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الثمن  52 :ل س

ُّ

احلـل الس٘اسٖ يف سـْرٗا
ُـْ الـخ٘ـار األّحـذ
ت علٔ أُّال ّـظابع
بع َد هضّٖ أكثر هى ثالث سًّا ٍ
الحرب الهدهِّرة التٖ تعٗ ُ
شِا بال ُدًا سّرٗا ،تلك التٖ أد ْ
َّت حتٔ
ّجرح
ألؾ هّاطى سّرٕ
اٙى إلٔ استشِا ِد ها ٗربّ عى َ٘ ٔٙ
ِ
ّتشُّّ ٍِ ّاعتقال هبات األلّؾّ ،تشرُّ د الهالٗٗى عى دٗارُم،
أصاب البال َد ّاقتصادَ ُا ّبًُاُا
عدا عى حجم الدهار الِابل الذٕ
َ
ت الدّلٗة الرسهٗة بأكثر هى
التحتٗة الذٕ قدّر ْتَ بعضُ الجِا ِ
ٓ٘ٔ هلٗار دّالر .ال تزال القضٗة السّرٗة-الهأساة -تعٗشُ
العسٗرّ ،تخض ُع لهشٗبة الهصالح الدّلٗة ّاإلقلٗهٗة
ضِا
َ
هخا َ
ً
ً
ْ
أصاب
الذٕ
األخٗر
التّتر
إثر
ا
ّتشابك
ا
تعقٗد
ازدادت
التٖ
َ
َ
العالقات الرّسٗة األهرٗكٗةّ ،الرّسٗة الؽربٗة علٔ ّجَ
العهّم بعد االحتالل الرّسٖ لشبَ جزٗرة القرم األّكراًٗة
ّضهِِّا لالتحاد الرّسّٖ ،تِدٗدُا باجتٗاح شرقٖ أّكراًٗا ـٖ
الهًاطق ذات الؽالبٗة الرّسٗة ،باإلضاـة إلٔ تبد ٍُّل ـٖ الهعطٗات
ّهّازٗى القّٓ العالهٗة ،كها تلّ ُح ـٖ األـق بّاد ُر عّدة سٗاسة
بعّاقب ؼٗر هحهّدة
الحرب الباردة بٗى القطبٗى ،تلك التٖ تًذ ُر
َ
علٔ هجهل العالقات الدّلٗة ّعلٔ هستقبل ّجدّٓ ّجّد
هًظهة ُٗبة األهم الهتحدة بهختلؾ هؤسساتِا ّهًظهاتِا.
تهادٕ الًظام ـٖ تحدَٗ الصارخ إلرادة الهجتهع الدّلٖ
إىَّ
َ
ّإقرارٍ بإجراء اًتخابات ها تسهٔ باالًتخابات الرباسٗة ـٖ
سّرٗا ّٗ َم الثالث هى شِر حزٗراى ّ ،التٖ تع ُّد صّرٗة ،هزٗفة
ّهحسّهة الًتابجٗ ،د ُّل بّضّح علٔ حصّلَ علٔ الضّء
ّاتفاق علٔ ّأد الحل السٗاسٖ الهًشّد
األخضر هى حلفابَ،
ٍ
القاضٖ بًقل السلطة إلٔ الشعب حسبها جاء ـٖ ّثابق هؤتهر
جًٗؾٔ ،ألى الًظا َم الهتِالك ّالهتشبث بالسلطة بكل قّاٍ،
ّالههارس للعًؾ سبٗالً ّحٗداً ـٖ التعاطٖ هع ُذٍ األزهة هًذ
َ
ً
لحظة ّاحدة بالحل السٗاسٖ
بداٗاتِا هِها كاًت الًتابج ،لم ٗؤهى
الذٕ ٗبعدٍ عى السلطة ّهركز القرارّ .ها استقالة الهبعّث
العربٖ األههٖ السٗد األخضر اإلبراُٗهٖ هى هِهتَ ،إال دلٗ ٌل
ّاضح علٔ هدٓ عهق األزهة السّرٗة ّتشعباتِا الدّلٗة
ّاإلقلٗهٗة ّشعّرٍ بالٗأس هى عدم تجاّب القّٓ األساسٗة ـٖ
الصراع هع هقترحاتَ الِادـة إلٔ إًِابَ ،تلك الهستًدة أساسا ً
علٔ الخطة التٖ ّضعِا سلفَ كّـٖ عًاى ّا ُتخ ْ
ِذت بشأًِا
ٌ
قرارات دّلٗة ـٖ جًٗؾٔ2 « .................................. .

متى تطير حمائم السالم في سماء سوريا الحبيبة !؟...

سرٕ كاًَ٘  ...هرة أخرٓ يف هْاجِت االرُاب

كاى لهدًٗة سرٕ كاًَٗ – الجزٗرة ّأُالِٗا ًصٗبب كبببٗبر هبى
األعهال اإلرُابٗة ّالعبداببٗبة لبنًسباى ّاإلًسباًبٗبة ّ ،قبد أثبببتبت
ً
خباصبة ـبٖ أٗبام
هكًّاتِا عهق التالحم البّطبًبٖ ـبٗبهبا ببٗبًبِبا ،
الهحى ّ ...قد تعرضت قرٓ رٗفِا الؽربٖ لِجهات 15 « .......

حموذ حموذ شِ٘ذ الكراهت

لم ٗكى ٗدرٕ أًَ علٔ هّع ٍد هع تكفٗرٗٗى ظالهٗٗى بعٗدٗى جداً
عى اإلًساًٗة ّقٗهِا ّالٗعرـّى شٗبا ً سبّٓ لبؽبة البهبّت  ،ـبلبقبٖ
حتفَ علٔ أٗادِٗم الهلّثة بدهاء األبرٗاء ّ ،اًتشر خبر اسبتبشبِبادٍ
سرٗعا ً  ،ـأصدر الهجلس الّطًٖ الكردٕ 15 « ..................
إح٘اء ْٗم اللؽت الكردٗت 4 « ...................................
اـتتاح هركس حلسب الْحـذة يف هعبطلٖ 5 « ...............
ّداع الشِ٘ذ عصام علْ 6 « ...................................
ل٘لٔ رهس احلرٗت 7 « ............................................
عرض لكتاب ( دٗرسن يف تارٗخ كردستاى ) 8 « ...........
األهازٗػ ّ األكراد  .قصت حعارتني 11 « ......................
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سْرٗا ُ ...ـذر اإلًساً٘ت
صدر ـٖ أٗار ٕٗٔٓ تبقبرٗبر ٗبرصبد البظبرّؾ
االقبتبصبادٗببة ّاالجبتبهبباعبٗبة ـببٖ سبّرٗبة ببعبًبّاى "
سورٌة  ...هدر اإلنسااناٌاة "  ،هبى إعبداد البهبركبز
السّرٕ لبحّث السٗاسات ّببدعبم هبى ّكبالبة األهبم
الهتحدة إلؼباثبة ّتشبؽبٗبل البالجبببٗبى البفبلبسبطبٗبًبٗبٗبى
( األًّرّا ) ّالهكتب القطرٕ لبرًاهج األهم الهتبحبدة
اإلًهابٖ ـٖ سّرٗة  ُّّ ،الثالث هى ًّعبَ ّٗبؽبطبٖ
الربعٗى الثالث ّالرابع إٔ الفترة الّاقعبة ببٗبى تبهبّز
ّكاًّى األّل لعام ٖٕٔٓ ّ.قبد جباء ـبٖ البهبلبخب
التًفٗذٕ للتقرٗر :
(( األثر االقتصادي:
 لقد أدت األزهة إلٔ تفكك كببٗبر لبببًبٗبة البقبطباعالصًاعٖ ّاؼالق ّاـالس الكثٗر هى 13 « .
الحل السٌاسً  ...تتمة
بسبب تبدخبل البعبدٗبد هبى البجبِبات ـبٖ
الصراع الدابر ـٖ سّرٗبا ،أضبحبت ببالدًبا
هلتقٔ ٙالؾ البجبِبادٗبٗبى البتبكبفبٗبرٗبٗبى هبى
هختلؾ دّل العالم بِدؾ بًاء إهارة إسالهٗة
علٔ أرض سّرٗا ّالبعبراق ،أّلبببك البذٗبى
ٗحصلّى عبلبٔ كبل أشبكبال البدعبم البهبالبٖ
ّدّل
ّاللّجٗستٖ هى بعض دّل البخبلبٗبج
ٍ
إقلٗهٗة ،بالتّازٕ هع تّاـبد خخبرٗبى لبلبقبتبال
إلٔ جاًب الًظبام ،كبهبٗبلبٗبشبٗبات حبزب
اللبًاًّٖ ،لّاء أبّ الفضل العباس العبراقبٖ،
ّـٗلق القدس اإلٗراًٖ ّؼٗرُم ،حبٗبث دـبع
الصراع لٗأخبذ هبًبحبًٔ طباببفبٗبا ً كبهبا
الًظا ُم
َ
ٗبرر لًفسَ ههبارسبة البهبزٗبد هبى
أراد ،كٖ
َ
العًؾ ّالقبتبل ببحبق البهبطبالبببٗبى ببالبحبرٗبة
ّالتؽٗٗر بذرٗعة هكاـحة اإلرُاب.
بقٖ الخل ُل الذٕ تعٗشَ البعبالقبات
لطالها َ
الدّلٗة الراًُة قباببهباًّ ،البهبجبتبهبع البدّلبٖ
عاجزاً ّهشبلبّالً ـبٖ هبّقبفبَ هبى الصبراع
البدابببر عببلبٔ سببّرٗبباّ ،اسبتببهب ْ
برت أطببراؾ
ببداـبع هبى هصبالبحبِبا
الصراع البخبارجبٗبة
ٍ
الذاتٗة ّطهعا ً ـٖ الحصّل علٔ الهزٗد هبى
هًاطق الًفّذ ّالسٗطرة بتقدٗم الدعم الهبالبٖ
ّالعسبكبرٕ ّالبهبعبًبّٕ لبكب لل هبى السبلبطبة
ت
ّالهعارضة الهسلحة الهبتبشبظبٗبة ببجبرعبا ٍ
ّهقادٗر هحددة بحٗث ال ٗكّى ًُاك هًتص ٌر
ً
خشٗة هى االًِٗار الهبفباجبا
ـٖ ُذٍ الحرب
لهؤسسات الدّلة التٖ قد تفضٖ إلبٔ تبفبشبٖ
ـبببّضبببًٔ عبببارهبببة ؼبببٗبببر هبببحبببسبببّببببة
الببًببتببابببج...سببتببسببتببهببرُّ خلببة الببعببًببؾ الببدهببّٗببة
الببالإًسبباًببٗببة ُببذٍ تببحببصبب ُد أرّاح خالؾ
السّرٗٗى بّحشٗة هًقطعة الًظبٗبر ّهشباُبد
خى
القتل ّالدهار هاثلة أهام أًظبارًبا ...ـبقبد َ
األّاىُ للقّٓ العظهٔ الهتحكهة بباالقبتبصباد
ك
العالهٖ ّهفاصل السٗاسة الدّلٗبة أى تبدر َ
بأى استهرارُبا ـبٖ الهببباالتبِبا ّتبجباُبلبِبا

للجحٗم الهستعر ـٖ سّرٗا ّهبا تبحبدثبَ هبى
تراكم ـٖ االحبتبقباًبات البهبذُبببٗبة ّالبدٗبًبٗبة
ّالببقببّهببٗببة عببلببٔ الببهببسببتببّٗببٗببى الببداخببلببٖ
ّالخارجٖ ،تِدد األهى ّالسلم ـٖ الهبًبطبقبة
ّالعالمّٗ ،هكى لبِبا أى تبخبر عبى ًبطباق
السٗطرة ّالتحكمّ ،تتسبب ـبٖ البهبزٗبد هبى
الخسابر البشرٗة ّالهادٗةُ ّ ،تلحق بالشعبّب
ًتابج كارثٗة ....
هجهّع قّٓ الهعارضة
ٗبدّ ّاضحا ً أى
َ
ُّى ّضبعبؾٍ ـبٖ
السّرٗة تعاًٖ الّٗ َم هى
ٍ
البحبضبّر ،عبدا عبى ؼبٗباب هشبرّع جببا ٍد
عبهبل
لتّحٗد صفّـِا علٔ ضبّء ببرًباهبج
ٍ
ّاضحٗ ،رسم هبالهبح سبّرٗبا البهبسبتبقبببل،
ٍ
سّرٗا الدٗهبقبراطبٗبة البببرلبهباًبٗبة البتبعبددٗبة
الالهركزٗة ،التبٖ تبحبتبرم خصبّصبٗبة كبل
الهكًّات الّطًٗة السّرٗة ّتصّى حقّقبِبا
استًاداً إلٔ هبادئ الشراكة الّطًٗة الحقٗقٗة،
ّالتٖ تًتفٖ ـِٗا ك ُّل أشكال البظبلبم البقبّهبٖ
ّاالجتهاعٖ ّهًطق االستعالءّ ...ؼبٗبرُبا،
إذ ال ب ّد هى العّدة إلٔ لؽة الحّار هع كباـبة
أطٗاؾ الهعارضة الّطًٗة السّرٗة ّالتّحد
ـٖ إطار عام جاهع ٗتم االتفاق علٔ تسهٗتَ،
كٖ تحظٔ ببدعبم ّهبؤازرة جبهبٗبع أطبٗباؾ
ّشرابح الشعب داخل الّطى قببل البخبار ،
ّتعهل علٔ تّحٗد الهعارضة الهسلحة البتبٖ
َ
ٗفبتبرض ببِبا أىْ
أّاهبر ُبذا اإلطبار
تبًبفبذ
َ
الّطًٖ الًاجزّ ،إعطاء الكلهة األّلٔ للحل
السٗاسٖ ألًَ الخٗار الهتباح األّحبد ّاألقب ُّل
ضرراً بهصالح الشعب ّالّطى ّـبق ببًبّد
اتفاقٗة جًٗؾ ٔ ،هى خالل ّقؾ خلبة البعبًبؾ
الدهّٗة أّالًّ ،تشكٗل ُبٗبببة حبكبم اًبتبقبالبٗبة
بكاهل الصالحٗة إلدارة البهبرحبلبة البهبؤقبتبة
ت برلهاًٗة حرة ًّزٗبِبة
لحٗى إجراء اًتخابا ٍ
ً
ـٖ ظل رقابة ّإشراؾ دّلٗٗىّ ،صّال إلٔ
تشكٗل حكّهة هًتخبة .لذا ،ـبجبهبٗبع البقبّٓ
الببّطببًببٗببة السببّرٗببة بببهببا ـببٗببِببا الببهببجببلببسبباى

” صورة عن التقرير ”

الكردٗاى ،الهجلس الّطًٖ الكردٕ ّهجلبس
ٌ
هبطبالبببة البٗبّم
الشعب ـٖ ؼرب كردسبتباى
بإعادة الًظر ـٖ هّاقفِا ّتقبٗبٗبم سبٗباسباتبِبا
بهّضّعٗة علٔ أرضٗة الهصلحة الّطبًبٗبة
السّرٗة التٖ تصبّى البهبصبلبحبة البقبّهبٗبة
الكردٗة ،ألى الهصبلبحبة البقبّهبٗبة البكبردٗبة
جز ٌء أساسٖ هى الهصلحة الّطًٗة السّرٗبة
ّال تتعارض هعِا.
ًُاًٗ ،بؽٖ علًٗا ـٖ البحبركبة البّطبًبٗبة
الكردٗة العه َل بجدٗة ّهسؤّلٗة علٔ ترتٗبب
البٗت الكردٕ هى الداخل أّالً  ،عبر تبِبٗبببة
أجّاء الثقة ّالتفاُم ّالبتبفلبؾ ببٗبى األشبقباء
ّاالبتعاد عى الصراعات الجاًبٗة الِباهشبٗبة
التٖ ل ْم تخد ْم قضٗة شعبًا الكردٕ البهبظبلبّم
البهبّاقبؾ
ّٗها ً ّلى تخدهِا أبداً ّ ،أىْ ًتبًٔ
َ
ت البهبًباسبببة حبٗبا َل هبخبتبلبؾ
ًّتخ َذ القرارا ِ
القضاٗا بها ًٗسبجبم ّٗبتبّاـبق هبع هصبلبحبة
شعبًا الكردٕ ـٖ سّرٗا بع َد إشباعِبا ببحبثبا ً
ّدراسة بهشاركة كاـة األطبراؾ السبٗباسبٗبة
دّى إقصاء أحبدٍّ ،االببتبعبا ِد عبى البتبسبرّع
ّاالرتجالٗة ّردّد األـبعبال ّالبتبشبًبج ـبٖ
ُ
بحبدث شببرّخبا ً ـبٖ جسببد
هبّاقببفبًببا ،الببتببٖ تب
الصؾ الّطًٖ الكردّٕ ،العهل عبلبٔ حب ّل
ًببقبباط االخببتببالؾ عبببببر الببحببّار األخببّٕ
الحضارًّٕ ،بذ هًطق ّلؽة العًؾ ّالفّقٗة
ّاالستعالءّ ،أىْ ُتبذ َل ك ُّل الجِّد الهخلصبة
ت شعبًا ًبحبّ
لتّحٗد الصفّؾ ّتّجَٗ طاقا ِ
ً
ؼاصبٖ حقَ ًّاكرٕ ّجّدٍ ،خصّصا ـٖ
ُذٍ البهبرحبلبة البعبسبٗبرة هبى حبٗباة شبعبببًبا
ت
الكردٕ الذٕ ٗتعبرضُ إلبٔ أبشبع عبهبلبٗبا ِ
الحصار ّالتجّٗع ّالتِبجبٗبر البقبسبرٕ هبى
دٗارٍ ّاقتالعَ هى جذّرٍ ،تلك التٖ تبِبدؾ
تؽٗٗر دٗهّؼراـبٖ ـبٖ هبًباطبقبَ
ث
إلٔ إحدا ِ
ٍ
الببتببارٗببخببٗببةّ ،الببعببهببل هببا بببّسببعببًببا لببتببقببدٗببم
التسِٗالت الههكًة لَ بِدؾ التشبث ببأرض
خبابَ ّأجدادٍ.
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( كردستاى الؽرب٘ت ) أقرب إىل القشرة الفارؼت هٌِا إىل الشوس الساطعت !!!...
جمموعة األزمات الدولية
 8أٗار/هاّٗ ٕٗٔٓ | تقرٗر الشرق األّسط رقم ٔ٘ٔ -
ترجهة هى اإلًجلٗزٗة
دأبببت هببجببهببّعببة األزهببات الببدّلببٗببة
 ُّٖ www.crisisgroup.orgهًبظبهبة
هستقلة ؼٗر ربحٗة ّؼٗر حكّهبٗبة ّهبقبرُّبا
الربٗسٖ ـٖ العاصهة الببلبجبٗبكبٗبة ببرّكسبل
ّلِا هكاتب ـٖ  ٕٙهّقعا ً هى العالم – كبهبا
تعرؾ ًفسِا  -علٔ إصبدار تبقبارٗبر ُباهبة
عببى الببّضببع السببّرٕ بببكببل تشببعببببباتببَ
ّبهّاضٗع ّعًاّٗى عبدّة ّ ،ـبٖ تبقبرٗبرُبا
األخٗر الهعًّى بـ " الصّعّد البِبشّ لبحبزب
االتحاد الدٗهقراطٖ الكردٕ  " pydسلّبطبت
الهجهّعة األضّاء عبلبٔ البّضبع البكبردٕ
ـٖ شهال سّرٗا ّها ٗتعبلبق ببحبزب PYD
 ،البتبقبرٗبر
الشقٗق علبٔ ّجبَ البخبصبّ
هفصل ّهسِب ٗ ،حبتبا لبقبراءة هبتبأًبٗبة ،
ربها ـَٗ ثهة أخطاء ـبٖ البببحبث ّالبتبحبلبٗبل
ّالتقدٗر أّ هبالؽة ـٖ بعض الًقاط ّ ،لبكبى
ٗبقٔ ُاها ً لبالطبالع عبلبٔ خراء البؽبٗبر عبى
ّضعًا ّكذلك ـبٖ إثبارة البًبقباش ّتبعبزٗبز
ً
عاهة ّ ،ألجبل
التّاصل ّالحّار بٗى ال ُكرد
إجراء هراجعة ًقدٗة هبفبٗبدة ّّضبع لبببًبات
سلٗهة ـٖ األهد القرٗب علٔ األقبل  ،ال أى
ٗكّى التقرٗر هاد ًة للتشفبٖ ّإثبارة البًبعبرات
 ... ،حٗث جاء ـٖ هلخصَ التًفٗذٕ :
(( هبببع اًبببخبببراط البببًبببظبببام السبببّرٕ
ّالهعارضة السّرٗة ـٖ هعركة كب ّر ّـب ّر ،
أحكهت البقبّات البكبردٗبة سبٗبطبرتبِبا عبلبٔ
أجزاء كبٗبرة هبى شبهبال البببالدّٗ .سبٗبطبر
الالعبّى الربٗسٗبّى ـبٖ ُبذٍ البقبّات ،إٔ
حزب االتحاد الدٗهبقبراطبٖ البكبردٕ pyd
ّجًاحَ الهسلّح ،قبّات البحبهباٗبة الشبعبببٗبة،
اٙى علٔ ثالثبة جبٗبّب ؼبٗبر هبتبصبلبة ـبٖ
الهًاطق ذات األؼلبٗة الكردٗة علبٔ البحبدّد
الببتببركببٗببةّ ،الببتببٖ أعببلببى حببزب االتببحبباد
الدٗهقراطٖ  pydـٖ تشرٗى الثاًًّٖ/ـبهبببر
ٕٕٔٓ إقاهة إدارة هؤقتبة ـبٗبِبا لبكبردسبتباى
الؽرببٗبة .إى قبٗبام إدارة كبردٗبة أهبر ؼبٗبر
هسبّق بالًبسبببة لسبّرٗبة ّكبذلبك ببالبًبسبببة
للحزب ،البذٕ ٗبتبفبرّع عبى حبركبة البتبهبرد
الكردٗة ـٖ تركٗا الهعرّـة ببحبزب البعبهبال
الكبردسبتباًبّٖ ،البذٕ ٗسبتبهبد هبًبِبا البدعبم
األٗدّٗلّجّٖ ،التًظٗهٖ ّالبعبسبكبرٕ .لبكبى
هى ؼٗر الّاضح ها إذا كباًبت ُبذٍ خبطبّة
أّلٔ ًحّ تبحبقبٗبق االسبتبقبرار ّالبتبطبلّبعبات
الكردٗة بالحصّل علٔ االعتراؾ ،أّ هج ّرد
ُدًة ـٖ حٗى تستبعبر البحبرب األُبلبٗبة ـبٖ

أهاكى أخرٓ هبى البببالد .لبى ٗبقبرر حبزب
االتحاد البدٗبهبقبراطبٖ ّ pydحبدٍ هصبٗبر
شهال سّرٗة ،لكًَ ٗهكى أى ٗحسّبى ـبرصبَ
بتّسٗع البقبببّل الشبعبببٖ ببَ ّالبتبعباّى هبع
القّٓ الهحلٗة األخرٓ.
رؼم جهٗع الًجاحات التٖ حققبِبا حبزب
االتحاد الدٗهقراطٖ  pydـإى صعّد ًبجبهبَ
هتُّم ـٖ جزء كبٗر هًَّٗ ،هكى أى ٗبعبزٓ
لٗس إلٔ قّّ تَ ُّ ببل إلبٔ صبالتبَ ببالبقبّٓ
اإلقبلبٗبهبٗببة األخبرّٓ .قببد تبتبهبثببل أُبم ُببذٍ
الصالت ـٖ تحالفَ بحكم األهبر البّاقبع هبع
الًظام ،الذٕ سلّهَ الهًاطق ّاستهبر ببتبقبدٗبم
الدعم البهبادٕ لبِبذٍ البهبًباطبق .كبهبا تبعبّد
هكاسب الحزب إلٔ الدعم البذٕ ٗبتبلبقباٍ هبى
حزب العهال البكبردسبتباًبٖ .حبزب االتبحباد
الببدٗببهببقببراطببٖ ُ pydببّ عببهببلببٗببا ً جببزء
أٗدّٗلّجّٖ ،تًظبٗبهبٖ ّعسبكبرٕ هبى ُبذا
التًظٗم الٗسارٕ الذٕ ًٗضّٕ ًظرٗبا ً تبحبت
هظلة اتحاد الجالٗات الكردٗةُّ .بّ ٗسبتبفبٗبد
أٗبدٗبّلبّجبٗبا ً هبى سبهبعبة عبببد أّجببالى،
الزعٗم الهخضرم للحزبّ .بدعم هى حبزب
العهال الكردستاًٖ ،أصبحت قّات الحبهباٗبة
الشعبٗة أقّٓ قّة عسكرٗة ـٖ الهًاطق التبٖ
َّ
ّتهثل أحد ًجاحاتِا ـٖ هًع
ٗسكًِا األكراد،
الهقاتلٗى الجِادٗٗى هى دخّل ُذٍ الهًباطبق
ّقد ٗكّى ّجّد ُؤالء الهقاتلٗى الجبِبادٗبٗبى
ُّ السبب األكثر أُهٗة ـٖ الهحاـبظبة عبلبٔ
تّ ّحد األكراد ـٖ ُذٍ الهًاطق.
لكى الهفارقة ُٖ أى ُذٍ العّاهل ًفسِا،
ّالتٖ تعتبر حاسهبة لبًبجباح حبزب االتبحباد
الدٗهقراطٖ  pydتشكل ُبٖ ًبفبسبِبا ًبقبطبة
ضعفَ.
أوالا ،ـببقببد ق ب ّٗببد إرث حببزب الببعببهببال
الكردستاًٖ حزب االتحاد الدٗهقراطٖ pyd
بثقاـة سلطّٗة هتصلّبة ّبرًاهج ؼباهبض ال
ٗتّاـق هع التطلعبات الشبعبببٗبة .إى أسبلبّب
اإلدارة ثقٗل الّطأة ٗؤدٕ ـٖ أحسى األحّال
إلٔ قبّلَ علٔ هضض ـٖ أّسباط جبهبِبّر
ٗبدّ جٗلَ الشاب ،عبلبٔ ّجبَ البخبصبّ ،
هتطلعا ً إلٔ شٖء هختلؾ.
ثانٌا ا ،لقد كاى للشكّك التبٖ تبدّر حبّل
تعاًَّ هع الًظام أثراً سلبٗا ً عبلبٔ شبعبببٗبتبَ
حٗث احتفظت سلطات دهشق بّجّد خفبٗبؾ
لكى حازم ـٖ الهًاطق التٖ ٗسبٗبطبر عبلبٗبِبا
حزب االتحاد الدٗهقراطٖ  pydالذٕ ٗبذكبر

أًَ ٗعهل ـٖ أؼلب الحاالت تبحبت السبطبح.
حتٔ هع تخلّٖ ُذٍ السلطات عبى السبٗبطبرة
علٔ بعض أصّل الدّلة (خصّصا ً الهباًٖ
اإلدارٗة ّاألهًٗة) للحزب ،ـإًبِبا احبتبفبظبت
بسٗطرتِا علٔ هّارد الدّلةّ ،تسبتبهبر ـبٖ
تّزٗعِاّ ،التٖ هى دًِّا سٗتالشٔ هشبرّع
كردستاى الؽربٗة.
ثالثاا ا ،لبقبد أدٓ تبًباـبس حبزب االتبحباد
الدٗهقراطٖ  pydعلٔ الِٗهًة هع قّٓ كباى
ٗهكى أى تكّى حلٗفبة لبَّ ،أُبهبِبا البحبزب
الدٗهقراطٖ الكبردسبتباًبٖ ببزعباهبة هسبعبّد
برزاًٖ ،رببٗبس حبكبّهبة إقبلبٗبم كبردسبتباى
العراق ،إلٔ عدم ارتٗاح شعبٖ ّإلبٔ إًبِباك
الحزب ،ها سهح لقّٓ إقلبٗبهبٗبة خصبّصبا ً
تركٗا ّإٗراى باستؽالل األطراؾ الهخبتبلبفبة
لتحقٗق هصالحِا الخاصةٗ .حبتبفبظ ببرزاًبٖ
بعالقات جٗدة هع أًقرة ّّاشًطىّ ،بالبتبالبٖ
لم ُٗترك لحزب االتحاد البدٗبهبقبراطبٖ pyd
هى حلفاء سّٓ دهشق ّإٗراىّ ،إلٔ حد ها،
الحكّهة التٖ ٗبقبّدُبا ًبّرٕ البهبالبكبٖ ـبٖ
بؽداد.
ُذٍ التحدّٗات تطرح أسبلبة حبّل عبهبق
ّاستهرارٗبة هشبرّع كبردسبتباى البؽبرببٗبة.
بالًسبة ألًصار حزب االتحاد البدٗبهبقبراطبٖ
 pydـإًِا ًّاة الحكبم البذاتبٖ البكبردٕ ـبٖ
الهستقبل .أها بالًسبة لهًتقدَٗ ،ـإًِا ال تبعبدّ
 ،كًِّا قشرة جّـاءّ ،أداة ـبٖ ٗبد البًبظبام.
هى الصعب تحدٗد الطرٗبق إلبٔ البهبسبتبقبببل
بالًسبة لكردستاى الؽربٗة  .إى اعتهادُا علٔ
الًظام ًٗفر أطراـا ً كثٗرة ،إال أى إٔ خبطبّة
للتقارب هع شركاء أكراد ّالعبببٗبى خخبرٗبى
ٗخاطر بزعزعة سٗطرتَ علٔ األرض هبى
خالل تقّٗض عالقاتَ هع دهشق.
هى ؼٗر الهر ّجح الحصّل علٔ الحبقبّق
الكردٗة ً -اُبٗبك عبى تبحبقبٗبق االسبتبقبرار
الهحلٖ بعٗد الهدٓ – هى خالل تخلٖ حبزب
االتببحبباد الببدٗببهببقببراطببٖ  pydعببى حببلببفببابببَ
الطبٗعٗٗى هقابل شراكة هصلحبٗبة هبع ًبفبس
الًظام الذٕ حرم األكراد هبى ُبذٍ البحبقبّق
لفترة طّٗلة .ها ٗحتاجَ جهٗع سبكباى شبهبال
سببّرٗبببة ،األكبببراد ّؼبببٗببر األكببرادُ ،بببّ
استراتٗجٗة هشتركة للتعاهل هع دهشبق ّهبع
األقلٗات األخرٓ ـٖ الهًطقةُّ .ذا ٗبتبطبلبب
أى ٗقّم حزب االتحاد الدٗهقراطٖ pyd
14 « ..................

4

قضايا وطنجة

الوحـــــدة YEKÎTÎ

العـدد / 052 /

بتارٗخ  ٔ1/٘/ٕٓٔٗ-ٔ8-ٔ1عقد الهجلس
الّطًٖ الكبردٕ اجبتبهباعبَ االعبتبٗبادّٕ ،ببعبد
بـــالغ
الّقّؾ دقبٗبقبة صبهبت عبلبٔ أرّاح الشبِبداء
الكرد ّشبِبداء البثبّرة السبّرٗبة ،ثبم هبًباقشبة
الًقاط الّاردة ـٖ جدّل عهلَ ،بدأُا ببهبًباقشبة
التقرٗر السبٗباسبٖ البذٕ قبدهبَ هبكبتبب األهباًبة
العاهة للهجلس ّأقر بعد إدخال التعدٗالت الالزهة علَٗ ّتهحّرت الهًاقشات حّل:
حّل الّضع ـٖ البالد  :أكد االجتهاع علٔ ضرّرة الحفاظ علبٔ سبلبهبٗبة البثبّرة ـبٖ
الهًاطق الكردٗة ّعلٔ الخٗار السٗاسٖ سبٗالً للخرّ هى دّاهة العًؾ ّسفك الدهاء الذٕ
ٗتبًاٍ الًظام خٗاراً لحل األزهة،
ّدعا قّٓ الهعارضة إلٔ تجاّز حالة االًبقبسبامّ ،البعبهبل البجباد لبتبّحبٗبد صبفبّـبِبا
ّاالتفاق علٔ رؤٗة سٗاسٗة هشتركة لسّرٗا الهستقبلّ ،بهّقؾ ّاضح ٗضهى حقّق كاـبة
الهكًّات القّهٗة ّالدًٗٗة ّحقّق الهرأة ّتحقٗق العدالة االجتهاعٗة ّبهّقؾ أكثر ّضّحا ً
هى اإلرُاب ّههارساتَ ّالحفاظ علٔ استقاللٗة قرارُا بعٗداً عبى البتبجباذببات اإلقبلبٗبهبٗبة
ّالدّلٗةّ ،دعا الهجتهع الدّلٖ إلٔ تجاّز حالة التقاعس ّالتلكؤّ ،إلٔ ههارسة الهزٗد هى
الضؽّط علٔ األطراؾ الهعًٗة للّصّل إلٔ حل سٗاسٖ.
حّل العالقة هع االبتالؾ الّطًٖ لقّٓ الثّرة ّالهعارضبة السبّرٗبة :أكبد االجبتبهباع
علٔ أًَ ـٖ الّقت الذٕ ٗعتبر الهجلس الّطًٖ البكبردٕ جبزءاً هبى ُبذا االببتبالؾ البذٕ
ٗسعٔ إلٔ تطّٗر أدابَ ّخلٗاتَ ،ـإًَ أشار إلٔ هحاّالت البتبًبصبل هبى هضبهبّى البّثبٗبقبة
الهّقعة هعَ ّالتزاهاتَ حٗال الهجلس الّطًٖ الكردّٕ ،عدم إدرا ها جاء ـٖ الّثٗقة ـبٖ
رؤٗتَ السٗاسٗة ،إضاـة إلٔ عدم إٗالء الهًاطق الكردٗة إٔ اُتهام هى البًبّاحبٖ اإلؼباثبٗبة
ّرّح البّثبٗبقبة
ّالخدهٗة ّاإلًساًٗةّ ،دعا االبتالؾ إلٔ الكؾ عى ذلك ّااللبتبزام ببًب
الهبرهة بٗى الطرـٗىّ ،العهل برّح الفرٗق الّاحدّ ،تجاّز الًّاق ّالسلبٗات.
ـٖ الهجال الكردٕ :أكد االجتهاع علٔ أى الِم األساسٖ للهجلس الّطًٖ الكردٕ كباى
ّال ٗزال الحفاظ علٔ السلم األُلٖ بٗى جهٗع البهبكبًّباتّ ،أّلبٔ عبًباٗبة خباصبة ببّحبدة
الهّقؾ ّالصؾ الكردٕ ّ ،هى ًُا جاءت اتفاقٗة ُّلٗر برعاٗة رببٗبس إقبلبٗبم كبردسبتباى
األخ هسعّد البرزاًّٖ ،هى بعدُا التفاُهات التٖ بًٗت عبلبٗبِباّ ،أعبرب عبى أسبفبَ لبهبا
تشِدٍ الساحة السٗاسٗة الكردٗة هى تّتر هلحّظ ٗثٗر القلق لبدٓ أببًباء الشبعبب البكبردٕ،
ّٗزٗدُا الههارسات ؼٗر الهسؤّلة هى قبل قّات األساٗش بحق رـاق الحزب الدٗهقبراطبٖ
الكردستاًٖ _سّرٗا ،هى إبعاد ّاعتقال ّاتِام بالتخّٗى ّهضباٗبقبات ٗبعبتبببرُبا البهبجبلبس
استِداـا لَ ،كها إى اإلدارة الهعلًبة ّهبا ٗصبدرُبا هبى (البقبّاًبٗبى) كبقباًبّى األحبزاب ّ
االًتخابات ؼٗر شرعٗة ّال تخدم ّحدة الصؾ الكردٕ ّ هصلحتَ ـبٖ البّضبع البراُبى،
ّهى ًُا ـإى الهجلس الّطًٖ الكردٕ ٗدعّ اإلخّة ـٖ هجلس شعب ؼربٖ كردستباى إلبٔ
الحّار الجاد لهًاقشة كل القضاٗا الخالـٗة ،بؽٗة الّصّل إلٔ حلّل لبِبا لبتبّحبٗبد الصبؾ
الكردٕ ،الذٕ ًحى أحّ ها ًكّى إلَٗ الّٗمّ ،بها ّٗـر هًاخا إٗجابٗا للتعاهل بإٗجابٗة هبع
الهبادرة الهطرّحة هى قبلِم ّ للعهل الكردٕ الهشترك.
أداى الهجلس ههارسات قّات الحدّد التركٗة بحق الهّاطًٗى الكرد هى الضرب ّحتٔ
القتل بالرصا الحٖ التٖ طالت األطفال ّالًساء ،أثًاء هحاّلتِم اللجّء إلٔ تركٗا ُرببا
هى الهعاًاة التٖ ٗعاًًِّاّ ،طالب الحكّهة التركٗة إلٔ ّضع حد لِذٍ األعهال االستثًاببٗبة
بحق الهّاطًٗى الكرد علٔ الحدّد الهتاخهة للهًاطق الكردٗةّ ،دعا الهًبظبهبات اإلًسباًبٗبة
ّهًظهات األهم الهتحدة بالضؽط علٔ الحكّهة التركٗة لّقؾ اعتداءاتِا الالاًساًٗة تلك.
هع عزم الحكّهة السّرٗة إجراء اًتخابات رباسٗة ـٖ الثالث هى حزٗبراى البقبادم ـبإى
الهجلس الّطًٖ الكردٕ ٗرٓ أى ُذا اإلجراء ًٗاقض ها ّاـقت علَٗ الحكّهة عبلبٔ ببًبّد
جًٗؾ ٔ حّل ُٗبة الحكم االًتقالٖ ّٗضع الهزٗد هى العراقٗل أهام الحل السلهٖ ّٗتجباُبل
تضحٗات السّرٗٗى ّإرادة الهجتهع الدّلّٖ ،هى ًُا ـإى الهجلس الّطًٖ الكردٕ ٗبقباطبع
ُذٍ االًتخابات.
ّأكد الهجلس علٔ قدسٗة الشِداء ّحرهة أضرحتِم ُّّ ٗدٗى ًقل رـاة إٔ هًِم دّى
إرادة ذِّٗم ّهى إٔ جِة كاًت.
قٗم االجتهاع أداء الهجلس الّطًٖ الكردٕ علٔ هختلؾ الصعد ّاًتقبد هبا ٗبعباًبٗبَ هبى
قصّر ّدعا كل هكًّاتَ ّـٖ هقدهتِم أحزاب الهجلس لتدارك الحالة ّالعهبل هبعبا ببرّح
الهسؤّلٗة القّهٗة ،لتفعٗل دّرٍ السٗاسٖ ّالجهاُٗبرٕ ّالبدببلبّهباسبٖ ّاتبخبذ جبهبلبة هبى
القرارات ّالتدابٗر بِذا الشأى.
المجلس الوطنً الكردي فً سورٌا
ٕٕٗٔٓٓ/٘/

أيار 0202م 0202 -ك
إح٘اء ْٗم اللؽت الكردٗت يف كرداغ

بهًاسبة ّٗم اللؽة الكبردٗبة البّاقبع ـبٖ ٘ٔ
هى شِر أٗار هى كل عام  ،أقاهت هًظهة تعلٗم
ّحهاٗة البلبؽبة البكبردٗبة ـبٖ هبًبطبقبة عبفبرٗبى
( كرداغ ) أًشطة احبتبفبالبٗبة ـبٖ هبراكبز هبدى
ّبلدات ( عفرٗى – ؼزاّٗة – ًازا – جًدٗرس
– كفرصفرة ) لهحبٖ اللؽة األم  ،أُلقبٗبت ـبٗبِبا
كلهات الهًظهة ّكبلبهبات لبجباى البهبعبلبهبٗبى ،
ر ّكزت علٔ هبعباًبٖ ّأُبهبٗبة البلبؽبة البكبردٗبة
ّضرّرات االحتفاء ببعبٗبدُبا  ،كبهبا شبجبعبت
الطلبة علٔ تبعبلّبم كباـبة هسبتبّٗباتبِبا ّ ،أببدت
الهًظهة ّهعلهِٗا االستعداد التام لتقدٗم كبل هبا
لدِٗا هى إهكاًات لتعلٗم ًّشر البلبؽبة البكبردٗبة
ّتطّٗرُا .
ّقد كرّهت الهًظهة ـٖ تبلبك االحبتبفبالبٗبات
عدداً هى هدرسٖ ّهحبٖ اللؽة الكردٗة ًُّأتِم
ّ ،قدّهت التبرٗكات ّالشكر للحضّر الكرٗم.

إح٘اء أربعٌ٘٘ت
الرـ٘ق آزاد
سارّخاى

أحٗت هًظهة كركٖ
لكٖ ـٖ ٕٗٔٓٔ٘/٘/م
أربعًٗٗة الرـٗق خزاد
سارّخاى بقاعة (خزاد سارّخاى) ـٖ هكتب
كركٖ لكٖ بحضّر حشد ؼفٗر هى
الجهاُٗرّ ،ههثلٗى عى الهجلس الّطًٖ
الكردٕ ّاألحزاب الكردٗةّ ،ههثلٖ
الهًظهات الشبابٗةّ ،الفعالٗات االجتهاعٗة
ّالثقاـٗة ـٖ البلدةّ ،ألقٗت ـِٗا كلهات هًظهة
كركٖ لكٖ ّالِٗبة القٗادٗةّ ،خل الفقٗد ،حٗث
أّضح الرـٗق خبات هحهد عضّ الِٗبة
القٗادٗة للحزب هّقؾ الحزب هى هستجدات
الّضع السّرٕ ّالحالة الكردٗةّ ،ألقٗت
العدٗد هى األشعار ـٖ رثاء الفقٗدّ ،قد ّردت
العدٗد هى البرقٗات بِذٍ الهًاسبة هى الهجالس
ّاألحزاب الكردٗةّ ،هًظهات الحزب ـٖ
الداخل ّالخار .
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اـتتاح هركس حلسب الْحـذة يف هعبطلٖ  -عفرٗي
سعٗا ً إلٔ تعزٗز التّاصل ّالحّار هبع البجبهباُبٗبر ّهبخبتبلبؾ الشبراببح
االجتهاعٗة ّألجل ههارسة العهل السٗاسٖ ّتطّٗرٍ  ،اـتتح حبزب البّحـبدة
الدٗهقراطٖ الكردٕ ـٖ سّرٗا ( ٗكٗبتبٖ ) عصبر ٗبّم البجبهبعبة / ٘ / ٔٙ
ٕٗٔٓ هركزاً  /هقراً جدٗداً لَ ـٖ هركز ًاحٗة هعبطلٖ – عفبرٗبى ّ ،ذلبك
بحضّر حش ٍد هى األُالٖ ّشخصٗات اجتهاعٗة ّثبقباـبٗبة ّهبهبثبلبٖ أحبزاب
ّهجالس كردٗة ّأحزاب ّطًٗة ّهؤسسات هدًٗة ّالعدٗد هى ّـّد هًظهبات
الحزب .
استِل عرٗفا الحفل األساتذة شكرٕ دٍ دّ ّ ًـبّرّز حسبّ ببرًباهبجبَ
بالترحٗب بالحضّر ّالّقّؾ دقٗقة صهت علٔ أرّاح الراحلٗى هحهد علٖ
خّجة ّاسهاعٗل عهر ّالشِداء شٗرزاد حج رشٗد ّكبهبال حبًباى ّعصبام
علّ ّشِداء الكرد ّكردستاى ّشِداء ثّرة الحرٗة ّالكراهة ّ ،بعد تبردٗبد
الًشٗد الكردٕ ( إٔ رقٗب )  ،قدّها ًبذة عى حٗاة الشِٗد عصام علبّ ّحبٗباة
الراحل هحهد علٖ خّجة – هى هعبطلٖ ّالذٕ كاى هى الهؤسسٗى لبلبحبزب
الكردٕ األّل ـٖ سّرٗا عام ّ ، ٔ1٘1كذلك عى الِدؾ هى اـتتاح الهركز
ّأُهٗتَ  ،ثم ألقٔ السادة التالٗة أسهاءُم كلهات بِذٍ الهًاسبة :
رهزٕ شٗخّ – الحزب الدٗهقراطٖ الكردٕ السّرٕ

هحهد حبش – الحزب الشّٗعٖ السّرٕ الهّحد

جهٗل هاهّ – الهجلس الّطًٖ الكردٕ  /عفرٗى

ُٗفٗى سلٗهاى – حزب االتحاد الدٗهقراطٖ PYD

خدٗجة خراس بًت هحهد علٖ خّجة

هحٖ الدٗى شٗخ خلٖ – سكرتٗر حزب الّحـدة الدٗهقراطبٖ البكبردٕ

ـٖ سّرٗا
حٗث ركزت علٔ أُهٗة العهل السٗاسٖ ّضرّرات إٗجاد حبل لبمزهبة
ً
هبِبًبببة
السّرٗة ّكذلك ّحدة الصؾ الكردٕ ّهساعٖ التّاصل ّالحّار ،
باـتتاح الهركز .
ّتم التذكٗر بأى هعبطلٖ هعرّـة باسهِا ّبتقدم ّاًفتاح أُلِا علٔ البعبلبم
ّالهعرـة ّالتفاعل االجتهاعٖ ّالسٗاسٖ ّبهًاضلٗبِبا أهبثبال (هبحبهبد عبلبٖ
خّجة  -ابراُٗم ًعساى  -شكرٕ اٗبشاًّ – سلٗهاى أبّ قدرٕ – شكرٕ علّ
– هحهد حهّتّ – حسٗى خلٗل أبّ صالح ) ّ ،بعض شِدابِا ( برٗفاى – شرـاى – خضر – شرؾ – علٖ – خرهاًج ) ...
ّـٖ الختام شكر عرٗفا الحفل كل هى ساُم ـٖ إًجاحَ هى لجًة إدارٗة ّالفًٗٗى ّـرقة زٗالى – ؼزاّٗة الفبلبكبلبّرٗبة ّّسباببل االعبالم
ّجددا شكرُها للحضّر ّدعاٍ إلٔ زٗارة الهركز الذٕ اـتتح بق شرٗط الحرٗر الذٕ حهلَ طفالى هى أحفاد هحهد علٖ خّجة  ،هى قببل
األساتذة شٗخ خلٖ ّخدٗجة خراس ّ ،سط هشاعر جٗاشة هى التبرٗكات ّالتِاًٖ .

دّرة مترٗط يف عاهْدا

ّيف الذرباس٘ت

احتفلت هًظهة عاهّدا –
تم تًظٗم ًدّة عى الببرًباهبج
بتخرٗج
الجزٗرة لحزب الّحـدة
السبٗباسبٖ لبحبزب البّحـبدة ـببٖ
دّرة هى عشرٗى طالب ّطالبة
قاعة هركز اسبهباعبٗبل عبهبر ،
ـٖ هجال التهرٗض ّاإلسعاـات
حٗث أسِب الهحباضبر األسبتباذ
األّلٗة ّذلك ّٗم / ٘ / 1
ادرٗس علٗكّ ـبٖ شبرح ببًبّدٍ
درّٗش
ٕٗٔٓ ـٖ هركز كهال
ّاإلجابة علٔ أسبلة الحضّر.
للثقاـة ّالفى  ،حٗث بدأ الحفل
ّـٖ الهركز أٗضبا ً ببتبارٗبخ
بالّقّؾ دقٗقة صهت علٔ
ٗٔ  ، ٘/ٕٓٔٗ /بُببدء بببدّرة
أرّاح الشِداء ّ ،إلقاء كلهة
إعببالهببٗببة بببإشببراؾ اإلعببالهببٖ
الحزب هى قبل باـٖ شًّ الذٕ
القدٗر هبحبهبد هبحبهبّد بشبار ،
شكر إدارة الهركز ّالهشرـٗى
ّٗذكر أى هركز اسبهباعبٗبل ـبٖ
ً
ّالهدربٗى علٔ الجِّد التٖ بذلُّا  ،كها ألقٔ األستاذ الهشرؾ إبراُٗم هحهد كلهة ًُأ ـِٗا الطلبة الدرباسٗة – الجزٗبرة احبتبضبى
الهتخرجٗى ّحثِم علٔ القٗام بدّرُم الطبٖ اإلًساًٖ ّقدّم شكرٍ إلدارة الهركز ّ ،تم تّزٗع الشِادات العدٗد هى دّرات اللؽة الكردٗبة
علٔ الهتخرجٗى ّ ،شِد الحفل ـقرات ـًٗة جهٗلة هى الفٌاً٘ي ُْزاى س٘ﺪ علْ ّكاّا حج ْٗسؿ ّهى ّدّرات تببًببظببٗببهببٗببة ّدّرات
الﺸاب الوُْْب خالى دْٗ ّهقطّعة هْس٘ق٘ة هي الﻄفلة بٌاز حا قاسن علٔ خلة الﻜواى .
لهّاد العلهٗة .
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ّداع الشِ٘ذ عصام علْ إىل هثْاٍ األخري

جملت ـصل٘ت جـذٗذة
صدر العدد األّل هى هجبلبة ببرجباؾ
"هاكزٗى ، "..ربٗع ٕٗٔٓ  ،عبى هبركبز
برجاؾ ـٖ هدًٗة كّباًٖ ( عٗى العرب )
 ،ربٗس التحرٗر الكاتب الصحفٖ الكردٕ
ـارّق حجٖ هصطفٔ  ،بًكِة ّعبًباّٗبى
ههٗزة  ،لتساُم ـٖ إؼًاء الهكتبة الكبردٗبة
– العربٗة ّصفحات األًترًت ّالتّاصبل
االلكتبرًّبٖ  ... ،حبجبٖ هصبطبفبٔ هبى
الصحفٗٗى ال ُكرد البببارزٗبى البهبسباُبهبٗبى
بجدارة ـٖ الهشبِبد االعبالهبٖ ّالبثبقباـبٖ
الببكببردٕ ّ ،لببَ حضببّرٍ ـببٖ االعببالم
العربٖ ٗ ،دٗر هركزاً إعالهٗا ً ـٖ كّبباًبٖ
ّٗقٗم العدٗد هى ّرشات العهل االعبالهبٖ
 ،كها شارك ـٖ العدٗد هى الهؤتهرات ـٖ
ُّلٗر – عاصهة إقلٗم كردستاى العراق .
خٗبر تبعبرٗبؾ ببالبهبجبلبة ُبّ البهبقبال
االـتتاحٖ ـٖ العدد األّل  ،الذٕ جاء بقلم
ربٗس البتبحبرٗبر تبحبت عبًبّاى " بـبداّٗبة
القّل " :
برجاف "ماكزٌن"..
نشق الطرٌق بمواردنا...
قد ٗخطر ببال أحد هبتباببعبٖ البهبشبِبد
اإلعببالهببٖ ّالسببٗبباسببٖ ال ب ُكببردٕ سببؤال
هفادٍ  :لهاذا برجاؾ " هاكزٗى " ـٖ ظبل
تدـق التقارٗر ّالهقاالت التٖ تحبكبٖ عبى
الببّاقببع ال ب ُكببردٕ سببّاءا أكبباى هببى قبببببل
األحزاب أّ هى قبل هًبظبهبات البهبجبتبهبع
الهدًٖ أّ هى قبل الفاعلٗى ـٖ الشأى العام
؟.
ـٖ الحقٗقبة إى ُبذا السبؤال هشبرّع
ّهببحببق  ،خبباصببة أى الببظببرؾ السببّرٕ
ّال ُكردٕ ّالعثرات التٖ تّاجَِ ال ٗبؤثبر
علَٗ اإلعالم بقدر ها ٗبؤثبر البّاقبع البذٕ
ٗحٗط بسّرٗا هى كل الًّاحٖ ،ـِّ البذٕ
ٗحدد هًحٔ التؽٗٗر ،لكى إلرادة السّرٗٗى
دّر ال ٗستبطبٗبع أحبد البقبفبز ـبّقبِبا ،هبا
ٗفبرض عبلبٔ ببعبض صبًباع البقبرار أى
ٗأخذّا ُذٍ اإلرادة ببعبٗبى االعبتبببار ،ألى
ُذٍ اإلرادة ُٖ البتبٖ تسبِبم ( بشبكبل أّ
بفخر ) ـٖ تؽٗٗر الّقابع ّالهعطٗات عبًبد
اتخاذ إٔ قرار ٗتعلق بقضٗتِم.
الؽالبٗة أصبحت علبٔ دراٗبة ببأى إٔ
التؽٗٗر ـٖ سّرٗا هرُّى بتؽٗٗر ببّصبلبة
الهصالح الدّلٗة ـٖ الشرق األّسط ككل،
ّأى التعاطٖ هع الهبلبؾ السبّرٕ" البببلبد
الذٕ ٗفصل العراق عى لبببًباى" ٗبخبتبلبؾ
عى التعاطٖ هع الهلفات ـبٖ دّل أخبرٓ
هى الشرق7 « ......................... .

بهراسم هِٗبة ّٗم الجهعة  ٕٓٔٗ / ٘ / ٔٙتم تشٗٗع جثهاى الفقٗبد عصبام عبلبّ ببى عبزٗبز
الذٕ سقط شِٗداً هع عشرات هدًٗٗى خخرٗى أثًاء ّقّع جبرٗبهبة اًبفبجبار سبٗبارة هبفبخبخبة ٗبّم
الخهٗس ٕٗٔٓ ٔ٘/٘/قرب هركز تجهع هساـرٗى إلٔ تركٗا بالقرب هى قرٗة سجّ القرٗببة هبى
هعبر باب السالهة الحدّدٕ بهًطقة اعزاز ّ .ذلك بحضّر الهبات هى رـاقَ ّأصدقابَ ّأُبالبٖ
قطهة ّّ .رٕ الثرٓ ـٖ هقبرة هسقط رأسَ  ،حٗث بعد صبالة البجبًبازة ألبقبٔ األسبتباذ حسبٗبى
ً
كلهة باسم الِٗبة القٗادٗة لحزب الّحـدة الدٗهقراطٖ الكردٕ ـٖ سّرٗبا ( ٗبكبٗبتبٖ ) ،
طرهّش
هستًكراً تلك الجرٗهة الشًٗعة التٖ أّدت بحٗاة البعبشبرات ّجبرح عشبرات خخبرٗبى ّ ،هبذكبراً
بخصال الرـٗق الشِٗد ّتفاًَٗ ّإخالصَ ـٖ العهل ّالًضال ّ ،هقدها ً التعازٕ إلٔ أسرتَ ّأُلبَ
ّرـاقَ ّأصدقابَ .
ٗذكر أى الراحل عصام علّ هى هّالٗد قرٗة قطهة – عفرٗبى عبام ٗ ، ٔ1ٙحباصبل عبلبٔ
شِادة هعِد الهتّسط الطبٖ – اختصا التخدٗر ّاإلجازة ـٖ البتبارٗبخ هبى جباهبعبة ببٗبرّت
العربٗة  ،هتزّ هى السٗدة صباح ّ ،لِها خهسة أبًاء ( رّكاى  ،بٗشبًبك  ،خشبتبٖ ً ،بازلبٖ ،
سرخابّى )  ،عهل ـٖ هشاـٖ حلب ّعفرٗى ككادر طبٖ هتقدم ـٖ التخدٗر ّ ،لبَ هبى السبهبعبة
الطٗبة ـٖ ُذا الهجال ّ ،ـٖ األشِر األخٗرة اضطر للعٗش ـٖ استًبّل هع أسرتَ ّ ،كباى ـبٖ
زٗارة قصٗرة إلٔ قرٗتَ ّهًطقتَ ًّّٕٗ العّدة إلٔ أسرتَ  .اًتسب إلٔ صفّؾ حبزب البّحـبدة
عام ّٕ ، ٔ18كاى هثال الّـاء ّاالتزاى ّااللتزام ّال ُخلق الرـٗع .
ّكاى ـٖ هقدهة الهعزٗى األستاذ هحٖ الدٗى شٗخ خلٖ سكرتٗر الحزب ّهجهّعة هى أعضاء
قٗادة الحزب ّكّادر هتقدهة  ،حٗث تّاـد إلٔ خٗهة العزاء ّعلٔ هدار ثالثة أٗام العبشبرات هبى
الّـّد االجتهاعٗة ّالسٗاسٗة ّالحزبٗة ّجهع هى األُالٖ ّاألصبدقباء ّ ،سبط هشباعبر البحبزى
ّاألسٔ علٔ رحٗل الفقٗد ّ ،كاى ًُاك عدد هى برقٗات العزاء ّ ،باسم عابلة الشِٗد تقدم السبٗبد
سهٗر علّ بخال الشكر ّاالهتًاى لهى ّاساُم ّعلٔ ّجَ الخصّ إلٔ قٗادة ّقّاعد حبزب
الّحـدة  ،عاُداً السٗر ـٖ خطٔ الراحل ّهبادبَ االًساًٗة ّاألخالقٗة .

أربعٌ٘٘ت الشِ٘ذ بشري حموذ

بالقرب هى ضرٗحَ تبم إحبٗباء أرببعبٗبًبٗبة
الرـٗق الشِٗد بشٗر عبد الرحبهبى هبحبهبد ٗبّم
البجبهببعبة ٕ  ٕٓٔٗ /٘/ـبٖ قبرٗببة هسببكبَ –
عفرٗى  ،بحضّر جهع ؼفٗر هبى أُبل ّذّٕ
ّرـاق الفقٗد .
بعد الّقّؾ دقٗقة صهت  ،ألبقبٔ البرـبٗبق
عبدّ هسكَ كلهة باسم الحزب  ،ثم كلبهبة عبى
ذّٕ الشبِببٗبد  ،أهببا رّعببة ًّببببل البهببشباعببر
ّالحزى علٔ ـقداى عزٗز جاء ـٖ كلهة زّجة
الشِٗد السٗدة إٗفلٗى  ،حٗبث أجبهبع البحبضبّر
علٔ السٗر ـٖ درب الشِٗد ّهّاصلة الًضال السلهٖ .
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برجاف ” ماكزٌن ”  ....تتمة
ّٗبدّ أى طرٗقة البحث عبى البحبل
السّرٕ بحاجة إلٔ تؽٗٗر هى األعلبٔ،
إٔ عًدها ٗتؽٗر هى لَ دّر ـٖ شبرقبًبا
ّرؤٗتِم لسّرٗا ّحال هكًّاتبِباّ ،إى
صدق أى التؽٗٗر ٗبدأ هى تؽبٗبٗبر رؤٗبة
العالم ًحّ هشكالت بالدًا ّهى ضهًِا
إسرابٗل علٔ سبٗل الهثال ال الحصر.
اسببتببطببراداً ..ـببإى كببل هببا سببلببؾ
ٗسببتببدعببٖ الببتببعبباهببل السببلببس هببع كببل
الببهببعببطببٗببات السببٗبباسببٗببة ّالببثببقبباـببٗببة
ّاإلعالهٗة ،بهعًٔ أى هسبألبة سبّرٗبا
تحتا إلٔ خلبٗبة جبدٗبدة هبخبتبلبفبة عبى
الببرؤٗببة الببقببدٗببهببة لببهببقبباربببة الببّاقببع،
ـالسّرّٗى بدأّا ببالبثبّرة ببالشبعبارات
التٖ رـعبِبا البًبظبام ( خبارجبٗبا عبلبٔ
األقل ) ّ ،ها ٗتعلق بهسبألبة البهبشباكبل
الّطًٗة ذات البهبؤثبرات البخبارجبٗبة ،
ُّذا ها شكل حجر عثرة أهام هبحباّلبة
تؽٗٗر هًحبٔ البرإٔ البعبام اتبجباُبًبا ،
ّعلٔ أى ثهة تؽٗٗر ٗحدث ـبٖ ذُبًبٗبة
ًبباسببًببا ّسببٗبباسببٗببٗببًببا ّصببًبباع قببرارًببا
السٗاسّٖ ،لِذا لم ًلحظ التحهس عبلبٔ
هستّٓ الرإٔ العام البعبالبهبٖ الشبرقبٖ
ّالؽربٖ ..ها ٗعًٖ أًًا أهام اسبتبحبقباق
ـٖ اًتقاء هفبردات خبطباببًباّ ،البببحبث
عى صٗؽة أخبرٓ لبلبخبطباب السبّرٕ
ًحّ الخار .
إٗهاًا هًا ًرٗد االًطبالق ببهبّاردًبا
الذاتٗة ّبإهكاًٗات هتّاضعة أى ًسباُبم
ـٖ خلق هعطٔ علبٔ هسبتبّٓ األسبس
الهبعبرـبٗبة ّالبهبًبِبجبٗبة ببدءا ببهباُبٗبة
الببدّلببة ُّ ،ببذا الببعببدد األّل هببحببّرٍ
"الدّلة" ّاًتِاءا بدّر الفرد البهبتبعبثبر
ـٖ الهسٗر ،هبرّرا ببالبهبجبتبهبع البذٕ
ٗحتا إلٔ عًاٗة خاصة هى قبل البذٗبى
ٗببدعببّى بببأًببِببم ٗببهببثببلببّى الببهببجببتببهببع
الهدًٖ ....هشّار شاق ّطّٗل سًبببدأٍ
هى الصبفبر  ..ببٗبى البفبٗبًبة ّاألخبرٓ
ًجهع الهقباالت ًّبًبشبرُبا ـبٖ عببباءة
برجاؾ "هاكزٗى" سبّاءا أكباى هبقباال
هبتكرا هبى ذُبًبٗبتبًبا ،أّ هبًبقبّال هبى
الهًابر اإلعالهٗة األخرٓ ،هها ٗصعب
التقاطَ علٔ الهتلقٖ الذٕ ًٗشبؽبل اٙى
ـٖ كٗفٗة تدببٗبر ذاتبَ ّتبأهبٗبى شبرّط
أهًَ الشخصٖ.
برجاؾ "هباكبزٗبى " هبجبلبة تبِبتبم
بسّرٗا ّهكًّاتِا ُٖ ،هجلة هبعبرـبٗبة
ّثقاـٗة أكثر ههبا ُبٖ سبٗباسبٗبة ،لبكبى
السٗاسة ال تؽٗب أٗضا عى هبحباّرُبا،
ًًطلق إذا ..ألًًا هبى ُبذا البًبفبق ـبقبط
ًستطٗع أى ًقؾ إلٔ جاًب ًاسًا......
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لقد كاًت أٗار شاُدة علٔ رّحبك البطباُبرة البببرٗبببة البتبٖ
ـارقت جسدك ـٖ ربٗع شبابك  .ـكاى صهّدك ّرحٗلك بشهبّخ
ّإباء اًتصاراً علٔ العدّ الدكتاتّرٕ  ،عدّ اإلًساًٗة  .أجل ...
ها زالت رّحك حٗة بٗى شعبك ٗ ،اهى رّٗت أرضًا بدهاببك البطباُبرة  ،ـبفباحبت عبطبراً ّرّت
شراٗٗى الحٗاة  .لقد ّلدتٖ لتكًّٖ رهزاً لًضال الهرأة  ،لتكًّٖ ًجهة هضٗبة ـٖ سهاء كردستاى .
لى ًًساك ٗاهى كرّست حٗاتِا هى أجل قضٗتِا ُ ،ا أًت الّٗم تطلٗى علًٗا بذكراك هرّة أخبرٓ
بعد هرّر ثهاًٗة ّثالثٗى عاها ً هى الرحٗل  ،لًقتدٕ بشجاعتك ًّسعٔ ـٖ طرٗق الًضال هبى أجبل
الحرٗة .
ً
كم كاى حبك لّطًك ّلشعبك عظٗها ٗ ،اهى عرـت هعًٔ الحرٗبة ّاإلًسباًبٗبة  ...ـبتبحبٗبة إلبٔ
رّحك الطاُرة ًّحى ًحس بِٗاهِا ـٖ ذكراُا كل عام ّ ،تحٗة إلٔ الًساء اللّاتٖ قدّهبى كبل هبا
لدِٗى هى تضحٗات ـٖ كسر شّكة التخلؾ ّالظلم ّـٖ سبٗل رقٖ ّتقدم ّحبرٗبة الشبعبّب  ،إلبٔ
أهِات الشِداء اللّاتٖ لم ٗعرـى هعًٔ للراحة ّالدهع ال ٗفارق جفًِّى  ،إلٔ هبى خبدهبى البّطبى
ّاألُل بالعلم ّالهعرـة ّ ،ساُهى جًبا ً إلٔ جًب ـٖ بًاء الًصؾ اٙخر ّ ،كباى ُبهّبِبى البعبطباء
دّى هلل أّ كلل  ،ها لًا إال أى ًًحًٖ إجالالً ّاحتراها ً لِؤالء الًسّة الهكاـحات .
ً
هثٗلة لـ لٗلٔ قاسم  ،بعلبهبك تبًبٗبرٗبى طبرٗبق األجبٗبال ّ ،ببًبضبالبك
أٗتِا الهرأة الكردٗة كًّٖ
تحررٗى أرض األجداد ّ ،بإرادتك القّٗة الصادقة تتؽلبٗى علٔ كل هى ٗضطِدك أّ ٗقؾ ـٖ ّجبَ
طهّحاتك ّحقّقك .

هؤمتر جٌ٘ؿ  ........هؤمتر الفاعلني
الثّرة السّرٗة ،القّٓ العظهٔ ،اٗراى ،رّسٗا ،الفبٗبتبّ،
تركٗا ،هؤتهر جًٗؾ ...
أكثر هى ثبالث سبًبّات هبرٗبرة ٗبدـبع خباللبِبا الشبعبب
السّرٕ ـاتّرة قضاٗا ّهلفات ال ًاقة لبَ ـبٗبِبا ّال جبهبل،
ثالث سًّات عجاؾ ،تدهٗر ،قتل ،اؼتصاب ،تشرٗد ...
ثهة ـاتّرة حساب ،رصٗدُا الخبز ّالدم ،كاى علبٔ السبّرٗبٗبى تسبدٗبدُباّ ،هبا ٗبزال ...قبببل
االًطالق إلٔ حل ،قد ًِٖٗ هعاًاتِم ،قد ٗلبٖ جزءاً هى طهّحاتِم ...
الثّرة السّرٗة التٖ ها كاى لِا أى تكّى إال ثّرة شعب ،أًِكَ الفساد ،أضًاٍ البظبلبمّ ،أُبدرٍ
الطؽٗاى .لّال دـع "القّٓ العظهٔ" للًاس بعضِم ببعض ،لها تِدهت هؤسسات ّبًٗاىّ ،ها تبدهبر
ُار" هى ًُبا ّعبلبٔ " شبفبا
ّطى علٔ أٗدٕ أشباٍ البشر ،حتٔ بات الشعب السّرٕ علٔ "جرؾٍ ٍ
حفر ٍة هى الًار" هى ًُاك ...
الجاًب األّل هى الهأساة  ،إٗراى التٖ تسعٔ لدّر إقلٗهٖ هتزاٗدّ ،حلم تحّلِا لبدّلبة ًبّّٗبة،
ٗضهى تحصٗى هحّرُا العقابدٕ ّٗحقق التّازى ـٖ ُذا الهضهار هع جارتِبا السبًبٗبة بباكسبتباى،
تهكًت إلٔ حد ها هى ابتزاز "الهجتهع الدّلٖ" عبر برًاهجِا الًّّٕ ذاك ،دـبع السبّرٗبّى دهبا ًء
ؼزٗرة لحلحلتَ ...
الجاًب اٙخر هى الهعضلة ،رّسٗا التٖ خسرت البكبثبٗبر هبى هبلبفباتبِباُ ،بًبا ُّبًباك ،سبعبت
للتعّٗض عها ـاتِاّ ،تّسٗع رقعة اهبراطّرٗتِا  ،الستعادة أهجاد الهاضٖ العرٗق ،رّسبٗبا البتبٖ
باتت تتعاظم بفعل اًِار الدم السّرٕ  ،كاًت ّهازالت تقؾ لًا بالهرصاد...
الهجلس القدٗم ،هجلس األهى  ،الفٗتّ اللعٗى ،التعطٗل الهِٗبى ،عبًبّاى لبطبؽبٗباى البهبتبجبببرٗبى،
عًّاى لهأساة الهالٗٗى ،ـهى كاى باألهس بًًٗا ،بات الّٗم ـٖ سجل الخالدٗى...
هأساتًا األخرٓ  ،تركٗا ،الشرطٖ الؽربٖ الهؤتهى ،التٖ حلهت حلها ً سعٗداً  ،ـباإلهبببراطبّرٗبة
العثهاًٗة باتت قاب قّسٗى أّ أدًٔ هى التحقق بلباس هدًٖ هتحضر علٔ أكتاؾ هجاُدٗى ربباًبٗبٗبى
ّدعم إلِٖ بـ "جًّد لم ترُّا " أرسبلبِبم هبى دٗبار البهبسبلبهبٗبى " البعباهبرة "ّ ،هبى "ببٗبت
الحرام" ...
الّٗم لٗس كاألهس ،ـثهة جدٗد ّجدٗد ،ذبح هى الّرٗد للّرٗد ،ــ "الهجباُبدّى ـبٖ سبببٗبل "
أضٗفّا إلٔ تعقٗدات الصراع ،هى ٗتّلٔ أهرُم؟  ،هى ٗردُم عى ؼِٗبم؟  ،ـبالبؽبٖ ببات هبتبجبذراً
8 «..................
ّالحقد ًٗهَٗ تجار السالح...
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مؤتمر جنٌف  ...تتمة
هؤتهر جًٗؾ ّاحبد ،ال قبام
ّال قعبد ،ذُبب أدرا البرٗباح،
دّى ّداع ،بببفببعببل ـبباعببل أّ
ـبباعببلببٗببى كببثببر  ،جببًببٗببؾ اثببًبباى
هؤتهر ال كل الهبؤتبهبرات ،ببعبد
أى كاى أهبالً ،دـبى دّى شبِبادة
ّـاة ...
الّٗم ثبهبة هبعبضبل جبدٗبد ،
اًتخاب ّإعادة تأُبٗبل ّتبجبدٗبد،
تهدٗد ٗلَٗ تهبدٗبد ،اًبحبسبار ُبًبا
ّإعببادة تببرّٗببض هببا كبباى ـببٖ
األهس هّبقا ً  ،بات البٗبّم عبِب ٌد
جدٗد ...
لكى ـٖ األـق بصٗ أهبل،
ثهة ها ٗجرٕ ّٗتدبرًُ ،اك هبى
تحضر ّهى ٗبتبِبٗبأ ّٗبتبحبضبر،
جًٗبؾ ثبالثبة أم أرببعبة أم ....
عشببرة ،أم أى الببّقببت ال زال
هبكر ...
ـببٖ الببًببِبباٗببة كببهببا كبباى ـببٖ
األهس ،جًٗؾ هؤتهبر لبكبل هبى
طؽٔ ّتجبر ،هؤتهر الفاعلٗى ال
الببهببتببفبباعببلببٗببى ،ال هببكبباى ـببٗببَ
للضعفاء أّ هكاًِم خلؾ القاعة،
بل خلؾ البًاء ...
ُببل تببحببضببر كببردًببا؟ُ ،ببل
اُببتببدٗببًببا دربببًببا؟ُ ،ببل لببهببهببًببا
شهلًا؟؟ ،أم أى ثهة هسباع ببقبدر
سباع إلبٔ سباع،
الهستطاع ،هى
ٍ
حتٔ ٗزّل الالهستساغ .....

عرض لكتاب " دٗرسن يف تارٗخ كردستاى "
"دٗرسم ـٖ تارٗخ كردستاى"
كتاب للهًاضل البكبردٕ البكبببٗبر
الدكتّر ًبّرٕ دٗبرسبهبٖ كبتبب
باللؽة التركبٗبةّ ،قبام ببتبرجبهبتبَ
عى التركٗة ساالر خشتٖ .طبعبت
الًسخة التركٗة األصلٗة لبلبكبتباب
ـٖ هطبعبة خًبٖ -حبلبب -شبارع
التلل – عام ٕ٘ .ٔ1أها الًسبخبة
العربٗة البهبتبرجبهبة ـبقبد أرخبت
هقدهتِا بتارٗبخ ٕٗٓٓ .تبتبألبؾ
الًسخة العربٗة هى  ٖٔٙصفحبة
هى القٗاس الهتّسط ٘.isoB

ٗحتّٕ الكبتباب ـبٖ البقبسبم
األّل هببًببَ عببلببٔ هببعببلببّهببات
جببؽببراـببٗببة ُبباهببة ّخببرابببط عببى
هًطقة دٗرسم بهبدًبِبا ّأًبِبارُبا
ّجبالِا ّّدٗاًِا ّهًاطبق سبكبى
عشابرُاّٗ .حدد الهؤلبؾ حبدّد
هًطقة دٗرسم بًِبر البفبرات هبى
الشهال ّالؽرب ًِّر هبراد ـبٖ
الببجببًببّب ّّالٗببتببٖ ارزًببجبباى
ّارزرّم هببببى الشببببرق أهببببا
عشابرُا ـتًتبشبر حبتبٔ هبًبطبقبة
قببّڴ رببٗببرٕ الببتببابببعببة لببهببدٗببًببة
سببٗببّاس ـببٖ الببؽببربّٗ .بببببلببػ
هبتببّسببط ارتببفبباع جبببببال دٗببرسببم
ٕٓٓٙمّ ،هببى اشببِببر جبببببالببِببا
هرجاى ّهًذر .تحٗط بدٗرسم الجبال هى كاـة أطراـِا ـتحّلبِبا إلبٔ
قلعة طبٗعٗة حصًٗة الٗهكى الّصّل إلِٗا إال عبر ههرات ّهضابق
جبٗلة .أها أشِر أًِار دٗرسم ـبِبٖ البفبرات ّهبراد ّهبًبذر .كباًبت
هركز ّالٗة دٗرسم علٔ عِد الكاتب خّزات ّعدد سكاًِا ببحبسبب
اإلحصاء الرسهٖ للدّلة التركٗة لعام  )ٕ1ٓ( ُّ ٔ1ٕ1ألؾ ًسهة.
ٗتكلم الدٗرسهّٗى اللِجة الزازابٗة إضاـة إلٔ الكرهباًبجبٗبة لبدٓ
بعض العشابرّٗ ،شبٗبر البكباتبب إلبٔ أى البزازاببٗبة ُبٖ هبى أقبدم
اللِجات الكردٗة ّتحتفظ بًحّ ٓ٘ %هبى ألبفباظ ّهبفبردات البلبؽبة
اٙرٗة الهٗدٗة التٖ ُٖ اللؽة األم للؽة الكردٗة.
ّٗتحدث الكاتب ـٖ القسم األّل هى الكتاب عى هجبتبهبع دٗبرسبم
هى الجّاًب االجتهاعٗة ّالثقاـٗة ّالعهراًٗة ّالدًٗٗبة ّالبعبشباببرٗبة،
كها ٗتطرق إلٔ عادات ّتقالٗد سكاًِا ّٗعدد هدًبِبا .كبهبا ٗبذكبر اى
الدٗرسهّٗى ٗتبعّى برهبتبِبم البهبذُبب البعبلبّٕ البذٕ جباء ببَ هبى
خراساى الداعٗة العربٖ ((حجٖ بكداش ّلٖ)) ـٖ العِد األهّٕ.

ّٗكتب الكاتب عى هاضٖ دٗرسم ّدّرُا ـٖ العِّد القرٗبة ـبٖ
التصدٕ للؽزّات ّالحهالت العسكرٗة علٔ كردستاى هثبل ؼبزّات
تٗهّرلًك سًة ٓٓٗٔ ثم عشابر التركهاى ّهى بعدُم البعبثبهباًبٗبّى،
ّكٗؾ اى دٗرسم حاـظت علٔ ًفسبِبا هسبتبقبلبة دّى خضبّع رؼبم
الهجازر ّالتدهٗر الذٕ قام بِا الؽزاة.

ّـٖ القسم الثاًٖ هى البكبتباب
ٗببتببحببدث الببكبباتببب عببى تببفبباصببٗببل
أحببداث ثببّرة قبببّڴ رببٗببرٕ (
ّٕٓ )ٔ1ٕٙ-ٔ1كاى أحد قادتِبا
السٗاسٗبٗبى ّالبعبسبكبرٗبٗبىُّ ،بّ
ٗذكر أًَ تم اإلعداد لِذٍ الثّرة هى قبل جهعٗة التعالٖ الكردٗة البتبٖ
كاًت دعت إلٔ استقالل كردستاى ابتدا ًء هبى دٗبرسبم ّلبتبشبهبل هبى
بعدُا سابر أًجاء كردستاىّ ،ذلك بعد أى تبًبصبل هصبطبفبٔ كبهبال
باشا هى استحقاقات هعباُبدة سبٗبفبر البتبٖ ًصبت ببهبًبح البحبكبم ثبم
االستقالل للكرد ّتجاُل لّعّدٍ ّللرسباببل البعبدٗبدة البتبٖ ارسبلبِبا
زعهاء عشابر دٗرسم لَ للهّاـقة علٔ هًح الحكم الذاتٖ لكردسبتباى.
ـرد عبلبٗبم هصبطبفبٔ كبهبال ببالبهبراّؼبة ّبباإلجبراءات ّالبتبداببٗبر
العسكرٗة.
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اًطلقت ثّرة قّڴ ربٗبرٕ ّدٗبرسبم األّلبٔ سبًبة ّٕٓ ،ٔ1قبد
حققت الثّرة ـٖ بداٗتِا اًتصارات ُاهةّ ،سٗطبرت عبلبٔ هبًباطبق
ّاسعة ،إال أى ـارق القّة العسكرٗة بٗى الدّلة ّالثّار إضباـبة إلبٔ
عّاهل ُاهة اخرٓٗ-ذكرُا الهؤلؾ -كاًت سبببا ـبٖ اًبتبكباسبة ُبذٍ
الثّرة الّطًٗة التٖ استهرت حتٔ سًة  .ٔ1ٕٙسقط ـٖ ُذٍ الثبّرة
العدٗد هى قادتِا شِداء هى ببٗبًبِبم عبلبٖ ًبّرٕ دٗبرسبم ُّبّ اببى
الكاتب ،كها ّقع خخرّى أسرٓ بٗد القّات التركٗة ّحكهت هبحباكبم
االستقالل علِٗم بأحكام هختلفة باإلعدام ّالسجبى ّالبًبفبٖ ّحبكبهبت
علٔ ًّرٕ دٗرسهٖ باإلعدام ؼٗابٗا.
ّـٖ القسم الثالث هى الكتاب ٗسبتبعبرض البكباتبب أحبداث ثبّرة
دٗرسم الثاًٗة ،حٗث ٗقّل بأى شعلة الثّرة ـٖ دٗرسم لم تبًبطبفبٔء ،
ّأى الدٗرسهّٗى استهرّا ـٖ حهل السالح للحبفباظ عبلبٔ كبراهبتبِبم
ّحرٗة ّطًِم ألكثر هى اثًتٖ سًة أخرٓ ،ارسلبت خباللبِبا البدّلبة
التركٗة حبهبالت عسبكبرٗبة عبدٗبدة إلًبِباء (تبهبرد) دٗبرسبم ّبسبط
سٗطرتِا علِٗا ،إال أًِا أخفقت ـٖ ـِٗا رؼبم ّحشبٗبتبِباّ .كباى قبد
رـع راٗة التهرد ّالثّرة ـٖ ُذٍ الفترة الزعٗم الدٗرسهٖ الهبعبرّؾ
"سٗد رضا" .إال أى الدّلة التركٗة كاًت قد عبززت أركباًبِبا ،كبهبا
كاًت الحرب العالهٗة الثاًٗة علٔ األبّاب ،ـقررت القبٗبادة البتبركبٗبة
حًِٗا حسم "هسألة دٗرسم"ّ .لذلك أرسلبت ـبٖ عبام  ٔ1ٖ1قبّات
عسكرٗة ضخهة تعززُا الدبابات الهدـعٗة ّالطٗراى الحربٖ ّقاهت
تحت ستار (إجراء تدرٗبات عسكرٗة) بحهلة حربٗة ّاسعة استِدـت
إبادة عشابر دٗرسم الثابرة أّالً ثم الهّالٗة لِا بعدُاّ ،لبم ٗبًبفبذ هبى
الهجازر الهرّعة التٖ اركبتِا القّات التركٗة إال هى التجأ إلٔ قبهبم
الجبال ّبطّى الّدٗاىّ ،راح ضحٗة ُذٍ الحهلة الّحشٗبة عشبرات
اٙالؾ هى أطفال ًّساء ّرجال دٗرسم ّأحرق الكثٗر هبًبِبم حبتبٔ
الهّتّٗ ،ذكر الكاتب بألم شدٗد ،كٗؾ أى كثٗراً هى الفبتبٗبات البكبرد
كى تلقٗى بأًفسِى هى الجرّؾ العالٗة خشٗة ّقّعِى ببٗبد البجبًبّد.
ّقد تم اؼتٗال بعض قادة ثّرة دٗرسم ؼدراً بٗد ببعبض البكبرد أثبًباء
الثّرة هثل القابد الشجاع علٖ شٗرّ ،ألبقبٖ البقبببض عبلبٔ خخبرٗبى
بالؽدر ّالحٗلةّ ،بعد هحاكهة شكلٗبة تبم إعبدام سبٗبد رضبا ًّبجبلبَ
ّالعشرات هى أـراد عابلتَ ّهى زعبهباء البعبشباببر البهبشباركبة ـبٖ
الثّرة ـٖ هدًٗة أالزٗػ قبل شرّق ّٗم .ٔ1ٖ1\ٔٔ\ٔ8
ّٗذكر الكاتب بأًَ لدٓ اعتالء سٗد رضا هًصة اإلعدام 9 «....
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عرض لكتاب  ...تتمة
ُتؾ ببالبحبضبّر قباببال" :إًبًبٖ
اٙى ـٖ الخاهسة ّالسبعبٗبى هبى
عهرّٕ ،إًًٖ ذاُبب لباللبتبحباق
بقاـلة شِداء كردستاى ،صبحبٗبح
أى دٗرسم خسرت ُذٍ الهعركبة،
لكى الرّح الكردٗبة ّكبردسبتباى
سبتبعبٗببشباى إلببٔ األببدّ ،سبتبثببأر
الشبٗببة البكبردٗبة إى عباجبال أّ
خجال لًا ّلبقٗبة الشبِبداءٗ ،سبقبط
الببظببالببهببّىٗ .سببقببط الببكببذابببّى
ّالهبحبتبالبّى .".ثبم تبّجبَ ّلبدٍ
رشببٗببك حسببٗببى ًببحببٍّ قببابببال:
"لٗعٗش الشعب الكردٕ ٗا بابا.".
ثببم طببّـببت بببأجسبباد عشببرات
الشِداء الذٗى أعبدهبّا ـبٖ ذلبك
الصببببباح ـببٖ شببّارع أالزٗببػ،
ّاحببرقببت جببهببٗببعببِببا دّى دـببى.
ّأضٗفت ببذلبك جبرٗبهبة دهبّٗبة
كبٗرة أخرٓ إلٔ السجل الدهبّٕ
العثهاًٖ قبالً ّالكهالٖ هى بعدُا
بحق الشعب الكردٕ.
أها الكاتب ّالهًاضل الكببٗبر
دًّ .رٕ دٗبرسبهبٖ ،ـبقبد طبلبب
هًَ قادة الثّرة السفر إلٔ خبار
تركٗا لالتصال بسبفبارات البدّل
األّربببٗببة ّاطببالعببِببم عببلببٔ هببا
ٗتعرض ض لَ الشعب البكبردٕ
عهّها ّسكاى دٗرسم خصبّصبا
هى ظلم ّإببادة ّتبِبجبٗبرّ .ببعبد
اًتِاء الثّرة لجأ ًّرٕ دٗرسهٖ
إلٔ سّرٗا ،ثم استقر ـبٖ هبدٗبًبة
حلب إلٔ أى ّاـبتبَ البهبًبٗبة عبام
ّٖ ٔ11دـببى ـببٖ حببرم زٗببارة
حًاى قرب هدٗبًبة عبفبرٗبى ببًباء
علٔ ّصٗتَ ،ثم شاركتَ زّجتبَ
ًفس الضرٗح سًة ٖ.ٔ11
الشك أى كتاب "دٗبرسبم ـبٖ
تارٗخ كردستاى" جدٗر بالقبراءة،
ـِّ إضاـة إلٔ أًَ ٗعرـًا بتارٗخ
دٗرسم ّجهال طبٗعتِبا ّعبراقبة
كردُا ّإخالصِم لقضٗة شعبِبم
الكردٕ ،ـِّ ٗؤرخ لثّرة كردٗة
كبٗرة ّلًضبال قبادتبِبا األببطبال
ّهى بًِٗم هؤلؾ الكتاب الطبٗبب
البٗطرٕ ًّرٕ دٗبرسبهبٖ البذٕ
ًٗتهٖ إلٔ إحبدٓ قببباببل دٗبرسبم
ّابى أحد زعهاببِبا البهبعبرّـبٗبى
إبببراُببٗببم خؼببا دٗببرسببهببٖ أسببتبباذ
الشٗخ سٗد رضا ّٗحتّٕ الكتاب
علٔ صبّر البعبدٗبد هبى ُبؤالء
القادة.
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دّار الذبابت ! ّ ...ساحت الربه٘ل !
ـٖ هدًٗة "دّشهبَٗ" عاصهة جهِّرٗة طاجٗبكبسبتباى ّ،ـبٖ
ٌ
ربٗسٗةًٗ ،تصبب ُبٗبكبل
هساحة هستدٗرة ٗتفرع عًِا شّار ٌع
لدبابة رّسٗة عبلبٔ قباعبدة هبرـبّعبة عبى االرض ّهسبّٗبجبة
باألّتاد ّالسالسل ،علٔ ؼرار باقٖ التهاثٗل ّال ًُصب البهبشبّٗبدة
للعظهاء ّاألبطال  ،ـٖ ساحات الهدًٗة األُخرٓ ..
ال بد لزابر الهدًٗة أى ٗهر بجاًب الدبابة ُذٍ عًد االًتقال هى شطر الٔ خخر عبر الجسر البهبهبتبد
ـّق ًِر "دّشهبًٗكا" ّال بد للفضّل أى ٗدـعَ الٔ سؤال هراـقَٗ عى ُذا الهشبِبد البقباسبٖ البذٕ ال
ٗتًاسب هع ّداعة الهدًٗة ّاخضرارُا ّعى الحكهة ـٖ تًصٗب خلة حرب ّسط هدًٗة خهًة ؟.
ؼالبٗة شباب الهدًٗة ًفسِا ربها ال ٗدركّى هؽزٓ ُذا الًصب ّال ٗعٗرّى اًتباُا ً ٗبذكبر بسبببب
كثاـة التؽٗٗرات التٖ هرت بِا البالد ّسرعتِا إثر تفكك االتحاد السّـٗتٖ ّسقّط الشٗبّعبٗبة ّهبا
تالُا هى تفشٖ البطالة ّالفقر ّظِّر عادات ّقٗم الهجتهع االستِالكٖ خالل ربع البقبرى االخبٗبر ،
لكى الذٗى عاشّا الحرب األُلٗة هى سكاى الهدًٗة ّعاٗشّا الفّضٔ ّالهاـٗات ّاالقتبتبال البهبجبًبّى
ّالقصؾ علٔ الهًازل ـّق رؤّس أصحابِا – كها ٗقّل دٗالّر شاٍ – ال بد لِم أى ٗبتبذكبرّا جبٗبداً
ّٗسردّا قصة ُذٍ الدبابة ألبًابِم.
" دٗالّر شاٍ" ُّ هى سكاى العاصهة "دّشهبَٗ" ّ ُّ شّٗعٖ قدٗم ٗحهل شِادة جباهبعبٗبة ـبٖ
االقتصاد هى "لًٗٗؽراد" شؽل هًاصب حكّهٗة هرهّقة ُّّ هحب للتارٗخ لكًَ بدأ ٗبعبٗبد البًبظبر –
علٔ حد قّلَ هازحا ً -ـٖ كل التارٗخ الذٕ تلقفَ هى عصر الشّٗعٗة هًبذ ببداٗبة تبعبارـبًبا ّأسبببلبتبَ
الكثٗرة عى الدّل العربٗة ّاالسالم ّعبى األكبراد ّهبّطبًبِبم ّثبّراتبِبم ّتبارٗبخبِبم ّأجبّببتبٖ
الهستفٗضة لَ .
ٗقّل الرجل أى سقّط الشّٗعٗة ـٖ رّسٗا كاى زلزاالً ّصلت ارتداداتَ الٔ طباجبٗبكبسبتباى قبّٗبةً
ـسقطت الدّلة ـِٗا بالكاهل ـٖ بداٗة التسعًٗٗاتّ ...اختلؾ الطاجٗك علٔ إٗجاد شبخبصبٗبة تبّاـبقبٗبة
لحكم البالد ّاًقاذُا هى الفّضٔ علٔ ؼرار الجهِّرٗات الهتاخهة  .تأججت الخالـات ّتعقدت أكثبر
بتدخل الدّل الجارة ّرّسٗا ّالدّل االسالهٗة ّأّرّبا حتٔ ّجد السكاى أًفسِم ـبٖ أتبّى حبرب
هجًًّة تأكل األخضر ّالٗابس بدأت ـٖ األرٗاؾ ّاألطراؾ ثم استقرت ـبٖ البعباصبهبة ًبفبسبِبا ّ ،
األًكٔ أى كل األطراؾ ـٖ ُذٍ الحرب كاًت هى ًفس الدٗى ّالهذُب ّالعرق .
بالقرب هى العاصهة – ٗتابع هحدثٖ  -كاًت ّال زالت إلٔ اٙى تتهركبز أكبببر قباعبدة عسبكبرٗبة
رّسٗة ُّ جدت أساسا ً إلدارة الحرب ـٖ اـؽاًستاى ُ .ذٍ القاعدة ًفبسبِبا كباًبت تبزّد كبل األطبراؾ
الهتحاربة ـٖ العاصهة بالسالح الخفٗؾ أها االسلحة الثقٗلة التٖ تعجز الهٗلٗشٗات عى شرابِا ّتأهٗى
ثهًِا ـكاى الهسؤّلّى ـٖ ُذٍ القاعدة ٗؤجّرًِّا لساعبات أّ ألٗبام هبقباببل هبببالبػ هبالبٗبة  ،لبجبهبٗبع
األطراؾ دّى استثًاء  ،الدبابة كسالح كاًت ؼالٗة الثهى لكى استبجارُا كاى ـٖ هتًاّل الجهٗعُ ،ذٍ
الدبابة التٖ تتّسط الدّار ُٖ ًفسِا التٖ د ّكت هعظم بّٗت الهدًٗة ّقصفت ـٖ كل االتجاُات ُّبٖ
ًفسِا التٖ استأجرُا كل طرؾ ضد اٙخرٗى ُ،ذٍ الدبابة كاًبت تبعبهبل كبل بضبع سباعبات لصبالبح
طرؾ ّأحٗاًا هى ًفس الهكاى ٗتؽٗر ـِٗا ـقط السابق ّالرهاة . .
تّقفت الحرب الطاجٗكٗة بعد ست سًّات بهبادرة هى األطراؾ الهتحاربة ًفسِا  .ببًبتبٗبجبة ُبٖ
"ال ؼالب ّال هؽلّب" بعد أى اتضح لِم أالعٗب الرّس ّلؤهِم ّعجز الهبجبتبهبع البدّلبٖ ّضبعبؾ
الدّل االسالهٗة ّخر الًاس هى بٗى أًقاضِا هًِهكٗى تهاها ً  ...ارتأت ادارة البببالد االببقباء عبلبٔ
ُذٍ الدبابة ـٖ ّسط الهدًٗة لٗتذكرُا كل الطاجٗك ّٗتذكرّا الدهار الذٕ جلبت لِم ُذٍ اٙلة البلبعبٗبًبة
ـٗتعظّا  .جدٗر باإلشارة ًُا أى للدبابة حكاٗة أقدم ّلكى بطرٗقة أخرٓ ـٖ كردستاى حٗى استقدهِبا
الجٗش العراقٖ لدك الهدى ّاألرٗاؾ الكردٗة إباى ثّرة البارزاًٖ ـتصدٓ لِا الثّار ّأعطببّا ثبالثبة
هًِا ال زالت تركى إلٔ الّٗم بجاًب الطرٗق هى "ُّلٗر" الٔ "شقالّة " .
إى قصة "الدبابة الطاجٗكٗة" ُٖ ـصل هى رّاٗة طّٗلة للرّس ـٖ الهتاجرة باألرّاح هستهبدة
أصالً هى "الحّاهة األـؽاًٗة" التٖ كاى أُهراء الحرب األـؽاى ٗستأجرًِّبا ببالبتبًباّب هبى البرّس
أٗضا ً ّٗدـعّى لِم هقابل كل ساعة زهى لٗقصؾ بِا كل طرؾ القرٓ ّالتجهعات الهبّالبٗبة لبلبطبرؾ
اٙخر الخصم .
الطاجٗك ّضعّا حداً لحربِم – علٔ كل حال – ّ حتٔ األـؽاى عل ّشك ذلك  ،لكى الثّرة ـبٖ
ب ال زالت تشتد ّتستعر ًارُا لتلتِم ّتحرق كل البالدٗ ...ستخدم ـِٗا البًبظبام
سّرٗا تحّلت إلٔ حر ٍ
ضد شعبَ كاـة أًّاع األسلحة الخفٗفة ّالثقٗلة ّالجّٗة ّالكٗهاّٗة ّٗتّزع ـِٗا الهعارضّى كها كباى
ـٖ طاجٗكستاى ّأـؽاًستاى الٔ ـرق ّتٗارات تتصارع ـٗها بًِٗا ّكتابب 10 «...................
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آراء ومواقف

دوار الدبابة  ...تتمة
ّألّٗبة تبحبارب ببعبضبِبا
أكثر هى هحبارببة البًبظبام
ّأٗضا ً للرّّس دّر كبببٗبر
ـِٗا كها كاى ـٖ البلدٗبى
الساببقبٗبى ّثبهبة شبكبّك
بأًِم ٗزّّ دّى سراً ببعبض
أطبببراؾ البببهبببعبببارضبببة
الهسلحة بالسالح الخبفبٗبؾ
عبببى طببببرٗببببق بببببعببببض
الّسطاء ـٖ الّقبت البذٕ
ُٗؽدقّى ـَٗ عبلبٔ البًبظبام
ّعلًا ً كاـة أشكال السبالح
لبببعببب ّل خخبببرُبببا صبببفبببقبببة
طابرات الهٗػ الهتطّرة.
رؼبببم كبببل السبببالح
الببهببسببتببّرد هببى رّسببٗببا
ّأخّاتِا ٗبقبٔ "البببرهبٗبل
السبببّرٕ " البببهبببحبببشبببّ
بببالشببظبباٗببا ّالسببكبباكببٗببى
ّالقذارات ّحتٔ الؽبازات
ُّ األكثر ـتبكبا ً بباألرّاح
ّاألكثبر بشباعبة ّاألكبببر
قّة علٔ التدهٗر ّٗستحبق
أى ٗسببجببل ببباسببم ًببظببام
الحكم ـِٗا كهاركة هسجلة
لضبهباى حبقبّق البهبلبكبٗبة
ّهًع التزّٗر ..
ستتّقؾ البحبرب ـبٖ
سّرٗا ٗبّهبا ً ببكبل تبأكبٗبد
ّحببٗببًببِببا ـببقببط سببٗببدرك
السببّرٗببّى حببجببم الببدهببار
الحقٗقبٖ البذٕ لبحبق ببِبم
ّعدد الشبِبداء البحبقبٗبقبٖ
الذٗى راحّا ضحٗة الًظام
البهبتببّحبش ّببراهببٗبلببَ....
ّسببببتببببقببببام األضببببرحببببة
ّالبب ًُبببصبببب ّالبببتبببهبباثبببٗبببل
لببلببشببِببداء ّاألبببطببال ـببٖ
ساحات البهبدى ّالبببلبدات
ـٖ سّرٗا الجدٗدة ّسٗقبام
للبرهٗل أكبر الهبجبسّبهبات
ـببٖ السبباحببات الببربببٗببسببٗببة
ّستسهٔ الساحات باسبهبَ
" ساحة البرهٗل " تبٗبهبًبا ً
بدبابة الطباجبٗبك ّالبعبببرة
هًِا كسالح قتل أكبر عدد
هى السّرٗٗى ّسبتبتبداّل
الًاس ـٗها ببٗبًبِبا قصب
البببببرهببٗببل ّ ...سببتببذُببب
لببلببفببسببحببة ّالببتببًببزٍ ـببٖ
ساحات البرهٗل....
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ها ُٖ سـ٘ادة القاًـْى؟*
هى الًاحٗة الجُّرٗة ،تعًٖ سٗادة القاًّى أى الهّاطًٗى ّهى ٗحكهًِّم ٗبًبببؽبٖ أى ٗبطبٗبعبّا البقباًبّى .
ّٗستلزم ُذا التعرٗؾ البسٗط قدرا هى اإلٗضاحٗ ،بٗى أًّاع الهسابل التٖ تًطبق علِٗا سٗبادة البقباًبّى؟ ّهبا
الذٕ تعًَٗ عبارة القاًّى؟
ّسٗادة القاًّى تًطبق علٔ العالقة بٗى السلطات الّطًٗة (الحكّهة ّسابر أجزاء الفرع التًبفبٗبذٕ عبلبٔ
هختلؾ الهستّٗاتّ ،القضاء ) ّالهّاطًٗى ّالهقٗهٗى ّالجِات البخباصبة األخبرٓ ،هبى قبببٗبل البجبهبعبٗبات
ّالشركات ّ .علٔ سبٗل الهثال ،تتعلق سٗادة القاًّى بكٗفٗة ّضع القّاًٗى ،أّ بالبطبرٗبقبة البتبٖ ٗبًبببؽبٖ ببِبا
هعاهلة الهشتبَ ـٖ ارتكابِم جرابم ،أّ بالطرٗقة التٖ ًٗبؽٖ بِا ـرض الضرابب ّتحصٗلِا .
ّتًطبق سٗادة القاًّى أٗضا علٔ ها ٗدّر بٗى الجِات الفاعلة الخاصة ـٖ الهجتهع ّ.تتعلق بهسابل هًبِبا
شراء أّ بٗع الههتلكات ،سّاء كاًت ُذٍ الههتلكات ُاتفا هحهّال أّ سٗارة ،أّ هًح تبعبّٗبض هسبتبحبق عبى
الضرر الًاجم عى حادث هرّر ،أّ العالقات األسرٗة هثل الزّا ّالطالق ّاإلرث ّ.تتصل أٗضا بهبسباببل
أراض .
هى قبٗل الحق ـٖ زراعة قطعة أرض أّ شراء أّ بٗع
ٍ
ّبإٗجاز ،ـإى سٗادة القاًّى تتصل بالعالقات بٗى الهحكّهٗى ّبٗى هى ٗحكهًِّم ّكذلك ببالبعبالقبات ببٗبى
الكٗاًات الخاصة ،سّاء كاًت ُذٍ الكٗاًات أشخاصا طبٗعٗٗى أّ أشبخباصبا اعبتبببارٗبٗبى ،هبثبل البجبهبعبٗبات
ّالشركات ُّ .ذا أهر ٗستحق التشدٗد علَٗ ،ألى ًُاك هى ٗحاججّى أحٗاًا بأى سٗادة القاًّى هعبًبٗبة حصبرا
بالحد هى ههارسة الحكّهة لسلطتِا .إال أًِا لٗست كذلك .
ّإًطالقا هها سبقًُ ،اك ـرق كبٗر بٗى ًطاق سٗادة القاًّى ـٖ البعبالقبات البهبشبار إلبٗبِبا ّ.تسبّد خراء
هختلفة ـٖ ها ٗتعلق بالهدٓ الذٕ ًٗبؽٖ أى ٗتؽلؽل بَ القاًّى ـٖ الهجتهع ّ.الدّل التٖ تسهٖ دّل البرعباٗبة
االجتهاعٗة تهٗل إلٔ تفضٗل التًظٗم الشاهل للشؤّى االجتهاعٗة ّاالقتصادٗة هى جاًب الحكّهبة ،ـبٖ حبٗبى
ترٓ الدّل األكثر تحررا هى الًاحٗة االقتصادٗة دّرا أكثر تّاضعا للحكّهة .
ّـٖ الّقت ًفسَ ًٗبؽٖ أى ٗكّى هى الّاضح أًَ ًٗبؽٖ أال ٗكّى الِدؾ الّحٗد لدّلة ها ُّ ضبهباى ّال
شٗا ؼٗر ذلك ّ.الّاقع أى االرتباط الّثٗق بٗى سٗادة القاًّى ّاحترام حقّق اإلًسباى» البقباًبّى ّالبًبظبام «
ٗعًٖ أى الدّلة ٗجب أى تؤدٕ بعض الهِام االجتهاعٗة ّٗ.عًٖ ُذا أى سٗادة القاًّى تستلزم قٗام الدّل بسبى
قّاًٗى تتعلق بالعالقات االجتهاعٗة ّتًظٗم ُذٍ العالقات ،بها ـٖ ذلك ـٖ الهٗداى االقتصادٕ ّ.هى البّاضبح
هع ذلك أى هستّٓ التًظٗم ٗتباٗى هى بلد إلٔ خخرّٗ ،تّقؾ إلٔ حد ها علٔ هستّٓ الثبقبة البتبٖ تبتبهبتبع ببِبا
الحكّهة بٗى األُالٖ .
ّتخضع ـٖ بعض البلداى كثٗر هى العالقات االجتهاعٗة لقّاعد تًظٗهٗة شدٗدة ،بًٗها ٗؤدٕ البقباًبّى ـبٖ
هجتهعات أخرٓ دّرا أكثر هحدّدٗة ،بل ّحتٔ دّرا ُاهشٗا ّ.هع ذلك ـإى الدّل ،حتٔ تلك البتبٖ تبخبضبع
لتًظٗم قاًًّٖ شدٗد ،تعترؾ بأى هى ؼٗر الههكى أّ الهستصّب أى ًٗظم القاًّى كل ها ٗدّر بٗى الًاس ـبٖ
الهجتهع  .ـؽالبا ها تكّى أًّاع أخرٓ هى الهعاٗٗر أًسب ،علٔ سبببٗبل البهبثبال البهبببادئ البدٗبًبٗبة أّ أصبّل
العالقات هع الجٗراى أّ األعراؾ الهتبعة ـٖ الحٗاة التجارٗة ّ.باختصار ،ـإى سٗادة القاًّى لٗست هبتبصبلبة
بجهٗع العالقات القابهة بٗى الهّاطًٗى ّالجِات الخاصة األخرٓ .
ّلكى سٗادة القاًّى ُٖ دابها الهقٗاس الذٕ ٗحدد علٔ أساسَ هتٔ ٗهكى للحكّهبة أى تبهبارس سبلبطبتبِبا
الحكّهٗة ّ.ؼٗر هسهّح بإٔ استثًاءات ـٖ ُذا الهجال .
أوال ٗ ،جب أى ٗتهتع إٔ هسؤّل عًد ههارستَ لسطاتَ بالسلطة القاًًّٗة الالزهة للقٗام بذلك .ـعلٔ سبببٗبل
الهثال ،لّ أى هسؤّال أراد تفتٗش هًزل ،ـٗجب أى ٗكّى هخّال السلطة القاًًّٗة الهًاسبة للقٗام بذلك .إٔ أى
القاًّى ُّ الذٕ ٗقرر هى ُّ الهسهّح لَ بههارسة إٔ سلطة ّـٖ إطار إٔ ظرّؾ .
وثانٌاٗ ،جب علٔ الهسؤّلٗى أى ٗطٗعّا القاًّى عًد ههارستِم لسلطاتِم .ـعلٔ سبٗل الهثال ،عًد البقبٗبام
بإلقاء القبض علٔ شخ ها ،ـإى الهسؤّل ٗخضع ـٖ كثٗر هى الّالٗات القضابٗة اللتزام قاًًّٖ بتقدٗم أهر
بالضبط ّاإلحضار ّبإبالغ الشخ بأسباب اعتقالَ ّٗ.جب علٔ الهحقق أى ٗبلػ الهبشبتبببَ ببَ ببأى كبل هبا
ٗقّلَ ٗهكى أى ٗستخدم ضدٍ ـٖ الهحكهة ّٗ.حدد القاًّى كٗفٗة استخدام ُذٍ السبلبطبة ُّ.بّ هبا ٗبهبكبى البتبٖ
تِدؾ علٔ سبٗل الهثال إلٔ حهاٗة حقّق األـراد»، ،األصبّل البقباًبًّبٗبة «أى ٗشبار إلبٗبَ أٗضبا ببهبراعباة
ّحهاٗتِم هى اإلٗداع ـٖ السجى بدّى تِهةّ ،التأكد هى تهكى األـراد هى االتصال بهحام ـبٖ حبالبة تبّجبٗبَ
اتِام لِم أّ إلقاء القبض علِٗم .
ُ
ّباختصار :ـإى سٗادة القاًّى ُتخضِّع ههارسة السلط َة للقاًّىّ ،تتبصبل أٗضبا ببالبعبالقبات ببٗبى األـبراد
ّالكٗاًات الخاصة.
----------* جزء هى كراس بعًّاى " سٗادة القاًّى دلٗل للسٗاسٗٗى " صادر عى هعِد راؤّل ّٗبلبًبببٗبرغ لبحبقبّق
اإلًساى ّالقاًّى اإلًساًٖ ّ ،هعِد الُإ لتدّٗل القاًّى لعام ٕٔ
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أيار 0202م 0202 -ك

األهازٗػ ّ األكراد  .قصت حعارتني
 -1كالم البدء:
أصبببببببحبببت البببعبببدٗبببد هبببى الشبببعبببّب
ّالهجبتبهبعبات البببشبرٗبة تبعبٗبش ،ببفبضبل
التقلبات السٗاسٗبة ّالبتبارٗبخبٗبةّ ،ضبعبٗبة
كببارثببٗببة تببتببسببم بببتببداخببل األّضبباع ّعببدم
استقرارُبا ،هبع هبا ٗبًبجبم عبى ذلبك هبى
صراعات ّ أزهات ّهخلفات بشعة.
ّأُم ها ٗبتبحبكبم ـبٖ إًبتبا هبثبل ُبذٍ
الّضعٗات ّ البحباالت ،سبٗبادة ًبهبط هبى
اإلٗدّٗلّجٗات ّ الهًظبّهبات ّ األًبظبهبة
التٖ ٗكّى هى تبعاتِا ّ ًتابجِا صبعبّد ّ
تحكم أًظهة الّحدة البقبسبرٗبة ّالشبهبّلبٗبة
ّاالستٗعابٗة ّ الكلٗاًٗة القابهة علٔ أسباس
االضطِاد ّ القهع.
ّ الحالة ُبذٍ ،ـبِبًباك ًبهباذ كبثبٗبرة
تببعببكببس ُببذا الببّاقببع ّ تببجببسببد ّضببعببٗببة
االضطِاد ّ حتٔ هظاُر اإلبادة الجهاعٗة
التٖ تهارسِا األًظهة ـٖ حق البعبدٗبد هبى
الشببعببّب ،هببثببلببهببا ُببّ حببال الشببعببب
الكردستاًٖ ّ األهازٗؽٖ ّ شعّب أخبرٓ
تعد بؤر تّتر دابم ـٖ هختلؾ بقاع البعبالبم
ّ تعكس جبراببم ضبد اإلًسباًبٗبة ـبٖ عبز
ّجّد القاًّى الدّلٖ.
 -2األكراد :شًء من التارٌخ
تتحدث الهصادر التارٗخٗة عبى ّجبّد
األكراد ـٖ كردستاى ( شبهبال البعبراق ّ
جًّب شرق تركٗا حالٗا) هًذ أزٗد هى ٕ٘
قرى قبل الهٗالد ،شبأًبِبم ـبٖ ذلبك ،شبأى
الشعب األهازٗؽٖ الذٕ ٗبهبتبد ّجبّدٍ ـبٖ
عهق التارٗبخ هبًبذ هبا ٗبزٗبد عبى ٓٓٓ1
سًة ّ .قد تعرض األكراد بدّرُبم لبقبدّم
عدة شعّب احتكّا ببِبا ّ تبالقبحبت عبدة
ثقاـات هبع البثبقباـبة البكبردٗبة البتبٖ عبلبٔ
أساسِا أًشأ الشعب الكردٕ عدة ههالٗك ّ
دّل ،كببهببا عببرؾ ُببذا الشببعببب ُببجببرات
كثٗرة إلبٔ ببلبداى أخبرٓ هبثبل األردى ّ
لبًاى ّ دّل أخرٓ.
ّالّٗمً ،جد أى األكراد هّزعٗى عبلبٔ
عبدة بببلبداى تببركببٗبا ّ الببعبراق ّإٗببراى ّ
سّرٗا ّ أرهًٗٗاٗ ،شكلّى ـِٗا ًسب هِهبة
ّ ُٖ علٔ حسب البعبدٗبد هبى البدراسبات
ربببع قببّهببٗببة بببالشببرق األّسببط ،لببكببًببِببم
ٗتعرضّى لالضطِاد تحت سٗادة األًظهبة
الشهّلٗبةٗ ّ .بعبتبببر هبعبظبم األكبراد هبى
الهسلهٗى ،عالّة علٔ أقلٗات دًٗٗة أخرٓ.

ّ هببى صببّر االضببطببِبباد ّ ُضببم
الحقّق التٖ تعرض لِا الشعب البكبردٕ،
الجرابم التٖ ارتكبت خالل هجزرة حلبجبة
ّ تعرضِم للتقتٗل الجهاعٖ خبالل حبهبلبة
األًفال ،علٔ ؼرار اإلبادة التبٖ ٗبتبعبرض
لِا الشعب األهازٗؽٖ (إٗبهبُّباغ) جبًبّب
الصحبراء البكبببرٓ هبى طبرؾ األًبظبهبة
التّتالٗثارٗة الحاكهة ًُاك ّ .هبى ًبهباذ
االًتِاكبات األخبرٓ البتبٖ ٗبتبعبرض لبِبا
األكراد هى طرؾ أًظهة الشبرق البّسبط،
الّضع القابم ـٖ تبركبٗبا البتبٖ ظبلبت إلبٔ
حدّد سًة ٗ ٔ11تهبًبع اسبتبعبهبال البلبؽبة
الكردٗة رؼم أًِبا البلبؽبة السباببدة ّ ،إلبٔ
ّٗهًا ُذا ال زال ٗهًع استعهال ُذٍ البلبؽبة
ـٖ الهدارس العهبّهبٗبة ،كبهبا أى البثبقباـبة
الكردٗة هحاصرة ّ تهبًبع هبى البتبداّل ّ
تببعببرؾ الببحببظببر عببلببٔ حسببب هببا أّردٍ
د.هحهد الرهٗحٖ.
ـفٖ سًة ٗ ،ٔ11كاًت لٗلٔ زًَ ،أّل
هى ّصل إلٔ البرلبهباى البتبركبٖ ّ .ببعبد
أداءُا الٗهٗى باللؽة التركٗة كررتَ ببالبلبؽبة
الكردٗة ،ـحكم علِٗا خًذاك ب٘ٔ سًة هبى
السجى .أها ّاقعة البحبكبم بباإلعبدام عبلبٔ
زعٗم حزب العهال الكردسبتباًبٖ عبببد
أّجالى هى طبرؾ البًبظبام البتبركبٖ ببعبد
تكالب عدة أًظهبة ضبدٍ ـبِبّ حبال لبٗبس
أحسى هى حال لٗلبٔ زًبَّ .عبالّة عبلبٔ
ذلك ،ـّاقع األكراد بِذا البلد هشابَ تبهباهبا
لحالِم بالببلبداى األخبرٓ هبثبل البعبراق ّ
سّرٗا ّ إٗراى ،حٗث ٗعٗبش ُبذا الشبعبب
حٗاة ُضم ّ اؼتصباب حبقبّقبِبم ّ حبٗباة
الضًك ّ الذل ّ االضطِاد.
ّ هى أبرز الصّر التٖ جسدت ظلم ّ
اضببطببِبباد األكببراد ّ شببكببلببت هببظبباُببر
االًتِاكات ّ الفظاعات التٖ ارتبكبببت ـبٖ
حقِم ،جرابم األًبفبال (ّ )ٔ181هبجبزرة
حلبببجبة ـبٖ  ٔٙهبارس ٘ٓٓٓ( ٔ188
قتٗل)… إضاـة إلٔ جرابم أخرٓ بهقاٗٗس
القاًّى الجًابٖ الدّلٖ تعرض لِا األكراد
ّاألهازٗػ ّشعّب أخرٓ عاًبت ّتبعباًبٖ
ًفس الّضع (ها تتعرض لَ قبابل الفبّر ـ
دارـببّر ـ ب هببى ّضببع أهببًببٖ ّإًسبباًببٖ
خطٗر) .دّى أى ًًسٔ ـٖ ُذا الصدد ،أى
قبِببر ّاضببطببِبباد األكببراد كبباى هببّضببّع
تحالؾ الًظاهٗى العراقٖ ّاإلٗبراًبٖ سبًبة
٘ ٔ11ـٖ أّجَ الصراع بٗى البلدٗى.
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كها ًٗقسم األكراد إلٔ عدة تصبًبٗبفبات
سّسبٗبّثبقباـبٗبة ببحبكبم البتبقبسبٗبهبات البتبٖ
خضعت لِا بالد كردستاى ،هثل البفبلبٗبٗبى،
الزرابٗٗى ،البِدًاًٗٗبى ،البكبرهباًبجبٗبٗبى…
ّٗتّـرّى علٔ عدة خصّصٗات ّعادات
ّتقالٗبد ّلبؽبة ّثبقباـبة ّحضبارة ّتبارٗبخ
عرٗق ٗهٗزُم كشعب أصٗل ،رؼم ببعبض
الفّارق الهّجّدة بسبب الّضع التارٗخٖ
الذٕ ٗعٗشًَّ.
 -3األمااااازٌااااد واألكااااراد :قصااااة
حضارتٌن
لقد ظلت العدٗد هى الشعّب التبٖ قبدر
لِا أى تعٗش تحت سٗطرة األًظهة البعثبٗبة
ّالًاصرٗة ّهثٗالتِا األخرٓ ،تعباًبٖ هبى
ّٗالت بطش ُذٍ األًظهة االستٗعابٗة باسم
هببقببّلببة "هببقببصببلببة الببتببارٗببخ" ّ"الببخببٗبباًببة"
ّ"تبهببزٗببق الببّحببدة البعببربببٗبة"ّ.هببى أبببرز
ًهاذ ُذٍ الحاالت ،ها تعرض لَ الشعبٗى
األهبازٗبؽبٖ ّالبكبردٕ ،طبٗبلبة عبقبّد هبى
الزهى ،هى قِر ّقهع ّاضبطبِباد ّإببادة،
ّدعّتِم إلٔ تأجٗل قضاٗاُم ـ ـبٖ أحسبى
األحّال ـب ّإعبطباء األُبهبٗبة لبمّلبّٗبات
األخرٓ ـٖ عز زحؾ أخطبّط العبرّببة،
ّكذا ًعت ُذٍ الشعّب باألقلٗات ّكبًّبِبا
تشكل خصّصٗبات ثبقباـبٗبة ُباهشبٗبة هبى
داخل "الّطى العربٖ" ،الههتد هى الهحٗط
إلٔ الخلٗبج ّهبى البخبلبٗبج إلبٔ البهبحبٗبط،
كعالهة الًتهاء "أحهد العربٖ" كبهبا تبقبّل
الزهة هارسٗل خلٗفة.
ّهى التِم الهجاًٗة األخرٓ التٖ ظلبت
ترهٔ بِبا ًضباالت ُبذٍ الشبعبّب ،كبّى
طرّحاتِم هى ّحٖ الؽرب بؽرض تِدٗبد
الّحدة العربٗة (ُّٖ الّحدة البتبٖ لبم ًبر
لِا ّجّد بعد) ّاالًفصال ّتهزٗق الكبٗباى
الّحدّٕ ،قبل أى ٗتضح ببالبهبلبهبّس ـبٖ
ًِاٗة الهطاؾ .إى هى بٗى تببعبات البّحبدة
القسرٗة التٖ ظبل زعبهباء ُبذٍ األًبظبهبة
ٗطبلّى لِا ،ها خل إلَٗ الّضع ـٖ العبراق
هببى صببراع بببٗببى هببخببتببلببؾ الببهببذاُببب
ّالطّابؾ ّاألقلٗات ّالبقبّهبٗبات ببتبزكبٗبة
هى الهحتل12 «................... ،
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األمازٌد واألكراد  ...تتمة
ُّببّ الببًببهببّذ الببحببٖ عببلببٔ هببكببر
التارٗخ ّدّراى الزهى دّرتَ العكسٗبة،
ـٖ هقابل أُهٗة ّحبق كبل قبّهبٗبة ـبٖ
تجاّز حالة االضطِاد البذٕ تبتبعبرض
لَ ،لصبالبح إقباهبة هبجبتبهبعبات البتبعبدد
ّالتًّع ّالسلم ّالعدالة ّالهساّاة ضبدا
علٔ التهٗٗز علٔ أسباس البلبؽبة ،البدٗبى
ّالببلببّى ...لببكببّى عصببر األبببارتببٗببد
ّهسّؼات األًظهة الشهّلٗة حّل قبٗبام
دّلببة ّحببدّٗببة ّقسببرٗببة ،هببثببل هببحببّ
خصّصٗات الشبعبّب ّالبقبضباء عبلبٔ
خثار التًّع ّالتعدد ،لم تعد قابهة.
ّرؼم كّى الحضارتٗى األهبازٗبؽبٗبة
ّالببكببردٗببة هببى أقببدم الببحببضببارات ذات
اإلسِام ـٖ بًباء البحبضبارة اإلًسباًبٗبة،
ّكذا دّر ُذٍ الشعّب علٔ هر التارٗخ
ـببٖ هببجببرٗببات الببتببحببّالت ّاألحببداث
العالهٗة ،ـإًِا تبعبرضبت ألبشبع أًبّاع
البببببطببش ّالببقببِببر ّاإلبببادة هببى طببرؾ
هخبتبلبؾ الشبعبّب ّاألًبظبهبة األخبرٓ
الّاـدة ذات ًزعة السبٗبطبرة ّالبِبٗبهبًبة
ّاالستبٗبعباب ،هبثبلبهبا ُبّ الشبأى لبلبهبد
اإلٗدّٗلّجٖ العرّبٖ كهشرّع عبرقبٖ
عًصرٕ كاى ِٗدؾ إلٔ القضاء ّهبحبّ
خثببار ّخصببّصببٗببات الشببعببّب ؼببٗببر
العربٗة ّدهجبِبا البقبسبرٕ ـبٖ ًبهبّذ
دّلببة ّحببدّٗببة ذات ًسببق ّهببًببظببّهببة
سٗاسٗة شّـًٗٗة ّعرقٗة ،هبهبا كباى لبَ
األثر السلبٖ علٔ هستّٓ هختلؾ هعالبم
الِّٗة ّالحضارة ّالثقباـبة األهبازٗبؽبٗبة
ّالكردٕ.
 -4القواسم المشتركة :
كثٗرة ُٖ القّاسم البهبشبتبركبة البتبٖ
تجهع األهازٗػ ّاألكراد ـٖ هبعبركبتبِبم
هى اجل البقاءّ .حسببًبا أى ًشبٗبر ُبًبا
إلٔ بعض ُبذٍ البقبّاسبم البتبٖ تبعبكبس
طبٗعة الّاقع الذٕ ٗعٗشَ ُذٗى الشعبٗبى
تحت ظل أًظهة قد تبخبتبلبؾ حبّل كبل
شٖء إال االخبتبالؾ حبّل حبقبّق ُبذٍ
الشعّب الهضبطبِبدة إذ أى هبا ٗبّحبد
أًظهة شهال إـرٗبقبٗبا ّالشبرق األّسبط
ُّ العداء لؽٗر العرّبة  .هثلها ًبجبد أى
ال شٖء ٗجهع عابد البجباببرٕ ّعبثبهباى
سببعببدٕ ّعببلببٖ ـببِببهببٖ خشببٗببم بسبباطببع
الحصرٕ ّهٗشٗل عفلق ،سبّٓ البعبداء
لها ٗسهًَّ بـ "الًزعات اإلقلٗهٗة" البتبٖ
تِدد البدّل البقبّهبٗبة البّحبدّٗبة ،هبثبل
الفراعًة ّاألهازٗػ ّاألكراد.
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ّهببى صببّر ُببذٍ الببقببّاسببم بببٗببى
الشعبٗى ،اتِاهِم بالتطرؾ ّالبتبعبصبب
ّكذا طرٗقة طرح الًقاش حّل أصبلبِبم
ّلؽتِم ّثقاـتبِبم ّكبّى قضباٗباُبم هبى
صًٗبعبة االسبتبعبهبار (ـبرًسبا ببالبًبسبببة
لمهازٗػ) ّ(أهرٗكا ّإسرابٗل ببالبًبسبببة
لمكراد) كبهبببررات ٗبقبدهبِبا أصبحباب
أطرّحات البقبّهبٗبة البعبرببٗبة لبتبشبّٗبَ
حقٗقة قضاٗا ُذٗى الشعبٗى ّهعباركبِبم.
كها أى تطّر الحركة الكردٗة ـبٖ دّل
الشرق األّسط شبببٗبَ ببّضبع ّتبطبّر
الببحببركببة األهببازٗببؽببٗببة ـببٖ دّل شببهببال
إـرٗقٗا هى حٗث عّاهل الًشأة ّالتطبّر
ّالتراكم ّالتباٗى ببٗبى البببلبداى ًبفبسبِبا،
رؼم بعض االخبتبالـبات األخبرٓ البتبٖ
تهٗز التجربتٗى.
عالّة علٔ ذلكٗ ،هكبى أى ًضبٗبؾ
أى ًفس األخطاء التارٗخٗبة البتبٖ سبقبط
ـِٗا األهازٗػ ُٖ ًفسِا التٖ ّقبع ـبٗبِبا
األكرادّ ،هى ذلبك هبثبال عبدم تشبكبٗبل
كببٗبباى ذاتببٖ رؼببم ّجببّد الببعببدٗببد هببى
العًاصر ـ الشرّط البقباببهبة ـب هبى قبّة
بشبرٗببة ّهببّقببع اسبتببراتببٗببجببٖ ّثببرّات
ّهببؤُببالت ّّجببّد تببارٗببخببٖ ّاهببتببداد
حضببارٗببة ّكببل
جببؽببراـببٖ ّخصببابب
عًاصر السٗادة .إضباـبة إلبٔ هبّاجبِبة
ًببفببس الببهببشبباكببل الببتببٖ طببرحببت عببلببٔ
الهستّٓ الذاتٖ ،هثل هشبكبل البلبِبجبات
ّتببًببّعببِببا ّسببؤال األبببجببدٗببة ّبببعببض
الفّارق اللبؽبّٗبة البًباجبهبة عبى ؼبٗباب
التّاصل ّاالهتداد الشباسبع لبلبًبطباقبات
الجؽراـٗة التبٖ ٗبتبّاجبد ـبٗبِبا كبل هبى
األهببازٗببػ ّاألكببراد ّهشببكببل الببتببقببسببٗببم
الحدّدٕ الذٕ ـرضَ االستعهار ّزكتبَ
األًظهة القابهة.
هى جاًب خخر ،ـبقبد كباًبت طبرٗبقبة
ّخلٗات اضطِاد األهبازٗبػ ُبٖ ًبفبسبِبا
التٖ ّّجَ بِبا األكبرادّ ،إى اخبتبلبفبت
بعض هظباُبر ذلبك االضبطبِبادّ ،هبى
جهلة ُذٍ اٙلٗات هبًبع أسبهباء األعبالم
ّاألهبباكببى ّسببٗبباسببة تببعببرٗببب الببهببحببٗببط
ّطهس الهعالم الحضبارٗبة ّالبِبّٗباتبٗبة
ّهبحببّ خصببّصبٗببات ُببذٗببى الشببعبببببٗببى
ّقهعِها ّاإلجبِباز ُّضبم حبقبّقبِبهبا
ّرهٖ دعّتِها بالتهزٗػ ّالتكرٗد عبلبٔ
ّزى التقسٗمّ .هى األهّر البتبٖ تبقباببل
بببالببرـببض هببى طببرؾ دعبباة الببقببّهببٗببة
العربٗة هسألة تقّٗض دعباببم األحبادٗبة
ّالّحدة القسرٗبة ّالبهبركبزٗبة البببعبثبٗبة
ّالٗعقّبٗة اللؽّٗة ّالثبقباـبٗبة ّالبدٗبًبٗبة،
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ُّببّ هببا حصببل هببؤخببرا بببالببعببراق
ّسببٗببحببصببل بببدّل أخببرٓ (األكببراد،
األهبببازٗبببػ ،السبببرٗببباى ،األشبببّرٗبببٗبببى،
األرهى )... ،علهبا ببأى البهبطبالبببة ببهبا
ٗسهٔ البٗبّم ببإقبرار البًبظبام البفبدرالبٖ
ّالحكم الذاتٖ ُّ ،هطلب لمهازٗػ هبًبذ
ًِاٗة الخهسًٗبات ّلبمكبراد هبًبذ ببداٗبة
الستًٗات ،حتٔ ال ٗقال ببأى ذلبك دعبّة
ّهطلبا هى ّحٖ الدّابر االسبتبعبهبارٗبة
ّهخططاتِا.
إى جببُّببر اإلشببكببال الببقببابببم لببدٓ
األهازٗػ ّاألكراد ٗتعلق أساسا ببقبضبٗبة
ـبٖ هسبألبة البتبحبرر
أساسٗبة تبتبلبخب
الشاهل ّخلق كٗاى ذاتٖ ُّّٗاتبٖ لبكبل
شعب علٔ حدةّ ،القبطبع هبع البعبرّببة
بصفة ًِابٗبة ّكبل البهبّجبات األخبرٓ
التٖ تقّد إلٔ االستبالب ّاألحبادٗبة ـبٖ
ظل أًظهة عرّبٗة ّدكتاتّرٗة.
 -5عود على بدء :
ٗبقٔ الحلم الكبٗر بالًبسبببة األهبازٗبػ
ّاألكراد ُّ تحقٗق بالد كردستاى عبلبٔ
ؼببرار بببالد تببهببازؼببا ،لببٗببس كببأّطبباى
طببّببباّٗببة أّ ٗببعببقببّبببٗببة ،بببل كببتببحببدٗببد
جؽراـٖ ّتارٗخٖ ّكبحبقبٗبقبة قباببهبة ال
تّازِٗا أسطّرة "القارة السبادسبة" ـبٖ
شببٖءّ .هببى ُببًببا ـببالببهببعببركببة ّاحببدة
ّالهصبٗبر هشبتبرك ّالبهبسبار هبتبشباببَ
ُبّ تشبكبٗبل جبببِبة
ّطرٗبق البخبال
هببّحببدة تببقببّد إلببٔ ًببِبباٗببة هببأسبباة ُببذٍ
الشعّب ّبداٗة اًعتاقِا.
* صحفٖ عراقبٖ – هبّقبع البحبّار
الهتهدى االلكترًّٖ .

حموذ علٖ كْر يف رهت اهلل

بتارٗبخ  ٕٓٔٗ / ٘/ ٔ8اًبتبقبل إلبٔ
رحهتَ الفًاى الكردٕ هحبهبد عبلبٖ كبّر
( أبّ علٖ ) عى عهر ًاُز  ٙٙعباهبا ً ،
ُّّ هى هّالٗد قرٗة اسكاى — هبًبطبقبة
عفرٗى ّ ،عرؾ ببحبببَ لشبعبببَ ّتبراثبَ
أؼباى
الفًٖ البؽبًبٖ ّحبهبل ًّبقبل هبًبَ
ٍ
ـلكلبّرٗبة جبهبٗبلبة  ،كبهبا عبرؾ ببحبببَ
ببًبببع قبرب
للطبٗعة ّجهالِا حٗث اُبتبم
ٍ
هًزلَ ّحّلَ إلٔ هصٗؾ رابع .
ّّرٕ البثببرٓ ـببٖ هببقبببرة قبرٗببتبَ ،
ّّ ّدع بحزى عهٗق .
الحار الاتااسااازي لااى أساارتا
ناتااقادم با ز
وأهل ونتمنى ل فسٌح جنان .
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سورٌا  ...هدر االنسانٌة  ...تتمة
الببهببشببارٗببع ُّببرّب رؤّس األهببّال إلببٔ
الخار  ،إضاـة إلٔ عهلٗات الًبِبب ّالسبلبب
لمصّل الهادٗة .كها أدٓ الًزاع الهسلح إلبٔ
تشٍّ الهؤسسات ًتٗجة تشكل اقتصاد سٗباسبٖ
جدٗد ٗتسم باًتشار اقتصبادٗبات البعبًبؾ البتبٖ
تهتِبى حبقبّق اإلًسباى ّالبحبرٗبات البهبدًبٗبة
ّحقّق الهلكٗة ّسٗادة القاًّىّ ،ظِّر ًخببة
سٗاسٗة ّاقتصادٗة جبدٗبدة ،تسبتبؽبل ظبرّؾ
األزهة لنتجار بالسالح ّالسلع ّالبببشبر هبى
خالل شبكات ؼٗر شرعبٗبة عباببرة لبلبحبدّد
ّتًخرط ُبذٍ البًبخبببة ـبٖ عبهبلبٗبات البًبِبب
ّالسرقة ّالبخبطبؾ ّاسبتبؽبالل البهبسباعبدات
اإلًساًٗة .إى قّاعد االقتصاد السٗاسٖ الجدٗد
تحفز علٔ إداهة الًزاع.
 بلؽت الخسابر االقبتبصبادٗبة اإلجبهبالبٗبةًتٗجة األزهة لؽاٗة ًِاٗة عام ٖٕٔٓ حبّالبٖ
 ٖٔٗ48هببلببٗببار دّالر أهببٗببركببّٖ ،تببعببادل
الخسارة باألسعار الثابتة  % ٕ1ٙهى الًباتبج
البهبحببلبٖ اإلجبهببالبٖ لبعببام ٕٓٔٓ ّ .كباًببت
الخسابر الًاجهة عبى تضبرر هبخبزّى رأس
الهال قد بلؽت ٔ ٙٗ48هلٗار دّالر أهبٗبركبٖ
لببتببشببكببل ٘ٗ  %هببى إجببهببالببٖ الببخببسببارة
االقتصادٗة.
 اًكهش الًاتج الهحلٖ اإلجهالبٖ ببهبعبدلٕ % ٖ84ـٖ الربع الثالث هى العام ٖٕٔٓ ،
ـٖ حٗى اًكهش بهعبدل  %ٖ148ـبٖ البرببع
الرابع لبًبفبس البعبام ،هبقبارًبة هبع البرببعبٗبى
الهقابلٗى هى العام ٕٕٔٓ  ،لبتبكبّى إجبهبالبٖ
خسابر الًاتج الهبحبلبٖ اإلجبهبالبٖ هبًبذ ببداٗبة
األزهة ّحتٔ ًِاٗة عام ٖٕٔٓ ًحّ 1ٓ488
هلٗار دّالر أهٗركبٖ ،هبًبِبا  ٔٙ4ٗ8هبلبٗبار
سجلت ـٖ الًصؾ األخٗر هى عام ٖٕٔٓ .
 أدت األزهة إلٔ تؽبٗبر ُبٗبكبلبٗبة البًباتبجالهحلٖ اإلجهالٖ بشكبل كبببٗبر ،حبٗبث شبكبل
القطاعباى البزراعبٖ ّالبخبدهبات البحبكبّهبٗبة
حّالٖ ٓ٘  %هى الًاتج خالل عام ٖٕٔٓ ،
بعد أى كاًا ٗشبكبالى عبام ٕٓٔٓ هبا ٗبعبادل
ٗ %ٖٓ4هى الًاتج الهحلٖ ،إذ تبعبرضبا إلبٔ
خسابر أقل ًسبٗا هى باقٖ القطاعات.
 استهر التراجع ـٖ االستبثبهبار البخباللعام الثالث علٔ التّالٖ هًذ ٕٔٔٓ  ،حبٗبث
ببهبعبدل %ٔ841
اًكهش االستثهار البخبا
ـٖ الربع الثالث ّ  %ٔٙ41ـٖ الربع البراببع
لعام ٖٕٔٓ كها اًكبهبش االسبتبثبهبار البعبام
بهعدل  %ٖ148خالل الًصؾ الثاًٖ هى عام
ٖٕٔٓ .
 تفاقم الدٗى العام ـٖ الًصؾ الثاًبٖ هبىعام ٖٕٔٓ  ،حٗث استّردت الحكّهة الًبفبط
ّالسلع األساسٗة لهّاجِة ًق العبرض ـبٖ
السّق الهحلٗة ّاستهرت بدعم بعض أسبعبار
السلع ّالخدهات األسباسبٗبة .هبع ًبِباٗبة عبام
ٖٕٔٓ ّصببل الببدٗببى الببعببام اإلجببهببالببٖ إلببٔ
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 %ٕٔٙهى البًباتبج ،حبٗبث تبزاٗبد االعبتبهباد
بشكل كبٗر علٔ االقتراض الخارجٖ ّخاصة
هى إٗراى.
 اًكهش االستِالك الخا الذٕ ٗبعبكبسرـاٍ األسر بهعدل ٔ % ٕٔ4ـٖ الربع الثالث
ّ ٘ %ٕ٘4ـٖ الرببع البراببعّ .تبراـبق ذلبك
بزٗادة ـٖ أسعار الهستِبلبك ببهبعبدل %ٔ18
هًذ بداٗة األزهة حتبٔ ًبِباٗبة عبام ٖٕٔٓ ،
حٗث ارتفعت أسبعبار السبلبع األسباسبٗبة هبثبل
األلباى ّاألجباى ّالبٗض بهعدل ٓ %ٖٙكهبا
ارتفعت أسعار هجهل السلع الؽبذاببٗبة ببهبعبدل
ّ٘ %ٕ1ارتببفببعببت أسببعببار الببتببدـبببببة ّّقببّد
الطِٖ بهعدل ّٖٓٓ . %بالتالٖ ـإى تضبخبم
األسعار ضؽط علٔ هبٗبزاًبٗبات األسبر البتبٖ
البعبهبل
تعاًٖ بشكل هتزاٗد هى ـقبداى ـبر
ّالفقر ّالًزّح.
 لعب االستِالك العام دّراً حبٗبّٗبا ً ـبٖتجًب اًِٗار الطلب ـٖ االقتصاد بشكل كاهبل
ـٖ ظل األزهة .ـقد تراجع االسبتبِبالك البعبام
بشكل طبفبٗبؾ ببهبعبدل ٕ %ٔٙ4ـبٖ البرببع
الثالث ّ ٖ %ٓ4ـٖ البرببع البراببعّ .تبّاجبَ
الحكّهة ـٖ ُذا اإلطار تحدٗا هزدّجا ً  ،ـهى
جِة تحاّل الهحاـظة علبٔ البطبلبب ّالبدخبل
األسبباسببٖ لببمببسببر هببى خببالل دعببم السببلببع
األساسٗة التٖ ؼبدت بشبكبل هبتبزاٗبد حبٗبّٗبة
لمسر الفقٗرةّ ،هى جبِبة أخبرٓ تبخبصب
أجزاء هتزاٗدة هى الهّارد العاهة لبمؼبراض
العسكرٗة.
البعبهبل
 تعاًٖ سّرٗة هى ـقبداى ـبرّارتفاع هعدل البطالة بشكل حاد لٗبصبل إلبٔ
ٖ ،%٘ٗ4إٔ أى  ٖ4ٖ1هلّٗى شخ عاطل
عى العهل ،هًِم  ٕ4ٙ1هلّٗى ـقبدّا عبهبلبِبم
خببالل األزهببة األهببر الببذٕ أدٓ إلببٔ ـببقببداى
الهبصبدر البرببٗبسبٖ لبدخبل ٖٓ ٔٔ.هبلبٗبّى
شخ .
 هع ًِاٗة عبام ٖٕٔٓ تبدُبّرت قبٗبهبةالدلٗل الهركب للهؤسسات ـٖ سّرٗة بحّالٖ
ٓ %8هقارًة هع قٗهتَ ـبٖ البعبام ٕٓٔٓ ،
هها ٗعكبس ؼبٗباب كبل هبى حبرٗبة البتبعبببٗبر
ّالهسباءلبة ّاالسبتبقبرار السبٗباسبٖ ّـبعبالبٗبة
الحكّهة ّسبٗبادة البقباًبّى .لبقبد أدٓ اًبِبٗبار
األداء الهؤسساتٖ إلبٔ تبفكبل هصبادر البًبهبّ
االقتصادٕ باإلضاـة إلبٔ تبدُبّر البهبصبادر
األخرٓ لبلبًبهبّ هبثبل رأس البهبال البببشبرٕ
ّالهادٕ.
األثر االجتماعً:
 أدٓ الًزّع البهبسبلبح ـبٖ سبّرٗبة إلبُٔدر اإلًساًٗة ،باستخدام البعبًبؾ ّالبتبخبّٗبؾ
ّالتدهٗرّ ،الحاق األضرار الفادحة بالجّاًب
الهختلفة لحٗاة األـراد ّهصادر رزقِم ًّبهبط
حٗاتِم ،حٗث لم تبًبج سبّٓ قبلبة هبى األسبر
السّرٗة هى ُذ اٙثار.
 -تعرضبت خبارطبة تبّزع السبكباى ـبٖ
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سّرٗة إلٔ إعادة تشكل جذرٗة ،حبٗبث ؼبادر
سّرٗة ٕٔ %هبى سبكباًبِبا هبع ًبِباٗبة عبام
ٖٕٔٓ  .كها أى حّالٖ ًصؾ السكاى ( ٘ٗ
 )%تركبّا هبكباى إقباهبتبِبم البهبعبتبادّ .كباى
)
حّالٖ ثلث السكاى (  ٘411هلّٗى شخب
قد ًزحّا هى هًازلِبم ببزٗبادة قبدرُبا ٔ4ٔ1
هلّٗى ًازح خالل الًبصبؾ البثباًبٖ هبى عبام
ٖٕٔٓ  .كببهببا ؼببادر البببببالد ٗ٘ ٔ4هببلببٗببّى
شخ كهِاجرٗى إضاـة إلٔ ٖ٘ ٕ4هبلبٗبّى
شخ كًازحبٗبىّ .ـبٖ إطبار ُبذا البحبراك
السكاًٖ الهأسإّ ـإى ٖ %ٙهبى البالجبببٗبى
الفلسطًٗٗٗى ـٖ سّرٗة البببالبػ عبددُبم ٓٗ٘
ألؾ ًسهة قد ؼادرّا هًازلِم ،هًِم ٘ 1ألبؾ
شخ ترك البالد كالجا ّ ٓ ٕ1ألؾ ًبزح
داخل سّرٗة .بالًتٗجة أصبح البالجبببّى هبى
سّرٗة أكبر هجتهع الجبٗى ـٖ العالم.
 ؼدت سّرٗة بلدا هى الفقراء إذ أصبببحثالثة أشخا هى كل أربعة ـقراء هع ًبِباٗبة
عام ٖٕٔٓ ّ ،أكبثبر هبى ًصبؾ السبكباى (
ٖٗ )% ٘ٗ4عٗشّى ـٖ حبالبة البفبقبر الشبدٗبد
حٗث ال ٗستطٗعّى تبأهبٗبى البحبد األدًبٔ هبى
احتٗاجاتِم األساسٗة الؽذابٗة ّؼٗر البؽبذاببٗبة.
كها أى ٕٓٗ %عٗشّى ـبٖ حبالبة هبى البفبقبر
الهدقبع إٔ الٗسبتبطبٗبعبّى تبأهبٗبى حباجباتبِبم
الؽذابٗة األساسٗةّٗ ،زداد البّضبع سبّء ـبٖ
الهًاطق الهحاصرة ّالساخًبة حبٗبث ٗبًبتبشبر
الجّع ّسّء التؽذٗة.
 تراجع هستبّٓ البتبًبهبٗبة البببشبرٗبة ـبٖسّرٗة أربعة عقّد إلٔ الّراء خالل األزهة،
إذ بلػ دلٗل التًهٗة البشرٗة ٕ ٓ4ٗ1هع ًِباٗبة
ٖٕٔٓ هببقببارًببة ب  ٓ4ٙٗٙعببام ٕٓٔٓ ،
لتًتقل سّرٗة هى هجهّعة الدّل ذات التًهٗة
البشرٗة الهتّسطة قبل األزهة إلٔ هبجبهبّعبة
الدّل ذات التًهٗة البشرٗبة البهبًبخبفبضبة ،هبا
ٗعكس التدُّر الحاد ـٖ أداء التعلٗم ّالصحة
ّالدخل.
 تخلخل التعلٗم ـٖ سّرٗة ًتٗجة األزهبةهع ّصّل ًسبة األطبفبال ؼبٗبر البهبلبتبحبقبٗبى
بالتعلٗم األساسٖ هى إجهالٖ عدد األطفال ـٖ
ُذٍ الفبة العهرٗة إلبٔ ّ %٘ٔ48تصبل ُبذ
الًسبة إلٔ أكثر هى ٓ %1ـٖ البرقبة ّحبلبب
ّالببٔ  %ٙ8ـببٖ رٗببؾ دهشببقّ .بببلببػ عببدد
الهدارس التٖ خبرجبت هبى البخبدهبة ٓٓٓٗ
هدرسة ـٖ ًِاٗة عام ٖٕٔٓ ّ ،ذلبك ًبتبٗبجبة
لببلببتببدهببٗببر الببهببببباشببر الببكببلببٖ أّ الببجببزبببٖ أّ
الستخداهِا كهراكز إّٗاء.
 تدُّر القطاع الصحبٖ ًبتبٗبجبة البدهبارالجزبٖ ّالكلٖ للهبًبشبفت الصبحبٗبة ّالبببًبٗبة
التحتٗة لِذا القطاع كها اًبِبارت الصبًباعبات
الدّابٗة ،إضاـة إلٔ خسارة جبزء كبببٗبر هبى
الببكببادر الصببحببٖ بسبببببب تببعببرضببِببم لببلببقببتببل
ّالخطؾ ّاالعتقال باإلضاـة إلبٔ اضبطبرار
أعداد كبٗرة هًِم للِجرة15 « ............. .
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( كردستان الغربٌة )  ...تتمة
بها ٗلٖ :
= تقلٗ اعتبهبادٍ البكبببٗبر عبلبٔ قبّّ تبَ
العسكرٗة ّعلٔ الًظام ّبدالً هى ذلك تّسٗع
قاعدة أًصارٍ بٗبى السبكباى األكبراد ّؼبٗبر
األكببراد ،إضبباـببة إلببٔ الشببرابببح األكببثببر
براؼهاتٗة داخل الهعارضة السّرٗة.
= إعداد استراتٗبجبٗبة ،ببالبهبشباركبة هبع
القّاعد الهؤٗدة لَ ،إلٗجاد بدٗل للًظام كهبقب ّد
م للخدهاتّ ،ضهاى ّصّل البهبًبطبقبة إلبٔ
الهّارد.
= تًّٗع العالقات هبع البقبّٓ األجبًبببٗبة
لتقلٗ قدرتِا علٔ استؽالل التّترات ببٗبى
الهجهّعات الهختلفة لهصلحتِا.
بالًسبة للشركاء الهحبتبهبلبٗبىّ ،لبلبحبزب
الببدٗببهببقببراطببٖ الببكببردسببتبباًببٖ عببلببٔ ّجببَ
الخصّ  ،ـإى ذلك سٗبعبًبٖ البتبخبلبٖ عبى
سٗاسة عدم االًخراط هع حزب بات ٗعبتبببرٍ
كثٗرّى هتّاطبا ً هع الًظام .لى ٗكّى تّحبٗبد
شهال سّرٗة هِهة سبِبلبة ،إال أى البهبزاٗبا
التٖ ٗهكى أى ٗحققبِبا ذلبك تبفبّق صبعبّببة
الهِهةّ ،التٖ تتهثل ـٖ التبحبرّر هبى ًبظبام
هى الهرجح أى ٗعّد إلبٔ تبّجبٗبَ اُبتبهباهبَ
الّحشٖ ضد شهال البالد. )).
أها ـبٖ خبالبصبة البتبقبرٗبر  ،ـبقبد جباء
هاٗلٖ :
(( " كردستاى البؽبرببٗبة هبّجبّدة ،إًبِبا
ّاضحة ّضّح الشهس" ،كها قبال هسبؤّل
ـٖ االتحاد الدٗهقراطٖ  PYDبعد أٗبام هبى
إعالى حكّهة الجزٗرة .العدٗبد هبى األكبراد
ٗرٗدّى أى ٗرّا ـِٗا ّاقعا ً ٗجهعِم :بالًسبببة
ألكبراد سببّرٗبة الببخبطببّة األّلبٔ لببتبحببقببٗببق
رؼبتِم القدٗهة ببالبحبصبّل عبلبٔ اعبتبراؾ
بحقّقِم السبٗباسبٗبةّ ،البقبّهبٗبة ّالبثبقباـبٗبة،
ّبالًسبة لحزب العهال الكردستاًٖ تبحبقبٗبقبا ً
ألٗدّٗلّجٗة أّجالى .االتحباد البدٗبهبقبراطبٖ
ٗ pydشجع ّٗستثهر ـٖ هثل ُذٍ الهبفباُبٗبم
العاطفٗة لهشرّعَ.
ؼٗر أى الهشبرّع هبعبلّبق ببٗبى السبراب
ّاألهل .لقد ًشأ عبى اًسبحباب البًبظبام هبى
الهًاطق الكردٗة ّالبخبٗبارات البببراؼبهباتبٗبة
التٖ اتخذُا االتحاد الدٗهقراطٖ ّ pydالتٖ
ٗتخذُا ـٖ عالقتَ هبع دهشبق .ببعبد تبراجبع
الًظام ،أدٓ اًتشار الهجبهبّعبات البجبِبادٗبة
ـٖ صفّؾ الهعارضة إلبٔ ببرّز البحباجبة
بٗى السبكباى البهبحبلبٗبٗبى إلبٔ األهبىّ ،هبم
الفراغ األهًٖ بقّاتَّ ،التًظٗبم ّالبخبدهبات.
استجاب االتحباد البدٗبهبقبراطبٖ  pydلبتبلبك
االحتٗاجاتّ ،أعلى إقباهبة اإلدارة ّاعبتبهبد
علٔ الخدهات الحكّهٗة التٖ ال تزال دهشبق
تقدهِا لبلبهبحباـبظبة عبلبٔ عبهبلبِبا .االتبحباد
الدٗهقراطٖ  pydلم ٗحرر الهًاطق الكردٗة
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ـٖ سّرٗة ،ببل دخبل إلبٔ البهبًباطبق البتبٖ
تراجع ـِٗا الًبظبام ّـبٖ هبعبظبم األحبٗباى،
استّلٔ علٔ ُٗكبلبٗبات البحبكبّهبة السبّرٗبة
ّأعاد تسهبٗبتبِبا ببببسباطبة ،ببدالً هبى إقباهبة
ًهّذجبَ البفبرٗبد كبهبا ٗبدّعبٖٗ .شبارك قبادة
ُاهشّٗى عربّ ،سرٗاى ّخشّرّٗى ،رؼبم
أًِم ال ٗلتبزهبّى ببأٗبدٗبّلبّجبٗبتبَ ،كبّسبٗبلبة
لضهاى أهبى هبجبتبهبعباتبِبم ّّصبّلبِبا إلبٔ
الخدهات.
ُّكذا ـإى كردستاى الؽربٗة أقبرب إلبٔ
القشرة الفارؼة هًِا إلٔ الشهبس السباطبعبة،
ُّٖ أداة تهكى الًظام هبى السبٗبطبرة عبلبٔ
الهًاطق الكردٗةً .ظبراً إلبٔ أًبِبا تبأسبسبت
بهعزل عى الهجتهع الذٕ ترٗد حكهَ ،ـإًبِبا
تتحهل األعباء الثقٗلة ألساس أٗدٗبّلبّجبٖ ال
ٗرٓ هعظم األكراد السّرٗٗى ّؼٗر األكبراد
أًَ ٗهثلِم .ال تتهتع ُٗكلٗاتِا السٗاسٗة سبّٓ
بهشاركة ضٗقة خار االتحاد البدٗبهبقبراطبٖ
ّ pydالشخصٗات التٖ تهت استهالتِا ،كها
أى االعتراؾ الدّلٖ ال ٗلّح ـٖ األـق .بعبد
أكثر هى ٖ سًّات علٔ اًطالق االًبتبفباضبة
السّرٗة ،ال تزال الشرعٗة الشعبٗة لبلبحبزب
تشكل ّظٗفة للتِدٗد البذٕ أدٓ إلبٔ ًشبّببَ
ـٖ الهقام األّلٗ .بدّ أى ّجّد البًبظبام ـبٖ
الشهال الشرقٖ ٗتًباهبٔ عبلبٔ األقبل ببًبفبس
السرعة التٖ تًهّ بِا كبردسبتباى البؽبرببٗبة.
أحد سكاى القاهشلٖ قال:
" هًذ إعالى حكبّهبة البجبزٗبرة ،لبم ًبر
الكثٗر هى التؽٗٗرات ـٖ القاهشلٖ .استبِبدؾ
اإلعببالى ّسببابببل اإلعببالم .بببدالً هببى ذلببك،
ّخالل الشِر الهاضٖ ،أصبح ّجّد الًظبام
أكثر ّضّحاًّ ،ـبٖ ببعبض البهبًباطبق ببات
ٗسٗطر علٔ ًقاط التفتٗش ًّٗظم الهرّر" .
ِٗدؾ الًبظبام إلبٔ إجبببار البًباس عبلبٔ
اللجّء إلٔ ُّٗباتبِبم البطباببفبٗبة ّالبعبرقبٗبة
ّإحداث اًقسام ـٖ كل هجهّعة إلبٔ ـبرّع
هتًاـسةّ ،ـصل أّلبك الذٗبى ٗبؤٗبدًّبَ عبى
الذٗى ٗعارضًَّ ّتهكٗى هؤٗبدٗبَ ببجبعبلبِبم
هسؤّلٗى عى تقدٗم الخدهات الحكبّهبٗبة هبى
الهًاطق البتبٖ ال ٗبزال هبّجبّداً ـبٗبِبا .إذا
أرادت الهًاطق الكردٗة ـٖ سبّرٗبة تبحبدّٕ
ُذٍ االستراتٗجٗة ،ـإًِا بحاجة إلٔ هشرّع،
سّاء سهّتَ كردستاى الؽرببٗبة أّ إٔ شبٖء
خخر ،بّسعَ تّحٗد العًاصر الهبخبتبلبفبة ـبٖ
الهًطقةُّ .بذا ٗبتبطبلبب أى ٗبؽبّٗبر االتبحباد
الدٗبهبقبراطبٖ ّ ،pydاألحبزاب البكبردٗبة
األخرٓ ّههثلّ األقلٗبات البتبٖ تبعبٗبش إلبٔ
جاًب األكراد هقباربباتبِبم السبٗباسبٗبة بشبكبل
جببذرٕ .بببالببًببسبببببة لببالتببحبباد الببدٗببهببقببراطببٖ
الكردٕ ،ـإى ذلك ٗعًٖ االبتعاد عى االعتهاد
الحصرٕ علٔ الًظام ّصٗاؼة استراتٗبجبٗبة
هشتركة حٗال دهشق ،بالبتبعباّى هبع جبهبٗبع
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الفبات التٖ تسكى شهال سّرٗة ،إضاـة إلبٔ
األقلٗات ،بها ـٖ ذلك االلتزام بهبادئ هعٗبًبة
تتهثل ـٗها ٗلٖ:
= االهتًاع عى استعهال القّة العسكبرٗبة
لفرض أٗدّٗلّجٗا حزب العهال الكردستاًبٖ
ُّببٗببكببلببٗبباتببَ الببهببؤسببسبباتببٗببة عببلببٔ األكببراد
السّرٗٗى ّعلٔ ؼٗر األكراد.
= تببّسببٗببع قبباعببدة تببأٗببٗببدٍ لببالببسببتببجببابببة
لتّقعات ّاقعٗةّ ،لٗس ببساطة للخشبٗبة هبى
الببجببِببادٗببٗببى ّاألحببالم الببقببّهببٗببة الببكببردٗببة
التقلٗدٗة.
= السعٖ إلٔ تطبٗع عالقاتَ هع هحٗبطبَ
ؼٗر الكردٕ بالتّاصل هبع األقبلبٗبات ؼبٗبر
الهتحالفة هع دهشق ّهبع الشبراببح األكبثبر
براؼهاتٗة ـٖ الهعارضبة السبّرٗبةّ ،البذٕ
سٗظل االتبحباد البدٗبهبقبراطبٖ  pydدًّبِبا
رًُٗة لًظام قهعٖ سبٗبتبحبّل ضبدٍ عبًبدهبا
ٗحٗى الّقت.
= االبتعاد عى االعتهاد الحصرٕ عبلبٔ
الًظام ـبٖ البتبّاصبل أٗضبا ً هبع البفبصباببل
الكردٗة ّؼٗر الكردٗة لتًّٗع البّصبّل إلبٔ
الهّارد (علٔ سبٗل الهثال إلٗجباد البّسباببل
لفتح البحبدّد أهبام البهبسباعبدات اإلًسباًبٗبة،
ّالخدهات ّاألهّال).
= ّضبع اسبتبراتبٗبجبٗبة ،ببالبتبعباّى هبع
الفصابل الكردٗة ّؼبٗبر البكبردٗبة األخبرٓ،
الستبدال الًظام كهقدم للخدهات ،بها ـٖ ذلك
ًزع البهبركبزٗبة عبى تبقبدٗبم البخبدهبات هبى
القاهشلٖ ّالحسكة ّتّزٗعِا علٔ البهبًباطبق
األخرٓ التٖ ال تتّاجد ـِٗا األجِزة األهًٗبة
للًظام.
= السعٖ ،هع تقلٗ التّترات الكبردٗبة
الداخلٗة ّتعزٗز العالقات هبع البهبجبتبهبعبات
األخرٓ علٔ الهستّٓ الهحلبٖ ،إلبٔ إقباهبة
عالقبة أكبثبر تبّازًبا ً هبع البقبّٓ األجبًبببٗبة
قبدرتبِبا عبلبٔ اسبتبؽبالل
الهتًاـسة لتقلبٗب
التّترات الداخلٗة لدـع أجًداتِا الخاصة.
كها تتطلب ُذٍ الخطّات عكس ـصباببل
الهعارضة السّرٗة ّتركٗا لسبٗباسباتبِبا ـبٖ
عدم االًخراط هع االتحاد الدٗهقراطٖ pyd
ّالعهل هعَ بشكل ب ًّاء إلٗجاد حلّل عهلٗة .
ربها ٗأتٖ الّٗم عبًبدهبا سبٗبتبرتبب عبلبٔ
األكراد ،كؽٗرُم ـٖ سّرٗة ،البتبّصّبل إلبٔ
تسّٗات صعبة هع ُٗكبلبٗبات السبلبطبة البتبٖ
ستحل هحل الِبٗبكبلبٗبات البحبالبٗبة لبتبعبرٗبؾ
ّتعزٗز ًظام سٗاسٖ جدٗد .أها الّٗم ـالهِام
التٖ تّاجبَ أكبراد سبّرٗبة أكبثبر أسباسبٗبة،
ّتتهثل ـٖ تبجباّز االًبقبسباهبات البداخبلبٗبة،
ّتببّضببٗببح الببهببطببالببب السببٗبباسببٗببة ّتببعببزٗببز
الحّكهة الهحلٗة .قد تكّى ُذٍ األُداؾ أقبل
إلِاهاً ،لكًِا لٗست ببإٔ حبال هبى األحبّال
أقل حّٗٗة. )).
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سااورٌااا ..هاادر االنسااانااٌااة...
تتمة
حٗث تضبرر ٔ ٙهبى أصبل
ٔ 1هشببفببٔ عببامّ ،خببر كببلببٗببا
٘ٗ %هبًببِببا هببى الببخببدهببة ،كببهببا
تضررت ٖ٘ هشفٔ خا .
 تببعببتبببببر خسببارة األرّاحالبببببشببرٗببة أكببثببر جببّاًببب الببًببزاع
هأساّٗة هع ارتفاع أعداد الّـٗبات
ًتٗجة األزهة بهعدل ٖٓ %خبالل
الًصؾ الثاًٖ هى عبام ٖٕٔٓ ،
لٗصل إلبٔ ٖٓٔ ألبؾ قبتبٗبل هبع
ًبِباٗبة عبام ٖٕٔٓ  .كبهبا تبقببدر
أعداد الجرحٔ بحّالٖ ٕٓ٘ ألبؾ
شخ  .إٔ أى ها ٗعادل ٖ %هى
السبكبباى قببد تببعببرضببّا لببلببقببتببل أّ
اإلصابة أّ التشٍّ .
 سببارعببت قببّٓ الببتببسببلببطالهحلٗة الهًخرطة ـٖ الًزاع ّهى
هختلؾ األطراؾ ّبدعم هى قبّٓ
التسلط الخارجٗة الستؽالل األزهة
ّقبهبع تبطبلبعبات البقبّٓ البهبدًبٗببة
الساعٗة لتحبقبٗبق دّلبة البحبرٗبات
ّالعدالة ّالرـاٍ ّ ،حرؾ الهسبار
باتجاٍ الًزاع الهسلح.
 تزعزعت الِبّٗبة السبّرٗبةخببالل األزهببة هببتببأثببرة بسببٗبباقببٗببى
هتًاقضٗى ،األّل تضهًٖٗ هتهبثبل
بببالببحببراك الببهببجببتببهببعببٖ السبباعببٖ
لهجتهع تسبّد حبقبّق البهبّاطبًبة
ّالعدالةّ ،الثباًبٖ اقصباببٖ ٗبدـبع
ببباتببجبباٍ الببعببصبببببٗببات ّالببِببّٗببات
ّالببّالءات هببا قبببببل الببّطببًببٗببة،
ـارضا ً بٗبة خّؾ تؽذٕ العصببٗبة
ّاألصّلٗة التٖ ترـض "اٙخبر".
ٗبتببم اٙى إعببادة تشببكببل هسببتببقبببببل
سّرٗة ُّبّٗبتبِبا البّطبًبٗبة ،هبى
خببالل األزهببة الببتببٖ تببهببثببل ـببٖ
جُّرُاً ،زاعا بٗى قّٓ التبسبلبط
ّأّلّٗات الهجتهع السّرٕ. )).
ُببل سببٗببؤثببر ُببكببذا تببقببرٗببر ،
ُّكذا أرقام هذُلة ُّ ،ذا الحبجبم
هببى الببكببارثببة الببهببّصببّـببة  ،ـببٖ
هستّٓ التفكٗر ّهًحٔ التّجِبات
لدٓ البقبّٓ اإلقبلبٗبهبٗبة ّالبدّلبٗبة
الهؤثرة ـٖ الّضع السّرٕ  ،أّ
ـٖ عقّل القّٓ السّرٗة بهختلؾ
اتجاُاتِا لتعّد إلٔ جادة الحبكبهبة
ّالصّاب .....؟  ...رببهبا تضبع
حداً لهأساة السّرٗٗى ّتعٗدُم إلٔ
صّى كراهتِم ّإًساًٗتِم ًُ ،باك
ٌ
ش ٌ
ّرٗبة كبٗرة ـٖ ذلك .
ك
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سري كانٌ  ...تتمة
ؼادرة جدٗدة  ،حٗث جاء ـٖ تصرٗح صادر عى الهجلس الهحلٖ لـ سرٕ كاًَٗ للهجلس الّطًبٖ
الكردٕ بتارٗخ : ٘/ٕٓٔٗ/ ٕ1
(( ـٖ ّٗهٖ  ٕ1/٘/ٕٓٔٗ-ٕ8تعرضت قرٓ ؼربٖ هدًٗة سرٕ كاًَٗ " رأس العٗى " لِجهبات
إرُابٗة هى قبل عًاصر دّلة العراق ّالشام االرُابٗة ( داعش ) ـٖ إطار استِداـِا لبقبرٓ ّسبكباى
خهًٗى ّ ،قد تم تفجٗر سٗارة هفخخة ـٖ قرٗة (ثهاد ) حّالٖ الساعة الثالثة ـجراً إضاـة إلٔ البِبجبّم
علٔ السكاى اٙهًٗى هها أدٓ إلٔ ًزّح األُالٖ باتجاٍ الهدًٗة ّ،بحسب الهعلّهات الّاردة ـقد سقبط
عدد هى الجرحٔ ّالشِداء جراء ذلك ّاختطاؾ خخرٗى  ،كها قاهت قّات تًظٗبم داعبش االرُباببٗبة
بإحراق األالؾ هى الدًّهات هى الهحاصٗل الزراعٗة قبٗل هّسم البحبصباد ّ،عبلبٔ إثبرُبا تصبدت
قّات ّحدات حهاٗة الشعب ) )YPGلتلك الهجهّعات ـٖ إطار دـاعِا عى القرٓ الؽربٗة للهدًٗة ،
هها أدٓ إلٔ ّقّع عدد هى الجرحٔ ّالشِداء ـٖ صفّـِا.
إًًا ـٖ الهجلس الهحلٖ للهجلس الّطًٖ الكّردٕ ـٖ البّقبت البذٕ ًبدٗبى ـبٗبَ تبلبك البِبجبهبات
االرُابٗة علٔ القرٓ اٙهًة ّخطؾ الهدًٗٗى ّإحراق الهحاصٗل الزراعٗة ًطبالبب كباـبة هبًبظبهبات
حقّق االًساى ّقّٓ الهعارضة الّطًٗة ّباألخ االبتالؾ الّطًٖ الهعارض التخاذ هبّقبؾ إداًبة
ضد قّٓ الظالم ّاالرُاب ( داعش ) ـٖ ُجهاتِا علٔ البهبًباطبق البكبّردٗبة  ،كبهبا ًبدعبّا كباـبة
هكًّات الهدًٗة للّقّؾ صفا ً ّاحداً ضد هى ٗستِدؾ السلم األُلٖ ـٖ هًاطقًا.
ًّعلى كهجلس هحلٖ ـٖ سرٕ كاًَٗ ّقّـًا ّتضاهًًا هع هقاّهة قّات ّحدات حهباٗبة الشبعبب
 YPGالتٖ تتصدٓ لتًظٗم دّلة العراق ّالشام االسالهٗة ( داعش ) ًّترحم عبلبٔ أرّاح شبِبداببًبا
هى الهدًٗٗى ّالهقاتلٗى ّالشفاء العاجل لجرحاًا ًّطالب باإلـرا الفّرٕ عى الهختطفٗى .)) .
كها أى قرٗة تلٗلٗة ؼرب سرٕ كاًَٗ ٘ٔ كم ّٗ ،م  ٕ1أٗار الجارٕ  ،تعرضت لهجزرة علٔ ٗبد
قّات داعش  ،راحت ضحٗتِا أكثر هى ٘ٔ هدًٗا ً بًِٗم ًساء ّأطفال  .إلٔ جاًب قرٓ أخرٓ عاثبت
ـِٗا داعش ـساداً ّقتالً .
محمد محمد  .....تتمة
بٗاًا ً بتارٗخ  ،ٕٓٔٗ / ٘ / ٕٙجاء ـَٗ:
(( ـٖ ّٗم الجهعة ٕٕ ّ ٕٓٔٗ-٘-علٔ طرٗق ًاحٗة شّٗخ كّباًٖ  ،أضاـت عصابات داعش
جرٗهة بشعة إلٔ جرابهِا التٖ ترتكبِا بحق األبرٗاء ّ بشكل ًٗاـٖ كاـة األعراؾ ّ القّاًٗى ّ
الشرابع السهاّٗة  ،حٗث أقدهت علٔ قتل الشاب الكردٕ هحهد هحهد ّ ذبحَ عًدها حاّل الدـاع
عى الًسّة ّ ُى ٗتعرضى لنُاًة علٔ ٗد أـراد تلك العصابات ـٖ الحاـلة التٖ تقلِم .
إى استشِاد هحهد هحهد ذّ الـ  ٕٙعاها ّ الذٕ ٗحهل إجازة ـٖ اللؽة االًكلٗزٗة ّ ٗعهل هعلها ،
بِذا الشكل الالإًساًٖ ٗضعَ ـٖ سجل الخالدٗى عًّاًا ّ هفخرة ـٖ سبٗل الحرٗة ّ الكراهة ّ
ّصهة عار علٔ جبٗى ُؤالء الهجرهٗى ّ هى ٗقؾ ّرابِم .
أى الشعب الكردٕ الذٕ قدم عددا ال ٗحصٔ هى الشِداء ّ اعتلٔ الهبات هى أبًابَ أعّاد الهشاًق
دـاعا عى قضٗتَ العادلة  ،لى ٗثًَٗ عى هّاصلة ًضالَ ـٖ سبٗل تحقٗق حقّقَ القّهٗة ـٖ سّرٗا
دٗهقراطٗة خالٗة هى اإلرُاب ّ االرُابٗٗى .
إى الهجلس الّطًٖ الكردٕ ـٖ سّرٗا ّ ُّ ٗدٗى ُذٍ الجرٗهة الًكراء ٗدعّ جهاُٗر شعبًا الٔ
الهزٗد هى التكاتؾ ّ الّحدة ـٖ ّجَ ُذا االستِداؾ الظالم لشعبًا خاصة ـٖ كّباًٖ هى خالل
الحصار ّ ُجّم الجهاعات التكفٗرٗة ّ قطاع الطرق ٗ ،دعّ الهًظهات الدّلٗة ّ اإلًساًٗة ّ الدّل
ذات الشأى إلٔ التدخل بهسؤّلٗة لرـع ُذا الحصار الجابر عى الهًاطق الكردٗة ّ استِداؾ الشعب
الكردٕ ّ ّجّدٍ .)).

صذّر العذد  66هي جملت احلْار
سٗراً ـٖ دربِا الشاق  ،صدر العدد  ، / ٙٙ /أٗار ٕٗٔٓ  ،هى هجلة الحّار  ،الهجلة البثبقباـبٗبة
الهعرّـة ّالهِتهة بالشؤّى الكردٗة ّالِادـة إلٔ تًشٗط الحّار البكبردٕ – البعبرببٖ  ،حبهبلبت ـبٖ
صفحاتِا عًاّٗى ُاهة ّهلفا ً حّل حقّق اإلًساى ـٖ سّرٗبا  ،كبهبا دعبت أسبرة البتبحبرٗبر البقبراء
ّالكتاب األعزاء للهساُهة ـٖ األعداد القادهة حّل هلفات :
 العالقة الهتبادلة بٗى الثقاـة ّالسٗاسة (سّرٗا ً ّكردٗاً). هستقبل سّرٗة السٗاسٖ ـٖ ظل الهتؽٗرات الراًُة . دراسات ـٖ األدب ّاللؽة الكردٗة. دراسات ّهّاضٗع حّل اٙثار ّالتارٗخ الكردٕ.حٗث ٗهكًكم اقتًاء ًسخة هى العدد الصادر علٔ هّقع ًـّرّز www.yek-dem.com :
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مشعت أخرٓ
تٌطفئ

ولٌد مصطفى
شهعبة أخبرٓ هبى
شببببهببببّع حببببزب
البببببببببببببببّحبببببببببببببببدة
الببببدٗببببهببببقببببراطببببٖ
الكردٕ ـٖ سّرٗا
ٗطبالبِبا ٗبد البؽبدر
ّاإلجبببرام  ،إًبببَ
الببهببًبباضببل عصببام
علّ (باـٖ بٗشًبك)
،رج ٌل أحب شعبببَ
ًّببذر ًببفببسببَ ـببٖ
سبببببٗببل تببحببقببٗببق
أُداـَ الهبشبرّعبة
 ،رجبببب ٌل أحببببب
اإلًساًٗة ـٖ ـبكبرٍ
ّثقاـتَ  ،حتٔ ـبٖ
هًِتَ  ،حٗث كباى
الببهببهببرض الببذٕ
خببدم كببل هببرٗببض
ّهببحببتببا  ،رحببل
باكراً عبًبا ّاًضبم
إلٔ قباـبلبة شبِبداء
الحرٗة ّاإلًساًبٗبة
 ،رحل عًا لبٗبرقبد
إلببٔ جبباًببب رـبباق
دربببَ  ،الببراحببل
إسهاعٗبل عبهبر ّ
األستاذ كهال حًاى
ّالهِبًبدس شبهبس
الببببدٗببببى هببببحببببّ
ّالببببببهببببببؽببببببفببببببّر
ّالببهببأسببّؾ عببلببٔ
شبابَ بشٗر هسكَٗ
ّؼٗرُم .
إى رحببٗببل ببباـببٖ
بببٗببشببًببك لببٗببسببت
خسبببارة لبببرـببباقبببَ
ّذّٗببَ ـببقببط بببل
خسببارة لببلببشببعببب
الكردٕ ـٖ سّرٗا
،خسببببببببببببببببببببببببببارة
لبببلبببدٗبببهبببقبببراطبببٗبببة
ّاإلًسببببببباًبببببببٗبببببببة
ّالحرٗة .

ها ُْ دّرًا يف اإلدارة القادهت ؟ بعذ التعاهل اإلجيابٖ هع القائوت ؟

بٗى هؤٗد لندارة الذاتٗة الهؤقتةّ ،هشارك ـِٗاّ ،التعاهل اإلٗجابٖ هعِاّ ،التعاهل السلبٖ ّ ،رـضِا بالهجهبل ،
تّزعت هّاقؾ األطراؾ السٗاسٗة الكردٗة  ،حٗى اإلعالى عًِا هى قبل أصحابِا ّ ،هع ذلبك اسبتبهبرت البتبجبرببة.
لكى استهرار التجربة ال ٗعًٖ بالضرّرة ًجاحِا بقدر ها ٗعًٖ ـٖ لؽة الهجتهع ّسٗاق حركة الحٗاة الّٗهبٗبة ّسبٗبلبة
ضرّرٗة للحفاظ علٔ الصٗرّرة ّ تفادٕ الّقّع ـٖ هستًقع الهشاعة ّالفّضٔ .
إدارة الهجتهع ـٖ زهى األزهات ٗعًٖ إٗجاد الِٗبات ّالهؤسسات ّالدّابر البدٗلة ّالتٖ هى شأًِا تًظٗم ّتسبٗبٗبر
أهّر الًاس هى خدهات حٗاتٗة ّتسّٗة خالـات ًاشبة ّالهساعدة ـٖ تأهٗى لقهة العٗش ّالحفاظ عبلبٔ السبلبم األُبلبٖ
ّعلٔ الهلك العام ّالبًٔ التحتٗة  ...لؽاٗة عّدة السلطة الشرعٗة  ،علٔ أى ٗكّى القابهّى علٔ ُذٍ الِٗبات ّالدّابر
ّالهؤسسات ّالعاهلّى ـِٗا هى أصحاب العلم ّالخبرة ّالحكهة ّاالختصا  ،كل ـٖ هجالَ.
أشقاؤًا أصحاب اإلدارة القابهة  ،لِم – علٔ ها ٗبدّ  -ـلسفتِم ّهعاٗٗرُم ّتصّراتِم الخاصة بِم ـٖ اإلدارة ،
ٗقدهّى ـِٗا أـكاراً ال زالت تحت التجرٗبّ ،هع ذلك ٗعتبرًِّا ـلسفة العصرّ ، .الحل األهثل لهسبتبقبببل البهبًبطبقبة
برهتِا  ، .ال ٗلتزهّى ـِٗا بهعاٗٗر الحكم الرشٗد الهتعارؾ علِٗا دّلٗا ً ّ ،ال ٗبعبتبهبدّى عبلبٔ خبالبصبة البتبجبارب
،
الههاثلة ـٖ العالم  ،ـؽالبٗة الكّادر الهعتهدة ـٖ ُبذٍ اإلدارة – هبثبالً -لبٗبسبّا هبى أُبل البخبببرة ّاالخبتبصبا
ّهٗزاًٗات الِٗبات تحتا إلٔ كثٗر هى الهكاشفة ّ ،البراهج إلٔ هزٗد هى التدقٗق ...إًِم ببببسباطبة لبم ٗبجبدّا هبى
ًٗاـسِم علِٗا  ّ ،لم ٗستشٗرّا هى ًٗاقشِم ـِٗا ،ـأعلًُّا بهقاسِم ّألبسُّا للجهٗع باسم الشبعبب ،ـبجباءت إدارتبِبم
أصؽر هى حجم الهعاًاة ّ ،أقل هى طهّح الًاس.
الهجلس الّطًٖ الكردٕ – هى جِتَ ّ -الذٕ تم تأسٗسَ كإطار جاهع للكٗاًات ّالشخصٗات الهًبثقة عى الحركبة
الكردٗة ـٖ سّرٗا ّثقاـتِا لٗكّى الهًاـس أّ الشرٗك أّ حتٔ البدٗل لثقاـة حزب العهال الكردسبتباًبٖ ذات البتبّجبَ
الٗسارٕ الشهّلٖ ُ....ذا الهجلس لم ٗحالفَ الحظ ـٖ االستهرار ّبالتالٖ القٗام بدّرٍ الهفتبرض ـبٖ ُبذٍ البهبرحبلبة
االستثًابٗة هى تارٗخ البالد ّأهام ُذٍ الفرصة التارٗخٗة التٖ أُتٗحت للكرد السّرٗٗى إلثبات جدارتِم بالحٗاة الكرٗهبة
ّإظِار قدرتِم علٔ إدارة هدًِم ّبلداتِم بأسالٗب حضارٗة  ..ـاًشؽل بعبض أطبراـبَ ببأجبًبدات ّهصبالبح حبزببٗبة
ّقضاٗا جاًبٗة ال عالقة لِا بسّرٗا ّال بالّضع الطارئ ّال تًم بشٖء عى رّح الًضال ّالهسؤّلٗة التارٗخٗة .
الصراع علٔ الًفّذ السٗاسٖ ّهحاّالت الّصّل الٔ هصادرة قرار الشعب الكردٕ ـٖ سّرٗا هى قبل األشبقباء
ـٖ الشهال ّالجًّب ّتقسٗم الكرد السّرٗٗى الٔ "برزاًٗٗى" ّ"خبّجٗٗى" أحدث شرخا ً كبٗراً بٗى الهجلسٗى الكردٗٗبى
اللذٗى كاًا هى الهفترض بِها أى ٗكًّا جًاحٖ "الطابر الكردٕ" ـٖ سّرٗا لكٖ ٗحلّق بِها ّٗسبهبّ  ،أّ شبرٗبكبٗبى
هكهّلٗى ـٖ الهسؤّلٗة ّالّاجبات ّ ،حّّ لِها (ُذا الصراع) إلٔ طرـٗى هتًازعٗى الّٗم ّالتصعٗد بًٗبِبهبا ببات سبٗبد
الهّقؾّ ،الخّؾ هى األسّأ بات سٗد الهشاعر .
إى هصلحة شعبًا تبقٔ ـّق كل األحزاب ّكل الهجالس ّ ،حٗاة ّهستقبل أبًابًا ُّ األُم رؼم كبل البخبالـبات ،
ّرؼم كل التصعٗدّ ،الفترة التٖ حددُا الهسؤّلّى عى اإلدارة الهؤقتة الحالٗة كعهر اـتراضٖ لِا تكباد تبًبقبضبٖ،
ّهى الهفترض أى تتم االًتخابات ّٗ ،تم إًتا إدارة أّسعّ ،هشاركة أكبر ّ ،لفترة أطّل  .أهام ُذٍ البتبجبرببة ّـبٖ
ُذٍ الهرحلة الحساسة التٖ ٗحتا ـِٗا الًاس الٔ التعاٗش ّالتًظٗم  ،ها ُّ تدبٗر الهجلس الّطًٖ الكردٕ للهبرحبلبة
القادهة ؟ُ .ل سٗشارك الهجلس ـٖ االدارة ّٗتحهل قسطَ هى الهسؤّلٗة التارٗخٗة؟ُ ،ل ٗستطٗع أداء إٔ دّر خخبر
خار االدارة ؟ُ .ل بقٖ شٖء اسهَ الهجلس الّطًٖ الكردٕ ؟ُ .ل ال زالت حركة الهجتهع الدٗهقراطبٖ TEV -
 DEMتعتبر ُذا الهجلس الكردٕ شرٗكا ً ؟ أم أى التصعٗد هع البارتٖ الدٗهقراطٖ الكردستاًبٖ  -سبّرٗبا قبد أببعبد
الهجلس عى قابهة الشراكة ّأـسد علَٗ هكاًة الشرٗك ؟.
هى جِة أخرٓ كٗؾ ٗقّٗم حزبًا أداء الهجلس الّطًٖ الكردٕ خالل الفترة الهاضٗة ُّّ العضّ الهؤسبس ـبٗبَ؟.
ّها ُّ هّقفَ هى االدارة القادهة بعد أى تعاهل بإٗجابٗة هع االدارة الحالٗة ؟ُ .ل سٗظل دّر حزبًا رًُبا ً ببأّضباع
الهجلس ّتفككَ ّتعقٗداتَ صًّا ً للعِد ّحفاظا ً علٔ الجهاعة ؟  ،أم أًَ كحزب ٗلتزم بقضاٗا شعبَ ّٗحتا الٗبّم البٔ
قرار حاسم حتٔ ّإى كاى علٔ حساب الهجلس الّطًٖ الكردٕ ؟ .ـٖ حال عدم هشاركة الهجلس ـبٖ االدارة ُ ،بل
ٍ
هى الصّاب أى ًشارك كحزب أّ حتٔ تحالؾ هع بقاٗا الهجلس ؟ّ .ـٖ ُذٍ الحالة ُل ٗهكى لحزبًا أى ٗكّى ُالهٗا ً
ٗستّعب خصّصٗة كل هًطقة ؟ُ .ل ٗهكى أى ٗشارك ـٖ " كّباًٖ " هثالً ّٗختلؾ ـٖ "عفرٗى" ّ"الجزٗرة" ؟ ،
ُل ٗهكى أى ًكّى ـاعلٗى ـٖ االدارة أم سًكرّس هخاّؾ بعض الؽٗارٓ ـٖ استبًبسباخ تبجبرببة البجبببِبة البتبقبدهبٗبة
السّرٗة .؟ُ .ل ال زال ثهة ترحٗب هى جِة أصحاب اإلدارة الحالٗة بهشاركتًا كحزب بهفردٍ ـٖ االدارة القادهة ؟
ت لٗس بهقدّرًا تحقٗقِا ّإهالؤُا ؟ ...
 ،أم باتت للهشاركة شرّطا ً ّاستهارا ٍ
ّ
أسبلة ًطرحِا ـٖ زاّٗتًا ُذٍ علٔ كل هى ٗكلؾ ًفسَ عًاء التهعّى ّالتركٗز ّٗساُم هعًا ـبٖ صبٗباؼبة البقبرار
الصابب .
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