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شرق األوسط استقبل رئيس جمهورية تركيا عدداً محدداً من صحفيي ال

. باستانبول Swiss في فندق سويس )روداو(وأوربا من بينها صحفيو
عدد األخير من بعد أن قدمتُ نفسي كصحفي كردي وقدمتُ ال

كان يتضمن  الذي عبداهللا غولإلى السيد الرئيس  )روداو(صحيفة
تناولها باسماً  ، EURONEWSمقابلة لسيادته مع تلفزيون يورو نيوز

إنني ال أعرف القراءة باللغة الكردية، ولكنني سوف أسأل :" وقال
كان من الملفت للنظر أن الرئيس التركي ". العارفين بها عن مضمونها

دا شخصاً شفافاً وواضحاً، كما لم يكن برفقته سوى شخصين باللباس ب
بعد أن تم توزيع قطعة من السكر على كل . المدني ال يحملون السالح

  .صحفي، بدأ الرئيس باإلجابة عن أسئلتهم
- . جوبة المتعلقة بالعراق وكردستانفيما يلي أدناه نص األسئلة واأل 

  -نورالدين ويسي:الصحفي المحاور
إذا لم تتخذ "في بيان رسمي صادر عنكم منذ أيام قليلة أعلنتم :روداو*

، PKKالحكومة العراقية تدابير صارمة ضد حزب العمال الكردستاني
فهل " فستقدم تركيا بنفسها على اتخاذ الخطوات الضرورية بهذا الشأن

على عملية عسكرية أخرى  يفهم من هذا البيان يا ترى أن تركيا مقبلة
  .باً في إقليم كردستان؟قري
إن العراق جار لنا وبلد صديق متعدد األطياف واأللوان، إذ : غول*

يضم العرب والتركمان والكرد والسنة والشيعة، كما أنه يحوي أدياناً 
نعلم بأن العراق قد عانى الكثير وهذا . مختلفة مثل اإلسالم والمسيحية

اقات بشرية واقتصادية هائلة، يؤلمنا في تركيا، فالعراق يمتلك ط األمر
لو أدى مسؤولو العراق أعمالهم وواجباتهم بمسؤولية وبالشكل الصحيح 

، إال أننا في وقتها، لكان للعراق اليوم مكانة مرموقة بين دول العالم
رأينا العكس يحدث على أرض الواقع، فقد شهدت كافة األطراف 

ر من المشاكل العراقية من عرب وكرد وتركمان ومسيحيين الكثي
عندما نرى آالم . ألحداث المؤلمة التي تركت جروحاً عميقةوا

وعذابات الشعب العراقي بكل طوائفه من تركمان وكرد وعرب، 
تتفطّر قلوبنا حزناً وأسفاً، ألننا نرى أنفسنا أصدقاء وأهالً لكل 
العراقيين، لهذا، فإن وحدة العراق مسألة في غاية األهمية، إذ يجب أن 

عيش كافة األطراف العراقية في ظل دولة واحدة موحدة بتفاهم ومحبة ت
الشك بأننا ال نتدخل في الشؤون الداخلية للعراق، إال أننا . وتآخ

كجيران وأصدقاء نقدم لهم رؤانا واقتراحاتنا لتجاوز الصعوبات التي 
على أوضاعه،  تعترض مسيرتهم، وبقدر ما يزداد العراق قوة للسيطرة

 .سعادتنا وفرحتنا نحن في تركياتزداد 
كما تعلمون، فقد قمت بزيارة رسمية إلى العراق برفقة زوجتي قبل    

خالل زيارتي تلك، فرحتُ من ناحية، .عشرة أيام وقضيتُ فيها ليلة
يعيشون في  حزنتُ ألنني رأيت العراقيين .وحزنتُ من ناحية أخرى

نوف األسلحة في ظل الحراب والسالح إذ رأيت الدبابات ومختلف ص
األفغانية، ولكن صدقوني،  كابولمنذ مدة، زرتُ مدينة . الشوارع

لم أر لها مثيالً في بغداد  اإلجراءات والتدابير األمنية التي رأيتها في
بنفس الوقت، رأيت في . كابول، وهذا ما ترك حزناً بالغاً في نفسي

ل، إذ أذكر العراق خالل زيارتي األخيرة شعاعاً من األمل بالمستقب
خلقَ ذلك . وضع العراق قبل ثالثة أشهر حيث كان الوضع أكثر تردياً

الشعاع لدي شعوراً بأن العراق يسير نحو األفضل، وإن ما بثّ 
السعادة في نفسي هو أنني اجتمعتُ في زيارتي مع كافة األطراف 
العراقية، وكان ذلك فرصة طيبة لي كي أسمع آراءها وأفكارها بشكل 

جالل ففي مأدبة العشاء التكريمية التي أقامها الرئيس . باشرم
 ،نوري المالكي، وكذلك مأدبة العشاء التي أقامها السيد الطالباني

شعرتُ بأن الجفاء والبرودة التي كانت تلفّ العالقات بين األطراف 
، ألنها كانت فيما مضى تعاني من العراقية هي في طريقها إلى الزوال

ت والحروب الداخلية الذاتية فيما بينها، رأيتهم جميعاً وباء الصراعا
  .مجتمعين معاً بهدف بناء وطنهم وحل قضايا شعبهم

ثالثة نقاط جوهرية يتوجب حلها بالسرعة الكلية،  إنني أرى أن هناك  
بقدر ما تجد هذه القضايا حلولها بالسرعة، بقدر ما يقترب العراق من 

هي مسألة تقسيم واردات النفط وقانون  النقطة األولى. تحقيق أهدافه
النفط في العراق، والنقطة الثانية هي تحسين العالقات بين اإلدارة 
الكردية شمال العراق والحكومة المركزية، والنقطة الثالثة هي قضية 

  .كركوك
إن قضية كركوك بالنسبة لنا هي قضية هامة، ألننا عندما نلتقي مع  

للتعايش  العراق مثال صغير": ماً نقول لهمدو ،األمريكيين واألوربيين
المشترك في منطقة الشرق األوسط، وكركوك مثال صغير في 

نعلم أن هناك عدد من المكونات الرئيسية تعيش في كركوك  ".العراق
كالعرب والتركمان والكرد، وبسبب الخالفات العاصفة ووضعها 

ومن أجل متابعة الخاص، لم تجرِ فيها انتخابات مجالس المحافظات، 
وكشف الحقائق، تم تشكيل العديد من اللجان للتوصل إلى نتائج 

إنني أرى بأن تجاوز األزمة الراهنة وحل الخالف يتم عن . واضحة
نلمس أن هناك خطوات . طريق التراضي والتوافق بين كافة األطراف

 رؤيته جالل الطالبانيجيدة في هذا االتجاه، فقد أوضح السيد الرئيس 
للحل بخصوص تقسيم السلطة في كركوك بشكل عادل وسليم مرفقاً 
بجملة من المالحظات القيمة تفيد في حل القضية، فإذا ما تم التوافق 
على تلك الرؤى والمالحظات بين تلك األطراف، يمكن لها أن تكون 

  .حالً جيداً لهذه المسألة
عراق بإيجابية يجب أن ينظَر إلى التعدد القومي والمذهبي في ال   

دّل داللة واضحة على غنى ألنه ي، مبعثاً على التفاؤل والخيرويعتبر 
صبح عامل تنافر أو سبب ق حضارياً وثقافياً وال يجوز أن يالعرا

زيد من رغبة االتحاد ، بل على العكس من ذلك، يجب أن يانفصال
والتقارب والعيش المشترك، حيث من الضرورة أن يغلب العقل 

ق على سواه، وإن ممارسة العنف وسلوك األنانية تصبح سبباً والمنط
تتعامل تركيا مع كافة  .للمزيد من التعقيد والتباعد بين األطراف

األطراف العراقية بتساو وحيادية دون تفضيل طرف على آخر، وقد 
بتوجيه الدعوة  اأثبتنا ذلك في سياستنا العملية على أرض الواقع، إذ قمن

لزيارتنا وتتحاور فيما بينها في ضيافتنا، كما أننا قدمنا لجميع األطراف 
اليوم إلى تقديم المزيد من المعونة والمساعدة الدعم للجميع ونتطلع 

لكن، ولشديد األسف، فإن اإلرهاب يقطع الطريق أمام . لدولة العراق
آمالنا وتطلعاتنا تلك، فكما تعلمون، توجد تنظيمات إرهابية تأخذ من 

ق مركزاً لها، ومن األرض الكردية تشن الهجوم على شمال العرا
تركيا، وهذا األمر مخالفٌ ومتعارض مع الدستور العراقي ذاته الذي 

  .على منع وجود القوى والتنظيمات اإلرهابية على أرض العراق يؤكد
أثناء زيارتي للعراق وفي مؤتمر صحفي، أوضح السيد الرئيس    

ِلبس فيه أنه يتوجب على تلك  بشكل واضح ال جالل الطالباني
لهذا، فإنني أقول ال يجب . التنظيمات إما إلقاء السالح أو مغادرة البالد

على أرض العراق وفقاً للدستور  أن تبقى تلك التنظيمات اإلرهابية
إن هذه المسألة تترك آثارها الضارة على العالقة بيننا وبين . العراقي

لجانب اآلخر من الحدود الدولية ا إخوتنا األكراد ألنهم يعيشون في
الفاصلة بيننا، وأننا نرغب بمد يد التعاون والمساعدة إليهم إال أن 

لو كان هناك تنظيماً تركياً إرهابياً ..تخيلوا. اإلرهاب يقف مانعاً بيننا
أو لو كان هناك . فتُرانا أننا كنا سوف نغض النظر عن أعمالها؟

ل كان سيحظى بدعم كافة الدول تنظيماً عربياً بنفس المواصفات فه
هذا  لهذا، ينبغي أن يكون موقف إخوتنا الكرد ضد وجود. العربية؟

الشك، . التنظيم اإلرهابي، وأن يقولوا لذلك التنظيم إنكم تسيؤون إلينا
أننا نأمل أن يقوم العراق بحل هذه المسألة، فإن لم يكن باستطاعته فعل 

لعسكرية حالياً، فإننا نستطيع ذلك منفرداً بسبب ضعف إمكانياتها ا
صحيح أنهم موجودون على :"يمكن أن يقول العراقيون. مساعدتَهم

أرضنا، لكننا ال نستطيع فعل شيء ضدهم ألنهم يعيشون في منطقة 
أنهم ال يستطيعون :" كما يمكن أن يقول العراقيون". خارج سيطرتنا

ا، ال شك بأننا ، عنده"حّل هذه المسألة بأنفسهم، تعالوا جربوا أنفسكم
لكن عدا عن هذا، أود القول بأن مواجهة اإلرهاب ال . سوف نحضر

عندما يصر تنظيم ما على ممارسة العمل المسلح، . يتم بالسالح وحده
فإن الدولة أقوى منه بكل تأكيد وبإمكانها أن تزيل قواعده ومراكزه من 

هة باختصار، بجب ممارسة كافة أشكال العمل في مواج. الوجود
إننا نرى أن خطوات جيدة تم خطوها في األشهر القليلة  .اإلرهاب

المنصرمة من جانب الحكومة المركزية ومن جانب اإلدارة الكردية 
شمال العراق، يبدو أن العراق والقيادة الكردية بدأت تشعر أن هذه 

   ١٢       قضايا كردستانية)       ١٨٩(العدد               YEKÎTÎ الوحـــدة



القضية تترك آثارها السلبية على الجميع، ولهذا، فقد 
أمل أن تعطي هذه اإلجراءات اتخذت بعض التدابير، ن

إذا استطعنا حّل هذه المسألة، فإننا . ثمارها الطيبة
نستطيع مساعدة الشعب العراقي بصورة أفضل، وأنتم 
تعلمون بأن تركيا تقوم اليوم بمساعدة العراق أكثر من 

آالف  ٤- ٣أية دولة أخرى، إذ تعبر الحدود أكثر من 
لعراق، إنني شاحنة محملة بالبضائع يومياً باتجاه ا

متأمل ومتفائل بأن هذه المسألة سوف تجد طريقها 
  .للحّل

، تم الترويج بأن للعراق األخيرة بعد زيارتكم: روداو*
مياه  قد ربطت مسألة إطالق حصة العراق من تركيا

نهر الفرات بقضية محاربتها لحزب العمال 
   .؟PKKالكردستاني

المنطقة كلها لم أسمع بهذا النبأ، إننا ننظر إلى : غول*
كحوض واحد، فاألنهار التي تنبع من تركيا تمر عبر 

ربما يشك البعض ويتوجس . كل من سوريا والعراق
خيفة من السدود التي بنتها تركيا، لكن تلك السدود 
المشادة في بالدنا هي لصالح كل من سوريا والعراق 
أيضاً، وإنني أعترض بشدة على هذه المزاعم إذ 

ألننا  ؤى أو مواقف من هذا القبيلليست لتركيا ر
. صادية متكاملةننظر إلى المنطقة برمتها كمنطقة اقت

وهنا، أقدم لكم مثاالً على خدمة سدود تركيا لمصالح 
كان الهطول المطري في العام : سوريا والعراق

الماضي قليالً على مستوى المنطقة عموماً، لذلك، 
عراق أقّل من كانت نسبة المياه الواصلة إلى سوريا وال

السنوات الماضية، أما هذه السنة، فكان الهطول جيداً 
والماء وفير وسوف يغطي حاجة الجميع، وأعتقد أن 
الدعاية التي حصلت في هذا الشأن هي من آثار 

  .الحرب الباردة
------ --------------------------  
 avestakurd.netالموقع اإللكتروني : المصدر

  .  "روداو"تقاة من باللغة الكردية مس
  
  

  أحمد تورك يسلّم أوباما
  ردية في تركيامشروع حل القضية الك

  
ذكرت وسائل االعالم التركية اليوم ان   

الرئيس االمريكي باراك أوباما عقد لقاءاً 
دقائق مع رئيس حزب  ١٠مقتضباً دام 

المجتمع الديمقراطي أحمد تورك قبل ان يقدم 
رق أوباما وتط .خطابه في البرلمان التركي

  .ردية في تركياوتورك  الى القضية الك
 األحزابر بوسلّم أحمد تورك رئيس أك  
ردية ية في تركيا مشروع حل القضية الكردالك

الى الرئيس أوباما الذي كان  يستمع بإنتباه الى 
  .تورك

واكّد أوباما خالل اللقاء ان حل اي مشكلة ال   
  .يتم عبر إعتماد العنف سبيالً

ن ناحيته، عبر تورك عن تأييده لكالم وم  
أوباما، مشدداً على انه يتم التأكيد على ضرورة 

وعليه، يجب ، وسطإحالل السالم في الشرق اال
:" ردية في هذا االطار، قائالً انحل المشكلة الك

   ".رد ال يؤيدون العنف مطلقاًالك
  

:إسماعيل عمر   
ت منقمع احتفال بمناسبة عيد الصحافة الكردية آ  

.التعامل مع القضية الكردية بحكمةعن عجز السلطة السورية   
 

 الجمعة، ٢٤ أبريل ٢٠٠٩ ٢٣:١٠ سوبارو 
حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في  رئيسعبر  - قامشلو -سوبارو
عن استيائه من قمع السلطات السورية البارحة احتفاالً  ،)يكيتي(سوريا

الكردية كان مقرراً اقامته من لعيد الصحافة  ١١١بمناسبة الذكرى الـ
قبل احدى منظمات حزبه في احدى القرى التابعة لمدينة الدرباسية حيث 

احتفاالً لعيد الصحافة، قامت به   إن القمع، الذي طال البارحة: قال 
إحدى منظمات حزبنا، هو امتداد لحملة أمنية، تصاعدت منذ بداية آذار 

هذه الحملة امتدت على مستوى  الماضي، ولم تنته حتى اآلن، ورغم أن
الوطن، فإنها، في المناطق الكردية، تأخذ أشكاالً غير مسبوقة العتبارات 
تتعلق بطبيعة القضية الكردية، وارتباطها العضوي بقضية الديمقراطية، 
وبعجز السلطة عن التعامل معها بحكمة، تستدعي معالجة أسباب 

،  ٢٠٠٤اث آذار الدامية عام االحتقان الذي تشهده هذه المناطق منذ أحد
تلجأ للقمع في محاولة إليقاف الحراك  –أي السلطة  –ولذلك فهي 

الديمقراطي الكردي، الذي تخشى من تحوله الى رافعة نضالية وطنية، 
ومن هنا، فإن القمع يطال كل أشكال هذا الحراك وعناوينه، اعتباراً من 

، ومروراً بالتضييق على احتفاالت عيد المرأة، وانتهاء بعيد الصحافة
احتفاالت نوروز، بما في ذلك اعتقال كوادر الحركة الكردية، وحتى 

  .المهتمين باللغة والثقافة الكردية
وأشار عمر ضمن تصريحه لنشرة سوبارو االلكترونية أن مثل هذا   

البد وأن ينعكس على واقع   التعامل السلبي من قبل السلطة السورية
في ظل هكذا أوضاع يغيب : وأن تكون متواضعة   الصحافة الكردية

فيها قانون تنظيم عمل األحزاب والمطبوعات، وتقمع فيها حرية الرأي 
والتعبير، فإن الصحافة الكردية، المتواضعة أصالً، في دورها وتأثيرها 

  .وامكاناتها، سوف تعاني من صعوبات متزايدة
   سوريا بأنّه ال عالقةحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في  رئيسوتابع 

بين الحملة األمنية السورية الشرسة على الحياة الكردية بجميع جوانبها 
  :تقاربها مع االخوان المسلمين وامريكا واالتحاد األوربي   مع
  
ال أعتقد أن هذه الحملة مرتبطة بما يتردد من تقارب مع األخوان   

لسلطة بهدف إلغاء المسلمين الذين لم تنقطع الوساطات بينهم وبين ا
وحل اإلشكاالت المتعلقة بملف الممنوعين من العودة الى ) ٤٩(القانون 
  .البالد

كما أن هذه الحملة ال عالقة لها بالتقارب مع االتحاد األوربي، ومع   
اإلدارة األمريكية، ألن الطرفين لم يضغطا يوماً من أجل إحداث انفراج 

دات إقليمية تتعلق بلبنان والعراق ديمقراطي في البالد، بل أن لهما أجن
  .وفلسطين، وأن هذا التقارب ال يفسر تصاعد الحملة األمنية األخيرة 

  وجدد اسماعيل عمر ضرورة تأطير نضال الحركة الكردية في سوريا
مؤكداً أن ما يحدث من قمع تجاه الكرد ال بد وأن يكون سبباً ضرورياً 

  :اللبحث عن المرجعية الكردية في سوري
  
أن الحركة الكردية كانت على الدوام مطالبة بتأطير نضاالتها،    

وتوحيد الموقف الوطني الكردي، وأن هذه الحملة تضيف أسباباً أخرى 
لضرورات البحث عن مرجعية كردية، وفق برنامج موضوعي، وآلية 
عمل تضمن توحيد كل الطاقات الوطنية الكردية، بما في ذلك الفعاليات 

  .ة والثقافية واالقتصاديةاالجتماعي

   ١٣        قضايا كردستانية)       ١٨٩(العدد              YEKÎTÎ الوحـــدة


