرحلة صدور صحف  ولعل 
( شروق كردستان 1908م) و(كردستان 
(يكبون1913م)  و  1908-1909م) 
(هتاوي  و  1913م)  كرد  (روزا  و 
على  أخذت   والتي  1913م)،….   كرد 
الكردية،  بالقضية  التعريف  مهمة  عاتقها 
كانت  الشعوب  ببقية  أسوة  مطالبها  ونشر 
االنطالقة في تبلور رؤية قومية كردية في 
السياسية  النخب  وأدركت  المرحلة،  تلك 
نمو  في  اإلعالم  دور  أهمية  الكردية 
وإيقاظ الوعي القومي، خاصةً وأن الكرد 
تعرضوا لحملٍة هوجاء من قبل العنصرية 

التركية في االتحاد والترقي.
في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
من  الكردي  الشعب   انتفض  العشرين، 
لم  لكن  واالنتفاضات،  الثورات  خالل 
تنجح ولعل أسباب كثيرة كانت خلف إخماد 
قدرتها على مواصلة  الثورات وعدم  تلك 

الكفاح لفترة طويلة.
إلى أربعة  جرى تقسيم كردستان وشعبها 
تحت  كانت  فقد  الغربية  األجزاء  أجزاء، 
الحماية الفرنسية، أما األجزاء الشمالية فقد 
كانت من نصيب الكماليين األتراك، وفيما 
فأنها وابتداء من  الشرقية  يخص األجزاء 
تحت  كانت  عشر  التاسع  القرن  منتصف 
االنكليز  وأحتفظ  اإليراني،  الشاه  سيطرة 

بالقسم الجنوبي. 
قواها،  وبعثرة  كردستان  لتقسيم  وكنتيجٍة 
الوجود  من  ومحوها  أذابتها  مسألة  فأن 
غالباً ما كانت تظهر على جدول األعمال 
لتلك الدول واألنظمة، أدى هذا إلى شرٍخ 
(اجتماعياً،  العامة،  الكردية  الحياة  في 
الكردي يعيش  اقتصادياً، وسياسياً) وبات 
اآلمال  وتبعثرت  غريباً،  أرضه  على 
وتغيرت  الواقع،  األمر  سياسة  وترسخت 
في ما بعد أشكال ومطالب النضال في كل 

جزٍء حسب الواقع الذي هو فيه.
عليه  سنسلط  الذي  األبرز  الجزء  ولعل   
آفاي  (روج  المرحلة  تلك  في  الضوء 
كردستان) حيث التجأ الكثير من الوطنيين 
والمناضلين الكرد الذين شاركوا في ثورة 

التي  آكري  وانتفاضة  بيران  سعيد  الشيخ 
إلى  باشا  نوري  إحسان  الجنرال  قادها 
ظلم  من  هرباً  سوريا)  (شمال  الجزيرة 
الفشل  بعد  الكماليين،   - األتراك  وتعسف 
الذي أصاب الحركتين، ومن هؤالء األمير 
نافذ،  أحمد  والدكتور  بدرخان،  "جالدت  
أكرم  مكسي،  حمزة  صبري،  وأوصمان 
جميل باشا، نوري ديرسمي، وأمين أحمد 
وغيرهم  ظاظا"  نورالدين  بريخاني، 

كثيرون.
نشاط  على  الفرنسية  الحكومة  توافق  لم 
لذا  التركية-السورية،  الحدود  عبر  الكرد 
هؤالء  تنقل  أن  االنتداب  حكومة  ارتأت 
إلى الداخل لتبعدهم عن المناطق الحدودية،  
في  الداخل  في  باالستقرار  لهم  فسمحت 

مدينة دمشق.
القومي  بحسهم  المثقفون  هؤالء  أدرك 
القضية  تجاه  بالمسؤولية  وشعورهم 
الكردية، أن هناك وسيلة أخرى للنضال، 
من  والسياسي  األدبي  نشاطهم  وباشروا 
إليقاظ  وكرسوه  والكتب  المجالت  خالل 
الشعور القومي الكردي، لذلك اجتمع عدٌد 
جالدت  األمير  حول  الكرد  المثقفين  من 

بدرخان.
وبدأ الِحراُك النهضوي الكردي يأخذ منحاً 
له في سوريا، ونشأت منذ بداية الثالثينيات 
على شكل جمعيات ونواد ثقافية واجتماعية 
حركة  أيضاً  برزت  كما  ورياضية، 
حينذاك  نشطت  حيث  (خويبون1927م) 
النشر،  مجاالت  في  واسعة  ثقافية  حركة 
وأصدر  واألدب،  والشعر،  والتأليف، 
من  عدٍد  مع  بدرخان  جالدت  األمير 
 ،(1943-1932) هاوار  مجلة  المثقفين  
من  نخبة  أقالم  صفحاتها  على  تدرج 
بداية  الكرد، وكان ذلك  الشعراء واألدباء 
دمشق،  في  الكرد  للشباب  حراك  نشوء 
الحكومة الفرنسية من جهتها منعت إصدار 
المجلة عدة مرات، ويعود السبب إلى دعم 
ومساعدة ال بل ومشاركة الُكرد مع الحركة 
الوطنية العربية في سوريا ضد االستعمار 
 .… المؤرخين)  بعض  (حسب  الفرنسي 
المثقفون  يقف  لم  ذلك  من  الرغم  وعلى 
الُكرد مكتوفي األيدي، بل أصدرت مجلة 
(هاوار1932-1943) م سلسلة من الكتب 
الُكردية التي تهتم بالثقافة والتاريخ واللغة 

واألدب الُكردي.
مجلة  بدرخان  جالدت  أصدر  كما 
اهتمت  حيث  (روناهي1942-1945)م، 
المجلة في صفحاتها األولى بأخبار الحرب 
ُكردية  مجلة  أول  وهي  الثانية،  العالمية 
دائٍم  بشكٍل  الحرب  بأخبار  تهتم  مصورة 
إضافةً  الالتينية،  وباألحرف  ومتواصل 
واألدبي،  الثقافي  بالجانب  اهتمامها  إلى 

والفولكلور الكردي. 
في تلك المرحلة كانت مدينة دمشق مركزاً 
روناهي)،  و  (هاوار  المجلتين  إلصدار 
الُكرد  المناضلين  وجود  مع  لعبتا  اللتين 
دوراً  دمشق  إلى  الفرنسيون  نقلهم  الذين 
الشعور  الستنهاض  مباشرين  وتأثيراً 
القومي عند الشباب الُكرد في دمشق، مما 
(نادي  باسم  ثقافي  ناٍد  تأسيس  إلى  دفعهم 
هنانو)، وكان سكرتير النادي الشاب بهاء 
الشباب  من  الكثيرين  ضم  وانلي،  الدين 
الُكرد في الحي الذين التفوا حول النادي. 

وفي عام 1939م تأسست في دمشق في 
حي الُكرد، جمعية باسم (يكيتيا خورتان) 
كبيراً  عدداً  ضمت  الشباب،  وحدة  أي 
نادي  انضمام  بعد  وخاصة  الشباب  من 
هنانو  ونادي  إليها،  الثقافي  الدين  صالح 
كردستان)  (نادي  إلى  االسم  وتغير 
صبري  أوصمان  المناضل  وبمساعدة 
مجموعةٌ  حوله  اجتمع  ظاظا،  ونورالدين 
كردستان)  (نادي  و  الُكرد،  الشباب  من 
شمل  جمع  إلى  يهدف  رياضي،  ناٍد  وهو 
الشباب الُكرد، واستنهاض الشعور القومي 
الكردي لدى الناشئة، وفتح دورات لتعليم 
من  النادي  استقطب  وقد  الكردية،  اللغة 
الُكرد،  الشباب  الرياضي  نشاطه  خالل 
وما يزال يوجد بعضهم حتى اآلن في حي 
يرزقون،  أحياء  وهم  الدين)  (ركن  الُكرد 
وقد كان المعلق الرياضي السوري الشهير 
قدم  كرة  العب  بوظو)  (عدنان  المرحوم 
في  النادي  وشارك  النادي،  في  وعضواً 
إحياء المناسبات القومية، واحتضن أيضاً 
الطالب القادمين من المناطق الكردية إلى 

دمشق من أجل الدراسة أو العمل.
(التعاون  جمعية  الجزيرة  في  تأسست 

ومساعدة الفقراء الُكرد) في عام 1932.
جمعية  في  أعضاء  المؤسسون  كان 
الذين  األول  الرعيل  ومن  "خويبون" 
سوريا)،  (شمال  الجزيرة  إلى  التجأوا 
وآكري  سعيد  الشيخ  ثورة  فشل  بعد 
ومنهم: (حسن حاجو آغا، عارف عباس، 
وعبد  نافذ،  أحمد  الدكتور  جكرخوين، 
الرحمن علي يونس، حمزة بك، أمين أحمد 
….الخ).  صبري  وأوصمان  بريخاني، 
الجمعية تهدف إلى تحسين أوضاع الفقراء 
واالهتمام  والتعليمية،  والصحية  المعيشية 
فتح  المشافي،  (بناء  االجتماعية  بالقضايا 
للمحتاجين)،  التعاون  صندق  المدارس، 
بأهدافها على  تعريفاً  الجمعية  وقد نشرت 
العدد  (هاوار)  مجلة  من  األولى  الصفحة 
في 1/ حزيران /1932،  الصادر  الثاني 
غالبية  في  الجمعية  فروع  انتشرت  وقد 
الكردية  والمناطق  الجزيرة،  في  المناطق 
في  الجمعية  ممثل  أن  ونذكر  األخرى، 

وكان  نافذ،  أحمد  الدكتور  كان  دمشق 
الشباب  تشجيع  في  الفضل  الجمعية  لهذه 
الُكرد على فتح دورات لتعليم اللغة، ونشر 
ثقافية  نواد  الكرد، وفتح  أبناء  بين  الوعي 
القومي  الشعور  واستنهاض  ورياضية، 

بين الشباب والناشئة وطالب المدارس.
تأسس أول نادي كردي (نادي شباب الكرد 
في عامودا) في مدينة عامودا في منتصف 
جكرخوين  الشاعر  وكان  الثالثينات، 
الشعر  ُس  ويَُدرِّ النادي  بإدارة  يقوم  
الكردي للطالب، وتحولت كثير من بيوت 
المناضلين في عامودا إلى نواٍد ومنتديات 
الكردية،  اللغة  لتعليم  ومدارس  للمثقفين 
وإحياء  القومي،  الشعور  واستنهاض 
النوروز)،  (عيد  مثل  القومية  المناسبات 
وإقامة ندوات سياسية وارشادات تنويرية.
والمؤرخين  والكتاب  الشعراء  من  الكثير 
كانوا  الكردية  والقواعد  باللغة  والمهتمين 
الكردية في  الجمعيات والنواد  نشطاء في 
أمثال جكرخوين، مال نوري،  الفترة  تلك 
مال أحمد نامي، مال طاهر بوطي (بنكي)، 
والمؤرخ  بوطي،  أحمد  ومال  أمين  مال 
رشيد  الكردي  واللغوي  هشيار،  حسن 
المثقفين  من  كوكبة  مع  شكلوا  ُكرد… 
في  نشيطة  قومية  حركة  والمناضلين 
عامودا، والتي أصبحت مدينة المناضلين 
لها  وكانت  الكرد،  والمثقفين  والسياسيين 
صفحات ناصعة من النضال ضد االنتداب 
الفرنسي على سوريا، بسبب وجود النشاط 
بجانب  الكردية  المقاومة  لرجال  المكثف 
والمطالبة  السورية،  الوطنية  المقاومة 
لهذا  سوريا،  من  الفرنسية  القوات  بجالء 
أنزعج الفرنسيون كثيراً، وفي عام 1937 

أحرقوها.
األوضاع  ونتيجة  الخمسينيات  بداية  ومع 
والمنطقة  سوريا  في  العامة  السياسية 
عموماً، حدَث ركوٌد في الواقع الكردي بعد 
عدة نكسات متالحقة، ليس على المستوى 
السياسي فحسب بل على المستوى الثقافي 
والغموض  الضبابية  وسيطرت  أيضاً، 
واليأس على الفكر الكردي، ولكن الطموح 
واالندفاع بدأ من جديد حيث تأسست بعض 

الجمعيات .
فتأسست في عام 1951 في مدينة حلب، 
نشر  على  تعمل  سرية  ثقافية  جمعية 
وكان  القومية،  والروح  الكردية  الثقافة 
حنان  وشوكت  حمو  رشيد  أعضائها  من 

ومحمد علي خوجه وقادر إبراهيم....
ولكن جمعيتهم ما لبثت أن انكشف أمرها 
في العام نفسه، فاعتقلوا، وسيقوا إلى سجن 

المزة بدمشق.
القامشلي عام 1953  وتأسست في مدينة 
الديمقراطيين  الشباب  (وحدة  جمعية 

الجمعية  هذه  مؤسسي  من  وكان  الُكرد)، 
السيد محمد مال أحمد، وعبد العزيز علي 
مال عفدي، ودرويش مال سليمان، وسامي 
الجمعية  هذه  حلت  وقد  نامي،  أحمد  مال 
الحزب  مؤسسي  طلب  على  بناًء  نفسها 

الديمقراطي الكردي في سوريا.
كما تأسست  في مدينة حلب جمعية باسم 
في  الكردي)1955م  والتعاون  (المعرفة 
وكان  ديرسمي،  نوري  المناضل  منزل 
من مؤسسي هذه الجمعية (الدكتور نوري 
بدرخان،  روشن  واألميرة  ديرسمي، 
وحسن هشيار، وأوصمان أفندي، وحيدر 
هذه  خالل  من  سعوا  كنجو…)،  محمد 
الُكرد،  لفقراء  المساعدة  تقديم  الجمعية 
طالت  حتى  الجمعية  عالقات  توسعت 
الذي  اليوناني في قبرص،  حزب (أيوكا) 
كان يناضل ضد األتراك، ووصلت أخبار 
ومنشورات الجمعية إلى االتحاد السوفيتي، 
المعروف  الكردي  البروفسور  فأرسل 
الى   1956 عام  في  رسالة  ُكردو  قناتي 
أعضاء الجمعية يحث فيها على جهودهم 

في سبيل قضيتهم.
(آزادي)  تأسس حزب  وفي عام 1957م 
تأسيسه  في  شارك  وقد  قامشلو،  في 
ومال  جكرخوين  والشاعر  فخري  محمد 
موسى  شيخ  ومال  شيخي،  موسى  شيخ 
من  هم  هؤالء  وأغلب  القرقاتي…الخ، 
المنسحبين من الحزب الشيوعي، ونظموا 
سياسياً  برنامجاً  له  ووضعوا  أنفسهم 

ونظاماً داخلياً. 

للطلبة  رابطة  تأسست  عام 1957م  وفي 
الكرد في جامعة دمشق، 

(الحزب  العام  نفس  في  تأسس  كما 
الديمقراطي الكردي في سوريا) 

المؤسس  عثمان صبري  من  كل  يد  على 
محمد  والشيخ  للحزب  األول  والراعي 
حمو،  ورشيد  درويش،  حميد  و  عيسى 
له  لم يكن  لكن  و محمد علي خوجه.....، 
أي دور يذكر وسرعان ما تشتت الحزب 
بعد اعتقال عدٍد من قياداته. (حسب بعض 

المؤرخين)
األوضاع  انقلبت  الستينيات  بداية  ومع 
السياسية في سوريا والمنطقة عموماُ رأساً 
على عقب، خاصةً مع وصول البعث لسدة 
السلطة والحكم في كل من سوريا والعراق، 
سلطوياً  مشروعاً  نشوئه  منذ   قاد  والذي 
المنطقة  شعوب  تجاه  شوفينياً  اقصائياً 
كل  بذلك  لينهي  الكردي،  الشعب  خاصة 
النشاطات الثقافية والسياسية واالجتماعية 

ليدخل البالد في حالٍة من االستبداد.

 دلبرين فارس  

قاتل السفير الروسي ... انتماؤه ووالئه

تعرض السفير الروسي اندريه كارلوف 
يوم األثنين 19/ كانون األول – ديسمبر 
في العاصمة التركية أنقرة لعملية اغتيال 
فقد على أثرها حياته، من قبل أحد عناصر 
وكبار  والسياسيين  الدبلوماسيين  حماية 
"ميرت  التركي  وهو  الدولة,  رجاالت 
صفوف  ضمن  ُعيين  الذي  التنطاس" 
القوى األمنية لحماية السفير الروسي ذلك 
اندريه  على  باإلجهاز  قام  والذي  اليوم، 

مرأى  أمام  الروسي"  "السفير  كارلوف 
حضوره  أثناء  بارد  بدٍم  العالم  ومسمع 
لمعرٍض أقيم في العاصمة التركية أنقرة, 
ميرت  السفير  قاتل  إن  بالذكر  والجدير 
التنطاس تركي ينتمي إلى حزب العدالة 
وهو  اردوغان،  بقيادة  التركي  والتنمية 
اردوغان،  لحكومة  المطلق  الوالء  يكن 
المشكوك  االنقالب  بعد  اعتقاله  وعدم 
كاٍف  دليل  تموز  يوليو/  في  أمره  على والئه ألردوغان واجنداته وسياسته في 

الديكتاتورية.

محمد نورالدين 
أنقرة  في  الروسي  السفير  اغتيال  حادثة 
الماضي،  االثنين  يوم  كارلوف،  اندري 
ُمرّكبة وشديدة التعقيد. تختزن وتختزل من 
منها،  الكثير  واألبعاد  والدالالت  المعاني 
تقّدم من  التساؤالت أكثر مّما  وتطرح من 

إجابات.
أول  فهي  مسبوقة،  غير  االغتيال  حادثة 
بداية  منذ  تركيا  في  أجنبي  لسفير  اغتيال 
عام  في   .1923 عام  الحديث  تاريخها 
السفير  الغتيال  محاولة  جرت   ،1942
األلماني فرانز فان بابين ولم تنجح. في عام 
1971 اغتيل قنصل اسرائيل في اسطنبول 

افرايم إيلروم.
سنة  خالل  الثانية  الحادثة  هو  واالغتيال 
تقريباً ضّد مصالح روسيا في تركيا تحديداً. 
الطائرة  إسقاط  معروف  هو  كما  األولى 

الروسية في 24 تشرين الثاني 2015.
بيد  نُفذتا  قد  الحادثتين  أن  الثالثة  الداللة 
دون  من  أو  بعلمها  سواء  التركية،  الدولة 
رئيس  صّرح  األولى،  المرة  ففي  علمها. 
الوزراء التركي حينها أحمد داود أوغلو أنه 
أعطى بنفسه أوامر إسقاط الطائرة. أي أن 
أرفع مسؤوليها  لسان  تعترف على  الدولة 

بمسؤوليتها.
فإن  الروسي،  السفير  اغتيال  حالة  وفي 
الجاني، مولود ميرت ألتين طاش، شرطي 
التركية.  الخاصة  القوات  لجهاز  ينتمي 
وكان في مهّمة رسمية ومسدسه ُمرّخص 
له ونفّذ االغتيال بصفته الرسمية، ولم يكن 
متنكراً أو مرتدياً ثياباً مدنية بمعزل عما إذا 
كان االغتيال عمال فرديا أو بقرار رسمي.
كثيرة  تحديات  االغتيال  عملية  تطرح 
اللحظة  منذ  وهي  التركية.  السلطات  أمام 
األولى حاولت أن تتنّصل من العملية وتنأى 
بنفسها عنها عبر اإلعالن أن الجاني ينتمي 
عما  هللا  و..عفا  غولين  هللا  فتح  لجماعة 
مضى. شّماعة االنتماء إلى جماعة غولن 
تُريد  التي  االرتكابات  لكل  مخرجاً  تُشّكل 

السلطة أن تبرئ نفسها منها.
وأن  براءتها،  تؤكد  أن  أنقرة  حاولت  وقد 
مع  ُمباشرة  تجاوبت  بأن  تُخفيه  شيء  ال 
روس  ُمحقّقين  لمشاركة  الروسي  الطلب 
أمني  وفد  وصل  وبالفعل  التحقيقات،  في 
بمهّماته  وباشر  روسي،  وجنائي  قضائي 
من الوقوف عند وضع جثّة السفير المغدور 
إلى معاينة مكان الحادثة في مركز الفنون 

المعاصر في منطقة تشانقايا في أنقرة.
أرادت أنقرة أن تتحلّل من مسؤولياتها. لكن 
التي  التساؤالت  من  عدداً  يطرح  التحقيق 
يُمكن أن تفضي، إذا كان التحقيق جدياً أن 

توصل إلى طرف الخيط.
من ذلك وأهمها: لماذا أردى البوليس الحقاً 
حياً؟  عليه  القبض  يُحاول  ولم  قتيالً  القاتل 
محدود،  القاتل  فيه  حوصر  الذي  فالمكان 
متداخال  أو  الطبقات  ُمتعّدد  مبنى  وليس 
عمرانياً. وكان باإلمكان إطالق النار على 
رجليه أو أي مكان آخر من جسمه من دون 
أن يُقتل أو حتى إطالق غاز مسيل للدموع 
يُغمي الجاني. ألنه لو بقي القاتل حياً ألمكن 
رفع نسبة النجاح في الوصول إلى الحقيقة 

وتحديد الدافع والجهات الُمحّرضة.
وهذا يجعل، برأي الكاتب مراد يتكين في 
القاتل  صحيفة »حرييت«، من عملية قتل 
تخريباً مقصوداً لعملية التحقيق والوصول 

إلى الحقيقة.
عملية  وراء  تقف  التي  الجهة  بمعزل عن 
االغتيال، فإن هناك مسؤولية واضحة على 

سلطة حزب »العدالة والتنمية«.
فالمسؤولون األتراك لم يُوفّروا مناسبة إال 
اإليراني  ـ  الروسي  الحلف  فيها  وانتقدوا 
المسؤولون  هؤالء  كان  وإذا  السوري.  ـ 
للرئيس  ُمباشرة  التعّرض  من  يُحاذرون 
الروسي في سوريا وفي  الروسي والدور 
الموالي  اإلعالم  فإن  حلب،  مدينة  إسقاط 
صحفه  بكل  والتنمية«  »العدالة  لحزب 
ومحطات التلفزيون، وبكل مقاالته، وبكل 
جمعياته وناشطيه على األرض، يتحّملون 
الجانب األكبر من تجييش الرأي العام ضّد 
»حزب  وكذلك  وسوريا  وإيران  روسيا 

هللا«.
الروسي،  السفير  اغتيال  من  أسبوع  فقبل 
نظّمت جماعات مؤيدة لـ »العدالة والتنمية« 
احتجاجاً حاشداً أمام القنصلية الروسية في 
ورفعوا  اسطنبول.  في  االستقالل  شارع 
شعارات وهتافات بالموت لبوتين وخامنئي 
للصحف  شاملة  مراجعة  وتُظهر  واألسد. 
منذ  والتنمية«  »العدالة  لحزب  الموالية 

الدولة  بيد  الشرقية  حلب  سقوط  بوادر 
السورية أن هذه الصحف قالت في بوتين 
وخامنئي واألسد ما لم يقله مالك في الخمر. 
بل في اليوم نفسه، الغتيال السفير الروسي 
الكتّاب  أبرز  أحد  اوجاكتان  محمد  كان 
»قرار«  صحيفة  في  ألردوغان  المؤيدين 
يكتب أن خامنئي يتسابق مع بوتين واألسد 
في  األطفال  اآلخر  من  أكثر  يقتل  َمن  في 
ما  الكلمات  من  هناك  يعد  لم  وبأنه  حلب، 

يكفي للعن هؤالء القادة الثالثة.
عشرات  صيغت  المنوال،  هذا  على 
المقاالت ونُشرت آالف الصور الُمحّرضة 

على روسيا وإيران.
والتحريض  التجييش  لهذا  بأن  شّك  وال 
وتوفير  العام،  الرأي  توجيه  في  بالغاً  أثراً 
اعتداء  لممارسة عمليات  الشرعية  المظلّة 
واإليرانية.  الروسية  للمصالح  وتعّرض 
ولهذا السبب، أّجل نائب الرئيس اإليراني 
االثنين  يوم  ُمقّررة  كانت  التي  زيارته، 
الروسي،  السفير  اغتيال  وقبل  الماضي 
لتركيا احتجاجاً على هذا التعّرض إليران 
كان  سواء  وبالتالي  التركي.  الشارع  في 
والتنمية«  »العدالة  لحزب  منتمياً  الُمنفّذ 
»إجازة  على  ُمسبقاً  حصل  فإنه  ال،  أم 
كارلوف  اغتيال  بمشروعية  شرعية« 
المصالح  تمّس  أحداث  من  ذلك  غير  أو 
حزب  ومسؤولية  اإليرانية.  أو  الروسية 
»العدالة والتنمية« أن وسائل إعالمه قادت 
أن  يُحاولوا  لم  وأن مسؤوليه  الحملة،  هذه 
يُخفّفوا منها بل اعتقد أنها ُمفيدة لجهة تنفيس 
االحتقان في الشارع اإلسالمي التركي مّما 
اغتيال  النتيجة  فكانت  حلب  في  يجري 

السفير الروسي.
وراء  تقف  أن  يُمكن  التي  الجهة  هي  من 

عملية االغتيال؟
توّجهت أصابع االتهام األردوغانية ُمباشرة 
الجاني  ملف  وفتحوا  غولن،  هللا  فتح  إلى 
وكان على  الُمنظّمة،  هذه  إلى  ينتمي  وأنه 

علم بانقالب 15 تموز 2016.
كليشيه االنتماء إلى غولن جاهز في عملية 
التهمة  خصومه.  لكل  اردوغان  تصفية 

جاهزة وكفى.
أن مولود ميرت  التحقيقات  لكن ظهر في 
ألتين طاش قد شارك ثماني مرات، بحسب 
أقرب  لسان  وعلى  »حرييت«،  صحيفة 
بل  والتنمية«  »العدالة  حزب  من  الكتّاب 
من اردوغان، عبد القادر سيلفي، في جهاز 
أمن اردوغان منذ االنقالب العسكري حتى 

اآلن.
فكيف يُمكن في ظّل كل حملة التصفية هذه، 
التدقيق على األقل في هوية فريق  يتّم  أال 
باآلالف،  ليس  وعدده  اردوغان،  حماية 
عناصره؟  انتماءات  من  التحقّق  وسهل 
أن  ولو  تموز؟  انقالب 15  بعد  خصوصاً 
ال  فلماذا  غولن،  إلى  ينتمي  فعالً  القاتل 
دامت  ما  اردوغان،  حينها  الهدف  يكون 
فرصة اغتياله في متناول اليد كون القاتل 
من فريق حمايته، ولغولن ثأر طويل جداً 
جماعة  تصفية  عمليات  بعد  اردوغان  مع 
ما ذكرناه سابقاً  ذلك،  إلى  يُضاف  غولن؟ 
عن سبب عدم إبقاء القاتل حياً، على الرغم 
من  شّل حركته  أو  إمكانية جرحه  أن  من 

دون قتله كانت عالية النسبة.
ال يفترض هذا الكالم بالضرورة أن يكون 
قتل  عملية  في  ُمتورطاً  التركي  النظام 
غولن.  جماعة  تبرئة  وال  الروسي  السفير 
والتحريضية  المعنوية  المسؤولية  لكن 
وأدوات القتل تُلقى بالكامل على عاتق سلطة 
»العدالة والتنمية« وال تنفع في اإلعفاء من 
هذه المسؤولية برقيات تعزية، واعتبار أن 
االغتيال يستهدف تخريب العالقات التركية 
بتوترها  السماح  عدم  وتأكيد  الروسية،  ـ 
سليماً  الروسي  الموقف  كان  وكم  مجدداً. 
الحديث  المبكر  من  إنه  قال  عندما  وحذراً 

عمن يقف وراء عملية االغتيال.
أما إذا كان االغتيال يستهدف فعالً العالقات 
التركية ـ الروسية، فبطبيعة الحال ستتوّجه 
استخبارات  أجهزة  إلى  االتهام  أصابع 
غولنية.  غير  أو  غولنية  وبأدوات  غربية 
ولقد كانت بعض صحف »العدالة والتنمية« 
في اليوم التالي لالغتيال صريحة في اتهام 
قامت  التي  هي  بأنها  المتحدة،  الواليات 
بعملية االغتيال حيث ذكرت صحيفة »يني 
شفق« على صفحتها األولى أن حلف شمال 
األطلسي هو الذي قام بعملية اغتيال السفير 
الروسي. وهنا من الواضح والجازم أن ال 
موسكو وال أنقرة تُريدان تخريب العالقات 
أكثر  ذلك  بمنع  الروسي  »الدوما«  وقرار 

العالقات  تخريب  أن  كما  رسالة،  من 
من  أكثر  من  مصلحتهما  في  يصّب  ال 
زاوية، حتى لو ثبت أن هناك صلة للنظام 
التركي في عملية االغتيال. ولعّل حرص 
مع  العالقات  تمتين  الروسي على  الجانب 
الروسية  بالمصالح  تتعلّق  ألسباب  تركيا 
خط  تنفيذ  رأسها  وعلى  االقتصادية، 
»السيل التركي« الذي سيصل إلى أوروبا، 
العالقة  في  لروسيا  الرخوة  الخاصرة  هو 
هدايا  تقديم  إلى  تدفعها  والتي  تركيا،  مع 
لتركيا، ومن ذلك إدخالها إلى سوريا. كما 
أن الرهانات الخاطئة وغير الدقيقة لروسيا 
على إبعاد تركيا عن الغرب، وعلى إحداث 
تغيير جدي في الموقف التركي من روسيا، 
هو الذي يجعل تركيا تتسلّل وتتلقّى المزيد 
الجيش  طريق  قطع  وآخرها  الهدايا،  من 
واالستعداد  الباب،  مدينة  عن  السوري 

لدخولها بين يوم وآخر.
في هذا اإلطار، فإن المستهدف حينها من 
تخريب  على  يقتصر  ال  االغتيال  عملية 
يشمل  بل  الروسية،  ـ  التركية  العالقات 
ـ  الروسي  ـ  التركي  الثالثي  المسار  أيضاً 
اإليراني الجديد الذي بدأ في موسكو وتُّوج 

بإعالن موسكو.
ليس  الثالثي  المسار  على  التصويب  لكن 
ليست  األساس  في  تركيا  ألن  موضوعياً. 
مهتمة كفاية بتبلور هذا المسار الجديد مع 
إلى  الضائع،  الوقت  ففي  وإيران.  روسيا 
الرئاسة،  مقاليد  ترامب  دونالد  تسلّم  حين 
وفي ظّل هزيمة تركيا في حلب، فإن تركيا 
في  الوقت  يقطع  تموضع  إعادة  تحاول 
الجديدة  األميركية  السياسة  تبلور  انتظار 

في المنطقة.
فإعالن موسكو برأينا ال يحمل جديداً. هو 
عناوين عاّمة. واألهم منه هو ما صّرح به 
وزراء خارجية تركيا وإيران، في المؤتمر 
الصحافي الُمشترك الذي أظهر تبايناً جدياً 
في النظرة إلى سوريا. محمد جواد ظريف 
أما  الخالفات.  هذه  إلى  بصراحة  أشار 
جاويش  مولود  التركية  الخارجية  وزير 
أوغلو، فكان من المستغرب أن يُشير إلى 
»حزب هللا« وضرورة إلزامه بوقف النار 
بل  النار  بوقف  إللزامه  ليس  ُمحاولة  في 
و  »داعش«  واسم  اسمه  بين  رابط  بإقامة 
النيات  سيئ  موقف  في  النصرة«  »جبهة 
كما  تماماً  به.  اإلرهاب  تهمة  إللصاق 
استخدم جاويش أوغلو بيروت، وإلى جانبه 
وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل(!)، 
منّصة للتهّجم على الرئيس السوري بشار 
األسد، واتهامه بقتل 650 ألف إنسان، وأنه 
يجب أال يكون جزءاً من العملية االنتقالية. 
وكل هذا يعكس ليس فقط عدم جدية تركيا 
في إيجاد تسوية سلمية في سوريا، بل في 
اإلمعان في تشويه صورة المحور المقاوم 
إلى  التركي من طهران واألسد  للمشروع 

»حزب هللا«.
الهبوط  سوى  تفعل  ال  التركية  الطائرة 
بمطاري طهران وموسكو،  االضطراري 
حتى إذا انقشعت السياسات الجديدة لإلدارة 
األميركية أقلعت من جديد لتحطّ في مطارها 
من  كان  وإذا  الغربي.  األطلسي  األساسي 
اختبار جدي لنيات تركيا، باعتبار »جبهة 
النصرة« إرهابية، أو في اإليمان بالمسار 
الطبية«  »الوصفة  فإن  الجديد،  الثالثي 
تُنهي،  أن  واضح:  بخط  ومكتوبة  جاهزة 
والطيران  السوري  الجيش  مع  بالتعاون 
في  الجبهة  هذه  عناصر  وجود  الروسي، 
ال  اآلالف وحيث  بعشرات  إدلب وعددهم 
التركية  الحدود  لهم وال ظهير سوى  منفذ 
الحدود  تُغلق  وأن  اإلسكندرون،  لواء  عند 
األراضي  من  تنسحب  وأن  سوريا،  مع 
السورية الُمحتلّة وتُسلّمها للجيش السوري 
وحلفائه، ال أن تتذاكى وتُناور لتتقّدم أكثر 
في الداخل السوري كما يحصل في الباب 

وفي غير الباب.

اغتيال السفير الروسي: أين هي مسؤولية تركيا؟

تركيا: اعتقال نائب رئيس البرلمان
في  أمس،  التركية  السلطات  اعتقلت 
النائب  البرلمان،  رئيس  نائب  اسطنبول 
الديموقراطي«  الشعوب  »حزب  عن 

الموالي لألكراد بيرفن بولدان.
اعتقال  أن  تورك«  »خبر  قناة  وذكرت 
بولدان  وأكد  منزله.  في  جرى  بولدان 
شخصياً  الشرطة  قبل  من  اعتقاله  واقع 
الرسمية على  عبر تغريدة على صفحته 

»تويتر«.
يُذَكر أن السلطات التركية اعتقلت الشهر 

للحزب  المناوبين  الرئيسين  الماضي 
النائب صالح الدين ديميرطاش وزميلته 
وسبعة  بوكسيداغ  فيجن  البرلمان  في 
وذلك  نفسه،  الحزب  من  آخرين  نواب 
اإلرهاب«،  »لمكافحة  تحقيق  إطار  في 
طيب  رجب  التركي  الرئيس  بأن  علماً 
ثالث  وهو  الحزب،  هذا  يتّهم  أردوغان 
»حزب  بـ  باالرتباط  البرلمان،  في  قوة 
أنقرة  تعتبره  الذي  الكردستاني«  العمال 

منظمة إرهابية.

"داعش" ينشر قوائم الدبلوماسيين الروس المستهدفين

ذكرت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" أن اإلرهابيين يخططون 
أنحاء  كل  في  الروسية  الدبلوماسية  البعثات  هجمات ضد  لشن 

العالم.
جاء في المقال: 

نشرت صحيفة "The Sun" البريطانية صورا لوثائق تعلوها 
شعارات للتنظيم اإلرهابي "داعش"، وُسجلت فيها قوائم كتبت 
السفارات  هواتف  وأرقام  عناوين  واإلنجليزية  العربية  باللغتين 
الدول  من  والعديد  وأوغندا  وإيران  أذربيجان  في  الروسية 

األخرى، والتي يمكن أن تصبح أهدافا لعمليات ارهابية.
وقد حددت قوائم البعثات الدبلوماسية الروسية "المستهدفة" بأمر 
إرهابية ضد  عمليات  في شن  للبدء  "داعش"،  تنظيم  قيادة  من 

البعثات الدبلوماسية الروسية في الخارج.
ولفتت الصحيفة البريطانية االنتباه إلى أن "قوائم المستهدفين" 
ظهرت فورا بعد مقتل السفير الروسي في تركيا أندريه كارلوف 
"داعش"  تنظيم  أعلن  (الذي  برلين  في  اإلرهابي  والهجوم 

مسؤوليته عن التنفيذ).
من جانبه، أكد مدير معهد االستشراق في أرمينيا روبن سافراستيان 
أن "هذا ال يعني أن واضع هذه القوائم هو "داعش" تحديدا، ولكن 

من المؤكد أنه واحد من التنظيمات اإلرهابية الدولية".
وأضاف: ليس مصادفة أن يأتي التهديد اإلرهابي للدبلوماسيين 
في  الروسي  السفير  اغتيال  حادثة  من  واحد  يوم  بعد  الروس 
أنقرة، وبعد بضعة أيام من حادثة إطالق النار على الشرطة في 
كارلوف  السفير  قاتل  كان  وإذا  غروزني.  الشيشانية  العاصمة 
"إسالمويا"، فإن إرهابيين من "داعش" أعلنوا مسؤوليتهم عن 
إطالق النار في غروزني. وكل هذه األحداث موجهة ضد روسيا 
التي تلعب اليوم دورا كبيرا في إيجاد تسوية سياسية للوضع في 

سوريا، ومحاربة "داعش" وغيره من التنظيمات اإلرهابية".
مهاجمتها،  المطلوب  الروسية  السفارات  قوائم  إن  الخبير  وقال 

والتي ظهرت في وسائل اإلعالم البريطانية، هي حدث ال يمكن 
إال أن يكون منطقيا من حيث انسجامه مع االتجاه العام لتطور 

األحداث التي تتجلى اآلن في سوريا وما حولها.
وأشار الخبير سافراستيان إلى أن تفاصيل جديدة ظهرت حول 
حادثة اغتيال السفير أندريه كارلوف تركيا، حيث أعلن التنظيم 
اإلرهابي "جيش الفتح" مسؤوليته عن الحادث. هذا، في الوقت 
الذي تبذل فيه األوساط السياسية الغربية نشاطا من أجل إدراج 
هذا التنظيم في قائمة "المعتدلين" من المعارضين السوريين ـــ 
أجل "سوريا حرة وديمقراطية". كما ذكر  يناضلون من  الذين 

الخبير.
"عندما  للصحيفة:  قال  ماتوزوف،  فياتشيسالف  المستعرب 
نحن  وضعنا  "داعش"،  ضد  العسكرية  العمليات  روسيا  بدأت 
"جبهة  تدمير  هدف  أعيننا  نصب  واألوروبيون  واألميركيون 
التنظيمات  من  وغيره  "داعش"  تنظيم  جانب  إلى  النصرة" 
اإلرهابية؛ مؤكدا أن هذا كان قرارا مشتركا تم تثبيته عبر مجلس 

األمن.
الروسية  السفارات  "قوائم  يسمى  ما  أن  ماتوزوف  ورأى 
يجب  كان  ظاهرة  هما  الروسي،  السفير  ومقتل  المستهدفة، 

االستعداد لمواجهتها عاجال أم آجال."
كما أكد ماتوزوف أن قوائم "داعش" ال يوجد فيها "شيء غير 
يمكن  الدبلوماسيين  وهواتف  سفارة  أي  عنوان  ألن  عادي" 
الحصول عليه عبر اإلنترنت. وليس المهم في األمر هو "نشر 
القوائم"، بل األهم هو أن سفارات االتحاد الروسي ستعمل في 

إطار قواعد أمن مشددة.
وعلى أي حال، نحن نملك تجربة غنية في هذا المضمار سواء 
في لبنان أثناء الحرب االهلية، أم في أفغانستان والعراق أو في 

سوريا". كما أكد ماتوزوف.
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أسئلةٌ إعالميةٌ ممنوعةٌ من الطرِح في ظِل ُحكِم اردوغانالخالدون

ر
أردوغان  أصبح  كيف   .1

مليارديراً؟
في  نسبياً  فقيرٍة  ألسرٍة  أردوغان  ُولَِد 
كان  األسود،  البحر  طول  على  "ريزة"، 
والده في خفر السواحل يعمل في عرض 

البحر.
كان  ما  مرحلٍة  في  أردوغان  أن  حتى   
يبيع الوجبات الخفيفة في الشارع ليكسبوا 
دخالً إضافياً. تخرج من مدرسٍة دينية في 
العمل  باشر  الفور  وعلى   ،1973 عام 
عمدة  أخيراً  ليصبح  السياسي  المجال  في 
قصيرة  فترٍة  وبعد  مرة،  أول  اسطنبول 
التحريض  بتهمة  السجن  في  أمضاها 
وحالياً  الوزراء،  رئيس  أصبح  الديني، 

رئيساً للبالد. لذا السؤال يُطرح هنا:
كيف أصبح رجالً مثل أردوغان مليارديراً 

عدة مرات على التوالي؟
األتراك لديهم فكرة جيدة وظريفة: لقد واجه 
ثالثة عشر تحقيقاً في الفساد كمحصلة للمدة 
الزمنية التي أمضاها وهو عمدة؛ الحصانة 
البرلمانية أدت إلى عدم الفصل فيها أبداً. 

وقد أفادت السفارة األمريكية بأن أردوغان 
في  حسابات  ثمانية  عن  يقل  ال  ما  لديه  
البنوك السويسرية. أما هو فقد نسب بعض 

األموال إلى ابنه كهدايا الزفاف. 
تسجيالٌت ــ حقيقية ولكنها مسربة بصورة 
كيفية  يناقش  وهو  تظهره  ــ  قانونية  غير 
استغل  نقداً.  دوالر  مليار  ربما  تحويل 
ليبطل  المحاكم  في  سلطاته  أردوغان 
العامة،  النيابة  أعضاء  ويعتقل  القضية 
ويقاضي من كان يلتمس مالحقة الدعوى. 
أسئلةٌ مشابهة حول مكاسب غامضة ربما 
تثار حول ابنه "بالل" (وما حدث بالضبط 
لبالل في إيطاليا ) باإلضافة إلى براق حيث 
يشكل مكان وجوده لغزاً، أي صحفي يعيش 
في تركيا ويسعى إلى البحث في مصادر 
ثروة أردوغان وأفراد أسرته سيجد نفسه 

خلف القضبان لعدِة عقوٍد قادمة.

أردوغان  شهادة  هي  أين   .2
الجامعية؟ 

تفيد  ألردوغان  الرسمية  الذاتية  السيرة 
بأنه قد حصل على شهادة من قسم العلوم 
مرمرة  جامعة  من  واالقتصادية  التجارية 
عام 1981. وهنا تكمن المشكلة، لم يكن 
هناك أبداً  قسماً من هذا القبيل في جامعة 

مرمرة.
للعلوم  كلية  افتتاح  تم   1982 عام  في   
لكن  الجامعة،  في  واالقتصادية  اإلدارية 
فيها  أردوغان  لحضور  سجل  ثمة  ليس 
على اإلطالق، درجة األربع سنوات هي 
كان  إذا  الرئاسة،  لمنصب  أساسٌي  شرطٌ 
أردوغان قد كذب بشأن الدرجة، هل يمكن 
يفترض  األمر  بالطبع  يبق رئيساً؟  أن  إذاً 
مازال موضوع خالف  القانون  سيادة  أن 

في تركيا. 
"جنكيز جاندار" الذي تحول من مدافع عن 

أردوغان إلى ناقٍد له، لديه الكثير 
عن هذه النقطة.

وراء  أخرى  رواية  ثمة  هل   .3
محاولة االنقالب؟

التي  يوليو  تموز/   15 انقالب  محاولة 
سماها أردوغان "هبةٌ من رب العالمين"، 
العام.  لهذا  األكبر  اإلخبارية  القصة  تبقى 
اردوغان  اتهم  ساعاٍت  غضوِن  في 
اإلسالمي  المفكر  غولن  هللا  فتح  أنصار 
مشتركة  به شؤون  قد جمعته  كانت  الذي 
بتنظيم محاولة  اتهمهم  حتى عام 2013، 
االنقالب، كان بعض أنصار غولن من بين 
ُمطالِبة  التركية  الحكومة  لكن  المشاركين 
حتى اآلن بتقديم أدلة رسمية إلى السلطات 

األمريكية للداللة على تواطؤ غولن.
على  باللوم  تلقي  كثيرة  تساؤالت  هناك 
آخرين، الكثير من المسؤولين العسكريين 
غولن،  اتباع  من  يكونوا  لم  المتورطين 
البعض في الحقيقة كان أقرب إلى الحزب 
يعترف  نفسه  أردوغان  حتى  وال  الحاكم. 
الخامسة  الساعة  بين  ما  تواجده  بمكان 
من يوم  مساًء والواحدة والنصف صباحاً 
وكأن  األمر  يبدو  الواقع  في  االنقالب. 
بل  مسبقاً،  بالمحاولة  يعلم  كان  أردوغان 
يوفر  أن  أجل  من  ذلك  على  َع  َشجَّ ربما 

ذريعةً لحملة القمع.
 في بلٍد مستقر سيكون هذا موضوعاً للتحقيق 
الصحفي أما في تركيا، فالصحفيون يتبنون 

أقوال أردوغان فحسب.
     

والتي  باالنقالب،  متعلقة  أخرى  قضايا 
ُمنعت الصحافة التركية من التحقيق فيها، 
تنطوي على المسؤول عن مقتل المدنيين 
على  تعتمد  أدلة  ثمة  االنقالب.  يوم  مساء 
روايات فردية تقول بأن العديد من المدنيين 
قُتلوا بالرصاص على ما يبدو عشوائياً من 
كيان  لقيادة  تخضع  ال  خاصة  وحدة  قبل 

عسكري مألوف. وهناك أسئلة عديدة تدور 
السادات لالستشارات  حول أعمال شركة 
الدفاعية في العالم  SADATالتي، حسب 
قبل  تقوم  كانت  األتراك  بعض  رواية 
سري  جيش  بتدريب  االنقالب  محاولة 
لخدمة أردوغان وحده، كنظيٍر تركٍي لفيلق 
الحرس الثوري اإلسالمي. التعيين الالحق 
الذي قام به أردوغان لـ عدنان تانريفردي، 
مستشاره  ليكون   ،SADAT الـ  رئيس 
العسكري ليس سوى إضافة إلى األسئلة. 
قد  التركية  العامة  األركان  هيئة  وكانت 
الناعم  االنقالب  تانريفردي خالل  طردت 
مصمماً  كان  أنه  ويبدو   ،1997 عام  في 

على االنتقام من النظام العلماني.

 ،)FETO(فيتو هناك  كان  إذا   .4
هل هناك أيضا إيتو)ETO(؟

من  وتستاَء  غولن  هللا  فتح  تُعارَض  أن 
حركته شيء، وأن تسميهم بجماعة إرهابية 
القاعدة  أو  اإلسالمية  الدولة  مقياس  على 
شيٌء آخر. أن يعيد أردوغان تسمية حركة 
اإلرهاب  منظمة  كـ  "الخدمة"   Hizmet
بكل  سخيٌف  أمٌر  هو  (فيتو)  الفتحاوية 
بساطة. التمشي مع ذلك بالنسبة للصحفيين 
دعونا  لكن  المهنة.  ألخالق  مناٍف  أمٌر 
اإلرهاب  تعريف  بأن  للحظة  نفترض 
مسوغ. أردوغان يبرر التسمية على حقيقة 
أن أعضاء الفيتو يظهرون الوالء لـ غولن، 
وقد شّكلوا شبكة حماية لنفوذهم ومصالحهم 
الخاصة. إذا كان هذا هو الحال كيف إذن 
يكون االختالف عن أنصار أردوغان؟ إذا 
كان من الجائز التحدث عن الفيتو كمنظمة 
إرهابية، هل سيكون مقبوالً على حٍد سواء 
اإلرهاب  (منظمة  كـ  إيتو  عن  التحدث 
فهل  ال،  الجواب  كان  إذا  األردوغانية)؟ 
ثمة معايير مزدوجة أو فلتر سياسي يجب 
أن تمر من خالله جميع التقارير الصحفية 

التركية؟
 

إن كان غولن إرهابياً لماذا كان   .5
أردوغان يعمل معه قبل عام 2013؟

والفلسفة  المعلومات  شبكة  إلى  بالنظر 
قبل  ما  بين غولن  بسيطٌ  فرٌق  ثمةَ  الدينية 
 .2013 عام  بعد  ما  2013وغولن  عام 
وال يوجد فرق بين أردوغان ما قبل وبعد 
بين  يختلف  الذي  الوحيد  الشيء   .2013
اآلن وآنذاك كان تحالفاً سياسياً. أردوغان 
يُصُر على أن غولن هو سيد اإلرهاب، إذا 
كان األمر كذلك وبما أن غولن هو نفس 
الرجل الذي كان في العقد األول من حكم 
أردغان، لماذا تحالف معه على نحٍو وثيق؟
تغطية  على  الموافقة  لماذا   .6
اإلعالم لهجمات الـ PKK وليس الدولة 

اإلسالمية؟
من  تحديات  سواء  حٍد  على  تركيا  تواجه 
تمرد الـ PKK، وحزب / جبهة التحرير 
ومن   ،(DHKP- C) الثورية  الشعبية 
الدولة  مثل  مسلحة  إرهابية  جماعات 
اإلسالمية. كٍل منها نظمت الهجمات داخل 

تركيا. وهنا الفكرة:
أو  الكردستاني  العمال  يقوم حزب  عندما 
الهجمات،  بتنفيذ  مهمشة  كردية  جماعات 
فإنها غالباً ما تهيمن على عناوين الصحف 
وقيام  التحقيقات  استمرار  مع  أليام، 
الخ.   ... بهم  المشتبه  بتسمية  السلطات 
الذي   DHKP - C على  ذلك  وينطبق 
في  األمريكية  السفارة  ضد  هجماٍت  نفّذ 
الدولة  قامت  لو  بينما   .2013 عام  أنقرة 
الحكومة  فإن  الهجمات  بتنفيذ  اإلسالمية 
التركية تحظر النشر حول التحقيقات. هل 
ثمة ما يجعل الحكومة التركية تسعى إلى 
حظر الكلمة عن اإلرهاب اإلسالمي، بينما 

تسمح بأن تعم العناوين البارزة تقارير عن 
اإلرهاب الكردي؟

التركية  االستخبارات  لماذا   .7
تساعد جبهة النصرة؟ والدولة اإلسالمية؟

بما  تطفح  األدلة  فإن  المنوال  نفس  وعلى 
يفيد بأن كل من جبهة النصرة وهي فرٌع 
والدولة  سوريا،  في  القاعدة  تنظيم  من 
والدعم  السالح  تلقوا  قد  نفسها  اإلسالمية 
السلطات في تركيا. عندما  والمعدات من 
مدعومةً  ــ  القصة  الصحفيون  أفشى 
أردوغان  فعل  رد  كان  ـ  تصويرية  بأدلة 
التي  الصحيفة  تحرير  رئيس  اعتقال  هو 
عندما  وبالمثل  الصحفي.  السبق  نشرت 
أسلحة  شحنة  دخول  أتراك  جنوٌد  أوقف 
الجنود  إلى سوريا أمر أردوغان باعتقال 
على  الرقابة  فرَض  المهربين.  من  بدالً 
قصة إخبارية ال يزيفها بل يثير المزيد من 

األسئلة.
هل كانت فرقة عمليات اغتيال   .8

تركية وراء اغتياالت باريس؟

اغتيال  عملية  تنفيذ  تم   2013 عام  في 
مكتبهن  في  كرديات  ناشطات  ثالث 
أعضاء  هنَّ  الثالث  باريس.  في  الكائن 
حين  في  الكردستاني.  العمال  حزب  في 
حزب  وتركيا  المتحدة  الواليات  تصنف 
إرهابية،  كجماعة  الكردستاني  العمال 
محادثات  في  دخلت  قد  كانت  تركيا  فإن 
في   PKK الـ  مع  المستوى  رفيعة  سالم 
ذلك الوقت. الفرنسيون ألقوا القبض على 
يبلغ  الجنسية  تركي  وهو  غوني)،  (عمر 
إلى  وصل  قد  كان  عاماً،   32 العمر  من 
فرنسا وعمره تسع سنوات. مقاطع مأخوذة 
يعيد  وهو  تظهره  الجريمة،  بعد  بالهاتف 
االستخبارات  وكالة  من  بعمالء  االتصال 
التركية، تدعو إلى الكثير من التساؤالت، 
هل دبرت تركيا اغتياالت المعارضات في 
الزمالء األعضاء في حلف  أحد  عاصمة 

الناتو؟
صهره  أردوغان  عيََّن  لماذا   .9 

وزيراً للنفط؟
بيرات البيرق، صهر أردوغان البالغ من 
للطاقة  وزيراً  أصبح  عاماً،   37 العمر 
الثاني  نوفمبر/تشرين   24 في  تركيا  في 
ثمة  أم  األكفأ؟  كان  هل   .2015 عام  من 
عوامل أخرى لعبت دوراً؟ مع األخذ بعين 
في  صفقات  بعقد  أردوغان  ولع  االعتبار 
مجال الطاقة مع زعماء مثل رئيس روسيا 
الرئيس  بوتين ومسعود برزاني  فالديمير 
الفعلي إلقليم كردستان في غرف مغلقة، هل 
كان تعيين البيرق وسيلة لتدبير الرشاوي 
وحصرها ضمن األسرة؟ أم أن أردوغان 
المواقع  من  السابقين  الحلفاء  يُنّحي  وهو 
السعار،  من  حالة  في  حزبه  في  القيادية 
يهيأ أفراد األسرة ليتبوؤوا مناصبهم؟ هل 
يمكن أن يكون البيرق رئيس وزراء تحت 
جمهورية  تركيا  ستصبح  هل  التصرف؟ 
وكما  سوريا،  في  الحال  هو  كما  توريث 
المصري  الرئيس  ذلك  إلى  يسعى  كان 

األسبق حسني مبارك؟
هل لنا أن نتحدث عن جمعيات   .10

أردوغان؟
أردوغان يحفظ صحبة تثير الفضول. ربما 
استثنائياً  ترحيباً  أردوغان  أصدقاء  يتلقى 
هم  الباقين  ألغلب  بالنسبة  لكن  تركيا  في 
ياسين  هناك  كان  أوالً  خصوم.  مجرد 
الذي  السعودي  األعمال  رجل  القاضي 
أدرجت وزارة المالية األمريكية اسمه في 
القائمة السوداء  حتى عام 2014 بدعوى 
الدن.  بن  أسامة  القاعدة  بزعيم  ارتباطه 
في شهر تموز/يوليو من عام 2016، في 
الوقت الذي كان فيه إدراج اسمه في القائمة 

ال يزال نافذاً حتى من قبل األمم المتحدة، 
قال أردوغان مصرحاً:" أنا أعرف السيد 
قاضي وأثق به كما أثق بنفسي. فأن يرتبط 
يدعم  أو  إرهابية  بمنظمة  قاضي  السيد 
جانباً  وضعنا  إذا  مستحيل."  أمر  أخرى 
أن  بنا  يجدر  ربما  القاضي،  حول  الجدل 
أول  أردوغان  عليه  تعّرف  كيف  نعرف 
يتضاعف  بينهما؟  العالقة  وطبيعة  مرة، 
ابن  عالقة  الحسبان  في  أخذنا  إذا  ذلك 
أردوغان بالقاضي في الوقت الذي كانت 
فيه العقوبات ال تزال سارية.  هذا مجرُد 

غيٍض من فيض على أي حال.
قلب الدين حكمتيار ــ  يأتي من بين الذين 
أفغانستان.  في  األدوار  أسوء  يلعبون 
المجاهدين  صراع  أثناء  شهرة  اكتسب 
األولي كأمير الحرب األفغاني الوحيد الذي 
لم يكسب أية معركة ضد السوفييت. بدالً 
عن ذلك كان يقوم دائماً بالهجوم فحسب، 

مهما كان خصم األفغاني مهيمناً. 
حكمتيار هو من كان قد بدأ الحرب األهلية 
في عام 1992 بعد انسحاب السوفييت. في 
السنوات األخيرة تحالف مع حركة طالبان 
والقاعدة وأردوغان. كيف التقى أردوغان 
بحكمتيار وكيف توصل إلى معرفته؟ وهو 
ذلك  منذ  إرهابياً  تسميه  تركيا  كانت  الذي 

الحين.
هناك أيضاً بالطبع خالد مشعل ــ أكثر قائد 
متشدد في حركة حماس، والمرشد األعلى 
اإليراني علي خامنئي. أردوغان باختصار 
األصدقاء  من  مجموعة  يبدو  كما  لديه 
الذين يختلفون جذرياً عن أصدقاء رئيس 
عادي في حلف الناتو. متى بدؤوا؟ وكيف 
وهل  القبيل؟  هذا  من  صداقات  تطورت 
التجارة،  أم  السياسة  إلى  تُنسب أواصرها 

أم كليهما؟

بما يُفسُر رفض المحكمة إنهاء   .11
عام  في   AKP والتنمية  العدالة  حزب 

2008؟

في عام 2008 نظرت المحكمة الدستورية 
الحاكم  أردوغان  عقوبات ضد حزب  في 
AKP، األمر الذي كان قد ينتج عنه حل 
الدقيقة  في  حدث  تغييراً  ولكن  الحزب 
إلى  أدى  القضاة  أحد  قبل  من  األخيرة 
استمرار حزب العدالة والتنمية. الكثير من 
األتراك يسهبون في الحديث عن الطريقة 
التي قام بها رجل أعماٍل، الحقه أردوغان 
ذلك  إلى حساب  ماٍل  بتحويل  لمدة طويلة 
القاضي قبيل التصويت على اتخاذ القرار. 
ما حقيقة ما حدث في ذلك اليوم؟ هل انتقل 
المال من يٍد إلى يد؟ إذا كان األمر كذلك، 
بمنع  بعد  فيما  أردوغان  قام  وهل  لماذا؟ 
تهمه  في  التحقيق  من  التركية  السلطات 

السابقة؟
طريقة  بنفس  تتم  ال  األسئلة  عن  اإلجابة 
طرحها، لكن الديمقراطية الصحية تتطلب 
على  سلباً  ينعكس  ذلك  صحية،  صحافة 
حرية الصحافة في تركيا، ذلك أن مثل هذه 
واألمن  الفساد  تمس  التي  المهمة  القضايا 
محظورة،  منطقة  في  تُترك  واالقتصاد 
يكن  لم  إن  تأكيد  بكل  اللمس".  "ممنوع 
السماح  ينبغي  ال  لماذا  يُخفى،  شيء  ثمة 
هذه  في  بالتحقيق  األتراك  للصحفيين 

القضايا وغيرها.
2016 ,25 October

AEIdeas
Michael Rubin

)أمريكان  األمريكي  المشروع  معهد 
انتربرايز(

ترجمة وتحرير: مركز إعالم حزب االتحاد 
PYD الديمقراطي

الهطوالت المطرية ... فرٌح وانتعاٌش لفالحي روج آفا   

حسينة عنتر

ال  لفترٍة  األمطاِر  هطول  تأخر  بعد 
والمحافظات  المدن  على  بها  بأس 
السورية بشكٍل عام، ومناطق ومدن 
اعتدنا  كما  خاص،  بشكٍل  آفا  روج 
من  يبدأ  عادةً  الشتاء  فصل  بداية 
في  اآلن  ونحن  أيلول،  أواسط شهر 
أواسط شهر كانون األول، فكان هناك 

تأخٌر ملحوظٌ في سقوِط األمطار.
 والجدير بالذكر أن مقاطعات روج 
كلياً  اعتماداً  تعتمد  المعروفة  آفا 
على  رئيسٍي  وبشكٍل  اقتصادها  في 
البعلية  أراضيها  وأكثر  الزراعة، 
الموسمية،  األمطار  على  تعتمد 
روج  في  الزراعي  النشاط  ويعتبر 
االنتاجية،  األنشطة  أهم  من  آفا 
من  الكثير  يوفر  الزراعي  فالقطاع 
القطاعات  لمختلف  األولية  المواد 
االقتصادية والصناعية األخرى هذا 
ألعداٍد  العيش  يوفر  كما  جهة،  من 
كبيرٍة من األفراد و األسر من جهٍة 
ثانية، إضافةً لذلك فإن الزراعة تساهم 
األيدي  من  كبيرٍة  نسبٍة  تشغيل  في 

العاملة، وكذلك تحقق االكتفاء الذاتي 
في أكثر من مادة .. كالقمح والعدس 
البقوليات  وبعض  الزيتون  وأشجار 
في مقاطعات روج أفا الثالثة، وعليه 
الديمقراطي  االتحاد  صحيفة  التقت 
الذين  والفالحين  المواطنين  ببعض 
والتي  المطرية،  الهطوالت  تهمهم 
تزيد بدورها من إنتاج األرض التي 

تمثل مصدر رزقهم.
لهطول  الدعاء   - القديمة  الطقوس 

المطر
قرية  فالحي  من  عباس  الدين  نور 
تربسبية  لمدينة   التابعة  مرجان 
هذا   ... هلل  الحمد  قائالً:"  أردف 
المطر احيا األرض بهذه الهطوالت 
بين  والجو  أسبوع  ومنذ  المطرية، 
أصبحت  والفرحة  والماطر،  الغائم 
الميالد  أعياد  مع  تزامناً  فرحتان 
التلة  ورأس السنة، وكلما أقف على 
الموجودة في القرية وأتأمل في األفق 
المطر يشكُل   أجد أن هطول  البعيدة 
فالح  وكل  اخضراراً،  و  صفاًء 
المطر"،  بقدوم  ويسعد  يفرح  مثلي 
عندما  الدين:"  نور  الفالح  ويضيف 

بعض  التجأ  المطر  هطول  تأخر 
المحيطة  المناطق  في  القرويون 
الطقوس  لممارسة  الجزيرة  بكانتون 
كما  المطر،  بهطول  للدعاء  القديمة 
قديماً،  يفعلون  وآباؤنا  أجدادنا  كان 
وهي صعود الفالحين واألهالي إلى 
التالل والخروج إلى ساحات القرية، 
مقلوب،  بشكٍل  المالبس  وارتدائهم 
عروساً  يصنعون  اآلخر  وبعضهم 
ويدعونها  كردية  مالبس  ويُْلبِسونها 
ومن   (BOKA BARANi بـ( 
القرويون  بدأ  التي  الطقوس  هذه 
السماء  بأن  منهم  اعتقاداً  يمارسونها 
المطر  بذرف  وتبدأ  دعائهم  ستلبي 
عليهم، والحمد هلل على كل حال فقد 
هطلت األمطار ونحن سعداء فرحين 
بقدوم المطر وأتمنى أن يكون الشتاء 

كله ماطر.   
المطر يحي الحياة والبشر

من  المزارعين  أحد  يوسف  فارس 
أن  الحقيقة  يقول:"  قامشلو:  قرى 
مقلٌق  أمٌر  منطقتنا  في  المطر  تأخر 
فلو  المطر،  على  تعتمد  الحياة  ألن 
تأخر المطر سيسبب بالتالي إلى تأخِر 
زراعة  خاصةً  الزراعة  وتراجِع 
من  انتاجنا  معظم  ألن  الحبوب، 
الحبوب بعلية  وبحاجة إلى هطوالت 
مطرية منذ بداية فصل الشتاء، كذلك 
أن تأخر األمطار هذه السنة  تسبب 
فالكثيُر  األمراض،  من  العديِد  في 
مرضوا  الكبار  وحتى  األطفال  من 
وسوء  الجاف،  البرد  موجة  بسبب 
على  انعكس  االقتصادية   األوضاع 

الحالة االجتماعية العامة.
هذه  خالل  األمطار  هطول   
إلى  والبهجة  الفرحة  أدخل  األيام 

المزارعين  خاصة  الجميع  قلوب 
أن  أقول  أن  أريد  كذلك  والفالحين، 
وتتجدد  والبشر  الحياة   يحي  المطر 
وتخف  المطر  هطول  بعد  الحياة 
يقلل من األمراض،  البرد  وبالتالي 
فعلى سبيل المثال هناك عوائل كلهم 
بل  والكريب،  بالزكام  مصابون 
بمقاطعة  واألهالي  العوائل  أغلبية 
والرشح  بالزكام  أٌصيبوا  الجزيرة 
الجو  وتلوث  الباردة  األجواء  نتيجة 
من دخان المولدات والسيارات خالل 
هذا الشهر قبل هطول هذه األمطار، 
وفي ختام حديثه قال:" أريد أن أشكر 
جهودكم الهتمامكم  بقضايا المجتمع 
يجلب  أن  هللا  من  ونأمل  وهمومه، 
عام  بشكٍل  بلدنا  إلى  والسالم  الخير 
ألنها  خاص  بشكٍل  آفا  روج  وإلى 

أرض الخير والعطاء".
الصف  في  تلميذ  ياسين  بلند 

الخامس: 
شّد انتباهي عندما بدأ المطر بزخاته 
ونزوله ليغسل األرض وينظفها، هذا 
جزمته  يردتي  وهو  البريء  الطفل 
مع  اللعب  في  غارٌق  وهو  السوداء 
أصدقائه في الحي، وهو يردد باللغة 

  YA REBI BARAN ) الكردية
 WERE  ERDA XWDE
ŞINBBE)  ويردد أصدقائه ورائه 
ثم يردد بالعربية مطر- مطر – مطر 
بالنعمة انهمر بالعشب والثمر، تهللي 
هدية  واستقبلي  الخضراء  أرضنا  يا 
ويقول  مطر،  مطر-  مطر-  السماء 
يهطل  أن  أحب  كم  المطر  أجمل  ما 
أن  دون  تحته  وأركض  المطر 
لقد  تعال  وتناديني  والدتي،  توبخني 
بللت ثيابك، ويقول الطفل بلند  أه لو 
أمي تسمح لي أن أذهب فوق السطح  
اخوتي إلحضار وعاء  وأتسابق مع 
أن  لي  تسمح  أو  المطر،  فيه  لنجمع 
أجلس قرب النافذة التي أصبحت من 
مالمستها الطقس البارد في الخارج 
عليها  وانقش  للكتابة،  كسبورة 
والنقوش  العبارات  بعض  بإصبعي 
مثل  نفعل  كنا  كلنا  بأننا  أعتقد   ....
الشتاء، وخاصة عند نزول  بلند في 
كانت  نفوسنا  بأن  ليذكرنا  المطر 
وتأمٍل  استراحٍة  إلى  تحتاُج  متعبةً 
وضجة  إزعاج  عن  بعيداً  وهدوٍء 
الحياة، فيقدم لنا ما نحتاجه من فرحٍة 

وأمل.        

صقٌر من صقوِر المقاومِة في تل 
تمر

الشهداء هم الذين يرسمون لنا طريق الحرية والنصر، وهم كما 
أكد قائد الشعب الكردي عبد هللا أوجالن:" بأن الشهداء هم قادتنا 
المعنويون وعلى دربهم ماضون وعلى خطاهم تسير األجيال 

القادمة، لبناء مجتمع ديمقراطي حر،
 ومن هؤالء األبطال البطل كاوا حسين، االسم الحركي كاوا تل 
تمر الذي ُولَِد في مدينة تل تمر في 1989/3/5 لعائلة وطنية 
وتضحي  كردستان  تراب  تقدس  جداً،  متواضعة  كردستانية 
بالغالي والنفيس من أجل حرية كردستان، فتح المناضل كاوا 
الشعب  قائد  بفكر وفلسفة  المتأثرة  العائلة  عينيه في كنِف هذه 

الكردي عبد هللا أوجالن،
كاوا  المناضل  درس  كردستان،  حرية  لحركة  ميالً  واألكثر   

االبتدائية في إحدى مدارس تل تمر، 
وكبقية األطفال من في عمره كان كثير الحركة،  يحب اللعب 
مع أصدقائه في الحي ويمارس طفولته الشرعية باللهو واللعب، 
لم يكمل المقاتل كاوا دراسته، ترك المدرسة ولجأ إلى العمل، 

فعمل في محٍل للكهرباء،
 وبعد اندالع الثورة السورية وامتدادها إلى روج أفاي كردستان 
كان لهُ ميٌل كبيٌر لـ أن ينضم إلى قوات أسايش روج أفا التي 
بدأت  التي  الكردية  والمدن  والقرى  الطرق  لحماية  تشكلت 
تتعرض من فترٍة ألخرى لهجماِت مرتزقِة جبهة النصرة وثم 

داعش وأخواتها،
 وبسبب الظروف واألوضاع التي كان يمر بها المناضل والتي 
ونتيجةً  االسايش،  بقوات  وااللتحاق  باالنضمام  له  تسمح  لم 
لألحداث واألوضاع في روج آفا، وتشكيل واجب الدفاع الذاتي 
الفراغ  نتيجة  تشكلت  التي  الديمقراطية  الذاتية  لإلدارة  التابعة 

األمني،
 ولحماية المواطنين والسهر على راحتهم وأمنهم، لذلك انضم 
المقاتل البطل كاوا تل تمر ولبى نداء الواجب والتحق بواجب 
الدفاع الذاتي، وتلقى تدريبه األولي في طابور "الشهيد كوران" 

بقرية تل بيدر الواقعة على طريق قامشلو- تل تمر،
 وبعد إنهاء الدورة تم فرز المناضل كاوا إلى مدينة تل تمر، 
بالصبر  المناضل  وُعِرَف  األغيبش،  قرية  إلى  انتقل  ثم  ومن 

وتحمل الشدائد وحبه لرفاقه، تميز بروح اإليثار والتضحية،

داعش  مرتزقة  لهجمات  تمر  تل  مدينة  تعرضت  وعندما   
شباط  من  والعشرين  الثالث  في  اإلرهابية  والمجموعات 
عام2015 أبلى المناضل كاوا مع رفاقه من قوات الدفاع الذاتي 
مقاومةً بطوليةً كبيرة، واستطاع الرفاق األبطال حماية مدينة 

تل تمر بعد أن عاثت داعش فيها فساداً،
الدفاع  واجب  في  الرفاق  أن  إال  بيوتها،  ودمر  أهلها  َد  وشرَّ  
الذاتي مع رفاقهم في وحدات حماية الشعب والمرأة أعادوها 
منتصرةً، وأصبحت مدينة تل تمر تابعة لقوات الحماية الشعبية 

وتابعة لمقاطعة الجزيرة بروج آفاي كردستان.

 وبعد هزيمة داعش في تل تمر توجهت بوحشيتها على قرية 
لهجمات  الرفاق  وأثناء تصدي  تمر،  تل  القريبة من  االغيبش 
مرتزقة داعش وبعد مقاومة ومعارك ضارية استشهد المناضل 
رفاقه  الذي صدم  بتاريخ 2015/2/23،  تمر  تل  كاوا  البطل 
كان  كونه  األسف،  أشد  فقدانه  على  وتأسفوا  عليه  وحزنوا 

مناضالً شديد التواضع ويفضل رفاقه على نفسه.
 وباستشهاده نجدد القسم بالبقاء على درب الشهداء اللذين رسخوا 
حياتهم من أجل الحياة الحرة الديمقراطية، فليشهد التاريخ صقراً 
جديداً من صقور روج آفا، ووفاًء لروحه الطاهرة خرج جميع 
أهالي تل تمر في موكٍب مهيٍب يليق ببطولة وشجاعة المناضل 

كاوا تل تمر.       
وثيقة الشهادة: 

االسم الحركي: كاوا تل تمر
االسم الحقيقي: كاوا حسين

اسم األم: سلطانة حسين
اسم األب: إسماعيل 

مكان وتاريخ الوالدة: 1989/3/5 تل تمر
تاريخ االنضمام: 20115 

محل وتاريخ االستشهاد: 2015/2/23 قرية االغيبش
 

كانت حرية الصحافة أحد أهم ضحايا 
أردوغان،  طيب  رجب  الرئيس  حكم 
وبمقاضاة  الصحف،  بمصادرة  قام 
رؤساء التحرير، وزج بالصحفيين في 
تصنف  حدود  بال  مراسلون  السجن. 
تركيا في المرتبة 151 في العالم من 
من  أدنى  مستوى  في   ،180 أصل 

روسيا فالديمير بوتين.
حالة  استمرار  مع  المقبل  العام  في   
حكم  ظل  في  القمع  وحملة  الطوارئ 
أردوغان، سيهبط تصنيف تركيا على 
إلى  ربما  ذلك،  من  أكثر  إلى  األرجح 
مرتبة أدنى حتى من جمهورية إيران 

اإلسالمية.
التركية  الصحافة  احتضار  مع 
المطبوعة والتلفزيونية واإلذاعية، ما 
هي األسئلة التي يناقشها الصحفيون 
لهم  يسمح  وال  الكواليس  وراء 

بتداولها؟
فيما يلي فقط القليل منها:

 القطاع الصحي في مقاطعة كوباني " مشفى كوباني"

شهدتها  التي  والمعارك  األحداث 
وتمرُّ بها سوريا بشكٍل عام وروج آفا 
بشكٍل خاص، أثرت بشكٍل أو بآخر 
على كافة نواح الحياة، وعانت البالد 
ودماٍر  بنيويٍة  أزمٍة  من  ذلك  جراء 
االقتصادية  التحتية  البنية  في  هائٍل 

والتعليمية والصحية.
القطاع الصحي نال نصيبه من هذه 
التحتية  بنيته  تعرض   حيث  األزمة 
قبل  من  والسلب  والنهب  للتدمير 
والمرتزقة،  اإلرهابية  الجماعات 
لكن بعد دحرِّ اإلرهاب واإلرهابيين 
بعد  وخاصةً  آفا،  روج  مناطق  من 
واجهت  كوباني  مقاطعة  تحرير 
تحديات  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة 
ولعل  الصعد،  كافة  وعلى  كبيرة، 
الصحي   الصعيد  على  كان  أهمها 
المعنية   الجهات  كاهل  أثقل   الذي 
كثيراً خالل األزمة، وذلك لجملٍة من 
يتمثل  أهمها  الموضوعية،  األسباب 
روج  على  المفروض  الحصار  في 
وأعوانه  التركي  النظام  قبل  من  آفا 
في المنطقة هو الذي أدى إلى النقص 
الكبير في المستلزمات الطبية بشكٍل 
عام، كما إن البنية التحتية تضررت 
من  كبير  عدد  وفود  كذلك  كثيراً، 
األخرى  المناطق  من  المهجرين 
مقاطعة  وكانت  آفا،  روج  مدن  إلى 
عدداً  استقبلت  التي  الجهة  كوباني 
ري المناطق المجاورة  كبيراً من ُمهَجَّ
لها، وحملت على عاتقها تقديم كافة 
والعالجية  الصحية  المستلزمات 
رغم  والجرحى،       للمرضى 

الضعف الكبير في القطاع الصحي.

من  كانت  والتي  كوباني  مقاطعة   
أكثر المناطق التي تعرضت للضرر 
عملت  لذا  وسوريا،  آفا  روج  في 
روج  في  الذاتية  اإلدارة  مؤسسات 
كافة  تقديم  في  اإلسراع  على  آفا 
االمكانيات المتاحة في سبيل النهوض 
بها وإعادة الحياة إليها من جديد بعد 
تحريرها من تنظيم داعش اإلرهابي، 
اإلدارة  أولويات  بين   من  وكانت 
القطاع  تطوير  على  العمل  الذاتية 
واالتصال  اإلمكان،  قدر  الصحي 
لتقديم  العالمية  الخارجية  بالجهات 

الدعم والمساعدة.
وبعد جهوٍد حثيثٍة من اإلدارة الذاتية 
ومساعدة  كوباني  و  آفا  روج  في 
بعض الجهات والمؤسسات المدنية، 
في  الصحية  الكوادر  من  وبجهوٍد 
الصحي  القطاع  أصبح  كوباني، 
بخطى  يخطو  كوباني  مقاطعة  في 
وقد  الصحي،  المجال  في  متسارعة 
افتُتِحت الكثيُر من المراكز الصحية 
أعتمد  التي  الكبيرة  والمشافي 
أنفسهم  على  المنطقة  أطباء  فيها 
وإمكانياتهم الضعيفة إلنشائها، حيث 
الجهود  تلك  ثمار  إحدى  من  كان 
المضنية افتتاح مشفى كوباني، أكبر 
مشفى في المقاطعة وأكثرها تطوراً.
الدؤوب  العمل  من  أشهٍر  وبعد 
والتحضير المتواصل افتتحت منظمة 
مقاطعة  في  الكردي  األحمر  الهالل 
في  23 من  كوباني  كوباني مشفى 

شهر أيلول لعام 2016، ساهم مشفى 
كوباني منذ بداية افتتاحه في تطوير 
الخدمات الصحية المقدمة لألهالي في 
مقاطعة كوباني، وذلك الحتوائه على 
متفرعة  وأقسام  مميزة  أجهزة  عدة 
مكنتها من القدرة على استقبال معظم 
والمساهمة  المرضية،  الحاالت 
بشكٍل فعاٍل بتطوير القطاع الصحي 

في المقاطعة عموماً.
المقاطعة،  في  األكبر  كان  المشفى 
والتقدم  بالتطوير  ساهم  وافتتاحه 
نحو  المقاطعة  في  الصحي  بالقطاع 

األفضل.
وإلى جانب مشفى كوباني تم ترميم 
أخرى،  مستشفيات  أربع  وتهيئة 
ومستوصف للهالل األحمر الكردي، 
المقاطعة 6  قرى  في  توجد  أنه  كما 
الصحية  الخدمات  تقدم  مستوصفات 
ألهالي المقاطعة بإشراٍف من منظمة 
من  ودعٍم  الكردي  األحمر  الهالل 

هيئة الصحة في المقاطعة.
الوحيد  بأنه  كوباني  مشفى  ويتميز 
أجهزة  عدة  على  يحتوي  الذي 
مشافي  بباقي  تتواجد  ال  متطورة 
جهاز  األجهزة،  هذه  ومن  المنطقة، 
المشفى  أن  كما  المحوري.  الطبقي 
ومرضاه  مراجعيه  لجميع  يقدم 
األدوية والخدمات الصحية بالمجان، 
الوجهة  أصبح  المشفى  فإن  لذلك 
وعموم  كوباني  ألهالي  األساسية 
المنطقة، من منبج وحتى كري سبي 
(تل أبيض)، حيث يقصد المشفى في 
اليوم أكثر من 50 مريضاً بمختلف 
أقساماً  المشفى  وتضم  الحاالت.  
أقسام   10 من  تتألف  حيُث   متعددةً 
الذي  اإلسعاف  قسم  أولها  رئيسة، 
يعمل داخله 4 أطباء 2 منهم يناوبان 
للعمليات والذي  في المشفى، وقسماً 
بالعمل وحتى اآلن  البدء  أجرى منذ 
59 عملية جراحية لمختلف الحاالت 
عامة،  جرحة  بولية،  من  المرضية 
أذن، وعمليات عظمية وغيرها من 

عمليات بسيطة.
غرفة  يضم  والذي  األشعة  وقسم 
الجهاز  المحوري،  الطبقي  جهاز 
الذي ال يتواجد في مشافي المنطقة، 

طبيٌب  استخدامه  على  يعمل  حيث 
إلى  األشعة،  قسم  في  اخصائي 
في  وتوجد  آخرين,  طبيبين  جانب 
العادي  للتصوير  األشعة غرفة  قسم 

ويعمل به 3 موظفين.
أما قسم المخبر والذي يعمل لمدة 24 
طبيب  فيه  يعمل  متواصلة،  ساعة 
يوجد  كما  وممرضتان,  اخصائي 
في المشفى قسم لتعقيم األدوات التي 

تستخدم في معالجة المرضى.
خاٌص  قسٌم  أيضاً  المشفى  وفي 
لألطفال  يتضمن 18 سرير، يعمل 
بأمراض  مختصان  طبيبان  فيه 
داخل  يوجد  وممرضتان،  األطفال 

القسم غرفة أللعاب األطفال.
للعناية  قسماً  المشفى  ويضم  فيما 
قسٌم  وفيه  ّرة,  أَسِّ يحوي4  المشددة 
إدارة  خصصت  الصحية  للرعاية 
إلى 3  باإلضافة  عامل  المشفى 18 

ممرضات لالعتناء بمرضى القسم.
أما باقي أقسام المشفى فهي كل من 
والذي  الصيدلية  قسم  الداخلية،  قسم 
القبول  قسم  بالمجان،  األدوية  يقدم 

يضم أرشيف المشفى.
وتعمل أقسام المشفى جميعها بتنسيٍق 
منسجم، حيث تعمل جميع األقسام 24 
ساعة وتقدم كل ما يقع على عاتقها 

للمرضى المقبلين على المشفى.

األساسية  الوجهة  أصبح  المشفى 
ألهالي المنطقة، وقد عالج حتى اآلن 

أكثر من ألفي حالة َمَرضية.
يبلغ  والذين  المشفى  أطباء  ويستقبل 
 30 جانب  إلى  طبيباً   27 عددهم 

ألكثر  العالج  وممرضاً  ممرضة 
من50 حالة في اليوم الواحد.

 ويعمل مشفى كوباني على التنسيق 
في  والمشافي  المستوصفات  مع 
المدينة، حيث تعمل المشافي األخرى 
والمستوصفات على استقبال الحاالت 
الَمَرضية البسيطة فيما يقدم المشفى 
بدوره العالج للمرضى الذين يعانون 
من حاالت عصيبة وخطرة، إضافةً 
األخرى  الخدمات  بعض  تقديم  إلى 
الطبقي  جهاز  على  التصوير  مثل 
العنايات  من  وغيرها  المحوري 

األخرى.
وقد قدم المشفى حتى اآلن الخدمات 
ألكثر من 2002 حالة مرضية من 
أهالي المنطقة، باإلضافة إلى إجراءه 

59 عملية جراحية.

المشفى  أوضاع  أن  من  وبالرغم 
في  نظيراتها  من  حال  أحسن  في 
تفتقر  تزال  ما  أنها  إال  المنطقة، 
فمن  األساسية،  الحاجات  لبعض 
أنواع  كافة  المشفى  يملك  ال  جهة 
األدوية التي من شأنها تلبية حاجات 
المرضى جميعهم، ومن جهة أخرى 
قائمة  تزال  ما  الكهرباء  فإن مشاكل 

في المشفى، 
ومن جهتهم يناشد الطاقم الطبي في 
المشفى المنظمات العالمية والجهات 
للمشفى،  المساعدات  لتقديم  المعنية 
افتتاحه  وبعد  المشفى  بأن  مؤكدين 
في  الصحي  القطاع  بتطوير  ساهم 
المقاطعة  أهالي  َعبََّر  المقاطعة، وقد 

عن فرحتهم بافتتاح المشفى.
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بصراحة

صالح الذين مسلم

وطٌن ال نحميه ... ال نستحُق العيَش فيه

مصطفى عبدو
تستوقفني كثيراً جملةٌ تحتوي على معاٍن 
سامية وتعابير صادقة تهز وجداني وهي 
فيه).   العيَش  نستحُق  نحميه ال  (وطٌن ال 
الكردي  لوضعنا  سريعٍة  نظرٍة  وبمجرِد 
سنرى بوضوح  مدى تأثير هذه الجملة, 
فكيَف نُبرهُن محبتنا للوطن دون أن نُدافِع 
عنه ؟ هل بمجرد  إطالق كلمات طنانة 
وعبارات نرددها هنا أو هناك أو شعارات 
مناسبٍة  في  بها  ونتباهى  نرفعها  وأعالم 
ذلك  إن  أعتقد  ال  أنا شخصياً  بدونها,  أو 
فيِه عن حبنا للوطن أو لهذا  لنَُعبَِّر  يكفي 

القارئ  ولعَل  عليه،  نعيش  الذي  التراب 
الكريم يشاركني نفس الشعور. (ال يكفينا 
أن نردد شعارات بل يجب علينا أن نتمعن 
واألخالقية  الوطنية  األمانة  أهمية  بمدى 

الُملقاة على عاتقنا).
عن  الدفاع  هي  للوطن  الحقيقية   المحبة 
الوطن والتضحية من أجله، سواًء بالدِم أو 
بالماِل أو باألوالد، بعبارٍة أبسط (بأعز ما 
يملكه اإلنسان), فكل من يعيش على تراِب 
وتشمس  العليل  هواءه  وشم  الوطن  هذا 
بشمسه وتربى وترعرع في أجوائه وتنعم 
بخيراته وشارك الوطن أفراحه وأتراحه, 
عليه واجب الدفاع عن هذا الوطن سواًء 
كان عسكرياً أو مدنياً  أو كائناً من كان، 
والسيما وأن بالدنا أصبح  أطهر البقاع 
على وجه األرض بعد أن سقى ابناؤه ترابه 
بأقدس ما يملكون، ففي كل شبٍر من تُراِب 
الوطن شهيٌد أعلن صراحةً  ودون تردد 

عن حبِه للوطن. 
الوطن  ندافع عن  كيف  البعُض  يسأُل  قد 
ونحن ال نحمل أي صفة عسكرية (لسنا 

عسكراً)؟ أقول لهؤالء نعم يستطيع الجميع 
هو  مواطن  وكلُّ  الوطن،  عن  يُدافَِع  أن 
بمثابِة جندٍي مجنٍد وعيٍن ساهرٍة ويقظة 
تُراقُِب كل محاوالت أعداء الوطن (بذرة 

السوء)،
الطيبة  بالكلمة  أيضاً  الدفاع  ويمكن   
جانب  إلى  المكتسبات  على  والمحافظة 
األمانة في العمل، فالمواطنة والدفاع عن 
الوطن ال يمكن ربطها بالبذلة العسكرية. 
يكون  ال  الوطن  عن  الدفاع  أن  كما 
التي  واإلعالمية  الكالمية  بالجعجعات 
يتقنها البعض ويقومون بإطالقها ليل نهار 
على الفضائيات التلفزيونية أو على وسائل 
اإلعالم المختلفة، وهؤالء عندما يجلسون 
بين الناس ويتحدثون فأنهم يوهمون الناس 
الوطن،  على  الجميع  من  أحرُص  بأنهم 
عندما  الفارين  أول  تجدهم  النهاية  وفي 
تسنح لهم الفرصة، تجدهم يبيعون الوطن 

والمواطن وكل شيء.
السلوك  هذا  مثل  بأن  معي  تجدون  أال 
فالدفاع  والشعب!.  للوطن  الخيانة  بمثابة 

عن الوطن يكون أوالً بالوعي التام الذي 
الوطن،  أبناء  كل  به  يتحلى  أن  يتوجب 
أوالً  تكون  أن  يتوجب  الوطن  فمصلحة 
وقبل كل شيء, أي قبل أية مصلحة ضيقة  
كثيرة  الضيقة  فالمصالح  كانت،  مهما 
ومتنوعة، فربما تكون مصلحة مادية أو 
حزبية أو سياسية أو اقتصادية أو أيَّ نوٍع 
آخر، فكل هذه المصالح هي أنواٌع مختلفةٌ 
لمصالح ذاتية فردية بحته، ال ترتقي ألن 
تكون مصلحة جماعية لكافة أبناء الوطن.
عن  الدفاع  أنواع  من  الثاني  النوع  أما 
الوطن فيبدأ بمحبة أبناء الوطن لبعضهم 
البعض، وهذا ما نفتقده طبعاً ونحن اليوم 
األمر  هذا  إنَّ  حيث  إليه،  الحاجة  بأمس 
يساعُد وبشكٍل كبيٍر جداً على أن يتجاوزوا 

المآزق التي يمرون بها معاً.
عنهُ  والدفاُع  غريزة  هو  الوطن  ُحبُّ   
الوطن هو دفاٌع  الدفاع عن  فرض، ألن 
عقله  وعن  ذاكرته  وعن  اإلنسان  عن 
هو  الوطن  عن  والدفاُع  هويته،  وعن 
اإلنسان  تربى  الذي  الشعب  عن  دفاٌع 

بينهم، وشاطرهم أفراحهم وأتراحهم فكل 
هذه األمور تفرُض على اإلنسان أن يُدافَع 
أجل  من  والنفيس  الغالي  يقدم  وأن  عنها 

الحفاظ عليها.
للمساومة  قابل  غيُر  فالوطُن  هنا  ومن 
بأيِّ شكٍل من األشكال، وال يجب أن يقبل 
وهويتنا،  ذاكرتنا  ألنه  عليه،  التفاوض 

وألنه أجمُل بِقاٍع األرض في عيوننا.
 فعندما يقوُل شخٌص ما بأن الجبال وطنه 
بالليل والنهار  يناجيها  لها،  ويتغنى بحبه 
فهو صادق، ألن  إحدى معشوقاته  كأنها 
والعطف  الحنان  منبع  هو  الوطن  هذا 
والمحبة لديه, ومثله ذلك الذي يقول بأن 
الصحراء القاحلة وطني، إذا كان الوطن 
فهذا  اإلنسان،  عند  الذكريات  منبع  هو 
الوطن يستحق أن يدافع هذا اإلنسان عنه، 
وبكل ما أوتي من قوٍة ومن جهٍد حتى لو 

كلفه ذلك حياته. 
هنا يحضرني قوُل أحد الشعراء:

وأهليَّ  عليَّ عزيزةٌ   جارْت  وإن  بالدي 
وإن ضنوا عليَّ ِكراُم...

الكتائب المرتزقة  فاقدة البوصلة السياسيّة واأليديولوجيّة

ليلى إبراهيم
إّن الصراَع الدائَر بين القوى المتصارعة 
على اقتسام الغنائم في سوريا، لهَو صراٌع 
الشعوب  إرادة  حساب  على  أخالقيٌّ  ال 
الشرق  في  الديمقراطيّة  إلى  المتطلّعة 
األوسط برّمته وليس في سوريا فحسب، 
وهذا العدوان األخير على الكرد على وجه 

التي  التركيّة  الدولة  قبل  من  الخصوص 
احتكرت مبدأ إبادة الكرد عن بكرة أبيهم.
الشعب  الحرب األخيرة على هذا  لكنّها   
الذاكرة  إحياء  عاتقِه  على  َحَمَل  الذي 
الكردّي  للشعب  السياسيّة  األخالقيّة 
فكرُد  عامةً،  األوسِط  الشرِق  وشعوِب 
اليوم ليسوا كـ كرِد األمس، وأضحى آخر 
هذا  يُْدِرُك  األوسط  الشرق  في  دكتاتور 
انتصار  أّن  األمر، ويُْدِرُك تماَم اإلدراك 
الشرق  في  الديمقراطيّة  األّمة  فكرة 
األوسط لهو هزيمةٌ ساحقةٌ ألحاديّة دولته 

الصارمة.
لقد كان االحتالل التركّي لجرابلس بمثابة 
بغبائه،  إليه  أردوغان  ُجرَّ  وقد  مستنقٍع 
االستبداديّة  مستنقع  في  الغرق  وأضحى 
في حياة  المصيريّة  المرحلة  هذه  عنواُن 
والشرق  وتركيا  سوريا  في  الشعوب 

األوسط عاّمة.
وهذا  دمويّة  أكثر  السورّي  الملف  لكّن   
قمع  تاريخ  في  مأساويّة  أكثر  المشهد 
السياسّي  التخبّط  وصار  القوميّة،  الدولة 
بادياً على أردوغان من خالل تصريحاته 
المتناقضة، فنجده يقول:" إّن حربه على 
سوريا للقضاء على األسد"، لكنّه تراجع 
عن هذا التصريح بعد التهديدات الروسيّة 
التي ذّكرته باتفاقياته فيصحح قوله:" إّن 
هذا التدّخل من أجل القضاء على اإلرهاب. 
أيامه  أسوأ  في  العثماني  السلطان  يعيش 
يده،  من  ضاعت  قد  حلب  فـ  وأزماته، 
بعد  أيضاً  وتخبٍّط  قلٍق  في  والمرتزقة 
أردوغان،  هو  الخائن  أّن  أدركوا  أن 
الكتائب  بين  ما  الصراعات  وأضحت 
وباتت  المرحلة،  هذه  عنوان  المرتزقة 
الكتائب المرتزقة فاقدة للبوصلة السياسيّة 

واأليديولوجيّة، فتكّشفت الصراعات على 
وكشف  والمؤامرات  والخيانات  السلطة 

القناع عن االستغالل األردوغانّي لهم.
إنّه التدمير الممنهج لحلب بعد أن دّمر كّل 
سوريا من خالل النفخ في قُربة اإلرهاب 
وتغذيته، وباتت بداية النهاية تلوح لداعش، 
الداعشّي  للزعيم  النهاية  بداية  وبالتالي 
تجربة  حارب  الذي  أردوغان  الحقيقّي 
الطرق،  بكلِّ  آفا  روج  في  الديمقراطية 
السياسيّة  أو  األمنيّة  أو  العسكريّة  سواًء 
غير  الوسائل  كّل  وعبر  االقتصاديّة،  أو 
معاني  بكل  سوريا  ودّمر  األخالقيّة، 
لجأ  ذلك  كل  في  خسارته  وبعد  التدمير، 
والعنف  والقمع  الدكتاتوريّة  الطرق  إلى 
والقفز فوق القوانين واألعراف، مظهراً 
بذلك قِناعهُ الحقيقّي، نعم لقد تمكنت ثورة 
الوجه  القناع عن هذا  تزيل  أن  آفا  روج 

منذ  االبتسامة  اعتزل  الذي  البشوش 
الغضب مرافقاً  انتصار كوباني، وصار 
له في كّل خطوٍة يخطوها، فقد أعاد الدولة 
التركيّة إلى طبيعتها االستبداديّة، واستطاع 
أن يبرهن لمؤيّديه وللغرب أّن الديمقراطيّة 
بشكلها الليبرالّي العلمانّي الدولتي ال ينجح 

في الشرق األوسط.

تثبت  أن  آفا  روج  ثورة  استطاعت  لقد 
وإاّل ستستمر طاحونة  الحّل،  تمتلك  أنّها 
الدماء، وسيظّل األفق مسدوداً، وها هي 
صرخات األب التركمانّي في بستان الباشا 
وكذلك  الحروب،  مؤّججي  زيف  تفضح 
تلك المرأة المقعدة التي فقدت كّل عائلتها 
والعيش  السالم  في  يكمن  الحّل  أّن  تؤّكد 
ستستمّر  وإاّل  الحّرة،  والحياة  المشترك 

الحروب كالنار في الهشيم. 

مربي العقارب سيموت بسمها

لزكين إبراهيم
من يضُع عقرباً في جيبِه عليِه أن يتوقَع 
لدغتهُ في يوٍم ما !.. يبدو أن جيب أردوغان 
والثعابين  بالعقارب  األيام  هذه  مليٌء 
بيده،  جمعها  التي  السامة  والعناكب 
واحتار اليوم في كيفية تصريفها، ولذلك 
كثرت اللدغات وتعددت مصادرها، أمٌر 
ليَس غريباً مع شخٍص اتبع في سياساته 
ومرتزقة  إرهابية  جماعات  ودعم  تربية 
ومتطرفة واستخدامها كبيادق في تمرير 
عن  التنازل  ثم  المنطقة،  في  سياساته 
بعضها أو بيعها في غرف السياسة المغلقة 

والمتاجرة بها متى ربحت تجارته بهم.

"اندرية  الروسي  السفير  واغتيال 
اطلقها  برصاصاٍت  انقرة  في  كارلوف" 
رجُل أمن تركي كان يردد بصوٍت عاٍل 
حلب واالنتقام والثأر ويُكبِّر "هللا أكبر"، 
مع كل رصاصة يطلقها، فإن هذا االغتيال 
عبرها،  تنفيذه  جرى  التي  وبالطريقة 
المنطقة  ومحنة  تركيا  محنة  يلخص 
بأسِرها، وما يمكن أن تواجهه في األشهر 

والسنوات المقبلة.
أمن  رجُل  بأنهُ  الواضحة  القاتل  فهوية 
تركي في العشرينات من عمره، وإقدامه 
عن  كاشفاً  هذه،  االغتيال  عملية  على 
اإلسالمي،  وتشدده  "الجهادية"  ميوله 
الوباء  هذا  استفحال  يدل على مدى  فهذا 
المؤسستين  اإلرهابي في جسم  التطرفي 
وهذا  تركيا،  في  واألمنية  العسكرية 
جاءت  بل  فراغ،  من  يأتي  لم  بالتأكيد 
يخفي  ال  الذي  أردوغان  سياسات  نتيجة 
المتشدد،  اإلسالمي  ميوله  اآلخر  هو 
الذهنية  يحملون  الذين  العناصر  وجمعه 
بتمسكه  وادعائه  المتطرفة،  الجهادية 
واستخدامها  "السني"  اإلسالمي  بالدين 
أهدافه  مخططات  ضمن  رئيسية  ورقة 

العثمانية،  اإلمبراطورية  بناء  إعادة  في 
وتنصيب نفسِه سلطاناً أو أمير المؤمنين 
بلعبِه على وتِر الدين وخاصةً المتشدد منه.
وإن كان القاتل دخيالً إلى الجهاز األمني أو 
من أحد اتباع "غوالن" كما تدعي حكومة 
أردوغان، في محاولٍة منها ابعاد الشبهات 
من  أقبح  عذراً  يعتبر  فهذا  نفسها،  عن 
الذنب، فال يُخفى على أحد أن أردوغان هو 
من أسس جماعة فتح هللا غوالن، ودعمها 
عندما كان بحاجتها لتثبيت دعائم سلطته 
وحكمه في تركيا، وأن يكون غوالن بوقه 
أمرهم  ولي  إلطاعة  الناس  يدعو  الذي 
أن  أردوغان  أحس  وعندما  ونعمتهم، 
بوقه ُحظيَّ باهتماٍم زائٍد من قبل الشعب 
المخدوعين به تحت  في تركيا، وخاصةً 
وتخوف  اإلسالمي،  الدين  شعارات 
البساط  غوالن  يسحب  أن  من  أردوغان 
المتطرفين  كافة  لتجمع  قدميه  تحت  من 
معه،  العداء  أردوغان  أعلن  حوله، 
وأعلنه كحركة إرهابية ليستفرد بالحكم، 
ومثله مثل مرتزقة داعش والمجموعات 
ورباها  أنشأها  التي  األخرى  المرتزقة 
أردوغان منذ بدايات األزمة السورية على 

يديه، وثم بيعها الواحدة تلو األخرى بعد 
أن ينتهي مهمتها. 

فما نريد قوله أنه بغض النظر لمن يتبع 
من  هو  فبالنتيجة  الروسي  السفير  قاتل 

صنع سياسات أردوغان حتماً.
االغتيال  عملية  أفرزته  جديٌد  مشهٌد 
معتاداً  العالم  كان  فبينما  هذه،  الصادمة 
على صورة اإلرهابي المتشدد على أنه في 
الغالب يكون ملتحياً ويرتدي ثوباً، ولكن 
هذه المرة الذي يحمل مسدسا وأطلق منه 
الرصاصات التي اسقطت السفير كان شاباً 
في العشرينيات أنيقاً ويرتدي بدلة حديثة، 
يقولها  مفردات  عن  وحده  خطبة  ويقدم 
فيها كلمات: حلب،  تتردد  لغة  بأكثر من 

محمد، الجهاد.
االصبع  ورفع  المباشر  القتل  طريقة 
والصراخ وترديد كلمات االنتقاد والتكبير 
هي نفس المشاهد التي رأيناها لدى تنفيذ 
المجموعات  وباقي  داعش  مرتزقة 
المتطرفة عمليات القتل لضحاياها، ولكن 
اختلف شكل القاتل، أما الذهنية واألسلوب 

هي نفسها.
اإلرهاب  أن  على  تدل  المفارقات  هذه 

إلى  تغلغل  الجهادي  المتطرف  والفكر 
من  شريحة  عند  واقفة  تعد  ولم  العقول 
بين  تغلغلت  بل  الثالث،  العالم  مجتمعات 
وغسيل  الدعايات  بفعل  الشرائح  كافة 
اسالمية  حكومات  تنتهجها  التي  األدمغة 
والتنظيمات  تركيا،  رأسها  وعلى 
المتطرفة التابعة لها، فبينا كان باإلمكان 
مظهره  من  والمتطرف  المتشدد  تميز 
األدمغة  معرفة  يستحيل  اآلن  الخارجي، 
المتطرفة من غيرها، ألن الجهاديين الجدد 
أسيادهم  شخصيات  يتقمصون  أصبحوا 
البدالت وربطات العنق األنيقة  أصحاب 
وحليقي الذقن ومن يخطبون على المنابر 

وشاشات التلفاز.
تركيا  جسم  في  الوباء  هذا  انتشار  وبعد 
تداعيات  من  والمتعب  أصال  المريض 
أدق  إلى  ودخولها  أردوغان،  سياسات 
سينجو  هل  الدولة،  أجهزة  مسامات 
وكيف  وسمها؟  لدغاتها  من  أردوغان 
الذي  السرطان  هذا  إزالة  من  سيتمكن 
زرعه بيده في تركيا؟ وفي كل األحوال 
بلدغتها  العقارب  مربي  يتسمم  أن  البد 

يوماً ما. 

أهو حلٌم أم حقيقة؟... واقٌع أم خيال !!

نارين تمو
إلى  قامشلو  مدينة  من  أنا مسافرةٌ  وبينما 
هناك  كانت  الطريق  رحلة  وفي  ديرك، 
فتاتين جالستين في المقعد الخلفي، تطرق 
حديثهما  مني  قصٍد  بدوِن  مسامعي  إلى 
بسبب اقتراب كرسيهما الشديد من مكان 
إن  استنتجت  حديثهما  ومن  جلوسي، 
آفا،  روج  جامعة  في  طالبتين  الفتاتين 
الكردي،  األدب  كلية  في  طالبةٌ  إحداهَن 
واألخرى طالبةٌ في علم االجتماع، وبدأتا 
المواد  عدد  وعن  الجامعة  عن  بالحديث 

وعن الدكاترة وأسلوب تدريس كل منهم، 
عن المواد السهلة والصعبة في المنهاج، 
وعن ساللة وعذوبة اللغة الكردية الغنية 
وآدابها  ومعانيها  وجملها  بمفرداتها 
التقاطع  عن  تحدثتا  وكذلك  وقواعدها، 
وااللتقاء بين ما يدرسَن في الجامعة، وما 
تناهز إلى اسماعهن من مقوالٍت وأشعاٍر 
وأجدادهن،  أمهاتهن  وأحاديَث  وقصٍص 
عن  بالحديث  منهما  واحدةً  واستطردت 
والسيما  أوجالن  عبدهللا  المفكر  كتب 
المرافعة الخامسة ومدى عمقها وأهميتها 
وغناها الفكري والثقافي والفلسفي، وعن 
مشروع األمة الديمقراطية الذي ورد فيِه 
في  الفتاتين  كانت  وطبعاً  مفصٍل،  بشكٍل 

زيارة عطلة نهاية األسبوع لذويهم. 
بي  جالت  إليهما  السمع  استراقي  وأثناء 
أهو  جداً،  وعميقاً  بعيداً  الذاكرة وصالت 
أم  حقيقةٌ  علم؟؟!!أهو  أم  اسمعهُ  ما  حلٌم 

خيال؟؟!!
ودارت بي الذاكرةُ إلى أيام سفري ورفيقاتي 
الجامعيات إلى مدينة حلب للدراسِة وتقديم 

االمتحانات، وحديثنا المطول عن مواد كل 
فرع وسهولتها وصعوبتها، وكذلك حديثنا 
عن دكاترة الجامعة ومزاجية وعنصرية 
وشوفينية كلِّ واحٍد منهم، وكذلك النظرة 
الدونية التي كنّا نحظى بها كوننا طالبات 
الدكاترة بحرماننا  كرديات، وقيام بعض 
اسمائنا  إن  لمجرد  العليا  العالمات  من 

كردية.
وأنا استمر في االستماِع لحديث الفتاتين 
كل  متذكرةً  النشاط  في  ذاكرتي  وتستمُر 
التفاصيل التي غدت في طَيات النسيان، 
الجامعي  المنهاج  إلى  الذاكرة  قادتني 
بالمجهر  عنه  بحثت  لو  الذي  السوري، 
لقلما تجد فيه ذكر اسم الكرِد أو اآلشور 
أو السريان إال اليسير النادر جداً، والذي 
لربما ال مناص من عدم ذكره ألنها حقائق 
ثابتة جداً ال يمكن اإلغفال عنها، ولكم كنّا 
نشعر بالغبطة والفرح عندما كنّا نجد اسم 
الكرد أو كردستان في فصٍل أو في صفحٍة 

أو في سطٍر في إحدى الكتب.
عن  الطالبتين  إحدى  تحدثت  وعندما 

علنياً  أوجالن  عبدهللا  القائد  مرافعات 
تلفُت  شعورياً  ال  العامة،  السيارة  في 
بالخوِف  شعرت  ولوهلٍة  ويسرا،  يمينةً 
ذكر  وعدم  الحذر  إلى  سأنبهها  وكأني 
اسم القائد كي ال تتعرض لخطر اإلساءة 
ما  وسرعان  االعتقال،  أو  المساءلة  أو 
آفا،  نعيُش عصر ثورة روج  إننا  تنبهُت 
للفتاتين الحرية في الحديث  وتذكرت أن 
دون  جالٍء  بكل  الكرد  وعن  القائد  عن 
واالنتكاسات،  للمضايقات  تتعرضن  أن 
تاريخيٍة  مرحلٍة  في  نعيُش  إننا  وتذكرُت 
تكتب حروفهُا من النور والنار، ومن دماء 
الشهداء الذين رووا بدمائهم أرض روج 
إلى  كوباني ومستمرةً  إلى  ديرك  آفا من 
الفتاتين  هاتين  اليوم  تنعم  لكي  عفرين، 
التي  والحياة  بالحرية  كله  القادم  والجيل 
َم الكرد جميعهم منها، وقد ضحوا أبناء  ُحرِّ
النور والنار ليستطيع أبنائنا وبناتنا القراءة 
والكتابة بلساننا الكردي كما يستطيع كل 
مكونات روج آفا من اآلشوريين والسران 
بلغتهم  التحدث  من  والتركمان  وأرمن 

األم، ولنحظى بتاريخنا وثقافتنا وأخالقنا 
وطبيعتنا وهويتنا ووجودنا وكينونتنا التي 
حرمنا منها لمئات السنيين، ليتسنى ألبنائنا 
وبناتنا اليوم التحدث بصوٍت عاٍل ودونما 
خوف، عن لغتهم وتاريخهم و جغرافيتهم 
وكذلك  ومدحهم،  ونقدهم  ودكاترتهم 
وقادتهم  الكردية  رموزهم  عن  الحديُث 

ومفكريهم دونما أية حسابات.
يا  وهو  سؤاٌل  ذهني  إلى  تراءى  ولكن 
هل ترى هاتين الفتاتين ومثلهم الكثيرين 
الكرد  والشابات  الشباب  من  والكثيرات 
أفا  روج  جامعة  في  يدرسون  الذين 
وبالثقافة الكردية وكل مكوٍن حسب ثقافته، 
هل يدركون بفضل دماء وتضحيات من 
اليوم  يتنعمون  والشهيدات  الشهداء  ِمَن 

بهذه الحرية ؟؟؟؟!!!!
وتراودني  بذهني  معلقاً  يزال  ال  سؤاٌل 
الذي  لكن  بشأنها،  اإلجابات  من  العديد 
شغل الحيّز األكبر من تفكيري أهو واقٌع 

الذي نحن نحياهُ أم خياٌل ؟؟؟؟

سيهانوك ديبو

لها  استراتيجيات  ثالث   - تنفيذي  ملخص 
الشرق  في  موجودة  أيديولوجيات  ثالث 
األوسط –هذه اللحظة- ال وئام بينها؛ أثنان 
منها ضد واحد؛ أحياناً. وأحياناً كثيرة لكل 
بِرهة  االلتقاء  يتم  قد  طريق  منها  واحد 
وسرعان ما ياُلحظ الحياد إلى طريقه/ خطه. 
استراتيجية الحداثة الرأسمالية التي تجهد إلى 
إحداث خريطة وتغيير جغرافي جديد ينتج 
عنه شرق أوسط جديد، واستراتيجية الدولة 
أن  مستعدة  أنها  على  تظهر  التي  القومية 
تتنازل بشكل مستمر فقط في سبيل إعادة إنتاج 
نفسها أو ابقائها بالشكل الذي ظهرت عليه قبل 
مائة عام من خالل طوارئ الدولة النمطية 
الديمقراطي  النهج  واستراتيجية  القومية، 
أنها  األوسط على  الشرق  إلى  تنظر  التي 
ثقافات متتامة وتسعى إلى اتحاد كونفدرالية 

المجتمعات فيه. 
المتيقنة  الديمقراطية  القوى  تمثلها  الثالثة 
الشرق  لوجوب مشروع نهضوي يحاكي 
الديمقراطية  كينونته  عن  ويعبر  األوسط 
الكردستانية  الحرية  حركة  اليوم  وتقودها 
(التحالف  تركيا  من  كل  في  نجاحها  بعد 
لحزب  المشكل  العلماني  الديمقراطي 
الشعوب الديمقراطية) وفي سوريا (مجلس 
المجتمع  بقيادة حركة  الديمقراطية  سوريا 
الديمقراطي وحزب االتحاد الديمقراطي). 
تركيا  فيمثلها  الثانية  االستراتيجية  أما 
بأنظمتها المتعاقبة منذ تشكيل الدولة التركية 
وبالتناصف مع األنظمة القومية األخرى. 
دائم  قلق  تبدو في حالة  االستراتيجية  هذه 
بقصد  وتتحارب  يشكلها  من  مع  تتحالف 
التسنيد التاريخي بهدف أن تكون السيدة وفي 
الوقت نفسه اإليحاء لالستراتيجية األولى 
أنها تمثل مصالحها وتحافظ على وجودها 
وإعادة وجودها إْن داهمتها خطر في شاكلة 
التغيير المرجوِّ من حركات ربيع الشعوب 
في الشرق األوسط الذي بدأ في الربع األخير 
من العام 2010 ولن تنتهي في الربع األول 
من العام 2025. أّما التماس الصائر إليه 

بين الغرب والشرق من خالل قنوات الغاز 
الجهة  تقابلها  الغرب  واالقتصاد من جهة 
الشرقية المتحددة بقضايا الشعوب في الشرق 
األوسط والمتوسط. وهذه األقنية وإْن تشكل 
اليوم محمل التماس؛ لكنها؛ تفضي بعد تحقيق 
المراد إلى فك التماس واالشتباك والعودة إلى 
االنحسار الظاهري المعهود. من حيث أن 
الوشائج تبقى من أجل ضمان عودة التماس 

في صيغة أخرى ومفاد واحد.

األقنعة التركية المتساقطة    
السياسة التركية القديمة والحديثة سياسوية 
لم ترتقي إلى فعل السياسة- نموذج صريح 
في  المتكسرة  األنظمة  سياسوية  لمراكمِة 
عن  ينتج  بدوره  الذي  األوسط،  الشرق 
حقن مستمر للَحتِّ الممارس من قبل الحداثة 

الرأسمالية لهيكلياِت هذه األنظمة.

 وهذا ما يعزو أسباب تدوير المشاكل التركية 
وإعادة انتاجها بالرغم من التلوين الحاصل 
في سدة الحكم التركي- من علمانية (ظاهرياً) 
عند التأسيس إلى قومية (باطنة وظاهرة) 
عند التمأسس إلى إسالموية (ظاهرياً) في 
يومنا؛ يبدو أن تركيا اليوم استنفذت فرصها 
المتلونة وباتت في موضع اإلفالس وباتت 
أكثر اقتراباً من التغيير القسري الذي تهرب 
أو  األخير  وتموضعها  الدوام.  على  منه 
تنازلها لعواصم كانت تتدعي بأنها معادية 

لتركيا حتى األمس القريب. 
وإعادة التموضع القلق بغية الوصول إلى 
حالة التوازن القلق يمكن مالحظته في أربعة 
محطات التجأت إليها تركيا مؤخراً وبشكل 

متواتر: 
الجزائر2 واللقاء واالتفاق الذي   -1
وبرعاية  ودمشق  أنقرة  بين  فيها  جرى 
مشتركة من طهران والجزائر؛ من حيث 
أن الجزائر1 جرى بين إيران والعراق بهدف 
معاداة أي حل للقضية الكردية في العراق، 
وقد تكللت بالنجاح حينها. لكن؛ الجزائر2 
ال أمل لها في مثل هذا المسعى الُمْغِرض؛ 
ناحية  من  فستكون  النجاح  لها  ُكتِبَت  وإْن 
السوري؛  النظام  وبين  بينها  عالقة  إعادة 
متعلق  ليس  باحتمال ضعيف  يظهر  وهذا 
بعدم وجود رغبة للنظام في ذلك إنما بمن 

يدعم النظام ويشاركه في القتال. 
2-  إعادة تطبيع عالقتها مع إسرائيل 
ضمان  بفحوى  ُمعلنة  بنود  ثمانية  وفق 
الوصاية على الجماعات الفلسطينية المارقة 
التقارير من  بأن  إسرائيل؛ علماً  في نظر 
أن  إلى  تشير  وإسرائيل  تركيا  أي  البلدين 
التجاري بلغ حوالي ملياري  التبادل  حجم 
دوالر أمريكي في العام 2015 وحده. عالوة 
على اتصاالتهما التي لم تنقطع لحظة واحدة 

ولم تتضرر بشكل يعاكس الضجيج التركي 
وإظهاره المعاداة لسياسات إسرائيل.

اعتذارها لروسيا كبداية ال نهاية   -3
للطريق المؤدي إلى عودة الوفاق مع الدب 
الروسي، واألخير يبدو أنه أحكم المخلب في 
جسم (الرجل المريض الجديد) وعرف جيداً 
كيف يثبته بمفاد التنازل المستمر. خاصة 
كل  في  أوجهها  في  تبدو  الدب  شهية  أن 
كي  الخريف  في  ويستعجل  صيف  فصل 
الدب  بخالف  الشتوي،  السبات  إلى  يخلد 
الروسي المعروف عنه بعدم سباته وعدم 

انحسار شهيته.
ثالث  قّدم  المريض  الرجل   -4
تنازالت ظاهرة دفعة واحدة، والرابعة غير 
المعلنة وهي باألساس األولى ما تنازلت عنه 
إليران العدو التاريخي لتركيا والمنافس لها 
على طول الخط. والزيارة التي قام بها داوود 
أوغلو إلى طهران قرابة الشهرين يبدو أنه 
تفاصيَل  االتفاق األساسي وما ظهر تباعاً 
من هذه االتفاقية التي صارت في األساس 
على معاداة للكرد واالستباق ما أمكن كي 
ال يكون للكرد أي دور مفصلي في مسرح 
السياسة الدولية؛ وظهور العمال الكردستاني 
واألحزاب أو الحركات السياسية المتوافقة 
مع أيديولوجيتها في الحالة المتقدمة بشقيها 
يحارب  من  وأقوى  كأفضل  العسكري 
الناحية  ومن  داعش  اإلرهابي-  التنظيم 
لألزمة  الحلول  أفضل  بتقديمها  السياسية 
السورية وحتى التركية متمثلة بحل اإلدارات 
الفيدرالي  النظام  في  الديمقراطية  الذاتية 
الديمقراطي لروج آفا- شمال سوريا. وإيران 
تتشارك مع تركيا وال تقل عنها في المقاربة 
السلبية من القضية الكردية وتتقاسمها الرأي 
القضية في أي جزء من  أن حل هذه  في 
في  الحل  اقتراب  يعني  األخرى  األجزاء 
الجزء المخصوص بها. فمن جهة تتناحر 
معها وال تتوانى من استخدام كل الملفات 
إلى  ليست  لكن؛  تركيا ضعيفة؛  تغدو  كي 
درجة تجعلها في محل القبول أو اإلذعان 
للحل الديمقراطي للقضية الكردية في تركيا.
كل  من  األساسية  تركيا  غاية  إن  عموماً؛ 
ما تقدم من ُرقٍَع تتستّر االهتراء الذي نالها 
من أجل شد المشهد الحالي المتخبط الذي 
تعانيه تركيا إلى ما قبل 2011، ومن أجل 
امتصاص ما استطاعت من ضربات وتمنع 
عدم وصول البلِّ إلى دقنها خاصة بعد تخطي 
قوات سوريا الديمقراطية ومسحهم بأعقاب 
بنادقهم للخطوط الحمراء التي رسمتها تركيا 
كانتوني  بين  الشهباء  مناطق  يخص  فيما 
كوباني وعفرين؛ والتي كانت حمراء فقط 
في نظرها ونظر من تعلقوا بها وما يزالوَن.
المتتبع للسياسوية التركية يصل بيُْسٍر إلى 
المنطلق منه تركيا في  المفصل األساسي 

الشرق  وقضايا  مسائل  لمعظم  مقاربتها 
األوسط وخارجه ومنذ تأسيسها وحتى اليوم: 
(الحالة الُكردية تبرر الوسيلة) تطبيقاً ونسخاً 

من الغاية تبرر الوسيلة. 
وخمس سنوات عاصفة في عمر الشعوب 
ال يمكن أن تمر مرور الكرام فهي باألساس 
هذه  طيلة  حدث  وما  عابرة،  غيمة  ليست 
السنين هي زوابع لم ولن يسلم منها أية جهة 
مهما ادعت بأنها ُمحّصنة وال يمكن لها مهما 
قّدم من تنازالت أن ترجع األمور إلى سابق 
عهدها. أما مطلب إبعاد الخطر فقد تلحظها 
تركيا؛ لكن؛ لن يستمر ذلك كثيراً. الواقعة 
وقعت وشهود الواقعة شعوب وأمم. والواقعة 
وقعت بعد سقوط األقنعة التي كانت تركيا 

تختبئ ورائها وهي:
1- القناع العربي: الشعب العربي في سوريا 
وعموم الدول العربية تدرك اليوم بأن النظام 
في تركيا ومن خالل إعادة تطبيع العالقات 
مع إسرائيل كشفت عن زيف ادعاءاتها فيما 
تخص عدائها إلسرائيل ومساندتها للعرب 
وللقضية الفلسطينية، وأنها استخدمت هذه 
القضية من باب أجنداتها كما المتبع لبعض 
األنظمة العربية، وحادثة السجال الكالمي 
دافوس  منتدى  في  وبيريز  أردوغان  بين 
حادثة  جانب  إلى  هزلية  تبدو  االقتصادي 

سفينة مرمرة.
2- القناع الكردي: لم يشك الشعب الكردي 
ووعيه الجمعي بأن تركيا أكبر من تعادي 
القضية الكردية وال تتوانى بالمشاركة في 
الكرد.  قضية  حيال  سلباً  يفضي  شأن  أي 
أّما مقولة بأن أردوغان (خير من يمثل حل 
القضية الكردية) فهو مجرد قول صادر من 
الوجودي  الترابط  مدى  معلوم  باتت  جهة 
بينها وبين سلطة العدالة والتنمية؛ إنه حزب 
الديمقراطي الكردستاني في العراق الذي 
أربطَ مصيره بهذه الجهة المعادية التي سقط 
القناع عنها من خالل النضال الديمقراطي 
من قبل الفيلسوف السجين عبدهللا أوجالن 
وطرحه الحل الديمقراطي لقضية الكردية 
في  العامة  الديمقراطي  التحول  وقضية 
تركيا المتحقق بدورهما عن طريق نظرية 
اإلدارات  الديمقراطية وتطبيقها في  األمة 
الذاتية الديمقراطية جوهر النظام الفيدرالي 

الديمقراطي.

3- القناع الديمقراطي: بالعودة إلى صنوف 
االستراتيجيات التي تحدثنا عنها في معرض 
والتنمية  العدالة  فإن  البحث؛  المقالة/  هذه 
سَعت  القومية  الدولة  الستراتيجية  كممثل 
خالل  نفسها-من  تبرز  أن  الدوام  على 
االجراءات السطحية الديمقراطية التي لم 
تالمس بتاتاً قعر المسألة الكلية في تركيا- 
الحداثة  استراتيجيِة  لمصالح  كمحافظ 

العضوي  الترابط  تظهر  وأن  الرأسمالية، 
بينهما. لكن؛

 ربيع الشعوب في الشرق األوسط أظهر 
العضوي  الترابط  ومدى  ذلك،  خالف 
والوجودي والفكري بين النظام في تركيا 
والتنظيمات اإلرهابية أظهرتها بأنها معرقلة 
لخططها وأنها غير صالحة أو عديمة الفائدة 
السياسة  عمليات  في  المحمومة  للمنافسة 

الدولية؛ بأنها تفيد فقط مسائل التناحر. 
إنها تركيا في الحرب العالمية األولى وفي 
الحرب العالمية الثانية واليوم في الحرب 
وغير  السورية،  الطرفية  الثالثة  العالمية 
ممكن لها أن يناسبها أي لبس ديمقراطي. 
باتت  تلبسه  الذي  الديمقراطي  والقناع 
بصمات داعش والنصرة وعموم المقاربات 
العدائية تجاه الدول الجارة لتركيا واضحة 

تفضي بأنه مجرد قناع. 

استراتيجية الحل السوري
من الخطأ النظر إلى األزمة في سوريا من 
جانبها السياسي فقط، واالكتفاء بالقول على 
أن زوال هذه األزمة يستوجب حالً سياسياً 
فقط. تشكل هذه النظرة غير المكتملة حالً 
وقتياً ومرحلياً في أحسن األحوال.  جزئياً 
وقت  في  الجزئية  الحلول  و/أو  والحل 
اجرائية  استدامة  ذاتها  حد  في  األزمات 
واستهاللها،  استشرافها  بسبب  لألزمة 
والكثير من أنصاف الحلول تم األخذ بها في 
أزماٍت سابقة لم تجني شعوبها سوى التقوقع 
في األزمة، لبنان، العراق، قبرص، ليبيا، 
اليمن.....وغيرها من شواهد نصف الحل.
األزمات  هذه  تناول  في  فيكمن  الحل  أما 
من الجانب المعرفي إضافة إلى السياسي، 
واألزمة في سوريا لن يكتب لها الحل دونهما، 
في  مكمن  المعرفي  الجانب  بأن  العلم  مع 
الرؤى  جميع  مع  الكلية  القطيعة  إحداث 
والصيغ واألشكال السابقة للحراك الثوري 
اجتماعي  عقد  وفق  واالنتقال  السوري 
من  المثلى  الحالة  إلى  سياسي  معرفي 
الديمقراطية التوافقية والجمهورية السورية 
الثالثة) ذات النظام الفيدرالي. وكي يتم   )
االبتعاد عن التنظير الصرف ومقاربة الواقع 
الوطنية  المهام  فأولى  بشكل عملي دقيق؛ 
في سوريا -إذا كان الحديث ما زال صالحاً 
السياسي  بالمعنى  موجودة  سوريا  عن 
الجغرافي؛ ويريده السوريين- البحث عن 
السوري  التشظي  وقت  في  الحل  صيغ 
والتقسيم  وداعش،  االستبدادي  النظام  بين 
الفئويتين:  هاتين  أساس  على  الحاصل 
واالستبداد  القوموي  البعثي  االستبداد 
االسالموي، واستبداد ناتئ لم يتمكن إيجاد 
محل له بعد: هو استبداد المعارضة. سوريا 
وبكل شعوبها ما تزال أسيرة هذه الرؤى 

االستبدادية: األساسيتين؛ والناتئة ومتحررة 
عبر مشروع النهوض التحرري. وفي ظل 
هذه المصفوفات القسرية يبرز مشروع على 
خالف هذه االستبداديات الثالثة؛ مشروع 
اإلدارات  بجوهر  الديمقراطية  الفيدرالية 
الذاتية الديمقراطية الذي استطاع خالل هذه 
الفترة الزمنية القصيرة من تنظيم المجتمع 
وعلى األساس المجتمعي دون النظر إليها 
على األساس القومي فقط. ومثل هذه الرؤية 
الكلية ضامنة للحق القومي وحاملة له بعكس 
ما يثيره الُمَغبِّرين والرخويات المتحركة: ال 
عظام فيها وال عيون وال حكمة، وهذا ما يفسر 
حالة القصور السياسي لبعض الجهويين: 
كرداً كانوا أم عرباً، سوريين كانوا أم غير 
الهجوم  يالحظ  ذلك  أجل  ومن  سوريين، 
الفكري والسياسي والميداني العسكري على 
الفيدرالية/  هذه  على  الحل؛  اإلدارة/  هذه 

نموذج الحل.
الصراع بين ُرع وآبيب

االله شمس أو رع يعتبر عند الفراعنة القدماء 
رمزاً  الفرعونية  الميثولوجيا  وبحسب 
للتوحيد ويرمز إليه برمز العاصفة والصراع 
بين النهار والظالم، وتحكي االسطورة وقائع 
الدسائس المحاكة من قبل من لم ترق لهم 
من  أنه  حيث  التوحيدية.  والديانة  الشمس 
المعروف عن هذا المعتقد بأنه قد انتقل إلى 
الفرعونية في عهد اخناتون عندما  مصر 
لسريي  المحاذية  حالف  تل  أميرة  تزوج 
كانييه (رأس العين) نفرتيتي الهوريّة/ أجداد 
الُكرد؛ والتي ساهمت مع زوجها الفرعون 
في نشره. والدسائس التي بدأت تظهر بُعيد 
نشر ديانة التوحيد كانت من مصدر رهبان 
رهبان  شابهوا  الذين  الفرعوني،  المعبد 
سومر. استفاد آبيب أو كما يسميه أهل مصر 
أبو فيس والذي كان يظهر على شكل تمساح 
وأحيانا ثعبان ملتف في عدة طيات، ولكي 
يظهر قبوله لدى معارضي "ُرع" صار له 

صورة ثابتة؛ ثعبان في وجه إنسان.

ظهر  قوياً  صراعاً  أن  االسطورة  تشير 
(النهار  شمس  اإلله  بين  بعد  فيما  واحتدم 
والنور) واإلله آبيب (الظالم) المدعوم من 
قبل الرهبان، وصلت المعركة ذروتها طوال 
الليل في رحلتها من الشرق إلى الغرب، و 
أخيرا خرجت (شمس) منتصرة في صباح 

كل يوم.

المعركة المتمثلة بين فلسفة األمة الديمقراطية 
(مشروع الفيدرالية الديمقراطية) وفلسفات 
األمم النمطية (االستبداديات الثالثة)؛ تشبه 
إلى حد كبير ما جرى بين ُرع وآبيب، وستشبه 
إلى حد كبير النتيجة التي َستُْفِرُز بين الحل 

والالحلول في سوريا.

تركيا اليوم: ُسْتَرةٌ من ُرقٍَع؛ حكايةٌ لألقنعة المتساقطة

فلسفة األمة الديمقراطية -1-
"إن األمة الديمقراطية تركيبة جديدة وزبدة 
الحقائق  جميع  من  مستخلصة  مركزة 
والمقاومات، ومن كافة الصياغات الكامنة 
في األغوار الغائرة للتاريخ والمجتمعات، 
بدءاً من العقائد اإللهية األنثوية األعرق قدماً 
ومروراً بالزردشتية ووصوالً إلى اإلسالم، 
كما يتوجب إدراكها وتبنيها وتطبيقها على 
التعاليم  جميع  أن  حيث  الواقع،  أرض 
القديمة،  والفلسفية  والدينية  الميثولوجية 
االجتماع  علم  يسعى  التي  الحقائق  وكافة 
كل  إلى  إضافةً  تعليمها،  إلى  المعاصر 
والتمردات  المقاومة  الحروب  تسعى  ما 
تجد  وجمعاً،  فراداً  حقائق  من  ذكرها  إلى 
األمة  إنشاء  عملية  وبدن  ذهن  في  تمثيلها 

الديمقراطية." المفكر عبدهللا أوجالن.
ما هي الفلسفة؟ 

إنها كلمة يونانية األصل، تتكون من لفظين 
وتعني  و(سوفيا)  الحب،  ويعني  (فيلو) 
الحكمة، أي أنها حب المعرفة أو حب الحكمة 
اليوناني  الفيلسوف  ويعد  امتالكها.  وليس 
الفلسفة  لفظة  استخدم  أول من  فيثاغورس 
وحدد معناها. وهي في العصر الحديث تعني: 
مسائل  يخص  فيما  المعرفة  وراء  السعي 
جوهرية في حياة اإلنسان كالموت والحياة 

والواقع والمعاني والحقيقة. 
والفلسفةُ ليست مرتبطةً بالحضارة اليونانية 
ألنها جزٌء من حضارة كل أمة، لذلك فإن 
تعريف الفلسفة يحتمل نطاقاً واسعاً متعدد 
على  ليست حكراً  الصياغات، والحضارة 
شعٍب أو أمٍة أو جماعٍة بعينها، وإنما هي 
نِتاٌج عاٌم لتاريِخ وأنشطِة وإبداعاِت البشرية 
في  األمم  وتضيف  أضافت  حيث  جمعاء، 
منها إلى هذا  أطوار تاريخية متعددة شيئاً 

النتاج اإلنساني العام. 
جاءت  متعددة  فلسفية  نظريات  هناك 
دراسة  حول  ركزت  مختلفة،  أزمات  في 
الظواهر الطبيعية واالجتماعية بدءاً بالفكر 

الميتافيزيقي (ما وراء الطبيعة) الذي تكرس 
في آراء فالسفة مثل: أرسطو وسقراط. 

بالفلسفة  الفلسفي  النهج  هذا  وسمي 
شيء  كل  أسندت  والتي  الميتافيزيقية، 
قبل  الروح  بأن  وقالت:"  خفي،  عالٍم  إلى 
هو  اإلنسان  يدركه  ما  كل  وأن  المادة، 
تتمحور  التي  لألشياء  إدراكه  عن  عبارة 
داخل أحاسيسه". ولو جردنا هذا اإلنسان 
من أحاسيسه ستختفي جميع األشياء بالنسبة 
له، أي أن األشياء موجودة ضمن إدراكنا 
وأحاسيسنا فقط، وكانت هذه المدرسة بداية 
المدارس التي تعاقبت على إثرها المدارس 

الالحقة. 
الفلسفة الماركسية

ثم ظهرت الفلسفة الماركسية التي نهجت نهجاً 
آخراً غير النهج المثالي أو الميتافيزيقي الذي 
كان يتمسك بالروح، فآمنت بالمادة، وقالت 
أن المادة أساُس كل شيء، وربما كانت بداية 
انطالق هذا النهج على يد هيجل وفوبراغ, 
وأصلها  المادة  خلف  يبحثان  راحا  الذين 
لتفسير  متكامالً  نهجاً  فأوجدوا  وتكوينها، 
باستنادهم  االجتماعية  الطبيعية  الظواهر 
على الفيزياء الميكانيكية التي أوجدها نيوتن، 
مبرهناً على أن كل شيء في الكون يتحرك 
عن طريق التجاذب بين السالب والموجب 

وفقاً للزمان والمكان النسبي.
تفسيراتها  وفق  الماركسية  وضعت  وقد 
العلمية بدايةً للكون وفق جدول زمني من 
خالل برهانها على بنية الذرة المؤلفة من 
بروتونات موجبة والكترونات سالبة تدور 
حول نواة معتدلة الشحنة وهي النترونات. 
البروتونات  بين  المتجاذبة  الحركة  هذه 
الموجبة وااللكترونات السالبة تشكل حركة 

مستديمة بشكل لولبي باتجاه األمام.
لكن األمة الديمقراطية تستند إلى أسس علمية 
لحركة  العلماء  مراقبة  فمن خالل  حديثة، 
الكوارك السابح في الفراغ الذري الحظوا 

أن حركته ليست مرتبطةً بقانوٍن ثابت، بل 
يتحرك وفق معيار ذاتي متغير على الدوام، 
إذ لم يجدوا بأن حركته لولبية دائمة باتجاه 
األمام, وإنما قد تكون الى الخلف واليمين 

واليسار، وهو يقوم بتنظيم حركته ذاتياً. 
الديمقراطية إلى  وبذلك تنظر فلسفة األمة 
أن هذا الكون لهُ عقٌل خاٌص بِه لم يتوصل 
العلم بعد إلى خصائصه ومكوناته  وقوانينه، 
فدعته بالعقل الكوني الذي يتحرك الكون به 

وفق نظام اختلقه لذاته.
 ولهذا قالت فلسفة األمة الديمقراطية:" بأن 
تطور المجتمع استناداً إلى حركة الكوارك 
ليست بالضرورة حركة باتجاه األمام دائماً، 
السالب  بين  الصراع  من  حالةً  وليست 

والموجب بشكٍل حتمي".
 ووفق العقل الكوني الذي ينظم الكون، فإن 

المجتمع ينظم نفسه بنفسه.  
ماركس  أوجد  الجدلية  المادية  ومن خالل 
والتطورات  الطبيعية  للظواهر  تفسيراً 
الطبيعية عبر صراع األضداد ونفي النفي 
التراكم  إلى  يفضي  الذي  الكمي  والتراكم 
النوعي. واستمرت هذه الفلسفة حتى بداية 
القرن التاسع عشر حيث تفرعت عنها مناهج 

كثيرة.
إن المتمعن في الفلسفة الماركسية يجد بأنها 
حاولت أن توجد إيديولوجية فكرية خاصة 
العاملة  بالطبقة  فتمسكت  المجتمع،  لقيادة 
كطليعة ثورية للمجتمع في صراعها ضد 
إلى  والسعي  والرأسمالية،  البرجوازية 
تحويل المجتمع إلى مجتمع اشتراكي ينتهي 
الدولة  فيه  تضمحل  شيوعي  مجتمع  إلى 

والسلطة. 
كما أوجدت الماركسية نهجاً خاصاً باالقتصاد 
يقوم  الذي  العام  االقتصاد  وهو  وإدارته، 
والتي  اإلنتاج،  لوسائل  الدولة  ملكية  على 
تقودها الطبقة الكادحة تحت مظلة دكتاتورية 

البرولتارية. 

 وأوجدت تفسيراً للظواهر الطبيعية، وعرفت 
التاريخ على أنهُ صراٌع بين الطبقات. 

وبذلك قسمت المجتمع إلى بناٍء فوقٍي وآخَر 
تحتي، وجميع  التغييرات التي تحدث في 
البناء التحتي هي عبارة عن تراكمات نوعية 

حتماً ستؤدي إلى تغييٍر في البناء الفوقي.
لكن هذه النظرية تعرضت في نهاية القرن 
جعلها  مما  قوية  هزات  إلى  عشر  التاسع 
تتخلخل، وأدت إلى سقوط الدعامة األساسية 
ولم  السوفياتي  االتحاد  في  والمتمثلة  لها، 
يتبقى لها سوى بعض العضائد الهشة التي لم 
تمكنها من التماسك بوجه رياح الرأسمالية.

لذا تداعت الماركسية المنهجية بكاملها أمام 
الرأسمالية التي استطاعت أن تحقق مكاسب 

جمة بين المجتمعات اإلنسانية.
المستمرة  واكتشافاته  العلمي  التطور  إن 
النظريات  في  القصور  جوانب  يكشف 
إلى  الحاجةَ  ويظهر  السابقة،  والفلسفات 
فلسفٍي  تفسيٍر  في  والبحث  جديدة،  قراءٍة 

جديٍد للواقع وأسسه.  
مع  وبالتوازي  الليبرالية  الرأسمالية  إن 
انكسارات االشتراكية الماركسية استطاعت 
الوصول إلى مستوى عالي من التطور من 
طريق  عن  ضخم  رأسمال  تشكيل  خالل 
المجتمعات األخرى، واحتكارها  استغالل 
حتى في مفهوم الصناعة والعلم والتكنولوجيا، 
مما جعلها تنفرد بقيادة المجتمع الدولي، حيث 
أخذت قيادة الرأسمالية العالمية المتمثلة في 
الواليات المتحدة األمريكية تصول وتجول 
في المجتمع الدولي وتقوده حسب ما تتطلبه 
والظلم  القمع  ذلك  تطلب  وإن  مصالحها، 
المجال  فتحت  فإنها  ولهذا  واالضطهاد. 
ألعوانها بالسيطرة الكاملة على مجتمعاتها 

مقابل الوالء التام لها. 
لكن الدول القومية التي بنتها الرأسمالية بهدف 
الدولة، جعلها في  بيد  المال  احتكار رأس 
أزمة مواجهة بين الطبقة الخادمة لرأس المال 

والطبقة التي تمتلك رأس المال، فجعلت كل 
شيء في هذا الكون في خدمة مصالحها، 
حيث سخرت الطبيعة لتحقيق غايتها المادية 
وباتت  الطبيعة  فدمرت  المنشود،  وربحها 
الطبيعة  هذه  على  التماسيح  دموع  تذرف 
المتهالكلة، وحولت اإلنسان إلى عبٍد يدور في 
فلكها وتلوح له من بعيد براية الديمقراطية، 
وراحت تشن الحروب لتحقيق غاياتها، وتارةً 
للتخلص من أزماتها المتفاقمة عبر تصديرها 
إلى مناطق مختلفة من العالم، بحيث باتت 
الداخلية  واألزمات  الحروب  بعض  تفتعل 

هنا وهناك.
األمة  لظهور  الموضوعية  الظروف 

الديمقراطية: 
إن أزمات الدول القومية مع الفئات والشعوب 
أوجه  إحدى  هي  والتي  تضطهدها  التي 
الصراع بين الرأسمالية والقوى المغبونة، 
وكذلك الحروب القائمة والمستمرة في أرجاء 
مقدار  عن  صارٌخ  تعبيٌر  المختلفة،  العالم 
التأزم الذي وصلت إليه الحداثة الرأسمالية، 
حيث باتت ترتكب المجازر الفظيعة بحق 
البشرية لتحقق سيطرتها واستمراريتها في 
استغالل ونهب اإلنسانية والحياة الراهنة. 
وهذه جميعها تعتبر ظروفاً موضوعيةً لألمة 

الديمقراطية. 
الظروف الذاتية لوالدة األمة الديمقراطية: 
إلى جانب الظروف الموضوعية العالمية، 
فإن الظروف الذاتية للشعب الكردي كأكبر 
قومية ليست لها دولة أو إدارة خاصة بها، 
مراحل  على  له  تعرضت  التي  والتجزئة 
التاريخ، واضطهاده من قبل قوميات عدة 
والفارسية  التركية  القومية  رأسها  وعلى 
الصفوية والعربية. إضافةً إلى أن بالد ما 
بين النهرين تُعتبر مهداً للحضارات السماوية 
شكلت  التي  الدينية  والعقائد  والوضعية 
إبراهيم  ظهر  حيث  الطغاة،  ضد  ثورات 
الخليل جد األنبياء في تلك المنطقة كحركة 

دينية ثورية ضد طغيان نمرود الظالم.
وكذلك ديانات السابئة والزرادشتية والمانية 
وغيرها..... خلقت حركات ثقافية شكلت بحد 
ذاتها ظروفاً ذاتية لوالدة هذه الفلسفة الباحثة 
عن إنهاء الصراع عبر حلحلته من جذوره. 
وال ننسى هنا االكتشاف التاريخي العظيم 
لموقع (كوبك تبه) التاريخي الذي يعود إلى 
أكثر من 12 ألف سنة قبل الميالد في والية 
أورفا بشمال كردستان، كأحد الشواهد الحية 
على حيوية هذه المنطقة وصراعها الدائم 

ضد محاوالت السيطرة المختلفة. 
األمة  والدة  في  محورياً  دوراً  لعبت 
الديمقراطية متمثلة في فكر "القائد عبدهللا 
أوجالن" الذي تقدم بفلسفٍة ونهٍج متكاملين 
عبر دراسته للتاريخ والفلسفة والصراعات 
مغايرة  بنظرة  اإلنسانية  عاشتها  التي 
للفلسفات السابقة، حيُث طرَح نظرية األمة 
الديمقراطية التي تُْعتَبَُر نهجاً متكامالً لدراسة 
الظواهر الطبيعية واالجتماعية للمجتمع. 

ما هي األمة الديمقراطية ... وبماذا تختلف 
عن المدنية؟ 

هي الوحدة في التنوع والتعايش الطوعي، 
فنظرية األمة الديمقراطية تنظر إلى المجتمع 
على أنه عبارة عن كون، وهذا الكون يتألف 
من تشكيالت مختلفة، وجميع هذه التشكيالت 
تكمل بعضها البعض، فبشكٍل مختصٍر إذا 
كان الكون عبارة عن حديقة فال يمكن لها 
أن تكتمل إال بأزهارها ونباتاتها وأشجارها 

المختلفة. 
جميع هذه التشكيالت تكمل بعضها البعض، 
وأيُّ نقٍص في تشكيلٍة ما أو انقراِض تشكيلٍة 
ما سيكون على حساب جمالية هذه الحديقة 
األمة  نظرية  حسب  والمجتمع  وبهائها. 
الديمقراطية ترابطٌ بين الكونية واالنفرادية، 
فالكونية بال انفرادية ال يمكن أن تكون ولكل 

انفرادية خصائصها الذاتية

أهي نهاية شهر العسل الداعشّي 
األردوغانّي؟

مدينة  إهداء  هو  المتّبع  القرار  كان  إن 
عن  األخيرة  تنازل  مقابل  تركيا  إلى  الباب 
لروسيا،  بالنسبة  جّداً  المهّمة  المدينة  حلب؛ 
والباب المدينة التي تهّم تركيا لفصل الشمال 
الكرد  أمام  منيعاً  سّداً  والوقوف  السورّي 
فحسب. فلننظْر إلى خريطة األحداث كيف 
تحّولت القضية السوريّة وانحرف مسارها؟ 
من الثورة التي طرحت شعار إسقاط بشار 
إلى  والكرامة،  الحّريّة  وشعارات  األسد، 
ونقل  فحسب،  والباب  حلب  على  صراع 
المسلّحين إلى إدلب التي صارت قنبلة سنّيّة 
المنتصر  بهيئة  أردوغان  وليظهر  موقوتة، 
في  جديدة  دولة  بإقامة  نسمح  "لن  ويقول: 
شمالي سوريا، ومازلنا نطرح إقامة منطقة 
آمنة خالية من اإلرهاب شمالي سوريا (إْذ ال 
يستطيع أن يلفظ كلمة كرد إطالقاً) وسنحرر 

الباب ومنبج والرقة..."
ال أعرف لماذا ال يتساءل؛ لماذا استطاعت 
على  تتفّوق  أن  الديمقراطيّة  سوريا  قّوات 
مناطق  وتحّرر  عّدة  مواقع  في  داعش 
تمّدد  ببطء  قياساً  قياسّي  زمن  في  كثيرة 
قّوات  أّن  مع  التركّي،  االحتالل  جيش 
سوريا الديمقراطيّة ليست جيش دولٍة ترى 
والرابعة  الناتو،  في  األولى  القّوة  نفسها 
داعش  قّرر  فعندما  العالم،  مستوى  على 
ال  جّدي  بشكّل  التركيّة  الدولة  يحارب  أن 
بمسرحية جرابلس الهزلية، فقدت تركيا في 
كبيراً من  كامالً وعدداً  موقعة واحدة جيشاً 
عن  أردوغان  تخلّى  أن  بعد  والعتاد،  العّدة 
انتهى  هل   - المطروح:  والسؤال  داعش، 

شهر العسل األردوغانّي الداعشي؟!
لكّن الجبان أردوغان عندما يخسر مع حليفه 
الجبانة،  بمدافعه  آفا  روج  يقصف  داعش 
ويخون المسلَّحين في حلب، مع أنّهم خدموه 
في ضْرب الشيخ مقصود، ولم يقّصروا في 
االمتثال ألوامره أبداً، ويظهر تارةً بمظهر 
يُطأطئ  وطوراً  أوروبا،  أمام  المتسّول 
أمام بوتين، ويستقوي على من نجح  رأسه 
ألنّه  فقط  كردّي،  ألنّه  فقط  بالديمقراطيّة 

ديمقراطّي، فقط ألنّه إنسان.
ال يجّسد أردوغان فرداً معيّناً أو حالة طارئة، 
الذهنيّة  هي  تراكمية؛  ذهنيّة  يجّسد  إنّما 
المطّعمة  التركياتيّة  الطورانيّة  القومويّة 
الوحوش  باإلرهاب اإلسالموّي، وقد وعى 
الداعشّي  فالمسخ  بينهم،  فيما  التعامل  كيفية 
يدرك ماهية التعامل مع المسخ األردوغانّي، 
فيما  الرومانسية  العالقة  تلك  انتهت  وقد 
هذا  سيفعل  ماذا  يعرف  ال  واآلن  بينهما، 
المسخ األردوغانّي، فكلّما وقع في مأزق ما 
انهالت مدافعه على روج آفا سواء في ديريك 
أّي  يدرك  ال  أو عفرين، طائشاً  كوباني  أو 

خراب جلبه على أهله وشعبه.
الشرق  البلطجّي  أنه  أردوغان  برهن  لقد 
أوسطي بامتياز، فقد كان الناس يستهزئون 
قد  أردوغان  لكّن  القذافي،  تصريحات  من 
بكثير،  المضمار  السبّاق في هذا  أنّه  برهن 
وقد سبق علي عبد هللا صالح وغيره، وما 
أّن  األوسطيين  األباطرة  أولئك  عن  يميزه 
كالمه في الصباح ال يشابه كالمه في الليل، 
ويظّن أّن كلَّ من حوله غبّي - ال محالة - 
فيخون هذا وينقلب على ذاك دون أن يحسب 
حساب انتهاء شهر العسل بينه وبين داعش، 
جبهة  وبين  وبينه  االئتالف،  وبين  وبينه 

النصرة...


