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قوة   من  امتلكت  ما  تسعى  اليوم  تركيا 
كدولة  السياسية  عالقاتها  على  مرتكزة 
وكعضو في حلف الناتو وكنظام استبدادي 
متسلط على الشعوب في تركيا من ناحية 
ومن أخرى في امتالكها العديد من األوراق 
في  وخصوصاً  عموماً  جوارها  دول  في 
األزمة السورية، وأخيراً باعتبارها مصدر 
إلهام نظري أيديولوجي وداعم أساس لكافة 
القاعدي؛  الفكر  ذي  اإلرهابية  التنظيمات 
تحاول؛ أن تزج حزب االتحاد الديمقراطي 
اإلرهابية،  التنظيمات  خانة  في   PYD
تركيا ورئيس  أن أصبح شغل رئيس  بعد 
وزراء سلطتها وجميع مرتكزاتهم إطالق 
تصريحات عوجاء محّرفة مخالفة للواقع، 
المشروع  قوة  من  وخوفها  ال؟  وكيف 
في  تغرق  يجعلها  كحزب  نطرحه  الذي 
ممارسة  يمثل  من  خير  وتصبح  خوفها 
شعوب  ضد  العدائية  االنتحارية  السياسة 
أوربا  واتجاه  وثقافاتها  األوسط  الشرق 
عمقت  التي  هي  وتركيا  أيضاً.  والعالم 
األزمة السورية؛ أكثر وكانت سبباً أساس 
جّمعت  وكأنها  اليوم  الكارثي  الوضع  في 
كي  أرضها  على  السوريين  النازحين 
تستخدمهم اليوم ورقة ضغط مهددة للهجرة 
إلى أوربا وألمانيا بشكل خاص. والقنصل 
التركي الذي طلبت منه الحكومة البلغارية 
بسبب  بالدها  بمغادرة  الماضي  األسبوع 
ابتعاده عن األعراف الدبلوماسية وتحوله 
من  بلغاريا  أمن  على  خطر  مركز  إلى 
أئمة  جميع  مع  المشبوهة  عالقاته  خالل 
جوامع صوفيا وبلغاريا؛ بحسبها، وتركيا 
الفلسطينية  للقضية  اساءت  التي  نفسها 
واستخدمتها ورقة ضغط مرتين؛ مرة؛ في 
بالمتاجرة  ومرة  الفلسطيني،  الصف  شق 
التي  وتركيا  ألجنداتها،  خدمة  بها  العلنية 
تشهد أزمة دبلوماسية مع حكومات شرعية 
واألكوادور  كولومبيا  البحار:  أقاصي  في 
..، واألمر نفسه فيما يتعلق بمصر وليبيا 
اإلقليمية  الدول  من  وغيرهم  وتونس 
ومنطق  السياق  هذا  وضمن  والعالمية. 
لن  تركيا؛  تمارسه  الذي  الصرف  الضد 
نتفاجئ لو خرجت في أية لحظة -آنية إْن 
مستقبلية قريبة- وتصنف روسيا وأمريكا 
داعمة  راعية/  دول  بأنها  أخرى  ودوالً 

لإلرهاب أيضاً. 
الدول  من  تركيا  باتت  لقد  األمر  حقيقة 
العيش  قيم  استقرار  الخطرة على  المارقة 
في  المجتمعي  واالستقرار  المشترك 
واجب  ومن  العالم،  وفي  األوسط  الشرق 
مجلس األمن الدولي أن تعي هذه المسألة 
تجاه  وبمسؤولية  بعملية  تتصرف  وأن 
سلطة  منشأ  ذات  الخطرة  التصدعات 
النار  اطالق  وقف  وأن  والتنمية.  العدالة 
إنساني سياسي  العدائية كمنجز  واألعمال 
السورية  األزمة  ملف  راعيي  قبل  من 
الداعمة  الدولية  المجموعة  ورئيسي 
حزب  يعتبره  وروسيا(؛  )أمريكا  لسوريا 
مهمة  خطوة   PYD الديمقراطي  االتحاد 
ونوعية ممهدة للحل السوري على أساس 
مساره السياسي، وفي الوقت نفسه، يعتبره 
أنه في حالة التوازن القلق، بسبب األعمال 
شعبها  ضد  تركيا  بها  تقوم  التي  العدائية 
الشعب  تركيا وضد  في  الكردي  والشعب 
السوري وضد سيادته وخاصة في اآلونة 
على  العدائي  قصفها  خالل  من  األخيرة 
ومنبج  اعزاز  في  المدنيين  وعلى  عفرين 

وغيرها من المناطق.
يبدو أن السلطة في تركيا ومن خالل بعض 
المعارضة  على  المحسوبة  مشخصاتها 
السورية ستغدو مرة أخرى سبباً في إفشال 
المسعى الدولي لحل سلمّيٍ سوري، ومن 
المهم أن تستبق األسرة الدولية هذا األمر 
خطوات  تتخذ  وأن  الُمْدّرك،  المعروف 
وإلزام  تركيا  إلزام  أهمها  من  مباشرة 
الدولية؛  الشرعية  بقرارات  مشخصاتها 
حقيقي  وعزم  حقيقة  رغبة  بوجود  سيّما 

د إلى الحل. وحاضنة حقيقية تمّهِ

»ايجان  المقاومة  فنان  مع  الديمقراطي  االتحاد  لصحيفة  لقاٍء  في 
كوباني« والذي روى لنا حقيقة انضمامه إلى وحدات حماية الشعب 
YPG وكيفية تأثره بالمقاومة البطولية التي أبداها مقاتلو وحدات 

حماية الشعب في كوباني وروج آفا.
رفض الهروب إلى خارج الوطن بحثاً عن حياة أفضل

استهل آيجان حديثه بالقول: »قبل انطالق شرارة ثورة روج آفا 
كنت أعمل في لبنان ألعين عائلتي الفقيرة كباقي العوائل الكردية 
لثورة روج  األولى  الشرارة  بعيد؛ ومع  المستجدات من  وأترقب 
آفا قررت العودة إلى روج آفا, واالنخراط في الثورة كباقي شباب 
وفتيات وطني, الذين رفضوا الهروب خارجاً بحثاً عن حياة أفضل 

خارج الوطن«.
اإلرادة والمقاومة كانت هي الدافع لحملنا السالح

بالحنين  الممزوج  الفخر  إلى   تشير  بمالمح  حديثه  ايجان  وتابع 
الثورية,   الشبيبة  حركة  إلى  البدء  في  »انضممت  الماضي:  إلى 
الرفاق,  العديد من  العديد من الحفالت والمهرجانات مع  وأحيينا 
الذين استشهدوا فيما بعد بأوقات وأماكن متفرقة, ومن خالل نضالنا 
في حركة الشبيبة الثورية استطعنا أن نخدم ثورتنا, ونمد الشبيبة 

وأبناء شعبنا بالعزيمة واألمل, ومع بداية الهجمات اإلرهابية للنصرة 
والمجموعات اإلرهابية على كوباني قررنا كمجموعة أن نحمل 
السالح وننضم إلى المدافعين عن كوباني, رغم أننا لم نكن قد حملنا 
السالح قبل الثورة, ولم يكن لنا أي خبرة في المجال العسكري, لكن 
اإلرادة والروح الوطنية والمقاومة كانت هي الدافع لحملنا السالح 

والدفاع عن تراب الوطن.
نستطيع أن نلقبك بفنان الثورة؟ 

أنا ابن هذه الثورة, أحمل بندقيتي في كتف وعلى  الكتف اآلخر 
آلتي الموسيقية )الطنبور(, فتعزف للثورة والثوار وتعطيهم االندفاع 
والحماس, عندما تدافع عن أرضك وشعبك وأنت في ساحات القتال, 
تصبح بطوالت الثوار كلمات وألحاناً لن يكون بمقدور أحد عزفها 
وغنائها ما لم يعش تلك اللحظات األسطورية, ويكون جزءاً من 

المالحم البطولية.
دعوة برسم الثورة 

ندائي كفنان وكأحد الثوريين وكمقاتل أدعو كل إنسان من روج آفا 
محب لوطنه وألرضه أن يساند ثورة شعبه ويكون صوتاً لشعبه 

في كل مكان.

أنا ابن الثورة أحمل بندقيتي وآلتي الموسيقية

الديمقراطي  قال رئيس حزب االتحاد السرياني أيشوع كورية:« لصحيفة االتحاد 
أنهُ لن يطرأ أي تغيير على الوضع السوري إذا كان مستوى التمثيل في المفاوضات 
يقتصر على مفاوضين بعيدين عن طموحات الشعب السوري، وأن على األطراف 
الديمقراطية من أجل  يتبناها مجلس سوريا  التي  العلمانية  تأخذ بمفهوم  الدولية أن 

حل األزمة السورية«. 
هذا وقال كورية أيضاً:« أن الوضع السوري لن يطرأ عليه أيُّ تغييٍر يُذكر, إذا كان 
مستوى التمثيل في المفاوضات يقتصر على مفاوضين يطبقون أجنداٍت بعيدةٍ كل 
البعد عن طموحات الشعب السوري الذي ذاق الويالت منذ بداية األزمة السورية، 
وال يمكن أن يكون هنالك حٌل لألزمة السورية يعتمد على أطراٍف ال تؤمن هي بالحل, 
وال تقبل بمشاركة القوة العلمانية التي تُطبُق الديمقراطية الحقيقية وتُلبي طموحات 

الشعب السوري«. 
وتابع كورية: »األزمة السورية باتت غير مقتصرة على الشعب السوري فقط, إنما 
مسألة تعدت إلى الدول اإلقليمية والدولية, والكل يتدخل فيها حسب مصالحه وهواه 
إلطالة عمر األزمة, فيقصي هذه الجهة وتلك القوى, وخاصة هناك دول مثل تركيا 

وبعض دول الخليج تقوم بهذا األمر«.
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 كورية: لن يتم حل األزمة السورية بدون 
PYDالـ

في اآلونة األخيرة طرأت بعض التعديالت على قانون 
التشريعي  المجلس  الصادر عن  الذاتي  الدفاع  واجب 
لمقاطعة الجزيرة خالل جلسته الثامنة عشرة في تموز 
2014، هذا وقد التقينا في صحيفة االتحاد الديمقراطي 
مع رئيس هيئة الدفاع في مقاطعة الجزيرة عبد الكريم 
من  والسبب  التعديالت  هذه  بخصوص  صاروخان 
وراءها. وبهذا الصدد قال صاروخان: »جرت نقاشات 
تعديالت  حول  التشريعي  المجلس  قاعة  في  مكثفة 
القانون حيث نوقشت جميع المواد من قبل المجلس وتم 
تعديل عدة بنود؛ وأهم النقاط التي تعدلت وتبدلت هي 
وذلك  أشهر،  تسعة  إلى  أشهر  ستة  من  الخدمة  تمديد 
معرضة  آفا  روج  مناطق  كون  الحماية  لضرورات 
للتهديد من قبل الجماعات االرهابية ومن المؤامرات 

الخارجية حيث هناك عدة مشاريع عالمية ... ص 3

 صاروخان :التعديالت
 على قانون الدفاع تأتي
 لحماية شعب روج آفا

 خليل: ال حل في سوريا إال بمشاركة القوى الديمقراطية 

لحزب  العام  المجلس  مع عضو  الديمقراطي  االتحاد  لصحيفة  لقاء  في 
االتحاد الديمقراطي PYD مظلوم خليل حول أهم المستجدات في هذه 
عفرين،  مقاطعة  على  التركي  القصف  حول  تتمحور  والتي  المرحلة 
ومستقبل اردوغان ونظامه الفاشي في المنطقة وعالقات روسيا وأمريكا 

مع الكرد. 
قال خليل مبتدئاً بالحديث عن باألسس والمبادئ التي ترتكز عليها سياسة 
حزب االتحاد الديمقراطي PYD، وماهية اتخاذه أخوة الشعوب والعيش 
المشترك بين المكونات دونما أي تمييز أساساً في روج آفا وسيره على 

نهج وفلسفة قائد الشعب الكردستاني عبدهللا أوجالن.   
منها  المكونات  كافة  ضمنه  يحتوي  حزب   PYDالـ أن  خليل  وأكد 
ألنهم  واألرمن,  التركمان  وكذلك  أشورية,  الكلد  المسيحية  العربية, 
ديمقراطٌي  حزٌب  بالفعل  هو  الديمقراطي  االتحاد  حزب  أن  وجدوا 
ويرفض  الشعوب  وأخوة  المشترك  والعيش  بالحرية  يؤمن  تعددي, 

اإلنكار والصهر ورفض اآلخر.
وأشار خليل أنهم يقومون حالياً بتنظيم المناطق التي تم تحريرها من 
تدل  إنما  دلت  إن  الخطوة  هذه  وإن  اإلرهابي،  داعش  تنظيم  رجس 
جميع  تجاه  وواجبه  الديمقراطية  طبيعته  على   PYDالـ حفاظ  على 
بتنظيمه  عاتقه  على  تقع  التي  المسؤولية  أدائه  وضرورة  المكونات 

للجماهير الشعبية بغض النظر عن القومية أو االثنية.
التركي لمناطق تم تحريرها على يد قوات  القصف  وفي حديثه عن 
سوريا الديمقراطية وجيش الثوار قال خليل: »أن سياسة اردوغان باتت 
واضحة للعيان, وأن أردوغان لم يعد يُخفي ويستبطن عدائيته للكرد 
حيث قال في مناسباٍت عدة أنه لن يسمح بقيام كياٍن كرديٍ شبيٍه بما قام 
في شمال العراق مهما كلفته من تضحيات, وما قصف المدنيين والشعب 
الديمقراطي,  االتحاد  حزب  لضرب  طريقةٌ  إال  عفرين  في  األعزل 

ومحاولة منه إلفراغ المنطقة من الشعب...3

تكمن في  أولوياتنا   جورجيس: 
بناء الشخصية الديمقراطية

في  الشبيبة  مكتب  مع عضو  الديمقراطي  االتحاد  لصحيفة  لقاء  في 
حزب االتحاد الديمقراطي PYD نينوى كبرو جورجيس حول حملة 
أنهم  قالت:«  الجزيرة  مقاطعة  في  الحزب  شبيبة  أطلقتها  تنظيمية 
يتطلعون إلى إزالة المفاهيم الرجعية القائمة في ذهنية الشبيبة بفعل 
تنظيم  بغية  لجان  ضمن  وتنظيمهم  والرأسمالية،  الشمولية  األنظمة 

المجتمع من مختلف المناحي.
االتحاد  أطلقت شبيبة حزب  بالقول: »  واستهلت جورجيس حديثها 
الديمقراطي PYD في مقاطعة الجزيرة من ديريك إلى تل تمر حملة 

تنظيمية ... التتمة ص 3

KJA dê bi dirûşma “Jin ji bo azadiya xwe û Rêberê xwe 
di berxwedanê de ne” li Silopiya ku 3 siyasetmendarên jin 
Sêvê, Pakîze û Fatma lê hatin qetilkirin starta çalakiyên 
8’ê Adarê bide
Kongerya Jinên Azad )KJA( di civîna çapemeniyê ya li 
avahiya xwe li dar xistin de bernameya xwe ya 8’ê Adarê 
Roja Jinên Cîhanê aşkera kirin. Der barê bernameyê de ji 
Koordînasyona KJA’yê Ayşe Yagci agahî da û got ku di 
cih û demê ew têde dijîn de hişmendiya deshilatiya mêr 
bi hemû êrîşên xwe yên tacîz û tecawizê di kesayetiya 
jinan de dixwazin civakê mêtinger bikin û wiha pê de 
çû: “Nûnerê deshilatiya mêran ê dawiyê AKP hewl dide 
qetilkirinên jinan normal bide dîtin. Bi taybetî jî li deverên 
Kurdistanê yên rêveberiya xwecihî lê hatî îlankirin ser be-
dena jinan şerekî faşîzane dide meşandin û hewl didin di 
kesayeta jinên kurd de tekoşîna jinên Rojhilata Navîn û 
Cîhanê vala derxînin.”  berdewani ... 2

DÊ JIN STARTA 8’Ê ADARÊ LI 
SILOPIYÊ BIDIN

ALMANYAYÊ JÎ 
TIRKIYE HIŞYAR 

KIR

Almanya ya ku ji ber pirsgirêka penaberan li hemberî bin-
pikirina mafên mirovan ên Tirkiyeyê bêdeng bû bêdengiya 
xwe xira kir û Tirkiye der barê binpêkirina mafan de 
hişyar kir
Wezîrê Dewletê yê Almanyayê Mîchael Roth ê ji Karên 
Derve û Karên Ewropa yên SPD’ê Berpirsyar, ji radyo-
ya Deutsche Welle re axivî û bal kişand ser binpêkirina 
mafên mirovan ên ku Tirkiye li bakurê Kurdistanê dike. 
Roth îdia kir ku di şerê li hemberî PKK’ê de ‘mafê xwe 
parastinê yê Tirkiyeyê’ heye û destnîşan kir ku tevî vê 
yekê jî heta niha di şer de bi qasî 200 sivîlan jiyana xwe 
ji dest dane û ev yek nayê qebûlkirin. Her wiha wezîrê 
dewletê careke din bal kişand ser alternatîfa çareseriya 
aştiyane ya pirsgirêka kurd û da zanîn ku divê muzakere 
ji nû ve bên destpêkirin ji ber ku ev pirsgirêk bi rêbaza 
leşkerî nayê çareserikirin.
Mîchael Roth da xuyakirin ku mijarên binpêkirina mafên 
mirovan azadiya çapemeniyê û serxwebûna dadgeriyê di 
hevdîtinên  dualî yên bi Tirkiyeyê re her tim tên rojevê 
û îdia kir ku di vî warî de hewldanên erênî yên diyalogê 
bi hikûmeta AKP’ê re hene.
Her wiha Roth der barê muzakereyên ji bo endamtiya 
Yekitiya Ewropayê bi Tirkiyeyê re jî anî ziman ku ew 
alîgirên berdewamkirina van muzakereyan e û ragihand 
ku tevî vê yekê jî ew ê ji demokrasiyê tawîz neyê dayîn 
û wiha berdewam kir “Di vê rewşa ku em bi Tirkiyeyê 
re hevkariyeke xurt ji ber penaberan dikin jî nabe ku di 
mijarên mafên mirovan û dewleta hiqûqê de tawîz  bê 
dayîn. Partnerên me yên tirk jî bi vê dizanin.”  
 ANF

Şervanên Artêşa Şoreşgeran )Ceyş El Siwar( ên 
girêdayî HSD’ê, kargeheke çêkirina çekan û embarên 
cebilxaneyên komên çete li bajaroka Arfadê )Til Rifet( 
dîtin. Alên çeteyên El Nusra, Ehrar El Şam, DAIŞ’ê û 
ala Tirkiyeyê jî li wê derê hebûn.
Di çarçoveya xebatên lêgerînê yên şervanên Ceyş El Si-
war ên li bajaroja Arfadê de kargeheke çêkirina çekan, 
embarên cebilxaneyan, madeyên ji bo çêkirina çekan bi 
kar tê, hejmarek demançe, alên çeteyên El Nusra, Ehrar 
El Şam, DAIŞ’ê û Tirkiyeyê hatin dîtin. Her wiha bel-
genameya niştecîbûna çeteyekî jî ku ji aliyê desthilatda-
riya Tirkiyê ve hatiye dayîn li wê derê dîtin.
Rayedarên Tirkiyeyê dibêje ku alîkariyê nadin hêzên 
tundrew lê bi van belgeyan re careke din derdikeve holê 
ku Tirkiye bi awayekê aşkera alîkariyê dide komên çe-
teyan. 
 ANHA

BELGEYÊN ALÎKARIYA 
TIRKIYE DIDE ÇETE-

YAN

Der barê teqîna li Enqereyê ya ku Tirkiye dixwaze têxe stûyê 
YPG’ê û hevalbendên xwe bi vê yekê bide bawerkirin bersivek 
ji DYA’ê hat û di bersivê de wiha hat destnîşankirin: “Ne diyar e 
êrîş ji aliyê kê ve hatiye kirin, desteka ji bo YPG’ê wê bidome.”
Hikûmeta tirk hewl dide berpirsyariya êrîşa li Enqereyê 
têxe stûyê YPG’ê. Li hemberî van hewldanên hikûmeta tirk, 
Dewletên Yekbûyî yên Amerîka )DYA( cara duyemîn bersiv da.
Piştî Alîkarê Şêwirmendê Ewlekariya Neteweyî yê Serokê 
DYA Barack Obama Ben Rhodes, Berdevkê Wezareta Karên 
Derve John Kerby jî têkildarî berpirsyarên êrîşê de ragihand ku 
rewşeke nediyar heye.
Kîrby di civîna çapemeniyê ya rojane ya li Washîngtonê de ber-
siv da pirsên rojnamevanan û got, “Em ne di wê pozîsyonê de 

DYA: BERPIRSÊ TEQÎNA ENQEREYÊ NE DIYAR E

ne ku îdiayên hikûmeta tirk ên li ser berpirsyariya bûyerê pişt-
rast bikin an jî red bikin. Ji bo me rewşeke nediyar e.”
Berdevk Kîrby bal kişand ser êrîşên dewleta tirk ên li hemberî 
Rojavayê Kurdistanê û got, “.” berdewani ... 2

Piştî ku Erdogan û hikûmeta AKP’ê li Kurdistanê şerekî bi giştî 
dan destpêkirin û polîtîkayên îmhayê ku tê meşandin her ku diçe 
ji derdorên cuda bertek jî zêde dibin. Yek ji lîstikvanê herî bi 
navdar Îlyas Salman dorpêç û êrîşên qirkirinê ku nirxand, anî 
ziman ku AKP’a ku desthilatdariya xwe winda kiriye welat ber 
bi kaosê ve dibe.
Salman bal kişand ser pirsgirêka kurdan a azadiyê û ev tişt got: 
“Gelekî ku ziman, dîrok û nasnameya wê hatiye înkarkirin neçare 
ku azadiya xwe bixwaze. Ger ji gelê kurd re bihata hiştin dê tu 
carî çek bi kar neaniya.”
Salman got ku “rêveberiya cewherî çi ye?” divê ji serokomar, 
serokwezîr û ji her kesên ku li meclisê ne bê pirsîn û wiha dom 
kir: “Ji kurdan bigire heta Amasyayê, Enqereyê û tirkan em hemû 
li ser heman erdnîgariyê dijîn. Bila mirov bi dîrok û zimanên xwe 
azad bijîn, dê çi we aciz bike ma? Pirsgirêka we çiye ma hûnê 
erdnîgariya xwe winda bikin? Gelê kurd li ser axa xwe rûdinê. 
Bihêlin bila xwe bi xwe bi rê ve bibin.”
Salman da xuyakirin ku êdî gel aştî û biratiyê dixwazin û wiha 
axaftina xwe bi dawî kir: “Rêya çareseriyê ew e ku divê bi gelan 
re bên gel hev. Mînak li Qada Taksîmê ku kurd, tirk, elewî û sûnî 
ku hati gel hev pir girîng bû. Li Amedê jî li dora kelehê bên gel 
hev û zincîra mirovahiyê ava bikin. Ji vana yek jî çîrok nîne. Bes, 
gel bila ji dil bixwaze.”  – DÎHA

EM LI DORA KELE-
HA AMEDÊ ZINCÎRA 

MIROVAHIYÊ AVA BIKIN
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عقد حزب االتحاد الديمقراطي PYD في مدينة ديريك اجتماعاً 
الذي استشهد  القيادي في الحزب أوصمان دادالي,  الستذكار 
إثر التعذيب في أقبية سجون النظام البعثي بتاريخ 18 شباط 

عام 2004.
بدأ االجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الحرية, 
تالياً تحدث عضو الهيئة المركزية في حزب االتحاد الديمقراطي 
PYD حسن كوجر عن مسيرة الشهيد النضالية, وكيفية تسخيره 
كل طاقاته في خدمة شعبه وأبناء جلدته حتى آخر لحظة في 
حياته, حيث اعتقل عدة مرات على يد النظام البعثي مثلما اعتُِقل 

العديد من قياديي الحزب واستشهدوا في أقبية السجون. 
وتابع كوجر بقوله: " يجب علينا نحن أن نحافظ على ميراث 
شهداءنا من التضحية التي قدموها, ونضالهم لم يكن بالسهل 
ط به بالسهل, بل يجب علينا أن  والهين, لذا يجب علينا أن ال نفّرِ
نُدافع عن مبادئنا ونبذل قصارى جهدنا بااللتفاف حول المبادئ 

التي استشهدوا ألجلها ودعمها.
وأضاف كوجر في حديثه أن النظام البعثي عمل على بث روح 
الخوف بين الكرد, وعمل على تفكيك نسيج المجتمع االجتماعي 
في روج آفا، فعل كل ما بوسعه لينال من اإلنسان الكردي من 
خالل إفقاره, حيث طبق عليه سياسة تقشفية فاألستاذ اوصمان 
كان من أغنياء كوباني ولكنه فضل كل المقاييس الوطنية على 

المادة والمال.
وأكد كوجر أن السياسة التي اتبعها النظام البعثي بغية تجريد 
اإلنسان من قيمه األخالقية ماهي إال عبارة عن حرب خاصة 

تخوضها إلفراغ جوهر الكرد من مبادئهم الوطنية.
القدرة على تمثيل نفسه  له  الُمنظم  المجتمع  وأشار كوجر أن 
في المحافل الدولية, فكان للكرد باتخاذهم الخط الثالث أساساً 
استراتيجياً جعلت من السياسة التركية في سوريا وجميع األنظمة 

القوموية تُفِلُس في المنطقة.
بعدها ألقيت كلمة باسم مؤسسة عوائل الشهداء, التي أشارت 
بدورها إلى أن الشهداء هم أصحاب الفضل في حفظ كرامة 
دَ ذكراهم،  اإلنسانية، ويجب علينا أن نسير على دربهم وأن نَُمّجِ
التضحية والنضال,  لم يبخل في  وأن شعبنا على مر تاريخه 
ولكن تضحياته كانت تُهدُر وذلك لخيانة بعض العاقين من أبناءه.

الـPYD  يستذكر المناضل أوصمان 
دادالي في ديريك

ألول مرة بعد تحرير مقاطعة كوباني من رجس تنظيم داعش 
اإلرهابي, انعقد الكونفرانس األول لتنظيم اتحاد ستار في المقاطعة 
بحضور ما يزيد عن 150 مندوبة من جميع مناطق وقرى 

مقاطعة كوباني.
بدأ الكونفرانس بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الحرية، 
ألقتها الرئيسة المشتركة للمجلس  ثم افتتح الكونفرانس بكلمة 
مدى  إلى  أشارت  التي  أفندي,  عائشة  المقاطعة  في  الشعبي 
أهمية سير المرأة الكوبانية على نهج المرأة الكردية, والكوبانية 
التي استبسلت في الدفاع عن كوباني وأرضها, وقدمت دمائها 

رخيصة فداء لتحريرها.
بعدها ألقيت كلمة لوحدات حماية المرأة YPJ ركزت فيها على 
أهمية دور المرأة الكردية, التي أصبحت مثاالً يحتذى بها في 
كافة المحافل الدولية والعالمية, وإننا بفضل دمائهن الطاهرة نحيا 
اليوم بأمان فوق أرض كوباني ونعقد مثل هذه الكونفراسات. 

كما وتم قراءة رسائل المباركة والتهنئة التي 

قدمتها أغلب المؤسسات والهيئات واألحزاب, ومنها رسالة 
مكتب المرأة في حزب االتحاد الديمقراطي PYD والتي أكدت 
فيها على أهمية تمثيل المرأة لدورها في كافة المجاالت السياسية 
المرأة  ألن  منها,  السياسية  سيما  وال  واالجتماعية  واإلدارية 
وتقرير مصيره  لبلدها  سياسة  تمثيل ووضع  في  تساهم  التي 

وفق روى المرأة.
تالها قراءة التقرير السنوي التحاد ستار, ومن ثم مناقشة الوضع 
التنظيمي وتقديم مقترحاتهن للعمل والنضال في العام المقبل.

من  المؤلفة  ستار  اتحاد  رئاسة  بانتخاب  الكونفرانس  وانتهى 
ثالثة عضوات.

ألول مرة عقب تحرير كوباني 
اتحاد ستار يعقد كونفرانسها األول

زار وفد من أعضاء وبرلمانيين عن حزب الشعوب الديمقراطي 
HDP ممثلية حزب االتحاد الديمقراطي PYD في باشوري 
عضو  بوتان  لزكين  من  كل  الزائر  الوفد  وضم  كردستان، 
البرلمان عن والية وان وهاشم باراني ومراد كفرل عضو 

HDP في والية وان.
هذا وتطرق ممثل الـPYD في باشور غريب حسو إلى مستجدات 
سوريا  لقوات  المتتالية  واالنتصارات  آفا  روج  في  الوضع 
الديمقراطية، وخص بالذكر الوضع في الريف الشمالي لحلب 
وانتصارات قوات سوريا الديمقراطية وردود األفعال التركية 
الناتجة عن الهزائم المتتالية للحكومة التركية في جسم القوات 

االرهابية من جبهة النصرة وأحرار الشام وجيش اإلسالم.
ومن جهته هنأ عضو البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطية 
HDP لزكين بوتان انتصارات روج آفا وإثباتها بأنها القوة 
الوحيدة في وجه االرهاب كما وعبّر عن إعجابه بدور مجلس 
سوريا الديمقراطي الذي يمثل إرادة الشعب في سوريا بكافة 

مكوناتها التي تنادي بدمقرطة سوريا. 
كما وبحث الطرفان تأثير مقاومة باكور وثورة روج آفا على 
بعضهما والسبب الرئيسي للخوف التركي من التفوق المتسارع 
لمشروع فلسفة الحرية والديمقراطية للقائد أوجالن الذي جعل 
من إيمرالي منبع يتدفق منها روح المقاومة والحرية ويوظفها 
لبناء مجتمع يعمل على ترسيخ نموذج اإلدارة الذاتية الديمقراطية 

في الشرق األوسط.

وفد من الـHDP يزور ممثلية الـ
PYD في باشور

بمدينة   PYD الديمقراطي  االتحاد  حزب  من  وفدٌ  شارَك 
عامودا بالخيمة التي نُصبت في 2016/2/21 , لدعم وتأييد 
مقاومة باكوري كوردستان, واستنكار الهجمات التي تشنها 

حكومة اردوغان على شعبنا في باكوري كردستان.
حزب  مجلس  شيخي عضو  ماهر  من  كل  الوفد  وضم  هذا 
االتحاد الديمقراطي PYD في مقاطعة الجزيرة، ميادة مال 
منال  الحزب،  في  الدبلوماسية  العالقات  لجنة  نواف عضو 
أسعد عضو مجلس المرأة ضمن الحزب، عبدالوهاب خليل 
مسؤول خط الشهيد خورشيد، عبدالوهاب زلفو مسؤول خط 
الشهيد كندال، عزالدين زيري مسؤول خط الشهيد الزكين، 
دقوري  شيخموس  هيلين،  الشهيد  خط  مسؤول  عمر  دحام 
فرحان  عبدو،  ليلى  إلى  باإلضافة  عامودا،  مدينة  مسؤول 

عيسى، أحمد أيو.
التي  الوحشية  الهجمات  استنكار  المشاركة  خالل  تم  وقد 
تشنها حكومة AKP على أبناء شعبنا الكردي في باكوري 
مناطق  على  بالمدفعية  قصفها  استنكروا  كما  كردستان, 
تظهر  هذه  بممارساتها  تركيا  أن  على  مؤكدين  عفرين, 
ضعفها للعالم وللرأي العام, وأنها لم تعد تمتلك زمام األمور 

في الداخل التركي وتخبطها السياسي ما يوثق هذا األمر. 

الـPYD  يستنكر هجمات AKP على 
باكور كردستان ومقاطعة عفرين

الديمقراطي  االتحاد  حزب  في  المركزية  الهيئة  عضو  عقد 
اجتماعاً  الجاري,  شباط  من  الـ19  في  رشيد  سيدو   PYD
حضره  عفرين  لمقاطعة  التابعة  دراقليا  قرية  في  جماهيرياً 

العشرات من أهالي القرية.
شهداء  أرواح  على  صمت  دقيقة  بالوقوف  االجتماع  بدأ 
أحداث,  من  المنطقة  به  تمر  عما  رشيد  تحدث  ثم  الحرية, 
وراء  الكامنة  واألسباب  وماهيتها  المستجدات  آخر  وشرح 
الهجمات اإلرهابية التي تشنها حكومة العدالة والتنمية على 

الشعب الكردي أينما كان.
المتخبطة  سياستها  من خالل  التركية  الدولة  أن  رشيد  وأكد 

تشير إلى مدى ضعفها أمام القضية الكردية, وأنها تفعل ما 
بوسعها لصهر الكرد وإبادتهم، لكن الكرد يقاومون هجماتها 

بكل بسالة, ويحققون المزيد من االنتصارات يوماً بعد يوم.
الهيئة  عضو  على  ُطِرَحْت  التي  باألسئلة  االجتماع  وانتهى 
المركزية في حزب االتحاد الديمقراطي PYD سيدو رشيد 

واإلجابة عنها.

الـPYD  يعقد اجتماعاً جماهيرياً في 
قرية دراقليا بعفرين

عقد حزب االتحاد الديمقراطي اجتماعاً ألهالي قرية )السعدة 
المستجدات  مناقشة  فيها  تم  أبيض(،  )تل  سبي  كري  في   )

السياسية في سوريا.
هذا وحضر االجتماع العشرات من أبناء القرية، بدأ االجتماع 
ثم شرح  الحرية،  أرواح شهداء  دقيقة صمت على  بالوقوف 
رجب،  عبير  بوزان،  "خالد  سبي  كري  في  الحزب  إداريو 
جوليا محمود" الوضع السياسي في سوريا وآخر مستجداته؛ 
واللحمة  الشعوب  ة  أخوَّ على  التأكيد  االجتماع  خالل  وتم 
كري  أن  وكيف  سوريا،  مكونات  جميع  تربط  التي  الوطنية 

سبي هي نموذج لهذا التنوع في سوريا.
وانتهى االجتماع باإلجابة على أسئلة الحضور من قبل إدارّي 

الحزب. 

 االتحاد الديمقراطي يعقد اجتماعاً ألهالي
قرية السعدة

الـPYD  يعقد سلسلة اجتماعات في قرى 
عفرين

اجتماعات  سلسلة   PYD الديمقراطي  االتحاد  حزب  عقد 
دادالي  المناضل أوصمان  استذكار  بغية  في مقاطعة عفرين, 

القيادي في حزب االتحاد الديمقراطي.
ناحية شية  في مركز  اجتماعات  PYD سلسلة  الـ  هذا وعقد 
والقرى التالية: )قرية سنارة، آنقلة، حج حسنة، قرية رمضانة(, 
حضرها العشرات من الكردستانيين، تم فيها استذكار المناضل 
أوصمان دادالي والحديث عن مسيرته النضالية ومناقبه وقيّمه 

الثورية.
السياسية,  الساحة  على  المستجدات  آخر  شرح  فيها  تم  كما 
وعلى وجه الخصوص مؤتمر )جنيف3(, واألسباب التي أدت 

إلى تأجيله, وأن عدم مشاركة القوى الفاعلة على األرض 
ضمانة لفشله وإطالة األزمة السورية.

هذا وانتهت االجتماعات بطرح األسئلة واإلجابة عنها من قبل 
ديوان االجتماعات.

القيادي في حزب  التاسعة الستشهاد  السنوية  الذكرى  في 
توجه  دادالي,  أوصمان   PYD الديمقراطي  االتحاد 
أبناء مقاطعة كوباني وأعضاء حزب االتحاد  المئات من 
الديمقراطي وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، حركة 
المجتمع الديمقراطي، هيئات اإلدارة الذاتية الديمقراطية, 
القرى  من  العربي  للمكون  ملفتة  مشاركة  إلى  باإلضافة 

المجاورة إلى مقبرة قرية دالدالية التي دفن فيها الشهيد.
شهداء  أرواح  على  دقيقة صمت  بالوقوف  االستذكار  بدأ 
الحرية, ثم ألقى محمود بشار عضو المجلس العام لحزب 
الشهيد  مناقب  إلى  فيها  تطرق  كلمة  الديمقراطي  االتحاد 
رئيس  نائب  قبل  من  كلمات  والقيت  كما  وتضحياته، 
في  اإلداري  بركل،  خالد  المقاطعة  في  التنفيذي  المجلس 

مؤسسة عوائل الشهداء عارف بالي.
تطرق  دادالي  أحمد  ابنه  الشهيد  عائلة  باسم  تحدث  تالياً 
اإلنساني  وحضوره  ومناقبه  والده  مسيرة  إلى  كلمته  في 
ومحبته لحركة حرية كردستان, وتضحياته الجسام وقيامه 
بالمصالحة  قيامه  خالل  من  االجتماعي,  المصلح  بدور 
بين العشائر المتخاصمة في المنطقة وخاصة بين المكون 

العربي.
واختتم االستذكار بالشعارات التي تحيي الشهداء ومقاومة 

روج آفا والشعب الكردي في شمالي كردستان.

أبناء مقاطعة كوباني يستذكرون 
المناضل أوصمان دادالي

عقد حزب االتحاد الديمقراطي PYD اجتماعاً موسعاً في كومون 
الشهيد أورهان, الكائن في حي الكورنيش حول األوضاع األخيرة 
التي تشهدها منطقة روج آفا والشرق األوسط والعالم، بحضور 

جماهيري واسع من المكونين العربي والكردي.
بدأ االجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الحرية, 
ثم تحدثت عضو الهيئة المركزية في الحزب بشيرة درويش 
الذي  الديمقراطية,  واألمة  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  حول 
يعتبر المشروع األنجح في سوريا والشرق األوسط ,ومن ثم 
تشكيل مجلس سوريا الديمقراطي الذي يتيح لكل فرد أن يعيش 
بديمقراطية بلونه وثقافته وعاداته وتقاليده على أساس الوحدة 

في التنوع.
ة الشعوب وخاصة ما قامت بها بعض  وأكدت درويش على أخوَّ
المجموعات الذين أرادوا أن يطبقوا سياسية "فرق تسد" لكنهم 

لم يستطيعوا ذلك وباءت كل سياساتهم ومحاوالتهم بالفشل.

وتابعت درويش أن استهداف حكومة AKP للمدنيين في باكوري 
كردستان دليٌل على إفالس سياساتهم, وخاصة بعد االنشقاقات 
التي تحصل ضمن صفوفهم وتغير مواقف الدول تجاه سياستهم.
وانهت بشيرة درويش حديثها بالقول: "على جميع القوى في 
روج آفا من عرب وسريان وكرد توحيد جهودهم في مقاومة 

الهجمات التي تتعرض لها مناطقنا وأبناء شعبنا".

اجتماع PYDفي كومين الشهيد أورهان
جت أكاديمية حزب االتحاد الديمقراطي PYD في مقاطعة  خرَّ
عفرين دورة تدريبية استمرت لـ 12 يوماً, تم فيها تلقي العديد 
من الدروس والمحاضرات بغيَّة تصقيل الوعي السياسي لدى 

أعضاء الحزب.
السياسة  أبرزها  دروساً  المتدربون  فيها  تلقى  وقد  هذا 
الديمقراطية، التنظيم، اإلدارة، األمة الديمقراطية, والعديد من 

الدروس األخرى.

ُج دورة جديدة أكاديمية الـ PYD في عفرين تَُخّرِ

بغيَّة دعم ومساندة مقاومة الشعب في باكوري كردستان, نظم 
حزب االتحاد الديمقراطي PYD وقفة تضامنية على الحدود 

الفاصلة بين روج آفا وباكوري كردستان. 
الـPYD  على  التي نظمها  التضامنية  الوقفة  هذا وشارك في 
الحدود الفاصلة بين مدينة ديريك بروج آفا وجزيرة بوطان في 
باكوري كردستان, أعضاء الحزب في كل من تربسبيه وديرك 

ورميالن وجل آغا.
للمقاومة  ودعمهم  مساندتهم  عن  هذه  وقفتهم  خالل  َعبَّروا 
التي يبديها الشعب الكردي في وجه ألة القتل التركية, ونددوا 
الشعب  لها  يتعرض  التي  والعنصرية  اإلرهابية  بالحمالت 
الذاتية  الكردي في باكور، كما باركوا للشعب الكردي إدارته 

الُمعلنة في باكوري كردستان. 

الـ PYD ينظم وقفة تضامنية على 
الحدود بين باكور وروج آفا

قورتقالق  قرية  في   PYD الديمقراطي  االتحاد  حزب  عقد 
الكبيرة بناحية شّرا التابعة لمقاطعة عفرين, اجتماعاً الستذكار 

المناضل أوصمان دادالي، حضره المئات من أبناء القرية.
بدأ االجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الحرية, 
مصطفى  رشيد  شّرا  بناحية  الحزب  في  اإلداري  تحدث  ثم 
شارحاً آخر مستجدات الوضع السياسي وما تمر به المنطقة.

العدالة  حكومة  تشنها  التي  بالهجمات  حديثه  خالل  وندد 
والتنمية, وقصفه الشعب في عفرين بالمدفعية.

ثم تحدَّث عن الشهيد أوصمان دادالي وكيفية ارتباطه بالثوابت 
من  تنال  أن  حاولت  التي  البعث  سياسة  ومقاومته  الوطنية, 
األهلية,  الصراعات  بوتقة  في  بصهرها  الكردي  الشعب 
أبناء  بين  فيما  والخالفات  الفتنة  لزرع  الجاهدة  ومحاوالتها 

المنطقة.
والشهداء  الشهادة  تحيي  التي  بالشعارات  االجتماع  واختتم 
المدنيين  على   AKP والتنمية  العدالة  بهجمات حزب  وتندد 

في عفرين وقصفها بالمدفعية.  

الـ PYD يعقد اجتماعاً في عفرين 
الستذكار المناضل أوصمان دادالي

DÊ AZADIYÊ BIQÎRIN
Yagci destnîşan kir ku dewlet li her deverên 
rêveberiyên xwecihî jinan hedef digirin û 
wiha berdewam kir: “Ger hewldanên wan 
ên hemû mêtingeriya civakî di kesayeta me 
jinan de bikin hene, wê demê divê em jî 
berpirsiyariya ji nû ve avakirina jiyanê ser 
bingeha azadiyê bigirin sermilê xwe. Dê 
8’ê Adara -2016’an bibe sala li dijî hovîtiya 
AKP û DAIŞ’ê di qadên berxwedanê de 
bilindkirina tilîliyên jinan. Meşa ku bi ruhê 
şoreşa jinan a Rojava dest pê kir îro di serî 
de li Cizîr, Silopî, Nisêbîn, Sûrê û li gelek 
bajaran bi berxwedana xwerêveberiyê ve 
hatine tacidarkirin. Meşa azadiyê ya jinan 
a ku ji Ekînan dest pê kir bi Sêvêyan berde-
wam kir, îro ji bo hemû jinên cihanê bûye 
mîrateya azadiya jinan.”
Yagci bi lêv kir ku azadiya Rêberê Gelê 

Ji bo topbarana li hemberî derveyî sînor neyê 
kirin me bang li Tirkiyeyê kiribûn û em vê bangê 
didomînin. Em hişyariyên xwe dewam dikin ku 
hewldanên berfireh ên şervanên kurd ên li dijî 
DAIŞ’ê têdikoşin, têk nebin.”
DESTEKA JI BO YPG’Ê
Kîrby da zanîn ku YPG di têkoşîna li dijî DAIŞ’ê 
de ji şervanên herî bi bandor in û destnîşan kir 
ku ev şervanên ji hewayî ve ji aliyê koalîsyonê 
ve tê destekirin, weke DYA jî ew ê desteka xwe 
bidomînin.
Alîkarê Şêwirmendê Ewlekariya Neteweyî yê 
Serokê DYA Barack Obama Ben Rhodes jî gotibû, 
“Weke hikûmet, me berpirsyar diyar nekirine.”
Siyasetên şaş
Ji aliyekî din ve rojnameya Guardian di şîroveyeke 
xwe de derbarê teqîna li Enqerê de balê dikişîne 
ser siyaeta şaş a vê dewletê ku berê vî welatî dibe 
ber bi felaketeke bê aramiyê de. Di vê gotarê de 

Kurd Abdullah Ocalan dê ji bo aştiya civakî 
xizmetê bike û wiha domand: “Ji ber vê jî jin 
dê ji her demê zêditir bi awayekî xurt li qadan 
bin. Li ser vê bingehê wekî KJA’yê em ê bi 
şîara ‘Jin ji bo azadiya xwe û Rêberê xwe 
di berxwedanê denin’ 8’ê Adarê pêşwazî 
bikin.”  Yagci bang li hemû jinan kir ku bi 
ruhê berxwedana xwerêveberiyê li qadan 
bin.
Bernameya 8’ê Adarê ya KJA’yê wiha ye:
Di 1’ê Adarê de dê li Silopiyê start bê dayîn
Di 2’yê Adarê de Agirî-Erzirom-Xarpêt
Di 3’yê Adarê de Mûş-Gurgum-Bedlîs
Di 4’ê Adarê de Çewlig, Îdir-Erdexan
Di 5’ê Adarê de Wan-Êlih-Semsûr
Di 6’ê Adarê de Riha-Dersim-Qers-Stenbol-
Îzmîr
Di 7’ê Adarê de Mêrdîn-Colemêrg-Sêrt
Di 8’ê Adarê de Dîlok-Meletî-Amed )Fînal(    

tê gotin ku Tirkiye bi van siyasetên xwe yên şaş 
û bi nakok di siyaseta xwe ya hundirîn de berê 
pisgirêka kurd û aloziya li Tirkiyeyê dide ku bibe 
pirsgirêkeke navneteweyî û hemû herêmê bi xwe 
re wêran bike. Her wiha balê dikişîne ser talûkeya 
ku êdî artêşa tirk bi rengekî rasterast tevli şerê li 
Sûriyeyê bibe bi behaneya herêmeke ewle ji bo 
penaberan lê di rastiya xwe de ji bo pêşîgirtina 
li pêşketina kurdan ya li herêmê. Metirsiyên 
hikûmeta tirk ew e ku kurd li ser sînorê welatê 
wan bibin xwedî statu û hebûnekê ji xwe re ava 
bikin û ev yek bibe hêzek ji bo partiya karkerên 
Kurdistanê.
Di dawiya gotarê de tê gotin ku divê Tirkiyeyê 
siyaseta xwe ya şerê li dijî kurdan biguhere û ji bo 
pêşîgirtina li vê talûkeya ku dê ziyanê bide hemû 
herêmê divê pêşî li ser çareseriyeke aştiyane bi 
kurdên welatê xwe re li hev bike. 
ANF

DYA: BERPIRSÊ TEQÎNA ENQEREYÊ NE DIYAR E ber-
dewani ... 2

DÊ JIN STARTA 8’Ê ADARÊ LI SILOPIYÊ BIDIN 
berdewani ... 2

 ANF -  Fîlmê Ghobadî yê bi navê “Ji-
yana li ser sînor” a çîroka 8 zarokên ku 
ji ber zilma DAIŞ’ê ji Kobanê û Şengalê 
reviyane û li kampan bicih bûne vedibêje, 
di Berlînale de hat nîşandan. Di fîlmê 
Ghobadî de bal hat kişandin ser drama 
zarokên kurd
Fîlmê “Jiyana li ser sînor” ê ji aliyê Bah-
man Ghobadî ve hat çêkirin, li Mîhrîcana 
Fîlman a Berlînê hat nîşandan. Di fîlm 
de jiyana zarok û malbatên wan ên ji ber 
êrîşên çeteyên DAIŞ’ê yên li Rojava, 
Sûriye û başûrê Kurdistanê li kampan bi 
cih bûne, tê vegotin. Yek ji aliyên balkêş 
ê fîlm jî ew e ku fîlm ji aliyê zarokan ve 
hatiye kişandin.
 LI KAMPAN HAT KIŞANDIN
Di fîlmê dokumanter de, çîroka 8 zarokan 
tê vegotin. Zarokên bi navê Hazem Kho-
deideh, Basmeh Soleiman, Samî Hosse-
in, Ronahî Ezaddîn, Dîar Omar, Delovan 
Kekha, Mahmod Ahmad û Zohour Saeid 
ên ku ji Kobanê û Şengalê reviyan û li 
kampan bi cih bûn, çîrokên xwe kişandin. 
Derhêneriya ev fîlmê ku ji aliyê Ghobadî 
ve hatiye çêkirin, Shaho Nemat kir. Fîlm 
li kampên Başûr û Bakurê Kurdistanê û 
li Kobanê hatiye kişandin.

JI GHOBADÎ FÎLMÊ LI SER 
ZAROKÊN ŞENGAL Û KOBANÊ

Ghobadî bi vî fîlmî re wan rojên ku 
qewimîne careke din bibîr dixe. Li aliyekî 
balê dikişîne ser komkujî û êşê, li aliyê 
din jî bêdengiya cîhanê rexne dike.
 ‘BI HEZARAN ÇÎROK HENE’
Piştî nîşandana fîlm Shaho Nemat bersiv 
da pirsên temaşevanan û anî ziman ku fîlm 
li 4-5 kampan di nav 8 mehan de hatiye 
kişandin. Nemat wiha got: “Her roj em 
8 saetan xebitîn. Me tenê fîlm nekişand, 
li her kampê em bi 30 zarokî re xebitîn. 
Me xwest sînemayê hînî zarokan bikin. 
Lewma me dersên senaryo, kamera, yên 
sînemayê dan.” Nemat Da xuyakirin ku 
li kampan bi hezaran çîrokên dilşewat 
hene û ev tişt anî ziman: “Ev dîmen û 
çîrok gelekî di çapemeniya cîhanê de hat 
weşandin. Me xwest zarok çîroka xwe bi 
xwe vebêjin. Me ev kir.”
Hazem Khodeideh, Basmeh Soleiman, 
Samî Hossein, Ronahî Ezaddin, Dîar 
Omar, Delovan Kekha, Mahmod Ahmad 
û Zohour Saeid ku ji ber pirsgirêka pa-
saport û vîzeyê nikarîbûn tevli Berlînale 
bibin, ji Serokwezîra Almanyayê Angela 
Merkel re nameyek nivîsandin. Nameya 
zarokan ji aliyê Shaho Nemat ve piştî bi 
dawîbûna fîlm hat xwendin. 

 Îro Roja Zimanê Dayikê ya Cîhanê ye di vê çarçoveyê 
de li gelek deveran çalakiyên cihêreng tên lidarxistin. 
Li Amedê jî KURDÎ-DER’ê bi sernavê ‘Di xweseriya 
demokratîk de rola ziman’ panelek li dar xist
21’ê Sibatê salvegera kuştina xwendekarên zanîngehê 
yên bangladeşî ye, ku di têkoşîna ji bo Tevgera Zimanê 
Bengalî de ji aliyê polîsên Bangladeşê ve hatibûn qe-
tilkirin.
Rêxistina Çand, Zanistî û Perwerdeyê ya Neteweyên 
Yekbûyî )UNESCO( di 17’ê mijdara 1999’an de ev roj 
wekî Roja Zimanê Dayikê ya Cîhanê ragihand. Lê belê 
di salvegera 16’emîn a ragihandina vê rojê de hînê li 
Rojhilata Navîn gelek ziman qedexe ne, di bin zextê de 
ne û li ber tunebûnê ne. Yek ji van jî zimanê kurdî ye. Bi 
boneya roja ziman KURDÎ-DER’ê panelek li dar xist.
Li Salona Şanoyê ya Şarederiya Bajarê Mezin a Amedê 
KURDÎ DER’ê ji bo 21’ê Sibatê Roja Zimanê Dayikê 
yê Cîhanê bi şiyara “Di xweseriya demokratîk de rola 
ziman” panel li dar xist. Panel bi moderatoriya mamoste 
Jêhat Rojhilat û axaftvan Hevseroka KCD’ê Selma Ir-
mak, Lêkolîner û nivîskar Nadir Arzu, Endamê Koma-
leya Nivîskarên Kurd Edîp Polat û Netîce Altun pêk hat.
evseroka KCD’ê Selma Irmak di axaftina xwe xwe de 
destnîşan kir ku bi fizîkî ew kurdun lê bi zimanê biyanî 
diaxivin, lewre li vî welatî yekzimanî û yek rengî tê 
ferzkirin lê gelê kurd vê yekê qebûl nake. Irmak ev tişt 
li gotinên xwe zêde kir: “Gelê kurd jî dixwaze wekî 
hemû gelan bi zimanê xwe bijî, xwe bi rê ve bibe û ji 
ber wê ye ku pêvajoya xwerêveberiyê daye destpêkirin. 
Qanûnên Tirkiyeyê li gorî yek zimanî hatine amedi-

kirin. Gelê kurd dê di meşrûkirina zimanê kurdî de 
israr be. Lewre ziman hêmanê bingehîn ê xweseriya 
demokratîk e.”
Endamê Komaleya Nivîskarên Kurd Edîp Polat jî 
têkildarî ziman û wêjeya kurdî de axivî. Hevseroka 
Komeleya Nivîskarên Netîce Altun jî balkişand ser 
daxwaza hînbûn zimanê kirmanckî û wiha got: “Di 
dibistanên azad de divê em daxwaza li ser perwerdeya 
bi zaravayê kirmançkî xurtir bikin. Divê him rê li vê 
bê vekirin û him jî bala mirovan em bikişînin bi ser 
perwerda kirmançkî.”
 TÊKOŞÎNA JINAN
Lêkolîner û nivîskar Nadir Arzu jî li ser dîroka zimanê 
kurdî rawestiya û bi taybetî bal kişand têkoşîna jinê 
ji bo ziman. Arzu ev tişt li axaftinên xwe zêde kir: 
“Pêvajoya ziman pêvajoyekî dirêj e. Jin di nava rojê 
de herî kêm 20 hezar gotinan dikin mêr jî 5 hezar 
gotinan dikin. Her çiqas gotin zêde tên axaftin ziman 
jî bi pêş dikeve. Jin di vê yekê de rolekî mezin digire 
û ji ber vê yekê ziman, zimanê dayikê ye.” Her wiha 
Arzu li ser girîngiya 21’ê Sibatê Roja Zimanê Dayikê 
yê Cîhanê rawestiya û bal kişand ser têkoşîn ku ji bo 
ziman hatiye dayîn. Piştî axaftvana panel bi pirs û 
bersivan bi dawî bû.
Piştî panelê KURDÎ DER’a Amedê belgeyên 
xwendekarên xwe yên ku pêşdibistan, asta 1’emîn, asta 
2’yemîn û asta 3’yemîn kuta kiribin li wan belavkirin. 
Xwendekaran belgeyên xwe ji destên mamosteyên 
xwe wergirtin.

DI XWESERIYA DEMOKRATÎK DE 
ZIMAN

ANF - Gelek siyasetmedar û kesayetên 
ewropî ku di nav wan de parlamenterên Par-
lamentoya Ewropayê jî hene, ji bo çareseriya 
pirsgirêka kurd a bi rêyên aştiyane bang li 
YE’yê kirin ku PKK’ê ji ‘lîsteya rêxistinên 
terorê’ derxîne
Gelek siyasetmedar û kesayetên ewropî ku 
di nav wan de parlamenterên Parlamentoya 
Ewropayê jî hene bi daxuyaniyekê bang li 
Yekitiya Ewropayê)YE( kirin û xwestin ku 
PKK’ê ji ‘lîsteya rêxistinên terorê’ derxîne.
Di daxuyaniya nivîskî ya siyasetmedar û 
kesayetên ewropî de hat gotin ku çareseriya 
aştiyane û demokratîk a pirsgirêka kurd li 

BÊYÎ PKK’Ê ÇARESERÎ NE PÊKAN E
Tirkiyeyê bi xeteriyeke mezin re rû bi rû ye 
û şîdeta heyî gefeke mezin li Tirkiye û Roj-
hilata Navîn dixwe.
 QEDEXE ASTENG E
Di daxuyaniya hevpar de bangên Yekitiya 
Ewropa, Nûnertiya Bilind a Polîtîkaya Derve 
ya Yekitiya Ewropayê, Konseya Ewropayê, 
Neteweyên Yekbûyî û DYA yên ji bo aştiyê 
li Tirkiyeyê hatine kirin hatin bi bîr xistin. 
Siyasetmedaran bal kişand ser girîngiya 
rola PKK’ê ya di pêvajoya aştî, muzake-
re û çareseriyê de û hat destnîşankirin ku 
qedexebûyîna PKK’ê dibe sedema zêdebûna 
binpêkirina mafên mirovan û azadiya ramanê 

û daxuyanî wiha dewam kirin: “Mîna ku di berx-
wedana Kobanê de derket holê, kurd di têkoşîna li 
Rojhilata Navîn de aliyekî girîng in. Serokomarê niha 
serokwezîrê berê Erdogan bi xwe qebûl kiriye ku 
çareseriya aştiyane ya pirsgirêka kurd li Tirkiyeyê, 
bêyî PKK’ê ne pêkan e.”
 MÎNAKÊN ÇARESERIYÊ
Di daxuyaniyê de pêvajoya çareseriyê ya li Bakurê 
Îrlandayê mînak hat nîşandan û ev tişt hat gotin: 
“Heta ku aliyên pêwendîdar tevli pêvajoyê nebin, 
çareserî bi tu awayî ne pêkan e. Wekî şexsiyetên 
mora xwe danîne binê daxuyaniyê, em ji Konseya 
Yekitiya Ewropayê dixwazin ku lîsteya rêxistinên 
terorê ji nû ve binirxîne û PKK’ê ji nav vê lîsteyê 
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الخالدون
تقرير: حسينة العلي

تعيشها  التي  الراهنة  األوضاع  ظل  في 
خاص,  بشكٍل  آفا  وروج  عام,  بشكٍل  المنطقة 
معيشية, وغالًء  أوضاع  من  الثورة  جنته  وما 
حاداً لألسعار, إضافةً الى تقلص فرص العمل 

وزيادة البطالة.
 اإلدارة الذاتية الديمقراطية تُعنى بهذه األمور, 
وحرصاً  الظروف  لتلك  دراستها  ضوء  وفي 
منها على متابعة شؤون المواطنين لذلك ارتأت 
صحيفة االتحاد الديمقراطي ب)نوروز محمد( 
االجتماعية  والشؤون  العمل  هيئة  رئيس  نائبة 

وأفادتنا بما يلي:
بتشكيل اإلدارة الذاتية الديمقراطية المؤلفة من 
والشؤون  العمل  هيئة  ضمنها  ومن  22هيئة, 
االجتماعية, التي تعمل في المجال االجتماعي 
بجميع النواحي, من مؤسسات المجتمع المدني 
بتسجيل  الهيئة  تقوم  حيث  العمل،  ومجال 
لهم  لتأمينها  العمل  إلى  بحاجة  هو  من  طلبات 
دائرة  لدى  التسجيل  ويتم  اإلمكان،  قدر  على 

شؤون العاملين. 
للتسجيل  المطلوبة  :األوراق  نوروز  وتابعت 

تتضمن 
عن  صورة  الشخصية،  الهوية  عن  صورة 

الكومين  من  كتاب  يحملها،  التي  الشهادة 
وواجب  الخدمة  دفتر  عن  صورة  وللذكور 
الثامنة  سن  من  التسجيل  ويبدأ  الذاتي،  الدفاع 
التقاعد, ويتم  عشر وما فوق, دون تحديد سن 
بعين  األخذ  مع  المجتمع,  شرائح  جميع  قبول 
االعتبار عدم وجود تمييز جنسي أو عرقي في 

تأمين فرص العمل.
نالحظ  "أننا  وقالت:  أيضاً  نوروز  هت  ونوَّ
جميع  من  والشباب  الرجال  و  النساء  توافد 
مكونات روج آفا وال تمييز بينهم, كٌل يحصل 
على عمٍل حسب رقمه التسلسلي وقدّم تسجيله 
جميع  تسجيل  يتم  أنه  علماً  واختصاصه, 
االختصاصات والمهن و الِحَرف التي ال تحتاج  

الى شهادات،
وأضافت حتى اآلن تم تسجيل أكثر من 3780 
شخص, والعدد في استمرار يومياً وقد تم تأمين 

فرص العمل ألكثر من 75 بالمئة 
المتقدمين  عدد  في  ازدياٍد  مع  المسجلين,  من 
في  الذاتية  اإلدارة  دخول  ومع  للتسجيل، 
هيكلتها  في  التوسع  يتم  حيث  الثالث,  عامها 
أوجه  زيادة  الى  هذا  يؤدي  مما  ومؤسساتها, 

العمل وبالتالي ما يحقق فرص 
الشعب  تجاوب  للمواطنين, وما نالحظه  عمل 

العمل  بغرض  للتسجيل  وإقباله  وتوافده  بفئاته 
في مؤسسات اإلدارة الذاتية, فمن جهة يساهم 

في بناء اإلدارة والمجتمع, ومن جهة أخرى 
متطلبات  لتأمين  دخالً  له  يضمن  عمالً  يؤمن 

الحياة اليومية،
الى  يؤدي  هذا  كل  أن  إلى  نوروز  وأشارت 
الذاتية,  اإلدارة  التنمية والتطور في مؤسسات 
اقتصادياً  وانتعاشه  المجتمع  تقدم  إلى  وبالتالي 

واجتماعياً 

الذاتية  اإلدارة  ضمن  العمل  فتأمين  وفكرياً، 
الديمقراطية,  األمة  بقيم  والعمل  الديمقراطية 
في أرض روج  األمن واألمان  يوفر  ما  وهذا 

آفا مما يربط المواطن بوطنه أكثر.
لإلدارة  والنجاح  التقدم  دوام  نأمل  الختام  وفي 
آفا, وخلق  في روج  مؤسساتها  الذاتية وجميع 
وتكون  البطالة,  من  لتَُحدَّ  جديدة  عمل  فرص 
نخرت  التي  المستمرة  الهجرة  من  للحد  سبباً 

المجتمع الكردي في اآلونه األخيرة.

اإلدارة الذاتية وتأمين فرص العمل

صاروخان: واجب الدفاع الذاتي 
لحماية روج آفا ... التتمة 

خليل: ال حل في سوريا إال بمشاركة القوى
 التعددية الديمقراطية الفاعلة ... التتمة 

على هذه المنطقة، لهذا يتطلب منا في روج 
آفا في أن نقوي منظومتنا الدفاعية)واجب 
الحماية الذاتية(، وحث جميع أبناء روج 
المنظومة  هذه  إلى  االنضمام  على  آفا 

الدفاعية".
تجهيز  "بغية  حديثه:  صاروخان  وتابع 
في  بواجبه  المقاتل  يقوم  كي  المقاتلين 
محاربة اإلرهاب أو حماية مناطقه مدة ستة 
أشهر غير كافية كون فترة شهرين يمر بها 
المقاتل بدورة تدريبية ونقوم بخدمة هذا 
المقاتل وتدريبه خاللها؛ وشهرين آخرين 
لزيارة  له  الممنوحة  لإلجازات  تصرف 
المرضية،  اإلجازات  إلى  إضافة  عائلته 
المتبقيين فهي ألداء واجبه  أما الشهرين 
في حماية منطقته أو مدينته وهذه المدة ال 
تكفي لكي يقوم بواجبه على أكمل وجه؛ 
نقاش  بعد  لذا على هذا األساس توصلنا 
مطول إلى تمديد واجب الدفاع الذاتي إلى 

تسعة أشهر".
أما النقطة الثانية التي أخذت حيزاً كبيراً 
إلى  العودة  النقاشات متعلقة بحاالت  في 
روج آفا من قبل الشباب المهجرين إلى 

إلى  المهجرين  وخاصة  الوطن  خارج 
الشباب  هؤالء  عودة  حال  في  أوروبا؛ 
وضمن  الخدمة  دفتر  على  وحصولهم 
هذا الدفتر يسجل ويؤجل إلى إشعار آخر 
أو سنة أخرى أو يدفع رسم تأجيل مبلغ 
وقدره مائتان دوالر ويدفع هذا الرسم عن 
سنة واحدة وإذا أراد التأجيل باستطاعته 
سنة  كل  يتم  التأجيل  كون  نفسه  تأجيل 
بسنتها، وهذا القانون يشمل الذين تتراوح 
أعمارهم من الثامنة عشر إلى الثالثين من 
الثالثين  أعمارهم  تفوق  الذين  أما  العمر 
أي  دفع  دون  العودة  بإمكانهم  هؤالء 

ضريبة".
وأكد صاروخان أن القرار ال يشمل الذين 
يقيمون في باشوري كردستان أو باكوري 
إلى  العودة  باستطاعتهم  حيث  كردستان 
روج آفا مثلهم مثل الذين يقيمون في روج 
آفا بإمكانهم تأجيل أنفسهم بدون أي رسم 
أو ضريبة باعتبار أنه ال فرق بين قامشلو 

وهولير والسليمانية وآمد.
أما بشأن الطلبة ومصيرهم في هذا القرار 
الذين  الطلبة  "مسألة  صاروخان:  قال 

أو  األجنبية  الدول  في  دراستهم  يكملون 
الدول المجاورة أو في باشوري كردستان 
معفيين  الطلبة  هؤالء  كردستان  وباكور 
من رسم التأجيل كون إجراءات تأجيلهم 
المصدقة  أو  الجامعية  البطاقة  وفق  تتم 
الجامعية في الجامعة التي يدرس فيها، أما 
بخصوص الطالب المقيمين في روج آفا 
القانون يسمح لهم التأجيل لمدة سنة مادام 
هذا الطالب يدرس ويؤجل كل سنة بسنتها 
إلى أن ينتهي من الدراسة بشكل كامل".

ونوه صاروخان أن كل َمن تجاوز الثالثين 
هذا  إصدار  وقت  في  يشمله  ال  فالقرار 
القرار، أما القرار الذي صدر في 2014 
ضمناً   1986 مواليد  يشمل  كان  الذي 
ومازال مواليد 1986 مطلوبون للخدمة 
إلى أن يتجاوزوا في العمر أربعون عاماً 

لن يتم شملهم في القرار".
وأنهى عبد الكريم صاروخان رئيس هيئة 
الدفاع في مقاطعة الجزيرة حديثه بقوله: 
شعب  لحماية  تأتي  التعديالت  هذه  "أن 
روج آفا وجميعها تدخل في خدمتهم دون 
أي استثناء عقائدي أو عرقي أو مذهبي".  

ومؤامرات  محاوالت  جميع  وكسر  المقاومة,  احتضن  الذي 
الحكومة التركية التي أحيكت للحيلولة دون تشكيل كيان كردي 

موحد على حدودها الجنوبية«. 
وعن مستقبل الفاشي التركي أردوغان وعن األحزاب المعارضة 
له في تركيا أكد خليل في حديثه بالقول: »أن األحزاب األخرى 
سواًء أكانت الحزب الجمهوري أو غيره في تركيا, ال يختلفون 
عن بعضهم في السياسية وخصوصاً عندما تكون القضية متعلقة 
بالكرد وحقهم في تقرير المصير والعيش بحرية، وأن الكرد في 
باكوري كردستان قد أخذوا بخيار المقاومة حتى تقرير المصير 
الموضوع  وهو  الديمقراطية,  ونشر  المشروعة  الحقوق  ونيل 
باكوري  في  والكرد  وحكومته,  اردوغان  له  يرتاح  ال  الذي 

كردستان بمقاومتهم ومطالبتهم باإلدارة الذاتية الديمقراطية تركوا 
الردوغان حرية االختيار بين الديمقراطية واالنتحار السياسي«.

الكردي  الشعب  يبديها  التي  البطولية  المقاومة  في  خليل  وتابع 
بباكوري كردستان قائالً: »بروح المقاومة البطولية في كوباني 
وروج آفا نوجه التحية إلى أخوتنا في باكوري كردستان, ونخصُّ 
وآباء  أمهات  وجميع   )YPS( المدنيين  حماية  قوات  بالذكر 
في  السياسيين  المعتقلين  لجميع  والتحية  الشهداء,  وذوي  وأبناء 
القائد  التركية، وعلى رأسهم  العثمانية  الطورانية  الدولة  سجون 
آبو, ونقول لهم أننا معكم ونقف بجانبكم مثلما كنتم معنا ومثلما 
وقفتم إلى جانبنا في محنتنا, وأن الشعب في جميع ثوراته انتصر 
على بطش وظلم وقمع الزعيم المستبد والدكتاتور الفاشي وعلى 

الطغمة الحاكمة«.
وانهى خليل حديثه بالتطرق إلى العالقة بين روسيا وحزب االتحاد 
الديمقراطي وكذلك أمريكا حيث قال: »أن أمريكا وروسيا كان 
لهم برنامجهم ونظرتهم وسياستهم في سوريا, وفي هذه المرحلة 
لم يجدوا إال الكرد في سوريا ممن التزموا بأهداف هذه الثورة 
ووجدوا أنهم أصحاب قوة استطاعوا كسر أعتى القوى اإلرهابية 
القوى  يمثلون  وأنهم  والمعاصر,  القديم  التاريخ  عرفها  التي 
والتعايش  والتعددية  والديمقراطية  بالحرية  تؤمن  التي  الوحيدة 
مع باقي مكونات المنطقة, وأنهم القوى الوحيدة التي ال تخضع 
ألجندات إقليمية ودولية, وأنها القوى التي تعمل ببرنامج تعددي 

ديمقراطي ال تستثني أحداً في معادلتها«.

هَ كورية أن الحل في سوريا  ونوَّ
االتحاد  حزب  بدون  يتم  لن 
عريٌق  حزٌب  ألنه  الديمقراطي, 
يملك قاعدة جماهيرية كبيرة على 
األرض, ويناضل لتحقيق سوريا 
حقوق  ضمانة  مع  ديمقراطية, 

جميع المكونات السورية".
على  يتوجب  أنه  كورية  وأكد 
األطراف الدولية أن تأخذ بمفهوم 
مجلس  يتبناها  التي  العلمانية 
سوريا الديمقراطية من أجل حل 

األزمة السورية. 
على  يجب  أنه  كورية  وأشار 
القوة التي تحارب على األرض 
أن تضبط األمور جيداً, وتسعى 
إلى إنجاح المفاوضات عن طريق 
عدم تكرار التجارب السابقة من 
اتفاقيات تاريخية معروفة, ألحقت 
الضرر بالكثير من شعوب المنطقة 
على  الدولية  المصالح  لت  وفٌضَّ
مصالح تلك الشعوب, فكان الشعب 
االتفاقيات  لهذه  ضحية  الكردي 
التاريخية المشؤومة لذا يجب أن 

ينال كافة حقوقه المشروعة".
العظمى  الدول  أن  كورية  وأفاد 
والمجتمع الدولي ستضغط على 
الشعب  بتركيبة  إلجبارها  تركيا 
السوري الحقيقية, وعدم تكراِرهم 
ألي خطأ في هذا المجال مجدداً, 
وخاصة أن البرنامج الذي ننادي 
به في روج آفا عبر اإلدارة الذاتية 
سوريا  ومجلس  الديمقراطية 
ومبادئ  يتوافق  الديمقراطية 
األنظمة العالمية الديمقراطية, التي 
تقوم على أساس حرية المواطن, 
ومنح كافة حقوق المواطن بدون 

أي استثناء ألي مكون.
"إذا  بقوله:  كورية  واستطرد 
هذا  خطها  على  تركيا  سارت 
في  سالٍم  أيُّ  هنالك  يكون  فلن 
في  حتى  وال  وتركيا  سوريا 
الشرق األوسط, ألن الخيوط كلها 
ُمتشابكة ونحن سنتابع برنامجنا 
الذي طرحناه من خالل تجربتنا 
في اإلدارة الذاتية الديمقراطية".

 كورية: لن يتم حل األزمة السورية 
بدون  PYD... التتمة 

 بهدف إعادة تنظيم شبيبة الحزب في المقاطعة, 
وحث الشبيبة الروج آفايية على االنضمام للثورة 
واألعراق  المكونات  مختلف  تحتضن  التي 
والمذاهب، وإدراك الماهية الحقيقية لثورة روج 

آفا.
بالدرجة  نتطلع   " قائلة:  جورجيس  وتابعت 
رسختها  التي  المفاهيم  كافة  إزالة  إلى  األولى 
من  النيل  إلى  هدفت  والتي  الشمولية,  األنظمة 
الشبيبة وديناميكيتها في المجتمع, والحلول دون 

لعبها دورها الطليعي في بناء األوطان".
مجتمعنا  "في  بقولها:  جورجيس  وأضافت 
وبعيدة  اإلرادة  مسلوبة  الشبيبة  باتت  الشرقي 

كلياً عن التنظيم, األمر الذي حال دون تفعيلها, 
إزالة  إلى  نتطلع  هذه  حملتنا  وخالل  فنحن  لذا 
الشبيبة  ذهنية  في  القائمة  الرجعية  المفاهيم 
بفعل األنظمة الشمولية والرأسمالية، في البداية 
على  نعمل  الحزب,  ضمن  الشبيبة  نحتضن 
تنظيمهم ضمن  ومحاولة  للتدريبات  إخضاعهم 
معين,  بمجال  واحدة  كل  تختص  مختلفة  لجان 
منها الثقافية والرياضية والسياسية والدبلوماسية 
مختلف  من  المجتمع  تنظيم  بغية  واإلعالمية, 

المناحي ".
وأكدت جورجيس أن المرأة الشابة ضمن حزب 
الريادي,  مكانها  أخذت  الديمقراطي  االتحاد 

إلى جنب دون أي تلكؤ  فتعمل مع الشاب جنباً 
أو وهن.

الذاتي  والنقد  النقد  أن  جورجيس  وأشارت 
يأتي  الديمقراطي  االتحاد  حزب  شبيبة  لدى 
الثورية,  الشخصية  بناء  في  األولويات  من 
والذهنية الديمقراطية النابذة للدولتية والقوموية, 
أمام  المجال  يفتح  النقد  يتقبل  عندما  فالشخص 

شخصيته للتطور والسمو بها.
وأفادت جورجيس أنه حسب مقررات المؤتمر 
 PYD الديمقراطي  االتحاد  لحزب  السادس 
المنعقد في أيلول الماضي, البد من عقد مؤتمر 
لشبيبة الحزب, ولذلك بناء على هذه المقررات 

نتطلع إلى عقد مؤتمر لشبيبة الحزب خالل هذا 
العام, وذلك لزيادة تنظيم الشبيبة ضمن المجتمع 
والعمل على لعبها الدور المنوط بها في التمكين 

للسياسة الديمقراطية.
نهاية  في  جورجيس  كبرو  نينوى  وناشدت 
حديثها جميع الشبيبة إلى االنضمام إلى صفوف 
الثورة بقولها: " باسم حزب االتحاد الديمقراطي 
الشبيبة  كافة  أناشد  السرياني  والمكون   PYD
والنضال  الثورة,  إلى  االنضمام  إلى  الوطنية 
ضمنها والقيام بالمسؤولية التاريخية الملقاة على 

عاتقه وليس الهروب بعيداً عن الوطن".  

  جورجيس: أولوياتنا تكمن في بناء الشخصية الديمقراطية ... التتمة 

AKP’ê dijminatiya li dijî kurdan hevqasî 
bilind kiriye, niha jî êrîşî Şoreşa Rojava 
dike. Tehemûla wan ji bo çeteyên faşîst ên 
dijminê mirovahiyê DAIŞ û El Nûsra heye 
lê tehemûla wan ji bo kurdan tune ye. Ji 
ber ku di pirsgirêka kurd de polîtîkaya wan 
a çereseriyê tune ye serî li polîtîkayên wisa 
kirêt, dijmirovahî didin. Dibêjin; DAIŞ îro 
heye, sibe nîne lê belê kurd her tim dê hebin 
û ev yek jî ji bo me xeter e. Çima? Ji ber ku 
di pirsgirêka kurd de polîtîkayên çareseriyê 
tune ne! Dibêjin bidestxistina mafan a kurdan 
li Sûriyeyê dê ji bo me bibe emsal. Ji ber vê 
yekê dijminatiya kurdan a li Cizîr û tevahiya 
bakûrê Kurdistanê niha li Rojava belav dikin. 
Dijminatiya li dijî gelê kurd a di vê astê de 
ne hikûmeta AKP’ê ne jî dewleta tirk îflah 
dike. Ji ketina tirkan a Anatolyayê heta roja 
me bila li têkiliyên kurd-tirkan mêze bikin, 
bila bibînin ka ev dijminatiya kurdan dê ji bo 
wan encamên çawa bîne.
Dibêjin PYD terorîst e! Baş e, kîjan çalakiyên 
PYD’ê yên dikare wê mîna terorîst nîşan bide 
hene? PYD’ê li dijî kê teror pêk aniye? Tişta 
bi tenê ya PYD’ê kiriye têkbirina DAIŞ û El 
Nûsra ye. PYD’ê mîna desthilatdariya AKP’ê 
sivîl û birîndarên di jêrzemînekê de li dijî 
êrîşên tang û topan xwe diparastin bi şêwazekî 
hovane qetil nekirin. Her çiqas hikûmeta 
AKP’ê dibêje ew ne li dijî kurdan in lê li dijî 
PYD’ê ne, ev derew e. Ji ber dijminatiya li dijî 
kurd evqasî dijminatiyê li PYD’ê dikin. Nax-
we çima evqasî bibe dijminê PYD’ê. PYD’ê 
heta niha tu zirarek nedaye Tirkiyeyê. Gelek 
caran jî destê piştgiriyê dirêjî Tirkiyeyê kiri-
ye. Ji bo neqilkirina Turbeya Şah Suleyman, 
YPG’ê alîkarî da dewleta tirk. Salih Muslim 
ne carekê gelek caran çû Tirkiyeyê û bi ra-
yedaran re hevdîtin pêk anîn. Em dizanin ku 
rayedarên YPG û PYD’ê gelek caran derbasî 
Tirkiyeyê bûn û hevdîtin pêk anîn. Davutoglu 
dibêje ew bi şêwazê, “Têkiliyên xwe yên bi 
Sûriyeyê re bibirin” hişkar kirin. Tu hevkari-
ya Şoreşgerên Rojava bi rejîma Esad re tune 
ye ku wateyeke hişyariyeke bi vî rengî hebe!
Fikarên dewleta tirk a tirkmenan tenê 
demagojî ye. Ne pirsgirêka PYD’ê ne jî ya 
kurdan bi tirkmenan re derdikeve. Kurd 
alîgirê jiyana bi hev re ya bi gelan re ne. PYD, 
tirkmenan jî diparêze. Herî pêşî PYD’ê li dijî 
êrîşa li ser tirkmenan derketiye. Lê belê ji ber 
ku şiî ne, AKP li dewsa tirkmenên Til Aferê 
piştgirî da DAIŞ’ê. Yanî mezhebperestî kiri-
ye. Divê tevahiya Tirkiyeyê vê yekê zanibe.
Rêberê Gelê Kurd 20 salan li Rojava ma. Bi 
piraniya gel re girêdaneke hestî afirand. Bi 
hezaran ciwan li ser xeta Rêbertiyê beşdarî 
Tevgera Azadiyê bûn. Di vê çarçoveyê de 
îdiakirina PKK û PYD yek in çewtnîşandan 
e. Her yek ji wan tevgereke cuda ye. Lê belê 
her du jî tevgerên azadiyê ne.  Ne PKK ne 
jî PYD terorîst e. Gotinên mîna; DYA’yê 
çek dane YPG û PYD’ê û wan jî ji PKK’ê 
re şandine derewên mezin in. Jixwe dewleta 
tirk rojekê PYD’ê bi DYA’yê re, Rojekê bi 
Rûsyayê re têkildar dike. Herî dawî PYD’ê 
û Rûsya mîna hev nîşan dan. Bi têgihiştina 
xwe ya hêna ji serdema şerê sar maye difiki-
re ku dê DYA û PYD’ê bînê dijberî hev. Her 
kes dizane ku PYD’ê ev çar sal in şoreşek 
pêk aniye û têkoşîneke mezin dide. Rûsya 
hêna nû dadikeve qadê. PYD tevgereke ku 
ne girêdayî tu hêzê ye. Tenê bi têkoşîna xwe 
ya li dij DAIŞ û El Nûsrayê di nav polîtîyeke 
hevdeng a dewletên ku bi van hêzan re şer 
dikin de ye.

Gelê Rojava û şoreşa wê gihîştiye aste-
ke ku xwe nespêre tu partî û hêza siyasî û 
kadro û şervanên xwe afirandine. Ji hezaran 
şoreşgerên ku demên borî di nava PKK’ê de 
şer kirin derbasbûna Rojava ya hinekan ji 
wan a piştî şoreşê jî tiştekî asayî ye. Dema 
li başûrê Kurdistanê federasyon hat sazki-
rin bi sedan kurdistaniyên di nav PKK’ê de 
çûne Hewlêr û Silêmaniyê. Tevgera Azadi-
ya Kurd bi zorê tu kesî ne di nav rêxistinê 
de ne jî li çiya digire. Her wiha yên ji ber 
zor û zehmetiyên şoreşê direvin diçin bakûrê 
Kurdistanê jî hene.
Hikûmeta AKP’ê bi gotinê PYD girêdayî 
PKK’ê ye dixwaze Şoreşa Rojava bêîrade 
nîşan bide. Dewleta tirk gelê Rojava qet nas 
nake. Bi hezaran ciwanên Rojava yên li Ba-
kur, Başûr, Rojava û Rojhilat şer kirin dema 
şoreş li bajar û navçeyên lê ji dayik bûne pêk 
were dê bêtir beşdar bibin. Jixwe dîmen nîşan 
didin ka şoreşeke gel a çawa pêk hatiye. Li 
navenda Helebê hem li dijî hêzên dewletê 
hem jî li dijî çeteyan li ber xwe didin. Her 
kes dizane ku Heleb û Efrîn ji kantonên din 
cuda ne.
Tu girêdana rêxistinî ya PKK û PYD’ê tune 
ne. Partî, organên biryarê û hikûmetên wan 
hene. Bêguman PYD jî girêdayî xeta Rêber 
Apo ye. Girêdana PYD’ê ya bi Rêber Apo re 
jî rewşeke ku tê fahmkirin e. Ji ber ku 20 sa-
lan bi gelê Rojava re jiya. Ji ber ku hikûmeta 
AKP’ê dixwaze PYD dest ji xeta Rêber Apo 
bernade.
Tevahiya gelê kurd bêguman Şoreşa Roja-
va destek dike. Ji ber vê yekê gelê bakurê 
Kurdistanê berxwedana Kobanê destek kir. 
Ev tiştekî xwezayî ye. Hemû kurd dilsozên 
Şoreşa Rojava ne û sempatiya wan heye. 
Gelê bakurê Kurdistanê jî alîgirên PKK’ê jî 
bêguman kadroyên PKK’ê jî bi sempatî li Şo-
reşa Rojava dinêrin. Jixwe ger bê gotin ku ne 
wisa ye dê derew be.
Lê belê ev tev têkiliyeke sazî û rêxistinî nîşan 
nade. PYD rêxistineke cuda ye; bi dînamîkên 
hundir ên Rojava hatiye sazkirin û bi van 
dînamîkan hebûna xwe diparêze û têdikoşe. 
Gotinên mîna, di navbera PKK û PYD’ê de 
têkiliyeke rêxistinî heye, PKK, PYD’ê bi rê 
ve dibe derew û demagojî ne. Gotinên qaşo 
delîlên vê yekê hene jî derew in. Ji ber bûyina 
tevgerên kurd hevkariya hest û sempatiyê her 
wiha ji ber ku her du şoreş xwe dispêrin he-
man gelî ji desteka bi vî rengî pê de têkiliyek 
tune ye. Ev têkilî jî xwezayî ye û divê hebe. 
Heger di vê demê de kurd di nav hest û hel-
westeke hevbeş de nebin dê kengî bibin? Di 
salên borî de ji bo konferanseke neteweyî 
pêk were di xebatên hatin meşandin de PKK, 
PDK, PYD, YNK, Goran, Î-PDK nûnerên 
kurdan ên li Tirkiye, Îran, Sûriyeyê li dora 
heman maseyê civiyan. Hêna jî xewna teva-
hiya gelê kurd, yekitî û tevgera bi hev re ya 
hemû rêxistinên kurd e.
Êdî tu rêxistina kurd nayê polîtîkayên dew-
leta tirk a anîna dijberî hev û şerkirina hêzên 
kurd bi hev re. Berovajî ji bo bi hev re di 
nav hevkariyê de bin hewl didin. Ma PYD 
û PKD gelek caran li hev ne civiyan? Ma 
hemû partiyên kurd beşdarî kongreya PYD’ê 
nebûn? Ji ber vê yekê gotinên mîna PYD 
mîna vê hêzê ye û li dijî vê hêzê ye bêwate 
ne. Ne hevkarî û helwesta hevbeş a kurdan, 
nebûna têkiliyên baş a di navbera kurdan de 
tiştekî ne normal û şerm e.

PYD, PARTIYA 
GELÊ ROJAVA 

YE
CEMÎL BAYIK

Zimanê kurdî ji bo ku nêr û mê ye, bi peyvan 
re dîrok jî diyar dibe. Li gorî peyvê di dema 
serdestiya zilam de yan na, peyv di dema 
dewletê)nêr e( de ye yan na hwd. Etarî jî  di 
dema ku berhemên jinê)cil  û berg, xwarin, 
malîkirin( derxistin firotanê payda buye. Etar 
etêr, zilam zilaman, dewlet jî dewletan baş nas 
dike. Her sê jî hev baş nas dikin û pesnê îtibara 
hev didin.
Etariyê; dema berhem bi berhemê re 2 ser, 3 
ser  firot winda kir. Piştre bû AVM. Henekê 
xwe bi gel kirin. Gotin; ma hûn hîn dewsa Ca-
cacola, dewê tirş vedixwin? Reklama xwe ki-
rin. Çi bi wan lazim bû yên din hemû nebaş di-
dan nasîn. Zilam bi wan lazim bû jin nebaş dan 
nasîn. Dewletê dest da ser etar û zilam, bi xwe 
jî bû taşaronê fînansa kapîtal. Ku 2 serokomar 
an serokwezîr şirîgê  şîrketekê bin, welat, gel 
û vatanperwerî bihev re difroşin.
Êdî em dizanin ku pergala dewletê çi winda ki-
riye, civakê ew qezenc kiriyê)wijdan, îtîbar…(. 
Ev rastiya di berxwedana jin, gel û ciwanan 
de zêdetir sererast dibe. Li Kurdistanê dew-
let dibêjê; ez ji bo edaletê û ewlehiya sivîlan 
hewl didim lê cankujiya xwe nikare veşêre. 
Protokola mafên mirovan û jinan ku bi berx-
wedana dînamîkên cîhanê dewlet mor kirine. 
Wekî ku serokwezîrê Almanyayê A.Merkel û 
serokomar Erdogan diyarî gelan kirine paşve 
dikişînin. Li berovajî wan dawiya hefteyê roja 
şemiyê li Amedê partiyên çep ên Ewropayê  bi 
kurdistaniyan re bersîv dan. Em ji Amedê bang 
dikin; bila Almanya çekan nefiroşe Tirkiyeyê, 
pê sivîlan qetil dikin, NATO jî nede. Tirkiyeyê 

sûcê şer kiriye bila were darizandin. PKK’ê ji 
lîsteya terorê derxin, tecrîda li ser Serokê Gelê 
Kurd birêz Abdullah Ocalan rakin û jin bila 
li ser maseyê cih bigirin. Dayikên ku 55 roj 
in hîn cenazeyên zarokêb xwe defin nekirine 
jî bangî hemû kesan dikirin ku li hemberî vê 
rûreşiyê bêdeng nemînin. Ya me tenê ne go-
tine, em dişopînin jî.  Êdî îtîbar ya kê ye, la-
zim e yan ne lazim e dê dewlet biryarê bide. 
Etar)dewlet( çi pê re heye dê wê bifiroşê.

Li Enqereyê bombe teqiya rojnameyê qesrê, 
şêwirmendê wan, radyo û rojnameyê wan, we-
kil û wazeretên wan hawar kirin. Gotin ev bûyer 
PYD, YPG’ê kiriye. Îstixbarat, MÎT, sîxur ke-
tin dewrê bi milyon caran dubare kirin. Bi xwe 
dicivin, bi xwe dibêjin, bi xwe dinivîsinin, bi 
xwe rapor dikin. Bi xwe delîla kom dikin. Bi 
xwe bangî hemû konsolosên Ewropayê dikin. 
Rapor û delîlê xwe didin ber wan; dibêjin te-
qez YPG ye. Konsolosan got em bi delîlan 
îkna nebûn. Ma PKK, YPG di civînê de bûn? 
Dîsa xwe rakirin û li erdê dan. Pîrika min di-
got; mezro di destê te de ye, tu çav dipîvî, me-
qes jî ya te ye li gorî xwe dibirî, dirûn jî ya 
te ye, tu kê naecibînî? Ma xelk mecbûr e cilê 
te li xwe bike! Ji jêrzemînan rûreşiya  AKP’ê 
derket. Otopsî, delîl, raporkirin di destê AKP’ê 
de ye. Êdî tê zanîn ku dê etar çi bifiroşe. Lê 
baş bizanibe ku te îtîbar û wijdan firotiye ku 
nema bê kirîn. Dewletê bi kuştina 2 polîsan şer 
li Kurdistanê îlan kir, bi teqîna Enqereyê re jî 
dê şer li Sûriyeyê îlan bike. Bizanibin etar der-
ketiye dê mirin û kuştinê bifiroşe, hişyar bin. 
Em ji çîroka şerên cîhanê dizanin ku mesele ne 
ciwanekî sirpî kêr kiriye. Kurd û jin ne kurd û 
jinên sedsal berê ne, kesî bifiroşe tune ye.

ETAR 
ÇI PÊ RE BE WÊ 

DIFIROŞE
Eyşe Gokkan

Kokên Cizîra Botanê heya ber keştiya Nuh 
ya ser Çiyayê Cûdî diçe. Tenê ne mirovahî 
hamû zindî ji nav keştiyê belavî Çiyayê Cûdî 
û ber peravên Çemê Dîcleya Cizîra Botanê 
bûne. Wekî gotina; ‘Her giya li ser koka xwe 
şîndibe.’ Esmer Tunç jî xwediyê kokeke kev-
nare ya dîroka mirovahiyê ye. Ew koka ku 
Esmer jê hatî li Cizîrê hemberî gelek êrîşên 
wekî doran, xaçperestan, moxolan, osma-
niyan û tirkan li berxwedane. Esmer çîrok û 
serpêhatiyên ji dîroka şaristaniyê girtî zarokên 
xwe mezin kiriye.
Esmer Hevserokê Meclisa Gel ê Cizîrê Meh-
met Tunç mezin kir. Hîna gotinên Mehmet 
ên dawiyê di televizyonan de yên wekî “Bi 
qetilkirina sed kesan ev têkoşîn naqede! Her 
kes bila molarê xwe bilind bigire. Ez silavan 
li berxwedêran dikim. Cizîrê çok nedanî, bi 
me serbilind bin” hîna di guhê yên dixwazin 
heqîqeta Cizîrê bibihîsin de deng vedide.
Esmer bi heman şêweyî bavê Bêkes Orhan 
jî mezin kir. Dema ku Orhan birîndarbû bi 
telefonê li gel hevsera xwe Guler Tunç xe-
berda û got: “Ger zarokê me bê diniyê navê 
wî bikin Bêkes.” Roja ku Orhan çavên xwe li 
jiyanê girt, Bêkes çavên xwe li jiyanê vekir.
Bêkes dema ku çavên xwe li jiyanê vekir 
wekî dereng mayî be, wekî pir tişt li benda wî 
sekinîne. Çîroka Bêkes pir zu dest pê kir. Li 
gorî baweriya civakî dibêjin dema zarokek bê 
dinê, divê çil rojan ew û dayîka xwe ji malê 
dernekevin û li ciheke aramî bimînin. Navê wê 
pêvajoyê jî kirine çolik. Lê Bêkes dibin dengê 
topan de çavên xwe li diniyayê vekir, kêliyên 
ku bavê wî ji vê cîhanê bardikir. Bêkes 8 rojî 

‘BÊKES DÊ BIBE ŞOPDARÊ 
BAVÊ XWE’

Zehra Tunç
bû dema li ber milê dapîra xwe Esmer Tunç li 
ber Saziya Tiba Edli ya Demi li Deriyê Xabûr 
hatî danîn li benda girtina cenazeyê bavê xwe 
Orhan Tunç bû.
Serê Esmer wekî bilindiya Çiyayê Cûdî bû, 
dema ku li gel rojnamegeran dipeyîvî û digot: 
“Zarokên me bi saxî şewitandin. Dê xwîna 
zarokên me li erdê nemîne. Bêkes dê di rêya 
bav û mamê xwe de mezin bibe. Dema ev za-
rok mezinbû dê hînbibe bav û mamê wî ça-
wan hatine qetilkirin. Dê ev zarok di rêya bav 
û mamê xwe de mezin bibe.”
Esmer di dema axaftina xwe de wekî kurê xwe 
Mehmet Tunç berxwedêr bê silav nehêla û got: 
“Ez silavên xwe ji bo Îmraliyê û zarokên me 
yên di berxwdanê denin dişînim.” Ji ber Es-
mer pîroziya berxwedanê û bedelê wê yê giran 
baş dizane. Ji bo wê jî Esmer çawan Mehmet 
û Orhan mezinkir, bi heman şêweyî kurê Meh-
met Tunç Murat Tunç jî mezin kir û şand nav 
refên  berxwedanê.
Niha jî Esmer Bêkes girtiye hembêza xwe 
û berê xwe daye qadan. Ji niha de Esmer 
Bêkes bi berxwedana Cizîrê ya ku di dîroka 
mirovahiyê de ticarî serî li hemberî tu zilm 
û zaliman neçamandiye mezin dike. Esmer 
çend metreyan durî jêrzemîna hovîtiyê ya Ko-
lana Narin a Taxa Cûdiya Cizîrê bû. Dema ku 
zarokên wê birîndarbûn, ew çend caran ji bo 
xwe bigihîne zarokê xwe ket rê lê her carê hat 
astengkirin. Esmer gav paşde neda û hîna sek-
na xwe ya jina Botanê ya serheldêr berdewam 
dike. Heya Esmerên Botanê zarokên xwe bi 
çîrokên berxwedanê mezin bikin dê Botan 
dergoşa mirovahiyê û berxwedanê be…

من أجل الصغار 
نبني األوطان

ونشوتها  عظيمة  الشهادة  أن  يقولون 
الثورات  فتعظم  عنها؛  يبحث  لمن  أعظم 
الغالي والنفيس  ليقدموا  بمناضلين متأهبين  
في سبيل الوطن كما أنهم يؤكدون للمأل أن 
حب الوطن هو العشق الحقيقي  و«روج آفا« 
أجل صون  من  الشهداء  أالف  التي ضحى 
صغارها  ودموع   شعبها  وكرامة  ترابها 
يترك  حيث  العذري  العشق  هذا  على  مثال 
آالف الشباب والشابات خلفهم كل شيء دون 
تردد لينضموا للمقاومة والدفاع عن الوطن؛ 
ويّعِظمون عشق وطنهم في نفوس اآلخرين 
عنه  للدفاع  جاهدين  يسعون  عندما  أيضاً 
والتضحية بأرواحهم في سبيله ، وهنا سنتكلم 
عن أحد شهداء عشق روج آفا وأفداها. الشهيد 
)جودي( الذي روى بدمه تراب وطنه وهو 

في ريعان شبابه.
الشهيد جودي ولد في عائلة وطنية؛  تربى 
يعش  لم  لكنه  النبيلة،  واألخالق  القيم  على 
طفولته كسائر األطفال الذين كان في عمره 
فهو االبن البكر من بين خمسة أخوة توفي والده 
وهو في الثامنة من عمره، لم يستطع إكمال 
دراسته اإلعدادية وبعد أن أنهى االبتدائية في 
مدرسة حارته »حميدة الطاهر« عمل على 
إعالة أسرته بعد وفاة والده؛ ساف إلى باشور 
بيت جده  إلى  والتجأ  للعمل  كردستان طالباً 

هناك والذي قصدها هو أيضاً للعمل. 
في فترة بقائه في باشور قصد معسكرات 
عن  عليهم  تعرف  قنديل  جبال  في  الكيريال 
قرب مما زاد في عشقه لتراب وطنه وتعلقه 

به.
لم يدم بقائه في باشور كردستان طويالً حتى 
دهس  تراب وطنه,  نداء  لتلبية  عاد مسرعاً 
قدمه أرض روج آفا, وأنضم إلى كتيبة الشهيد 
لوند, وتلقى تدريبه هناك؛ وشارك مع رفاقه 
في الكتيبة  في العديد من الحمالت و وجبهات 
القتال »ربيعة، تل حميس، تل براك، شنكال، 
الحسكة، الهول«؛ إلى أن استشهد في الهول. 
وحدسها  كأم  شعورها  أن  والداته  تقول 
أخبرها قبل شهادته بثالثة أيام أنه سيصاب 
بمكروه لذلك طلبت منه أن يعود إلى منزله 
كونه أكبر أخوته ومعيل أسرته, فقبل جودي 
طلبها برفض شديد  وقال لها: »لدى رفاقي 
أيضاً أمهات تخفن عليهم وأنا لست بأحسن 
منهم كي أعود إليك، فالوطن يناديني وعلي 
تلبية الواجب لينعم أخوتي الصغار بالوطن، 
لديهم  أعمامي  وأوالد  أخوة صغار  لدي  أنا 
فعندما  صغار  أطفال  لديهم  وجيراننا  أوالد 
بكردستان  سينعمون  الصغار  هؤالء  يكبر 
لنبني  نضحي  الصغار  أجل  من  ونحن 

الوطن«. 
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49 ث�قافةالعالم

القوة القيادية لثورتنا هي البروليتاريا. أما القوة األساسية 
والمتوسطة.  الفقيرة  وخصوصاً  الفالحية  الجماهير  فهي 
والشبيبة  المثقفين  مثل  األخرى  الفئات  سائر  تلتف  وحولها 
)اآلغوات  الوطنيين  وسائر  الصغيرة  والبرجوازية 
الذي  الطبقي  التوزع  هو  ذلك  الوطنيين(.  والبرجوازيين 
فإن  الخارجي  النطاق  على  أما  أساسه.  على  العمل  يجري 
 - الديمقراطية  القوى  هي:  للثورة  المباشرة  الحليفة  القوى 
األجزاء  في  والوطنية  الثورية  القوى  تركيا،  في  الثورية 
في  والتقدمية  الثورية  الحركات  األخرى،  الكردستانية 
الشرق األوسط، البلدان االشتراكية، الحركات البروليتارية 
البلدان الرأسمالية، وسائر حركات التحرر الوطني في  في 

العالم.
فإن على االستراتيجية أن  وإذا توسعنا في الموضوع قليالً 
القوة األساسية.  الفالحية بوصفها  الجماهير  تستهدف كسب 
الهدف.  لبلوغ هذا  والكثيفة  المركزة  الجهود  بذل  والبد من 
كما يجب بذل مختلف الجهود من أجل كسب الشبيبة المثقفة، 
إضافة إلى بذل الجهود الدائمة لكسب القوى األخرى أيضاً 
من  البد  منها.  كل  قرب  درجة  حسب  الثورة  صف  إلى 
ساحات  إلى  الواسعة  البروليتارية  العمالية  الجماهير  جر 
النضال باعتبار أن البروليتاريا هي القوة القائدة للثورة. أما 
في الخارج فيجب إيالء المزيد من االهتمام بقضية تطوير 
في  الديمقراطية   - الثورية  الحركة  مع  وتعزيزها  العالقات 
ظهرت  إذا  البروليتاريا  تقودها  التي  الحركة  )ومع  تركيا 
الحركات  صداقة  كسب  يجب  كما  الحركة(.  هذه  مثل 
تطوير  مع  األخرى  الكردستانية  األجزاء  في  الموجودة 
العالقات أكثر فأكثر. كما يجب بشكل خاص كسب صداقة 
القوى االشتراكية والديمقراطية - الثورية في منطقتنا. هذا 
القوى  مع  والصداقات  الوثيقة  العالقات  تطوير  من  والبد 
األجزاء  تستعمر  التي  البلدان  في  الثورية   - الديمقراطية 
التغاضي عن  عدم  الحرص على  مع  األخرى  الكردستانية 
سلبياتها. يجب تقييم وضع المنظومة االشتراكية وخصوصاً 
االتحاد السوفييتي وتطوير سياسة خارجية مستندة إلى هذا 
صداقة  كسب  من  البد  واالنتباه.  العناية  من  بكثير  التقييم 
المنظومة االشتراكية واالتحاد السوفييتي في الطليعة ال على 
المستوى النظري فقط بل وعلى المستوى العملي أيضاً. كما 
يجب تطوير العالقات مع حركات التحرر الوطني وكسب 
أن  ينبغي  التي  العالقات  أن  المؤكد  ومن  أيضاً.  صداقتها 
تقام مع حركات الطبقة العاملة في المتروبوالت اإلمبريالية 
اهتماماً  إيالئهما  من  البد  تكون  أن  يجب  التي  والصداقة 

كبيراً.
ما  هي:  معينة  تأكيد خصوصية  من  البد  المجال  هذا  وفي 
بالنسبة لكردستان؟ من  الذي تعنيه قضية االتحاد السوفيتي 
السوفيتي  بين كردستان واالتحاد  العالقة  الضروري طرح 
واالحتياطي  الخارج،  في  مركزية  األكثر  الحلقة  بوصفها 
والقضية  بعمق،  وفهمها  الخارج  في  استراتيجياً  األهم 
للثورة  حليفاً  يكون  بأن  السوفيتي  االتحاد  إقناع  قضية  هي 
الكردستانية. من الواضح أن هناك شوائب ونواقص موروثة 
نشوئها  لدى  الكمالية  فالحركة  المجال.  هذا  في  التاريخ  من 
دولة  أول  السوفيتي،  االتحاد  مع  تتحالف  أن  استطاعت 
نفسها على هذا األساس.  الشرق، وأن تطور  اشتراكية في 
وقد لعب التأييد والدعم اللذان قدمهما االتحاد السوفيتي الذي 
أنجز ثورة أكتوبر، دوراً حاسماً في إيصاله الحركة الكمالية 
إلى النصر. وهذا الدور السوفيتي الذي دام بشكل كثيف حتى 
األربعينات مازال موجوداً ولو بشكل نسبي حتى يومنا هذا. 
وفي السنوات التي لم تكن فيها الدولة التركية على عالقات 
السوفييت  مع  الصداقة  سياسة  كانت  اإلمبريالية  مع  وثيقة 

تجعل الدولة التركية تتخذ مواقف قوية معادية لإلمبريالية.

الشيء  نقيض  )1925- 1940( حصل  نفسها  الفترة  وفي 
مثلما  الحركات  فهذه  الكردستانية.  للحركات  بالنسبة  ذاته 
السوفيتي ظلت  االتحاد  استراتيجية  نفسها خارج  بقيت هي 
يجب  بلداً  بوصفه  السوفيتي  االتحاد  إلى  تنظر  أن  ترفض 
تكن  لم  أساساً  أنها  استراتيجيتها. كما  يكون داخل إطار  أن 
لم  التي  الحركة  وهذه  ومحددة.  واضحة  استراتيجية  تمتلك 
فيما  كانت،  السوفيتي  االتحاد  مع  تحالفها  إنجاز  من  تتمكن 
لو استطاعت أن تتحقق، ستضطر بشكل حتمي في ظروف 
كان  السبب  ولهذا  اإلمبريالية.  باتجاه  تنزلق  األيام ألن  تلك 
على االتحاد السوفيتي أن يوازن بين الحركة الكمالية وبين 
ألن  الكمالية   كفة  رجحت  وقد  الفترة.  تلك  في  كردستان 
ألن  أميل  كانت  الكردية  بالحركات  أحاطت  التي  الظروف 
تكون مواتية لإلمبريالية. وتوفر مثل هذا الخطر لعب دوراً 
إلى  أضفنا  وإذا  الكمالية.  لصالح  الكفة  ترجيح  في  حاسماً 
ذلك جملة النواقص والسلبيات التي كانت الحركات الكردية 
تعاني منها فإننا نرى أن إقبال االتحاد السوفيتي على تأييد 

الحركة الكمالية ودعمها كان أمراً محتماً.

مسألة الشخصية في 
كردستان وخصائص 
المناضل الثوري )49(

 

والتأليف  واالنتقاء  االختيار  على  قائٌم  فٌن  واألدب 
أم  اللغوية  والتركيب والتصوير, سواء من حيث تشكيلته 
انتقائياً,  عام  بوجه  األدب  كان  وإن  المحتوى،  حيث  من 
االنتقاء واالختيار,  يقوم على  أن  بد  األطفال ال  أدب  فأن 
أدبية,  مصادر  من  انتقاء  يكون  قد  العام  األدب  أن  على 
أوقد يكون غير أدبي فعليه يكون أدب األطفال انتقاء من 
هو  األطفال  أدب  أن  القول  يمكن  آخر  وبمعنى  المنقى, 
الجيد  الكالم  إنه  الشوائب,  من  الخالي  المصفى  كالعسل 
أكان  سواًء  فنية  متعة  األطفال  نفوس  في  يحدث  الذي 
تحريرياً,  أم  شفهياً  تعبيراً  كان  وسواء  نثراً,  أم  شعراً 
ومسرحياتهم  األطفال  قصص  المفهوم  هذا  في  ويدخل 
وأناشيدهم, وهو كل خبرة لغوية ممتعة وسارة, لها شكٌل 
إرهاف  على  فتساعده  معها  ويتفاعل  الطفل  بها  يمر  فنٌي 
المتكامل,  ونموِه  بذوقِه  السمو  على  وتعمل  الفني,  حسه 
فن  وتعليمه  هويته  وتحديد  شخصيته  بناء  في  وتساهم 

الحياة.
أساسي  وشرط  مجتمعية,  ضرورة  األطفال  وأدب 
األطفال  أدب  تتجاهل  ثقافية  تنمية  فأي  الثقافية,  للتنمية 
ألسباب  وذلك  لجذورها,  وتفتقر  ناقصة  فهي  تهمله  أو 
والمعرفية,  التربوية  وطبيعته  اإلنساني  بالتكوين  تتعلق 
بالوسط  الوثيقة  وعالقته  القومية  طبيعته  األطفال  وألدب 
بالتحديد  النقطة  هذه  تُعتبُر  وقد  فيها,  الناشئ  االجتماعي 
والرصين,  األصيل  األدب  قيام  في  بالغٍة  أهميٍة  ذات 
الُمَمْنَهج  الثقافي  والَصهر  اإلبادة  مواجهة  يمكنه  الذي 
والمفروض, فلو أمعنا النظر في الواقع المأساوي والظلم 
وجه  على  آفا  وروج  كردستان  شهدته  الذي  واالستبداد 
والدكتاتورية,  العنصرية  األنظمة  يد  على  الخصوص 
آفا,  روج  في   األدبية  الحركة  بدء  تأخر  سبب  لنا  لتبين 
باللغة  التعليم  الكرد  ألبناء  المجال  يفسح  لم  البداية  فمنذ 
الحكومات  أن  كما  الدراسية,  المراحل  في  الكردية 
أن  تحاول  دائماً  كانت  الُحكم  على  توالت  التي  واألنظمة 
الثقافي واألدبي, وتعيق كل  التقدم والتطور  تعرقل عجلة 
محاولة لوضع أسس سليمة لثقافة كردية رصينة, ولحركة 
واألدبي  والثقافي  الحضاري  التقدم  تواكب  فنية  أو  أدبية 

لشعوب المنطقة. 
التكوين  حيث  من  منفصل  غير  األطفال  أدب  وباعتبار 
والشكل والمضمون عن أدب الكبار, وهو يعتبر األساس 
أدب  فلسفة  تبنى  أن  يجب  إذ  عليه,  يبنى  أن  يجب  الذي 
أهم  وتبتدع  متصارعة,  ال  متحدة  أهداٍف  على  األطفال 
وسائلها  كل  مستمدة  الغايات,  تلك  إلى  للوصول  الوسائل 
األخالقية,  والقيم  االجتماعية  المضامين  من  وأهدافها 
نحو  الطويل  سيرها  في  البشرية  إليه  توصلت  ما  وسائر 

المجتمعية  المؤسسات  قيام  عليه  ينبغي  ما  وهو  الكمال, 
للنهوض  عليه  التأكيد  الثقافية,  والنخب  والفعاليات 
تخلف  الذي  الحضاري,  مساره  وتصحيح  بالمجتمع 
والممارسات  السياسات  نتيجة  الفائتة  الحقب  طيلة  عنه 

العنصرية الممنهجة من قبل األنظمة القومية المستبدة.
وأدب  الكردي  األدب  صيرورة  في  الخوض  ولعلى   
أدب  نشأة  في  الولوج  علينا  يَُحتُِم  خاص  بشكٍل  األطفال 
حديث,  قديم  أدب  األطفال  فأدب  وكردياً,  عالمياً  األطفال 
فقد كانت األمهات والجدات تقصصن األساطير والمالحم 
قبل  خصوصاً  أطفالهن  بها  تهدهدن  كنَّ  التي  واألغاني 
المنبع  هي  بالتحديد  النقطة  هذه  تكون  وقد  النوم,  وقت 
والصهر  اإلبادة  نطاق  بقي خارج  الذي  الوحيد  والمتنفس 
من  الرغم  وعلى  الكردية,  المناطق  في  الممنهج  الثقافي 
أن معظم الحضارات واألمم القديمة لم تهتم بتسجيل حياة 
الطفولة عندها, أو آداب أطفالها لذاتها وما وصل من هذه 
بعمل من  اتصال وثيق  نادر, وهو على  قليل  الحضارات 

أعمال الكبار ولم تكن للطفولة على وجه التحديد. 
األطفال  أن  سيكتشف  األطفال  أدب  لنشأة  المتتبع  وأن 
فقد سعى األقدمون  يتامى األدب حتى وقت قصير,  ظلوا 
التقليدية  عملهم  وأساليب  تفكيرهم  طرائق  فرض  إلى 
ورغباتهم  وميولهم  عواطفهم  مراعاة  دون  األطفال  على 
ظلت  الخاطئة  االتجاهات  أن  المالحظ  ومن  ونوازعهم, 
الدينية  العقائد  بعض  غزتها  حيث  السنين  آالف  سائدة 
والفلسفية واالجتماعية والتربوية وكرستها النظم السياسية 

لمصالحها.
التربوية الخاطئة وسيادة بعض  المفاهيم   وفي ظل سيادة 
السابع عشر,  القرن  في  األطفال  أدب  نشأ  الدينية  األفكار 
حيث  الشائعة,  الشعبية  الحكايات  من  مقوماته  مستمداً 
الجان  بطولتها  يلعب  وأساطير  خرافات  أغلبها  كانت 

والعفاريت والسحرة.
إلى  اإلقطاعية  من  األوربية  المجتمعات  انتقال  وبعد   
الرأسمالية, بدأ أدب األطفال يتخذ صيغاً يراد منها إجالل 
النظام الجديد, ومع ذلك فلم تتبلور فلسفة واضحة المعالم 
مثل  لمؤلفين  المنسوبة  الخرافات  سوى  األطفال  ألدب 
نادى  الثامن عشر  القرن  خرافات )إيسوب(, وفي أواسط 
أن  هو  التربية  هدف  بأن  روسو(,  جاك  )جان  الفيلسوف 
فرصة  لألطفال  يترك  وأن  يعيش,  كيف  اإلنسان  يتعلم 
لوك(  )جون  مع  بذلك  والتقى  الطبيعية،  مواهبهم  تنمية 

بآرائه التربوية الفلسفية.
كتبوا  من  أول  كانوا  الفرنسيين  "أن  قيل:  فقد  هنا  ومن 
اإلنكليز في هذا  السابع عشر, وتالهم  القرن  لألطفال في 
األطفال  أدب  الفونتين  أمثوالت  دخلت  حيث  الميدان, 
وأشعار  والمريرة,  الساخرة  الهجائية  فيدروس  وقصص 
لكبلنج  المغامرات  وقصص  الشعبية,  )سيروالترسكون( 

وغيرها.
الشاعر  لألطفال  خصيصاً  كتبوا  الذين  أوائل  من  وكان   
)أمي  حكايته  أول  وكانت  بيرو(  )تشارلز  الفرنسي 

اإلوزة(. 
كل  شأن  ينقسم  فهو  الكردي  األدب  لتاريخ  بالنسبة  أما 
اآلداب، إلى قسمين: األدب الشعبي المحكي أو الفولكلور, 
الشعوب  تراث  من  جزءاً  وأصبح  قائله  غاب  الذي 
أو  قائله  إلى  ينتسب  الذي  ن،  الُمدَوَّ واألدب  وذاكرتها. 
كاتبه واألدب الشعبي أو الشفاهي عند الُكرد أدب غزير, 
ويتمثل غنى هذا األدب أوالً: في األمثال واألقوال الشعبية 
المأثورة واأللغاز واألحاجي, حيث يحب الكردي أن يزين 
أو  وموزونة,  األسجاع  على  تحتوي  كثيرة  بجمل  حديثه 
مالحظته  وقوة  وعيه  تظهر  الحكمة,  من  المأثور  ببعض 

وتزودنا األمثال أيضاً بملخص مركز لحكمة عملية.
أغاني  فهناك  وأنواعها:  وأشكالها  األغاني  في  ثانياً:   
الحرب  وأغاني  )الِوك(  الحب  وأغاني  )ديلوك(  الرقص 
أو الغناء الحماسي )شر(، وهناك النشيد أو الترتيل الديني 
الجماعي  النشيد  هناك  وأخيراً  الزه(،  الفيزوك،  )الفيز، 
)استرانفان(  أو  )دنكبيج(  فهناك  فئات:  الكرد  والمغنون 

وهو المغني الشهير. 
يغني  الذي  البسيط،  المغني  وهو  )جيروكبيج(  بعده  يأتي 
رواية  في  ذلك  يكون  ما  وأكثر  آخر،  حيناً  ويروي  حيناً 
وهو  مطرب(  أو  )مرطب  وهناك  القصيرة.  القصص 
وهو  )سازبند(  أيضاً  ويوجد  والرقاص.  المغني  الغجري 
الفنان الموسيقار الذي يسير مع دنكبيج. و)بلورفان( وهو 

النافخ في الناي.

القصة  فهناك  أقساماً،  بدورها  الكردية  األساطير  وتنقسم 
)جيروك(، وهناك األقصوصة )جير جيروك(، والقسمان 
نثريان موزونان، يرويهما شخص يدعى )جيروكبيج( أو 
الراوي، وينشدها )دنكبيج أو استرانفان( أو المغني. وهنا 
ينبغي أن ننوه أن أغلب القصص والحكايات الكردية هي 
وتناقلها  بالفعل,  قد حدثت  حقيقية  ومآثر  نابعة من مالحم 
إلى  لتتحول  األجيال,  مر  على  والقصاصون  المغنون 
وقت  حتى  شفاهياً  دَ  ُسّرِ فلكلوري,  غنائي قصصي  تاريخ 
المقصودة  واألدبية  الثقافية  األمية  لتفشي  ونظراً  قريب, 
األجيال  توارثت  فقد  الُكردي,  الشعب  على  والمفروضة 
الحروب  أغاني  واألغاني,  والقصائد  الرواة  من  آدابها 
في  الكرد  نضال  كملحمة  والمالحم،  الحب  وأقاصيص 
العالقة  تصف  التي  وزين(  )مم  وملحمة  دُْم(  )دُْم  قلعة 
الكردي  األدب  أما  و)زين(,  )َمم(  بين  البريئة  الغرامية 
بمختلف  األطفال  أدب  إلى  يفتقر  فأنه  لألطفال  المقدم 
وخاطرة  ومسرح  ورواية  ومقالة  قصة  من  فروعه، 
وسائل  وضعف  المناهج  فقدان  إلى  باإلضافة  وقصائد, 
الكردي من مستنقعات  انتشال الطفل  الكردية في  اإلعالم 
ثقافة التتريك والتعريب والتفريس, التي يتم تلقينها ألطفال 
أجزاء  تتقاسم  التي  السلطات  إيديولوجيات  ظل  في  الُكرد 
معطيات  وفق  وذلك  أظفارهم,  نعومة  منذ  كردستان 
صادقة,  غير  تاريخية  ومبادئ  أسس  على  مبنية  ومفاهيم 
والمراحل  المدارس  في  المعتمد  والتاريخ  فالمناهج 
األنظمة,  هذه  مصلحة  يخدم  بما  للطفل  تلقن  الدراسية 
إلى  سعى  اإلنسانية  اآلداب  من  كغيره  الكردي  واألدب 
حياة  ضمن  والعيش  التربية  في  وقضيته  الطفل  تناول 
كريمة وصحيحة وهادفة, رغم الواقع البائس الذي عاشوا 
للشعب  حق  ألي  وإنكارية  استبدادية  أنظمة  ظل  في  فيه 

الكردي, والحرمان من تعلم ثقافتهم ولغتهم الكردية. 
ورغم ذلك فلو عدنا إلى التاريخ والفولكلور الكردي نجد 
تنقطع  ولم  غنياً,  كان  لألطفال  المقدم  الكردي  األدب  أن 
مرحلة  إلى  تصل  لم  ولكن  مبدع,  هو  ما  كل  تقديم  عن 
وبقي  انتهالها,  يمكن  أدبية  كنصوص  والكتابة  التدوين 
األمهات  كأغاني  شفاهية,  لألطفال  المقدم  الكردي  األدب 
ومالحم  مآثر  وكذلك  وقصصها  األطفال,  نوم  أثناء 
)dngbej(، وكذلك  المغنون  يتناقلها  كان  التي  البطوالت 
األدباء  رواد  من  والرعاية  االهتمام  تلقى  الطفل  أن  نجد 
خاني(  )أحمد  الشاعر  مقدمتهم  في  ويأتي  القدماء,  الكرد 
الكردي  للطفل  قدم  الذي  الكرد )1061م(،  الشعراء  أمير 
جانب,  من  األخالقي  والتهذيب  التربية  في  عامة  مبادئ 
قيمة  العلم, مبيناً  المواظبة في طريق تحصيل  وحثه على 
العلم واألدب في ترقية النوع البشري وتهذيبه والسمّو به 

إلى مستوى فكري وشعوري وخلقي نبيل. 
لألطفال,  كتاباته  في  خاض  من  أول  خاني  أحمد  ويعتبر 
في   )Nûbihara Biçûkan( كتاب  مؤلفاته  بعض  ومن 

.)Gulzar( سنة 1683 وكتاب
الُكتاب الكرد الذين   وفي اآلونة األخيرة ظهر العديد من 

يكتبون لألطفال وهو ما يبشر بمستقبل جيد. 
القومية  الدكتاتورية  األنظمة  انهيار  بدء  بعد  وخاصة 
مرحلة  بدأت  فقد  وجنوبها,  كردستان  لغربي  المحتلة 
النهوض باألدب الكردي بشكل عام وأدب األطفال بشكل 
بشكل  الكردية  باللغة  والتعلم  التدريس  بدأ  حيث  خاص, 
المعاهد  من  العديد  وأُنشئت  مناهج عصرية,  وفق  رسمي 
واللغة  والتاريخ  والثقافة  باألدب  المختصة  والجامعات 
الكردي,  الشعب  منها  حرم  التي  الفروع  من  وغيرها 
وتخليص  النتشال  الرئيسي  والمنهل  المنبع  تعتبر  والتي 
والصهر  اإلبادة  بوتقة  من  الكردية  والثقافة  األدب 

واالنحالل ضمن الثقافات المفروضة عليه.
بالمجتمع  للنهوض  سلمية  بداية  البدء  تطلب  الذي  األمر   
واعية  أجيال  ببناء  وذلك  ومبادئه  قيمه  على  والحفاظ 
متصلة  حلقات  اإلنسان  فحياة  ووطنه,  مجتمعه  بقضايا 
إال  كماله  إلى  تصل  أن  يمكن  ال  كالبناء,  وهو  ومتداخلة 
بوضع األساسات المتينة والراسخة التي تجعلها متماسكة 
تعتبر  الطفولة  ومرحلة  عليها،  تبني  أن  يمكن  ومتراصة 
السليمة,  االجتماعية  والتنشئة  التربية  عملية  في  األساس 
الوسائل  بتقديم  إال  إليها  الوصول  الممكن  غير  من  والتي 
األدبية والثقافية والفلسفية السليمة النابعة من قيم المجتمع 

وأخالقها ومواكبة التقدم والرقي اإلنساني والحضاري.

أدب األطفال ُكردياً بين الَصهر واالنبثاق

إعداد: ياسر خلف

األدب بحٌر واسٌع يشمل الحياة كلها, 
يشمل التاريخ والجغرافية والفلسفة 
فهو  االجتماع,  وعلم  النفس  وعلم 
مرادٌف للثقافة ومتمٌم له, وأن حصره 
ينسجم  ال  الفني  والنثر  الشعر  في 
فناً  يُعَدُ  واألدب  الواسع،  ومفهومه 
أداته  الجميلة,  الفنون  من  عظيماً 
أفكار  من  به  ما  تصور  التي  اللغة 
األدب  في  اللغة  وهذه  وأحاسيس, 
والرخام  للتصوير  األلوان  بمثابة 
للنحت, وهو فٌن لغوٌي تخيلي تنظمهُ 
ونثراً  شعراً  معروفة  أدبيةٌ  أنواٌع 
من  يشمل  ما  وكل  ورواية,  وقصة 
التعبير  فنون الكالم فهو أحد أشكال 
اإلنساني عن مجمل عواطف وأفكار 

وخواطر وهواجس اإلنسان.

المأساة السورية غير مسبوقة بضحاياها وأشكال القتل فيها, 
على  فيها  المنخرطين  وعدد  والُمهجرين,  الالجئين  وأمواج 
يدري  وتباين حساباتهم  ومصالحهم, ومن  الصراع,  جانبي 
المأساة  من  أشد هوالً  السورية  المأساة  أن  األيام  تكشف  فقد 
الصراعات  مر  وعلى  العالم  دول  من  الكثير  عاشها  التي 

التاريخية.
السورية,  المأساة   سبقت  التي  النماذج  عن  الحديث  يمكن 
كالنموذج الفلسطيني والبوسني والعراقي والسوداني والليبي 
والمصري, ونماذج ال تُحصى تساعدنا  في فهم الصراع الذي 

يجري في سوريا, من حيث األسباب واألحداث والنتائج.
  سوريا كغيرها من الدول التي أفرزتها معاهداٌت دوليةٌ في 
مطلع  منذ  عربية  والغير  العربية  القومية  الدول  نشوء  فترة 
من  حلقةٌ  هي  تكون  أن  في  ال عجب  لذلك  العشرين,  القرن 
التي  الرأسمالية,  األحادية  السلطوية  القومية  األنظمة  سلسلة 
سها الحداثة الرأسمالية في الشرق األوسط المتعدد األقوام  كرَّ

و األثنيات.
تحضيره  تم  قد  اآلن  يجري  ما  كل  أن  القول  في  مبالغةً  ال 
المطبخ السوري نظاٌم  لنبدأ من  الدولية,   المطابخ  في  مسبقاً 
دكتاتورٌي يتمثل في شخصية الحاكم كافة السلطات والقوميات 
واألفكار "ال سلطاَن وسلطةَ إال هو",  يتشاركه في مطبخه 
الروسي  النظام  بدوره مع  المشترك  اإليراني,  الماللي  نظام 
الذي يمثل أحد أهم المطابخ السياسية العالمية, الساعي  وراء 
الحفاظ على ترسانتها النووية, وإعادة دورها كقطٍب والعٍب 
أساسيٍ في حل معادالت الفوضى الخالقة االمريكية, ويُمكُن 
وحصرها  اوسطية  الشرق  الروسية  العالقات  حركة  رصد 
في االتجاهات اآلتية: شراكة اقتصادية وتقنية تجارية, تعاون 
مضاعفة  روسيا,   الى  الرساميل  جذب  الطاقة,  مجال  في 
التعاون  والغربية,  الشرقية  الدول   الى  الروسية  الصادرات 
التقني وتفعيل دور روسيا التنموي في دول المنطقة - زيادة 

صادرات السالح وكسر احتكار دول الغرب له.
الواليات  في  القرار  لصناعة  الداخلي  المطبخ  الى  بالنظر   
واحدة  أمريكية  استراتيجية  الحقيقة  في  ةَ  ثمَّ ليس  المتحدة, 
النُُظم االستراتيجية, فهناك  شاملة, ولكن هناَك مجموعةٌ من 
وسيطة  واستراتيجيات  نسبي,  ثباٍت  ذات  عليا  استراتيجيةٌ 
لوضعِ  يتفرُغ  حيُث  للمراجعة,  تعرضاً  وأكثر  ثباتاً  أقل 
ملحقة  دوائر ضيقة  من  يتكون  جهاٌز ضخٌم  االستراتيجيات 
مراكز  تتضمن  أوسع  ودوائر  والخارجية,  الدفاع  بوزارتي 

البحوث االستراتيجية, ويعمل ذلك الجهاز الضخم بتناسٍق 
وفعالية كاملين, ويستخدم أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا 

المعلومات والعلوم العسكرية واالجتماعية واإلنسانية.
االستراتيجية  عليها  تقوم  أساسيٍة  ضرورياٍت  أربعة 

األمريكية وهي:
أوالً:  تعزيز أسرة أنظمة السوق الرئيسية بما فيها النظام 
عملية  منها  تنطلق  التي  النواة  تشكل  لكونها  األمريكي 

التوسيع.
ثانياً:  رعاية األنظمة الجديدة واقتصاديات السوق ومساعدتها 

حيثما أمكن والسيما في الدول ذات األهمية.
ثالثاً:  التصدي للعدوان الذي يهدد العالم المتمثل باإلرهاب.

رابعاً: متابعة البرامج اإلنسانية من خالل توفير المساعدات 
فقط عبر العمل على تمكين اقتصاد السوق من مد الجذور في 
بهدف  للمساعدة  والتدخل  كبرى  إنسانية  أهمية  ذات  مناطق 

فرض النفوذ وإفساح المجال أمام االستثمارات(.
أوائل  من  اعتباراً  األمريكي  العسكري  التدخل  نزعة  بدأت   
تسعينيات القرن الماضي, وهو التاريخ الذي بدأ يشهد القفزة 
الكبرى في وضع الشركات متعددة الجنسيات، هكذا اندمجت 
مصالح العولمة الغربية مع التعريف الموسع لألمن القومي، 
أن  وقبل  متالحقةً,  تطبيقاًت  العالم  شهد  التاريخ  ذلك  ومنذ 
نسترسل في متابعة تطور نزعة التدخل العسكري يجدر بنا 
التوقف عند وجٍه آخر الستراتيجية األمن القومي األمريكي 
فالنظام  اإلمبراطوري،   القومي   بالجانب  المتعلق  وهو 
أسفر  االشتراكي  المعسكر  اختفاء  بعد  انهار  الذي  العالمي 
منذ  تطورت  التي  العالمية  السياسة  في  جوهريٍ  تبدٍُّل  عن 
انتهاء الحرب الباردة, تُبرُز الهيمنة العالمية للواليات المتحدة 
القومية،  )الدول  الفاعلة  لألطراف  التعددي  الحقل  إطار  في 
القومية،  للحدود  العابرة  األديان  القومية،  شبه  الجماعات 

المؤسسات العالمية واإلقليمية, الصناعوية(. 
عملت الواليات المتحدة على تشكيِل مجموعِة اقطاب ال قطب 
وحيد مسيطر سيطرة مطلقة, ولكن هناك قطٌب واحدٌ يهيمن 
نسبيةً على أقطاب صغيرة )قوى متنوعة(، وهنا من  هيمنةً 
ليست  القوى  األقطاب  هذه  أن  فكرة  عند  التوقف  المناسب 
دوالً فقط، فالدول القومية لم تعد الالعب الوحيد في السياسة 

العالمية.
والمالحظة الثانية هي الفرق بين نظام القطب األوحد, الذي 
القطب  هيمنة  ونظام  العالم  على  واحٍد  قطٍب  سيطرة  يعني 

الواحد مع وجود أقطاب متعددة ال يتمكن من السيطرة التامة 
عليها.

وبصورةٍ أكثَر تحديداً فالنظام العالمي الراهن والدائم التطور 
هو نظاٌم هجيٌن يجمع بين األحادية القطبية الفضفاضة, التي 
تسمح بوجود أطراٍف على قٍدر من االستقالل الذاتي في اتخاذ  
قوى  مراكز  وجود  على  القائم  الكثرة  نظام  وبين  قراراتها, 
يكون  أن  عن  بعيدٌ  شائٌع  هو  ما  بخالف  اليوم  فعالم  متعددة, 
الواليات  أن  وضوح  من  الرغم  على  مطرداً  قطبياً  أحادياً 

المتحدة هي القوة المسيطرة في النظام.
يعني ذلك عدم استقرار ذلك النظام بسبب عدم قدرة القطب 
البنية  توصيف  األطراف,  على  التامة  الهيمنة  على  األكبر 
حكم  على  قائمة  بنية  أنها  إلى  المعاصرة  العالمية  السياسية 
العسكري  الميدانين  في  حتى  القوى  مراكز  ألن  الكثرة, 
األطراف  إخضاع  على  تماماً  قادرةً  ليست  واالقتصادي 

األخرى.
وهكذا ال يكون العنف ناتجاً عن نظام القطب األوحد, يمكن 
النظر إلى السياسة الخارجية األمريكية بوصفها ميالً متزايداً 
لتحويل بنية النظام العالمي الحالي إلى القطبية األحادية, وإن 
بواسطة  تعزيزه  تم  القطبية  األحادية  نحو  المطرد  النزوع 
أسس  على  العسكرية  القدرات  بناء  )إعادة  هامين  مؤثَرين 
لنمو نزعة عسكرية  تكنولوجية متطورة,  وهذا شكََّل حافزاً 
النزاعات  في  السريع  والتدخل  االمريكية,  االستراتيجية  في 

العسكرية في العالم.
)سبتمبر(  أيلول  أحداث  بعد  بالتهديد  الشعور  تزايد  كذلك 
بصورةٍ  اندمجت  قد  اإلرهاب  مكافحة  فضرورات   ،2001
تامٍة مع طيٍف واسعٍ من األهداف على صعيدي األمن القومي 
اإلرهاب  على  الحرب  وفرت  وهكذا  الخارجية,  والسياسة 
الكبرى  الحقيقية  المنطلقات  أما  العالم,  لقيادة  عظيمةً  فرصةً 
وشق  العولمة  مصالح  دعم  في  تكمن  الخارجية  للسياسة 

الطريق أمامها.
ضمن  األمريكية  للسياسة  كأداةٍ  العسكرية  القوة  استخدام   

استراتيجيتها الجديدة يمكن تسميتها ب)عسكرة العولمة(.
أما بالنسبة لتركيا الغارقة في التناقضات والتي عملت على 
تطوير نهج متعدد االتجاهات لسياستها الخارجية, من حيث 
انضمامها الى  الحلف الغربي )الناتو(, والغير مشروط عام 
تجاهَ  وخاصةً  األوسط  الشرق  في  موقفها  لتعزيز  1952م, 
التقرب  الشمولي ومحاولة  العثماني  نهجها  ولتغطية  روسيا, 

من الغرب.
بسياستها  تركيا  لتغبط  نظراً  االستراتيجية  هذه  تَدُم  لم   
الحافل  لها  ,وسّجِ الكردية  )القضية  الداخلي  المستوى  على 

باالنتهاكات والمجازر والقمع (.
  وعلى المستوى الخارجي فهي لم تستطع أن تقدم وتؤسَس 
أرادها  كما  الغربي,  النموذج  ديمقراطي على  لنظاٍم علمانيٍ 
التخلص  من  تتمكن  ولم  اتاتورك,  كمال  مصطفى  مؤسسها 
االلفية  في  التركية   االستراتيجية  الطورانية,  النزعة  من 
الثانية في محاولة إعادة دورها العثماني  من خالل تقاربها 
مع سورية قبل األزمة لم تنجح في رسم سياستها المستقبلية, 
)العدالة  الحاكم   الحزب  في  مؤسسيها  وضعها  والتي 
وإعادة  جديد,  من  االسالمي  العالم  للسيطرة على  والتنمية(, 
الصعيد  على  ملحوٍظ  انتعاٍش  حدوث  رغم  العثمانية  الهيمنة 
االقتصادي, من خالل بعض التبادالت االقتصادية مع الدول 
في  واإلرهاب   المافيات  بدعم  المتورطة  تركيا  االسالمية, 
قادرةً  تعد  لم  أحد,  على  خافيا  يعد  لم  والذي  والعالم,  سوريا 
على الُمضّيِ بسياستها في العالم الُمتسارع األحداث و في ظل 
سياساتها  إخفاء  بقدورها  يعد  فلم  الراهنة,  اإلعالمية  الثورة 

ونواياها وفشلها  أمام شعبها والعالم.
األيدولوجية  بين  غارقةٌ  فهي  العربية  الدول  مطابخ  أما 
اإلسالمية والقومية )األنظمة السلطوية الحاكمة حتى الوقت 
الراهن(, وبين الدخيل الجديد الليبرالي الُمصطنِّع  ألنظمة ما 
سمي بالربيع العربي )تونس, ليبيا, مصر(, لم تستطع األنظمة 
العربية من التخلص من سلطويتها االستبدادية الغير شرعية, 
ولم تستطع أن تصنع لنفسها سياسةً ديمقراطيةً خاصةً تكون 
في  مصلحة شعوبها  بل على العكس بقيت مرتبطةً بأجنداٍت 

ومصالَح رأسمالية بحتة.
والمتعقدة  المتشابكة  المصالح  وهذه  الراهن  الوضع  في ظل 
ومحاولة كل طرف من األطراف الدولية و االقليمية  تثبيت 
الغائبة  المتحدة  واألمم  الوسائل,  بكل  المصالح  في  اولوياته 
الحاضرة في هذا الصراع بكل محاوالتها الخجولة  والفاشلة 
واللقاءات  المؤتمرات  ِعبَر   , الصراع  لهذا  حٍل  وضع  في 
لم  ولكنها  الدونكيشوتية,  والشخصيات  المعارضين  وانشاء 

تُفلح حتى بوقف النزيف السوري.
العقلية  النواح  كل  في  حقيقيٍة  ثورةٍ  دون  سوريا  في  حل  ال 
كل  اكتمال  ودون  الصراع  لحقيقة  فهٍم  ودون  والمعرفية, 

أسباب الصراع.

المنظور الدولي االزمة السورية في 

انتهت التحذيرات والتهديدات التركية ضد سوريا و »قوات 
حماية الشعب« الكردية إلى طريق مسدود. كان ذلك متوقعاً، 
إال في حالة واحدة هي أن يرتكب قادة »حزب العدالة والتنمية« 
حماقة تأخذ تركيا إلى المجهول، بل إلى المعلوم من تداعيات 

سلبية على األمن القومي التركي.
واجهت تركيا سداً غير مسبوق من التحفظات واالعتراضات، 
أسبوع  في  الحلفاء  بل  األصدقاء،  من  أو  األعداء  من  سواء 

موصوف من »الفشل العظيم«.
في التطورات الميدانية تلقت تركيا صدمة كبيرة من خالل عدم 
قدرتها حتى على حماية بعض خطوطها الحمر، وصوال إلى 
التفجير الخطير غير المسبوق، والذي استهدف حافالت تقل 
عسكريين أتراك في قلب المجمع األمني والسياسي في أنقرة، 
وانتهى إلى 28 قتيال و61 جريحا على األقل. واستكملت دائرة 
النار بعبوة تزن طناً تم تفجيرها بقافلة عسكرية قرب ديار بكر، 

أسفرت عن مقتل سبعة جنود أتراك.
دخول »قوات  أن  تزال، شعار  سابقاً، وال  تركيا  فقد رفعت 
الحماية« الكردية إلى المنطقة الممتدة من جرابلس إلى عفرين 
هو خط احمر. وكما كانت تعلن أن إنشاء كيان كردي في العراق 
خط احمر، وما لبث أكراد العراق أن داسوه بأقدامهم، وصوال 
واجهت  قد  أنقرة  فإن  مستقلة،  دولة  إلى  أقرب  فدرالية  إلى 
الكردية،  الحماية«  »قوات  رفضت  عندما  كبيرة  أمل  خيبة 
الخطوط  الديموقراطي«  االتحاد  »حزب  الرئيسي  بفصيلها 
الحمر التركية، بل كسروها في تحد يشبه تحدي النملة للفيل 

وانتهى إلى انتصار النملة.
قالت تركيا إن على األكراد أن ينسحبوا من منغ ومطارها، 
وحذرت من السيطرة على تل رفعت كما على إعزاز. لكن 
»قوات الحماية« كسرت الخطوط الحمر التركية، وبقيت في 

منغ، وسيطرت على تل رفعت وتقدمت إلى إعزاز.
حتى لو بقيت الخريطة الميدانية على ما هي عليها اآلن، فإن 
خط اإلمداد التركي إلى حلب عبر بوابة باب السالمة الشمالية 
قد قطع نهائيا. ولم يعد أمام تركيا سوى المنطقة الممتدة حدودها 
مع سوريا في لواء االسكندرون قبالة جسر الشغور عبر ادلب 
ومنها إلى حلب. وهي طريق إمداد صعبة بطبيعتها الجغرافية.
المتبقية من إعزاز الى جرابلس فهي تحت  أما تلك المنطقة 
سيطرة »داعش«، وتركيا أمام امتحان حرج جداً إذا أرادت 

استخدامها، اذ إنها ترفع لواء محاربة »داعش«.
في إطار هذه اللوحة القاتمة فإن تركيا تجد نفسها في بئر ال قاع 
له، وأمام خريطة ال تسر قادتها. تحذر وتهدد بأنه لن يحدث أي 
تطور ال نوافق عليه. لكن حدث الكثير مما لم تكن توافق عليه.
حول  وواشنطن  أنقرة  بين  السياسي  االشتباك  صعيد  على 
الديموقراطي« تنظيما إرهابيا، فقد  تصنيف »حزب االتحاد 
بهذا  عميق  الخالف  أن  المتبادلة  النارية  التصريحات  أكدت 
الشأن. وجاء البيان الرئاسي من مجلس األمن الدولي الذي دعا 
تركيا إلى وقف قصف األراضي السورية، والذي عبر عن قلقه 
من هذا القصف ليشكل هزيمة للديبلوماسية التركية في ذروة 

الحاجة لعون خارجي، ويكشف عزلتها الدولية.
والبيان معبر في تفاصيله »الصغيرة«. فقد جاء باإلجماع. أي 

ماليزيا  لتركيا، مثل  أيدته، وكذلك دول صديقة  أن واشنطن 
ودول تدعم المعارضة السورية مثل األردن.

كذلك جاءت العزلة التركية من فرنسا، في بيان رسمي لوزارة 
الخارجية، بعد رحيل وزير الخارجية لوران فابيوس، يدعو تركيا 
لوقف قصفها لألراضي السورية. فإذا كان هؤالء يعارضون 
مجرد قصف مدفعي لألراضي السورية، وهم أصدقاء لتركيا، 
برية  يدعموها في عملية عسكرية  أن  منهم  أنقرة  تأمل  فهل 

في سوريا؟
وتلقت تركيا ضربة إضافية هذه المرة، ليس من صديق بل 
من عدو لدود هو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي 
أيضا  بما يشمل ضمنا  العسكري في سوريا،  التدخل  رفض 
انتقادا للسعودية الداعية بدورها لمثل هذا التدخل، وبما يعكس 
فشل الوساطة السعودية لترطيب األجواء بين القاهرة وأنقرة.
حادة  مواقف  مع  تترافق  كانت  الديبلوماسية  المناخات  هذه 
ومتشددة للمحور السوريـ  اإليرانيـ  الروسي، وتحذير أنقرة 

من أي تدخل في سوريا.
قد ال  العمق  لكن في  السعودية.  تركيا سوى  أحد مع  يبق  لم 
نجد الرياض منزعجة كثيراً من الفشل التركي. هي ال تسعى 
إليه، بل تمد تركيا بالعون. لكن إذا وقعت الواقعة فإن أنقرة، 
ال الرياض، ستكون الخاسر األكبر. ففي النهاية فإن الجوار 
الجغرافي التركي مع سوريا، وفتح حدودها مشرعة للتدخل في 
سوريا منذ بدء األزمة، يرمي كرة الفشل في الملعب التركي. 
بل إن اإلعالم السعودي والخليجي، المرئي والمكتوب، استمر 
في توجيه انتقادات لرجب طيب أردوغان واظهر شماتة في 
»تقهقر المعارضة السورية أمام األكراد في ريف حلب«، وهو 

المانشيت الحرفي لصحيفة »الحياة« يوم الثالثاء الماضي.
التصريحات  توالت  فقد  األمر كذلك وليس من مفر  دام  وما 
التركية التراجعية عن التهديد بالحرب ودخول سوريا. التصريح 
المتحدث باسمها  التركية  لنائب رئيس الحكومة  األقوى كان 
والقيادي في »حزب العدالة والتنمية« نعمان قورتولموش، بعد 
اجتماع الحكومة يوم الثالثاء الماضي، بالقول إن الحكومة لن 
تقحم تركيا في مغامرات في سوريا. وربما كان األهم هنا انه 
أعقب ذلك بجملة »نريد ان نطمئن الرأي العام التركي بهذا 
الخصوص«. أي إن الخوف من تدخل عسكري تركي ليس 
التركي. وكان هذا  المجتمع  لدى سوريا ومحورها، بل لدى 
انعكاسا للتحذيرات المتوالية في الداخل التركي من مغبة تورط 

أنقرة في مغامرة عسكرية في سوريا.
في هذا اإلطار برز كالم منسوب في صحيفة »زمان« التركية 
لمصادر عسكرية تركية من أن المؤسسة العسكرية تعارض 
تدخال عسكريا بريا تركيا في سوريا، من دون غطاء شرعي 
دولي، مثل صدور قرار عن مجلس األمن الدولي. وفي تقدير 
المؤسسة العسكرية أن دخول سوريا سهل، لكن الخروج منها 
صعب جدا. وفي التقييم العسكري أن هناك قلقا من عدم وجود 
إستراتيجية بعيدة المدى لدى الحكومة التركية وأردوغان بالنسبة 
لموضوعات مثل »حزب االتحاد الديموقراطي« الكردي في 

سوريا، وسوريا، والوجود الروسي هناك.
المعارض كمال  الجمهوري«  الشعب  أن زعيم »حزب  كما 

كيليتشدار أوغلو شن هجوماً عنيفا على سياسة رئيس الحكومة 
أحمد داود اوغلو في سوريا، مكررا تشبيه تركيا بأنها تحولت 
إلى طفل لقيط في الشرق األوسط، ومتسائال عما كانت تفعله 
الحكومة حين كان »حزب العمال الكردستاني« يدخل األسلحة 
إلى تركيا، ويكدس آالف األطنان منها ليبدأ معركته الحالية 

في المناطق الكردية.
وأشار كيليتشدار أوغلو، في لمحة ذكية، إلى أن مصطفى كمال 
أتاتورك وقف ضد سياسة األحالف اإلسالمية التي كانت تطرح 
في العشرينيات، ناسباً إلى أتاتورك قوله إن العالم اإلسالمي ال 
يمكن أن يدار من مركز واحد. وذلك في إشارة إلى المشروع 
العثماني ألردوغان، الساعي إلى الهيمنة على العالم العربي 
واإلسالمي. بل أكثر من ذلك، قال كيليتشدار اوغلو إن أتاتورك، 
الذي رفض الرابطة اإلسالمية، كان ضابطاً في الجيش العثماني، 
كذلك كان عصمت اينونو ضابطاً في الجيش العثماني ورافضا، 
كما أتاتورك، الرابطة اإلسالمية. أي أن »العثمانيين األصليين« 
كانوا رافضين لتجديد المشروع العثماني، فكيف للعثماني الجديد 
بعد مئة سنة أن يخوض غمار حرب شاملة من اجل خرافة 

اسمها »العثمانية الجديدة«؟.
جاء تفجير أنقرة بالحافالت العسكرية مساء الخميس الماضي 
الدولة  لقلب  ليضع تركيا أمام تحد جديد. كان اختراقا كبيرا 
هذا  عن  مسؤولة  شك  ال  االستخبارات  والعسكري.  األمني 
االختراق. لكن التداعيات السياسية والعسكرية لن تكون قليلة 
وال سهلة. بمعزل عن المنفذين الفعليين فاالتهام، وفقا للمحللين 
العسكريين األتراك، يوجه إلى »حزب العمال الكردستاني« 
وإلى »داعش«. لكن البوصلة الحكومية التركية توجه دائما 
إلى ما وراء الحدود، في محاولة لالستفادة من الحدث إلى أكبر 
حد، عندما اتهم رئيس الحكومة شخصا من التابعية السورية 
اسمه صالح نجار، وينتمي إلى »حزب االتحاد الديموقراطي« 
الكردي بتنفيذ العملية االنتحارية بسيارة مفخخة. والمفارقة أن 
رفض االتهام التركي لـ »حزب االتحاد الديموقراطي« الكردي 
جاء من واشنطن، التي قال متحدث باسم البيت األبيض إن 

الفاعل ليس معروفا بعد.
لكن ليست المرة األولى التي يعلن أردوغان عن نفاد صبره. 
والجيش، رغم انه كان المستهدف الرئيسي، لن يكون في موقع 
المندفع لردة فعل انفعالية. بل بالعكس ربما يرفع البطاقة الحمراء 
هذه المرة بوجه أردوغان ويقول له »كفى«، مدركاً انه ليس 
إليه أنقرة بشبه إجماع المحللين األتراك،  سوى فخ تستدرج 
ويدعوه إلى التخلي عن سياسات التدخل المذهبي والعرقي في 
سوريا والمنطقة. إذ إن هذه السياسات وحدها هي التي جلبت 
لتركيا المخاطر وعدم االستقرار، والتي حولتها إلى باكستان 
في  السابق  القيادي  كان  وكم  األفغانية.  سوريا  تجاه  أخرى 
»العدالة والتنمية« أرطغرل غوناي محقاً عندما قال، وكان 
وزيرا للثقافة والسياحة، إنه حذّر أردوغان في بداية األزمة، 
ولما تكن بعد قد كبرت، من مغبة التدخل في األزمة السورية، 
فما كان من أردوغان إال أن أجابه »ال تقلق، ستة أشهر وتنتهي 
القضية«. ويقول غوناي، في حوار مع إحدى الصحف، »لقد 
أال  وأخشى  تمر ست سنوات،  تكاد  وها  أشهر.  الستة  مرت 

نتخلص من تأثيرات سياساتنا في سوريا علينا قبل مرور ست 
عشرة سنة«. وأضاف إنه »كما انتهت سياسات االتحاد والترقي 
المغامرة إلى انهيار الدولة العثمانية، وانتهت سياسات صدام 
حسين إلى انهيار العراق وسلوبودان ميلوسوفيتش إلى انهيار 
يوغوسالفيا، فإن سياساتنا الحالية قد تنتهي إلى النتائج نفسها. 

لذا علينا أن ننسحب من األزمة السورية في أسرع وقت«.
وبعد خمس سنوات كاملة من محاوالت إخضاع سوريا والهيمنة 
عليها وعلى المنطقة، وبعد عشر سنوات من إطالق مشروع 
الجغرافيا  على  الهيمنة  يريد  الذي  االستراتيجي«  »العمق 
اإلسالمية الشاسعة في قارتين ومن سوريا إلى العراق ومن 
السعودية والخليج إلى مصر، مروراً بليبيا وتونس والمغرب، لم 
يتبق لدون كيشوت تركيا العظيمة من هدف يواجهه سوى تنظيم 
صغير، بالكاد ظهر حديثاً على مسرح األحداث، هو »حزب 
االتحاد الديموقراطي« الكردي. ولم يتبق من هذا المشروع 
األدرياتيك،  إلى  الصين  الممتد من  العثماني،  اإلمبراطوري 
ومن موريتانيا إلى جيبوتي، في تراجيديا إغريقية موصوفة، 

سوى محاولة وضع اليد على »ضيعة« اسمها إعزاز!
بعين جنرال سابق

فتح الجنرال السابق خريطة سوريا وبدأ يشرح...
عند حدونا توجد تل أبيض وإعزاز والطريق منهما إلى حلب 
الكردي.  الديموقراطي«  االتحاد  »حزب  قبل  من  قطعها  تم 
حلب محاصرة من قبل الجيش السوري، بدعم جوي روسي. 

أي أن طريق حلب - إعزاز هي تماماً تحت سيطرة النظام.
القصف المدفعي التركي لن يفتح الطريق إلى حلب. لكن إذا 
دخل الجيش التركي برياً يمكن تحصيل نتائج. غير أن مثل 
هذه العملية غير ممكنة، إذ تفتقد الشـرعية الدوليــة. كما انها 
من دون دعم جوي ستفشل، حيث أغلق الروس المجال الجوي 
السوري أمام الطائرات التركية. أما القصف المدفعي فيهدف 
إلى منع تدفق الالجئين، وحماية إعزاز من األكراد، هي الواقعة 

على بعد سبعة كيلومترات من حدودنا.
سيناريوهات الفرات

بدأت روسيا تدخلها العسكري في نهاية أيلول 2015، وكان 
هدفها األول دعم النظام. تصريحات احمد داود أوغلو قبل أيام 
كانت تعكس انقطاعا عن الواقع. قال إن األداة األهم لروسيا 
في سوريا هي »قوات الحماية« الكردية. لكن غاب عن باله 
أن هذا غير صحيح، بل إن األداة األولى لروسيا في سوريا 

هي روسيا نفسها.
هل تعتمد روسيا في عملياتها العسكرية في محيط حلب وفي 
بالتأكيد ال.  المعادالت، على األكراد؟  سوريا، والتي غيرت 

بل تعتمد على الجيش السوري.
في مواجهة فشل سياساته في سوريا لم يكن أمام داود اوغلو 
سوى تحريك الغرائز القومية، واتخاذ األكراد هدفا له. فهل يورط 
تركيا في مغامرة لحماية نفسه؟. صعب جدا. فأمام ذلك صعوبات 
كثيرة، لكن كل شيء ممكن في حال الحماقة والالمسؤولية، ال 

سيما في ما يتعلق بما بعد سيناريوهات الفرات.

»أسبوع الفشل العظيم« .. لتركيا   محمد نورالدين

 دوست ميرخان
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سبل  له  يوفر  عما  مستمر  بحث  في  اإلنسان 
التي  المطبات  في  االنزالق  خطر  من  السالمة 
التعرف  يحاول  دائماً  نجده  لذلك  تواجهه  قد 
الحياتية  دورته  بذلك  مجدداً  الحياة  قواعد  على 
التصادمات  عن  بعيداً  بسالم  للعيش  المتعاقبة 
الوتيرة  هذه  وعلى  القاسية،  أو  المرنة  سواء 
يعتبر المرور ذو أهمية كبيرة في تنظيم حركة 
العقبات  وإزالة  الحلول  وإيجاد  وقواعده  السير 
تصحيح  بغية  المخالفين  وضبط  الشعب  أمام 
والمشاة  السائقين  سالمة  على  والحفاظ  الخلل، 
وبهذا  والخاصة.  العامة  والممتلكات  والمنشآت 
الديمقراطي  االتحاد  صحيفة  قامت  الصدد 
األهلية   – األمنية  المؤسسة  حول  التحقيق  بهذا 
الـ  في  رسمياً  عنها  أٌعلنت  والتي  )ترافيك( 

1شباط 2014 وخرجت بما يلي: 
الترافيك مؤسسة أمنية – أهلية 

ترافيك  بوليس  مركز  في  إدارية  أوسو  شيندا 
روج آفا والتي أفادتنا: مفهوم الترافيك هي كلمة 
التينية وتعني المرور الذي يعتبر مفهوماً عالمياً.

بدأنا بعمل الترافيك منذ أربع سنوات وبصفة 
الترافيك  عمل  بدأ  سنتين  وبعد  األهلي  األمن 
بشكل رسمي وباعتبارها مؤسسة لتنظيم السير 
والمرور لذا فهي موجودة في كل مقاطعة على 

حدا.
آفا  روج  على  البربرية  الهجمات  وبسبب 
وصعوبة  الثالث  المقاطعات  بين  فصلت  التي 
يتم  كله  ذلك  من  وبالرغم  بينها  فيما  التواصل 
عفرين  لترافيك  بالنسبة  ولكن  بينها  التنسيق 
التواصل واالنترنت.  التواصل عبر وسائل  يتم 
أن  يجب  الترافيك  عن  تصدر  التي  التوجيهات 
أمنية  جهة  من  تصدر  باعتبارها  بجدية  تطبق 
لذا  والسائقين  الشعب  عامة  على  وتعميمها 
فالتوافق بين هذه التوجهات وكيفية تطبيقها يتم 
عبر توظيف أشخاص ذوي أرضية متمكنة قادرة 
على التعامل مع كل من الطرفين، فالتعامل مع 
أن يكون بكل مرونة مع  يتوجب  الشعب  عامة 

تطبيق الصارم للقرار العسكري في آن معاً.
وهنالك شروط أخرى يجب أن تتوفر في 

الشخص عضو الترافيك؛ فعليه أن  يكون ذو 
مكانة اجتماعية مقبولة وال يكون صغير السن.

بوليس  إلى  وانضمامها  للمرأة  بالنسبة  أما 
الترافيك جاء في الدورة التخرجية الثالثة؛ وهي 
تمتلك حضوراً واضحاً في هذه المؤسسة بسبب 
أسلوبها اللبق  والمرن وتعاملها السلس والتقبل 
يعود  الترافيك  في  المرأة  عليه  حصلت  الذي 

الفضل فيه إلى نضال YPJواسايش المرأة.
وفي نهاية حديثها قالت شيندا أوسو أنها تأمل من 
على  الضوء  من  المزيد  تسليط  اإلعالم  وسائل 
بوليس ترافيك باعتبارها مؤسسة أمنية – أهلية.        
بات الشعب على يقين بماهية وأهمية هذا العمل 

اإلنساني
فيصل عثمان إداري في بوليس ترافيك )المرور( 
بمدينة قامشلو تحدث عن الترافيك وآلية عملها 
قائالً: يتألف كل مركز ترافيك من عدة مكاتب 
الديوان،  المالية،  الضبط،  )مكتب  وهي  ولجان 
األرشيف، المخالفات( فمثالً من يريد الحصول 
الديوان  مكتب  إلى  يتوجه  تعريف  شهادة  على 

وفي حاالت السرقة يتوجه المواطن إلى مكتب 
الضبط لإلبالغ عن السرقة وكتابة ضبط فيها، 
ينتج عن  يقوم بجمع ما  المالية  أما عمل مكتب 

المخالفات من مال.
وأفادنا عثمان أن لديهم أربعة فرق في المركز: 
دوار  كل  )في  المدينة  وسط  غربية،  "شرقية، 
ضمن  للتنظيم  متحركة  ودوريات  للمدينة( 

المدينة وضبط المخالفين.
الرئيسية  الشوارع  في  الترافيك  بوليس  يظهر 
للمدينة وعند كل دوار وفي مركز سوق المدينة 
واألسواق الشعبية )المتنقلة( التي تتواجد بشكل 
وسهولة  الشارع  لتنظيم  فوضوي  عشوائي 
السرقة،  وحاالت  الحوادث  وتجنب  المرور 
ويتميز لباس الترافيك بهندام خاص يغلب عليه 
وذلك  الفوسفوري  مع  مندمجاً  الكحلي  اللون 

للضرورات المهنية. 
المركبة لدى  وأضاف عثمان في كيفية تسجيل 
بوليس الترافيك حيث يتم فحصها أوالً وإرسالها 
إلى  ومنها  المواصالت  فحص  لجنة  إلى 
الجمارك والعودة إلى بوليس الترافيك إلعطائها 
شهادة التعريف وإعادتها الى المواصالت وفي 
حال كانت السيارة من المحافظات األخرى يتم 
إعطاء براءة ذمة لصاحبها وتعطى له رخصة 

مؤقتة يتم تجديدها كل سنتين. 
وتابع عثمان: في حال وجود تزوير في األوراق 
الواردة  السيارات  وخاصة  السيارة(  )سكورد 
من المحافظات األخرى في حال التالعب بأرقام 
أقتيادها  يتم  السيارة األصلية(  )نمرة  الشاخصة 
يتم  نظامية  المركبة  كانت  حال  في  الحجز  إلى 
تسجيلها وإعطائها نمرة المدينة المتواجدة فيها.

حجز  فيه  يتم  كراج  هناك  عثمان:  وأكمل 
الدراجات النارية والسيارات المخالفة ففي حال 

حصول أي حادث يتم الحوار من قبل الطرفين 
ويتم  الحجز  مركز  إلى  الحادث  أداة  ونقل 
التراضي بين الطرفين عند سالمة األشخاص، 
وحدوث  مؤلمة  فاجعة  الحادث  رافق  إذا  أما 
الحادث  مكان  إلى  التوجه  يتم  كبيرة  أضرار 
لالطالع عن قرب على حيثياته وإبالغ الجهات 

المعنية بالحادث. 
بوليس  اعترضت  التي  المعوقات  أكثر  ومن 
اعترض طريقنا  ما  أكثر  عثمان:  قال  الترافيك 
تعنى  لنا كمؤسسة جديدة  السكان  تقبل  هو عدم 
بدايات  في  كان  كانت  وأكثرها  السير  بشؤون 
إزالة الفيمه ) والفيمه: هي النافذة المزودة بمادة 
غير كاشفة بحيث ال يكشف ما بداخل المركبة(، 
العمل ومدى  هذا  أدركوا حقيقة  بعد  فيما  لكنهم 
الترافيك وتحملهم شدة حرارة  أعضاء  تضحية 
تنظيمهم  فعالية  ومدى  الشتاء  وبرودة  الصيف 
والضوضاء  لالزدحام  منعاً  المركبات  سير 
يقين  على  الشعب  بات  حتى  للحوادث  وتفادياً 

بماهية وأهمية هذا العمل اإلنساني.
مشاركة المرأة لبوليس الترافيك تجربة أولى من 

نوعها في سوريا
قامشلو:  ترافيك  بوليس  في  إدارية  رشاد  جاندا 
مشاركة المرأة لبوليس الترافيك تجربة أولى من 
خاصة  آفا  روج  وفي  عامة  سوريا  في  نوعها 
في الحقيقة دور المرأة في الترافيك يعادل دور 
المدينة  ضمن  ونقاط  دوريات  لنا  حيث  الرجل 
لنا  الشعب  من  تقبل  هناك  يكن  لم  البداية  ففي 
الحواجز  على  بوقوفنا  جدارتنا  أثبتنا  ولكننا 
الحوادث  أثناء  الضبط  أعمال  ومتابعة  والنقاط 
إضافة إلى كل ما يقع على عاتقنا، وجميع َمن 
الترافيك ندعوه بعدم  يرغب االلتحاق بصفوف 

التردد والتوجه فوراً إلى مراكزنا.

الترافيك... كمؤسسة أمنية – أهلية
هل تقوم بما يقع على عاتقها؟

هي معاناة حقيقية يواجهها عمال النظافة خاصة 
مع ظروف الحياة القاسية من حيث الحرارة صيفاً 
والبرودة شتاًء . أنهم يبذلون جهداً فوق طاقتهم 
من خالل تجوالهم عبر األحياء ، أحياناً يرافقون 
المكانس  أخرى تجدهم حاملين  السيارة واحياناً 

وصناديق النفايات )العربات (. 
تعرفهم بمجرد رؤيتهم من مالمح وجوههم وهزالة 

أبدانهم التي أتعبتها األيام . 
مهنة لم يختاروها ألنفسهم وإنما فرضتها عليهم 

صعوبات الحياة . 
عمال النظافة التي قدست عملهم دول وشيدت لهم 
وتقديراً  الساحات ، احتراماً  التماثيل في بعض 
لعملهم وللتأكيد على إن تقييم الناس ال يكون بما 

يمتهنون وإنما بإتقانهم لعملهم . 
تحت حرارة الشمس الحارة يلوذ الجميع إلى بيوتهم 

ويتوارى الناس هرباً من الحرارة . 
وفي الشتاء مع البرودة الشديدة ال يبرح الناس 
منازلهم لكن يبقى هناك من لم يستسلم لهذه الظروف 
بل يحاول مواجهتها متسلحين بمعدات العمل . 
واألحياء  الشوارع  تنظيف  النبيل  هدفهم  ليبقى 
يسيئون  قد  الذين  الناس  وليحافظوا على صحة 

احياناً إلى هذه الفئة من العمال . 
يعتقد البعض إن مهنة عمال النظافة بسيطة ولكنها 
في الحقيقة تتطلب جهداً كبيراً بالنسبة إلى هؤالء 
العاملين الذين تواجههم مصاعب كبيرة ومعاناة 
حقيقية خاصةً أنهم يحرصون على نظافة جميع 
الشوارع , ليستيقظ الناس ليجدوا ما حولهم نظيفاً . 
المهنة  بهذه  طويلة  سنوات  قضوا  من  كثيرون 
الشريفة التي ينظر إليها البعض أنها ال تعود بأي 
قيمة لصاحبها . ولكنهم تأقلموا معها رغم متاعبها 
من أجل كسب قوت يومهم ولكن ما يميز العديد 
منهم أنهم صاروا ال يستطيعون االستغناء عن 

هذه المهنة التي تسري سريان الدم في عروقهم . 
وصاروا يعتبرونها بمثابة واجب وطني عليهم 

تأديته لفائدة وطنهم . 
ورش  عن  المسؤول   : أسعد  فؤاد  السيد  يقول 
في  الغربي  القسم  مرآب  في  التنظيفات  عمال 

مدينة قامشلو . 
نظرة المجتمع لهذه الشريحة من العمال اختلفت 
فعالً  يستحقون  النظافة  عمال  إن  يرى  من  بين 
النبيلة  التقدير واالحترام شاكرين مساعيهم  كل 
في المحافظة على نظافة وجمال األحياء ، إال إن 
البعض يحتقرونهم بنظرات جارحة وال يكنون لهم 
أي احترام , وهم من يسعون إلى تخليص الشوارع 
المتراكمة  واألوساخ  النفايات  من  واألحياء 
متحملين تلك الروائح الكريهة ، معرضين صحتهم 
لخطر الجراثيم واألمراض التي تحدق بهم . ويبقى 
التساؤل المطروح : هل يستحقون تلك المعاملة 

والتعليقات ؟ 
وأضاف أسعد : نبدأ النهار منذ الساعة السادسة 
صباحاً حيث يبدأ تقسيم العمل ثم تتوجه كل ورشة 
إلى المنطقة المحددة لها . وكل ورشة تضم من 
2 ~ 3 عمال وال يعودون إال بعد انتهاء عملهم . 
تقوم البلدية بتقديم الرواتب لهم إضافة إلى األحذية 
واأللبسة والقفازات . لكن لألسف ليس لديهم أي 

ضمان صحي حالياً . 
وأكد لنا فؤاد أسعد بأنه في حال حدوث أي مشكلة 

حادث مثالً مع أي عامل خالل فترة العمل . 
نقوم بكل االجراءات الالزمة ونحن نتكفل بجميع 

مصاريفه وعالجه . 
علي أحمد أسود : عامل تنظيفات منذ تسعة أشهر 
الذي حدثنا عن حبه الشديد لمهنته ورغم إن السن 
قد تقدم به ولكنه ما زال مفعماً بالحيوية والنشاط 
أنه  ويضيف   . الشباب  به  ينافس  إنه  أكد  الذي 

لديه خبرة واسعة في هذا المجال , وال يستطيع 
أن يشتغل أي عمل آخر كما إنه ال يجد حرجاً 
في ذلك ما دام يكسب لقمة عيشه من عرق جبينه 
. أما عن عائلته فيؤكد أنهم فخورون به فالعمل 
حسب علي أسود يبقى أفضل من الجلوس بين 

أربعة جدران . 
العامل سمير هو اآلخر أحد العاملين في مجال 
النظافة ، أختار المهنة بمحض إرادته بعدما عجز 
عن إكمال دراسته فكانت السبيل لمساعدة عائلته 
بعد وفاة الوالد . ولكنه يبقى على أمل الحصول 

على وظيفة أفضل . 
وأضاف سمير : أضع سماعات الهاتف ألسمع 
الموسيقا أثناء العمل وألتجاهل تعليقات البعض 
ويردف قائالً : إن الكثير من الناس ال يحترمون 
تعبنا في تنظيف الشوارع فنجدهم يلقون بالقمامة 

أمام أعيننا . وحتى دون وضعها في أكياس . 
الحسكة  ) طريق  النصر  شارع  أرصفة  وعلى 
( جلس أحد عمال النظافة بدأ قائالً : أنا أعيش 
أنا   , أهلي  بين  أعيش  ما  أكثر  الشارع  هذا  مع 
أعيش مستوراً وأحب أن يذكرني الناس بالخير 
, يجب أن نحافظ على مدينتنا نظيفة حتى نشعر 

أننا نعيش في مدينة . 
ويكمل حديثه قائالً : الناس أشكال وألوان منهم من 
يرمي زبالته من البلكونة وأناس ترمي بزبالتها 
في وجهنا وهم يركبون سياراتهم وهناك أيضاً 

أناس قمة في الذوق واألخالق . 
مروان عامل تنظيفات : هو اآلخر قضى نصف 
عمره بين التجوال في الشوارع ينتقل من مكان 

إلى آخر حسب رؤية رؤسائه . 
وهو قد حفظ كل شوارع قامشلو 

عبد المنعم : هو عامل نظافة في الحي الغربي 
من مدينة قامشلو , إن المجتمع بصفة عامة ال 
يدرك أهمية النظافة مشيراً إلى أن الشوارع التي 
ينظفها صباحاً تصبح وكأنها لم يمر بها أحد ، 

ربما سوف يعوضني هللا عما عملته . 
هذا وقد دعا بعض المواطنين ممن تحدثنا إليهم 
إلى ضرورة تغيير نظرة المجتمع لعمال النظافة 
حيث يجب أن تكون المعاملة مبنية على التقدير 
التي  التربية  على  يبقى متوقفاً  واالحترام وذلك 

تنطلق منذ الصغر .
كما دعوا إلى احترام السكان لمواعيد قدوم عمال 
النظافة ، وعدم رمي األوساخ في كل األوقات 
, إضافة إلى وجوب وضعها في أكياس محكمة 
النظافة  عمال  مساعدة  الجميع  وعلى  اإلغالق 

وتقديم االحترام والتقدير لهم . 

عمال النظافة في روج آفا بين نْبل الممارسة ونظرة المجتمع

تعاني المرأة في كثيٍر من المجتمعات الضعف 
واالضطهاد والحرمان من أبسط حقوقها )حق 
التعليم, العمل, اختيار الزوج ....الخ (, لذا يجب 
التحرر  من  مزيٍد  إلى  المجتمعات  تسعى  أن 
العمل,  فرص  وتوفير  العلم  خالل  من  للمرأة 
فبقدر ما تتعلم وتعمل وتنتج اقتصادياً تسهم في 
صنع مصيرها ومصير المجتمع, ويصبح أمر 
المرأة  فأدوار  حقيقياً.  واقعاً  بالرجل  مساواتها 
في األسرة والمجتمع متعددة, حيث تقوم بإعداد 
أفراد أسرتها إعداداً إنسانياً وعلمياً متمثلين قيم 
مجتمعهم ومفاهيمه وعلومه, كما تشارك الرجل 
في كل نواحي الحياة, بقدر ما يتم إعداد المرأة 
وتعليمها يكون دورها أكثر فاعلية في المجتمع.

لقد شهدت السنوات األخيرة من القرن العشرين 
االجتماعية  المرأة  ألوضاع  ملحوظاً  تطوراً 
واالقتصادية في العالم بأسره, وعلى الرغم من 
ذلك مازال التمييز على أساس النوع االجتماعي 
قائماً وما تزال الالمساواة هي السائدة في الكثير 
من أهمية دور  لذلك وانطالقاً  المجتمعات,  من 
المرأة بوصفها عضواً فاعالً في المجتمع, ُعقد 
منهاج  لوضع  الدولية  المؤتمرات  من  العديد 
عمل لتمكين للمرأة وإكسابها المقدرة على تحديد 
واجتماعياً,  أسرياً  المختلفة  الحياتية  خياراتها 
وإشراكها في صنع القرارفي مجتمعها, وإعادة 
االقتصادية  والتشريعات  القوانين  في  النظر 
دورها  ممارسة  من  لتمكينها  واالجتماعية, 

الفاعل في المجتمع .
 إن التنمية تحتاج إلى تظافر طاقات كافة أبناء 
المرأة  طاقات  استثمار  عدم  ويُعدُّ  المجتمع, 
المرأة  بقيت  وإن  واقتصادية,  اجتماعية  مشكلة 
الخطط  فإن  والوعي  الفكر  في  تخلفاً  تعاني 

التنموية ال يمكن أن تصل إلى غايتها المنشودة, 
القرار  اتخاذ  مواقع  في  المرأة  وجود  مازال 
ضعيفاً ومحدوداً في العديد من الدول في الشرق 

األوسط ويواجه العديد من التحديات أهمها :
1 – عدم كفاية فرص التدريب والتأهيل وبرامج 

التمويل والسيما في المناطق الريفية والنائية.
من  المنصف  غير  االجتماعي  الموقف   –  2
تمتُّع  دون  يحول  الذي  المرأة  توريث  مسألة 

المرأة  بالملكية واالستقالل االقتصادي.
3 – معاناة المرأة العاملة من تعدد مسؤولياتها 
إضافةً  عاتقها،  على  الملقاة  األعباء  وضخامة 
دون  أحياناً  يحول  االجتماعي  الموقف  أن  إلى 

مساندة الرجل لها في أعبائها األسرية.
تشكل  التي  المدارس  ب من  التسرُّ 4 – مشكلة 

تحدياً في وجه تمتّع المرأة بحقوقها الكاملة.
للمرأة  التمكين  في  العالمية  التجارب  ومن   
التجارب  من  تُعد  التي  األلمانية  التجربة 
للمرأة,  التمكين  مجال  في  الرائدة  األوروبية 
ويتميز  العالم,  على  منفتح  األلماني  فالمجتمع 
التوزيع  وتراجع  والثقافي,  المعرفي  بالتنوع 
وقد  المجتمع.  في  الجنسين  ألدوار  التقليدي 
التي  األلمانية  القوانين  ذلك  على  ساعدت 
الحقوق  جميع  في  والرجل  المرأة  بين  ساوت 
والمجاالت, ففي عام 2004 بلغت نسبة اإلناث 
 ,%44 بنجاح  المهني  التعليم  أنهين  اللواتي 
النساء  مجموع  من  العامالت  نسبة  ووصلت 
69%, وبلغت نسبة مشاركة المرأة في البرلمان 
األلماني 32%, كما تمكنت المرأة األلمانية من 
المشاركة الفاعلة في العمل السياسي من خالل 
األحزاب  أهم  في عضوية  النساء  أعداد  زيادة 
المناصب  أعلى  إلى  والوصول  السياسية 

السياسية وهو منصب المستشار.  

بقلم : نسرين آكري

المرأة ودوُرها في األسرِة والمجتمع

إليجاد  السلمية  العملية  في  تخبط  حالة  سوريا  تعيش 
كلها  واالجتماعات  فالمؤتمرات  السوري،  للوضع  الحل 
األرض  على  الموجودة  المعطيات  ظل  في  بالفشل  باءت 
على  الحصول  في  المتصارعة  واألطراف  القوى  ورغبة 
الدائر في سوريا. والمدنيين  النصيب األكبر من الصراع 
ثمنها؛  ويدفعون  السياسات  هذه  شرك  في  يقعون  َمن  هم 
مختلف  في  والتشريد  والقتل  للقصف  يومياً  ويتعرضون 
إلى مناطق روج  السوري؛ وبالعودة  الداخل  المناطق من 
آفا نالحظ بأنها تتميز عن باقي مناطق الصراع في سوريا 
مناطق  تحرير  بعد  خاصة  واالستقرار  األمان  حيث  من 
كثيرة على يد وحدات حماية الشعب والمرأة ومؤخراً قوات 
التدخل  إلى  بتركيا  دفع  الذي  األمر  الديمقراطية؛  سوريا 
المباشر وقصف مناطق شرقي عفرين وشمالي حلب بعد 
فشل كل محاولتها ومخططاتها في الحد من المد التحرري 
للكرد على تراب روج آفا والنيل من الكرد رغم محاولتها 
إلى تشويه صورتهم بشتى السبل والوسائل. وبهذا الصدد 
في  البحث  إلى  الديمقراطي  االتحاد  صحيفة  في  ارتأينا 
القصف وأسباب استهداف مقاطعة عفرين من قبل  ماهية 
حكومة العدالة والتنمية عبر أخذ عينة من اآلراء حول هذا 

الموضوع، نستعرضها لكم:        
انهيار  بعد  جاء  آفا  روج  بقصفها  المباشر  تركيا  تدخل 

مشاريعها في سوريا. 
االتحاد  لحزب  العام  المجلس  عضو  شوكت-  بشير 

الديمقراطي PYD في مقاطعة عفرين:
بعد دخول موسكو على الخط في الصراع السوري والتقدم 
وانتصارات  السوري  الشمال  في  أحرزه  الذي  العسكري 
االرهابية  الجماعات  على  الديمقراطية  سوريا  قوات 
الجماعات  أن  المعلوم  ومن  وريفها؛  حلب  في  وخاصة 
والكتائب التي تنشط في حلب وريفها مرتبطة مباشرة مع 

حزب العدالة والتنمية وتنفذ أجنداتها.
فليس سهالً على العدالة والتنمية أن يرى انهيار دوره في 
سوريا مع سقوط حلب وريفها؛ ويأتي تدخله المباشر من 
خالل قصفها لروج آفا بعد انهيار الكامل لكافة مشاريعها 
المنطقة  بناء  جهودها  رغم  باستطاعتها  يكن  فلم  بسوريا، 
اآلمنة بين اعزاز وجرابلس، وال تدخلها البري ممكناً اآلن 
في ظل األوضاع االقليمية والدولية حالياً، إلى جانب عدم 
استطاعتها وقف تمكين الكرد لمشروعهم السوري، والذي 
هذه  وأمام  تجاهله،  يمكن  ال  صعباً  رقماً  الكرد  أصبح  به 
التطورات بات التخبط الذي تعيشه العدالة والتنمية واضحاً 
أن  تستطيع  ما  وأقصى  مسؤوليه،  تصريحات  خالل  من 
لن  والذي  الحدود  عبر  المدفعي  القصف  هذا  هو  تفعله 

يستمر طويالً في ظل التنديد الدولي الواسع لهذا القصف.
واألديان  القوميات  كل  تضم  ديمقراطية  فدرالية  تشكيل 

السورية حل ناجع لهذه المرحلة الحساسة.
عريفة بكر- رئيسة هيئة الشؤون االجتماعية والعمل:

جبهة  مثل  اإلرهابية  الجماعات  كانت  الذي  الوقت  في 
النصرة وأحرار الشام وغيرها تسيطر على الريف الشمالي 
لمدينة حلب لم تكن تركيا تقصفها بالمدفعية ولم تشن عليها 
أي هجمة، لكن عندما تم  تحريرها على يد قوات سوريا 
على  الهجمات  أبشع  وتشن  شنت  أنها  وجدنا  الديمقراطية 
مناطقنا وتستهدف المدنيين العزل؛ فهذا األمر يؤكد لنا مدى 

ارتباط تركيا الوثيق بالمجموعات اإلرهابية تلك.
الثالث  المقاطعات  دمج  من  بخوفها  تتعلق  أبعاد  له  وهذا 
إقامة  في  الذريع  فشلها  بعد  كيان كردي  وتشكيل  ببعضها 
المستمرة  ومحاوالتها  اعزاز  جرابلس  بين  عازلة  منطقة 

وبشتى الطرق للحلول دون حصوله.
وهجمات حكومة العدالة والتنمية على الشعب في باكوري 
كردستان ليست منفصلة عن هذا المنحى فخوفها من الكرد 
على مر التاريخ، وخصوصاً أننا في روج آفا بعد المقاومة 
لنا  هيأت  التي  والمرأة  الشعب  حماية  لوحدات  البطولية 
الظروف واألرضية وقبول العالم بنا كشعب له خصوصيته 
الذي  األمر  وتخبطه،  اردوغان  مخاوف  من  زاد  وثقافته 
جعله يزيد من وتيرة هجماته على الكرد سواء في باكور 

أو روج آفا.   
ديمقراطية تضم كل  فيدرالية  تشكيل  أن  نرى  ومن جهتنا 
القوميات واألثنيات السورية هي الحل الناجع لهذه المرحلة 

الحساسة التي نعيشها.
مع  مباشرة  مواجهة  في  سيجعلها  لعفرين  تركيا  قصف 

المجتمع الدولي
زانا عمر- مراسل صوت أمريكا:

سوريا  قوات  تقدم  حيال  التركية  الحكومة  فعل  ردود 
الديمقراطية في عفرين وريف حلب الشمالي كانت متوقعة 
وتقهقر  الشمالي  الريف  باتجاه  النظام  قوات  تقدم  تماماً، 
قوات  دفعت  أمامها  الشام  وأحرار  النصرة  جبهة  مسلحي 
سوريا الديمقراطية للتحرك لوقف تمدد النظام وفتح جبهتها 

مع داعش. 
وأخواتها  داعش  عن  دهراً  التي صمتت  التركية  المدفعية 
بدأت تقصف المناطق التي تتحرر على يد القوات الكردية، 

ولتركيا عدة أهداف من التدخل العسكري المباشر.
الكردية  القوات  قيام  دون  والحيلولة  داعش  حماية  أوالً: 

وجيش الثوار فتح جبهتها مع داعش من جهة عفرين. 
ثانياً: منع ربط كانتون عفرين بكانتون كوباني. 

المنطقة  فكرة  لقبول  الدولي  المجتمع  على  الضغط  ثالثاً: 
من  الفارين  المدنيين  بورقة  واللعب  حمايتها  تحت  اآلمنة 

القصف الروسي وتقدم قوات النظام. 
هو  أممي  بيان  إصدار  إلى  الدولي  المجتمع  دفع  ذلك  كل 
سابقة في الشأن السوري على الصعيد الكردي تطالب فيه 
الحكومة التركية بوقف قصفها على مواقع المقاتلين الكرد. 
لتشمل  المدفعي  قصفها  من  تركيا  وسعت  البيان  هذا  بعد 
مدينة عفرين نفسها، والذي سيجعلها في مواجهة مباشرة 
النار  إطالق  وقف  على  تعمل  التي  الدولي  المجتمع  مع 
الدولي  المجتمع  يدفع  قد  مما  جنيف،  مؤتمر  لعقد  تمهيداً 

إلصدار قرار أممي تلزم فيها تركيا بوقف قصفها. 
مرحلة  في  لندخل  الدولية  اإلرادة  كسر  إلى  تتجه  تركيا 
جديدة سمتها تدهور عالقة تركيا مع المجتمع الدولي هذا 
سوريا  فقوات  األرض  على  أما  السياسي  الصعيد  على 
الديمقراطية وبالتنسيق مع التحالف الدولي تستعد إلطالق 

حملة تحرير جرابلس ومنبج. 
وفي النتيجة تركيا ستجد نفسها معزولة عن الملف السوري 

جغرافياً وسياسياً وعسكرياً.
السورية  المعادلة  في  معطيات  األخيرة  األحداث  أفرزت 

منها القصف التركي على مناطق حلب وعفرين
موسى موسى - مدير مكتب وكالة قاسيون لألنباء بمقاطعة 

عفرين:
تشهد منطقة ريف حلب الشمالي في اآلونة األخيرة أحداثاً 
النظام  فتقدم  الفينة واألخرى،  بين  بالمتقلبة  تسميتها  يمكن 
حلب  ريفي  بين  المسلحة  للمعارضة  اإلمداد  وقطع طرق 
الشرقي والشمالي وفكه الحصار عن بلدتي نبل والزهراء 
المحاصرتين من قبل المعارضة المسلحة ونخص بالذكر 
العسكري  للتقدم  باإلضافة  الشام،  وأحرار  النصرة  جبهة 
من  كالً  حررت  والتي  الديمقراطية  سوريا  لقوات  الكبير 
مقاطعة  في ريف  وآناب  الزيارة، خريبكه  قرى مريمين، 
المالكية،  شوارقة،  لقرى  وتحريرها  الشرقي،  عفرين 
دقنة  ناصح، عين  كفر  منغ،  العلقمية،  مرعناز،  كشتعار، 
وبلدتي دير جمال وتل رفعت )آرفاد( إضافة لمطار منغ 
العسكري في ريف اعزاز من أحرار الشام وجبهة النصرة 

والفصائل التي بايعتها في الفترة األخيرة.
المعادلة  في  المعطيات  من  الكثير  األحداث  هذه  أفرزت 
السورية ومنها العمليات التركية التي بدأت بقصف المناطق 
التي حررتها قوات سوريا الديمقراطية من جبهة النصرة 
وأحرار الشام في الـ13 من الشهر الجاري مستهدفاً بعدها 
المدنيين في مقاطعة عفرين سوءاً في قرية مريمين مخلفاً 
أثاراً مادية وبشرية حيث قتل مدنيين واستمرارها القصف 
على كالً من القرى كفرجنة، قطمة، قيبار واستير في ناحية 
شرا وقريتي حج حسنو وآنقلة وجقال في ناحية شيه وقريتي 
دير بلوط وحمام في ناحية جندريسه ومدينة عفرين التي 
تعج بالسكان والنازحين من كافة المناطق السورية بقذائف 
المدفعية الثقيلة مخلفاً مقتل مدنيين أخرين أيضاً بينهم طفل 

وجرح العديد من المدنيين.
إلى جانب القصف نقلت قوات الجيش التركي أكثر من مرة 
العديد من مقاتلي النصرة وأحرار الشام من خالل أراضيها 
إلى ريف حلب الشمالي لمحاربة قوات سوريا الديمقراطية 

وفي محاولة من الحكومة التركية بتحقيق أحالمها في إقامة 
منطقة آمنة بعمق 10 كليومترات في الداخل السوري، وهذه 
الـ10 الكيلومترات تعني احتالل مناطق الشهباء السورية 
التي كان يتعايش أهلها بشكل سلمي بغض عن النظر عن 
مقاتلي  قبل سيطرة  والسياسية  العرقية  انتماءاتهم  اختالف 

النصرة وأحرار الشام وداعش عليه.
العسكري فقط،  المستوى  التركية على  التحركات  لم تقف 
سوريا  في  جناحها  خالل  من  سياسياً  بالتحرك  بدأت  بل 
)االئتالف الوطني السوري لقوى الثورة( الحليف الذي لم 
يقبل بأي تواجد لمجلس سوريا الديمقراطية الممثل السياسي 
الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على %16 
المشترك  الرئيس  أكده  ما  حسب  السورية  األراضي  من 
لمجلس سوريا الديمقراطية هيثم مناع في حديثه مع بعض 
وسائل اإلعالم في محادثات جنيف3 للسالم، فأدى إقصاء 
مناقشات جنيف 3  تأجيل  إلى  الديمقراطية  مجلس سوريا 
للسالم إلى الخامس والعشرين من الشهر الجاري وبعدها 
تم تأجليها مرة أخرى، فما هذه التأجيالت إال حركات دولية 
فاعلة  قوة  باعتبارها  الديمقراطية  سوريا  مجلس  إلدخال 

على األرض للمحادثات بشكل يرضي كافة األطراف.
ومناطق  عفرين  لقرى  مدفعيته  نيران  بتوجيه  اردوغان 
تجاه  الحقيقية  نواياه  أظهر  العالم  مرئ  على  الشهباء 

الشعب الكردي.
االتحاد  لحزب  اإلعالمي  المكتب  عضو  فارس-  دلبرين 

 :PYD الديمقراطي
المستوين  على  والتنمية  العدالة  لسياسة  الذريع  الفشل 
طيب  رجب  الطاغي  جنون  من  زاد  والخارجي  الداخلي 
والتي  الإلنسانية  المحاوالت واألساليب  بعد كل  اردوغان 
والشرائع  واألعراف  القوانين  عن  البعد  كل  بعيدة  هي 
المتعلقة بحقوق اإلنسان والتي يمارسها النظام التركي في 
مدن وقرى باكوري كردستان للقضاء على اإلرادة الحرة 
"داعش،  مرتزقتها  فشل  وبعد  الكردي،  الشعب  لمقاومة 
النصرة، أحرار الشام وغيرهم من الجماعات االرهابية" 
السيطرة على  في  التركي  النظام  سياسة  تحت  المنضوين 
باقي  كما  ودمار  خراب  إلى  وتحويلها  آفا  روج  أرض 
هؤالء  أقدام  وطأة  تحت  تتأرزح  التي  السورية  المناطق 
الغوغاء وفشل اردوغان في وقف المد التحرري لوحدات 
وتطهيرهم  الديمقراطية  سوريا  وقوات  الشعب  حماية 
لمساحة شاسعة من رجس ارهاب مرتزقته ؛ كذلك فشله 
فرضها  يحاول  كان  والتي  اآلمنة  المنطقة  مشروع  في 
عن  السورية  األزمة  لحل  الساعية  الدولية  القوى  على 
هو  والذي  المعارض  الوطني  االئتالف  يسمى  ما  طريق 
الواجهة السياسية لتلك المجموعات المرتزقة وكسر جميع 
الخطوط الحمر التي كان ينادي بها اردوغان، وأيضاً فشل 
االقليمية تحت شعار  الدول  تشكيل حلف مع  في  محاولته 
"محاربة داعش" لغزو روج آفا والقضاء على مكتسبات 
اإلرادة الشعبية هناك, أمام هذا الواقع  الذي فرضته اإلرادة 
الحرة واالنتصارات التي حققها قوات سوريا الديمقراطية 
بمساندة طائرات التحالف الدولي في كوباني وكري سبي 
)تل أبيض( وأخيراً في شمال حلب ومحاولتها لفك الحصار 
عن كانتون عفرين المحاصرة من قبل المرتزقة وفشل ما 
سمي بجنيف3 والذي أرادته تركيا أن تكون تحت رعايتها 

وإشرافها ووفق منظورها لحل األزمة السورية. 
لم يكتفي اردوغان ومرتزقته بفرض الحصار على مقاطعة 
بل  الشهباء  ومناطق  حلب  في  الكردية  واألحياء  عفرين 
القوى  بمحاربة  الفاشي  ونظامه  اردوغان  علنيا  جاهر 
كل  وأظهر  األرض  على  الفاعلة  بالقوة  المتمثلة  الكردية 
نيران  بتوجيه  وبدأ  اإلعالم  منابر  على  الجنونية  عقده 
ومناطق  عفرين  مقاطعة  ومركز  ونواحي  لقرى  مدفعيته 
نواياه  بذلك  مظهراً  العالم  ومسمع  مرأى  على  الشهباء 
الكردي  الشعب  تجاه  وعنهجيته  وعنصريته  الحقيقية 
ومن يدافع عنه, هذا القصف الذي أدى إلى وقوع شهداء 
ومنازل  بممتلكات  كبير  مادية  أضراراً  وإلحاق  وضحايا 
المقاطعة  أبناء  فيها  يحتضن  الذي  الوقت  في  المواطنين 
وإدارتها اآلالف من المهجرين والنازحين من حلب وإدلب 

ومناطق أخرى.
قصف مدفعية النظام التركي مستمر وقتله للشعب السوري 

مستمر دون إدانة شديدة اللهجة من الدول اإلقليمية وممن 
الخجول  واالستنكار  السوري,  الشعب  صديق  أنه  يدعي 
ليس  السورية  بالمعارضة  أنفسهم  يدعون  الذين  لبعض 
التركي وهم  النظام  دليل على خذالنهم وتواطؤهم مع  إال 
شركائه في القتل واالرهاب والتهجير والمعاناة التي يعانيها 

أهالي مقاطعة عفرين وباقي المناطق السورية. 
 نريد األمان والعيش بسالم

محمد أبو جمال مواطن عربي نازح إلى مقاطعة عفرين: 
بعد ان استوطنت داعش أرضي وأخذتها مقراً لها هاجرت 
فقصدت  عائلتي  وسالمة  سالمتي  على  خوفاً  الرقة  من 
ولكن  وآمن،  مستقر  فيها  الوضع  كون  عفرين  مقاطعة 
أعيد  جعلتني  تركيا  قبل  من  علينا  نزلت  التي  القذائف 
لهربت  سالٌك  الطريق  أن  لو  وتمنيت  جديد  من  حساباتي 
إلى أوروبا خوفاً على عائلتي وأطفالي، فال أدري ما تريده 
واالستقرار  األمان  نريد  نحن  وشأننا  فلتتركنا  منا،  تركيا 

بعيداً عن الحرب والقصف.
  هدف تركيا هو عدم إيصال المقاطعات الثالث 

ميديا بركات- إدارية في اتحاد ستار بمقاطعة عفرين:
سياسة تركيا هي دعم المتطرفين واإلرهاب، وخوفها من 
ككرد  ونحن  اللحظة،  وليد  ليس  تاريخياً  الكردي  الوجود 
منا؛  النيل  الطرق  بشتى  تحاول  لذلك  فوبيا  لها  بالنسبة 
بين  الرعب  زرع  لمناطقنا  قصفها  خالل  من  وتحاول 
كانوا،  أينما  الخصوص  والكرد على وجه  المنطقة  سكان 
فغايتها الرئيسية هي عدم إيصال مقاطعات روج آفا الثالث 

ببعضها البعض.
تركيا تعمل جاهدة على إضعافنا وإخافتنا وسوف تواجهنا 
وغير  متأهبون  لكننا  أكبر  ضغوط  المقبلة  المرحلة  في 
األمن  لزعزعة  هي  هذه  والقذائف  القصف  وهذا  خائفون 

واالستقرار في مقاطعتنا لكننا صامدون.  
القذائف التي تتساقط هنا وهناك هي فشة خلق اردوغانية

أما المواطنة مطيعة ياسين من المكون العربي فتقول: 
نحن والكرد أخوة نتعايش في هذا الوطن معاً؛ وكل شهيد 
لنا فال فرق بين عربي أو  ابن  يقع فداًء لهذه األرض هو 
كردي، أما القذائف التي تتساقط هنا وهناك هي فشة خلق 
اردوغانية يحاول إخافتنا بها وضرب األمان في مناطقنا؛ 
ونحن بدورنا ال نخاف من الموت ألننا شربناه مع حليب 
ما  جزاء  وسيلقى  أعماله  شر  في  سيقع  والطاغي  أمهاتنا 

يفعل.
   يتطلع الشعب الكردي إلى إحقاق الحق 

خليل حاج عبدو- إعالمي إداري:
الوطن في حاجة ماسة إلى الشرفاء وَمن يدافع عنه فالشهداء 

الذين يضحون بأغلى ما يملكون يستحقون وسام الشرف.
فالقذائف والقصف التركي على مدينتنا عفرين ال تشير على 
الجنون  فهذا  العدالة والتنمية؛  شيء سوى ضعف حكومة 
يحبط  أن  يحاول  اردوغان  كبيرين،  ورائه فجوة وضعف 
عزيمتنا وإصرارنا لكنه ال يعلم أن الشعب الكردي سواء 
في عفرين أو خارجها جسد واحد وإيماناً واحد تطلعاته هي 
إحقاق الحق والعدالة والديمقراطية، كما أنه غاب عن ذهن 
اردوغان أن الكرد يصنعون النصر أينما كانوا، لذا عليه أن 
يهدأ من روعه ويدرك حقيقة ما نطالب به وأنه البد للحق 
من أن يتحقق، وعنجهيته هذه ليست إال دليل على أن الوقت 

قد حان إلحقاق 
حافة  إلى  وصل  قد  اردوغان  وأن  الكرد  الشعب  حقوق 

الهاوية.   
سنبذل قصارى جهدنا في الدفاع عن عفرين 

صباح مصطفى- عضو مجلس إدارة مشفى آفرين:
حماية  وحدات  حققتها  التي  االنتصارات  بعد  نرى  كما 
التركية تهاجم بمدافعها مناطقنا  الدولة  الشعب والمرأة أن 
ومهما حاولت وأظهرت وجهها الحقيقي وقصفت  مناطقنا 
المشتعلة في  الثورة  تخمد هذه  أن  تستطيع  تخيفنا ولن  لن 
األرجاء فنحن  جسد واحد ولن نتوانى عن أداء واجبنا تجاه 
وطننا ولن نجعل من وطننا لقمة سائغة لمن يريدها بل أننا 

سنبذل قصارى جهدنا في الدفاع عن روج آفا وعفرين. 

التدخل التركي المباشر الدوافع واألسباب

تحقيق: دلفين كورمانج وسيدار رمو 
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67 فكرآراء

بصراحة

صالح الدين مسلم

أقل من شهر وتكمل األزمة السورية عامها الخامس، 
وحينما تكون رؤيا الشك حيال ذلك قائمة ومؤكدة بأن 
اليوم األول من الحراك ال يصلح بأن يكون اليوم األول 
لألزمة السورية؛ تظهر الحقيقة المعرفية –هنا- كمرجعية 
أخالقية وسياسية واجتماعية لكل حراك ثوري يُفَنِّد ذلك 
بمفاٍد: مع أن الحراك الثوري الرفضي السوري كان 
في منتهي األحقية؛ لكنه في الوقت نفسه؛ ظهر بمنتهى 
الرغباتية أيضاً، ويفتقد الحراك الثوري العام ومن خلفه 
في  تفضي  التي  المقاربة  تبنته  التي  السياسية  الجهات 
االشتباك المباشر مع النظام االستبدادي؛ بل واستبدلوه 
الجبرية،  واصطفافاته  الشعبية  توغالته  مع  بمشابكة 
وشابكوا تلك المشابكة مع أنفسهم، واألدخنة المترافقة 
المتصاعدة مع حدة المشابكة لم تكن دليل نيران الثورة 
بحطب  السنين  لعشرات  متقدة  جمرات  إنما  المأمولة 
السوري  المجتمع  لغالبية مكونات  المذهبية والتهميش 
والتي أشعلها المستبد فيما بعد وبعيداً عنه، والنظام شابك 
لجنون  منفذاً  وأصبح  الخارجي  مع  –بدوره-  مصيره 

األجندات وهيجان الرغبات.
من اإلنصاف القصّي لو قلنا بأن األزمة في سوريا هي 
أزمة فكر ومعرفة تتعلق بظهور وتسلط األفكار المشطوبة 
المسطحة والمعطوبة التي حملها النظام االستبدادي كي 
يحلو له الجلوس على صدر الشعب السوري؛ من جهة، 
ومن جهة أخرى باألفكار التي حملتها غالبية األحزاب 
المعارضة وكياناتها وشخوصها؛ أفكار قلقة تم سحلها 
نتيجة اللوك المستدام الذي ألّم بها، ووفق هذه األفكار 
الظاهرة )المعروفة( كان الصراع بينها في أدنى مستوى، 
وهذا هو التفسير المتفائل لها، خاصة؛ أن حامليها بانوا 
السورية  األزمة  بداية  وفي  متصارعة.  عدمية  َكُكتل 
سادت الخطابات بدالً من األفكار، وساد االرتجال بدل 
الرؤى  من  بدالً  الفجائي  التفاعل  وساد  الموقف،  من 
والمنهجية واالستراتيجية، فحصل ما حصل، وأصبحت 
المبادرة في أغلبها مسنودة للخارجي عوضاً عن السوري 
الفئوي  والنكوص  التقسيم  سديم  في  –عنوة-  المتقوقع 
من  هائلة  بملفات  والخارجي مجبول  العقدي،  والحبو 
السياسية والمصالح ذات األصل االقتصادي  الدوغما 
والتصارع الجغرافي والقيمي بينها؛ وكلها متحركة في 
فضاء الهيمنة والحوكمة العالمية، فتحولت سوريا إلى 
أكبر خزان جغرافي لتضارب المصالح الدولية واإلقليمية 
والمحلية، مما استدعى بعض ناعتيها بأنها حرب عالمية 
ثالثة في جغرافية يحرص المصارعين فيها أن ال تتمدد 
إلى خارجها؛ مع السماح لبعض الشطحات في القفزات 
البهلوانية التي تؤكد بدورها حرص المتناقضين على 
كله  وهذا  السورية.  الجغرافية  في  اللعبة  قواعد  إبقاء 
يرجع بدوره إلى الفقر المدقع الذي نال نواة أو نويّات 
التغيير المجتمعي السوري، ومن المؤكد أن أسباب هذا 
للروافع  جمعي  نوعي  غياب  إلى  بدوره  يرجع  الفقر 
السورية التي من المأمول بأنها كانت تنظر مثل هذه الجلبة 
السوسيوسياسية التي أحدثها انتفاض الشعب السوري في 
آذار 2011؛ تنظر وتنتظر هذه الجلبة، لكنهم، ظهروا 
تباعاً بأن غالبيتهم لم يكونوا سوى المجبولين باألفكار 
وليسوا الجالبين لها، وقد ال نصيب هنا بخصوص مثل 
أعلى ممثلي  فلماذا وقع  كنا كذلك؛  التشميل؛ ولو  هذا 
الرؤية الدستورية في االئتالف – تلك الوقعة الشاملة 
المشمولة لمن يحالفهم- مفضالً ما تسمى بالدولة اإلسالمية 
في العراق والشام على نقيضها المصطنع؟ ولماذا يجهر 
أحد سجناء النظام االستبدادي السابقين بدفاعه المشوش 
عن جبهة النصرة بأنها غير إرهابية؛ مع العلم بأنه كان 
رمزاً –ذات يوم ُمغبّر- عن اليسار السوري؟ ولو كنا 
الكرد  ألصل  القصوى  المعاداة  هذه  فلماذا  مخطئين؛ 
نظر  في  اليمن  مهاجرو  هم  ترابهم؛  على  ووجودهم 
البعض؛ وفي نظر البعض اآلخر بحال األقليات المهاجرة 
أفريقيا إلى فرنسا، رحالة وجهتهم الصدفة  من شمال 

للسكون في سوريا في نظر آخرين؟
الجلبة السورية حدثت؛ لكن؛ فرسانها الحقيقيين سقطوا 
أو أسقطوا في الجولة األولى، وبعد كل هذه الجوالت 
الُمَحْمِحمة؛ وألنهم لم يكونوا بعيدين جداً؛ حيث أنهم لم 
يكونوا قريبين جداً؛ ما تزال الفرصة لضخ المفاصل 
الفكرية في الهيئة الرخوة للثورة السورية، ويتقدم الثورة 
ثوارها. والفوضى التي تعيشها سوريا والفوضى المرتدة 
يمكن أن تكون ظروف مناسبة للعودة. لكن يجب بداية 
اإلجابة المعلنة على هذه الرؤى، بل اإلفادة المعلنة لمفاصل 

الفكر األساسية لألزمة السورية؛ ونعتقدها:
األزمة السورية تتعقد كلما تم )تكويم( الوطن السوري 
والنظر إليه بأنها كومة تستقيم أحوالها من خالل مركز 
أوحد، مثل هذا الفهم األجوف األوتوزيمي هو مثال التطويع 
واستهالل التسلط والتحول مرة أخرى إلى االستبداد، 
واألصح هنا بأن يتم إحداث قطيعة ابستيمولوجية مع 
هذا الفهم الضار واالقتناع بأن أصل أي وحدة يمكن في 
اتحادها، وأن سوريا المستقبل حتى تبقى واحدة ال بد من 
اتحاد طوعي بين أجزائها )مكوناتها القومية والعقائدية 
والثقافية(، وهذا الفهم الجديد الجدّيِ هو حل دائم يحل 
محل التشظي القيمي والحضاري للمجتمع السوري؛ علماً 
بأنه فهٌم يستمد كينونته من األصول األولى للحضارة 
البشرية في مجتمع )الِكاّلن( أول ظهور عاقل لإلنسان 
االجتماعي في بالد الميزوبوتاميا، ومعمول به اآلن ألكثر 

من 40% من البشرية في 
ألفيتها الثالثة. واالتحاد 
المأمول  السوري 
سيكون العامل األساس 

الذي تتحرك وفقه اإلرادة المجتمعية السورية لتحقيق 
صفحات  وتطوي  الفاعلة،  الحرة  بإرادتها  مصيرها 
عن  بعيدة  أماكن  في  وصناعتها  استقدامها  تم  سوداء 
البيئة المجتمعية في سوريا؛ وها هو الشعب السوري 

يدفع أثمانها دماً وعنفاً وتدميراً وهجرة.
كما أن األزمة السورية تستعر كلما ابتعدنا عن أسس 
وأصول الدولة الوطنية )دولة المواطنة(؛ من حيث أنها 
تُصنع صناعة وطنية وال يمكن زج المجتمع السوري في 
اصطناع كينوني )الدولة المتسلطة( تنتقل إلى االستبداد 
ولن يبقى حينها ِل)المواطنة( سوى إسمها، وستتحول إلى 
عنصر غريب ال ينتمي إالّ إلى آليات العجز التي تحيط 
به وتحاصره وتجعله في موت سريري متواصل، ودولة 
المواطنة حتى تكون ال بد من مشاريع تحققها وتحقق أعلى 
مراحلها المعنونة باالنتماء، وحينها تتحول الهوية الوطنية 
)مجموع من الهويات المحلية المتآلفة طوعاً( إلى الجامعة 
المانعة ألي انزياح؛ هذه بدون أدنى شك الفكرة الرئيسية 
لإلدارة الذاتية الديمقراطية كمضمون شرقي لألزمات 
الشرقية وكمضمون وصيغة مثلى ألي إطار اتحادي 
يلملم الوطن السوري؛ كما لمواطني الشرق األوسط الذين 
يعانون الهيمنتين: العليا الدولية والسفلى المحلية. وحينما 
يتم الحديث عن الحل االتحادي السوري بصيغة مشروع 
اإلدارة الذاتية الديمقراطية فال بد من الحديث عن نتائجها 
في عامها الثالث في شمال الوطن السوري في روج آفا، 
وهذه النتائج يمكن االستدالل عليها من خالل تمثيل هذا 
المشروع ِلُكْنِه معادلة التحول الديمقراطي في سوريا؛ 
السياسي،  التغيير  اإلرهاب وتحقيق  بمحاربة  المتمثلة 
وكال جزأي المعادلة بات ملمحها سهالً حين النظر إلى 
هذا المشروع. وعليه فإن إدارات ذاتية متحققة في الوطن 
السوري تؤدي بالضرورة إلى وطن تشاركي ومجتمع 
ديمقراطي، والنتيجة التي أقرها االيرلنديون قبل أقل من 
عامين – رغم الدماء التاريخية بين بريطانيا وإيرلندا- 
ستكون المتوخاة أيضاً في العهد الديمقراطي السوري 
الجديد المضموم والمضمون في عقده االجتماعي الجديد.

إذا كان الهدف من الحرية -بالعموم والخصوص- تحقيق 
العيش الكريم بكل ما تعنيه هذه الكلمة من آفاق وتحضيرات 
مجتمعية معقدة ومؤدية لها؛ حتى االنتقال إلى المجتمع 
السياسي بشقيه المدني الحضاري والنهضوي المؤثِر؛ 
فإن الحرية تصبح لحظة رومانسية؛ قلقة؛ غير مستقرة؛ 
بالَحْجِم، وقد تؤدي إلى الدمار  مهددة بالنحر؛ وأخيراً 
مجتمعية  أمٍن  وسائل  دون  بقيت  إذا  أدري؛  ال  بشكل 
تحميها. فالمتتبع لمراحل التاريخ يلحظ مثل هذا المسار 
الحتمي وهذه النتيجة الُمعَلَّلة؛ وإذا كانت المسألة تجانب 
انتقل اإلنسان  فلماذا  المختلفين؛  البعض  ذلك في نظر 
من المجتمع الطبيعي إلى االجتماع الوضعي؟ ولماذا 
يحاول دائماً الرجوع -مرة أخرى- إلى المجتمع الطبيعي 
الحر؛ لكن؛ بإرادة وذهنية ثائرة. فَقوة الحرية من قوة 
العقل الجمعي الذي يقررها؛ من حيث أن العقل الجمعي 
يتضمن ثالوثاً ال يمكن فكفكته أو تناول أحده دون أُخَريَيه: 
وكل  النهضة.  الحرية(؛  االجتماعي)قوة  العقد  األمن؛ 
من يخالف هذا الثالوث يجد نفسه مخالفاً ِل: جون لوك، 
جان جاك روسو، ابن خلدون، أوجالن …وغيرهم. أما 
اصرار البعض المختلف على التنفس )وليس العيش( 
باعتباطية؛ فيعني الهدم بعينه، فمثل هذا التنفس ليس دليُل 
االختالف إنما تأكيد الخالف. إْذ طالما كان الحديث عن 
نموذج وشكل للفرد: نموذج الفرد الندي الذي يختزل 
فيه أُنسية الفرد بأُنسية الجماعة، وفيها يكمن أن الفرد 
الذاتي والحر والمثالي والمسؤول والمنتمي إلى قضايا 
ن مجتمعا كامال، ويمكن تجميل  مجتمعه يستطيع أن يكّوِ

ذلك في صيغ عمل ثالثة:
– ”اعمل دائما بحيث يكون في استطاعتك أن تجعل 

من قاعدة فعلك قانونا كليا للطبيعة“
– ”اعمل دائما بحيث تعامل اإلنسانية في شخصك وفي 

شخص اآلخرين كغاية ال كمجرد وسيلة“
– ”اعمل دائما بحيث تكون إرادتك باعتبارك كائنا ناطقا 

هي اإلرادة المشرعة الكلية“
اإلنسان الكلي المتموجد وفق هذه القواعد )قوانين ثابتة(؛ 
يعتبر بمثابة االستدالل على مبدأ العدالة االجتماعية في 
تكون الحقة  تتكون عندما  والعدالة  االجتماعي،  العقد 
للفعل المجتمعي المنعقد عليه ومن أجله تم واجتمع واتفق 
وعقد ”مبدأ أو قانون الحرية“ و “طاعة القانون الذي 

يعيّنه اإلنسان لنفسه“.
بداية  نفسه  ينطلق من  فإنه  )المتفرد(؛  الفرد  أما شكل 
ونهاية لينطلق إليه المجتمع، نيل سعادته غير مرتبطة 
بالضرورة بسعادة المجتمع، ومثل هذا الشكل يؤكد على 
استعباد واستبعاد اإلنسان وبكل أسف من خالل إدخال 
يده طوعاً بالقيود، والتجميالت دائماً موجودة؛ هناك من 
ُن أصفاده باللون الزهري كي يقنع نفسه بأنه حر. إنه  يُلَّوِ
مجرد فم متحركة يمضغ ويلوك ويشتهي ويشبع ثم يجوع.

و)الصراع( الدبلوماسي السوري الذي نشهده حالياً ال 
يُبَّشر بالنهاية بالرغم من الكمية الكبيرة الجديدة من ضخ 
األمل، إنه المخاض العسير حتى بلوغ النهاية، وتبقى 
العجلة الفكرية في سوريا غير متوقفة ويبقى الصراع 

مستمر، إنه ديالكتيك النور والظالم.

تدويل القضية الكردية 
في العصر الحديث

منذ ظهور الفائض في اإلنتاج الزراعي عند الفالحة النيوليتيية 
في قريتها الزراعية األولى داخل جغرافية ميزوبوتاميا )العبيد 
,جرمو , حسونة, تل حلف( والزائد في اإلنتاج الرعوي وبزوغ 
صناعة الفخار والحلي ويرافقه الحاجة إلى المواد األولية على 
المراعي،  عن  الدائم  الرعي  وبحث  الزراعة  مع  متوازي  خط 
تبلورت فكرة المقايضة كنتيجة أولية للحالة التطورية الفكرية عند 
الهوموسبيانس. ومن ثم ظهور أولى بذور الصراع على مكان 
الوجود بين ثقافة الرعي الجنوبية والثقافة الشمالية على جغرافية 
الجماعة المتطورة من الكالن إلى القبيلة البدائية المدارة من قبل 
بما يشبه )المجلس( رئيس القبيلة وإلى جانبه مجموعة من ذوي 
الخبرة، يمكننا تسميتهم بالوجهاء المستفيدين من االمتيازات الخاصة 
الممنوحة لهم من المجتمع الخاص بهم, فتطورت الصراعات بين 
الثقافتين من جهة وبين العنصرين الرئيسيين في المجتمع, المرأة 
اآللهة في المجتمع الزراعي )ثقافة سكر اإلحيمر( والرجل الساعي 
إلى تجريد المرأة من هذه الخاصية, باإلضافة إلى اللهث الدائم من 
قبل الرجل على تعجين قدرات الطبيعة وجعلها مالئمة لرغبات 
تلك الفئة البادئة باالستفحال والسطو. المولودة من رحم اإلدارة 
المجتمعية المشوهة خلقياً بعد تلقيحها بخاليا سلطوية وتزاوجها 
مع النزعة الذكورية دفعتها إلى البحث عن ما يمنحها مساحات 
أكبر من الجغرافية لممارسة المقايضة التجارية بتطور أكبر والتي 

ستجلب معها الحاجة إلى قوة حامية لتلك األسواق.
هم  درجٍة  إلى  المعقّدة  العالقات  في  التداخل  هذا  مثّل  من  خير 
السومريين الذين قننوا هذه النشاطات وفق مقاييس زمكانية ممهورة 
تاريخياً بخارطة ثقافة سومر السياسية الكهنوتية االقتصادية جالبة 
معها تقسيماً طبقياً مستمداً من )كوبكلي تبة، جعدة المغارة, سكر 
االحيمر، نواال جورين( من ثم قولبتها لتصبح أكثر مالئمة لصالح 
النخبة الكهنوتية االقتصادية الجاثمة على كل ما يخص المجتمع 
–روحياً ومادياً– إلى جانب سيادتها على التنظيم العسكري المدافع 
عن المجتمع الذي تحول إلى مجموعات من المقاتلين الذين استمدوا 
نوعاً من القدسية )هبة الكاهن(. تالياً، تشكلت ثنائية أخرى من 
رحم ما سبق –الدين والعسكر– اللذان يلتقيان في عدّة نقاط وأهمها 
االقتصاد عبر حالة توازنية كّل يسبح في فلكه ضمن قواعد متحدة 
في المعبد ترشدهم إلى سبل شرعنة تطفلهم المرعب على حساب 
قاعدة الهرم االجتماعي الواسع الذي كان جنين هذه القوننة المشوهة 
وفق السومريات )الزيقورات( طارحة على السطح فكرة االحتكار 
الفكري والعلمي وتالياً االقتصادي, جالبةً معها تطوراً خطيراً في 
المسيرة البشرية وتطوراً في أنماط الصراع الذي تحول الحقاً إلى 
حروب طاحنة متعددة المضارب بين المجتمعات البشرية من جهة 
وبين اإلنسان والطبيعة من جهة أخرى بهدف تسخيرها. أن هذا 
ينسب إلى الذهنية الشرية البحثية, وتمكنه من استخدام مكونات 
الطبيعة لصالحه من الحجر والشجر والفخار وفيما يلي المعادن 
التي كانت ذات تأثير بالغ في المسيرة البشرية من حيث قدرته 
في  استخدامه  لعل  المتعددة,  واستعماالته  الصناعية  التطاوعية 
المجال العسكري في فجر السالالت وممالك المدن في ميزوبوتاميا 
كان ذو تأثير بالغ وكبير. إذ بدأت هذه الممالك باستخدام المعادن 
كسالح في نزاعاتها فيما بينها، لفرض سيطرتها على األرض 
تلك  بين  الواصلة  التجارية  والطرق  المعادن  ومناجم  الزراعية 
الممالك والفائض لتسهيل العمليات التجارية وفق رغبات أنظمة 
الحكم المشكلة في ثنايا هذه المدن التي توحدت تحت حكم حاكم واحد 
رغماً عن إرادتها وامتثاالً للقوة العسكرية التي أنتجت الحرب. وبعد 
انتصار أحد األطراف في الحرب أوجدت نظاماً جديداً في إدارة 
المدن وإلى جانبهم عدد من الموظفين واإلداريين وحاكم المدينة 
الذي سيكون بمثابة الوالي وجميعهم يعملون لصالح الطبقات التي 
أوجدتهم –الكاهن والعسكر– ومن هنا عملت هذه التشكيالت على 
افتعال دائم للحروب لعدّة أسباب, منها البقاء على استمراريتها 
كونها تحصل على دخلها من خالل الحروب وإلهاء المجتمع بأموٍر 
تبعدهم عن ما ال يريده، باإلضافة إلى التوسع الدائم كونه األمر 
الفائض  بقائهم جميعهم من خالل استغالل قيمة  الذي يرتبط به 
في إنتاج المستعمرات واألمصار الجديدة التي ستخضع لنفوذ هذا 
الثالوث–الكاهن, القائد والمقاتل – كونها أركان القوة التي يجب 
بالحرب والعسكر عند معظم  إله خاص  برعاية  أن تكون دائماً 
المدنيات البشرية، ومهمته جلب النصر لعباده– حسب معتقداتهم 

– من خالل وكالئه على األرض الكهنة والرهبان في المعابد.
كانت الحروب تنتج من عدّة دوافع منها االقتصادية التي تسعى 
والسلطات  واالمبراطوريات  الممالك  اقتصاديات  تغذية  إلى 
بموارد دائمة، وأخرى الذهنية البشرية التي كانت وال تزال تسعى 
في أنظمتها التي أوجدتها  لجعل الطبيعة والمرأة أكثر مطاوعةً 
كالرأسمالية. إذاً، الحرب هي استخدام العنف بأشكاله بهدف فرض 
إرادة طرف–مجموعة أو سلطة أو دولة – على طرف آخر من 
من حيث  نوعية  أو  كمية  أو  اختالفات موضوعية  مع  مثيالتها 
العتاد المستخدم وعدد المقاتلين وباإلضافة إلى الجوانب األخرى. 
مستلزمات الحرب , وهي ذات أدوات عديدة تطورت مع تطور 
الفيزيولوجي والذهني لإلنسان وتطور قدراته االستكشافية وأنظمة 
الحكم والمفاهيم السلطوية المستغلة لجهد اإلنسان. فمع ظهور أولى 
المؤسسات العسكرية في ميزوبوتاميا في فجر السالالت وممالك 
المدن ومن خالل عالقة متشابكة مع المعبد، تمكن سرجون األكادي 
من إيجاد مؤسسة الجيش التي من خاللها استطاع البدء بحروبه 
لسيطرته،  به  المحيطة  الممالك  المنطقة وإخضاع  في  التوسعية 
بغية السيطرة على المساحات التي بدأ الفائض فيها بالظهور بشكل 
واضح ومن ثم جعلها أسواقاً إلنتاج مواد الخام للصناعة وسوقاً 
لتصريف المنتجات. وفي خٍط متواٍز تقريباً في وادي النيل كان 
الفرعون )مينا( يقوم بأعمال شديدة الشبه بما قام به )سرجون( من 
خالل توحيد مملكة مصر السفلى والعليا في مملكة واحدة طبعاً 

وايضاً من خالل العسكر ومباركة الكاهن.
وفي مبحث التوسعات العسكرية وطرائق تحقيقها فإن كل قوة توسعية 
تحمل انماطاً ثقافية محددة في تعاملها مع الموروث االجتماعي 
الديني والثقافي للشعوب المغلوبة أو التي خضعت لسيطرة الغالبة 
فهي غالباً ما تكون عرضةً لإلبادة الجماعية بنوعيها البيضاء القائم 

على اإلبادة المعنوية )الثقافية( وطمس 
والسوداء  الفكري,  الموروث  كل 
التي هي تعني اإلنهاء الفيزيولوجي 
للمجتمع. التاريخ حافل بهذين النمطين 
من اإلبادة – ومن ثم فرض مجموعة 
من السلوكيات وممارسات وسياسات 

سلطوية على المجتمعات، لصبغها بلونها األوحد ولترك بصمتها 
على خطوط التاريخ. يمكننا استشفاف الكثير من النماذج ابتداًء 
والراعي  الفالح  صراع  وهابيل(  )قابيل  األخوين  صراع  من 
مروراً بسومر وانتهاًء بالسلطات الحاكمة في يومنا هذا. فبعض 
هذه الحروب والصراعات كانت بهوية دينية كما حدث مع رسل 
الديانات السماوية )اإلبراهيمية( – النبي موسى وصراعه وحروبه 
مع حكام مصر القديمة )الفراعنة( وهجرته إلى فلسطو )فلسطين( 
ودخول خلفائه – يوشع – في حرب إبادة مدينة )أريحا(الكنعانية, 
ومن ثم حرقها عن بكرة أبيها بذريعة نشر الدين الجديد وإنشاء 
مستقر للهاربين من بطش السلطة الذين تحولوا إلى سلطة وفيما بعد 
مملكتين كسائر الممالك األخرى محكومة من العسكر ورجال الدين.

أما أبناء الديانة اليسوعية في البدء لم يمارسوا إال السالم إلى أن 
ترسخت ديانتهم في الغرب فقد دخلوا في حروب داخلية أوربية, ثم 
أعلنوا الحرب المقدسة ضمن تحالفات سلطوية بحتة بمباركة من 
الكنيسة التي مارست نفس دور المعابد الميزوبوتامية باعتبارها 
شريكة في المدخول الحربي الذي سيجنى من كنوز لشرق هذه الحرب 
المقدسة التي خلفت في الشرق الدمار والكوارث نتيجة الحروب 
القوى  لهذه  الشرقي  التي نتجت عن رفض  الصليبية والمعارك 
الغريبة عرقياً و معروفة عقائدياً . كذلك الديانة اإلسالمية التي في 
البدء قامت على نشر الدين بالوسائل السلمية )الدور السري( ومن 
ثم الدخول في الصراعات السلطوية والحروب الدموية _ وتحطيم 
التماثيل األصنام ليست فقط كونها إشراك بوحدانية اإلله إنما بهدف 
إزالة هذا اإلرث من الذاكرة المجتمعية _ منها كانت اقتصادية 
بهدف تأسيس اقتصاد ديني سلطوي عسكرتاري من خالل الغزو 
على قوافل غير المسلمين وجعلها غنائم توزع على الرسول وآل 
بيته والمقاتلين )الجهاد (, وبعد أفول النجمة اإلسالمية المتجسدة 
)الراشدي,  الثالث  عصورها  في  اإلسالمية  اإلمبراطورية  في 
األموي, العباسي ( وظهور قوة جديدة المتمثلة بالمغول وما عرفوا 
تسامحية  بصبغة  الدول  بعض  ظهرت  وتدمير,  همجية  من  به 
)األيوبيين( وصراعهم وحروبهم ضد الصليبين, لكنها أيضاً بدافع 
ديني وبتراكم ذهني منسوخ من نهج واحد استمرت هذه الحروب 
– المماليك والصفويين والعثمانيين–الهادفة إلى استغالل القيمة 
اإلنتاجية, وهنا المسجد ومجلس الشورى يقومان بدور الكنيسة 
باستثناءات صغيرة أوجدتها طبيعة الديانة الجديدة, ودائماً ساحات 
الصراع هي الشرق األوسط وفي الغالب ميزوبوتاميا. والتزال 
هذه الحروب تدار في الشرق وخاصة الهالل الذهبي الذي ال يجهل 
أحد مكنونات ثراه وما تحت ثراه من مقومات ودعائم االقتصاد 
في العصر الحالي من مواد الخام ومستلزمات الصناعة مرفقة 
باتفاقيات وتقسيمات استعمارية علنية وسرية. أما ما يكاد ينعدم 
تواجده في التاريخ هو نوع السلطة الذي يحاول االحتفاظ بهوية 
تأسيس  تمكنوا من  الذين  الكاشيين  باستثناء  لها,  السابقة  السلطة 
دولتهم التي عرفت باسم بابل الوسطى )االمبراطورية الكاشية( 
بعد قدومهم من منطقة زغروس, فقد حافظوا بالفعل على أغلب 
الجوانب الحياتية الثقافية واالجتماعية وحتى حماية المعابد ولعل 
نقلهم لتماثيل عشتار وحمايتها إلى أن تمكنوا من بسط األمن في 
استخدامهم ألساليب وطرائق  إلى درجة  االمبراطورية,  أرجاء 
الكتابة التي كانت متبعة لتوثيق األمور الرسمية في الدولة البابلية 
إلى  يعود  أربعة قرون  لمدة  استمرار حكمهم  أن  األولى ويعتقد 
قدرتهم على التعامل مع المجتمعات التي كانت خاضعة لحكمهم 
من خالل حفاظهم على خصوصيات هذه المجتمعات وخاصة من 
الناحية الدينية كون األمر متعلق بالوجدان المجتمعي من الناحية 
المعتقداتية واللغوية وهذان األمران لهما دور كبير في البقاء على 
هوية المجتمعات. أما النموذج األخر الشبيه بالحضارة الكاشية هو 
النموذج الميدي الذي قام أيضاً بالحفاظ على اإلرث األشوري لو 
استثنينا موضوع مدينة نينوى عن سير األحداث في تلك الفترة 
ما عداها هناك شبه كبير من حيث كيفية التعامل مع المكونات 
فمن   … العمارة  وطرق  الكتابة  نوع  واستخدام  االمبراطورية 
خالل هذين النموذجين يمكننا ربط الذهنية البشرية والسلوكيات 
االجتماعية لدى شعب ما بالبيئة الجغرافية الطبيعية التي ينتمي 
إليها فهذين النموذجين الحضاريين ينتميان إلى بيئة طبيعية واحدة 
وهي زغروس، في الطرف المقابل قام حليف الميديين الكلداني 
في الجهة الجنوبي من ميزوبوتاميا بتدمير كل ما يمت بصلة إلى 

الحكم الذي سبقه )األشوري(.
بهذا يمكننا استنتاج األسباب البارزة للحروب حيث أن أغلبها تستند 
إلى االقتصاد في جانبها األبرز ومزامنة وتوازي هذه الحالة مع 
المباركة  إلى  تحتاج  كانت  كونها  الحروب  لهذه  الديني  الراعي 
الكهنوتية ثم الباباوية ومن ثم الحرب اإللهية الجهادية، ومع تبلور 
الجانب الصناعوي الغربي فقد أخذ الجانب االقتصادي الصرف 

وخاصة بعد تقليص السلطة الباباوية في الفاتيكان.
أما الجانب االجتماعي فقد كان الصراع بارزاً حول إدارة المجتمع 
من قبل المرأة والكدح الذكوري الدائم لتجريدها من هذه اإلدارة 
)أنكيدو– إنانا, األمازونيات(. هنا يمكننا القول بالتالي ) الحروب 
التي تنتجها الذهنية والحروب ذات الجذور االقتصادية( كما انه 
هناك حروب بيضاء تستهدف العقول والوجدان وأبرزها حرب 
االمبراطوريات اإلعالمية التي تعتبر جزًء من الحرب الخاصة 
ذي المردود السلبي على المجتمعات المستهدفة كونها تؤدي إلى 
استنفاذ طاقات المجتمعات بأقل عدد من الضحايا الفيزيولوجية في 
المقابل أكبر عدد من الضحايا وجدانياً ومعنوياً وتجفيف المجتمعات 
بانعدام الجدوى من ما تملكها. أما  من أصالة األعراف وإيهامه 
الحروب الناتجة عن الثورات التي تقوم بها حركات التحرر العالمية، 
إلى  الدفاع المشروع كونها تسعى  يمكننا تصنيفها ضمن حروب 
حفاظ على هوية مجتمع محدد من الضياع والطمس , وهذا أمر 

طبيعي في كل األعراف الطبيعية.

ثقافة الحرب في التاريخ

عام  الكرد  حول  نهرو  الل  جواهر  يقول 
1935 "كيف يمكن للمرء أن يصدق بإمكانية 
ُر على نيل  االستمرار في اضطهاد شعٍب يُّصِ
حريته, ومستعٍد لدفع الثمن الالزم لتحقيق 

ذلك مهما غلت التضحيات".
آالف  الكرد شعٌب يعيُش على أرضِه منذُ 
لإلبادة  تعرَض  حياتِه  وخالَل  السنين, 
الجماعية مراٍت ومراْت, وللظلم واالضطهاد 
والسجون, رغم أن الكرد من أكثِر شعوِب 
كافة  مع  والتعايش  للسالم  محبةً  العالِم 
األطياف والمجتمعات، ولكن تَجاهَل التاريخ 
وحضاراته  بتاريخه  العريق  الشعب  هذا 
وثقافته, فالمعلومات الحالية حول كردستان 
والكرد وتاريخهم ليست خاليةً من الثغرات, 
تجد  لم  األسئلة  وهناك حتى مجموعة من 

األبحاث التاريخية جواباً لها.
"دايكشتيد"  األلماني  الكاتب  يقول 
المتخصص بدراسات الشعوب إن معرفة 
الكرد,  تخص  التي  العلمية  الحقائق  أهم 
وال تزال مقتصرةً على حلقة صغيرة من 
ذوي االختصاص, وأكثر المعلومات تكوُن 
مثالً  فنذكر  العادي,  القارئ  لدى  مجهولةً 
أعداءه  وصفه  كما  الخلق  النبيل  السلطان 
الصليبيون) صالح الدين األيوبي ( مؤسس 
الدولة األيوبية, ومحرر القدس هو كردي، 
-1100( اإلدريسي  الجغرافي  والعالم 
1166( الذي خدم في بالط الملك روجرز 
في صقلية هو كردي األصل, وبرز عظماء 

من الكرد مثل السلطان كريم خان زند من 
عشيرة أردالن الكردية, الذي تولى عرش 
ونسوا   1769-1760 عامي  بين  إيران 

اإلشارة إليه كونه كردياً.
أما المجازر التي تعرض لها الكرد واإلبادات 
المغول ومن  بمجازر  نبدأ أوالً  الجماعية, 
فمجازر  الكرد,  بحق جيرانهم  األتراك  ثم 
المغول الذين مارسوا القتل والحرق بحق 
الكرد بعد اجتياح أربيل 1257,حيث مارسوا 
فَقُتَِل  والتشريد,  والدمار  القتل  أنواع  كافة 
تاركين  بالكامل  قبائٌل  وهاجرت  قُتَْل  من 
موطنهم هرباً من الموت, نذكر مثالً قبائل 
)الوان وباسيين (, الذين هاجروا إلى الجزائر 
وموجودين هناك حتى اآلن, بعد المغول جاء 
دور خصومهم األتراك الذين بدأوا حوالي 
عام 1400 ببسط نفوذهم على كردستان, 
سابقهم   من  أكثر  والتدمير  القتل  ومارسوا 
الشوفينية  أنواع  كل  ومارسوا  المغول.. 
الضابط  كالم  ولعل  القومي,  والصهر 
التركي الذي خطب البقية الباقية من أبناء 
قرية "يلزدر" بعض أن تعرضت للزلزال 
"أنتم تعلمون بأنه ال وجود ألي كردي على 
اإلطالق, وال نفكر قطعاً بمد يد العون لهم"، 
ويقول كمال أتاتورك "ال يوجد في تركيا 
سوى األتراك" وسمى الكرد بأتراك الجبال, 
دوراً  التركي  الوطني  المجلس  لعب  ولقد 
تم  الكرد, وذلك عندما  مع  وسيئاً  مزدوجاً 
لم  التي  لوزان  باتفاقية  اتفاقية سيفر  تبديل 

يذكر فيها حتى اسم الكرد.

المناطق  في  القذرة  سياسته  أتاتورك  وبدأ 
الكردية, وذلك بالحصار وإنقاص  المواد 
الغذائية ورفع األسعار, مما أدى ذلك إلى 
ظهور بوادر ثورة يمكن للكرد عن طريقها 
الخالص من ظلم أتاتورك ونظامه الفاشي, 
فكانت ثورة الشيخ سعيد 1925 وهو من 
عائلة تتزعم الطريقة النقشبندية الدينية في 
في  الكرد  زعماء  واجتمع  "يالو",  قرية 
منزله وخاصة زعماء ديرسم وبتليس وديار 
بكر, وبعض األتراك الناقمين على سياسة 
وانتشرت  فعالً  الثورة  وبدأت  أتاتورك, 
بسرعٍة كبيرةٍ على مساحة 200كم طوالً 
و300عرضاً, وتقهقر الجيش التركي أمام 
الثوار الكرد, ولم يبق أثراً لمخافر الجندرمة 

هناك.
 وبعد فترة تمكنت تركيا بتشكيل قوة عسكرية 
كبيرة بمساعدة فرنسية, حيث التقت مصالح 
الدول االستعمارية كون فرنسا كانت تحتل 
سوريا في ذلك الوقت, وبهذا تمكن الجيش 
الثورة,  قوات  بسحق  الفرنسي   - التركي 
قائدها  القبض على  والقضاء عليها وإلقاء 
الشيخ سعيد وعدد كبير من زعماء الثورة 
القوات  واقترفت  السجون,  إلى  وسوقهم 
التركية مذابح كبيرة بحق الكرد ال تقل عن 
مذابحها بحق األرمن إبان الحرب العالمية 

األولى وقبلها.
الرجال  بحرق  األتراك  الضباط  قام  حيث 
بين النار, واإليعاز لجنودهم بإلقاء النساء 
الزيت  من  كميات  تحوي  أجسادهن  كون 

تساعد على االحتراق, ويذكر شاهد عيان 
تركي, وهو باحث وخبير التنمية في الشرق 
من  قومي  بني  به  قام  ما  يقول:"  األوسط 
أكثر  على  تفوقوا  وقد  الكماليين  األتراك 
استخدام  مجال  في  والسفاحين  السالطين 
العنف والوحشية مع المواطنين, حيث كانوا 
يخرجون الكرد من السجون ويقتلونهم رمياً 
بالرصاص, وحرق قراهم, ومنع االقتراب 
من تلك القرى المحرومة باعتبارها منطقة 
هذه  رؤية  أحد  يستطيع  ال  حتى  عسكرية 

المجازر ونشرها.
في  المتتالية  التركية  الحكومات  ومارست 
تركيا نفس الطريقة من قتٍل وتدميٍر وحرٍق, 
ولم يختلف سلطان اليوم عن سلفه األول, 
العثمانية  العقلية  وتبقى  األشخاص  ليتبدل 

األتاتوركية هي نفسها.
المسخ  ظهر  بينهم  سلطان  أشرس  ولعل   
الشعوب,  بتحرير  ينادي  الذي  اردوغان, 
آالف  ويرسُل  للسالم,  بحبه  ويتظاهر 
المجاورة  الدول  إلى  تركيا  المجرمين من 
ويدعمهم ويرسل لهم األسلحة, للقتل والفتك 
ولزرع الخوف والرعب في نفوس البشرية, 
في  الديمقراطية  والقوى  الكرد  ومحاربة 
وممارساته  الفاشلة  سياسته  ولكن  سوريا, 
القمعية والتعسفية بحق الكرد لم تجدي نفعاً, 
فالكرد هم أنفسهم يعشقون الحرية ومستعدين 
لها مهما غلت األثمان, وليعلم أن كل كردي  
هو صالح الدين وهو شيخ سعيد, فنحُن شعٌب 

نعشُق الحريةَ وأهلها.

ً السياسة التركية في إبادة الكرد تاريخيا
محمود مال عمر

اسماعيل جول بك
في  كبيرة من شعبنا  نسبة  أن  المعلوم  من 
روج آفا، شدوا وال يزالوا يشدون الرحال 
في ليلة ال ضوء قمر فيها، إلى بالد الغربة 
تاركين أوطانهم وأمهاتهم وذكرياتهم خلفهم 
غير مأسوفين عليهم، وهذا ما يحز في النفس 
ويبعث على المزيد من األسى والحزن، ألن 
خيرة شبابنا اليوم يتركون أوطانهم بشكل 
جنوني وغير معقول, ينتظرون الصدقات 
على األبواب األوربية، يهاجرون وشعبهم 
في روج آفا معرض لإلبادة والذبح الممنهجين 
على أيدي اإلرهاب المنظم والمدعوم من 
الدولة التركية وبعض الدول العربية. ولكن 
إلى  ولنأتي  مؤقتاً  وأحزانها  أنفسنا  لندع 
بعد  وأسبابها، شؤونها وشجونها،  الهجرة 
الثورة السورية تحديداً. وهذه االسباب تعود 
برأينا إلى عدة وقائع تجري على األراضي 
الروج آفاوية أو منطقة اإلدارة الذاتية حيث 
المهاجرون ينقسمون إلى فئات ومراتب من 

حيث المعيشة واألسباب وهي:
ألسباب  المهاجرون  أو  الفقراء  فئة   –  1
معيشية، وهي الفئة التي تشكل برأينا النسبة 
األقل أي ما نسبته الـ )7%( بخالف ما يعتقد 
البعض بأنها النسبة األكبر، ورغم هذا فليس 
في مناطقنا فقر مدقع إلى هذا الحد، ومع هذه 

النسبة التي هي حاالت ال ننكرها. 
2 – فئة الشباب المحايدين، باإلضافة إلى 
الوطني  المجلس  أحزاب  مع  المرتبطين 
أنهم   يدَّعون  الذين  الشباب  وهم  الكردي، 
مشاركة  وعدم  تهميشهم  وجرى  غبنوا 
آفا،  روج  في  الذاتية  اإلدارة  في  أحزابهم 
مما أدى إلى هروبهم ورفضهم لخدمة واجب 
الدفاع الذاتي, والذي يسميه الشباب الموالين 
لتلك األحزاب بالتجنيد االجباري, وهؤالء 

يشكلون ما يقارب الـ)30%( على األرجح.
على  األكبر  الفئة  وهي  الباقية  الفئة   –  3
االطالق من المهاجرين، ويشكلون ما نسبته 
الـ)63%(, وهؤالء انساقوا وراء الدعايات 
أهلهم  بينهم  يروجها   التي  والشائعات 
عن  المهجر،  في  أصدقاؤهم  أو  وأقاربهم 
نوعية الحياة والرفاهية التي يعيشونها، وعن 
المكاسب المادية والغنى والرواتب التي تُدفع 
لهم, باإلضافة إلى روايات عن مظاهر من 
الحياة الجنسية الحرة هناك. وما هو معلوم 
علمياً أن المهاجرين في العادة وفي أي مكان 
من العالم، هم الفئة الشبابية األكثر قدرة على 
العمل, ومعظمهم ذووا شهادات ومواهب، 
وهو ما يشكل خسارة كبيرة للوطن وعلى 
جميع األصعدة من اقتصادية، وعسكرية، 

وتعليمية....الخ.
هذه هي الفئات الرئيسية المهاجرة، وقد بيّنا 
باقتضاب أسباب هجراتها المتوالية والتي 
ال تكاد تنقطع إال في فترات أشبه بالهدنة, 
وحسب مرونة القوانين األوربية وشدتها، 
مبيتة ومسبقة  كأنها خطة  ما يرى  وهناك 
من  كردستان  إلفراغ  والتصميم  الصنع 
سكانها وطاقاتها الشبابية، واألوربيون مع 
تركيا يتحملون الجزء األكبر من مسؤولية 
دولهم على  أبواب  أشرعوا  الهجرة حينما 
إذا  ولكن  المهاجرين.  أمام  مصاريعها 
استمرت الهجرة من روج آفا بهذه الوتيرة 
إلى  محالة  ال  أدت  بل  تؤدي,  فسوف 
الفت  بشكل  الديموغرافي  التركيب  تغيير 
وخطير, وإلى جرح ال يندمل في خاصرة 
الناشئة، وفي هذه الحال يتوجب  آفا  روج 
وقفها  على  العمل  الذاتية  اإلدارة  على 
بشتى الطرق والسبل، ألننا في حالة حرب 
وحصار وال يمكن التفريط بالفئة الشبابية 
مهما كانت الحجج والمبررات، وعلينا أن 

نموت ونستشهد على أبواب بيوتنا أفضل مئة 
مرة من أن نموت كمداً في زوارق الموت, 
وعلى أبواب المهاجر المزرية، وأفضل من 
سبايا  وأمهاتنا  أخواتنا  الدواعش  يأخذ  أن 
حرب جنونية، ألن الوطن إن ذهب ذهب 
كل شيء. وحينها سوف لن تسميهم بلدان 
المهجر بالالجئين، بل سيعدونهم من أدنى 
بكردي شهم،  يليق  البشر وهذا ال  مراتب 

أبي، وشجاع. 
وقد شاهدت مرة مقابلة تلفزيونية مع امرأة 
كردية بسيطة مهاجرة إلى ألمانيا ومن أمام 
بيتها، فحينما سألها المذيع: كيف ينظر إليكم 
جيرانكم من االلمان؟ ردت المرأة بانزعاج 

شديد وبالكردية:
 cilo li me dinerin yabo? Dibêjin(

)!hûn qerecîne herin mala xwe
وترجمته : كيف ينظرون إلينا ياأبي؟ يقولون 

أنتم )قرج ( أو غجر ,عودوا إلى بيوتكم.
 وكالمنا هذا ال يعني حفنة من المهاجرين 
القدماء من الفئة التي خرجت مكرهة تحت 
آنذاك،  المنطقة  في  األمن  عناصر  ضغط 
فهم لهم عذرهم خرجوا للحفاظ على نبلهم 
وكرامتهم، ولم يكن الدواعش وأمثالهم على 

االبواب كما هو الحال اليوم. 
ومع هذا ليكن بعلمنا بأننا ... لسنا أقل صموداً 
من الشاعر الفلسطيني )توفيق زياد( الذي 

يقول في إحدى أشعاره يخاطب أعداءه:
هنا.. على صدوركم باقون، كالجدار

نجوع.. نعرى.. نتحدى
ننشد األشعار

ونمأل الشوارع الغضاب بالمظاهرات
ونمأل السجون كبرياء

ونصنع األطفال.. جيالً ثائراً.. وراء جيل
كأننا عشرون مستحيل

في اللد، والرملة، والجليل

فنحن أيضاً علينا أن نخاطب أعداءنا بلهجة 
أشد وأقسى ونقول: نقاوم.. نعرى.. نتحدى.. 
قامشلو..وكوبانى.. في  الحرية  وننشد 
مسؤولية  ننسى  أال  علينا  لكن  وعفرين. 
القائمين على اإلدارة الذاتية أنفسهم في هذه 
سهام  لنوجه  المؤسفة،  الجماعية  الهجرة 
االنتقاد لبعض مؤسسات اإلدارة الذاتية التي 
تغالي في تحصيل االتاوات على البضائع 
نحو  الموجهة  الغذائية  والمواد  السورية 
مثالً،  والزيوت  الرز،  كالسكر،  آفا  روج 
دون أخذ معيشة المواطن وأسباب الهجرة 
روج  من  يرحل  لم  لمن  المادية  والحالة 
أمر غير معقول  بعين االعتبار، وهذا  آفا 
على االطالق، وهم يعرفون أو ال يعرفون  
ويعطون  بلة,  الطين  يزيد  هذا  بأن عملهم 
الحجج والمبررات لمن لم يرحل بعد، ألن 
التاجر يضيف ما استحصل منه من عاتق 
المستهلك فتتضاعف األسعار والمحن على 
بتصدير  السماح  إلى  باإلضافة  المواطن، 
الثروة الحيوانية المحلية بشكل غير منطقي، 
مما يزيد من أسعار اللحوم المحلية, ومعاناة 
الطبقات القاعية من حيث المعيشة، ونطلب 
ذلك  أخذ  الذاتية  اإلدارة  القائمين على  من 
بعين االعتبار، باإلضافة إلى مكافحة الفساد 
المزيد من  يتطلب  اإلداري وأمور أخرى 

المرونة والفاعلية الشعبية.   

خالص مسور

يا كرد روج آفا ال ترحلوا، فلمن تركتم أوطانكم وأمهاتكم؟

كبيراً  األولى  العالميّة  الحرب  بعد  العثمانيين  إصرار  كان  لقد 
أنّها  وصفها  على  إصرارها  وظّل  الكرديّة،  القضيّة  تدّول  أاّل  على 
االتحاد  استطاع  وقد  حلّها،  التركيّة  الدولة  تستطيع  داخليّة  قضيّة 
والترقّي من الوصول إلى معاهدة لوزان بعد سلسلة من انتصارات 
الكماليون من خالل  فاستطاع  اليونان،  الكماليّة على  التركيّة  الدولة 
لوزان عام 1923 من تهميش القضيّة الكرديّة، بعد أن كانت معاهدة 
من  التركيّة  غير  الشعوب  تقرير مصير  تقتضي حق  سيفر 1920 

تقرير مصيرها وخاصة الكرد واألرمن.
التابع  الوصي  نفسها  من  تجعل  أن  التركيّة  الدولة  استطاعت  بعدها 
للهيمنة المركزيّة الرأسماليّة العالميّة على الشرق األوسط، وبالتالي 
كان المقابل هو تهميش الكرد وتطبيق سياسة اإلبادة والصهر بحّق 
كّل  نسيان  التركيّة  للدولة  الشاغل  الشغل  وصار  الكردّي،  الشعب 
مشاكلها وصّب كّل طاقاتها إلبادة الكرد وطمس كّل معالمها، بعد أن 
نجحت تلك السياسة الخبيثة بحّق األرمن، لكنّها عانت معاناة كبيرة 

في وأد القضيّة الكرديّة.
لقد استطاعت حركة التحرير الكردستانيّة أن تدّول القضيّة الكرديّة 
بعد سلسلة من االنتصارات الثوريّة على الجيش التركّي، وتوّهمت 
الدولة التركيّة أنّها قتلت تلك الحركة باعتقال السيّد عبد هللا أوجالن 
في  القائد  قادها  التي  الديمقراطّي  التحّول  عمليّة  لكّن   ،1999 في 
معتقله في إمرالي، حتّى اكتمل مشروعه في الديمقراطيّة المجتمعيّة 
المناهضة للدولتيّة في 2010، وباتت ثمار هذا المشروع ناجعة في 

ثورة روج آفا.
لقد كان تدويل القضيّة الكرديّة في أوجه في مقاومة كوباني، فباتت 
واستطاعت  العالميّة،  الواجهات  كّل  تمأل  الكرديّة  المرأة  صورة 
العالم،  أقاصي  إلى  صوتها  توصل  أن  كوباني  في  المقاومة  المرأة 
وصار  األفواه،  جميع  على  يتردّد  الذاتيّة  اإلدارة  مشروع  وصار 
الكرد يقترنون بالوجه المعادي لإلرهاب العالمّي، إذّ لم يستطع أحد 
أن يصمد أمام مرتزقة داعش إاّل الكرد، فالكرد وحدهم استطاعوا أن 

يطردوا هذا الوحش الذي لم تصمد أمامه كل الجيوش الجرارة.
سوريا  قّوات  إليها  وصلت  التي  العظيمة  االنتصارات  سلسلة  إّن 
الديمقراطيّة العسكريّة والفكريّة والثقافيّة التي وصلت إليها من خالل 
السيطرة على 20% من مساحة سوريا، وعلى اعتبار أن نصف مساحة 
سوريا بادية ال حياة فيها، فمن المقدور القول: إّن )QSD( تسيطر 
على نصف سوريا، وكذلك استطاعت )QSD( أن تثبت للعالم أنّها 
تحتوي في طيّاتها على كافّة الشعوب التي تحتويها سوريا؛ من عرب 
وكرد وسريان وآشور وتركمان.. فبالتالي كانت هذه الحقيقة ترعب 
القيادة الشوفينيّة على سدّة الحكم التركيّة التي اختارت الحرب مساراً 

لها، وكّل انتصار كان اإلعالم التركّي يبرز الكرد على الساحة.
استطاعت القضيّة الكرديّة من خالل إلقاء الضوء عليها عبر اإلعالم 
اإلعالم،  لهذا  التابع  العربّي  اإلعالم  من  وبعض  المعادي  التركي 
وباتوا يشّوهون االنتصارات الكرديّة ومكتسباتها من خالل التلفيقات 
الحقيقة، فهم  بأسره يدرك هذه  العالم  العالم، وبات  تقنع  تعد  لم  التي 
بعدائهم الصريح للكرد المقاومين لداعش، يقعون في مصيدة كبرى ال 
يدركون فيها مدى حجم الكراهية العالميّة لعدائهم هذا، فقد بات واقعاً 
أّن الكرد وحدهم هزموا داعش، وبات من العالنيّة بمكان أّن الدولة 
من  واحدة  طلقة  تخرج  فلم  داعش،  تدعم  التي  الوحيدة  هي  التركيّة 
قبل الجيش التركّي على داعش أو جبهة النصرة عندما كانوا يسيطر 
على المناطق التي حّررتها )QSD(، لكن بعد أن انهزم أتباعه في تل 
رفعت وكرى سبي...، جّن جنونه، فصارت مدفعياته تقصف المدنيين 

في عفرين.
لقد أضحى التياران واضَحين ال محالة؛ تيار الحّل مقابل تيار الالحّل 
والعقم، تيار الحرب والدمار مقابل تيار السلم، فتيار الحرب والعقم 
أفواه أعضاء  تخرج من  التي  الحاقدة  التصريحات  في  غدا واضحاً 
والعداء  والتلفيق  الكراهيّة  التركيّة، حيث  القيادة  وأعضاء  االئتالف 
تصّرفات  في  والتعايش  واألخّوة  السلم  وتيار  والتزوير،  واإلقصاء 
الكذب  من  الرغم  فعلى  الحّريّة،  إلى  المفتقرة  والشعوب  المقاتلين 
اإلعالمّي الواضح باتت المنّظمات العالميّة تدرك هذه الحقيقة، وإن 

كان اإلعالم يتغاضى.
إّن اإلعالم العربّي والتركّي والعالمّي الذي كان يغّرد خارج السرب 
اإلعالم  هذا  بات  المناسبات،  في  إاّل  الكرد  يذكر  ال  وكان  الكردّي، 
يدرك  القاصي والداني  بات  لكّن  للحقائق،  وإن كان معظمه مشّوهاً 
أّن الكرد أصبحوا ورقة ال يمكن إهمالها على اإلطالق، فإّما اإلهمال 
وإعالن الحرب كما فعلت تركيا وداعش ومازاال، وإّما السالم وهذا 
ما ينشده الكرد، وكّل حركة وتصّرف لألتراك تجاه الكرد، يصّب في 
التضحيّات  فهذه  الكبيرة،  التضحيات  الرغم من  الكرد، على  صالح 
مشّرداً،  الكردّي  فكان  الثورة،  قبل  ما  الكردّي  قدر  كانت  الكبيرة 
يعمل في الفنادق في المتروبوالت، يمسح األحذيّة كما يعيّرهم بذلك 
الشوفينّي عبد الرّزاق عيد وغيره من الشوفينيين العرب والترك، لكّن 
الشعب الكردّي لم يصّل إلى هذا المستوى من المكتسبات الرائعة على 
مدى تاريخه، وال يمكن حّل أزمات الشرق األوسط دون حّل القضيّة 
الكرديّة التي غدت المفتاح لحّل الشرق األوسط، ومهما حاول األعداء 
وباتت  االستنتاج،  هذا  إلى  العالم  إْذ وصل  الحقيقة،  هذه  من طمس 

الشعوب تدرك هذا الحّل، وال يمكن منع أشعة الشمس بالغربال.

 النرجسية والسلطة 
يلخص العالم النفسي  فرويد النرجسية في 
للشخصية؛ وهما جنون  صفتين أساسيتين 
الخارجي.  بالعالم  الصلة  وفقدان  العظمة 
رغم أن هذه الصفة األخيرة، ودائًما حسب 
 , النرجسي  على  حكًرا  ليست  فرويد، 
النرجسية  بين  العالقة  تحليل  إلى  بالعودة 
لنا  يقدم  النفسي  التحليل  أن  هو  والسلطة، 
إحدى إمكانيات التأويل لهذه العالقة دون أن 
يعني ذلك اختزااًل لظاهرة كالديكتاتورية في 
هذا التأويل فحسب. فجينالوجيا الديكتاتور 
متعددة الرؤوس. لكن، أهمية التحليل النفسي 
للد يكتاتورية انطالقًا من فرويد وآخرين، 
يُكمن  في أنه يعلمنا أن هذا الديكتاتور الذي 
نخافه ونرهبه والذي يقودنا من كارثة الى 

أخرى، يسكن في أعماق كل فرد.
كما أن النرجسية كأساس للعقلية الديكتاتورية 
تسكن في أعماق الثقافة المكتسبة، وتنهل منها 
إنها حاضرة  في ال وعي.  وتتماهي معها 
بداخلنا كأفراد وأسر ومؤسسات وأحزاب 
إلخ.. إنها تسكن كل تلك الثقافات العاجزة 

التحول والتطور الحر.
فهو يريد عبرهم أن يحقق كل ما فشل في 
تحقيقه، وهو عبر ذلك يسرق حياتهم. إنه 
يطلب الخلود.  إن ثقافة نرجسية أو ارتكاًسا 
بلعبة  يضحي  وتراثها  الذات  إلى  نرجسيًا 
األجيال ويختزلها في عملية محاكاة مرضية، 
بحيث تصبح مهمة الجيل الجديد إعادة إنتاج 
إن وظيفة  ذاكرة وتذكر.  إن حياته  القديم. 
االبن في هذا المنطق أن يكون ما لم يستطع 

األب أن يكونه، بشرط أال يعرف نفسه، تقول 
العرافة  ألم نرجس في األسطورة وتلخص 
في رأيي هذه الجملة" شخصية النرجسي 
والثقافة النرجسية بامتياز إن النرجسية، وفي 
مختلف أشكالها، الفردية والسياسية والثقافية 

جهل بالذات ".
يفتتح المحلل النفسي األلماني هانس يورغن 
نحو  والسلطة:  :“النرجسية  كتابه  فيرت 
في  الروحية  لالضطربات  نفسي  تحليل 
السياسة“ بتحليل للوحة شهيرة عن نابليون, 
تلخص في رأي فيرت العالقة بين النرجسية 
والسلطة. إن اللوحة ترسم نابليون في شكل 
كبير اآللهة الرومان جوبيتر. ويرى فيرت 
أن األمر ليس غريبًا، فكثيًرا ما طلب الحكام 

تجسيدهم في صورة آلهة.

وكثيًرا ما تم التركيز على آلهة مثل أبولون 
السلطة  يمثل  جوبيتر  لكن،  هرقل.  أو 
فرنسا  تكن  لم  لنابليون  فبالنسبة  المطلقة. 
وال الثورة الفرنسية تعني ما هو أكثر من 
فرصة للوصول إلى سدة الحكم. وقد نقول 
الشيء نفسه عن أي ديكتاتور يتخفي خلف 
األيديولوجيا القومية أو الدينية إنها اللباس 
الذي يجب ارتداؤه من أجل الوصول إلى 
سدة الحكم." لن نرى القيصر عاريًا؛ إال إذا 

كشفنا عن عالقته بذلك اللباس".
الحداثة  في  باإلله  اإليمان  تعويض  تم  لقد 
كما  الدولة  لرأس  المطلقة  بالسلطة  بإيمان 
وصف ذلك هورست ابرهارد ريشتر في 
كتابه "عقدة اإلله " لكن هل يتعلق األمر 

فقط بالحاكم في السياق الحداثي؟

دلبرين فارس

عن الجذر المعرفي والسياسي لألزمة 
السورية؛ وعن الحلول. )ا من 2(

سيهانوك ديبو


