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ــلو يف  ــة قامش ــنوية الـــ 19 النتفاض ــرى الس ــا الذك ــل علين  تط
12 آذار 2004 يف وقــت يشــهد فيــه العــامل واملنطقــة تطــورات 
ــة ال  ــن جه ــتثنائية، فم ــاع اس ــوريا بأوض ــر س ــا مت ــة، ك مهم
ــة  ــوفينية القامئ ــه الش ــك بعقليت ــوري متمس ــام الس ــزال النظ ي
عــى اإلقصــاء واإلنــكار وترســيخ سياســة التفرقــة بــن مكونــات 
ــة عــن منــوذج  ــا التكويني ــي تعــر بطبيعته شــعب ســوريا والت
ــة،  ــمة بالدكتاتوري ــلة واملتس ــة الفاش ــة املركزي ــة القومي الدول
ــن  ــا هــذا، وم ــى يومن ــه انتفاضــة 12/ آذار حت ــا أكدت وهــو م
ــتعمرين  ــاً للمس ــوريا مرتع ــة  س ــزال جغرافي ــة ال ت ــة ثاني جه
واملحتلــن بفعــل سياســات النظــام االســتبدادي والتخــاذل 

ــدويل. ال
مل تكــن انتفاضــة 12 آذار 2004 مجــرد حالــة عصيــان أو حالــة 
شــغب بــن جاهــر كــرة القــدم كــا حــاول النظــام ومــن يف 
فلكــه تســويقها للعقــل الســوري، بــل كانــت انتفاضــة حقيقيــة 
ــال  ــق ش ــوم مناط ــرت يف عم ــلو وانت ــن قامش ــت م انطلق
ورشق ســوريا ووصلــت دمشــق وحلــب، وتلقــى أصداءهــا 

ــا عمــوم الشــعب الكــردي يف العــامل. متفاعــاً معه
ــم  ــة مــن الظل ــة تراكمي ــت رداً عــى حال انتفاضــة 12 آذار كان
ــن  ــوري م ــام الس ــات النظ ــى مارس ــاءت رداً ع ــكار، وج واإلن
متييــز واضطهــاد واســتغال واســتبداد ومحــاوالت الصهــر عــى 
شــاكلة النظــام الفــايش الــريك الــذي كان اســتباح األرايض 
ــت  ــي كان ــر1998 والت ــة 20 اكتوب ــة أضن ــد اتفاقي الســورية بع
ــم  ــوري ويف مقدمته ــعب الس ــوم الش ــى عم ــر ع ــة تآم اتفاقي

ــردي. ــعب الك الش
ــت  ــد واجه ــة الشــوفينية، فق ــذه الذهني ــة له وكنتيجــة طبيعي
آلــة االســتبداد البعثيــة االنتفاضــة الســلمية للشــعب الكــردي 
بالقتــل واالعتقــاالت وسياســات التريــد والتهجــر واســتخدام 

ــف. ــات العن كل سياس
وكــا الحــال يف انتفاضــة آذار 2004 فقــد حاولــت بعــض 
ــن  ــر م ــورية التصغ ــة الس ــى املعارض ــوبة ع ــراف املحس األط
ــى  ــق مــن حيــث املعن شــأن االنتفاضــة ووضعهــا يف إطــار ضي
ــيم  ــال وتقس ــة انفص ــا  محاول ــى أنه ــويغ ع ــون والتس واملضم
ــم  ــوم، وحاله ــوَن الي ُع ــا يدَّ ــردي” ك ــل ك ــوريا  لـــ ” فصي لس
كحــال النظــام والفاشــية الركيــة وهــم يف فلــك املتاجــرة بالــدم 
الســوري ســائرون، لكــن الحقيقــة التــي ال ميكــن إخفاؤهــا هــي 
ــا  ــأت عليه ــي نش ــدة الت ــت القاع ــة آذار 2004 كان أن انتفاض
ثــورة 19 متــوز، تلــك الثــورة التــي برهنــت عــى أحقيتهــا 
واســتدلت عــى نفســها بنفســها بعــد أن تــم تحريــف الثــورة 

ــا. ــارها ومضمونه ــن مس ــورية ع الس
انتفاضــة 12 آذار 2004 تخطــى  بعــد مثــاين ســنوات مــن 
الشــعب الســوري حاجــز الخــوف ليخــرج املايــن مــن الشــعب 
ــن  ــاحات مطالب ــورية إىل الس ــدن الس ــوم امل ــوري ويف عم الس
بالتغيــر والتحــول الدميقراطــي، لكــن مــن خــال رشكاء النظــام 
الســلطوي وحلفائــه املتآمريــن واملتاجريــن بالــدم الســوري 
والخــذالن الــدويل تــم خطــف آمــال الســورين وتــم التاعــب 
ــه اآلن  ــي علي ــا ه ــى م ــوريا ع ــوا س ــاعرهم إىل أن أوصل مبش

ــر…”. ــاب، تهج ــار، إره ــل، دم “قت
ــا إال أن نقــول، إن قــدر الشــعب  الكــردي وقــدر  ــا ال ميكنن هن
االســتبدادية  األنظمــة  تســلط  وجــه  يف  الثائــرة  الشــعوب 
القومويــة ويف ظــل الهيمنــة الرأســالية هــو أن يُقــاوم ويكــون 
الطليعــة يف التضحيــات ودفــع مثــن التغيــر نحــو تحقيــق 
الدميقراطيــة، فبعــد  اتفاقيــة أضنــة والتــي اســتهدفت الشــعب 
الكــردي عمومــاً  وعــى وجــه الخصــوص املناضلــن الكــرد 
وحزبنــا حــزب االتحــاد الدميقراطــي، فقــد تعــرض املئــات ال بــل 
اآلالف مــن أعضــاء الحــزب للمضايقــات واالعتقــاالت والتصفيــة 
ــن،  ــد حس ــهيد ” أحم ــا والش ــيان ورفاقه ــهيدة ش ــال  الش أمث
أوصــان داديل” وغرهــم، إضافــة إىل العــرات مــن املفقوديــن 
ــة  ــهدوا نتيج ــن استش ــرون مم ــل” وآخ ــة كج ــال “نازلي يف مث
الــذي  البعثــي  للنظــام  الاإنســانية  التعذيــب واملارســات 
ــوري  ــاٍن س ــرد وأي إنس ــة الك ــة ملاحق ــر الدول ــرَّس كل دوائ ك
يتعاطــف مــع القضيــة الكرديــة، إىل درجــة أصبحــت الســلطة 
ــتغلت  ــي اس ــة الت ــية الركي ــات الفاش ــن لسياس ــوريا ره يف س

ــدى النظــام الســوري. ــة التعطــش للســلطة ل حال
إننــا يف حــزب االتحــاد الدميقراطــي PYD ويف مثــل هــذا اليــوم 
نســتذكر شــهداء انتفاضــة 12 آذار 2004 وجميــع شــهداء 
ــة  ــاء الحال ــد إلنه ــد أن الســبيل الوحي ــة، ونؤك ــة والكرام الحري
النضــال  تصعيــد  هــي  ســوريا  يف  االســتبدادية  الســلطوية 
ــد  ــة وتوحي ــوى الوطني ــن الق ــف ب ــوري والتكات ــي الس الوطن
القــرار الســوري بعيــداً عــن أيــة أجنــدات خارجيــة أو ســلطوية 
أو قومويــة، وعــى النظــام الســوري أن يــدرك بــأن قــوة التغيــر 
الشــعبية أكــر مــن أي ســلطة مســتبدة، لــذا عليــه أن يتخــى 
عــن ذهنيــة اإلقصــاء واإلنــكار وأن يتوجــه لحــوار وطنــي 
يــؤدي  نحــو ســوريا ال مركزيــة دميقراطيــة، كــا ندعــو القــوى 
ــا إىل االنســحاب والخــروج مــن  ــة  وعــى رأســها تركي اإلقليمي
ســوريا وأن تكــف رشّهــا عــن الســورين، ونطالــب القــوى 
الدوليــة بــاإلرساع يف تطبيــق القــرارات الدوليــة املتعلقــة بحــل 
األزمــة يف ســوريا ويف مقدمتهــا القــرار 22٥4 وأن تــريس دعائــم 

االستقرار والسام يف سوريا وتنسحب منها. 
ونجــدد تأكيدنــا بــأن أي حــل يف ســوريا يقــي مكــون أو ينكــر 
حقوقــه ســيبقى معادلــة ناقصــة األركان ومســتحيلة الحــل، بــل 

ســيفاقم الــراع أكــر مــا هــو عليــه اآلن.
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صالح مسلم: القضاء عىل تنظيم داعش االرهايب واجتثاثه مرتبط

  باتخاذ إجراءات وتدابري ضد سياسات الدولة الرتكية الداعمة لداعش

أشــار الرئيــس املشــرك لحــزب االتحــاد الدميقراطــي

PYD، صالــح مســلم إىل أن مســالة القضــاء عــى تنظيــم 

ــراءات  ــاذ إج ــط  باتخ ــه مرتب ــايب واجتثاث ــش االره داع

الداعمــة  الركيــة  الدولــة  سياســات   ضــد  وتدابــر 

لداعــش، وحتــى اآلن التدابــر املتخــذة يف هــذا الجانــب 

ــداً. ــة ج ضعيف

ــزب  ــرك لح ــس املش ــث الرئي ــال حدي ــك خ ــاء ذل  ج

االتحــاد الدميقراطــي )PYD(، صالــح مســلم، لوكالــة 

ــي  ــاء )ANF(، حــول التطــورات األخــرة الت فــرات لألنب

ــة. ــتانية واالقليمي ــورية والكردس ــاحة الس ــهدها الس تش

  واســتهل مســلم حديثــه  بالتطــرق إىل  العزلــة املشــددة 

املفروضــة عــى القائــد عبداللــه أوجــان مســتمرة قائــاً 

ــام  ــاء النظ ــة يف بن ــان كـــ عقب ــد أوج ــر القائ : "  اعت

العاملــي  الجديــد، وعليــه نُفــذت مؤامــرة دوليــة ضــده، 

مل تســتطع قــوى املؤامــرة الدوليــة، عــى الرغــم مــن أرس 

القائــد أوجــان، مــن إبعــاد الشــعب عنــه، فمنــذ أن تــم 

ــة مشــددة  احتجــازه يف إمــرايل وحتــى اآلن، تفــرض عزل

ــة،  ــات مختلف ــال مارس ــن خ ــاً م ــذ 2٥ عام ــه من علي

حيــث هنــاك غايتــن لهــذه العزلــة: قطــع عاقــة القائــد 

أوجــان مــع الشــعوب، التــي تعتــره كقائــد لهــا، ومنــع 

ــي،  ــامل الخارج ــع الع ــل م ــن التواص ــان م ــد أوج القائ

كــا أن الوضــع الراهــن هــو وضــع وحــي وقــذر ويتــم 

ــذه  ــر له ــل آخ ــد مثي ــذر، وال يوج ــلوب ق ــتخدام أس اس

الوحشــية."

ودعــى يف هــذا الصــدد  الشــعب الكــردي وشــعوب 

املنطقــة جميــع املناضلــن إىل  التمســك بالقائــد  أوجان 

بــكل وجــوده، مــن خــال  تنظيــم الفعاليــات واألنشــطة  

مضيفــاً،  الدعــوات،  وتوجيــه  والقانونيــة  الســلمية 

"  ينبغــي عــى املــرء أال ينــى أن اللجنــة األوروبيــة 

ملناهضــة التعذيــب يف الســجون CPT، واألمــم املتحــدة 

واملؤسســات املاثلــة لهــا أصبحــت أدوات سياســية 

وتتــرف مــن أجــل مصالحهــا الخاصــة، وينبغــي عــى 

ــد  ــا ض ــات وقوفه ــذه املؤسس ــن ه ــل م ــرء أال يتأم امل

العزلــة، ألنهــا باألســاس أدوات سياســية وليــس غــر 

ذلــك، حيــث يجــب اتخــاذ األطــراف التــي تناضــل مــن 

ــات  ــات والهيئ ــعوب واملؤسس ــة والش ــل الدميقراطي أج

ــخاص  ــول إىل األش ــرء الوص ــى امل ــي ع ــاس، وينبغ كأس

الذيــن يعتــرون القائــد بالنســبة لهــم كـــ قائــد، وهــؤالء 

ــان" ــد أوج ــكون بالقائ ــن يتمس ــم الذي ه

ــراً  ــزال 6 شــباط مش ــات زل ــلم إىل تداعي ــرق مس وتط

إىل أن االحتــال الــريك يســتغل كل الظــروف مــن أجــل 

ــادة عــى الشــعب الكــردي. حــرب االب

ــات  ــة األركان املشــركة للوالي ــس هيئ ــارة رئي وحــول زي

ــة  ــي إىل املنطق ــارك مي ــرال م ــة، الج ــدة األمريكي املتح

ــارة ليســت  ــاً : » هــذه الزي ــح مســلم قائ تحــدث صال

ــة  ــلوب الحرك ــار أس ــارة يف إط ــت الزي ــة، مت ــة طارئ حال

والتغيــرات الجديــدة وأمنهــم، وجــرت العديــد مــن 

التحليــات بعــد هــذه الزيــارة، وأصبحــت حديــث 

الســاعة لــدى الدولــة الركيــة، وأفــادت األنبــاء بــأن 

الزيــارة متــت بغايــة تقديــم الدعــم لقــوات ســوريا 

أرض  ليســت  األرض  إن  الدميقراطيــة )QSD(، حيــث 

مــن حقهــا  وليــس  الركيــة،  الدولــة 

 6التدخل يف هذه الزيارة،             ......««



2
www.pydrojava.net    / pyd.roj@gmail.com العدد ) 318( السبت 11 آذار 2023

    فكر وآراء

كيف نفهم انتفاضة قامشلو 2004 ؟

سيهانوك ديبو

ــاين عــر مــن آذار عــام 2004 قامــت ســلطات النظــام  يف الث

ــروع  ــة " ميليشــيات البعــث وف ــا األمني الســوري وعــر أذرعه

ــة " بارتــكاب مجــزرة راح ضحيتهــا أكــر مــن  ــة القوموي الدول

ثاثــن شــابا و طفــا كرديــا يف مناطــق الكــرد يف ســوريا ســالت 

دمائهــم يف امللعــب البلــدي يف قامشــلو رسعــان مــا وصــل إىل 

ديريــك وصــوال إىل عفريــن .

يف الذكــرى التاســعة عــر مــن انتفاضــة آذار و مــا تلتهــا مــن 

ــك ،  ــف إال كذل ــن أن توص ــاف ال ميك ــام عج ــة؛ أي ــام عصيب أي

أُطلِــق الزمــام لليــد األمنيــة الكريهــة ، فبحســب املرصــد 

ــد  ــق فق ــة والوثائ ــرات األدل ــان وع ــوق اإلنس ــوري لحق الس

تــم اعتقــال أكــر مــن خمســة آالف كــردي ، قــى العــرات 

ــب . ــت التعذي ــم تح نحبه

يف الذكــرى التاســعة عرًةإلنتفاضــة قامشــلو – انتفاضــة الكــرد 

يف ســوريا ضــد نظــام االســتبداد ، يحــر املراقبــن أســئلة كثــرة 

: مــا هــي األســباب التــي مــن أجلهــا قــام الكــرد ؟ هــل مــن 

مــؤرشات تاريخيــة ســاهمت بانتفاضــة الكــرد أنفســهم ؟

هــل ســاهمت انتفاضــة الكــرد يف العــام 2004 يف الحــراك 

الشــعبي الســوري يف متصــف اذار 2011؛ وبعيدهــا يف انــدالع 

ــوز 2012؟ ــورة 19 مت ث

يخطــىء مــن يعتــر الكــرد يف ســوريا طارئــون يف مجمــل 

الحــراك الشــعبي الســوري الرافــض لســلطة االســتبداد املركــزي 

و بشــقيه األيديولوجــي واألمنــي. ومــن خــال األعــوام املنرمة 

مــن عمــر الحــراك الســوري واألصــوات الناعقــة الناعتــة للكــرد 

ــة الشــعبية  أنهــم مل يقدمــوا أي يشء مــن أجــل معركــة الحري

ــع  ــا طاب ــت عليه ــي هيمن ــة الت ــات املعارض ــل ساس ، أو تحالي

ــة  ــة القوموي ــوالت الدولتي ــا متح ــاموية بقاي ــة االس الراديكالي

ــة الشــعب الســوري و  ــأن خفــوت الصــوت الكــردي يف جوق ب

أغنيتــه الرفضيــة لســلطة النظــام املســتبد ، القصــور الســيايس 

املخصــوص بهــذه النظــرة غــر املكتملــة أعطــت مســوغا 

ــر  ــتعاء و ع ــة باالس ــات املعارض ــن مكون ــر م ــض أو للكث لبع

فوهــات بنادقهــم عــى الحــراك الكــردي الســلمي ؛ ومنظــوره 

ــوىض  ــف لف ــيايس كمخلّ ــكال الس ــات الرادي ــف لجاع املختل

ــت  ــي بات ــورية الت ــألة الس ــل للمس ــاوئ التدوي ــاح و مس الس

مرتهنــة لتجاذبــات أطــراف و تنافــرات أحــاف و وعــود منيــت 

ــا اإلخــاف . مصره

الكــردي يف ســوريا مكمــل لريكــه العــريب و متمــم لــه و 

يســتمد قوتــه مــن رشكائــه ، فكانــت مارســته و نظرتــه 

للحــراك الشــعبي الســوري مــن منظــور الســلمية مــع التمســك 

الكامــل بحــق الدفــاع عــن أهلهــم و ضيوفهــم النازحــن مــن 

ــن  ــد م ــن عق ــر م ــرور أك ــد م ــاخنة ، بع ــر الس ــق التوت مناط

ــار الحــوار  عمــر الحــراك الرفــي مل تــرى املعارضــة ســوى خي

و مــع رأس النظــام . املراقــب للشــأن الســوري يؤكــد عــى أن 

ــطن  ــن الناش ــر م ــة ؛ الكث ــة متناهي ــف بدق ــرأ املوق ــرد ق الك

يعرفــون و عــر مواقــع التواصــل االجتاعــي بأننــا كنــا نرفــض 

نظــرة الكــرد مــن الحــراك و رفضهــم لعســكرة االحتجــاج 

ــورة . ــن ث ــدال م ــة ب ســيحوله إىل أزم

لقــد ســاهم الكــرد كشــعب أصيــل و كمكــون أســاس يف 

مأسســة الدولــة الســورية وبنائهــا بــدءا مــن مرحلــة مقاومــة 

املســتعمر الفرنــي بقيــادة يوســف العظمــة الرافــض لدخــول 

األجنبــي دون مقاومــة ، فكونـّـت عمليــة استشــهاده مــع بعــض 

مــن رفــاق الســاح مرحلــة مفصليــة يف تاريــخ ســورية الحديثــة 

بتبلــور الوعــي الرفــي املقــاوم .

ــة إىل  ــك املعرب ــن ديري ــم م ــق تواجده ــة مناط ــرد يف كاف الك

ــوال إىل  ــة ؛ وص ــة إىل القحطاني ــبي املعرب ــه س ــة و ترب املالكي

كرداغــي و جبــل الزاويــة و انتهــاءا بحــي األكــراد يف قلــب 

ــن  ــورين الثوري ــم الس ــع أخوانه ــكلوا م ــق ش ــة دمش العاصم

مواجهــة  يف  الشــعبية  الوطنيــة  الرفــض  جبهــة  الوطنيــن 

االســتبداد بشــقيها الخارجــي و الداخــي حتــى جــاء الفرنــي 

و رفــع علــم االســتقال عــى مبنــى الرملــان عــى يــد الســوري 

ــارايف . ــد ب ــردي أحم الك

كانــت مســاهمة الكــرد بعــد االســتقال يف تأســيس الجمهوريــة 

ــاالت  ــرز رج ــابقتها ف ــن س ــا ع ــا و ك ــل نوع ــورية ال تق الس

ــوزي  ــم و ف ــني الزعي ــل حس ــة مث ــب متقدم ــة يف مناص سياس

ســلو و محســن الــرازي .....و غرهــم مــن الغيــارى الوطنيــن 

حتــى وصــول البعــث عــر انقابــه املشــئوم إىل ســدة الســلطة 

ممســكا مبقاليدهــا بفــروع و مكاتــب أمنيــة رسعــان مــا 

وازع  واغتصبتهــا دون  الوليــدة  الجمهوريــة  عــى  انقضــت 

ــاين يف 23  ــا الث ــت بانقابه ــام 1963 و قام ــة يف 8 آذار ع رحم

ــم  ــاء و إقصائه ــن والرف ــي الوطني ــاد ونف ــباط 1966 بإبع ش

مــن الحيــاة السياســية و الحزبيــة ، وبانقــاب أخــر يف 16 

تريــن الثــاين 1970 باســتئثار مطلــق للســلطة فتعطلــت 

الحيــاة الدميوقراطيــة بشــكل كامــل ، مــا أدى إىل انتقــال 

الكــرد مــرة أخــرى إىل مواجهــة هــذا االســتبداد مــع رشكاء مــن 

أمثالهــم فكانــت التظاهــرة الحاشــدة التــي قــام بهــا الكــرد يف 

ــرز شــعاراتها " ال حــزام و ال احصــاء ..ال  1971 وكانــت مــن اب

ســجون ال اعتقــال " كــرد عــى مارســات البعــث الشــوفينية 

باســتقدام عوائــل إىل مناطــق تواجــد الكــرد لتغيــر دميوغرافيــا 

املنطقــة واالســتاء عــى خــرات مناطقهــم الزراعيــة ؛ ناهيكــم 

ــرات  ــد ع ــم تجري ــذي ت ــر ال ــاء الجائ ــروع اإلحص ــن م ع

األلــوف مــن العوائــل الكرديــة مــن جنســيتهم الســورية تحــت 

ــة غــر إنســانية . حجــج واهي

ــوا  ــم يقف ــم فل ــل بحقه ــا يحص ــوا م ــوريا مل يرتض ــرد يف س الك

ــا  ــوفينية م ــات الش ــك السياس ــوا تل ــل قام ــدي ب ــويف األي مكت

أمكــن ، القصــور الســيايس و ضعــف الرؤيــة املتكاملــة للقــادة 

ــن  ــال م ــتوى ع ــى مس ــن ع ــذاك مل تك ــرد آن ــين الك السياس

اإلدراك ؛ فحصــل مــا حصــل إال أنهــم و يف أحلــك تلــك املراحــل 

قامــوا ببلــورة وعــي رافــض للمخططــات الهدامــة الشــوفينية ، 

ــة . ــة الســورية املتكامل ومل ينســوا أنهــم جــزء مــن الحال

تقــول إحــدى الناشــطات الســوريات : " مــاذا لــو اشــرك 

الشــعب الســوري مــع الكــرد املنتفضــن يف وجــه النظــام يف آذار 

2004 ؛ رمبــا كانــت عمليــة إســقاط النظــام أســهل ، ورمبــا كنــا 

ــل  ــا مل نفع ــة ، لكنن ــة االنتقالي ــات املرحل ــا إرهاص اآلن تجاوزن

ــا أو  ــل من ــاهمنا بجه ــا و س ــرد ظهورن ــا للك ــل أدرن ــك ، ب ذل

بدرايــة آخريــن وعــي يــرر وحشــية النظــام و سياســاته تجــاه 

ــوا أحــداث  ــران " افتعل ــة " زع ــم ثل ــا أنه ــا حينه ــرد ، وقلن الك

امللعــب البلــدي يف القامشــي ويريدونهــا انفصــاال وانقســاما "

الكــرد ليــس كــا يحلــو للبعــض املنفصلــن عــن الواقــع 

ــض  ــوري الراف ــة الحــراك الث ــن عــى طاول ــوف طارئ ــم ضي أنه

ــرد  ــذي كان الك ــت ال ــم : يف الوق ــي ، نجاوبه ــتبداد البعث لاس

يطالبــون بســوريا دميقراطيــة منفتحــة عــى كل مكوناتهــا ، كان 

الكثــر مــن هــذه األصــوات تقســم بحيــاة الزعيــم األب و حتــى 

ــا . ــوم أشــد كفــرا و أشــد نفاق ــح الي ــن و أصب اإلب

ــيس  ــة و كتأس ــة إىل 12 آذار 2004 كانتفاض ــرة الكردي إن النظ

فالخطــاب  ؛  تجزأتهــا  ميكــن  ال  الحــايل  الشــعبي  للحــراك 

ســوريا  إىل  الدعــوة  مفادهــا  كانــت  آذار   12 يف  الســيايس 

دميقراطيــة و برملانيــة وتعدديــة ، هــو نفســه الخطــاب الــذي ال 

يختلــف عليــه أي مــن مشــاريب املعارضــة املتعــددة واملتنوعــة 

واملتعارضــة حتــى مــع غرهــا. كــا أنــه مــن املهــم القــول بــأن 

ــدويل 22٥4. ــرار ال ــة للق ــل ترجم ــة أفص ــوذج االدارة الذاتي من

فهــل ســيتم اغتنــام هــذه الفرصــة الوطنيــة يك ال يظهــر 

احدهــم ليقــول نادمــا: منــوذج الحكــم يف شــال ورشق ســوريا 

ــوريا؟ ــود س ــدة ووج ــى وح ــظ ع ــر املحاف كان االخ

مئة عام من الكراهية.. كيف أصبح القتل الجامعي للكرد رصيداً انتخابياً؟ 
يخيــم الظــام عــى ليــل مدينــة القامشــي واملــدن الحدوديــة غــر 

املحتلــة يف شــال ســوريا منــذ أيــام. فالدولــة الركيــة قصفــت 

ــر  ــة الرئيســية بشــكٍل شــبه كي ع ــة الخدمي ــج البني بشــكٍل ممنه

ــة. ــارات جوي غ

عــى أن هــذا الخــراب، بلونــه الحــايل، ياحــق حيــوات الكــرد، أفــراداً 

ومجتمعــاٍت، منــذ مئــة عــام. كان هنــاك خــراٌب ممتــد بلــوٍن آخــر 

ــة. مــألت  ــة العثاني ــار الدول فيــا ســبق وانقطــع ســياقه مــع انهي

ــن  ــام( م ــرن الظ ــد، )ق ــياق الجدي ــات الس ــع صفح ــات القم حم

1923 إىل 2023، كامــاً يف تركيــا وإيــران والعــراق وســوريا، إذ اتبعت 

الــدول األربــع التــي تديــن بوجودهــا )يف حالتــي ســوريا والعــراق( 

واســتمراريتها )يف حالتــي تركيــا وإيــران( إىل االســتعار نفســه، 

قاعــدة وزيــر الداخليــة العثــاين يف حقبــة االتحــاد والرقــي الســوداء 

املســاة »الصنــدوق املغلــق«. اســتخدم الوزيــر هــذا التعبــر خــال 

ــة  ــاٍف داخلي ــة استكش ــداد ألول حمل ــاً لإلع ــراً داخلي ــه مؤمت افتتاح

ــدوق  ــذا الصن ــا. يف ه ــتان وأرميني ــتعاري يف كردس ــع اس ذات طاب

املغلــق كل يشء مبــاح بعيــداً عــن أعــن العــامل!

ــة«  ــة القومي ــوذج »الدول ــاش من ــة، ع ــة املاضي ــوام املئ ــال األع خ

مجــده يف الــرق األوســط. وعــى الرغــم مــن فشــلها الذريــع 

ــاً  ــجلت نجاح ــة س ــذه الدول ــون، إال أن ه ــم القان ــة وحك يف التنمي

اســتثنائياً يف تغيــر املــزاج الشــعبي لإلميــان بطهرانيــة الدولــة 

وحرمانيــة التشــكيك يف طبيعتهــا وطبعتهــا السياســية األحاديــة 

ــا  ــا حــداً أنه ــغ نجاحه ــة. وبل ــوع والتعددي ــاء التن القامئــة عــى إلغ

قامــت بتغيــر ذهنيــة التيــارات املعارضــة لهــا لتكــون نســخًة 

مطابقــة لهــا حــن تكــون املســألة تغيــر هويــة الدولــة مــن كيــاٍن 

ــدة  ــوام عدي ــن أق ــكل م ــة تتش ــٍة وطني ــتيايئ إىل دول ــري اس عن

ــة –  ــروف الدولي ــم الظ ــح – بحك ــرايف أصب ــٍز جغ ــاركة يف حيّ متش

واحــداً. لذلــك، فــإن الحديــث عــن فشــل الدولــة الوطنيــة الحديثــة 

ــة  ــيخ العنري ــوذج يف ترس ــذا النم ــاح ه ــب نج ــرق، يحج يف امل

وجعلهــا ثقافــة عامــة عــر ضــخ معلومــاٍت مضللــة يف اتجــاٍه واحــد 

تنــال مــن وجــود الكــرد وتشــكك يف أن لهــم شــأٌن يف التاريــخ! 

ــة يف أن  ــة املضلل ــا وتنســف الرواي ــك ال حــر له ــة عــى ذل واألمثل

ــية.  ــة سياس ــاج أنظم ــي نت ــع ه ــدول األرب ــة يف ال ــة الكردي القضي

ــة طلعــت  ــت لجن ــات، حــن كان ــك يف البداي ــر كذل ــاً كان األم وحق

ــة  ــج صادم ــا االستكشــافية يف األناضــول وكردســتان ترســل نتائ باش

ــادة بــأن ســكان البــاد، خاصــًة األتــراك، يرفضــون تعريــف  إىل القي

أنفســهم بداللــة القوميــة الركيــة. لكــن الحقــاً، تغــر املــزاج 

االجتاعــي إىل درجــٍة مهولــة مــن الكراهيــة. هــذه األيــام، ال يخلــو 

ــريك عــى  ــط العــدوان ال ــن رب ــريك م ــٌل ســيايس يف الشــأن ال تحلي

مناطــق اإلدارة الذاتيــة يف يف شــال ورشق ســوريا باالنتخابــات 

املقبلــة. بــل حتــى القيــادة الركيــة نفســها ال تنكــر ذلــك، وســبق أن 

اســتباحت عفريــن ورسه كانيــه “رأس العــن” وتــل أبيــض وأحالتهــا 

ــة،  ــردي. وهــذه خاصــة مخيف ــي الك إىل أطــاٍل للوجــود االجتاع

ــا  ــن. م ــدى املتابع ــراً ل ــت النظــر كث ــا ال تلف ــن أنه ــم م عــى الرغ

الــذي يعنيــه أن يزيــد الهجــوم عــى شــعٍب يف دولــٍة مجــاورة 

واقتاعــه مــن أرضــه وتدمــر بيوتــه وتوطــن غربــاء عــن مدنهــم يف 

ــة  ــات؟ حقيقــة اإلجاب دوره وأســواقه، مــن فــرص الفــوز يف االنتخاب

ــات الســام االجتاعــي، لكــن أصحــاب الشــأن  محرجــة وفــق أدبي

االنتخــايب ال يخجلــون مــن الخاصــة، وهــو أن الكراهيــة والحــروب 

مطلــب لريحــة انتخابيــة واســعة ولهــا عائــد ضخــم مــن األصــوات. 

مــن أيــن تــأيت هــذه األصــوات؟ ومــن أيــن نشــأت هــذه الريحــة 

االنتخابيــة التــي ال تــردد يف مكافــأة أي قائــد يقتلــع شــعباً مقيــاً 

عــى أرضــه وتريدهــم بــن املخيــات وطــرق املــوت؟ إنهــا 

ــة  ــي كانــت ترفــض تعريــف نفســها بدالل ــا الت مــن الريحــة ذاته

القوميــة خــال الحــرب العامليــة األوىل. كيــف حــدث هــذا التغيــر 

ــا  ــة يف أنه ــة العنري ــة القومي ــاح الدول ــن نج ــا يكم ــايب؟ هن االنق

ــع. ــن املجتم ــا داخــل جــزء م خلقــت صــورة عنه

ــران.  ــراق وإي ــوريا والع ــا وس ــوذج يف تركي ــذا النم ــل ه ــدث مث ح

طبيعتهــا  مــع  تتــاءم  شــخصيٍة  صناعــة  يف  الدولــة  نجحــت 

ــره  ــن تأث ــل م ــاه والتقلي ــذا االتج ــر ه ــيتطلب تغي ــة. وس األحادي

ــات ذات  ــا حكوم ــدة تتبناه ــاٍت جدي ــيايس أطروح ــايب والس االنتخ

ــي  ــاب التعاي ــأة الخط ــى مكاف ــوم ع ــة تق ــة عريض ــدة ائتافي قاع

الســلمي عــى نحــو مــا فعــل حــزب العدالــة والتنميــة حــن وصــل 

ــاً  ــاً عارم ــا تفويضــاً اجتاعي ــام 2002. مل تشــهد تركي إىل الســلطة ع

ــة.  ــة والتنمي ــه حــزب العدال يف تاريخهــا الحديــث كالــذي حظــي ب

وبــدأ هــذا اإلنجــاز التاريخــي يتبــدد حــن انقســمت أصــوات 

ــعوب  ــزب الش ــا إىل ح ــزٌء منه ــب ج ــة وذه ــة التاريخي ــذه الكتل ه

ــزب  ــزام ح ــدم الت ــة ع ــر نتيج ــرى أصغ ــزاٍب أخ ــي وأح الدميقراط

الســلطة بالوعــود التوافقيــة التــي بنــى نجاحــه عليهــا. وبــدالً 

ــّر  ــذا التغ ــع ه ــش م ــة يف التعاي ــؤولية التاريخي ــي باملس ــن التح م

وتصحيــح مســاره، انــزاح بشــكٍل متطــرف إىل جهــٍة أخــرى تحظــى 

ــن  ــة ع ــا االنتخابي ــوع قوته ــد مجم ــية ال يزي ــح هامش ــم رشائ بدع

ــٍة  ــي خطــاب أقلي ــة. ومــن أجــل اســتقطابهم، لجــأ إىل تبن 7 يف املئ

ــر.  ــب األغ ــطورة الذئ ــل أس ــة متث ــعاراٍت خرافي ــع ش ــة ترف متطرف

ــدأت  ــه، ب ــام 201٥. ومن ــذ ع ــع من ــٍو رسي ــى نح ــر ع ــدث األم وح

سياســٌة عدوانيــة خــارج الحــدود تســتهدف الكــرد تحــت مســميات 

ــن حــزب العــال الكردســتاين إىل  ــم جســدياً، م ــرر قتله ــدة ت عدي

وحــدات حايــة الشــعب ثــم قــوات ســوريا الدميقراطيــة. الكارثــة 

ــاً أن خطــاب الحــرب  ــا حالي ــي تشــهدها تركي ــة الت الربوية-الثقافي

ــة  ــة األناضولي ــة للفــوز، وهــذا ألن الكتل والعــدوان الخارجــي ماكين

العريضــة التــي أوصلــت حــزب العدالــة والتنميــة إىل الحكــم عــام 

ــن الســام إىل الحــرب  ــه م ــر خطاب ــه حــن تغ ــض عن 2002 مل تنف

ــة.  ــان الجمهوري ــودي لكي ــٌد وج ــاك تهدي ــون هن ــن دون أن يك م

واآلن، ســيلقى أي حــزٍب يدعــو إىل إعــادة الســام للداخــل وتخفيــف 

ــة يف  ــّدرات الدول ــتعال مق ــن اس ــف ع ــزيب والك ــتقطاب الح االس

حــروٍب حزبيــة انتخابيــة هزميــًة ســاحقة داخــل الكتلــة االنتخابيــة 

ــه  ــس ألن املجتمــع يف طبيعت ــة. وحــدث هــذا التحــول لي األناضولي

ينحــو نحــو التطــرف، بــل ألن الســلطة، النظــام الحاكــم، عمــل عــى 

ــن  ــة، م ــوى الدولي ــر أن الق ــف أك ــول. واملخي ــذا التح ــة ه هندس

الواليــات املتحــدة إىل روســيا، إىل جانــب القــوى اإلقليميــة، تدعــم 

ــرق  ــات ال ــل مجتمع ــة داخ ــى الكراهي ــم ع ــاه القائ ــذا االتج ه

األوســط بتفضيلهــا اســتمرار الرئيــس الــريك رجــب طيــب أردوغــان 

يف الســلطة وعــدم حــدوث تغيــر يف انتخابــات 2023. الحالــة ذاتهــا 

ــران. ــي ســوريا وإي ــق عــى نظام تنطب

إىل اليــوم، ال توجــد أي مــؤرشاٍت عــى أن القــوى الدوليــة املتصارعــة 

ترغــب يف تغيــر ســيايس يف تركيــا وإيــران، وليــس مــن الصــواب يف 

ــة  ــة البيني ــة خطــاب الكراهي ــن رعاي ــة م ــوى الدولي ــة الق يشء ترئ

وتوفــر الحايــة والحصانــة لهــا، وكذلــك متكــن هــذه الكراهيــة مــن 

التعبــر عــن نفســها عــر تفّهــم حروبهــا العدوانيــة ضــد جــزء مــن 

تكوينهــا االجتاعــي.

يف الحالــة الركيــة، يحتــاج تفســر هــذا التعايــش، بــل التحالــف، بــن 

ــن  ــوام م ــا ألع ــاة الحــرب يف 201٥ رمب ــاة الســام يف 2002 ودع دع

الدراســات يف مجــال علــم االجتــاع الســيايس. فكتلــة الســام التــي 

أوصلــت الحــزب إىل الســلطة بقيــت معــه حــن تحولــت السياســة 

ــداٍن لحــرٍب مســتمرة يف الداخــل والخــارج. يف كل األحــوال،  إىل مي

يقــع العديــد مــن األكادمييــن يف ســوء تقديــر لقــدرة الدولــة عــى 

صناعــة مجتمــع يشــبهها. إن مل يكــن كل املجتمــع – بالطبــع ليــس 

كلــه – فجــزء معتــر منــه. وإال، كيــف ميكــن تفســر خطــاب 

ــام يف 2011،  ــد النظ ــروج ض ــر الخ ــذ بواك ــورية، من ــة الس املعارض

التــي تتبنــى رؤيــة أكــر عنفــاً مــن النظــام ضــد التعدديــة بكليتهــا. 

ــرف  ــج لتصــور يع ــاً، جــرى الروي ــة دولي ــة ممول ــر آالت إعامي فع

الكــرد كتكويــٍن اجتاعــي وافــد حديثــاً، وأن الوافــد ال حقــوق 

ــة  ــة املتواري ــا اللفظي ــرة، بتنويعاته ــذه الفك ــل ه ــه. مث ــية ل سياس

والوقحــة، تــردد يف أوســاط الخــواص والعــوام بصــورٍة طاغيــة. فأصل 

التضليــل جــرى يف وقــٍت مبكــر مــن عمــر الدولــة الوطنيــة صنيعــة 

ــم  ــخ القدي ــن التاري ــددة ع ــات مح ــاء مروي ــم انتق ــتعار، وت االس

واألوســط والحديــث تتمحــور يف اتجاهــن؛ األول: نــزع اســتمرارية 

ــة  ــة أزلي ــتمرارية تاريخي ــاع اس ــاين: اصطن ــرد، والث ــن الك ــة ع اإلقام

ــوريا«  أو    ــم.  »س ــه اس ــق علي ــذي أطل ــداً وال ــث ج ــان الحدي للكي

ــن. ــب تســميتها للمعّرب ــا يطي »ســورية«  ك

وغالــب األمــر أن ســوريا اســم إداري ابتلــع، بفضــل االســتعار 

الفرنــي الحديــث، أراٍض ال تنتمــي لجغرافيتــه. ففــي موســوعة 

»معجــم البلــدان«  لياقــوت الحمــوي، ال يوجــد كيــاٌن جغــرايف 

اســمه ســوريا ســوى مــا ورد يف بــاب الســن تحــت اســم »ســورية« 

)بالتــاء املربوطــة( وجــاء يف تعريفهــا: »موضــع بالشــام بــن خنــارصة 

ــة  ــاب »بغي ــورية« يف كت ــم »س ــوت، ورد اس ــل ياق ــلمية«. وقب وس

الطلــب يف تاريــخ حلــب« للمــؤرخ ابــن العديــم )املتــوىف يف 1262 

للميــاد( ضمــن الــكام عــن جبــل األحــص جنــوب حلــب: »ويف هــذا 

الجبــل مدينــة خربــة، وهــي ســورية كانــت مبنيــة بالحجــر األســود، 

وهــي اليــوم خــراب ال ســاكن بهــا«. ويف موضــعٍ آخــر، ذكــر ســورية 

مــرة أخــرى خــال نقلــه القــول املنســوب لهرقــل الــروم بعــد هزميتــه: 

ــق املخطوطــة،  ــداً أن محق ــس بعي ــا ســورية الســام«. ولي ــك ي »علي

ــة  ــاء مربوط ــوريا إىل ت ــم س ــف يف اس ــّول األل ــهيل زكّار، ح ــو س وه

أساســاً.

واســتطرد ابــن العديــم: »وســورية هــي الشــام الخامســة، وأنطاكيــة 

ــا  ــال له ــة يق ــة خرب ــص مدين ــرف األح ــا أن يف ط ــد ذكرن ــا. وق منه

ســورية«. ويف كتــاب »اليواقيــت والــرب يف تاريــخ حلــب« أليب 

ــاً  ــاً معكوس ــر ترتيب ــاد( ذك ــام 1331 للمي ــويف ع ــويب )ت ــداء األي الف

ألقاليــم الشــام فاعتــر أن : »ســوريا هــي الشــام األوىل، وهــي حلــب 

ومــا حولهــا مــن البــاد عــى مــا ذكــره بعــض الــرواة«. وأقــدم مــن 

هــذه املصــادر كلهــا هــو كتــاب ابــن عبدربــه األندلــي )تــويف عــام 

940 للميــاد( ومل يذكــر فيهــا اســم ســوريا يف تقســيات الشــام، 

ــى  ــا العظم ــن، ومدينته ــم الشــام الخامســة وهــي قنرسي ــال: »ث فق

ــة..«. ــاحلها أنطاكي ــب.. وس ــلطان: حل ــث الس حي

ــدم  ــا تق ــع كل ــة وال موض ــا هوي ــاً ب ــوريا فضفاض ــم س ــي اس وبق

ــرن التاســع عــر يف أول شــكٍل إداري رســمي  ــر يف الق ــن، وظه الزم

خــال التقســيات العثانيــة الجديــدة يف بــاد الشــام فظهــرت 

ــل  ــن األص ــلخ ع ــق وتنس ــى دمش ــدل ع ــأة لت ــوريا« فج ــة »س والي

ــال  ــع احت ــا. وم ــايل إىل أنطاكي ــايص الش ــب ووادي الع ــي حل وه

ــو  ــام إداري ــة، ق ــة الجنوبي ــن األرايض العثاني ــين والريطاني الفرنس

ــق آدم  ــذ خل ــخ من ــرة يف التاري ــألول م ــوري«. ف ــاٍد »ث ــا باجته فرنس

ــاد الشــام تحــت  ــرة إىل ب ــة الجزي ــام 1920، تنضــم منطق ــى ع وحت

ــوريا«. ــو »س ــع ه ــم جام اس

ــر  ــه ع ــوريا ودالالت ــم س ــأن اس ــابق بش ــتطراد الس ــن االس ــة م الغاي

التاريــخ، وكيــف تــاىش ثــم ظهــر فجــأًة نهايــة القــرن التاســع عــر 

وتوّســع بقــوة االســتعار الفرنــي نحــو الجزيــرة، تفكيــك األســطرة 

الركيكــة لوقائــع الحــارض القريــب والصغــر جــداً، وأن أحــداً ال ميلــك 

ــه  ــة رسديت ــتطيع صناع ــع يس ــة، وأن الجمي ــة متصل ــًة تاريخي رسدي

الخاصــة االنعزاليــة واالســتيائية والعدوانيــة متــى مــا قــررت الطبقــة 

القياديــة، ســواًء يف الــدول أو الحــركات املناهضــة لهــا. غــر أن هــذا ال 

يولّــد ســوى تعميــق الكراهيــة ومراكمــة األحقــاد، إذ ال يوجــد كيــاٌن 

عــى األرض ميثــل إرادًة ســاوية مخصصــة ضــد أخــرى.

 املرصد الكردي للدراسات
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سياسة3

رصح عضــو املجلــس التنفيــذي ملنظومــة املجتمــع الكردســتاين )KCK( مصطفــى قــره 

ــال "إذا  ــا، وق ــات يف تركي ــج االنتخاب ــيوضح نتائ ــردي س ــعب الك ــال الش ــو، أن نض س

ــف الكــدح  ــوة تحال ــا فســيتم مــن خــال ق ــة يف تركي ــة والدميقراطي تحققــت الحري

ــة". والحري

 )KCK( يف حديــث مطــول لعضــو املجلــس التنفيــذي ملنظومــة املجتمــع الكردســتاين

ــا  ــزال عــى تركي ــات الزل ــره ســو، حــول نضــال الشــعب الكــردي وتداعي مصطفــى ق

و االنتخابــات الركيــة  أشــار إىل  أن النمــوذج الــذي خلقــه القائــد أوجــان يف 

ــل  ــوره يف داخ ــه وط ــه جمع ــك فأن ــا ش ــابق، ب ــاً يف الس ــود أيض ــجن، كان موج الس

ــر  ــة، وتحري ــه، ويف هــذا الســياق، أوضــح منــوذج املجتمــع الدميقراطــي، البيئ معتقل

املــرأة، كــا إنــه أوضــح أيضــاً خــط الحداثــة الرأســالية، وعــى هــذا األســاس أشــر 

ــه  ــر إن ــة، وأظه ــة العنري ــام الدول ــد نظ ــة ض ــة الدميقراطي ــام الكونفدرالي إىل نظ

ــل بنمــوذج  ــة، ب ــع نظــام الدول ــس م ــة، لي ــذه الطريق ــق االشــراكية به ميكــن تحقي

الكونفدراليــة الدميقراطيــة، وحــدد خــط حريــة املــرأة، بينــا ســوف يصبــح هــذا اآلن 

خطــاً إيديولوجيــاً للمضطهديــن، الشــعوب، والكادحــن يف جميــع أنحــاء العــامل، كــا 

حــدث يف القــرن الـــ 1800، عندمــا ظهــرت الرأســالية والتحالــف الحــر الرأســايل، 

أصبــح ماركــس وأنجلــس رداً لنضــال الكادحــن واملضطهديــن، فأنهــا قدمــا نظريــة 

ــن  ــري للمضطهدي ــتوى النظ ــي املس ــة ه ــذه النظري ــت ه ــر، وكان ــتقبل الح للمس

والكادحــن منــذ 1٥0عامــاً، كانــت قبــل 1٥0 عامــاً، لكــن مل تتطــور الرأســالية 

ــة  ــم تعريــف النظري ــا قبــل 1٥0 عامــاً، كان يت ــم والتكنولوجي ــراَ، ومل يتطــور العل كث

ــن  ــح كا م ــد أوض ــن ق ــور، لك ــه قص ــا أوج ــك، كان فيه ــرة، لذل ــراكية ألول م االش

ماركــس وأنجلــس تقيياتهــا بشــعورها العميــق للمســؤولية وشــكا تأثــراً كبــراً، 

لقــد أثــرا علينــا جميعــاً، كــا أنهــا شــكا تأثــراً يف مقاومــة القائــد أوجــان أيضــاً، 

وقــد بــدأ القائــد أوجــان بخــوض النضــال بتأثــر ذلــك الفكــر االشــرايك، فــإن كا مــن 

نشــاطنا النضــايل، وأيضــاً انهيــار االشــراكية املشــيدة، تــم تحديــد منــوذج جديــد بنــاًء 

عــى تقييــم شــامل للرأســالية، عــى هــذا األســاس التقييــم الشــامل للمجتمــع مــن 

قبــل القائــد أوجــان، هــذا النمــوذج يظهــر للنــاس املســار الصحيــح اليــوم، وبهــذه 

ــس  ــة، يتبناهــا الشــبيبة، املــرأة واإلنســانية جمعــاء، والعــال، كان الكونفران الطريق

ــر بهــذا الشــكل. ــا ذا مغــزى كب ــوب أفريقي ــذي عقــد يف جن ال

سيكون للزلزال تأثر كبر عى الحياة السياسية

ــرة،  ــآالم كب ــزال تســبب ب ــة، الزل ــاً : " حقيق ــره ســو  قائ ــه  أشــار ق  ويف مــن حديث

ــات اآلالف مــن األشــخاص لحياتهــم، ويحتمــل وجــود عــرات اآلالف مــن  فقــد مئ

ــة الخطــورة. ــه وضــع يف غاي األشــخاص تحــت األنقــاض، إن

ولذلــك، مــرة أخــرى أقــول، رحمــة اللــه عــى الضحايــا، واتقــدم بالتعــازي لعوائلهــم 

ولشــعبنا، وأمتنــى الشــفاء العاجــل للجرحــى واملصابــن.

ــاً، مــن الخطــأ أن يتــم اعتبــاره  ــزاالً عادي إنــه وضــع مأســاوي جــداً، هــذا مل يكــن زل

زلــزاالً عاديــاً، يجــب تحديــد أســباب وفــاة ذلــك العــدد الكبــر مــن النــاس، يجــب أن 

يفهــم هــذا األمــر، يجــب التحقيــق يف هــذا الزلــزال الــذي تســبب يف مقتــل الكثــر 

مــن النــاس وحــدوث كل هــذا الدمــار، ويجــب الحصــول عــى نتائــج مفصلــة منــه، 

وســيؤثر عــى الوضــع الســيايس يف تركيــا، وســيؤثر عــى الحيــاة املجتمعيــة، وســيؤثر 

عــى الحيــاة بأكملهــا

ــع  ــاف املجتم ــة أطي ــي أن كاف ــذا يعن ــم، وه ــدن مه ــة يف امل ــوم اإلدارة املحلي مفه

ســتكون حساســة ومســؤولة تجــاه كافــة األحــداث التــي تحصــل يف املدينــة، 

ســيكونون مســؤولن تجــاه نظافــة الهــواء وامليــاه والبيئــة والحفــاظ عليهــم، وإذا مــا 

ــة  ــزالزل، ومفهــوم اإلدارة املحلي ــازٍل تتحمــل ال ــاء من ــزال مــا، ســيعملون لبن وقــع زل

للمدينــة تحقــق هــذا األمــر، ولذلــك فــإن التنميــة املحليــة مهمــة للغايــة، املجتمــع 

لديــه كلمــة، لقــد قلــت هــذه املقولــة ســابقاً يف عــدة أماكــن، حقيقــة هــذه املقولــة 

مهمــة للغايــة: "اليــد تعــرف أيــن تحــك"، ويف هــذا الصــدد، فــإن املدينــة هــي جســم 

واحــد، مــن يعلــم إىل مــاذا ســيؤول مصــر املدينــة؟ اإلدارة والحكومــة املحليــة تعلــم، 

ــه  ــذي ألحقت ــرر ال ــدى ال ــف م ــذا األمل، كش ــزال، ه ــذا الزل ــياق، ه ــذا الس ويف ه

ــا  ــوا تحــت األنقــاض، أدركن ــن دفن ــات اآلالف مــن األشــخاص الذي شــخال مــوت مئ

مــدى ســوء الحكومــة املركزيــة، الحكومــة املحليــة جيــدة، ويف هــذا الصــدد، ينبغــي 

ــة.  ــة املركزي ــدرك هــذه الحقيقــة، وأن يخــرج ضــد هــذه الحكوم للمجتمــع أن ي

وتركيــا مل تعــد حكومــة مركزيــة حتــى، بــل هــي حكومــة رجــل واحــد، مثــل هتلــر، 

ــة  ــإن الحكوم ــك، ف ــت كل هــذه املجــازر، ولذل ــذا الشــكل، حدث ونتيجــة لنظــام به

املحليــة واإلدارة الذاتيــة والدميقراطيــة املحليــة، أمــور بالغــة األهميــة، وهــذه األمــور 

ــى  ــب ع ــم، يج ــع املنظ ــاس املجتم ــى أس ــة ع ــا مبني ــاس؟ إنه ــى أي أس ــة ع مبني

ســكان املدينــة أن ينظمــوا أنفســهم وينبغــي لتنظيمهــم أن يكــون مبينــاً عــى أســاس 

الكونفدراليــة الدميقراطيــة، وإذا مــا زادت مهــام وواجبــات البلديــات، فإنهــا ســتنظم 

املجتمــع بشــكل أفضــل، واآلن، هــذا هــو الحــال يف أوروبــا والعــامل، توجــد هنــاك إدارة 

ذاتيــة محليــة، البلديــات تقــوم بالكثــر مــن األشــياء، ويف الوقــت الحــايل، ينبغــي لنــا 

أن نصــل إىل هــذا أيضــاً. 

 وأكــد قــره ســو أن النظــام الــريك وضــع كل مقــدرات الدولــة ووجــه كل سياســاتها 

ضــد الشــعب الكــردي ومعادتــه. 

ــيء،  ــذا ال ــر إىل ه ــا أش ــر، أن ــذا األم ــدرك ه ــه أن ي ــع بأكمل ــى املجتم ــب ع "يج

ــم  ــة، ومعاداته ــكلة الكردي ــل املش ــو ح ــرة، ه ــذه اآلالم الكب ــاة ه ــبب يف معان الس

للكــرد، الن عدائهــم ضــد الكــرد هــو عــداء ضــد نظــام اإلدارة املحليــة هــذا، والنظــام 

الــذي بنــي نتيجــة ملعــاداة الكــرد، اآلن تســبب مبــوت مئــات اآلالف مــن األشــخاص، 

ولذلــك ينبغــي لجميــع القــوى الدميقراطيــة لكافــة مواطنــي وأبنــاء املجتمــع يف تركيــا 

أن تقــف عنــد هــذا األمــر، ألن عــداء الكــرد يســمم كل يشء يف تركيــا، وهــذا يــؤدي 

إىل تطــورات خاطئــة، ولهــذا ينبغــي لــكل شــخص أن يــدرك هــذا األمــر، ال ميكــن حــل 

هــذه املشــاكل بــدون حــل املشــكلة الكرديــة والتخــي عــن معــاداة الكــرد، ألنــه إذا 

مــا قيــل بأنــه يجــب للمنطقــة أن تتطــور، فــإن هــذا األمــر ال ميكــن أن يحــدث فــوراً، 

يقولــون بــأن الكــرد يتلقــون االســتفادة، العلويــون يتلقــون االســتفادة، والعــرب أيضــاً 

يتلقــون االســتفادة، ويعرضــون، ويف هــذا الســياق، يجــب أن تؤخــذ تجربــة ماثلــة 

مــن هــذا الزلــزال".

 سياسات النظام الرتيك مبنية عىل معاداة الكرد لذلك تعاين تركيا من أزمات كبرية

يف الذكرى 12.. رضورة البحث عن إجابات سوريّة لألسئلة الصعبة  
يــرى الكاتــب الصحفــي بشــار عبــود إن  الشــعب الســوري 

قــد أصيــب بخيبــة كبــرة بعــد ســنوات طويلــة  مــن 

ــة  ــل األزم ــه  ح ــات في ــت ب ــلطة،  يف وق ــى الس ــراع ع ال

شــبه مســتحيل يف ظــل  ارتهــان النظــام  واملعارضــة للخــارج 

واســتام األوامــر وتنفيذهــا مبــا يخــدم مصالــح الــدول التــي 

ــد". تتحكــم مبصــر البل

 ويضيــف  عبــود يف مقالتــه " يف الذكــرى 12.. رضورة البحــث 

عــن إجابــات ســوريّة لألســئلة الصعبــة " والتــي نــرت عــى  

املوقــع االلكــروين للمركــز الكــردي للدراســات "عندمــا هــّز 

الشــارع الســوري الســلطة الحاكمــة يف دمشــق، ظّنــت 

ــَدْت مــن رحــم االســتبداد، أن الفرصــة  املعارضــة، كونهــا ُولِ

ســانحٌة لاســتفراد بالحكــم، ففكــرت بعقليــٍة انقابيــة رصفــة 

واســتنفرت كل جهودهــا فقــط مــن أجــل اإلطاحــة ببشــار 

األســد والجلــوس مكانــه..... إن  املعارضــة الســورية وقعــت  

يف فــخ الطائفيــة وارتضــت االرتهــان للقــوى الخارجيــة 

عقــاين  هــو  مــا  كل  عــى  الشــعبوي  وطغــى خطابهــا 

ــي...." ــوازن ووطن ومت

  نص املقال:

مــن يســتطيع أن يؤكــد عــدم وقــوع املجتمــع الســوري يف 

قبضــة االســتبداد إذا مــا ســقط نظــام األســد؟ كيــف ميكــن 

منــع إنتــاج اســتبداد جديــد ال يجعلنــا نواصــل دفــع األمثــان 

ــوم  ــق الســوريون الي ــا اآلن؟ هــل يتف ــي ندفعه ــة الت الثقيل

عــى مفهــوٍم واحــد للدولــة الوطنيــة؟ وهــل لدينــا أي 

تصــوٍر عــن بنيــة النظــام الدميقراطــي بتطبيقاتــه الحقوقيــة 

ــوق  ــل الحق ــي تكف ــة الت ــه التريعي ــتورية وقوانين والدس

للجميــع كــا الواجبــات عليهــم؟ هــل رحيــل بشــار األســد 

ــه ســيكون  ــا أم أن عــن الحكــم ســيعالج وحــده كل معاناتن

ــا  ــي راكمته ــآيس الت ــاً بامل ــر جــداً قياس ــل صغ مجــرد تفصي

ســنون الحــرب، وتحتــاج كل واحــدة منهــا إىل ســنوات مــن 

ــا؟ ــة إلصاحه ــود الوطني الجه

ــة  ــا مروعــاً ســورياً بحوامــل سياســية واقتصادي هــل جّهزن

ــعب  ــات الش ــه كل مكون ــق علي ــة تواف ــة وثقافي واجتاعي

مــن إدلــب إىل الســاحل ومــن درعــا إىل عفريــن والقامشــي؟ 

مــروع مينــح املواطنــن حقوقهــم املُســتحّقة والتــي ُســلِبَت 

ــع  ــا يضي ــا ينكــر أن بلدن منهــم عــى مــدار عقــود. مــن من

أمــام أعيننــا فيــا نحــن نديــر ظهورنــا لبعضنــا البعــض؟ أمل 

ــا رفضــت املعارضــة الســورية  ــة واألمل عندم نشــعر بالصدم

املســاعدات التــي قدمتهــا اإلدارة الذاتيــة إىل ســكان مناطــق 

شــال yغــري ســوريا عقــب الزلــزال املدّمــر؟ أم أننــا اعتدنــا 

ارتهــان املعارضــة للخــارج فأصبــح ينطبــق عليهــا مقولــة أن 

»الــرب بامليــت حــرام«؟

ــورية، ال  ــروح الس ــت ال ــي طال ــة الت ــنوات الخيب ــب س عق

أظــن أن ســوريان اثنــان لديهــا الحــد األدىن مــن الوطنيــة 

يختلفــان عــى تأخرنــا كثــراً يف اإلجابــة عــى هــذه األســئلة 

ــا عــن العقــل الجمعــي الســوري ألكــر  ــي جــرى تغييبه الت

مــن عقــد.

رمبــا مل يحــن الوقــت بعــد لــي نحــي أوجاعنــا وضحايانــا 

ــزال مســتمراً. لكــن مــن ينكــر أن  ــدم ال ي ــا، فنزيــف ال كله

بلدنــا تحتلــه جيــوش عــّدة؟ ومــن مل يشــاهد طبقــة أمــراء 

وأثريــاء الحــرب وهــي تنمــو عى حســاب الشــعب الســوري 

ــة  ــه إىل 90 يف املئ ــع في ــر املدق ــبة الفق ــت نس ــذي وصل ال

وفقــاً ملنظــات األمــم املتحــدة؟ أال ميكــن القــول، ومبــرارٍة 

شــديدة، أننــا ال منلــك قرارنا الوطنــي والســيادي؟، وأن ال رأي 

ــة الســورين  ــا؟ وأن مهم ــه عــى أرضن ــا نواجه ــا يف كل م لن

)نظامــاً ومعارضــة( اقتــرت عــى اســتام األوامــر وتنفيذهــا 

مبــا يخــدم مصالــح الــدول التــي تتحكــم مبصــر بلدنــا؟!

الشــك بــأن االســتبداد الــذي عشــناه طــوال عقــوٍد عــى يــد 

ــا إىل مــا نحــن عليــه اآلن مــن  نظــام األســد ســاهم بإيصالن

ضيــاع. فمــن ُولـِـَد مــن رحــم الظلــم لــن ينجــو من تشــوهاته 

ــد  ــال العق ــوح خ ــت بوض ــي تجلّ ــهولة، والت ــة بس الكارثي

األخــر. قــد يُشــّكل هــذا االعــراف نقطــة بدايــة الســتيعاب 

املشــكلة وتفّهــم عــدم ثقــة الســورين ببعضهــم ولجــوء كل 

ــن.  ــداً عــن اآلخري ــم للبحــث عــن خاصــه بعي ــّوٍن منه مك

وعليــه، فــإن طريــق العمــل الوطنــي الســوري الجامــع لــن 

ــن يكــون مبقــدور أطــراف  ــاً عــى الســورين، ول يكــون هيّن

ــل  ــودوا مث ــة، أن يق ــن تفرق ــة م ــم الراهن ــراع، بحالته ال

ــية  ــة األساس ــوا اللبن ــه أو أن يضع ــن كل ــل للوط ــذا الِحم ه

ــاء عــى أســس جديــدة ومصالــح مشــركة. ــة البن لعملي

ملاذا مل تنجح املعارضة يف سوريا؟ 

منــذ تــويل املعارضــة الســورية »ســلطة« مقارعــة نظــام 

األســد نيابــًة عــن كل الشــعب الســوري وتأســيس املجلــس 

ــاً  ــث اســمه الحق ــم تحدي ــذي ت ــي يف قطــر 2012، ال الوطن

ــل  ــى فش ــة ع ــٍة للتغطي ــارض« يف محاول ــاف املع إىل »االئت

ــة  ــه قيم ــاٍح ل ــة أي نج ــذه املعارض ــد ه ــس، مل تحص املجل

ــإىل  ــى مســتوى املواطــن. ف ــى مســتوى الوطــن وال ع ال ع

ــه كل الســورين،  جانــب أنهــا مل تتوجــه بخطــاٍب يَطمــِنُّ ل

فإنهــا مل تقنــع دول العــامل بقدرتهــا عــى إدارة البلــد أو 

الحلــول مــكان نظــام األســد أو حتــى مشــاركته يف الحكــم. 

ــرج  ــذي خ ــلَطَْة« ال ــر »السَّ ــام تعب ــذا املق ــرين يف ه ويح

ــن جاســم  عــى لســان رئيــس وزراء قطــر الســابق حمــد ب

ــر  ــاً أن قط ــورية، عل ــة الس ــف املعارض ــا أراد توصي عندم

مؤسســات  لــكل  الداعمــن  أهــم  مــن  واحــدة  كانــت 

ــخصياتها. ــن ش ــر م ــة والكث املعارض

تحليــل  عــى  العمــل  مــن  كذلــك،  والحــال  إذاً،  بــد  ال 

أســباب فشــل املعارضــة بهــدوء دفعــاً إليجــاد منهجيــٍة 

ــو  ــا ه ــع إىل م ــر الواق ــاهم يف تغي ــر تس ــدة يف التفك جدي

ــزو هــذا الفشــل إىل  ــن أن نع ــة، ميك ــراءٍة مبدئي أفضــل. بق

ــاب  ــعة لخط ــاحة واس ــت مس ــورية أعط ــة الس أن املعارض

ــوري  ــعب الس ــن الش ــرى م ــات أخ ــاه مكون ــة تج الكراهي

مــن دون تفكــرٍ بلجــم هــذا الخطــاب أو حتــى التــرؤ منــه، 

عــى الرغــم مــن علمهــا بالــدور الخطــر الــذي لعبــه هــذا 

الخطــاب يف تقســيم الســورين عــى أرض الواقــع. كذلــك، مل 

تتمكــن هــذه املعارضــة مــن تحقيــق أبســط رشوط الكرامــة 

والعدالــة االجتاعيــة للمواطــن الســوري حتــى يف املناطــق 

ــم  ــا زوراً اس ــق عليه ــي تطل ــا اآلن والت ــيطر عليه ــي تس الت

»املّحــّرر«. فضــاً عــن دور املعارضــة الرســمية يف عــدم 

التوصــل إىل عمليــة انتقــاٍل ســيايس حقيقــي بنــاًء عــى مــا 

جــاء يف قــرار جنيــف 22٥4 نهايــة عــام 201٥ والــذي ينــّص 

جوهــره عــى أن يكــون الحــل ســورياً بالكامــل وأن يحقــق 

كل مطالــب الشــعب وأن تبقــى ســوريا موحــدة لــكل 

ــا. ــس لجــزٍء منه ــا ولي مكوناته

ــا إىل  ــن أوصلن ــا م ــة وحده ــت املعارض ــد، ليس ــكل تأكي ب

هــذا القعــر. فجميعنــا يعلــم مــدى رشاســة القــوى الاعبــة 

ــه، فضــاً عــن أن  ــا في ــا ومــدى تشــابك مصالحه عــى أرضن

طبيعــة الــراع ذاتــه أخــذت منحــاً آخــر بأبعــاٍد ذات طابــعٍ 

ــراين والــريك ودول  ــرويس واإلي دويل وإقليمــي إثرالتدخــل ال

الجــوار يف األزمــة الســورية، إذ مل يعــد باإلمــكان معالجــة أي 

ملــٍف ضمــن حــدود البلــد مبعــزٍل عــن املنطقــة ككل. وأي 

ــق  ــا مل تتحق ــل م ــذا الح ــل ه ــيعرقل مث ــي س ــرف خارج ط

مصالحــه. لكــن ومــع فهمنــا لــكل تفاصيــل دور هــذا 

العامــل الخارجــي، إال أنــه ال ميكننــا تجاهــل الــدور األســايس 

ــا نحــن  ــا إىل م للمعارضــة ومؤسســاتها وأفرادهــا يف وصولن

عليــه.

خــرج الشــعب ضــد نظــام األســد يف 2011 نتيجــة اإلحســاس 

بالكرامــة  شــعورنا  النعــدام  انتفضنــا  والظلــم.  بالقهــر 

والعدالــة والحريــة وليــس رغبــًة يف إشــعال حــرٍب مــع 

ســلطٍة نعلــم ســلفاً أنهــا خــارسة. لكــن املعارضــة، كونهــا مل 

ــا ناقصــة الخــرة  تكــن تبحــث ســوى عــن الســلطة، وكونه

ــر. ــات الجاه ــتوى تطلع ــق ملس ــة، مل ترت والتجرب

كان ميكــن لهــذا التدخــل اإلقليمــي والــدويل أن يشــكل قيمًة 

يف عمــل املعارضــة بــدل االســتكانة واالرمتــاء يف أحضــان 

الــدول أســوًة مبــا فعلــه النظــام. كانت تســتطيع ـ عــى األقل 

ـ توجيــه خطابهــا إىل الشــعب الســوري بأكملــه تدعــوه فيــه 

للوقــوف صفــاً واحــداً ضــد اســتبداد النظــام والــدول التــي 

ــاً  ــن كان ســرفض خطاب ــا عــى حــٍد ســواء. فم ــل بلدن تحت

ــذا؟ كان بإمــكان املعارضــة أن تتســلّح بالشــعب  ــاً كه وطني

ــن كل  ــن م ــتقبل اإلرهابي ــه، ال أن تس ــد أعدائ ــوري ض الس

دول العــامل ثــم تعــرف بهــم ضمــن صفوفهــا وبأنهــم جــزء 

مــن الثــورة؟!

لقــد ســقطت املعارضــة الســورية يف فــخ الطائفيــة وارتضــت 

االرتهــان للقــوى الخارجيــة وطغــى خطابهــا الشــعبوي عــى 

كل مــا هــو عقــاين ومتــوازن ووطنــي، فأصبــح خوفنــا منهــا 

كســورين أكــر بكثــر مــن اســتمرار نظــام األســد يف الحكــم 

عــى الرغــم مــن رفضنــا لطغيانــه واســتبداده وجرامئــه.

ــعب  ــرج الش ــة  إىل  ان خ ــن املقال ــب يف م ــر  الكات  ويش

بالقهــر  اإلحســاس  نتيجــة   2011 يف  األســد  نظــام  ضــد 

والظلــم. »انتفضنــا النعــدام شــعورنا بالكرامــة والعدالــة 

والحريــة وليــس رغبــًة يف إشــعال حــرٍب مــع ســلطٍة نعلــم 

ســلفاً أنهــا خــارسة. لكــن املعارضــة، كونهــا مل تكــن تبحــث 

ــة، مل  ــرة والتجرب ــة الخ ــا ناقص ــلطة، وكونه ــن الس ــوى ع س

إىل  ...فســاهمت،  الجاهــر«.  تطلعــات  ترتــق ملســتوى 

وأد  الخارجيــة، يف  والتدخــات  النظــام  مــن  كل  جانــب 

ــر  ــلوكها »غ ــة س ــدت، نتيج ــوري. ومّه ــعب الس أحــام الش

ــه مل  ــول بأن ــي« الســتمرار األســد إىل اآلن. وميكــن الق الوطن

تــؤّد معارضــة يف التاريــخ دور املســاعد لجّادهــا كــا فعلــت 

ــورية. ــك الس تل

 ويخلــص الكاتــب يف ختــام مقالتــه إىل  طــرح الســبيل 

لحــل  األزمــة الســورية وذلــك عــر   اعــادة تشــكيل  الهويــة 

ــورية. ــة  الس الوطني

»يرتــب عــى الطــرح األســايس لبنــاء مقدمــات العمــل 

ــى  ــا ع ــن ضبطه ــث ميك ــّددة بحي ــلوكيات مح ــي س الوطن

ــة  ــن اإلجاب ــن؟ ال ميك ــوريا إىل أي ــايل: س ــؤال الت ــاع الس إيق

عــى هــذا الســؤال مــن دون وجــود نُخــب ســوريّة وطنيــة 

ــادة  ــى إع ــل ع ــواالة وتعم ــة وامل ــوم املعارض ــاوز مفه تتج

تشــكيل الهويــة الوطنيــة الســورية التــي شــّوهها االســتبداد 

مــن جهــة، وتهافــت املعارضــة إىل الســلطة مــن جهــة أخرى. 

نُخــٌب تنظــر مبســاواٍة إىل جميــع املواطنــن الســورين، فــا 

فــرق بــن العلــوي والســني والــدرزي واملســيحي الذيــن مل 

ــريب  ــردي والع ــن الك ــز ب ــاء، وال متيي ــم بالدم ــخ أياديه تتلطّ

والركــاين واألرمنــي يف الحقــوق والواجبــات. ويحتــاج ذلــك 

إىل العمــل عــى متتــن الجســور بــن جميــع املكونــات 

ــا،  ــا بينه ــد العــون في الســورية مــن دون اســتثناٍء، ومــد ي

ــات مــن  ــن هــذه املكون ــم العمــل عــى تجســر الهــوة ب ث

خــال مشــاريع وطنيــة سياســية واقتصاديــة تســتند إىل 

ثوابــت حقوقيــة دســتورية وتريعيــة يشــعر فيهــا الجميــع 

ــت  ــم ميتلكــون حصــًة يف بلدهــم، وثواب ــم أحــرار وأنه بأنه

حقوقيــة اقتصاديــة يشــعر معهــا املواطــن بأنــه يتمتــع 

ــة. ــة االجتاعي ــن العدال ــل م ــه الحــد األمث ــه ولدي بكرامت

ــذي  ــر الفينيــق ال ــا مــن مل يســمع بأســطورة طائ ليــس بينن

ــرددون  ــا ي ــا كان آباؤن ــراً م يبعــث نفســه مــن املــوت. وكث

عــى مســامعنا أن شــعبنا الســوري مثــل هــذا الطائــر 

ــه. هــا  ــا شــعر بنهايت ــاد كل ــن الرم ــب يقــوم مــن ب العجي

ــا عــى  ــا مبــا يعينن ــا لنعمــل عــى تجديــد فكرن هــي فرصتن

ــادة  ــر إع ــم ع ــعة تت ــاٍء واس ــة بن ــز إىل عملي ــل العج تحوي

ــة.  ــة واالقتصادي ــه اإلبداعي ــعبنا وطاقات ــات ش ــة بإمكان الثق

ــنوات الـــ12  ــار الس ــا غب ــن كاهلن ــض ع ــا لننف ــي فرصتن ه

ــتوري  ــي دس ــٍن حقوق ــول إىل وط ــل الوص ــن أج ــرة م األخ

يعيــش فيــه الجميــع بحريــٍة وكرامــة ومينــع تجــار الــدم مــن 

ــعبنا.  ــا وش ــق وطنن ــا ومتزي ــم بآالمن ــتمرار يف متاجرته االس

ــام  ــذا الع ــورة ه ــرى الث ــون ذك ــي تك ــاً ل ــل جميع فلنعم

ــا«. ــق فين ــر الفيني ــاظ طائ ــوة إليق ــة دع مبثاب
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محمد شيخو ... هوية الفن الكردي رمز السالم
ــد شــيخو "  ــان   الكــردي محم ــا رحــل الفن ــل 34 عام قب

ــزة مــن  ــاً شــكل ركي ــاً فني ــاركاً خلفــه ارث Bavê Felek"، ت

ــث واملعــارص. ــن الكــردي الحدي ــز الف ركائ

ــر  ــيخو الكث ــد ش ــان محم ــع الفن ــدة، صن ــنوات عدي لس

مــن األعــال القيمــة للفــن والثقافــة الكرديــة، وباألخــص 

يف مجــال املوســيقى، ولعبــت أعــال محمــد شــيخو 

ــردي،  ــعب الك ــة الش ــال حري ــة يف نض ــغ األهمي دوراً بال

ــا  ــي صنعه ــتمع إىل األعــال الت ــزال يُس ــا ي ــوم، م وإىل الي

للموســيقى الكرديــة، بحــب وإحســاس عــاٍل ومرهــف، ومل 

تختــف أعــال محمــد شــيخو يف أُمســيات وأفــراح الكــرد 

ــه وموســيقاه. ــم الحضــور بصوت ــه دائ ــداً، ألن أب

ولــد الفنــان محمــد شــيخو يف العــام 1948، يف قريــة 

خجــويك الواقعــة جنــويب مدينــة قامشــلو، لعائلــة مكونــة 

مــن 6 اخــوة و6 اخــوات، وكان هــو األخ األكــر، واســمه 

الحقيقــي هــو محمــد صالــح شــيخو، وتلقــى محمــد 

شــيخو تعليمــه حتــى الصــف التاســع يف مــدارس مدينــة 

قامشــلو وبعدهــا غــادر املدرســة، وإىل جانــب اللغــة 

الكرديــة، كان محمــد شــيخو كان يتحــدث اللغــة العربيــة 

ــة. بطاق

تأثر بوالده الفنان

ونظــراً ألن والــد محمــد شــيخو كان أيضــاً فنانــاً ومغنيــاً، 

ــاء وفــن محمــد شــيخو  ــره عــى غن ــك فقــد كان تأث لذل

فيــه  يتلقــى  كان  الــذي  الوقــت  وجليــاً، ويف  واضحــاً 

تعليمــه يف مدينــة قامشــلو، تعلــم العــزف عــى آلــة 

ــهر  ــان الش ــى بالفن ــا، التق ــته وقته ــاء دراس ــزق، وأثن الب

آرام تيغــران واســتمع إىل أغانيــه وغناهــا معــه أيضــاً، وكان 

يعتــر الفنــان آرام تيغــران جــرساً بــن األغــاين الكاســيكية 

ــة. ــاين الحديث واألغ

تعلم املوسيقى

ــان  ــن الكــرد، واجــه الفن ــد مــن الفنان ــه حــال العدي حال

ــق  ــات والعوائ ــن الصعوب ــر م ــاً الكث ــيخو أيض ــد ش محم

وناضــل مــن أجــل تطويــر فنــه، ويف أواخــر العــام 1969 

ــان محمــد شــيخو إىل  ــات العــام 1970، ســافر الفن وبداي

ــيقى،  ــم واملوس ــة وتعل ــة، لدراس ــروت اللبناني ــة ب مدين

ودرس يف اتحــاد الفنانــن العــرب اللبنانيــن ملــدة عامــن، 

ــوم يف العــزف عــى اآلالت املوســيقية  وتحصــل عــى دبل

محمــد  واصــل  و1972،   1969 أعــوام  وبــن  والغنــاء، 

ــة يف  ــر املوســيقى الكردي ــه مــن أجــل تطوي شــيخو أعال

لبنــان، ويف العــام  1972 وأثنــاء تواجــده يف بــروت، أســس 

ــة  ــرق املوســيقية الكردي ــع الف ــات م محمــد شــيخو عاق

هنــاك، حيــث أن ســعيد يوســف ومحمــود عزيــز ومحمــد 

طيــب طاهــر ورمضــان عمــري ورفعــت داري، كانــوا قــد 

ــاك  ــوا هن ــيخو، وأسس ــد ش ــل محم ــروت قب ــوا إىل ب آت

فرقــة نــوروز بقيــادة ســعيد يوســف، وكانــت لــه عاقــات 

ــة  ــع فرق ــات م ــس عاق ــا أس ــوروز، وبعده ــة ن ــع فرق م

ــي أسســها كــال شــمباز. رسكفــن الت

أصدر  البومه املوسيقي )Ay Gewrê( يف دمشق

جنــوب  إىل  شــيخو  محمــد  ذهــب   ،1973 العــام  يف 

وأســس  وكمقاتــل،  كمغــن  هنــاك  وعمــل  كردســتان 

ــه  ــا توج ــن، وبعده ــرد األخري ــن الك ــع الفنان ــات م عاق

 Ay( نحــو دمشــق، حيــث أصــدر البومــه املوســيقي

هنــاك.  )Gewrê

إذاعة وراديو بغداد

ــي غناهــا  ــإن األغــاين األوىل الت وحســب عــدة مصــادر، ف

محمــد شــيخو كانــت تعــود إىل يوســف بــرازي، ويف 

العــام 1972 ذهــب إىل إذاعــة وراديــو بغــداد مــن أجــل 

ــويت، وهنــاك تعــرف عــى العديــد مــن  التســجيل الص

الشــخصيات الكرديــة، مثــل محمــد عــارف وتحســن طــه 

ــاً،  ــعراء أيض ــن الش ــر، وم ــال طاه ــرواري وش ــى ب وعي

تعــرف عــى صــري بوطــاين وخلــف زيبــاري، ومكــث يف 

بغــداد ألكــر مــن شــهر، وعندمــا عــاد إىل ســوريا، اشــتهر 

ــي  ــه الت ــه أكــر، والبعــض مــن أغاني أســمه وانتــر صوت

 Carek min dîbû :تــم تســجيلها يف بغــداد هــي

 gewrek, Aman dilo, Min bihîstî tu
.nexweşî,Azad e şîrîn

حياة املنفى

مثــل العديــد مــن الفنانــن واملثقفــن الكــرد، عــاش 

ــه  ــك موقف ــى، ولذل ــه يف املنف ــاً حيات ــيخو أيض ــد ش محم

الجــي مــن خــال أغانيــه مل تتســامح معهــا ومل تتحملهــا 

ــن  ــيخو م ــد ش ــم محم ــتهر اس ــد أن اش ــلطات، وبع الس

إذاعــة وراديــو بغــداد وانتــر صوتــه وأصبــح مســموعاً، 

ــة  ــه، وقامــت الدول ــق من ــة الســورية تتضاي ــدأت الدول ب

ــروت،  ــاك إىل ب ــن هن ــق وم ــذه إىل دمش ــورية بأخ الس

ــن  ــرى، ولك ــرة أخ ــوريا م ــود إىل س ــأن ال يع ــه ب ــو ل وقال

محمــد شــيخو ومثــل كل مناضــل كــردي، بنــاًء عى قــراره، 

مــرة أخــرى يعــود إىل ســوريا ويتوجــه ثانيــة إىل بغــداد، 

ويف العــام 1973 يســجل بعــض أغانيــه األخــرى يف بغــداد، 

 Kerkûk Tv ويف ذللــك الوقــت أيضــاً يــزور تلفزيــون

ــا هــي  ــه، وأحداه ــن أغاني ــن م ــات ألغنيت ويســجل كليب

.)Dil kuştiyê awirên çavên te( أغنيــة

أغنية " أعاين يف السجن من الصباح وحتى املساء"

ــل أجهــزة  اعتقــل محمــد شــيخو يف العــام 1974 مــن قب

النظــام يف ســوريا، بســبب مواقفــه وكرديتــه وأغانيــه، 

وتعــرض للكثــر مــن الضغوطــات، وقامــت أجهــزة النظــام 

ــن  ــم م ــن بالرغ ــجنوه، ولك ــراً وس ــه كث ــوري بتعذيب الس

كافــة الضغوطــات التــي مارســها النظــام، محمــد شــيخو مل 

يستســلم وأســتمر بتطويــر فنــه، ويف ذلــك الوقــت كتــب 

ــاح وحتــى املســاء"،  ــه "أعــاين يف الســجن مــن الصب أغنيت

ويف أعــوام 1973 و1974 كان يف بعــض األحيــان يغنــي 

أغنيــة ملــرة واحــدة فقــط وكان يتــم تســجيلها، ولــه الكثر 

مــن األغــاين هكــذا، واعتقــل محمــد شــيخو كثــراً وعــاىن 

مــن التعذيــب والتهديــد، ولكنــه مل يستســلم أبــداً يف 

مواجهــة النظــام الســوري وطــور فنــه مــن أجــل شــعبه.

النفي إىل مدينة غنبت كاوس

بقــي محمــد شــيخو لفــرة يف مدينــة كــرج القريبــة مــن 

ــرج إىل  ــن ك ــة م ــة اإليراني ــه الدول ــا نفت ــران، وبعده طه

ــر  ــن )بح ــر قزوي ــن بح ــة م ــت كاوس القريب ــة غنب مدين

ــران،  ــة طه ــن مدين ــاعات ع ــد 9 س ــي تبع ــزر( والت الخ

ــاك  ــرد هن ــود الك ــث أن وج ــران حي ــرب إي ــع يف غ وتق

ــس املوســيقى،  ــام بتدري ــي ق ــل جــداً، وككــردي عراق قلي

ــزوج  ــة، وت ــة العربي ــس اللغ ــام بتدري ــام 1977 ق ويف الع

هنــاك، ويف غنبــت كاوس ُرزق بابــن أســاه بيكــس، 

ولكنــه مل يعــش، وبعدهــا ُرزق بابنتــه فلــك، ولذلــك 

اشــتهر باســم ) أيب فلــك ( وبعدهــا ُرزق بابنيــه إبراهيــم 

وبروســك، وتعــرف عــى مصطفــى أتــرويس يف إيــران، وكان 

ــوب  ــن جن ــاً م ــاعراً كردي ــاً وش ــرويس مواطن ــى أت مصطف

كردســتان وقــد كان يقيــم يف مدينــة أصفهــان، وغنــى 

 Gava " محمــد شــيخو 22 مــن قصائــده، ومنهــا اغنيتــي

Ez Mirim Gelî Zindiyan" و"Dayê Dayê"، ويف إيران 

تعــرض ملحاولتــي اغتيــال، ويف العــام 1981، وألن الدولــة 

ــزق،  ــة ترغــب أن يعــزف محمــد شــيخو عــى الب اإليراني

ولذلــك كانــت عائلتــه دامئــاً مــا تقــوم بحراســته وتحــاول 

منعــه مــن الخــروج يك ال يتــم اغتيالــه، ويف إيــران تعلــم 

ــا. ــوم فيه ــة الفارســية وتحصــل عــى دبل اللغ

سجل 14 البوما موسيقياً

ســجل محمــد شــيخو 4 أرشطــة موســيقية يف إيــران، ومــن 

 Kewê xortê " و "Nisrîn" ــة ــة، أرشط ــك األرشط ــن تل ب

ــاري،  ــف زيب ــا الشــاعر خل ــا وكتبه ــي ألفه serê çiya" الت

وبقــي محمــد شــيخو يف إيــران حتــى أواخــر العــام 1982، 

ويف الـــ 26 مــن كانــون األول يف العــام 1982، يســافر 

رفقــة زوجتــه وأبنــاءه إىل دمشــق، ويف ســوريا ســجل 

رشيــط "Ez Bûm Firar" املوســيقي، وأغلبيــة أغانيهــا 

كانــت مــن تأليــف الشــاعر يوســف بــرازي، وبــن عامــي 

ــام،  1983 و1986 كان يســجل رشيطــاً موســيقياً يف كل ع

ــض  ــن يف بع ــيقياً، ولك ــاً موس ــه 14 رشيط ــل لدي وباملجم

املــرات كان يغنــي أغــاٍن فرديــة ملــرة واحــدة فقــط، وإذا 

مــا تــم حســاب تلــك األغــاين أيضــاً، عندهــا ميكــن القــول 

ــارب الـــ 20 رشيطــاً، ويف العــام 1984  ــا يق ــه م ــه لدي بأن

يعــزف شــقيقه بهــاء معــه عــى آلــة الكــان، ويســجلون 

رشيطــاً، وذلــك الريــط كان أغلبيــة أغانيــه مــن تتألــف 

مــن قصائــد الشــاعر مــا نايــف حســو امللقــب بـــ ســيداي 

ــتهر  ــذا اش ــرازي، ورشيطــه ه ــف ب ــج والشــاعر يوس تري

."Lê lê Ciwanê" باســم

غنى عى سجن آمد )ديار بكر( أيضاً

غنــى محمــد شــيخو أغنيــة عــى ســجن آمــد )ديــار بكــر( 

مــن كتابــة وتأليــف الشــاعر يوســف بــرازي وكانــت 

 Eman û eman, ez bûm warê  " باســم  القصيــدة 

 "Sebrê" ــايئ املســمى بـــ ــجل رشيطــه الغن xeman"، وُس

ــه مــن  ــة أغاني ــف أغلبي ــذي كان تتأل يف العــام 198٥، وال

قصائــد الشــعراء ســيداي تريــج ويوســف بــرازي وعمــري 

اليل.

تويف عىل إثر مرض أصيب به

بإمــكان محمــد شــيخو  يعــد  قامشــلو، مل  مدينــة  يف 

ــب  ــع الصع ــل الوض ــه يف ظ ــذي أصاب ــرض ال ــة امل مقاوم

والفقــر الــذي كان ميــر بــه، وتــم إســعافه إىل املستشــفى 

ولكــن مل يكــن هنــاك أمــل بــأن يبقــى عــى قيــد الحيــاة، 

ولذلــك يعــودون بــه إىل منزلــه ويف الـــ 9 مــن اذار يف العام 

1989 يغــادر الفنــان الشــهر محمــد شــيخو هــذا العــامل 

ــرد  ــن الك ــرات اآلالف م ــور ع ــاة، وبحض ــارق الحي ويف

والكردســتانين يشــيع إىل مثــواه األخــر ويدفــن يف مقــرة 

ــة قامشــلو.  ــة يف مدين الهالي

'مــن خــالل كلامتــه وصوتــه يصــل اإلنســان إىل عمــق آالم 

ــعب الكردي' الش

الذيــن  الكــرد  الفنانــن  بالطبــع هنــاك العديــد مــن 

أخــذوا مكانتهــم يف قلــوب الشــعب الكــردي، لكــن هنــاك 

ــن  ــا ب ــر اهتاًم ــه األك ــيخو تجعل ــد ش ــة ملحم خصوصي

ــه  ــذب وأنامل ــه الع ــر صوت ــث يظه ــرد، حي ــن الك الفنان

الطويلــة التــي يعــزف بهــا عــى البــزق شــجون األلحــان 

ــه مكانــه خاصــة يف قلــوب  ــة، وهــذا مــا يجعــل ل الكردي

ــرد. ــع الك جمي

عاًما بعد عام يزداد الحب ملحمد شيخو

ــذ  ــه من ــرف إلي ــذي تع ــو، ال ــعد فرس ــان س ــه الفن صديق

ــم  ــوم بتعلي ــزف، يق ــم الع ــان ومعل ــو فن ــام 1969، ه ع

ــة  ــات الكــرد يف قامشــلو العــزف عــى آل ــال والفتي األطف

البــزق، ويقــول إن ســره عــى نهــج محمــد شــيخو محــل 

ــه. ــزاز ل فخــر واعت

وقــال فرســو إن محطــة تلفزيونيــة تونســية بثــت مؤخــرًا 

ــي  ــد شــيخو، وهــذا يعن ــن محم ــاة وف ــن حي ــا ع برنامًج

ا حتــى عــى املســتوى العاملــي  أنــه كان معروفًــا جــدًّ

وتابــع: "محمــد شــيخو أصبــح مدرســة للكثريــن، وعندمــا 

وافتــه املنيــة، وضــع اآلالف مــن الفتيــان والفتيــات الكــرد 

ــه". صــوره عــى صدورهــم وســاروا وراء جثان

ــا  ــزداد عاًم ــيخو ي ــد ش ــم ملحم ــو أن حبه ــف فرس وكش

بعــد عــام، ألن لديــه الكثــر مــن التفاصيــل التــي يحبهــا 

النــاس، مثــل ألحانــه ومحتــوى أغانيــه، ووطنيتــه، وصوتــه، 

وعزفــه.

ــخاص  ــن األش ــيخو كان م ــد ش ــو "إن محم ــاف فرس وأض

الذيــن أحبــوا أصدقــاءه الفنانــن، فضــًا عــن كونــه فنانًــا 

اجتاعيًّــا متصــًا مبجتمعــه، وتابــع: "محمــد شــيخو 

ــي  ــرة "جاءتن ــال يل ذات م ــي، ق ــه الوطن ــاوز خط مل يتج

دعــوة مــن الخــارج"، قلــت لــه "اقبــل هــذه الدعــوة مــن 

ــة". قــال يل إننــي أخــى أن يكــون  ــة الكردي أجــل القضي

هــؤالء النــاس غــر صادقــن، وأن يكونــوا عكــس مــا 

ــهم". ــن أنفس ــه ع ــون ب يتحدث

'بث الحياة يف املجتمع الكردي'

الثــورة يف روج آفــا، أتيحــت الفرصــة للشــعب  بعــد 

الكــردي للتعبــر بحريــة عــن ثقافتــه وفنــه، وتــم إنشــاء 

ــورة. ــال الث ــة خ ــة وفني ــز ثقافي مراك

الجزيــرة  إقليــم  والفــن يف  الثقافــة  وافتتحــت هيئــة 

ــدد، رصح  ــذا الص ــيخو، ويف ه ــد ش ــم محم ــن باس مركزي

والفــن يف  الثقافــة  لهيئــة  املشــرك  والرئيــس  الفنــان 

ــا ذو  ــان "أن شــيخو كان فنانً ــرة دانيــش بوت ــم الجزي إقلي

مكانــة مرموقــة وصاحــب دور ريــادي يف توعيــة الشــعب 

الكــردي"، مضيًفــا: "بفنــه بــث الحيــاة يف املجتمــع الكردي 

ــه".  ــى قدمي ــف ع ــردي يق ــن الك ــل الف وجع

وأضــاف بوتــان أنــه مــن أجــل الحفــاظ عــى اســم وصوت 

ــوا:  ــمه وقال ــز باس ــوا مراك ــيخو، افتتح ــد ش ــان محم الفن

"حتــى يومنــا هــذا نســر عــى خطــا محمــد شــيخو".

ويف هــذا الســياق اســتذكر وفــد مــن حــزب االتحــاد 

الدميقراطــي الفنــان محمــد شــيخو يف ذكــرى رحيلــه 

الـــ34، وذلــك عــر مراســم اســتذكار عــى رضيحــه مبــزار 

الهاليــة يف مدينــة قامشــلو.

خــال املراســم تحــدث الرئيــس املشــرك ملكتــب العاقات 

العامــة يف حــزب االتحــاد الدميقراطــي PYD “ســيهانوك 

ــان  ــر الفن ــا “نتذكــر الراحــل الكب ــال فيه ــو” كلمــة ق ديب

محمــد شــيخو مبزيــد مــن الحــزن يف ذكــرى رحيلــه”.

وبــّن أن الفنــان محمــد شــيخو عــّر عــن همــوم ومعانــاة 

ــجية  ــه الش ــه وألحان ــال أغاني ــن خ ــردي م ــعب الك الش

وأضــاف قائــاً:” محمــد شــيخو مــن الفنانــن الذيــن 

أثـّـروا يف شــعبهم، ودافــع عــن حريــة كردســتان والوحــدة 

الكردســتانية عــن طريــق ألحانــه ومعانيــه القيمــة، لذلــك 

ــاً يف قلــب كل إنســان وطنــي.  مــازال حبــه مســتمراً وحي

ونحــن نعاهــد عــى مواصلــة درب الفنــان الراحــل محمــد 

شــيخو.”

ــورود  ــن ال ــل م ــت مراســم االســتذكار بوضــع أكالي وانته

ــة. ــه القومي ــن أغاني ــة م ــد باق عــى رضيحــه، وتردي
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املرأة 5

 PYDسلسلة  نشاطات مجلس املرأة يف حزب االتحاد الدميقراطي 

 الخاصة بفعاليات يوم املرأة العاملي 
 نظــم مجلــس املــرأة يف حــزب االتحــاد الدميقراطــي 

PYD سلســلة نشــاطات وفعاليــات عــى مســتوى مناطــق 

شــال ورشق ســوريا  وحلــب والشــهباء، وذلــك يف اطــار 

ــوم املــرأة العاملــي. ــات ي فعالي

ــي اقيمــت يف املــدن والنواحــي  ــات الت  ونظمــت الفعالي

تحــت شــعار " النضــال ضــد الذهنيــة الســلطوية املــرأة، 

ــاة، الحريــة". الحي

  يف قامشــلو نظــم مجلــس املــرأة يف حــزب االتحــاد 

الدميقراطــي PYD نــدوة حواريــة تحــت شــعار “النضــال 

ضــد الذهنيــة الســلطوية املــرأة، الحيــاة، الحريــة بحضــور  

ممثلــن عــن املؤسســات واالحــزاب  و منظــات املجتمــع 

ــز  املــدين  وســلط الضــوء عــى واقــع املــرأة وســبل تعزي

ــاة دورهــا يف كل مجــاالت الحي

ــم  ــي ينظ ــاد الدميقراط ــزب االتح ــرأة يف ح  مجلــس امل

ــة ــة يف الرق ــدوة حواري ن

 ويف مدينــة الرقــة نظــم مجلــس املــرأة يف حــزب االتحــاد 

الدميقراطــي PYD نــدوة حواريــة يف الرقــة، بحضــور 

العديــد مــن اإلداريــات يف هيئــات ومؤسســات اإلدارة 

السياســية  واألحــزاب  النســائية  واملنظــات  الذاتيــة 

املؤسســات املدنيــة وأعضــاء حــزب االتحــاد الدميقراطــي.

ــس  ــات مجل ــلة فعالي ــن سلس ــه وضم ــياق ذات  ويف الس

ــزور. ــر ال ــة دي ــة يف مدين ــدوة حواري ــم ن ــرأة نظ امل

املــرأة يف حــزب االتحــاد  لبنــان نظــم  مجلــس   ويف 

ــقية  ــع منس ــيق م ــان  وبالتنس ــم لبن ــي  تنظي الدميقراط

ــة يف  ــن الثقافي ــة  ج ــن رابط ــاركة م ــتار ومبش ــر س مؤمت

لبنــان نــدوة حواريــة مبناســبة يــوم الثامــن مــن آذار يــوم 

ــي. ــرأة العامل امل

بــدأت النــدوة بالوقــوف دقيقــة صمــت  اســتذكاراً ألرواح 

ــس  ــو عضــوة مجل ــادة عرب ــت  مي ــة، وألق شــهداء الحري

بإســم  الدميقراطــي كلمــة   االتحــاد  املــرأة يف حــزب 

ــر يف  ــرأة دور كب ــا إن  للم ــارت فيه ــرأة  أش ــس امل مجل

تحقيــق العدالــة االجتاعيــة  وفــق نظــام وأســس األمــة 

الدميقراطيــة  التــي تــويل أهميــة كبــرة للمــرأة ودورهــا يف 

ــه. ــكل جوانب ــع ب ــاء املجتم بن

ــوريا  ــال ورشق س ــرأة يف ش ــال امل ــى  أن نض ــدت ع وأك

وكردســتان أثبتــت للعــامل أجمــع  مــدى املســتوى النضــايل 

الــذي وصلــت إليــه، ودعــت جميــع نســاء العــامل إىل 

ــد النضــال يف وجــه كل اشــكال العنــف  التضــان وتصعي

والتســلط

ــن  ــة ج ــة يف رابط ــود االداري ــن محم ــت سوس ــا ألق ك

كملــة باســم الرابطــة أشــاد فيهــا بــدور املــرأة يف تحقيــق 

أن  املكاســب يف شــال ورشق ســوريا، وأكــدت عــى 

املــرأة  متتلــك القــدرة الكبــرة لتناضــل يف ســبيل  حقوقهــا 

ــعبها. ــوق ش وحق

ــن طاهــر  ــة  مزك ــة العاملي ــة الكردي ــت األوبرالي ــا ألق ك

التــي شــاركت يف النــدوة كلمــة أشــارت فيهــا إىل دور 

ــة  ــوز للمقاوم ــن رم ــوايت اصبح ــات الل ــات الكردي املناض

ــع النســاء  ــامل، ودعــت، جمي والنضــال عــى مســتوى الع

ــع. ــاء املجتم ــز دورهــن يف بن ــن وتعزي ــد نضاله إىل توحي

ــاط  ــاالً يف النش ــعاً وفع ــرتاكاً واس ــرأة اش ــرتاك امل اش

املهــم  الجانــب  يشــكل  واالجتامعــي  الســيايس 

بالكامــل املــرأة  والحاســم النعتــاق 
قدمــت اهــن عــي عضــوة املجلــس العــام لحــزب االتحــاد 

الدميقراطــي محــارضة تحــت عنــوان” اإلرصار عــى تحريــر 

ايدلوجيــة املــرأة هــو إرصار عــى تحريــر املجتمــع” وذلــك 

ــا  ــي نظمه ــة الت ــدوة الحواري ــور األول للن ــار املح يف إط

امللجــس العــام لحــزب االتحــاد الدميقراطــي يف ديــر 

ــوم  ــرأة يف الي ــس امل ــات مجل ــلة فعالي ــن سلس الزور،ضم

العاملــي للمــرأة.

وجاءت يف املحارضة :

ــكاد  ــي ت ــا والت ــرأة املنشــأة  اجتاعي ــر امل ــي تحري “ينبغ

ــل  ــا باملث ــاً وتخطيه ــاً وجودي ــها منط ــل نفس ــن أن تجع م

يبــات األمــل عــدم تجســيد يوتوبيــات ومناهــج ومبــادئ 

الحيــاة العمليــة املعاشــات يف انتصــار أو فشــل كافــة 

ــة  ــة والسياســية والطبقي ــة واألخاقي كفاحــات الدميقراطي

مشــحونة  واملســاواة  بالحريــة  املناديــة  واالقتصاديــة 

ــرأة والرجــل تســتقي  ــن امل ــا ب ــة في ــار شــكل العاق بأث

ــي  منبعهــا مــن الشــكل العاقــة الحاكمــة الســلطوية الت

متثــل بشــتى أنــواع الــا مســاواة والعبوديــة و االســتبداد 

والفاشــية ، إذ كنــا نــود أطفــاء التــداوالت املقبولــة التــي 

ال تــؤدي اىل املســاواة والحريــة والدميقراطيــة و االشــراكية 

ــا  ــرأة م ــات املنســوجة حــول امل ــق شــبكة العاق أي متزي

ــة  ــة واملســاواة )املامئ ــؤدي اىل الحري ــر ي ــبيل اخ ــن س م

ــة (”. ــة الحقيقي ــوارق والدميقراطي للف

اشــراك املــرأة اشــراكاً واســعاً وفعــاالً يف النشــاط الســيايس 

واالجتاعــي واملســاهمة يف تطويــر الــراع الطبقــات 

وادارة الشــؤون املجتمــع يشــكل الجانــب املهــم والحاســم 

النعتــاق املــرأة بالكامــل

التاريخــي لظهــور  التسلســل  املحــارضة إىل  وتطرقــت 

ــدت  ــي افق ــة الت ــة الهرمي ــة ونظــام الدول الســلطة األبوي

ــا. ــا ودوره ــرأة مكانته امل

ــوية  ــى الجنس ــى ع ــي املعن ــة أضف ــور الهرمي ــذ ظه “من

كثــب  عــن  مرتبطــة  أنهــا  الســلطة  ايدلوجيــة  بأنهــا 

. والســلطوي  الطبقــي  بالتحــول 

ال شــك أن تطــور الكيــان االجتاعــي قبــل تشــكيل الدولــة 

هــو رشط أويل ملجتمــع ميتلــك الدولــة

تتســم والدة نظــام الســلطة األبويــة والدة اآللهــة الجديــد 

بتداخــل مثــر للغايــة يف كافــة الكتــب املقدســة ، بــدون 

ــول  ــا يف العق ــد وتوطيده ــع الجدي ــة املجتم ــن رشعي تأم

ــه  ــاة ذلــك ألن ــُه أن يجــد فرصتــه يف الحي مــن الصعــب ل

مــن املحــاالت أدارة أي وحــدة يف املجتمــع املوجــه مــا مل 

ــؤون ادارة  ــف يف ش ــر العن ــوب فتأث ــا باملطل ــم اقناعه يت

اللحظــي وال يؤمــن القناعــة الراســخة مثــال الســومريون 

يف التاريــخ مثــر حقــاً ويســتحق التمحيــظ والتدقيــق 

لتضمــن ذلــك كأول أصــل مــدون يف حوزتنــا فخلــق االلــه 

لــدى الســومرين خالــق للغايــة نخــص بالذكــر هنــا انهيــار 

االلــه االم ونفــوذ االلــه االب محلهــا حيــث يشــكل صلبــة 

كافــة ماحــم الســومرية فالراعــات املضطرمــة بــن 

اينانــا وانــي بــن ماردوخوتيامــات تتجســد يف ماحمهــم 

ــيولوجي  ــان السوس ــة واالمع ــى النهاي ــة وحت ــذ البداي من

ــع املاحــم  ــي انعكســت عــى جمي يف هــذه املاحــم الت

ــم  ــان واملاح ــل االدي ــة فتحلي ــة الاحق ــب املقدس والكت

األدبيــة، القانونيــة ، الدميقراطيــة و الدولــة اعتــاداً عــى 

اللوحــات وآثــار الســومرين املدونــة قــد تكــون أحــد 

الــدروب االقــرب واملحفــزة عــى االنطاقــة املطلوبــة 

ــاع. ــم االجت لعل

عنــد الحديــث عــن املســاواة والحريــة والدميقراطيــة 

واالشــراكية فينبغــي حينهــا فــك ومتزيــق شــبكة العاقــات 

ــة  ــر الطبيع ــدر عم ــة بق ــرأة والقدمي املنســوجة حــول امل

الحريــة  اىل  يــؤدي  اخــر  ســبيل  مــن  مــا  واملجتمــع 

هــذه  اال  والدميقراطيــة  للفــوارق  املامئــة  واملســاواة 

الحقيقــة املرتبطــة باألخــاق الغــر االزدواجيــة .

أن اشــراك املــرأة اشــراكاً واســعاً وفعــاالً يف النشــاط 

الســيايس واالجتاعــي واملســاهمة يف تطويــر الــراع 

الطبقــات وادارة الشــؤون املجتمــع يشــكل الجانــب املهــم 

والحاســم النعتــاق املــرأة بالكامــل .والــرط الرئيــي 

لتطويــر نظامــه الســيايس ,ألنهــا مدرســة عظيمــة لتثقيــف 

ــم  ــيايس وتأهله ــي والس ــه االيدلوج ــظ وعي ــوري وتوق الث

ــع”. ــم يف املجتم ــم وامله ــن العظي ــتيعاب دوره الس

تنظيــم الحيــاة عــى منهــج التشــاركية النديــة الحــرة 

ــرأة  ــي لهويــة امل ــر حقيق تعب

وببنــت املحــارصة أن متكــن الــدور الحقيقــي للمــرأة 

ومشــاركتها يف كل مياديــن الحيــاة تبــدأ مــن العيــش 

مببــدأ التشــاركية النديــة الحــرة

“يتوجــب علينــا تنظيــم الحيــاة عــن طريــق الحيــاة 

ــى  ــرأة حت ــادئ امل ــة الحــرة ومبب ــاة الندي التشــاركية الحي

ــي  ــن ل ــاحات واالماك ــة الس ــا يف كاف ــا م ــال نوع االنفص

تتعــرف عــى هويــة وحقيقــة املــرأة بالتــايل تكويــن 

كيانهــا االجتاعــي والروحــي مــن جديــد كامــرأة تعيــش 

والسياســية  االجتاعيــة  نشــاطاتها  كافــة  يف  مســتقلة 

والعســكرية واالقتصاديــة والثقافيــة ألننــا أن قيمنــا يومنــا 

الراهــن فــا وجــود للمــرأة يف الحيــاة كــا هــي كقوتهــا 

وارادتهــا ورغبتهــا وعــدم املشــاركة بالحيــاة فيتوجــب 

بدايــة محاســبة ذاتهــا والتعمــق يف امرهــا ومــن ثــم 

ــل . ــة الرج مواجه

املــرأة الحزبيــة التــي تعمــل يف السياســة يف أي حــزب كان 

أو أي اتجــاه ســيايس أو فكــري تعتــر نقلــة نوعيــة فكريــة 

للمــرأة فأنهــا تصبــح أكــر وعيــاُ وعمقــاُ ألحــداث االمــور 

الحياتيــة تحلــل بشــكل شــمويل وعميــق وهــادئ واخــوي 

ــن  ــداء م ــا ابت ــق به ــي تتعل ــا الت و دميقراطــي كل القضاي

ــم  ــاة ث ــا وهــي فت ــع اهله ــا م ــا اوالً ,عاقته ــة ابنائه تربي

عاقتهــا مــه زوجهــا ,وبالتــايل عاقتهــا مــع عائلــة زوجهــا 

تقــدر املــرأة السياســية والحزبيــة أهميــة وقيمــة العلــم 

والدراســة والتحصيــل العلمــي بالنســبة للمــرأة ووجــوب 

متابعــة دراســتها حتــى لــو مل تكــن ملتحقــة مبدرســة مــا 

ســابقاُ تعــرف اهميــة العمــل ,ووجــوب ايجــاد عمــل 

تحــت أي ظــروف أو أي مهنــة كانــت الن العمــل للمــرأة 

يحررهــا مــن التبعيــة االقتصاديــة لــاب أو الــزوج أو االخ 

ــاهمتها  ــانية ومس ــة و االنس ــا االنتاجي ــعرها بقيمته ويش

ــر  ــها و أك ــرأة بنفس ــة وج ــر ثق ــح اك ــن االرسة تصب ضم

وعيــه بأمــور الحيــاة وتتكــون لديهــا نظــرة واســعة ألمــور 

ــي  ــق علم ــتوعبها مبنط ــا تس ــاة مبجمله ــل للحي ــاة ب الحي

رأيهــا  يصبــح  والصادقــة  واملناضلــة  العاملــة  واملــرأة 

ــه ــة واملجتمــع املتواجــدة في مســموعاُ ضمــن العائل

ــخ و  ــذ التاري ــا من ــة ننتهجه إن مقاومــة املــرأة هــي ثقاف

حتــى يومنــا الحــارض كــا إن هــذه املكتســبات و القيــم 

ــاً  ــة و نضــال 40 عام ــة ماهــي إال نتيجــة ملقاوم التاريخي

للنســاء اللــوايت جعلــن مــن حياتهــن جــرساً نحــو الحريــة 

ــذا ،  ــا ه ــى يومن ــتمراً حت ــازال مس ــال م ــذا النض و إن ه

حيــث كانــت املــرأة الكرديــة طليعــًة لجميــع النســاء مــن 

عــرب و آشــور و رسيــان و كلــدان و أرمــن فــكان كل يــوم 

هــو الثامــن مــن أذار و بقيــادة املــرأة تــم دحــر داعــش 

و اإلرهــاب”.

ويف ختــام محارصتهــا أكــدت عضــوة املجلــس العــام لحزب 

االتحــاد الدميقراطــي اهــن عــي عــى أن املكتســبات التي 

حققتهــا املــرأة هــي نتيجــة التضحيــات التــي تقــدم منــذ 

ــوم أصبحــت  ــة ، والي ــادة املــرأة الكردي ــاً بري أربعــن عام

هــذه التضحيــات العظيمــة جــرسا للمــرأة يف شــال ورشق 

ســوريا لتعــر بنضالهــا نحــو الحريــة.

 وشــهدت مناطــق االدارة الذاتيــة  مســرات نســوية كبــرة 

خــال يــوم الثامــن مــن آذار دعــت فيهــا النســاء إىل رفــع 

وتــرة النضــال ضــد الفاشــية والذهنيــة الســلطوية و 

الحريــة الجســدية للقائــد أوجــان.
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متفرقات 6

وقــد يتبــادر إىل األذهــان الســؤال عــن ســبب القيــام 

محــددة  معلومــات  أي  لدينــا  ليــس  لكــن  بالزيــارة، 

وال نعــرف مــا إذا كان اللقــاء قــد ُعقــد مــع قــوات 

ــوريا  ــوات س ــدِل ق ــث مل ت ــة أم ال، حي ــوريا الدميقراطي س

الدميقراطيــة بــأي بيــان فيــا يتعلــق بهــذه الزيــارة، وإننــا 

نعترهــا كـــزيارة عاديــة، برأيــي، إن األنبــاء املتداولــة عــى 

ــارة  ــر الزي ــات، ونعت ــرد تحلي ــي مج ــام ه ــائل اإلع وس

ــة".   ــة وعادي ــارة طبيعي ــي زي ه

ــى  ــش حت ــن داع ــر م ــة مل تطه ــلم، إن املنطق ــّن مس  وب

اآلن، وهنــاك الكثــر ممــن يقومــون بتبنــي داعــش، كــا 

أن ذهنيــة داعــش هــي الطاغيــة يف األرايض املحتلــة 

ــا،  ــا وأيديولوجيته ــى عقائديته ــة ع ــاة قامئ ــك حي وهنال

ــاري  ــال الج ــف يف النض ــس والضع ــل التقاع ــا حص وكل

ــى اآلن  ــش، فحت ــوة داع ــززت ق ــا تع ــش، كل ــد داع ض

القــوة الوحيــدة التــي مل تتوقــف يف النضــال ضــد داعــش، 

هــي قــوات ســوريا الدميقراطيــة ، حيــث إن الخطــر 

الناجــم عــن وجــود داعــش يف منطقتنــا هــو أيضــا قائــم 

بالنســبة للــدول األخــرى، فاليــوم، إن مل تكافــح الواليــات 

املتحــدة األمريكيــة ضــد داعــش، فإنــه ســوف يشــن 

الهجــات عــى أمريــكا كــا قــام بهــا يف الســابق، وســوف 

يجــد الفرصــة مــرة أخــرى إلحيــاء نفســه ويســتمر يف شــن 

ــاء  ــش للقض ــم داع ــعى تنظي ــة، يس ــن جه ــه، فم هجات

عــى الشــعب الكــردي، ومــن جهــة أخــرى أيضــاً، يســتمر 

حقــده وكرهــه تجــاه الشــعوب، فهــذا األمــر هــو لصالــح 

ــم  ــي تناضــل ضــد تنظي ــة الت ــات املتحــدة األمريكي الوالي

داعــش، فــإن مل تناضــل ضــده، فــإن الخطــر ســوف يهــدد 

شــعبها أيضــاً، وأقــول بــأن النضــال ينبغــي أن يكــون 

مشــركاً، وهــذا مــا يقولــه أيضــاً مســؤولو الواليــات 

املتحــدة األمريكيــة، حيــث إن القــوى التــي تدعــم داعــش 

معروفــة، فخــال التهديــدات الناجمــة عــن هجــات 

الدولــة الركيــة، لوحــظ حجــم تصاعــد هجــات داعــش، 

وعليــه، ينبغــي اتخــاذ التدابــر واإلجــراءات ضــد الدولــة 

الركيــة الداعمــة لداعــش، حيــث هنــاك الكثــر مــن 

ــز منحــر  الضعــف والتقاعــس يف هــذا الصــدد، فالتعزي

بيــد القــوى الدوليــة، فاألمــر بيــد تلــك القــوى التــي تقــول 

بــأن الدولــة الركيــة هــي حليفتهــا االســراتيجية والعضــوة 

يف حلــف الناتــو، كــا أن هــذه الهجــات تجــري بدعــم 

ــم داعــش مل يظهــر  ــة، حيــث إن تنظي ــة الركي مــن الدول

عــى الســاحة دفعــة واحــدة، بــل تــم إنشــاؤه، وتــم 

ــاً  ــه إىل الوقــت الحــارض وفق ــه والوصــول ب ــه ورعايت تبني

للمصالــح، وينبغــي عــى املــرء النضــال ســويًة ضــد الدولــة 

األخــرى،  والقــوى  داعــش  لتنظيــم  الداعمــة  الركيــة 

وباعتقــادي، طاملــا أن املــرء ال يناضــل ضــد القــوى التــي 

تتبنــى وتراعــي تنظيــم داعــش، فــإن داعــش ســيظل 

ــى الســاحة. موجــوداً وحــارضاً ع

صالح مسلم: القضاء عىل تنظيم داعش االرهايب واجتثاثه مرتبط  باتخاذ إجراءات

 وتدابري ضد سياسات الدولة الرتكية الداعمة لداعش

اإلدارة الذاتية تضع الربملان النمساوي يف صورة ما يشهده شامل ورشق سوريا

ــوريا،  ــال ورشق س ــة لش ــن اإلدارة الذاتي ــد م ــى وف التق

العاقــات  لدائــرة  املشــرك  الرئيــس  مــن  املؤلــف 

ــا،  ــل اإلدارة يف أوروب ــرد، وممث ــا ك ــدران جي ــة، ب الخارجي

ــاوي،  ــان النمس ــو الرمل ــس، عض ــر، أم ــم عم ــد الكري عب

هارالــد تــروخ، وعضــو الرملــان املحــي، جــر حاجــو، 

ــان  ــي يف الرمل ــرايك الدميقراط ــزب االش ــن الح ــن ع املمثل

النمســاوي، وذلــك يف العاصمــة فيينــا.

فقــد ُوضــع الرملانيــان النمســاويان خــال اللقــاء يف 

صــورة التحديــات السياســية واالقتصاديــة واإلنســانية 

التــي تواجــه اإلدارة الذاتيــة، وملــف داعــش يف املعتقــات 

واملخيــات باإلضافــة إىل تهديــدات وهجــات دولــة 

االحتــال الــريك املســتمرة عــى شــال ورشق ســوريا، 

ورضورة تحّمــل النمســا والقــوى الدوليــة مســؤولياتها 

ــم  ــم الدع ــث تقدي ــن حي ــات، م ــذه امللف ــاه كل ه اتج

لــإلدارة الذاتيــة سياســياً واقتصاديــاً؛ لتثبيــت االســتقرار يف 

ــة. املنطق

وبدورهــا، أكــد الرملانيــان النمســاويان عــى تقديرهــا 

للتضحيــات التــي قدمهــا الشــعب الكــردي ومكونــات 

ــا  ــاب، ومتابعته ــة اإلره ــوريا يف مواجه ــال ورشق س ش

الوضــع عــن قــرب، وأنّهــا يتطلعــان إىل التعــاون وتطويــر 

العاقــات مــع اإلدارة الذاتيــة بخصــوص العديــد مــن 

ــرك. ــام املش ــائل ذات االهت املس

  زيارة وفد  نسايئ اسكتلندي ملقر حزب االتحاد الدميقراطي يف قامشلو 

زار وفــد نســايئ اســكتلندي املركــز العــام لحــزب االتحــاد 

الجــاري،  10آذار  الخميــس  يــوم   PYD الدميقراطــي 

ــذه  ــال ه ــع خ ــزب ودوره يف املجتم ــى الح ــرف ع للتع

ــا داخــل  ــة تنظيمه ــرأة والي ــة اىل إىل دور امل ــورة اضاف الث

اليــوم  مــع  بالتزامــن  الزيــارة  الحــزب جــاءت هــذه 

ــرأة. ــي للم العامل

ــاء  ــس نس ــن خم ــكتلندي م ــايئ االس ــد النس ــف الوف وتأل

وهــن جينيفــر كافــام، ايفــون بليــك، فيكتوريــا ماتيجوفــا، 

إيونــا جيــل ســوبر، برونــاغ غاالغــر، باإلضافــة إىل حضــور 

ممثلــن مــن مؤمتــر ســتار.

وكان يف اســتقبالهم كُل مــن الرئيســة املشــركة لحــزب 

االتحــاد الدميقراطــي “آســيا عبداللــه”، والناطقــة الرســمية 

بكــداش”،  “ســا  الدميقراطــي  االتحــاد  باســم حــزب 

ــات يف  و”عريفــة بكــر” الرئيســة املشــركة ملكتــب العاق

ــوة  ــر” عض ــادية عم ــي، و “ش ــاد الدميقراط ــزب االتح ح

ــزب. ــرأة يف الح ــات امل عاق

دار النقــاش خــال الزيــارة التعــرف عــى حــزب االتحــاد 

الدميقراطــي PYD وأعــال وأهــداف ومهــام الحــزب 

وكيــف لعــب الحــزب دوره يف تنظيــم املجتمــع وتشــكيل 

الكومينــات وتشــكيل االدارة الذاتيــة الدميقراطيــة يف ظــل 

ــات التــي واجهتهــا املنطقــة ــع التحدي جمي

التــي  باإلنجــازات  تأثــرن  أنهــن  الزائــر  الوفــد  وأكــد 

حققتهــا املــرأة يف شــال ورشق ســوريا بشــكل عــام.

التــي  اللقــاء إىل الصعوبــات  النقــاش خــال  وتطــرق 

الثــورة وكيفيــة تخطيهــا. واجهــت النســاء يف بدايــة 

 توصيات مؤمتر الكرد الدويل السابع عرش يف بروكسل 
اختتمــت اعــال مؤمتــر الكــرد الــدويل الســابع عــر 

الرملــان األوريب يف بروكســل بجملــة  والــذي عقــد يف 

ــا يف  ــة مب ــتاين يف املنطق ــع الكردس ــول الواق ــات ح مخرج

ذلــك رضورة االعــراف بــاإلدارة الذاتيــة ورضورة إزالــة 

ــم الســوداء. اســم حــزب العــال الكردســتاين مــن القوائ

انعقــد املؤمتــر الــدويل الســابع عــر يف الرملــان األورويب 

يف بروكســل واختتــم امــس الخميــس يف يومــه الثــاين 

بجملــة مــن املخرجــات التــي تطرقــت يف بدايتهــا للزلــزال 

ــائر  ــبب الخس ــت أن س ــرش وبين ــة م ــذي رضب منطق ال

ــت نتيجــة سياســات اإليجــار  ــا كان ــي حلفه الفادحــة الت

ــا. ــان يف تركي ــه أردوغ ــذي يتبع والنظــام التســلطي ال

وقف العمليات العسكرية بعد الزلزال من الجانبن

بــن املؤمتــر أن عمليــة إيقــاف العمليــات العســكرية التي 

اعلنهــا حــزب العــال الكردســتاين يجــب أن تكــون ثنائيــة 

الجانــب وذكــر املؤمتــر أن طلــب إغــاق حــزب الشــعب 

الدميقراطيغــر مقبــول ويجــب عــى املعارضــة الركيــة أن 

تظهــر موقفهــا مــن هــذه القضيــة.

يجــب اتخــاذ موقــف واضــح ضــد إغــاق حــزب الشــعوب 

الدميقراطي

كــا طُلــب مــن االتحــاد األورويب ومجلــس أوروبــا إظهــار 

موقــف واضــح ضــد إغــاق حــزب الشــعوب الدميقراطــي 

كــا تطــرق للعزلــة املشــددة ضــد القائــد عبداللــه أوجان 

عــى أنهــا غــر قانونيــة مطالبــاً بفتــح بوابــة إميــرايل عــى 

الفــور.

 االعراف باإلدارة الذاتية يف شال ورشق سوريا

دعــا املؤمتــر املجتمــع الــدويل إىل االعــراف بــاإلدارة 

ســوريا لشــال ورشق  الذاتيــة 

الــريك  االحتــال  تيشــنها  التــي  للهجــات  وتطــرق 

باملســرات ضــد املنطقــة ومخمــور وشــنكال مشــدداً عــى 

رضورة وقــف تلــك الهجــات بشــكل فــوري.

ــد  ــة ض ــلحة الكياوي ــتخدام األس ــق يف اس ــب التحقي يج

ــا الكري

واســتُذكر اســتخدام األســلحة الكياويــة ضــد الكريــا 

، داعيــاً األمــم املتحــدة واملحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

واتخــاذ  الكياويــة  األســلحة  اســتخدام  يف  للتحقيــق 

الازمــة. اإلجــراءات 

يجــب إزالــة اســم حــزب العــال الكردســتاين مــن قامئــة 

اإلرهــاب

والــدول  األورويب  االتحــاد  مبســؤولية  املؤمتــر  وذكّــر 

األوروبيــة يف اتفاقيــة لــوزان املوقعــة قبــل قــرن ، وطالــب 

بإخــراج اســم حــزب العــال الكردســتاين مــن قامئــة 

اإلرهــاب مــن أجــل حــل املشــكلة الكرديــة.

ــم التأكيــد عــى دعــم مقاومــة رشق  ــام املؤمتــر ت ويف خت

كردســتان وإيــران التــي تســتمر بشــعار “املــرأة, الحيــاة, 

ــة”. والحري
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محليــات

اإلدارة الذاتية: دمشق تسيس املساعدات 

والتويل اهتامما للمنكوبني

أكــدت اإلدارة الذاتيــة لشــال ورشق ســوريا، إّن حكومــة 

دمشــق تواصــل تســيس املســاعدات اإلنســانية، وال تــويل 

أّي اهتــام للمناطــق املنكوبــة.

أدلــت اإلدارة الذاتيــة لشــال ورشق ســوريا ببيــان يف 

إنســانية  قافلــة مســاعدات  التايهــة بخصــوص  معــر 

ــلمتها  ــتان تس ــوب كردس ــليانية يف جن ــن الس ــة م قادم

الشــؤون االجتاعيــة والعمــل ومل تســمح حكومــة دمشــق 

ــة . ــق املنكوب ــا للمناط بعبوره

وأضــح بيــان اإلدارة أنـّـه ومنــذ أربعــة أيــام متنــع حكومــة 

ــررة يف  ــور هــذه املســاعدات للمناطــق املت دمشــق عب

دليــل عــى تغافلهــا عــن معانــاة مايــن املنكوبــن .

تقديــم  يف  الذاتيــة  اإلدارة  مواصلــة  البيــان  وأكــد 

ــال  ــود إليص ــة الجه ــذل كاف ــن وب ــاعدات للمترري املس

العراقيــل رغــم  املســاعدات  هــذه 

وتوّجهــت بالنــداء لكافــة املنظــات واملؤسســات الدوليــة 

واملجتمــع الــدويل للضغــط عــى حكومة دمشــق للســاح 

بإدخــال هــذه املســاعدات.

الذكرى التاسعة ملجزرة بلدية الشعب يف قامشلو
صــادف يــوم الســبت، الذكــرى الســنوية التاســعة املؤملــة 
ملجــزرة بلديــة الشــعب يف مدينة قامشــلو، حيــث أقدمت 
مجموعــة انتحاريــة مــن تنظيــم ” داعــش ” اإلرهــايب 
ــها يف  ــر نفس ــى تفج ــاء 2014/3/11 ع ــوم الثاث ــر ي ظه
فنــدق ” هدايــا ” مبدينــة قامشــلو والــذي كان مقــر 
البلديــات آنــذاك، مــا أدى الستشــهاد أحــد عــر عضــواً 
مــن أعضــاء البلديــة واملراجعــن، واصابــة العديــد منهــم 
بجــروح حيــث تبنــت “داعــش” اإلرهــايب هــذه الجرميــة 

ــاق  ــوم إلح ــذا الهج ــن ه ــراد م ــكان يُ ــمياً، ف ــراء رس النك
ــق  ــد الطري ــاً وس ــة حديث ــة املعلن ــاإلدارة الذاتي ــة ب رضب
أمــام أي تحــول دميقراطــي ينهــي عقــوداً مــن املركزيــة يف 
ســوريا، إال أن البلديــة التــي بــدأت بـ 20 عضــو/ة واجهت 
الهجــوم مبزيــد مــن اإلرصار عــى التنظيــم وتوســيع نطــاق 
عملهــا عــر املئــات مــن األعضــاء، لتغــدو اآلن واحــدة مــن 
ــعب  ــور الش ــير أم ــلو لتس ــة يف قامش ــات الرئيس املؤسس

وتلبيــة حاجــات املواطنــن.

 املؤمتر الرابع التحاد الصيادلة شامل ورشق سوريا  يؤكد عىل تشديد املراقبة  عىل القطاع  الصحية 

انتخــب اتحــاد الصيادلــة عــى مســتوى شــال ورشق 

ســوريا الرئاســة املشــركة لاتحــاد ونــواب الرئاســة، خــال 

املؤمتــر الرابــع الــذي عقــد يف مدينــة الحســكة، باإلضافــة 

ــع الصحــي يف  ــر الواق ــرارات لتطوي ــل بعــض الق إىل تعدي

املنطقــة.

ــي  ــع صح ــى مجتم ــليمة يبن ــة س ــعار "بذهني ــت ش تح

ســليم" عقــد االتحــاد العــام لصيادلــة شــال ورشق ســوريا 

ــاً  ــزه ماربي ــك يف منت ــبت، وذل ــوم الس ــع  ي ــره الراب مؤمت

ــة الحســكة. ــل حجــر يف مدين بحــي ت

التحــاد  املشــركة  الرئاســات  الرابــع  املؤمتــر  وحــر 

الصيادلــة يف مــدن شــال ورشق ســوريا، باإلضافــة إىل 

ــب  ــع الدميقراطــي غري ــة املجتم ــة املشــركة لحرك الرئاس

ــد. ــن أحم ــو وروك حس

وبــدأ املؤمتــر بالوقــوف دقيقــة صمــت، تاهــا القــاء كلمــة 

مــن قبــل الرئيــس املشــرك لحركــة املجتمــع الدميقراطــي 

ــاً  ــن 12 عام ــر م ــتهلها "أك ــال يف مس ــو، وق ــب حس غري

واألزمــة والثــورة الســورية قامئــة ولكــن مــع االســف 

ــة". ــة الســورية خــال هــذه األزم تشــتت الهوي

وأضــاف حســو "مل نــرى مــن يريــد او يحــاول اعــادة 

اإلنعــاش للهويــة الســورية، ولذلــك يتطلــب البحــث عــن 

ــوري". ــل الس ــورية يف الداخ ــة الس ــادة الهوي ــل إلع الح

ــول  ــد حل ــوري ال يوج ــارج الس ــه يف الخ ــو، أن ــن حس وب

لألزمــة الســورية بــل الحــل يوجــد يف الداخــل الســوري، 

ــط. ــا فق ــة مصالحه ــاول حاي ــدول تح ــع ال ألن جمي

ونــوه غريــب حســو إىل أن دول الجــوار امتــألت بالاجئــن 

النظــام الســوري يهــرب مــن الحلــول  الســورين ألن 

ــام. ــكل ع ــوريا بش ــات س ملكون

واردف غريــب حســو بالقــول "نحــن لنســا ضــد العاقــات 

واالنفتــاح وتبــادل اآلراء ولكــن األهــم أن يكــون للشــعب 

الســوري  حصــة للحلــول الجذريــة لألزمــة".

ومــن جانبــه قــال مستشــار هيئــة الصحة يف شــال ورشق 

ســوريا فــراس جمعــة "مناطــق شــال ورشق ســوريا تتأثــر 

كثــراً بالنظــام العاملــي ألننــا جــزء مــن ســوريا والعــامل".

ونــوه جمعــة، أنهــم كهيئــة الصحــة مــع القطاعــات 

الخاصــة والعامــة الصحيــة مــرت عليهــم ســنوات صعبــة 

مثــل جائحــة كورونــا والكولــرا، أال ان للجميــع بــذل 

ــات. ــك األزم ــن تل ــة م ــروج املنطق ــرة لخ ــوداً كب جه

ــام  ــا نظ ــون لدني ــا ان يك ــة "هدفن ــراس جمع ــح ف واوض

صحــي عــام، وأن يطبــق هــذا النظــام عــى العــامل أجمــع، 

وأن نجهــز للعــام القــادم بشــكل جيــد".

واكــد فــراس جمعــة يف نهايــة حديثــه، أنــه يتطلــب منهــم 

ــة، والقضــاء عــى الفســاد الطبــي  ــة الصحي ــر الرقاب تطوي

ــال  ــة يف ش ــة الطبي ــة املهن ــن مزاول ــدأ م ــي، ابت والصح

ــوريا. ورشق س

وبعدهــا تــم قــراءة التقريــر العــام التحــاد الصيادلــة 

التحــاد  املشــرك  الرئيــس  قبــل  املنرمــن  للعامــن 

الصيادلــة يف مدينــة الرقــة جهــاد حــاج محمــد.

ــوة يف  ــل العض ــن قب ــي م ــام الداخ ــراءة النظ ــا ق وتاه

اتحــاد الصيادلــة عبــر حصــاف، وتاهــا فتــح بــاب الحــوار 

والنقــاش حــول تعديــل بعــض القــرارات لتطويــر الواقــع 

ــة. الصحــي يف املنطق

واختتــم املؤمتــر الرابــع التحــاد الصيادلــة يف شــال ورشق 

ــة  ــد الســام محمــود وغالي ســوريا بانتخــاب كل مــن عب

عمــر رئيســن مشــركن التحــاد الصيادلــة ، وجهــاد عمــر 

نائبــاً للرئاســة املشــركة.

ــرة،  ــم الجزي ــة يف إقلي ــة والزراع ــات البيئي ــزرع املؤسس ت

ــال  ــرة خ ــم الجزي ــجار يف إقلي ــن األش ــرات اآلالف م ع

ــراء. ــاحات الخ ــادة املس ــدف زي ــع، به ــل الربي فص

حســب املختصــن البيئيــن، فــإن عــدم وجــود ثقافــة 

عــدد  وازديــاد  الجوفيــة،  امليــاه  واســتنزاف  بيئيــة، 

الكربــون  ثنــايئ  غــاز  انبعاثــات  وارتفــاع  الســيارات، 

ــدات  الناجمــة عــن الســيارات والحراقــات البدائيــة ومول

الديــزل الكهربائيــة؛ لُّوثــت الهــواء وقلصــت الغطــاء 

النبــايت، وفتحــت املجــال أمــام غــزو التصحــر، حيــث 

ــاحات  ــة املس ــن قل ــرة م ــم الجزي ــق يف إقلي ــاين مناط تع

الخــراء ومشــاكل بيئيــة جمــة.

فــإن  املنطقــة،  يف  البيئــي  للوضــع  املتابعــن  حســب 

للسياســات التــي تتبعهــا دولــة االحتــال الــريك؛ بقطعهــا 

للميــاه أثــر بشــكل كبــر عــى فقــدان الغطــاء النبــايت عى 

ــاً للزراعــة والحــراج. ــر موطن ــي تعت ــار الت ضفــاف األنه

الفــرة،  هــذه  ســوريا  ورشق  شــال  مناطــق  تشــهد 

حمــات بيئيــة كبــرة وواســعة، بزراعــة الغــراس مــن 

جهــة، وحمــات التوعيــة للمجتمــع وداخــل املــدارس مــن 

جهــة أخــرى، حيــث تتكاتــف كافــة املؤسســات واملجالــس 

ــدين، يف  ــع امل ــات املجتم ــات ومنظ ــات والكومين والبلدي

ــارج  ــل ومخ ــتهدفة مداخ ــراس، مس ــة الغ ــاريع زراع مش

ــاف. ــدن، واألري امل

ــة  ــه مديري ــت ب ــذي قام ــجر ال ــروع التش ــاالً مل وإك

البيئــة يف إقليــم الجزيــرة، مــن تشــجر يف مدينــة قامشــلو، 

جهــزت 7000 غرســة مــن األشــجار بأنواعهــا املثمــرة 

والحراجيــة لزراعتهــا يف هــذه الفــرة، والعــدد قابــل 

ــة. ــب املديري ــادة، حس للزي

بدورهــا، بــدأت كافــة البلديــات بحملــة تقليــم األشــجار 

يف املناطــق التابعــة لهــا، بينــا أكــدت هيئــة اإلدارة 

ــه باســم  ــات، اســتكالها مــروع أطلقت ــة والبلدي املحلي

"كل فــرد شــجرة" يف إقليــم الجزيــرة، باإلضافــة إىل إلــزام 

ــا،  ــة ٥ آالف يف جغرافيته ــم بزراع ــي اإلقلي ــس نواح مجال

ــه ألفــي شــجرة. ــزرع في ــة يجــب أن ت ــز ناحي وكل مرك

مــن جهتهــا، تقــوم هيئــة الزراعــة والــري يف إقليــم 

الجزيــرة عــر مديريــة املحميــات والحــراج، مبشــاريع 

ــة،  ــاريع الزراعي ــة املش ــراء وكاف ــاحات الخ ــادة املس زي

ــا  ــتلزمات، ك ــن املس ــة م ــاتل الخاص ــم املش ــك بدع وذل

أنهــا ســتكمل مشــاريع توزيــع األشــجار عــى املؤسســات 

ــع. ــراد املجتم وأف

ويف العــام املــايض وزعــت الهيئــة 27 ألــف و٥00 شــجرة، 

ويف هــذا العــام بــدأت بتقليــم األشــجار داخــل املحميــات 

املجهــزة، والتــي يبلــغ عددهــا 7 محميــات يف إقليــم 

الجزيــرة، وذلــك بهــدف زيــادة األشــجار فيهــا، كــا أنهــا 

ــة 20  ــزت قراب ــا، جه ــة له ــس التابع ــاتل الخم ــر املش ع

ــك بهــدف زراعتهــا هــذا العــام. ألــف شــجرة، وذل

ووســط هــذه األعــال البيئــة، هنــاك مبــادرات مجتمعيــة 

تطلــق يف شــال ورشق ســوريا بشــكل عــام، منهــا مبــادرة 

ــادة  ــة وزي ــور البيئي ــم باألم ــي تهت ــل الخــراء الت الجدائ

املســاحات الخــراء وتســاهم بشــكل كبــر يف زراعــة 

األشــجار.

ــخ 6 آذار  ــق حــزب الخــر الدميقراطــي، بتاري أيضــاً أطل

الجــاري، حملــة "بيئتنــا مســتقبلنا" والتــي تهــدف لزراعــة 

10 آالف شــجرة يف مــدارس شــال ورشق ســوريا.
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ــتئناف  ــة اس ــعودية الجمع ــران والس ــت إي ــذ أن أعلن من

بعــد  منــذ 2016،  املقطوعــة  الدبلوماســية  عاقاتهــا 

ــة  مفاوضــات قادتهــا الصــن، توالــت ردود الفعــل العربي

و الدوليــة حــول أثــر هــذا االتفــاق والبُعــد الــذي يحملــه 

عــى املنطقــة فيــا يتعلــق بعاقــات الصــن ونفوذهــا يف 

ــة. املنطق

وإيــران  الســعودية  مــن  كلٌّ  فيــه  شــكرت  وقــت  يف 

ــه وجهودهــا يف التوصــل  ــذي لعبت ــدور ال الصــن عــى ال

ــي  ــغ ي ــن وان ــين الصيني ــر الدبلوماس ــر كب ــاق، اعت التف

ــًا إن  ــر للســام" قائ ــر للحــوار ون ــة "ن ــاق مبثاب االتف

الصــن ســتواصل لعــب دور بنــاء يف التعامــل مــع القضايــا 

"باملســؤولية"  تحليَهــا  وســتظهر  العــامل  يف  الشــائكة 

ــر فقــط  ــامل ال يقت ــة كــرى. وأضــاف: "الع ــا دول بصفته

ــا". ــة أوكراني ــى قضي ع

مــن جانبــه، ســارع البيــت األبيــض للتأكيــد عــى أن 

بــن  املباحثــات  عــى  إطّــاع  عــى  كانــت  واشــنطن 

ــون  ــي ج ــن القوم ــم األم ــدث باس ــال املتح ــراف، ق األط

كــريب إن الواليــات املتحــدة تتابــع "بكثــب" ســلوك الصــن 

يف الــرق االوســط وأماكــن أخــرى، فيــا رّحبــت العديــد 

مــن الــدول العربيــة بالوســاطة الصينيــة ووصفتهــا مبثابــة 

ــر. ــات النظ ــب وجه ــاح لتقري نج

ــد انقطعــت  ــران ق ــاض وطه ــن الري ــات ب ــت العاق وكان

عــام 2016، عندمــا هاجــم محتّجــون إيرانيــون البعثــات 

أعدمــت  بعدمــا  إيــران  يف  الســعودية  الدبلوماســية 

ــر ــر النم ــى من ــا يُدع ــن شــيعيًّا معارًض ــة رجــل دي اململك

.

كيف نجحت الصني اآلن بهذا الوساطة؟

ــه يــوم الجمعــة10  االتفــاق الثــايث الــذي تــّم التوصــل ل

آذار ، ســبقته مباحثــات بــن طهــران والريــاض خــال 

عــان  ســلطنة  اســتضافتها   ،2022 و   2021 عامــي 

ــايث  ــان الث ــاء يف البي ــا ج ــراق بحســب م ــة الع وجمهوري

يــوم الجمعــة، فيا اســتكملت بكــن املحادثــات وأوصلتها 

إىل النتيجــة، يقــول البيــان الصــادر عــن الجهــات الثاثــة، 

ــة؟ ــذه النتيج ــول له ــن الوص ــن م ــت الص ــف متكن فكي

ــي  ــليان العقي ــعودي س ــل الس ــب واملحل ــف الكات ويص

ــاط  ــة والنش ــادرة الناجح ــة املب ــة مبثاب ــاطة الصيني الوس

والــرق  الخليــج  منطقــة  يف  لـــبكن  األول  الســيايس 

األوســط، ويعــزو هــذا النجــاح للثقــة التــي تبديهــا 

ــات  ــن عاق ــه م ــا متلك ــبب م ــن، بس ــة للص دول املنطق

لتاريــخ  باإلضافــة  ناحيــة،  مــن  وتجاريــة  اقتصاديــة 

ــن  ــن بك ــث مل تك ــات، حي ــات والراع ــن الخاف ــاٍل م خ

مســبقاً منخرطــة يف أي مــن النزاعــات، وال متلــك تاريخــاً 

اســتعارياً يف املنطقــة وهــي أمــور وظفتهــا بكــّن خــال 

األطــراف  وصــول  يف  وأدت  ودبلوماســيتها،  حواراتهــا 

املختلفــة لاتفــاق.

يقــول العقيــي إن الحــوارات العربيــة يف ُعــان والعــراق 

ســابقاً احتاجــت الدعــم الــدويل، نظــراً لحالــة عــدم الثقــة 

والشــكوك املتبادلــة التــي شــابت أجــواء الحــوار بــن 

ــة  ــوة دولي ــن ق ــك م ــه ذل ــا تطلب ــاض، وم ــران والري طه

ــاق. تضمــن هــذا االتف

مــن جهتــه يــرى املحلــل يف الشــؤون اإليرانيــة اآلســيوية 

عامــر متـّـام أن نجــاح الوســاطة يــأيت بالتزامــن مــع عاقات 

متوتــرة بــن إيــران والغرب بســبب ملفهــا النــووي، ورغبة 

ســعودية باتخــاذ خطــوات أكــر اســتقالية تجــاه عاقاتهــا 

مــع الواليــات املتحــدة وسياســيتها الخارجيــة بعــد توتــر 

ــوق  ــط وحق ــات النف ــيّا يف ملف ــراً، ال س ــا مؤخ عاقاته

اإلنســان.

املتحــدة  الواليــات  مــن  السياســية  املواقــف  هــذه 

-بحســب متــام- عــززت فــرص نجــاح الوســاطة الصينيــة، 

ــات  ــرك للوالي ــداء املش ــران الع ــع إي ــا م ــي يجمعه والت

ــف  ــاد الســعودية خطــوة للخل املتحــدة، وترغــب يف إبع

عــن حليفتهــا االســراتيجية واشــنطن.

يف حــن وظّفــت عاقاتهــا االقتصاديــة والتجاريــة مــع 

كا الطرفــن كدليــل عــى "مصداقيتهــا وحســن نواياهــا" 

بحســب تريحــات مســؤولن صينيــن خــال املباحثــات 

ــن الطرفــن. ــة ب ــول توافقي مــن أجــل إيجــاد حل

إرصار صيني عىل املصالحة منذ سنوات

مــا حققتــه الصــن عــى مســتوى املصالحــة بــن اململكــة 

العربيــة الســعودية وإيــران، مل يكــن وليــد اللحظــة، 

حيــث جــاء بعــد سلســلة مــن محــاوالت قامــت بهــا بكــن 

ــت  ــام 2017، أعلن ــارس آذار ع ــي م ــة، فف ــاح العاق إلص

الصــن اســتعدادها للتوســط بــن الجانبــن يف مبــادرة 

جــاءت عــى لســان وزيــر الخارجيــة الصينيــة آنــذاك 

وانــغ يــي، قبيــل زيــارة قــام بهــا العاهــل الســعودي امللــك 

ــز إىل الصــن. ــد العزي ــن عب ســلان ب

وأعــادت بكــن الكــرة أثنــاء زيــارة ويل العهــد الســعودي 

محمــد بــن ســلان إىل البــاد عــام 2019، حيــث عــادت 

وأعلنــت اســتعدادها للتوســط مــع إيــران.

يف  بكــن  محــاوالت  ضمــن  جــاءت  املبــادرات  هــذه 

التعامــل مــع الضغــط الواقــع عليهــا بســبب الخــاف بــن 

ــة  ــؤون الصيني ــث يف الش ــول الباح ــاض، يق ــران والري طه

ــع  ــح م ــن مصال ــدى الص ــام، أذ أن ل ــر متّ ــيوية عام واآلس

ــكل  ــعودية بش ــى الس ــد ع ــا تعتم ــث إنه ــن، حي الجانب

كبــر يف إمدادهــا والطاقــة، كذلــك لديهــا ارتباطــات 

اقتصاديــة قويــة مــع إيــران، إال أن كل تحــرك صينــي 

بانزعــاج أو  يُقابــل  باتجــاه أي مــن كا الطرفــن كان 

ــر. ــرف اآلخ ــن الط ــط م ضغ

يف ديســمر أيلــول املــايض، عقــدت الصــن ودول خليجيــة 

اتفاقيــات  وتوقيــع  اجتاعــات  عقــد  شــهدت  قمــة 

اقتصاديــة، إال أن طهــران انزعجــت مــن البيــان الختامــي 

الصــادر عــن القمــة، بعدمــا تطــرق لقضايــا إقليميــة 

مّســت الجــزر املتنــازع عليهــا مــع اإلمــارات، يقــول 

املحلــل الســيايس عامــر متّــام إن رد الفعــل الصينــي 

ــة  ــارة دبلوماســية صيني ــل بزي ــراين متثّ عــى اإلنزعــاج اإلي

ــزال  ــأن بكــن ال ت ــة األخــرة ب ــن أجــل طأمن ــران، م لطه

ــّكل  ــاً ش ــه أيض ــران، لكّن ــاه إي ــا تج ــى مواقفه ــة ع ثابت

ــك  دافعــاً للُمــي قدمــاً يف املصالحــة بــن األطــراف، وذل

يك تتمكــن بكــن مــن التحــرك بحّريــة أكــر، دون أن يتــم 

ــة  ــن مبثاب ــن الطرف ــا تجــاه أي م ــار أي مــن تحركاته اعتب

ــر. ــرف اآلخ ــداء" للط "ع

ــا يف  ــز نفوذه ــة الصــني لتعزي ــران بواب هــل أصبحــت إي

ــط؟ ــرشق األوس ال

فيــا يــرى الصحفي واملحلل الســيايس الســعودي ســليان 

العقيــي أن اعتاديــة الصــن عــى النفــط الســعودي 

ــم  ــد أه ــن، وأح ــة لبك ــوارد الطاق ــر م ــد أك ــه أح بصفت

املرتكــزات االســراتيجية لألمــن القومــي الصينــي يدفعــان 

ــب  ــا، إىل جان ــات فيه ــة والعاق ــام باملنطق الصــن لاهت

مــا أعلنــت ســابًقا يف مبادرتهــا عــام 2013 " مبــادرة الحزام 

وطريــق" الــذي قصــدت فيــه تحســيت الرابــط والتعــاون 

عــى نطــاق واســع ميتــد عــر القــارات.

ترحيــب عــريب باالتفــاق، فهــل تكــون الصــني بوابــة 

أخــرى؟ لوســاطات 

توالــت  الجمعــة،  يــوم  الثــايث  االتفــاق  إعــان  منــذ 

ردود الفعــل العربيــة املرّحبــة بالتوافــق بــن القوتــن 

اإلقليميتــن، ومــن أبرزهــا بيانــات صــدرت عــن الخارجيــة 

والخارجيــة  الخليجــي  التعــاون  ومجلــس  العراقيــة 

الجزائريــة ومــر والبحريــن وســلطنة ُعــان واألردن، 

ــه  ــاويض وحــزب الل ــاء التف ــد صنع ــس وف ــب رئي إىل جان

اللبنانيــة.

 .Twitter تحتــوي هــذه الصفحة عــى محتوى مــن موقــع

موافقتكــم مطلوبــة قبــل عــرض أي مــواد ألنهــا قــد 

ــن األدوات  ــا م ــز( وغره ــاط )كوكي ــات ارتب ــن ملف تتضم

التقنيــة. قــد تفضلــون االطــاع عــى سياســة ملفــات 

ــة  ــاط الخاصــة مبوقــع Twitter وسياســة الخصوصي االرتب

قبــل املوافقــة. لعــرض املحتــوى، اخــر "موافقــة وإكــال"

ــة التعــاون الثقــايف غــر الحكومــي بــن  يــرى رئيــس لجن

األردن والصــن الشــعبية ســمر الحباشــنة أن االتفــاق 

منــذ ســنوات،  عالقــة  عربيــة  قضايــا  عــى  ينعكــس 

أبرزُهــا الحــرب يف اليمــن، حيــث يــؤدي تطبيــع العاقــات 

ــراف  ــن األط ــاق ب ــل التف ــعودية إىل التوص ــة الس اإليراني

املتصارعــة يف اليمــن ملــا تلعبــه كلتــا الدولتــان مــن أدوار 

رئيســية يف حــرب اليمــن، كذلــك ســينعكس هــذا االتفــاق 

عــى لبنــان، والدفــع باتجــاه تحســن االقتصــاد واالتفــاق 

عــى رئيــس للبــاد. كــا يــرى الحباشــنة أن االتفــاق 

سينســحب عــى ســوريا، حيــث يــؤدي بالــرورة إىل 

ــية. ــول دبلوماس ــل لحل ــة والتوص التهدئ

يذهــب الحباشــة إىل أن هــذا االخــراق الصينــي يف تحريك 

امللفــات العربيــة تجــاه التهدئــة ومــا قابله مــن ردود فعل 

مرّحبــة، قــد يكــون لــه أثــر أكــر يف خافــات أخــرى، حيث 

ــة  ــات عربي ميكــن للصــن أن تلعــب أدوار أخــرى يف ملف

عالقــة، مــن أبرزهــا الخــاف املــري الســوداين مــن جهــة 

وأثيوبيــا مــن جهــة أخــرى يف قضيــة ســّد النهضــة. واصًفــا 

ردود الفعــل العربيــة بأنهــا تــؤرش عــى أن جميــع أطــراف 

النــزاع يف املنطقــة لهــا رغبــة يف "النــزول عــن الشــجرة".

ما هي الرسالة التي ترسلها الصني؟

يقــول املحلــل الســيايس عامــر متــام، إن الصــن تعــزز 

املقولــة أو الرؤيــة التــي ترّوجهــا عــن نفســها بأنهــا قــوة 

ــرب  ــاء الح ــام إلنه ــادرة س ــابًقا مب ــت س ــام. إذ أعلن س

الروســية األوكرانيــة، وتتوســط اآلن لتديــر الخافــات بــن 

الســعودية وإيــران مــا يــؤرش عــى رغبتهــا يف إعــان أنهــا 

قــوة ســام عامليــة وليســت قــوة رصاع، يف محاولــة إلعــان 

بأنهــا عــى عكــس مــا متارســه الواليــات املتحــدة يف 

املنطقــة مــن حيــث إبداؤهــا مواقــف تزيــد مــن األزمــات 

ــات. والراع

إىل جانــب ذلــك، يشــر متــام إىل اهتــام بكــن مبصالحهــا 

ــرص  ــي، وف ــط الخليج ــيا النف ــط، ال س ــرق األوس يف ال

االســتثار يف قطــاع الطاقــة يف العــراق، والبنيــة التحتيــة يف 

ســوريا، مــا يشــكله ذلــك مــن فــرص اقتصاديــة للــركات 

ــة مــن جهــة، ومــن فرصــة سياســية يف ان تفــرض  الصيني

نفســها كبديــل عــن الواليــات املتحــدة.

ــن دوراً  ــب الص ــنة أن تلع ــتبعد الحباش ــه، يس ــن جهت م

ــق يف  ــك تحق ــا كذل ــدة، لكنه ــات املتح ــن الوالي ــاً ع بدي

ــة. ــراً يف املنطق ــياً ومؤث ــاق دوراً رئيس ــذا االتف ه

 الصني تنجح ... عودة العالقات بني إيران والسعودية

تركيا وسوريا من بني الدول ضمن أسوء  الدول يف مجال الدميقراطية
ــدوم هــاوس، أن  ــر صــادر عــن منظمــة فري أوضــح تقري

تركيــا وســوريا باتــت ضمــن الــدول األســوأ يف مجــال 

الدميقراطيــة.

واعتــر تقريــر صــادر عــن منظمــة فريــدوم هــاوس، 

تركيــا وليبيــا واليمــن مــن بــن الــدول التــي تحقــق أكــر 

ــنوات. ــذ 10 س ــة من ــاض للدميقراطي انخف

ــوء  ــنوياً، الض ــدر س ــاوس، يص ــدوم ه ــر لفري ــلط تقري س

ــام  ــامل ع ــاء الع ــع أنح ــة يف جمي ــع الدميقراطي ــى تراج ع

ــوايل. ــى الت ــر ع ــابع ع ــام الس 2023، للع

ومــن بــن الدول الـــ٥7 املصنفة عــى الصعيــد الدميقراطي 

أنهــا "غــر حــرة"، فــإن 16 دولــة لديهــا أســوأ الدرجــات 

اإلجاليــة للحقــوق السياســية والحريــات املدنيــة، ومنهــا 

ســوريا واليمــن.

ــر أن "الربيــع العــريب" عــام 2011، والــذي  ويذكــر التقري

أثــار أمــاً جديــداً يف التحــول الدميقراطــي يف شــال 

ــل. ــة أم ــى بخيب ــط، انته ــرق األوس ــا وال إفريقي

ــن  ــن املؤيدي ــت املتظاهري ــن قمع ــوات األم ــال إن ق وق

ــف  ــا وســوريا واليمــن، وتحــول العن ــة يف ليبي للدميقراطي

أكــر  أصبحــت  أهليــة  إىل حــروب  ذلــك  تــا  الــذي 

فوضويــة؛ بســبب التدخــات األجنبيــة املتعــددة.

ــالية  ــا الش ــي كوري ــة ه ــق حري ــدان واملناط ــل البل وأق

وإريريــا وتركانســتان، وجنــوب الســودان، وســوريا، 

بحســب التقريــر.
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 KNK:divê Lozanek din bi serê Kurdan neyê 
Kongreya Netewyî ya Kurdistanê 
bi hevkariya Yekîtiya Rewşenbîrên 
Kobanê ji bo lozanek din bi serê 
kurdan nebe li Kobanê semînerek 
li darixist. Beşdaran diyar kirin ku 
ewê destkeftiyên xwe biparêzin û li 
pêş planên lozanan nû bi sekinin.
Li Kobanê bi dirûşmeya “Bi hevre 
parastina deskeftinên Kurdistanê bi 
dest bixin û na ji tu lozanên din re” 
semînerek hat lidarxistin.
Di destpêkê de dîrokên bûyerên ku 
di meha Adarê de qewimîn hatin 
xwendin.
Rêvebirê kongreya KNK Ekrem 

Hiso di vekirina semînerê, bi dîroka 
avakirina partiyên kurdî û rewşa ku 
rojava di nav şoreşê de derbas bûyî, 
şirove kir.
Paşê endamê Koftoyoya Kurdî Kur-
dî Salih Keto axivî û rewşa siyasî ku 
rojava têre derbas dibe nirxand.
Her wiha Hevserokê Zangîngeha 
Bakur û Rojhilatê Sûriyê Ebd El-Îlah 
Mistefa axivî û behsa zehmetiyên li 
pêş deskeftiyên Kurdistanê û lihev-
kirina lozanên kir.
Ebd El-Îlah Mistefa da zanîn ku ew 
ê li hemberî hemû pilanên lozana nû 
bisekinin.

ji bo yekdengiya Kurdan xebata KNK´ê berdewamin
Şandeya Kongreya Neteweyî ya 
Kurdistanê (KNK) bi pêşengiya 
Hevserokê KNK’ê Ahmet Ka-
ramûs di çarçoveya hevdîtinên 
xwe yên li Başûrê Kurdistanê 
de, li parêzgeha Hewlêrê serda-
na Hizba Zehmetkêşan a Kurdis-
tanê kir.
Hevserokê KNK’ê Ahmet Ka-
ramûs got, armanca serdana 
Hizba Zehmetkêşan a Kurdis-
tanê ji ber konferansa sedsa-
liya Peymana Lozanê ye ku bi 
mebesta yekdengî û piştgiriya 
aliyên Kurd yên li Başûrê Kurdis-
tanê ye.
Heta niha PDK’ê ti gav neavêti-
ye
Ahmet Karamûs her wiha diyar 
kir ku ew ê serdana aliyên siyasî 
yên li Başûrê Kurdistanê hemû-

yan bikin, lê heta niha PDK’ê ji 
bo hevdîtinê ti gav neavêtiye, 
ji ber ku PDK naxwaze li gel 
wan rûne: “Me wek KNK’ê ge-
lek caran bi navê yekrêziya gelê 
Kurd ji bo hevdîtina li gel PDK’ê 
gav avêt, lê heta niha PDK’ê ti 
helwêst nîşan nedaye. Dibe ku 

PDK nexwaze em li hev kom bi-
bin. Her gava ku serokê PDK’ê 
xwest, em ê li gel kom bibin.”
Em piştgirê yekîtiya neteweyî ne
Endamê Mekteba Siyasî ya Hiz-
ba Zehmetkêşan a Kurdistanê 
Hîwa Seîd Selîm axivî û got, 
“Me li ser amadekariyên konfe-

ransa sed salî ya Lozanê guftû-
go kirin. Me hevhelwêstiya xwe 
ya bi konferansê re û piştgiriya 
xwe ya ji bo yekîtiya gelê Kurd di 
mijarên neteweyî de nîşan da.”
Li aliyê din şande li Hewlêrê li gel 
Hizba Demokrat a Beyt Nehrîn 
civiya. Şande ji aliyê Sekreterê 
Hizba Demokrat a Beyt Neh-
rîn Romeo Hekarî û endamên 
serkirdayetiya partiyê ve hatin 
pêşwazîkirin.
Hevserokê KNK’ê Ahmet Qe-
remûs di hevdîtinê de got, ew ê 
ji bo yekrêzî û piştgiriya aliyên 
siyasî serdana tevahiya aliyên 
siyasî bikin: “Em vê yekê di vê 
demê de weke erkeke xwe ya 
neteweyî û nîştimanî dizanin. 
Piştgirî û yekdengiya aliyan ji bo 
yekrêziya gelê Kurd pêwîstî ye.”

Rêxistin û partiyên Kurd li Amedê 
deklarasyona Newroza 2023´yan 
eşkere kir: Kerb û kîna me zêde 
ye, êşa me giran e. Lê em ê bi 
ruhê serhildana Kawa ya li hem-
berî Dehakê zalim, hesab ji faşîz-
ma AKP-MHP’ê bipirsin.  
Pîrozbahiyên îsal ên Newrozê 
bi dirûşma "Her der Newroz, her 
dem azadî" wê bêne lidarxistin.
Di deklarasyonê de çalakiyên 
Newrozê diyarî malbatên mex-
dûrên erdhejên li Mereşê hate ki-
rin.
Deklarasyon li navçeya Sûr a 
Amedê li Navenda Çand û Huner 
a Dîcle Firatê hate eşkerekirin.
KCD, TJA, DBP, HDP, Platforma 
Jinê ya Yekbûyî, Partiya Însan û 
Azadiyê (PÎA), Partiya Demok-
rat a Kurdistanê-Tirkiye (KDP-T), 
Partiya Azadî û Partiya Komunîst 
a Kurdistanê (KKP) mohra xwe 
danîn binê deklarasyonê.

Hevserokê KCD'ê Berdan Oz-
turk, Hevseroka DBP'ê Salîha Ay-
denîz, Hevseroka Giştî ya HDP'ê 
Pervîn Bûldan, Serokê Giştî yê 
PÎA'yê Mehmet Kamaç, Serokê 
Giştî yê KKP'ê Sînan Çîftyurek, 
Serokê Giştî Yê KDP-T Mehmet 
Emîn Gardaş, Endamê Meclî-
sa Partiya Sosyalîst a Kurdistan 
(PSK) Alî Haydar, ji Tevgera Aza-
dî Cemal Sati beşdarî daxuyaniya 
çapemeniyê bûn. Hevseroka Giş-
tî ya DBP'ê Salîha Aydenîz got, 
"Newroz, ev hezar sal in weke 
roja vejîn, serhildan û azadiyê tê 
pêşwazîkirin. Lê belê îsal em bi 
êşa erdhejê pêşwazî dikin. Em 
bernameya îsal a Newrozê diyarî 
qurbaniyên erdhejê dikin."
Aydenîz anî ziman ku Newroz wê 
li 43 bajaran bê pîrozkirin û agirê 
destpêkê jî li navçeya Şemzînanê 
ya Colemêrgê bê dadan.” 
Desthilata navendî têk çû
Deklerasyona Newrozê bi Kurdî 

hate amadekirin û Hevserokê Giş-
tî yê KCD'ê Berdan Ozturk ve hate 
xwendin. Wî got, "Bi dilekî xemgîn 
lê bi hêvî û bawerî em Newroza 
2023’yan pêşwazî dikin. Erdheja 
Mereşê li 11 bajaran bandoreke 
mezin li ser 15 milyon kesan kir. 
Em bi êş û jan û bi şîn Newroza 
2023’yan pêşwazî dikin. Pêdiviya 
piştgirî û piştevaniyê ji her demê 

zêdetir e. Bi erdheja Mereşê, 
careke din hat dîtin ku heqîqeta 
bi salan e em ji bo wê têdikoşin, 
piştrast bû. Ew heqîqet jî ev e: 
desthilatiya navendî li hemberî 
feraseta rêveberiyên herêmî têk 
çû. Li hemberê pergala naven-
dî, îro pêdivî zêdetir bi pergala 
herêmî heye.   

Li Bakurê Kurdistanê …Her der Newroz her dem Azadî
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Rojnameyeke Siyasî� Rewşenbî�rÎ� û Civakî� ji aliyê Partiya Yekî�tiya Demokratî�k PYD ve tê weşandin

 Hêrsa 12'ê Adarê dîwarê tirsê şikand û bû zemînek
   ji şoreşa 19 ê Tîrmehê re

Di  12'ê Adara 2004an gel bersiva 
xwe da dîwarê tirsê şikand û rûyê 
rastî yê pergalên zordest hat  xuya-
kirin.
Rêveberiya Xweseriya Demokratîk 
a Herêma Cizîrê bi boneya komkujî 
û Serhildana 12ʹê Adarê ya Qamiş-
loyê daxuyaniyeke nivîskî weşand.
Di daxuyaniyê de hat destnîşankirin 
ku divê pergalên ku li ser qirkirina 
gelan ava bûne careke din li siya-
setên xwe vegerin û rê li ber de-
mokrasiyê vekin û got: "Ne wisa be 
wê çarenûsa wan li hemberî îradeya 
gelan binkeftin be."

Di daxuyaniyê de hate gotin, çirûs-
ka Serhildana 12'ê Adarê peyameke 
zelal ji gelê serhildêr ên dijî zilm û 
zorê û siyaseta tunekirinê bû û wiha 
hate domandin: "Piştî 18 salan ji 
Serhildana Qamişlo ya 12'ê Adarê 
ku ji Qamişlo dest pê kir û li seran-
serî Rojavayê Kurdistanê, Şam, He-
leb û Ewropayê belav bû, encama 
siyasetên qirkirin û tunekirinê yên 
rejîma Sûriyê xuya bûn. Ev siya-
setên ku bi awayên herî tund û qirêj 
li dijî Kurdan û gelên din ên Sûriyê 
dihatin meşandin.ʹʹ
Di beşekî din ê daxuyaniyê de hate 

diyarkirin ku Serhildana Qamişlo 
dîwarê tirsê yê li pêşiya gelê Sû-
riyê şikand û got: "Gel ji bo banga 
azadî, rûmetê û ji bo bidawîkirina 
zilmê dîwarê tirsê şikand. Serhildan 
çirûska Şoreşa 19'ê Tîrmehê bû, di 
hemû qonaxên şoreşa xwe de em 
ji ruhê Serhildana Qamişlo îradeyê 
digirin.ʹʹ
Di daxuyaniyê de hate destnîşan-
kirin ku piştî 18 salan ji Serhilda-
na Qamişlo re hikumeta Şamê hîna 
bi heman hişmendiyê nêzîkî dozên 
girêdayî pêşeroja siyasî ya Sûriyê 
dibe, nexasim bi rêya siyaseta în-

karkirin û hişmendiya navendiyê 
ku hemû çareseriyên Rêveberiya 
Xweser ên ji bo bidawîkirina kirîza 
Sûriyê red dike.
Her wiha hate gotin, çirûska Serhil-
dana 12'ê Adarê peyameke zelal ji 
bo gelê serhildêr ê li dijî zilm, zorê, 
siyasetên înkarkirinê û hewldanên 
derxistina fitne û şerê di navbe-
ra pêkhateyên herêmê, Kurd, Ereb 
û Suryan de bû ku bi mîrateya şa-
ristanî, nirxên civakî û têkiliyên 
jiyana hevbeş ve girêdayî bin Rê-
veberiya Xweser a Herêma Cizîrê 
daxuyand ku divê pergalên ku li ser 
tunekirina nasnameyên gelên din û 
qirkirina wan ava bûne, li siyasetên 
xwe vegerin û rê li ber veguhertinên 
demokratîk vekirin û got: “
Lê belê, ew pergal heta roja îro si-
yasetên xwe yên qirêj didomînin û 
bi hemû cûreyan şerê projeyên de-
mokratîk ên herêmê nexasim Rêve-
beriya Xweseriya Demokratîk dikin 
û dagirkeriya Tirkiyê ji Sûriyê re 
rewa dikin.”
Di daxuyaniyê de şehîdên Serhil-
dana 12ʹê Adarê û tevahî şehîdên 
şoreşê hatin bibîranîn û sersaxî ji 
malbatên wan re hate xwestin û hate 
gotin: “
ʹʹEm ê ji bo avakirina Sûriyeke ne-
navendî û parastina destkeftiyên ku 
di encama berxwedana gel û şer-
vanên me hatine bidestxistin, her 
wiha ji bo rizgarkirina deverên da-
girkirî ku êdî bûne çavkaniyên te-
rorê, têkoşîna xwe bidomînin.ʹʹ

Li Awısturya panelek li ser roja-
va hate li darxistin. Di panelê de 
berxwedan û tekoşîna QSD’ê li dijî 
DAIŞ’ê, êrişên dewleta Tirk li ser 
herêmê hatin nirxandin.
Hevserokê Desteya Têkiliyên Der-
ve yê Rêveberiya xweser a Bakur û 
Rojhilatê Sûrî Bedran Çiya Kurd, 
Nunerê Rêveberiya Xweser a Roja-
va yê Ewrupayê DR.
Abdulkerîm Omer û bi beşdarbuna 
Îrene Bricner panel hate birêvebi-

rin.
Di panelê de, Ebulkerîm Omer 
axivî û bal kişan li ser êrişên dew-
leta Tirk li ser hêrêmê, xeteriya çe-
teyên DAIŞ kir.
Ebulkerîm Omer da zanîn ku divê 
civata navneteweyî li dijî êrişên 
dewleta Tirk li ser herêmê ber-
tek nîşan bide, malbatên çeteyan 
DAIŞ’ê li welatên wan bê vege-
randin û piştgiriya gelê herêmê bê 
kirin.

Nûnerên Rêvebriya xweser  rewşa Rojava 
bi rayedarên  Awisturyayê re barvekirin 


