
االحتاد الدميقراطي
PYD صحيفة أُسبوعية سياسية فكرية اجتماعية تصدر عن حزب االتحاد الديمقراطي

كلمة العدد

www.pydrojava.com Email:pyd.roj@gmail.com

YEKÎTİYA  DEMOQRATÎK  
Rojnameyek Haftane  Sîyasî   Civakî  Çandî www.pydrojava.com Email: pyd.roj@gmail.com2017 العدد )165( 13 شباط Hajmara )165) 13 /2/ 2017

RAMAN...3 صــــــــــــــــــــــــ7ــفحة صـــــــــــــــ 8 ــــــفحة

مشايخ: أيُّ لقاٍء يغيُب عنهُ الُكرد لن يُكتَب لهُ النجاح

الوحدة الوطنية ... ستردع المؤامرات 
الدولية

للحزب  المركزية  اللجنة  عضو  شّدَد 
حسن"  "كاميران  الديمقراطي  التقدمي 
اللجنة السياسية في حزب الوحدة  وعضو 
"رشيد  )يكيتي(  سوريا  في  الديمقراطي 
شعبان" على ضرورة انعقاد مؤتمر وطني 

كردستاني لتوحيد الصف الكردي.

واوضحا أن المرحلة الحساسة تتطلب وحدة 
الصف الكردي للوقوف بوجه المؤامرات 
التي تُحاُك ضد الشعب الكردي في أجزاء 

كردستان األربعة.
للحزب  المركزية  اللجنة  عضو  هَ  ونَوَّ
إن  حسن  كاميران  الديمقراطي  التقدمي 
وطنية  قوى  إلى  بحاجة  الكردي  الشعب 
الراهنة  المرحلة  ظل  في  موحدة،  وقومية 
وعسكرية  سياسية  لهجمات  تتعرض  التي 

من قبل الدول السلطوية.
األحزاب  بأنه على  كاميران حسن  وأشار 

السياسية الكردية في جميع أجزاء كردستان 
التاريخ  وربط  وحساسية،  بعمق  التفكير 
ببعضها، ويًعرف الصديق من العدو، ألن 
المرحلة بحاجة إلى وحدة الصف الكردي.

السياسية  اللجنة  أوضح عضو  ومن جهته 
الكردية  الديمقراطية  الوحدة  حزب  في 
الكثير  هناك  بأن  شعبان  رشيد  سوريا  في 
بقضية  اللعب  حاولوا  الذين  األطراف  من 
الشعب الكردي وإنكارها، ونَّوهَ بأنه يمكن 
كردستاني  وطني  مؤتمر  عقد  ومن خالل 
التي  للثغرات  جذرية  حلول  إلى  الوصول 

تُعرقُل الوحدة الكردية.
الوطنية  القوى  كافة  شعبان  وطالب 
كافة  في  والعسكرية  السياسية  الكردية، 
أجزاء كردستان باإلسراِع في عقِد مؤتمٍر 
وطنٍي كردستاني، والوقوف على المشاكل 
الشعب  منها  يعاني  التي  والمعرقالت 

الكردي.

حملُة القمع في تركيا تهّدد المالَذ الذي شيّده الُكرد
 للمساواة بين الجنسين

غضب الفرات على بعد 11 كم من الرقة
في اليوم الرابع من بدء المرحلة الثالثة من 
حملة تحرير الرقة استطاعت هذه القوات 
تحرر  أن  الدولي  التحالف  من  المدعومة 
بير   - "إحدى عشر" قرية وهي: )شويت 
سوسه - أبو حسين - أبو نتالي - طرشان 
- حجان - غزال - أبو طالى - عيد العلي 
- حدال - لبيدا(، وعدة مزارع محيطة بها.
عمليات  لغرفة  اإلعالمي  المركز  وأكد 
من  قواتهم  تمكن  على  الفرات"  "غضب 
اليوم  صباح  "مليحان"  قرية  محاصرة 
شمال  خنيز  جناح  في  الواقعة  الخامس، 
تحريرهم  إلى  إضافة  الرقة،  مدينة  شرق 
كم   11 مسافة  تبعدان  استراتيجيتين  تلتين 
إرهابي   50 حوالي  وقتل  المدينة،  عن 

عسكريتين  عربتين  تدمير  وأيضاً  مسلح، 
تابعة لهم.

استمرار  على  ذاته  المصدر  أكد  فيما 
الفرات  غضب  قوات  بين  االشتباكات 
وإرهابيي داعش في هجوٍم نفذه اإلرهابيون 
على بلدات )السويدية - حمارين - وديان( 

شمال شرق سد الطبقة. 

Xelîl: Ocalan ji bo azadiya tevahî 
gelan têdikoşe

Şêniyên gundê El-Fec komîna xwe ava kirin

Li ser daxwaza şêniyên gundê 
EL-Fic a girêdayi bajarê Holê 
, Tevgera Civaka Demokratîk 
)TEV-DEM( civînek li gund 
lidar xist. Di civînê de guniyan 
komîna xwe ava kirin.
Hemleya avakirin û ji nû ve 
avakirina komînan li Hesekê û 
herêmên girêdayî wê didome. 
TEV-DEMʹê û li ser daxwaza 
şêniyên gundê El-Fec a Holê 

civînek ji gundiyan re lidar xist. 
Civîn bi beşdarbûna dehan gun-
diyan bi rêzgiritinê destpê kir.

Paşê Endamê Buroya Têkiliyan 
a TEV-DEM Yûsif  Şêxo û bal 
kişand ser girîngiya avakirina 
komînan vegot û destnîşan kir 
ku civak di riya komînan re wê 
rêveberiya xwe bikin û hemû 
pirsgirêkên xwe çareser bikin. 

Şêxo, da zanîn ku civak di riya 
komînan re dihêle ku her kesen 
di civaka xwe de bibe berpirs-
yar û ji gundiyan re çawani-
ya avakirina komînê vegot û 
rêbazên lidarxistina hilbijartin 
şîrove kir.
Di berdewama civînê de gun-
diyan jî nerînên xwe parve ki-
rin û gotin ku tişta bikeve ser 
milê wan dê pêk bînin. Piştî 
nîqaşan hilbijartin hatin lidar-
xistin û hevserokên komînê 
û komîteyên girêdayî wê ha-
tin hilbijartin.Şêniyên gund 
têkildarî avakirina komîna xwe 
kêfxweşiya xwe anîn ziman.
Endamê Buroya Têkiliyan a 
TEV-DEM Yûsif  Şêxo da 
zanîn ku hemelaya avakirina 
komînan li herma Holê dê bi-
dome.

MSDʹê bi şêx û rûspiyên Reqqayê re civiya

′Em ê ji bo azadiya Ocalan asta têkoşînê 
bilind bikin′

Endamên Yekîtiya Jinên Ci-
wan dane zanîn ku ew ê asta 
têkoşîna xwe bilind bikin û 
Rêberê Gelê Kurd Abdullah 
Ocalan, azad bikin.
Elya  Mûsa ji taxa Şêxmeqûd a 

Helebê ye, da zanîn ku arman-
ca ji lidarxistina konferansê ew 
e ku ji bo azadiya Ocalan ruhê 
têkoşîn û berxwedana jinên ci-
wan vejîn bibe û wiha domand: 
″Jinên ciwan li Helebê ji bo 

azadiya Ocalan, gelek çalakî 
organîze kirin.
Narîn Memo jî komploya li 
dijî Rêberê Gelê Kurd Abdul-
lah Ocalan şermezar kir û anî 
ziman ku jina ciwan bi saya 
fikir û felsefeya Rêbertiyê xwe 
birêxistin dike û gavên dîrokî 
davêje.
Her wiha Fehîme Mestankî jî 
da zanîn ku ew ê têkoşîna xwe 
bidomînin û Rêberê xwe azad 
bikin.
Almaz murad jî got ku ew ê ji 
bo azadiya Ocalan gelek çala-
kiyan li dar bixin û wiha axivî: 
″Em hêvî dikin ku Rêberê me 
azad bibe, ji ber ku ew mînaka 
têkoşîn û jiyanê ye.″

Minbiciyan pênase kir: Serdema Demokratan 

مصطفى مشايخ معروف عنه في أحاديثه 
ويتمتع  واإليحاء  اإليجاز  إلى  يميل  إنه 
يتميز  السياسة  في  آسرة  بالغية  بنبرة 
بالطيبة،  الناضجة  البسيطة  بمالمحه 
ويؤكد  بثقله  الكردي  الهم  كثيراً  يشغله 
على الدوام بضرورة جمع صفوف الكرد 
وتوحيد كلمتهم كما أنه ال يخفي مسؤولية 
األحزاب والتنظيمات الكردية في تصويب 
ويتساءل  الكردية  األوضاع  وتصحيح 
انعقاد  على  الكرد  يتفق  ال  لماذا  بحرارة 

مؤتمر وطني كردستاني؟

أال يمكن أن نقرب المسافات بين الجماهير 
الكردية ونحقق آماله؟ هل يتحمل الجسد 

الكردي مزيداً من التمزق؟
وثقافات  متصارعة  وقوميات  شتى  أمم 
لحالة  مشابهة  حاالت  تجاوزت  مختلفة 
المصلحة  منطق  مع  وانساقت  الكرد 
الوطنية العليا وحققت وحدتها وعلى الكرد 
التي  المخاطر  لمواجهة  تهيأوا  أن  اليوم 
تهددهم وإال فإن مصيرهم في خطر جدي.
هذا ما تحدث به مصطفى مشايخ القيادي 
الكردي  الديمقراطي  الوحدة  حزب  في 
االتحاد  لصحيفة  )يكيتي(  سوريا  في 

الديمقراطي
 بدأ مشايخ حديثه بالقول: الواقع الداخلي 
السوري بال شك هو واقع مأساوي وجميع 
خانقة  مأساوية  حالة  يعيشون  السوريين 
وتزداد مآسيهم يوماً بعد يوم فحيثما نظرت 
تجد الخراب والدمار والتهجير إلى جانب 
دخول العديد من التنظيمات اإلرهابية إلى 
هذه  وغيرها(،  والنصرة  )داعش  سوريا 

والخوف  الرغب  نشرت  التي  التنظيمات 
فسوريا  السوري  الشعب  نفوس  في 

أصبحت بمثابة حق تجارب للبعض.
ويوضح مشايخ إن ما آلت إليه األوضاع 
ممارسات  نتيجة  إال  هو  ما  سوريا  في 
النظام االستبدادي إلى جانب األعمال التي 
التكفيرية  اإلرهابية  التنظيمات  بها  تقوم 

الظالمية اآلنفة الذكر.

وعن دور المجتمع الدولي في هذا الشأن 
يتحمل  الدولي  المجتمع  إن  مشايخ  يؤكد 
تقاعسها  نتيجة  التاريخية  المسؤولية 
الجهود  وعن  السوري،  للشأن  وإهمالها 
السوري  الدم  نزيف  لوقف  المبذولة 
بعض  لقد ظهرت مؤخراً  تحدث مشايخ: 
المبادرات من قبل روسيا االتحادية لوقف 
نزيف الدم وازدادت الحاجة الى مثل هذه 
المبادرات خاصة بعد تحرير مدينة حلب 

من اإلرهابيين... التتمة ... )ص3(

في منطقٍة ساد فيها النظاُم األبوي كقاعدة 
أمٍد  منذ  الكردّي  المجتمُع  برَز  أساسية، 

طويل كحالٍة استثنائية.
يمكن ألّي زوجة تتعرض للضرب من قبل 
زوجها أن تتقدَم بطلٍب لتحويل راتبه إليها 

كجزٍء من العقوبة التي ينالها.
من خالل اتفاٍق عاٍم يتحتّم وجود رؤساء 
وامرأة.  رجٌل  التركية،  للمدن  مشتركين 
وعلى جميع أعضاء البرلمان أن يترشحوا 
في قوائَم تحقّق التوازن من حيث الجنس. 
الوظائف  في  للنساء  األفضلية  وتكون 

قوةُ  تصبَح  أن  إلى  الجديدة  والتعيينات 
العمل مناصفةً بين الذكور واإلناث.

للمجالس  يكون  المحلية  الحكومة  في 
من  مشتركين  تنفيذيون  مدراٌء  واللجان 
الذكور واإلناث، باستثناٍء وحيٍد هو وزارة 
شؤون المرأة، أي أّن عملية ُصنع القرار 
في ما يتعلق بالمرأة ال يمكن أن تتّم إال من 

قبل النساء.
تتألف  الكردية  الغريال  وحدات  أن  حتى 
بالكامل من الجنسين، المرأة تقوم باألدوار 
القتالية نفِسها، مثلها مثل الرجل. وعندما 

فإنها  الحرب  إلى  المسلحةُ  القوات  تذهب 
ترسُل امرأةً لتتولى قيادة أحد أهم وحداتها.
ثمةَ إشكاٌل كبيٌر في ما يتعلق بهذا الجانب 
من الحياة الُكردية، في تركيا على األقل: 
في الواقع يتم اعتباره خروجاً عن القانون 
كجزٍء من حملة القمع التي شنّتها الحكومةُ 
الفاشلة  االنقالب  محاولة  بعد  التركية 
حملة  مع  وبالموازاة  الماضي.  الصيف 
الّساسة  من  القياديين  ضد   االعتقاالت 
الكرد، تقوم تركيا باستهداف التدابير التي 

اُتِخذت لتعزيز المساواة بين الجنسين.

تّصوره  كما  العالم  شكل  هو  هذا  كان 
أو  المحظور،  الكردستاني  العمال  حزُب 
PKKمنظمةً  الـ   يكون  قد   .PKK الـ 
وفي  التركية  الحكومة  نظر  في  إرهابية 
نظر أوروبا والواليات المتحدة، لكنه أيضا 
المرأة  حقوق  من  جعل  بعيٍد  عهٍد  ومنُذ   ً

محوَر برنامجه السياسي.
هذا البرنامج يتمثّل بقيام األحزاب السياسية 
في  فعلياً  مهامها  بتنفيذ  السائدة  القانونية 
الكردية  الكثافة  ذات  المناطق  من  العديِد 

في شرق تركيا،... التتمة ... )ص3(

الـPYD  يعقد المؤتمر الثاني إليالة قامشلو
 PYD َعقََد اليوم حزب االتحاد الديمقراطي
شعار  تحت  قامشلو  إليالة  الثاني  المؤتمر 
فيدرالية  سوريا  نحو  حرة  آفا  روج  "من 
شيخو  محمد  مركز  في  وذلك  ديمقراطية" 
المشترك  الرئيس  بحضور  والفن،  للثقافة 
عن  مندوباً  و)150(  مسلم  صالح  للحزب 
قامشلو  لمدينة  والغربي  الشرقي  القسمين 
إلى  باإلضافة  لها،  التابعة  والبلدات  والقرى 
حضوٍر الفٍت لممثلي األحزاب السياسية في 
الديمقراطية،  الذاتية  المدينة، هيئات اإلدارة 
العربية  السياسية  التنظيمات  ممثلي 
المدني،  المجتمع  مؤسسات  والسريانية، 
والثقافية  والحقوقية  النسائية  المؤسسات 

وبعض الشخصيات االعتبارية.
ورموز  بأعالم  المؤتمر  قاعة  وتزينت  هذا 
وصور شهداء الحزب، وصور قائد الشعب 
والفتاٍت  أوجالن،  عبدهللا  الكردستاني 
طليعة  هم  الثورية  "الشبيبة  عليها:  ُكتَِب 
المقاومة لبناء المجتمع الحر، االرتباط بنهج 
الكادر  الثورة،  لنجاح  ضمان  هو  الشهداء 
السياسة  نجاح  ضمانة  المحترف  الحزبي 
تحقيق  طليعة  الحرة  المرأة  الديمقراطية، 

السياسة الديمقراطية"... التتمة ... )2(

يقول قائد الشعب الكردي أوجالن:

»لقد راودني شعوٌر غريٌب ولو بدرجٍة 
الغالديو  طائرةُ  انسلّت  عندما  طفيفة، 
المتوسط.  األبيض  البحِر  سماء  فوق 
حيث كان بوِشَر بمسيرِة تطهيٍر ثقافيٍّ 
بحقِّ الكرِد متجسداً في شخصي، تماماً 
كإرساِل اليهوِد بالقطاِر نحو معسكراِت 
ستلعُب  مواقفي  وكانت  الموت. 
يُعاُش  كان  فما  ذلك.  في  ُمَعيِّناً  دوراً 
القرِن  نهايِة  حلوِل  مع  شخصي  في 
العشرين، هو انتقاُم إلِه الدولِة القومية. 
فالدولةُ القوميةُ أيضاً كانت تمرُّ بأعتى 
التوثيِن في مساِرها، بوصفِها  مراحِل 

النظاَم اإللهيَّ للمدنية.
بأكملِها  إمرالي  في  حياتي  مّرت 
تأثيِر  من  لالنعتاِق  الجهاِد  بخوِض 
الكبرى  المؤامراِت  فسياُق  اإلله.  هذا 
أيضاً.  العظيمةَ  التحوالِت  معه  يجلُب 
الئحةَ  القوميةُ  الدولتيةُ  وتتصدُر  هذا 
الظواهِر الحديثِة العهد، والتي أعاَدت 
جبَل ذهِن اإلنساِن وصقَل معالِِمه ثانيةً 
القروِن األربعِة األخيرة.  في غضوِن 
فبفضلِها أَمَكَن تواجُد ووجوُد نظاٍم مثل 
الرأسماليِة ال تُطيُق الطبيعةُ االجتماعيةُ 
في  الزمن.  من  طويلةً  مدةً  لَه  تحمُّ
من  الخالِص  إلى  أرمي  كنُت  الواقع، 
لدى  واعتاها،  الوحوِش  هذه  أكبِر 
بسطَ  لكّن  االشتراكية.  على  انعكافي 
االشتراكيِة  على  نفوَذه  الوحِش  نفِس 
أيضاً كان قد َضلَّلني. لذا، فأكبُر فائدٍة 
جنيتُها من سياِق إمرالي، كانت إتاحتَه 
الحقيقة.  هذه  إلدراِك  أمامي  المجاَل 
وهي عينُها الحقيقةُ التي كان غرامشي 
قد دنا جداً من فهِمها واستيعابِها. وكلما 
ازداَد عمُق المرافعات، تحقََّق تحرري 
الذهنيُّ كلياً. وكيفما أّن التحلي بالجرأِة 
الكبيرِة جداً لرفِض نظاٍم برمتِه مرتبٍط 
بالدولِة القومية، ال يعني بتاتاً االنقطاَع 
يعني  بالمقابل  فإنه  المجتمعية؛  عن 
بأسلوٍب  وتعاطيها  منها  االقتراَب 
وبراديغما تعاظَمت نسبةُ الحقيقِة فيهما 

بدرجٍة ملحوظة. 
بالتالي، لَم يَُعْد عصيباً قيامي باصطالِح 
الحداثِة الرأسماليِة ضمن هذا اإلطار.

مرافعتي  من  السابقةُ  والمجلَّداُت   
الموضوع.  على  كفايةً  النوَر  تَُسلطُ 
اسِم  تحت  البديلِة  الحداثِة  فاصطالُح 
من  كان  الديمقراطية"  "العصرانيِة 

دواعي الديالكتيك.
الحداثِة  تحويِل  على  عملُت  حيث   
الرأسماليِة إلى عصرانيٍة ديمقراطية، 
الذي  ماركس  كارل  غراِر  على 
إلى  لهيغل  الجدليةَ  الميتافيزيقيا  َل  حوَّ
أّن  ديالكتيكية. وما من شكٍّ في  ماديٍة 
عواقَب ذلك كانت ستتبلوُر في مجرى 
هذا  وظيفةَ  أّن  أي  التاريخّي.  التدفِق 
التفسيِر الجديِد للماديِة التاريخيِة كانت 
النظاِم  حيال  جواباً  كونِها  مدى  تبياَن 

الرأسمالّي.
القضيِة  على  للردِّ  االجتهاُد  كان  لقد 
العصرانيِة  نظريِة  خالِل  من  الكرديِة 
الديمقراطيِة نقداً ذاتياً راديكالياً بالنسبِة 
من  الكردستانية  الحرية  حركة  إلى 
جهة، ودعامةً ُركناً للحلِّ الديمقراطيِّ 
تعزَزت  وهكذا  األخرى.  الجهِة  من 
الطبيعِة  وشرِح  إيضاِح  إمكانيةُ 
مع  سليمٍة  علميٍة  بعيٍن  االجتماعيِة 

البراديغما الجديدة. 
الذهنيةُ  والنسبةُ  المجتمع،  فتاريخانيةُ 
التعاطي  نان من  يَُمكِّ كانا  إنشائِها،  في 
المرِن لها. وهذا التناوُل بَِحدِّ ذاتِه كان 
يفيُد تاريخياً بإلحاِق أكبِر ضربٍة قاضيٍة 
بالدوغمائية. فالدوغمائيةُ الحديثةُ التي 
الذهنياِت  كافِة  على  بصماتِها  ترَكت 
القومية،  الدولِة  موضوَع  يخصُّ  فيما 
المميتةَ  الضربةَ  كالَت  قد  كانت 
ت  استمرَّ مثلما  تماماً  بالديمقراطية، 
خالِل  من  القديمِة  بالثيولوجيا  ضمنياً 

مواقفِها التفرديِة الواحدية.

أبجدية الحل: 
الهدف.. 

القيادة

المنهُج الثقافي 
والتاريخي 
عند عبدهللا 

أوجالن

Endamê Koordînasyona TEV-DEM′ê Aldar Xelîl anî zi-
man ku Ocalan ji bo azadiya tevahî gelan têdikoşe.
TEV-DEM  bi armanca şermezarkirina tecrîda li ser Rêberê 
Gelê Kurd Abdullah Ocalan, bi şêniyên bajarê Hesekê re 
civiya. Civîn bi beşdariya Endamê Koordînasyona TEV-
DEM′ê Aldar Xelîl û bi sedan şêniyên bajêr, li salona Silko 
hat lidarxistin.
Civîn bi rêzgirtinê dest pê kir. Piştre Endamê Koordînasyona 
TEV-DEM′ê Aldar Xelîl axivî, komploya navneteweyî ya 
li dijî Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan şermezar kir û 
da zanîn ku destwerdan û kiryarên ku dewleta Tirk li Roja-
va û Bakurê Kurdistanê pêk tîne, dewamiya komployê ne.
Sûriyê di encama destwerdanên Tirkiyê de parçe
Xelîl derbarê rewşa Sûriyê de,  destnîşan kir ku alîgirên 
Erdogan bi navê gelê Sûriyê daxivin û wiha pê de çû: ″Ero-
dan her dem gotina xwe ya ″Divê Esed biçe″ dubare di-
kir. Îro jî piştgiriya rêjîma Baas dike, hevkariyê bi Rûsya 
re dike û hewl dide Babê û Efrînê dagir bike. Divê gelê 
Sûiryê li dijî van komployan bibin xwedî helwest.″
Xelîl anî ziman ku armanca lîstokên ku dewleta Tirk li dijî 
gelên aştîxwaz dide meşandin, ew e ku vîna gelê Sûriyê 
were şikandin. Xelîl wiha domand: ″Tirkiyê dixwaze he-
gemoniya xwe li ser Rojava ferz bike. Niha amadekariya 
lidarxistina civîna Civên – br...)2(

Mecîsa Sûriya Demokratîk 
)MSD( bi rûspî û şêxên êlên 
ereb ên herêma Reqqayê re 
kombûn û geşedanên dawî li 
herêmê bi wan re gotûbêj kirin.

Endamên MSDʹê komcivîneke 
berfireh bi şêx û rûspiyên ereb 
ên herêma rojavayê Reqqayê  
yên ku nû di çarçoveya Pêngava 
Sêyemîn a Hemleya Xezeba 

Firatê de hatine rizgarkirin re ci-
viyan. Civîn li gundê El-Rimêla 
ya 50 Km li başûrê bajaroka 
Sirînê ye hat lidarxistin.
Endamên Desteya Hevserokati-
ya Meclîsa Sûriya Demokratîk 
Nûjîn Yûsif û Hikmet El-Hebîb, 
Cîgirê Hevserokatiya Meclîsa 
Sûriya Demokratîk Îbrahîm El-
Hesen, Hevseroka Rêveberiya 
Xweseriya Demokratîk a Girê 
Spî Leyla Mistefa, Endamê bu-
roya têkliyên giştî ya YPG`ê ya 
Serêkaniyê Hemed El-Şihaze û 
Endamê Komîteya Têkiliyên a 
TEV-DEM`ê ya Girê Spî Umer 
Elûş di... br ... )2(

Mirovên vê herêmê li rex Firatê 
jiyanek ava kirin. Piştre zorda-
ran ev jiyana wan tarî kirin. 
Tarîtiya ku di rêyên çeprast re 
derbasbû, di 5 salên dawî de 
gihîşta asta herî jor. Lê wan ba-
weriya xwe winda nekir û ser-
dema nû ku wan bixwe pênase 
kiriye, dan destpêkirin.
Suriye wekî 5 salên borî, di sala 
2017’an de jî rojeva sereke ya 
cîhanê ye. Di meha yekemîn de 
ji gelek aliyan ve gotubêj dom 
kirin. Nemaze ev gotubêj li ser 

herêma Heleb û Şehba kûr di-
bin. Herî dawiyê civîna Astana 
û hevdîtinên Moskow çêbûn. 
Li beramberî van hewldanan, li 
hundirê Suriyê bixwe têkoşîna 
çareseriyê zedetir encam dibe. 
Ev rêya ku wekî rêveberiya 
xweseriya demokratîk li 
herêmên Rojava destpê kir, 
îro li herêmên Şehba yên wekî 
Minbicê belav dibe.
Sîstema ku piştî Kantonên 
Rojava li Minbicê tê avakirin 
bawerî û hêviya gelan zêdetir 

dike. Nexasim şêniyên Minbicê 
pênaseyek wekî, “dema demok-
ratan” derxistiye û ji bo herêmên 
wekî Bab, Reqa, Cerablus bide 
sedema banga alîkariyê.

Me jî li ser herêm Minbic 
lêkolînek kurt çêkir û sîstema 
ku tê avakirin, di cih de şopand. 
Herêma Minbicê li rex Çemê 
Firatê û dewlemend e, lewma 
ji destpêka civakîbûnê ve bûye 
wargeh. Li gorî lêkolînên li 
herêmê hatine kirin û berhem 
hatine derxistin, li vê xakê ge-
lek bawerî, çand û ziman bi 
hevre jiyan e. Lê  bi dewletbûn 
û desthilatdariyê re, li şûna pir 
rengiyê, yek reng serwer bûye.
Di lêkolînên dîrokî de hatiye 
dîtin ku Minbic beriya zayinê 
di salên 2000’an de bûye war-
geh. Nemaze li rex Çemê Firatê 
gelek şûnwarên ku ji van serda-
man mane... br ... )2(

Kurd divê li 
Cenevreyê bin
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الـ PYD يعقد اجتماعاً موسعاً في تل علو

َعقََد حزُب االتحاد الديمقراطي  PYD اجتماعاً موسعاً ألهالي 
قرية تل علو، ُعقَِد االجتماع بحضور كل من عبد الهادي أحمد 
عضو منسقية إيالة كركي لكي، ولوند شويش عضو إدارة اإليالة 

وبحضور أكثر من 200 شخص من أهالي القرية.
 بعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء تحدث عبد الهادي 
والفيدرالية  السياسية  األوضاع  آخر  عن  موسٍع   ٍ بشكل  أحمد 
الديمقراطية في الشمال السوري، بعدها أنتهى االجتماع باإلجابة 

على أسئلة واستفسارات الحضور التي أغنت االجتماع.

انتهاء الدورة التدريبية للمرأة في مقاطعة عفرين

عفرين  مقاطعة  في   PYD الديمقراطي  االتحاد  حزب  أنهى 
الشهر  أواخر  في  بدأت  التي  بالمرأة  الخاصة  التدريبية  الدورة 

المنصرم وانتهت في الشهر الحالي.

 حيث استمرت الدورة 10 أيام، تلقى من خاللها 20 عضو من 
المرأة في الحزب دروساً فلسفيةً وايديولوجية.

`Zagonên jin misogeriya avakirina civaka 
demokratîk e`

Rêveberiya Weqfa Jin a Azad 
Mesîre Hemo di semînera 
danasîna zagonên jin de got ku 
zagonên jin misogerkirina mafê 
jin, mêr û avakirina civaka 
demokratîke.
Hemleya Weqfeya Jin a Azad 
ji bo danasîna zagonên jin ji 
civakê re destbi hemleyê kiribûn 
û di çareçevê wê de li navenda 
xwe ya bajarê Heseke semîner 
organîze kirin.

Endamên komîn, meclîs û bi de-
han şêniyên taxa El-Salihiyê di 
civînê de amade bûn. semîner bi 
deqeyekê rêzgirtine destpê kir.

Piştî ku zagonên jin hatin xwen-
din Rêveberiya Weqfeya Jin a 
Azad Neîme Mehmûd axivî û 
got: ̋ Ji pirsgirêkên civakî werin 
çareser kirin, jin bikarbe xwe li 
hemberî zîhniyata baviksalarî 
biparêz e û têkoşîn bike hati-

ne derxistin. Divê hemû jin li 
ser zagonên hatine derxistin 
lêkolîn bikin û êdî bikarbin xwe 
biparêzinʺ.
Rêveberiya Weqfa Jin a Azad 
Meysere Hemo jî axivî û got ev 
zagon ji bo ne tenê ji bo mafên 
jinê parastin hatine derxistin, 
bi van zagonan dê mafê jin û 
mêr bi hev re were parastin û 
bi riya van zagonan civakeke 
demokratîk û azad were avaki-
rin.
Meysere Hemo gotinên xwe 
wiha bi dawî kir: ʺJi hemû 
aliyên civakî ve rola jin heye 
û ji bo azadiya xwe divê mîna 
şervanên YPJ`ê têbikoşin.ʺ
Hemleya Weqfa Jin a Azad a 
danasîna zagonên jin didome û 
dê semîner li hemû taxên Hese-
ke were lidarxistin.

Dewleta Tirk xwezayê talan dike

Dewleta Tirk a dagirker xaka 
gundê Şêl Tetê nîşan kirine û dê 
bi dagikeriya xwe ya xaka gund 
re 100 darên ku temenê wan 
derdora 50 sale tune bike. 

Dewleta Tirk a dagirker di 
kiryarên xwe yên tinekirina 
daran û dagirkirina xaka kan-
tona Efrînê berdewam dike. 
Dewleta Tirk a dagirker duh 
xaka şêniyên gundê Şêl Teite 
ya girêdayî navçeya Şera ya 
Kantona Efrînê îşaret kiribûn û 
dixwazin dagirkeriya xwe li ser 
xaka Rojava ferehtir bikin.

Xaka ku têkeve ber dagirke-
riya dewleta Tirk a welatiyên 
bi navên Zên Abidîn, Osman 
Mihemed, Mihemed Hemo û 
Abidîn Hisên e.
Yek ji welatiyên ku xaka wan ji 

aliyê dewleta Tirk ve tê dagir-
kirin Zên Abidîn got ku temenê 
darên ku dewleta Tirk tine bike 
50 sale û hejmara wan 100 darên 
bi berhemin.

Hemleya çandina dara hate destpêkirin
Mûdîriyeta Ekolojiya ya Kanto-
na Cizîrê bi hevkariya Şareda-
riya Gel a Qamişlo hemleyek ji 
bo çandina daran di parkan û li 
kêlek riyan da destpêkirin.

Mûdîriyeta Ekolojiya ya Kan-
tona Cizîrê bi alîkariya Şareda-
riya Gel a Qamişlo 200 şitlên 
darên merx û serû  di park û li 
rex riyên bajarê Qamişlo çand.
Hevserokê Buroya Parkan a 
Kantona Cizîrê Tariq Mihemed 

diyar kir ku dê hemleya xwe ya 
çandina daran bidomîn da ku 

bedewbûnekê bidin xwazeyê û 
ekolojiya biparêzin.”

على  صمت  دقيقة  بالوقوف  المؤتمر  بدأ 
المؤتمر  اُفتتح  ثم  الحرية،  شهداء  أرواح 
للحزب  المشترك  الرئيس  ألقاها  بكلمة 
بالضيوف،  َب  َرحَّ الذي  مسلم،  صالح 
ممثلي  مع  بالتواجد  سعادته  وأعرب عن 
"أخواني  بقوله:  المختلفة؛  المكونات 
اعزائي أعضاء الحزب، الضيوف الكرام 
مرحباً بكم في مؤتمر الحزب الثاني إليالة 
التي  المدينة  آفا،  روج  عاصمة  قامشلو 

احتضنت جميع المكونات".
وتابع مسلم: "نحن كـ PYD منذ تأسيسنا 
نكوَن  أن  نريد  والزلنا  أردنا  اآلن  إلى 
شجرةً مثمرةً في تاريخ شعبنا، والقتدائنا 
الكردستاني  الشعب  قائد  وفلسفة  فكر 
الفكر  التي هي عصارة  عبدهللا أوجالن، 
والتجربة اإلنسانية، تعرضنا لشتى أنواع 
الضغوط، ومع ذلك لم نتوقف في طريقنا 

وسائرون على هذا الدرب". 
نتطلع  وال  سلطة  "لسنا  مسلم:  وأضاف 
شهود  قامشلو  وأهالي  شهداء  لدينا  إليها، 
قامشلو،  انتفاضة  طليعة  كنا  أننا  على 
المرحلة  إلى  وصلنا  وقد  الدماء،  ودفعنا 
بفضل دماء أبنائنا وأعضاء حزبنا، ونحُن 
نكون  أن  ونحاول  الدماء،  بهذِه  نفتخُر 
الئقين بدمائهم، وال يسعنا سوى القول بأن 

مؤتمر قامشلو هذا ثمرةُ دمائهم".
وفي سياٍق متصٍل قال مسلم: "نحن دافعنا 
عن حرية المجتمع والتآخي والتآلف بين 
عن  وندافع  المكونات،  وجميع  الشعوب 

حقوق جميع الناس واألحزاب على الرغم 
الذي أظهروا نشاطنا  البعض  من ظهور 

على أنها مكاسب حزبية".
مشروُع  لدينا  "كان  بقوله:  مسلم  وأفاد 
اإلدارة الذاتية الديمقراطية حيث أعلنا عنه 
في مؤتمرنا الثالث عام 2007، وطبقناه 
التي  القرارات  العام 2010، وجميع  في 
عنها  اإلعالن  بعد  الذاتية  اإلدارة  طبقتها 
ُصِدَرْت  إنما  حزبيةٌ  قراراٌت  تكن  لم 
المكونات، واإلدارة  عن مجلٍس َضمَّ كل 
المكونات  وآراء جميع  أفكار  نِتاَج  كانت 

المتواجدة في هذا المجلس".
أن  مسلم  أكد  المستجدات  ضوِء  وعلى 
الفيدرالية الديمقراطية هي لجميع سوريا، 
االجتماعي  وعقدها  طرحها  تم  وعندما 
مكونات  كل  ضم  مؤتمر  عن  تمخض 

المنطقة.

بأفكاره   PYD الـ  أن  مسلم  قال  كما 
مع  يانعةً  شجرةً  أصبَح  وأطروحاته 
وهذه  آفا،  روج  في  األخرى  األحزاب 
األحزاب في المستقبل ربما تكوُن صاحبةَ 
أطروحاٍت أفضل منَّا، نتشارك معها خدمة 
بدعمكم  انجزناه  ما  كل  أنجزنا  شعبنا، 

ودعم جماهير شعبنا المناضل.
الذي  النموذج  "إن  قائالً:  مسلم  وأضاف 
هو  الديمقراطية  الفيدرالية  في  نطرحه 
بين  المشترك  التعايش  أشكال  من  شكٌل 
جميع المكونات، الحقائق تثبت أن سوريا 
والحزب  االستبداد  حكم  إلى  تعود  لن 

الواحد والفكر الواحد، فهي عندما تأسست 
على أفكار القومية الواحدة الغير معترفة 
كل  َصْهِر  لمبدأ  والمتبنية  باألٌقليات، 
المكونات تسمت بالجمهورية السورية ثم 
العربية  الجمهورية  إلى  التسمية  تحولت 
مشاكل  خلق   1950 فدستور  السورية، 
العرب هم وحدهم  بأن  إقراره  من خالل 

سكان سوريا".
اتخاذ  ضرورة  على  مسلم  َد  وأكَّ
"إن  بقوله:  أساساً  الجذرية  الديمقراطية 
ديمقراطية البد من  تأسيس سوريا  أردنا 
ننادي  التي  الجذرية  الديمقراطية  اتخاذ 
بها أساساً، حيُث يشارُك فيها كل مواطن، 
فالجذرية  الصناديق،  ديمقراطية  وليس 
الشعب  صفوف  تنظيم  على  تعول  هي 

والمجتمع".

وأشار مسلم أنه عند طرح اإلدارة الذاتية 
بالرفض من طرفين،  قوبلنا  الديمقراطية 
الثاني هو  الُكرد ووجودهم  األول رفض 

المتضررين من إرادة الشعوب .
في  السياسية  المعادالت  بخصوص  أما 
الشرق األوسط وسوريا قال مسلم: "بعد 
يتدمر،  ووطٍن  األزمة،  من  سنوات   6
زالت  وال  بأبنائه،  يحل  وتشرٌد  وخراٌب 
يريد  أحد  ال  قائمة،  واألزمة  المشاكل 
إيقاف نزيف الدم حيث قوى الهيمنة تريد 
تريد  اإلقليمية  والقوى  تحقيق مصالحها، 
تغيير الحدود أما الشعب فتريد حريتها".

االتحاد  حزب  في  أنهم  مسلم  َد  وأَكَّ
بالعبودية ما داموا  يقبلوا  الديمقراطي لن 
معاً،  الفرد  المجتمع  حرية  إلى  يتطلعون 
ويرفضون عبودية َمن يدعون خالفة هللا، 
أن يكون عبداً، وقال:  فاهلل ال يريد ألحد 
نكون  لن  األفكار  بهذه  لن نرضى  "نحن 
على  أحراراً  بل  السلطِة،  أو  للمال  عبيداً 

أرضنا نقرر ما نشاء على أرضنا".
ميزبوتاميا  مكونات  أن  مسلم  هَ  َونَوَّ
يتطلب منهم قيادة الديمقراطية المجتمعية 
)األمة  كلمتين  في  إيجازها  يمكن  التي 
بانتمائه  يعيش  الكل  حيُث  الديمقراطية( 

وآرائه وبديمقراطية.
وفي السياق ذاته قال مسلم: "نحُن نضُع 
عبر  المستقبل  لسوريا  الزاويِة   حجَر 

والفيدرالية  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة 
السالَم  يَْجلُِب  هذا  وطَْرُحنا  الديمقراطية، 
مسلم:  وأضاف  لشعبنا،  والديمقراطية 
في  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  "تأسست 
لنا  يكن  لم  الصفر،  من  انطالقاً  آفا  روج 
وهنالك  األخطاء،  ظهرت  لذا  تجربة، 
من يتربص بنا يريد أن يجعل من سوريا 
نرضى  لن  جانبنا  ومن  خلفية،  حديقة 
بذلك، كل الدول لها أنظمة وديمقراطيتنا 
فتية وتظهر فيها أخطاء وقلة الخبرة، لكننا 

نريد من الجميع مساعدتنا".
االتحاد  لحزب  المشترك  الرئيس  وأنهى 
حديثه  مسلم  صالح   PYD الديمقراطي 
بالقول: "نحن كحزب االتحاد الديمقراطي 
PYD ننوهُ بأن أي عضو في حزبنا َوَجَد 
الخطأ وَسَكَت عنهُ فهَو شريٌك في الخطأ، 
لسنا سلطويين، وستكون لنا الجرأة الكافية 
جميع  من  ونريد  األخطاء،  لتصحيح 
بل  الخطأ،  عن  السكوت  عدم  األحزاب 
الجذرية،  الديمقراطية  لتحقيق  معالجتها 
الـ  على  عبئاً  ليست  الديمقراطية  فهذه 
PYD إنما مسؤولية جميع األحزاب، ربما 
رأِي،  عن  مختلٌف  السياسي  رأيك  يكون 
وضمَن  واحدٍة  أرٍض  على  نعيُش  فنحُن 
نظاٍم اخترناه يتوجب علينا احترام بعضنا، 
نحُن اخترنا العلمانية ألن مجتمعنا يتكون 
من مختلف المذاهب، ضرورة إبعاد الدين 
عن شؤون اإلدارة، وعامة الشعب، ومرة 
أخرى نبارك انعقاد مؤتمرنا الثاني على 

الحضور وأعضاء حزبنا".   
تالياً ألقيت عدة كلمات وهي: "كلمة هيئة 
المجلس  ستار،  مؤتمر  الشهداء،  عوائل 
آزادي  حزب  قامشلو،  لمدينة  الشعبي 

الكردي في سوريا".

تمت  الكلمات  إلقاء  من  االنتهاء  وبعد 
وردت  التي  البرقيات  من  العديد  قراءة 
االتحاد  حزب  منها:  المناسبة  بهذه 
الديمقراطي  الوحدة  حزب  السرياني، 
الشيوعي  حزب  سوريا،  في  الكردي 
الكردستاني، حزب الشغيلة الكردستانية، 
سوريا،  في  الكردي  اليساري  الحزب 
حزب السالم الديمقراطي، الهيئة الوطنية 
الديمقراطية  سوريا  مجلس  العربية، 

مجلس المرأة الحرة في روج آفا، حركة 
في  األديان  ملتقى  الكردستاني،  التجديد 
شمال سوريا، مركز التنمية االقتصادية، 
اإلصالح  حركة  المسلمين،  علماء  اتحاد 
مقاطعة  في  المثقفين  اتحاد  السورية، 
الجزيرة، اتحاد الكتاب الكرد في سوريا، 
الحركة  الرياضي،  برخدان  نادي 
البارتي  العالمية،  اللينينية  الماركسية 
الجزيرة  نادي  الكردستاني،  الديمقراطي 
منظمة  قامشلو،  معامل  اتحاد  الرياضي، 
سارا لمناهضة العنف ضد المرأة، حزب 
دعم  مؤسسة  السوري  الكردي  االتحاد 
اإلرادة  حزب  الشعوب،  واتحاد  أخوة 
الشعبية، الحزب الديمقراطي الكردي في 
الوطنية  التنسيق  هيئة  )البارتي(،  سوريا 
لقوى التغيير الديمقراطي في سوريا )فرع 
الحسكة(، اللجنة المركزية لحزب التجمع 

السياحة  هيئة  الكردستاني،  الوطني 
وحماية اآلثار. 

التهنئة  برقيات  قراءة  من  االنتهاء  وبعد 
وفي الباب الثاني من المؤتمر تم انتخاب 
وتشكيل ديوان يقوم بإدارة شؤون المؤتمر 

حتى النهاية. 
ثم قُِرأَْت توجيهات قائد الشعب الكردستاني 
عبدهللا أوجالن عن السياسة الديمقراطية 
التقرير  وقراءة  سليمان،  غسان  قرأها 
التنظيمي للحزب من المؤتمر األول إلى 
لقمان عبدهللا، قراءة تقرير  اآلن من قبل 

المرأة من قبل ليلى آياتة.
السياسي  الوضعين  مناقشة  تمت  بعدها 
واليزال  الحضور  قبل  من  والتنظيمي 
إعداد  لحظة  فعالياته حتى  يتابع  المؤتمر 

هذا الخبر.    

تتمة ... الـ PYD  يعقد المؤتمر الثاني إليالة قامشلو

 4 tê kirin, Tirkiyê jî hê bi îsrare 
ku nûnerên demokratîk ji civînê 
dûr bixe.″

′Ocalan ramyar û fîlozofe′
Xelîl da zanîn ku Ocalan ji aliyê 

sîstemên cîhanê ve hat hedefgir-
tin û axaftina xwe wiha bi dawî 
kir: ″Ocalan ji bo azadiya tevahî 
gelan têdikoşe û çareseriyên 
derveyî sîstema dewletê ji alo-
ziyan re peyda dike. Felsefeya 

Ocalan  ji bo tevahî mirovahiyê 
ye. Ocalan ramyar û fîlozofê 
gelê xwe ye.″
Di dawiya civînê de, beşdaran 
bi dirûşmeyan berxwedan û 
têkoşîna Ocalan, silav kirin.

br ... Xelîl: Ocalan ji bo azadiya 
tevahî 

gelan têdikoşe

civînê de amade bûn.

Civîn bi deqeyeke rêzgirtinê 
dest pê kir. Paşê Umer Elûş li 
ser girîngiya parstina herêmê 
axivî û wiha got: ʺGelê Sûriyê 
ji bo parastina rûmetê rabûne 
ser piyan, lê kesên lawaz ku 
berjewendiya kesayeta xwe 
diparêzin, Sûriyê veguherandin 
qada şerê herêmî û navdewletî. 
Ji ber vî şerî tenê geêl Sûriyê 
zirar dîtiye.ʺ
Umer Elûş di berdewama axa-
fitna xwe de da zanîn ku gelek 
êlên herêmê tevlî vemirandi-
na agirê tevlihevî û fitneyê ku 
di Sûriyê de tê çêkirin, dibin û 
wiha dom kir: 
ʺBerxwedana li Kobanê hatiye 
kirin nîşana da çawaniya gelêp 
hermê agir tevlihevî û fitneyê 
vedimirîne.
 Gelê herêmê li dijî DAIŞʹê 
bi hevgirtin û yekîtiyê gelek 
destkeftî bidest xistin. Niha jî 
şervanên QSDʹê yên ji hemû 

pêkhateyên li Reqqa di nava liv 
û tevgerê de ne da ku herêmên 
xwe rizgar bikin.ʺ
Endama Desteya Serokatiya 
MSD`ê Nûjîn Yûsif jî di civînê 
de axivî û ev tişt anî ziman: 
ʺEm îro kombûn da ku em bi 
yek destî bersiva komên terorist 
û tarî bidin. Em ê bi hev re li 
dijî kiryarên dewleta Tirk a da-
girker û çeteyên wê derkevin. 
MSD`ê ku ji tevahî pêkhateyên 
Sûriyê hatiye avakirin, armanc 
dikin ku welatiyên Sûriyê bi 
xwe rêveberiya xwe bikin. Gelê 
herêmê ji bo rizgarkirina xwe 
û parstina herêmên xwe gelek 
şehîd dane ûjiyana aştiyane 
afirandine. Hemû gelê me soz 
daye ku dê riya şehîdên xwe 
bidomîne.ʺ
Endamê Desteya Serokatiya 
MSD`ê Hikmet El-Hebîb jî 
axivî û destnîşan kir ku Meclîsa 
Sûriya Demokratîk ku tevahî 
pêkhate, ol û mezhebên Sûriyê 
di nav de cih digrin, bi hejma-

rek dewletên ereb ên derdorê 
re û dewletên ewrupî re kom 
bû da ku çareseriyekê ji aozi-
ya Sûriyeyê re peyda bikin û 
tekez kir ku hemû civînên wan 
serkeftî bûn.
Endamê Hevserokatiya MSD`ê 
Îbrahîm El-Hesem jî diyar kir ku 
Projeya Federaliya Demokratîk 
ne projeyeke parçebûnê ye ku 
hin kes îdîa dikin, lê belê pro-
jeya yekîtiyê û parastina xaka 
Sûriyê ye
Endamê buroya têkliyên giştî 
ya YPJ`ê ya Serêkaniyê He-
med El-Şihaze da xuyakirin ku 
civana wan a di bin konekê de 
nîşana herî raste li ser hevkariya 
hemû pêkhateyan a rizgarkirina 
xaka Sûriyê û parastina şêniyên 
wê ye.
Di dawiya civînê şêxê êla 
El-Nasir, Şêx Ebdullah Na-
sir El-Selal bi xêrhatina hemû 
beşdaran kir û diyar kir ku 
civîn pêngavekî serkeftî û cihê 
serbilindiyê ye.

br ... MSDʹê bi şêx û rûspiyên 
Reqqayê re civiya

, hîn hene. Li herêmê şûnpêyê 
destpêkê wekî yên Aşûriyan 
hatine dîtin. Aşûriyan ku li 
herêmê împaretoriyek ava kir, 
navê Minbicê wekî “Nampige” 
yanê Kanî danî bû. Paşê Aramî 
li herêmê serwer bûne û navê 
“Nappigu” lê kirine. Di dema 
Aramiyan de Minbic beşek ji 
welatê bi navê “Bêt Edînî” ya 
di navbera Çemê Belîx û Firatê 
de bû.
Ji vê dîrokê şunde jî, herêm 
hertim ji aliyê desthilatdariyên 
cuda hatiye bidestxistin. 
Makedonî, Romayî, Emewî, 
Abbasî, Eyûbî, Osmanî çend 
desthilatdariyên ku li herêmê 
serwer bûne. Di dîroka nêz de jî, 
rejîma Baas serwer bû. Di nava 
vê liv û tevgerê de, kombûnek ji 
bawerî û netewên cuda jî çêbû. 
Gelên Asûrî-Suryanî, Kurd wekî 
xwecihên herêmê tên zanîn. Lê 
gelên ereb, ermen, çerkez jî di 
demên cuda de hatine herêmê. 
Di encam û polîtîkayên hatine 
meşandin de, gelê asûrî-suryanî 
li herêmê nemaye. Di roja 
îroyîn de zêdetirîn kurd û ereb, 
hejmarek biçuk jî ermen û çer-
kez hene.
Di sedsala 3’yemîn a piştî 
zayinê )P.Z( de Xirstiyanî weke 
ol derbasî herêmê bû. Li gorî 
dîroka hatiye nivîsîn Misliman 
di sedsala 16’an a Hicrî )P.Z 
637( bi serkêşiya Ebû Ûbeyda 
El-Cerah hatin Minbicê û bi 
tîfaqek bi eşîrên Texlib ên xiris-
tiyan re bêyî şer li herêmê bicîh 
bûn. Di sala 1879’an de komên 
Çerkesan ên bi darê zorê ji 
bakurê Qafqasiya hatibûn der-
xistin, hatin Minbicê û li vir 
bicih bûn. Ermen jî di dema 
komkujiyên Osmaniyan de ji 
Anatolya û Bakûrê Kurdistanê 
reviyane û hejmarek mezin li 
vir bicîh bûye. Tirkumen jî di 
dema Osmaniyan de hatine van 
herêman.
Gelan hev hembêz, desthilatan 
tune kirin
Xala hevpar a di navbera hemû 
gelên hatin vê herêmê de ew e 

ku her gelek ê pişt xwe hewand 
û hembêza xwe jê re vekir. Lê 
her desthilatdariyekê bi xwe 
re komkujî û wêranî jî aniye. 
Herî dawiyê polîtîkaya înkarê 
ya Baas, di 4 salên dawî de jî 
hovîtiya DAIŞ ku hêza xwe ji 
Tirkiyeyê digire, hat meşandin.
Heya sala 1931’an hejmara 
şêniyên herêmê 3 hezar û 800 
kes bû. Di sala 2004’an de, 
li gorî serjimartineke Buroya 
Navendî ya Statîstîkan )CBS( 
nifûsek biqasî 100 hezar kes 
hat tesbîtkirin. Di sala 2011’an 
de hejmar derket nêzî 500 hezar 
kesî.
Li vî bajarê kevnare 2 tebeqeyên 
civakê serwer in. Ev jî êl û 
rewşenbîr in. Nemaze herî zêde 
li ser vê civakê biryara ruspiyên 
eşîran û rewşenbîran derbasdar 
e. Lewra herî zêde di nav civa-
ka Minbicî de, ev herdu tebeqe 
diyar in.
Ereb, Çerkes û Kurd xwe di 
sazûmaniya eşîreyan de rêxistin 
dikin. Weke mînak li herêmê êlên 
ereban ên herî mezin Bûbena, 
Ewn, Benî Saîd û Bûsiltan, El-
Cêsat, El- Xenayim, Benî Saîd, 
El-Niêm, Wild Elî, El-Hemdûn, 
Hinadî, BoXemîs, Imêrat, Xi-
laz, Xenayim, El-Bodibiş, Bo-
salih, Begara, Ceabira, Mecadi-
ma, Bereq, Xenafira, Xerawîn, 
Weheb, Demalix û nêzî 65 êlên 
din jî hene.

Ji êlên Çerkesan jî Hetqo, Ma-
ratqo, Ktaw, Leêş, Bexwaşa, Ol 
û Beydanoqa. Her wiha ji êlên 
kurdan Berazî û kêtik hene.
Beşek mezin a vê civakê xwen-
dekar û rewşenbîr in ku gelek 
helbestvanên navdar jê derke-
tin. Lê rejîma Baasê ev herdu 
tebeqe ji bo berjewendiyên xwe 
bikar dianîn.

Di vê çarçoveyê de rejîmê ji 
bo rêvebirina hemû navend û 
dezgehên xwe yên li Kobanê; 
bi taybet ên ewlehiyê, kesên 
ji Minbicê erkdar dikirin. Bi 
vê re gel li hemberî hevûdin 

sor dikirin û nakokiyên Sey-
da û Kole derdixist holê. Viya 
heya Minbicê bandorek neyînî 
çêdikir.
Beşên rewşenbîr û eşîr ê 
Minbicê di nav şoreşa Sûriyê 
de, tu rol nelîstin û li paş man. 
Lewra nikaribûn civaka xwe 
birêve bibin û bi xwe jî bûn 
hedefa komên çete yên ku ba-
jar dagir kirin. Heya hatina 
DAIŞ’ê, komên artêşa Azad 
û El-Nusra ev herdu tebeqe 
bi temamî bêdeng kiribûn. Lê 
DAIŞ’ê bandora herî xirab li 
van kir ku di serî de dest bi ris-
wakirina eşîran, paşê bi darê 
zorê ew tevlî xwe kirin )Muba-
yea( herî dawiyê jî serî li rêbaza 
qetilkirinê da.

Her çiqasî hejmarek zelal hene 
jî, çeteyên DAIŞ’ê di nav salên 
dagirkeriya xwe de, bi dehan 
rewşenbîrên Minbicê qetil ki-
rin.

Li hemberî hovîtiya çeteyan û 
piştevanên wan, gelên Minbicê 
têkoşîna qet ranewestandin û 
bajarê rizgar kirin. Şêniyên 
ku ji ber zulma çeteyan neçarî 
derketinê bibûn, hêzên xwe 
yên parastinê ava kirin. Komên 
wekî Cebhet El-Ekrad, Şems El 
Şemal ku piştre di bin sîwaneya 
Burkan El-Firat de bûn yek, 
çend ji wana ne.  Herî dawiyê 
jî Meclîsa Leşkerî ya Minbicê 
hat avakirin û di 1’ê Hezîrana 
2016’an de hemleya rizgarkiri-
na herêmê hat destpêkirin. Di 
encama hemleyê de herêm di 
12’ê tebaxê de bi temamî rizgar 
bû.

Piştî rizgarkirinê li bajar 
rêveberiya herêmî hat avakirin 
û niha hewl dide koka firatî ya 
cihêreng nûjen bike. Ji ber vê 
yekê ku şêniyên Minbicê ev 
pêvajo wekî “serdema demok-
ratan” binav kiriye. Lê tirsa berê 
bi temamî ji ser xwe ne avêtine, 
loma ji kamerayan direvin.

br ... Minbiciyan pênase kir: Serdema 
Demokratan 
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Fehîm Işik…

Erdogane çend hefte berê bînin 
bîra xwe.Di axaftinen xwe de 
Tirkiyeye wele mezin dikir ku 
qaşo dê di çend rojan de Babê 

Erdoganê piştî Astanayê
bigirin û ji wê derê jî berê xwe 
bidin Minbice. Heta Minbicê 
tu alîkarî ji Amerîkayê daxwaz 
nedikir, digot, “Em ê Babê jî 
bigirin, Minbicê jî.” Lê piştî 
Minbicê hesabê ku dê bi pişt-
giriya Amerîkaye berê xwe 
bidin Reqqayê dikir. Te digot 
qey Sûriye mala bavê wî ye û 
dê bikare Suriyeyê bi dilê xwe 
dîzayn bike. 
Beriya civîna Astanayê rewş 
guherî. Heta wê demê çi kes li 
ber wan ranediwestiya. Heta li 
hin cihan bê şer gund û navçe 
dagir kirin. DAIŞ’ê, hin cih di 

tepsiya zerîn de dan Tirkiyeyê. 
Lê li ber deriyên Babê, ra-
westiyan. Şer xurt bû. Şîrîkên 
leşkerên tirk ango çeteyen qaşo 
Arteşa Azad, ji qadê reviyan. 
Leşkeren tirk û çeteyên DAIŞ’ê 
rû bi rû man. Li qaden şer 3 he-
zar leşkeren tirk hebûn. Hej-
mara leşkeren xwe zede kirin, 
5 hezaren din jî anîn herêmê. 
Dîsa têrê nekir. 
Nedikaribûn yek bihusteke 
jî bi peş ve biçin. Di heyama 
astengiyê de hevkariya wan a 
bi Rûsyayê re gihaşt hawara 
wan. Heleb firotin, dan rûsan. 

Çeteyên xwe bi paş ve kişan-
din. Rejîma Sûriyeyê, He-
leb girt bin kontrola xwe. Di 
encamê de Lavrove wezîrê 
derve yê Rûsyayê aşkera kir û 
got ku “Ew ê Tirkiyê û Sûriyê 
li Astanayê werin ba hev.” Piştî 
gotinên Lavrov, rayedarên 
Tirkiyeyê careke din dest bi 
teqleyan kir. Diviyabû îzaha 
vê yekê bikin. Medyaya di bin 
kontrola hikumetê de ye dest bi 
kar kirin. Helwesta Tirkiyeyê 
wekî helwesteke însanî nîşan 
dan. Ji bilî HDP’e partiyên li 
parlamentoyê jî bi helwestên 

xwe piştgiriya Erdogan u 
hikumetê kir. 

Tirkiye êdî li Babê nikare 
bi peş ve biçe. Dê Babê bi-
din Sûriyeyê. Welê dixûye, 
dê Îdlîbê jî teslîmî wan bikin. 
Heta ku mase safî bibe, dê tenê 
bi Cerablus û Azezê mijûl bi-
bin. Di meseleya herêma ewle 
de jî rewş guherî. Trump behsa 
herêmên ewle kir, lê Tirkiye jê 
xweş nebû. Em dizanin, ewil 
car Tirkiye daxwaza herêmên 
ewle kiribû. 

Lê tiştên Trump bi lêv kirin, 
ne bi dilê rayedarên tirk in. Ew 
ditirsin ku bi plana herêmên 
ewle, dê parastina Rojava xurt-
tir bibe u têkiliyên Amerîka u 
kurdên Rojava, bi taybet jî yên 
PYD’ê baş bibin. Welê dixuye 
ku bi civîna Astanayê balo-
na Tirkiyeyê careke din hewa 
jê çû. Lê ew balon ne ku tene 
hewa jê diçe, divê bi carekê 
ve biteqe. Ji bo ew balon bi 
temamî biteqe, bê şik pewîstî ji 
berê zêdetir bi hevkarî u yek-
dengiya kurdan heye.

Kurd divê li Cenevreyê bin

Hesen Karasûngûr  

Weke tê zanîn di 23’yê Çile 
de li Astanayê civînek pêk hat. 
Diyar e ku civîna Astanayê 

ji bo çareseriya pirsgirêkên 
Sûriyê yên siyasî bê wate ye. 
Eger ji Astana niqa¬şek ji bo 
çareseriyên pirsgirêkên Sûriyê 
hebûya jî wexta gelê kurd û 
pêkhateyên Bakurê Sûriyê di 
civînê de ne amade bin, tu bir-
yar ew ê ji wê civînê derneke-
vin û ji xwe wisa jî bû. 
Îhtimalek pir mezin di 8’ê 
Sibatê de ew ê çaremîn civîna 
Cenevreyê pêk bê. Girîngî 
û wateya çaremîn civîna 
Cenevreyê girêdayî beşdarbûna 
gelê Kurd û hemû civakên li ser 

axa Bakurê Sûriyê ne. Hemû 
hêz baş dizanin ku derveyî 
beşdarbûna îradeya gelê kurd 
tu civîn ew ê en¬cam negirin. 
Wexta mirov bi giştî li resmê 
Sûriyê mêze dike rastiyek der-
dikeve pêş. Li Sûriyê herêma 
herî bi ewle Ro¬java û Bakurê 
Sûriyê ye. Civaka Kurd, Ereb, 
Asurî, Suryan, Tirk¬men, Çe-
çen û Çerkez bi hev re ji-yanek 
azad û demokratik dimeşînin. 
Li ser pratîk û bingeha xwese-
riya demokratîk a sê salan îro 
li ser Federayo¬na Demokratîk 

a Bakurê Sûriyê îradeyek 
hemû civakên weke Kurd, 
Ereb, Asûrî, Suryan, Tirkmen, 
Çe¬çen û Çerkez derketiye 
holê. Li ser vî esasî belge-
ya siyasî ya Federas¬yona 
Demokratîk a Bakurê Sûriyê bi 
raya giştî re hatiye parvekirin. 
Hevpeymana federasyonê hati-
ye erêkirin û biryar hatiye girtin 
ku di rewşeke aramî de hemû 
civak û pêkhateyên li Bakurê 
Sûriyê biçin hilbijartinê. Ev 
tê wê wateyê ku pirsgirêkên 
Sûriyê yên bi giştî encax bi 

Sûriyek demokratîk û federal 
li ser lingê federasyonan bê 
birêxistinkirin. 

Wexta di pêşerojê de civîna ça-
remin ya Cenevreyê pêk bê, ne 
mimkûn e ku şoreşa Rojava û 
perspektîfa Sûriyek demokratîk 
a Federasyo¬na Demokratîk 
a Bakurê Sûriyê li ber çavan 
neyê girtin. Guman tune ku 
yek ji nîqaşên Cenevreyê dê 
li ser vî esasî be. Eger ne wisa 
be bêguman gelê kurd û hemû 
civakên demokratîk ên bakurê 

Sûriyê ew ê di projeya xwe 
ya federasyonê de xwedî bir-
yar bin. Hem parastina xwe 
xurt bikin, hem rêxistinkirina 
hemû civakên li Sûriyê xurt 
bikin, hem jî têkoşîna xwe ya 
demokratîk û dîplomatik pêş 
bixin. Pêwîst e Federasyona 
Demokratîk a Bakurê Sûriyê bi 
baweriya xwe ya demokratîk û 
bi heqîqeta xwe di civîna ça-
remin a Cenevreyê de ama¬de 
bin û mafên xwe yên xwezayî 
û demokratîk bidin qebûlkirin.

حكومة  على  المحسوبين  والمتطرفين 
المبادرات  لهذه  ونتيجة  والتنمية  العدالة 
 – اإليراني   – التركي  الثالثي  اللقاء  كان 
اجتماع  بعقد  اللقاء  هذا  وتوج  الروسي 
العسكرية  الفصائل  بحضور  أستانا  في 
جهة  من  التركي  النظام  على  المحسوبة 
والنظام السوري من جهة أخرى وتم من 
النار  اطالق  وقف  االجتماع  هذا  خالل 

ووضع آلية لمراقبة هذا االتفاق.
أستانا  مؤتمر  في  الكرد  تهميش  وعن 

وخاصة  البعض  حاول  مشايخ:"  أفاد 
بعدم  األتراك  جانبهم  وإلى  الرياض  وفد 
هذا  الديمقراطية  سوريا  قوات  مشاركة 
اللقاء متناسين بأنهم هم من يعمل فعلياً على 
األرض وهم األولى في اتخاذ اي القرار و 
ليس هذا فحسب بل لجأ البعض إلى محاولة 
وضع قوات سوريا الديمقراطية ووحدات 
حماية الشعب والمرأة في قائمة اإلرهاب 
مرة  اإلرهابية,  الجماعات  شأن  شأنها 
أخرى باءت محاوالتهم وجهودهم بالفشل.

وحول مؤتمر جنيف القادم يضيف مشايخ:
هناك دعوات دولية واسعة بحيث يضم هذا 
اللقاء جميع الفرقاء, اال ان النظام التركي 
ابعاد  المرتبطة مازالت تحاول  والفصائل 
الحركات السياسية الكردية وخاصة حزب 
االتحاد الديمقراطي عن حضور هذا اللقاء.
ويمضي مشايخ إلى القول:" نحن كحركة 
كردي  وفد  حضور  على  نعمل  سياسية 
هذا  إلى  الفيدرالية  باسم  وفد  أو  مستقل 
اللقاء ويقيَم مشايخ الدور الكردي في هكذا 

لقاءات بالقول:" كل متابع للشأن السوري 
لن  لقاء  أو  مؤتمر  كل  إن  بوضوح  يرى 
الممثلون  عنه  غاب  إذا  النجاح  له  يكتب 
الحقيقيون عن الكرد وأكبر مثال على ذلك 
وكذلك   )2( وجنيف   )1( جنيف  مؤتمر 
هناك محاوالت  بأن  مشايخ  وينوه  أستانا, 
باسم  جنيف  إلى  الكرد  لحضور  حثيثة 

فيدرالية شمال سوريا.
شمال  كشعوب  :أننا  القول  مشايخ  ويعيد 
السياسي  الحل  جانب  إلى  نقف  سوريا 

لألزمة السورية الخانقة ونقف إلى جانب 
كل من يسعى إلى إزالة القوى اإلرهابية.

وفي ختام حديثه دعا مشايخ كافة الفصائل 
الكردية لتحمل مسؤولياتها التاريخية لوحدة 
الصف والموقف الكرديين واستغالل هذه 
ولدرء  الكردي  للشعب  السانحة  الفرصة 
التي  والمؤامرات  والمخططات  المخاطر 
تحال ضد أبناء شعبنا والوقوف أمام جميع 
العادلة  لقضيتنا  المعادين  المتربصين 
التركية  الشوفينية  التيارات  وخاصة 

باإلسراع  وندعو  والعربية  والفارسية 
لحل  كردستاني  وطني  مؤتمر  عقد  إلى 
الشعب  ولتمثيل  البينية  الخالفات  جميع 
الدولية  المحافل  جميع  في  الكردستاني 
الكردي  شعبنا  وطموحات  آمال  وتحقيق 
ولصيانة  معه  المتعايشة  الشعوب  وجميع 
كافة  بين  المشترك  والعيش  األهلي  السلم 

المكونات.

 في تلك المنطقة تحظى فلسفةُ حزب العمال 
حزُب  وكان  واسعة.  بشعبيّة  الكردستاني 
الموالي   HDP الديمقراطي  الشعوب 
برلمان  في  مقعداً  بـخمسيَن  فاز  قد  للكرد 
تركيا، وفازت األحزاب المحلية التابعة له 
بانتخابات مجالس البلديات في 103 بلدية.
في بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، ومن 
بشّن  التركية  الحكومة  قامت  ثانية،  ناحية 
ثالُث  ــ وهو   HDP الـ حملٍة على حزب 
أكبر حزب سياسي شارك في االنتخابات 
الوطنية األخيرة في البالد، حيُث فاز بستة 
من  عشرةً   فاعتقلَت  ــ  صوت  ماليين 
الرؤساُء  فيهم  بمن  البرلمان  في  أعضائه 

المشتركون من الذكور واإلناث.
وقد تحّركت السلطاُت إللقاء القبض على 
جميع  في  للبلديات  المشتركين  الرؤساء 
بتعيين  وقامت  الكردية،  المناطق  أنحاء 

أمناَء من قبل الحكومة ليأخذوا أماكنهم.
 حتى اآلن تم تعيين عدٍد من األمناء ليتولوا 
يُقّدر بـ 40 من أصل 103هيئة  إدارة ما 

إدارية.
أول األشياء التي فعلها األمناُء في األسابيع 
المدراء  بفصِل  المباشرةُ  هو  األخيرة 
المراكز  بعض  وبإغالق  التنفيذيين، 
شيكات  قانونية  عدم  وإقرار  النسائية، 

الرواتب التي يتّم تداولها.
بالفعل،  النساَء  تستهدف  الحملة  "هذه 
للمرأة"  التابعة  المنظمات  بإغالق  وتقوم 

من  البرلمانية  النائبة  أوجا،  فلكناز  تقول 
ديار بكر:" إنها ضربةٌ موّجهةٌ  ضّد حرية 
من  كثيرة  بتصريحات  أدلوا  لقد  المرأة". 
هذا القبيل مثالً: )عليِك أن تذهبي وتُنجبي 

ثالثة أطفال(. 
في  الجنسين  حقوق  في  التعديل  إجراُء 
المناطق الكردية في شرق تركيا يعود إلى 
أكتسب  أنه  مع  الزمن،  أكثر من عقٍد من 
الـ  حزب  كان  عندما  الحكومة  في  زَخماً 
المستوى  على  حسناً  بالًء  يبلي   HPD

القومي في السنوات القليلة الماضية،
 ورغم أنه حزٌب مواٍل للكرد، فهو يضّم 
معظُم  التركي.  الِعرق  من  أعضاَء  كذلك 
فلسفة الحزب تنبثق من أيديولوجية حزب 
عبدهللا  زعيمه  كان  حيث   ،PKK الـ 
من  يُعلي  المبكرة  المراحل  منذ  أوجالن 
حتى  للرجل،  ُمساٍو  كشريٍك  المرأة  شأن 

في ساحة المعركة.
الكردستاني  العمال  حزَب  فإن  وبالتالي 
الميول  ذوات  النساء  من  للكثيِر  بالنسبِة 
بطالً  يُعتبر  والغرب،  تركيا  في  اليسارية 
للمساواة بين الجنسين، وهو الذي  ملحميّاً 
نجح ــ بعكس الجماعات الثورية األخرى 
ــ في أن يضع مبادئهُ موضَع التنفيذ، ليس 
في  أيضا  بل  القتالية،  الساحات  في  فقط 

المنازل.
يسوده  كان  تقليدٍي  مجتمٍع  في  هذا  َحَدَث 
تعّدد  كان  حيث  بقوة،  األبوّي  النظاُم 

يتّم  الشرف  وجرائم  شائعاً،  الزوجاِت 
بالجلوس  للفتيات  يُسَمح  يكن  ولم  تقبلّها، 
يكن  ولم  آبائهن،  مع  واحدة  طاولة  إلى 
متاحاً للمرأة الُحبلى أن تظهَر على رؤوس 
األشهاد. وكانت النسوة يُؤنّبن إن شوهدن 

وهّن يضحكن.
الـ  حزب  نفذها  التي  األمور  أول  ومن 
HPD هو أن قّرر عدَم السماح ألي رجل 
لديه أكثر من زوجة أن يُمثّل المكتب، أو 
أن يشغل أّي منصٍب حزبّي من أّي نوع. 
يُحَرمون  اعتداء  بأي  المدانون  واألزواُج 

على نحٍو مماثٍل من عضوية الحزب.
في  تتمثل  كانت  االبتكارات  أكبر  لكّن   
الرئاسة المشتركة على كل مستوًى، ومبدأ 
في  الخاصة  لقراراتهن  النساء  صناعة 

القضايا المتعلقة بالمرأة.
"لقد سبّب هذا تحوالً ال يمكن لَك أن تتخيّل 
بيستاس،  دانيش  ميرال  تقول  مستواه"، 
النائبة البرلمانية من أضنة، جنوب تركيا.

بين  المساواة  مبدأ  على  التركيز  إن 
وفي  الكردية  البيوت  في  تعّمَق  الجنسين 
الحياة األسرية. توجُد العديُد من الحركات 
السياسية التي تنادي بالمساواة في الحقوق، 
بغسل  الرجال  يبدأ  أن  يعني  ال  هذا  لكن 

األطباق.
يلماز:"  سادات  الكردي  الصحفي  يقول 
مجّرد  من  أبعُد  هو  المواقف  تغييَر  بأن 
كالم". عندما جاء أوَل مرة إلى البيت في 

قريته الريفية عائداً من الكليّة، وبدأ غسَل 
يوم  ذات  خالهُ  دخل  والدته،  مع  األطباق 
وقام بتوبيخهما. "أرسلناَك إلى الكلية لتتعلَم 

كيف تصبح رجالً"، هذا ما قاله.
"ال استطيع القول إن كل شيء يجري على 
بيستاس.  تقول  البيت"،  في  المساواة  قدِم 
"لكن المرأةَ تقول وهي مرتاحةٌ:" إن كنُت 
موجودةً في المطبخ, فينبغي عليَك أيضاً أن 
تكون موجوداً في المطبخ". وعندما تكون 
أن  الزوج  من  المنتظَر  فإّن  ُمعيلةً  المرأة 
يأخذ على عاتقه حّصةَ األسد من األعمال 
المنزلية؛ وإن لم يقم بذلك فبإمكان المرأة 
الذهاب إلى مركٍز نسائي والتقّدم بشكوًى 

رسمية.

حول  أبي  معي  يتشاور  اآلن  البيت  "في 
كل شيء", تقول بيلين أوجس، البالغة26 
الدوليّة.  العالقات  في  طالبة  وهي  عاماً، 
ويمكنني  السياسة،  في  نتناقش  "نحن 
مني  تريُد  واآلن  شفافية،  بكّل  مواجهته 
لي:"  يقولون  قّوةً.  أكثَر  أكوَن  أن  أسرتي 
احصلي على رخصة قيادة بحيث تتمكنين 

من تحقيق استقالليتك".
اآلنسة أوجس التي ترتدي المالبَس الضيقة 
مكياجها،  في  وتُسرف  العالي  والكعَب 

بالكاد يبدو عليها الجانُب الثوري.
وهي جالسةٌ في أحد مقاهي ديار بكر مع 
اثنتين من صديقاتها, تتبادل معهما قصَص 

الالتي  النساء  عن  سمعنها  التي  الحرب 
القناصات  هن  "النساء  ــ  الغريال  في  كّن 
ومثلما  أوجس.  اآلنسةُ  تُّصرح  األفضل", 
هّن متشابهات في طريقة اللبس، فإن لكل 
واحدة منهن أيضاً شاالً يغطّي الذراعين، 
وتُرتبَن األوشحة والستراِت الصوفية وهن 
جيشنا  "لدى  الحديث.  أطراف  يتجاذبن 
صديقتيها,  إحدى  تقول  مقاتالت"،  نساٌء 

"األتراك ليس لديهم".
عن  كتابين  ألّفت  التي  ديمر،  أرزو  تقول 
الُمقاتالت الكرديات:" بأّن الدوَر األنثوي 
في الوحدات العسكرية الكردية كان عامالً 
المساواة  على  المتزايد  التأكيد  في  رئيسياً 

في الحقوق بشكل عام.
وألنهّن  تنظيمهّن  من  تأتي  "قوتهّن 
دائماً  "هناك  الكاتبة,  تقول  مسلّحات"، 
رجاٌل يعتقدون بأن النساَء عبيد, ولكن حين 
يخافون  الرجاَل  فإّن  مسلّحة،  قوةً  يُشكلَن 

منهن".
تركيا، واآلنسة  الكتابين في  تم حظُر كال 
ديمر تواجهُ اآلن محاكمةً جنائية بسببهما. 
وُصِدرا  واسعة،  شهرةً  أيضاً  حققا  وقد 
الكتب  بطبعاٍت متعددٍة واندرجا في قوائم 
األكثر مبيعاً، حتى في غرب تركيا وسط 

العرق التركي.
القانون في جامعة  وهاب جوشكن: أستاذ 
دجلة في ديار بكر، والناقُد لحزب العمال 
ترقية األحزاب  بأّن  يعترف  الكردستاني، 

من  أبعد  تأثيٌر  له  كان  للمرأة  الكردية 
مناطقهم األصلية.

"لقد أثّر هذا كذلك في األحزاب السياسية 
أكبر من  ترشيح عدٍد  لتعلَن عن  األخرى 
ويقول  أيضاً",  تركيا  غرب  في  النساء 
مضيفاً "وقد زاد ذلك أيضاً من إبراز دور 
عن  فضالً  االجتماعية،  الحياة  في  المرأة 

تأثيرها في الحياة السياسية".
وبينما ال يوجُد أيُّ حزٍب قومٍي آخر لديه 
من النساء من يُمثلن 50% من الدوائر مثلما 
لدى حزب الـ HPD, فإّن عدَد المرشحين 
السياسيين من النساء قد ازداد بشكٍل كبيٍر 
حتى لدى الحزب الحاكم AKP, الحزب 

اإلسالمي المحافظ.
وقالت اآلنسة بستاس القانونية بأنها تتوقع 
قانون  ظل  في  التركية  الحكومةُ  تقوَم  أن 
الذي  الملموس  التقّدم  بتعطيل  الطوارئ 
حققته المرأةُ الكردية. إّن إعادةَ األوضاع 
صعوبة،  أكثَر  سيكون  الوراء  إلى 
القمع هذه لن تصل في  وأضافت: "حملةُ 
قوتها إلى الدرجة التي نغيّر فيها مبادئنا".

Rod Nordland .
The New York Times

حزب  إعالم  مكتب  وتحرير:  ترجمة 
االتحاد الديمقراطي 

تتمة ... حملُة القمع في تركيا تهّدد المالَذ الذي شيّده الُكرد
 للمساواة بين الجنسين

تتمة ... مشايخ: أيُّ لقاٍء يغيُب عنهُ الُكرد لن يُكتَب لهُ النجاح
Li Tirkiyeyê darbe

Mihemed Emîn Yildirim 

Di rojnameya Washington 
Post de nûçeyek balkêş hat 
weşandin. Îdia ew e ku di sala 
2017’an de Tirkiye di nava wan 

dewletan de ye ku dê darbe lê 
pêk bê. Li gorî nûçeyê nexşeya 
161 dewletan hatiye derxistin 
û dewletên ku îhtîmala herî bi-
lind darbe lê pêk bên Tirkiye di 
rêza pêncemîn de cih digire.
Wexta mirov li rewşa van 
dewletan dinêre, tê dîtin ku 
dewletên herî paşvemayî, 
nirxên demokrasiyê lê herî kêm, 
aloziya siyasi, aborî û leşkerî 
di asta herî jor de ne. Ji ber vê 
ev îdiaya rojnameya Washing-
ton Post ku îhtîmala darbeyê li 
Tirkiyê pêk bê ne tiştekî dûrî 

aqilan e. Dewleta AKP û Er-
dogan di nava qurebûneke pir 
zêde de ne. Rewşa Tirkiyê li 
ber çavan e. Aloziya aborî her 
ku diçe kûr dibe. Siyaset xiti-
miye û di nava krîzê de ye.

Tenê ji bo ku dîktatorî û dest-
hilatdariya xwe biparêzin zext 
û zilma li ser civakê bi pêş di-
xin. Rewşenbîr, akademîsyen, 
rojnameger, kedkar, şoreşger, 
sosyalîst yanî her kes hedefa 
dîktatoriya Erdogan e. Ji van 
hemûyan zêdetir jî Tevgera 

Azadiyê û gelê kurd hedef e. 
Hîn jî şerekî bê exlaq û dij-
war li ser gelê kurd tê me-
şandin. Parlamenterên ku bi 
îradeya milyonan hatine hilbi-
jartin, şaredar û wekîlên wan, 
siyasetmedarên kurd û alîgirên 
wan îro bi hezaran di zindanan 
de ne. 

Sedema vê rewşa ku Tir-
kiye îro tê de ye, bêguman 
dîktatoriya faşîst a Erdogan û 
AKP’ê ye. Tirkiye xistine rew-
şeke wisa ku darbe wek tiştekî 

ji rêzê tê nîqaşkirin. Ji 15’ê 
tîrmeha 2016’an heta roja îro 
li Tirkiyeyê du darbe pêk hatin. 
Darbeya 15’ê Tîrmehê nîvçe 
ma, beranberî wê dij-darbeya 
faşîst a Erdogan û AKP’ê xwe 
serkeftî dibînin. Li cîhanê tu 
cih ji bo Tirkiyeyê tune ye, Lê 
di milê zordestî û dîktatoriyê de 
di rêzên pêş ên lîsteyên cîhanê 
de cih digire. Rastiya dîktatorî 
û desthilatdariya AKP’ê û Er-
dogan û îmaja wan a di qada 
navneteweyî de ev e. 

Li hemberî vê dîktatorî û 
faşîzma AKP’ê, Tevgera 
Azadiyê û gelê kurd bê navber 
di nava têkoşîne de ne. AKP 
û Erdogan çawa bi zîhniyeta 
faşîst û dîktatoriyê dixwazin 
desthilatdariya xwe xurt bikin, 
dê têkçûna desthilatdariya wan 
jî ne normal be. Nakokiyên 
ku îro li Tirkiyeyê hene dij-
war, radîkal û di asteke bilind 
de ne. Têkoşîna li hemberî vê 
desthilatdarî û dîktatoriyê tê 
dayîn jî pêwîst e pir dijwar, 
radîkal û di asta jor de be.

 Bi tevna birati¬ya Kurd û Ereb
 sekna li hemberî faşîzmê!

Qasim Engîn 
 
Gelê Ereb û Kurd di êrîşên şerê 
cîhanê yê yekem de hatin parçe 

parçe kirin. Kurd bûn çar parçe 
û li her parçeyekî, di bin destê 
dewleteke din a mêtînger de, 
tevahî mafên wan ên civakî, 
gelêrî û netewî hatin înkarkirin. 
Bi înkarê re, dest bi tunekirinê 
kirin û li her çar parçêyan jî 
komkujî li ser Kurdan pêk anîn. 
Tam nod sal bûye ku Kurd dix-
wazin xwe ji vê rewşa kambax 
a heyî xelas bikin, lê mixabin 
hê jî qir¬kirina çandî ya ku li 
ser wan hatiye ferzkirin, derbas 
nekirine û rojane bi xeteriyên 
mezin re rû bi rû ne. 

Her çendî ti carî nehatiye zi-
man jî, neteweyeke din a ku bi 
parçebûnê re rû bi rû ye, Ereb 
in. Ereb di bin navê bîst û du 
dewletan, di nav xwe de parçe 
parçe kirine. Dîsa gelê Ereb 
wiha kirine ku, dema mijar tê 
li ser parçebûyîn û dijminahiya 
her kes Ere¬ban fêm dike. 

Rûmet û heysiyeta gelê Ereb 
binpê kirine. Li cîhanê gelê 
Ereb kirine pêkenoka xwe. Dîsa 
bi peydekirina gelek komên 
çete weke El-Qaîde û DAIŞ’ê 

ve giştî cîhana Ereb terorîze, 
teşhîr û tecrîd kirine. 
Şerê Cîhanê yê Sêyemîn li 
ser me tê ferzkirin, careke din 
neviyên Os¬maniyan ku tam 
400 salî him Kur-distan û him 
jî erdnîgariya Ereban dagir 
kiribûn, dixwazin erdnîgariya 
me dagir bikin.Li aliyekî êrîşên 
hêzên navdewletî, li aliyekî jî 
êrîşên dewleta Tirk!. Lê li aliyê 
din jî; ji ber ku Ereb par¬çe ki-
rine, yek dewleteka Ereb dengê 
xwe li hemberî komkujiyên 
dewleta Tirk û her wiha hêzên 

navdewletî dernaxin. 
Baş e, giştî gelê Ereb û gelê 
Kurd, wê xwe li hemberî êrîşên 
dewleta faşîst a Tirk çawa xwe 
biparêzin, wê çawa bikaribin 
xwe ji van rojên kambax û 
wêran xelas bikin? 

Di Şerê Cîhanê yê Yekemîn 
de; Er¬men, Asûr, Çerkez, 
Cihû, Ereb û her wiha Kurd ji 
ber ku nebûn yek, heta hinek ji 
wan bûn amûrên dewleta Tirk 
û hêzên navdewletî, gelek êş 
û azarên pir giran kişandin. 

Komkujî, jenosîd, sayko, terte-
le û parçebûyîn bûbûn çarenûsa 
me. 

Ger em îro nexwazin heman 
rewş ca¬reke din dubare bibe, 
pêwîste ku di serî de Ereb û 
Kurd û gelên din yên herêmê 
tekez xwe bikin yek, ku bi-
karibin faşîzma dewleta Tirk 
rawestînin û pêşî li parçebûnê 
bigi¬rin. 
Bi hêviya ku vê carê dîrok du-
bare nebe !

لجنةُ الكادحين في مدينة قامشلو 

تقرير: حسينة عنتر
الكادحون هم نواة الثورات التي قامت في 
العالم، بل هم الفئة األكثر ضرراً من فئات 
الشعب وهم يشكلون األغلبية الساحقة في 
أي مجتمع، وعلى هذا األساس وبعد قيام 
مقاطعة  ُعمال  رأى  آفا  روج  في  الثورة 
بهم   خاصة  لجنة  إقامة  الجزيرة ضرورةَ 
تحمي حقوقهم وتساندهم  وتوفر لهم ُسبل 

األمن واألمان، فقاموا بتأسيس لجنة 

الكادحين بمدينة قامشلو، في البداية تأسيُس 
المدني SCS في ظل  المجتمع  مؤسسات 
TEV- الديمقراطي  المجتمع  حركة 
DEM ، تم تشكيُل عدة اتحادات وتفعيلها 
وذلك لضمان حق العمال والكادحين،  لهذا 
ارتأت صحيفة االتحاد الديمقراطي إعداَد 
تقريٍر حول عمل لجنة الكادحين بمقاطعة 

الجزيرة . 
للجنة  المشتركة  الرئيسة  محمد  نبيلة 

الكادحين في قامشلو: 
بعد إعالن اإلدارة الذاتية وتأسيس هيئاتها 
 scs المدني  المجتمع  مؤسساُت  وصلت 
إلى هدفها لتنظيمها فئات وشرائح واسعة 
عن  اإلعالن  تم  وعليه  المجتمع،  من 
وضّم  المدني  المجتمع  مؤسسات  حّل 
وبعدها  المختصة،  الجهات  إلى  اتحاداتها 
مستوى  على  الكادحين  لجنة  تأسيُس  تم 
احتياج  لتأمين  وذلك  والمقاطعة،  المدن 
اللجنة،  لهذه  العاملة  والطبقة  المجتمع 
وباشرت  ذلك،  على  بجديّة  الوقوف  وتم 
التابعة  المدن  لجان  بتشكيل  اللجنة  هذه 
للمقاطعة ومنها لجنة الكادحين في قامشلو، 
وقامت هذه اللجنة بتأسيس أول نقابة لعمال 
الموسمين وبمناسبة يوم العمال العالمي في 
النقابة،  تم اإلعالن عن هذه   2016/5/1
تضم  قامشلو  في  الكادحين  لجنة  أن  علماً 
السائق  بشؤون  تهتم  التي  السائقين  غرفة 
واالهتمام بمشاكله وحلها، كما تضم نقابة 
النقابات  من  العديد  ستضم  التي  العمال 
العمالية منها نقابة العمال التي تم اإلعالن 
عنها في نفس إعالن اللجنة – نقابة عمال 

لها،  تابعة  لجان  عدة  تشكيل  وتم  البناء، 
كما يتم التحضير إلتمام لجان هذه النقابة 
وأكدت  األول.  كونفراسها  عقد  أجل  من 
نبيلة محمد: تعمل لجنة الكادحين من أجل 
إنشاء نقابة عمال المعامل والمشاغل ويتم 
وقت،  بأقرب  كونفراسها  لعقد  التحضير 
مكثفة  بزيارات  اللجنة  هذه  قامت  حيث 
ضمن  الواقعة  والمشاغل  المعامل  على 
ثالث  من  أكثر  اللجنة  هذه  صالحيات 
للعمال عن  المفصل  الشرح  ويتم  مرات، 
أهمية ودور النقابة في الدفاع عنهم ومنع 

استغاللهم وتأمين حياة كريمة لهم 

عبد الحليم عثمان الرئيس المشترك للجنة 
الكادحين في قامشلو: 

التي  العقبات  بعض  عن  للصحيفة  تحدَث 
تعترضهم من أجل إقناع العمال باالنضمام 
إليهم: ال يخلو األمر من أن هناك صعوبات 
نالقيها في إقناع العمال بذلك وعدم تعاون 
رّب العمل معنا، وهناك عدة عوامل مثل 
المفهوم الخاطىء الذي يراود العامل على 
أنه إذا طالب بحقوقه فال يوجد أحد ألنصافه 

وربما يُطرد من عمله، والبعض اآلخر يقع 
تحت تأثير جهات معينة ال تريد التعاون، 
ورغم كل تلك الصعوبات نحن مّصممون 
عاتقنا  على  تقع  التي  المهام  إنجاز  على 
ألن قدوتَنا في العمل والنضال هم شهداؤنا 
ونحن  أجلنا،  من  بحياتهم  ضحوا  الذين 
بصدد إنشاء نقابات كافة فئات العمال من 
وحرفيين  وزراعيين  وصناعيين  مهنيين 
والشركات  المؤسسات  عمال  وكذلك 

عثمان  تابع  ثم  الذاتية.  لإلدارة  التابعة 
للعمال  حققناها  التي  المكتسبات  ومن 
قمنا بالتنسيق مع اتحاد األطباء في مدينة 
قامشلو من أجل معالجة العّمال مجاناً، من 
كما  للعاملين،  صحّي  دفتر  توفير  خالل 
يتم مناقشة تقرير إلنشاء مؤسسة تأمينات 
اجتماعية خاصة بالعمال وبسواعد العمال 

تبني الحضارات واألمم.  

اتّحاد نقابة السائقين في مقاطعة الجزيرة

إّن السائَق الناجح هو السائُق الوقائي الذي 
بالصبر،  يُحّصُن نفسه باألخالق والتحلي 
للتعامل  ذا صدٍر رحب، جاهزاً  يكون  ثم 

مع أخطاء الغير من سائقين ومشاة، وال 

هي  للسائق  الشخصية  األخطاَء  أّن  سيّما 
وطاعةُ  الطرق،  لحوادث  سبباً  أكثُر 
العقوبة  القانون ال تنطلق من الخوف من 
وإنما من مسلك إنساني حضاري أخالقي، 

للسلوك  مظهر  بمثابة  الطاعة  هذه  فتغدو 
دور  وعن  األخالقي  والُرقي  الحضاري 
يكتسب  ولهذا  السير،   تنظيم  في  السائق 
صاحب  باعتباره   خاصة  أهميةً  السائُق 
القرار والقادر على تغيير وجهة السير إذ 
في  األمر  ما وتدارك  له خطٌر  تراءى  ما 
الوقت المناسب،  ففي ظل هذه األوضاع 
المأساوية  التي تعيشها روج آفا و الحرب 
ُمحبّيها  عيوُن  تغفل  لم  داعش،  ضد 
والقلقون على راحتها وسالمة مواطنيها، 
وبما أن سائقي التكاسي يعتبرون الواجهة 
بادرت  لذلك  منطقة  ألي  للزائر  األولى 
TEV-(الديمقراطي المجتمع  حركة 
DEM ( إلى تأسيس اتحاد نقابة السائقين 
في قامشلو. اُنشئَت هذه النقابة منذ سنتين، 
وهي مؤلفة من سبعة أعضاء تم انتخابهم 
من السائقين، وهم الرئاسة المشتركة ليلى 

محمد  أحمد  خلف-  بهجت  ماهر  عمر- 
إبراهيم مسؤول أرشيف- نجم الدين عثمان 
لجنة تنظيم المنطقة الشرقية- داوود العبد 
هللا لجنة المالية – إبراهيم قرطميني تنظيم 

الشاحنات- بيمان نواف استعالمات.

السائقين  حقوق  حمايةُ  عاتقهم  على  تقع   
وحّل مشاكلهم وتأمين مطالبهم من الناحية 
الخدمية وتأمين المحروقات من المازوت 
والبنزين لسائقي السرافيس وخطوط النقل 
الداخلي في المدينة، ويتّم تأمين كمية من 
توزع  يومياً   ليتر   25 بحدود  المازوت 
لكل سائق وبسعر التكلفة 40 ل س، وتم 
للمنطقة  كازية الزكين عارف  تخصيص 
الغربية وكازية الجزيرة بالمنطقة الشرقية 
بمدينة قامشلو، وهناك محاولة لتزويد كمية 
المازوت للسائقين بسبب شكواهم المستمرة 

اليومية.  حاجاتهم  تكفي  ال  ليتر   25 بأن 
وكذلك ال يقتصر عمل اتحاد نقابة السائقين 
معالجة  يشمل  بل  المدينة  سرافيس  على 
وحل مشاكل سائقي الفوكسات والشاحنات 
والباصات من مالك قامشلو، أما السيارات 
مثل  بها  خاصة  نقابةٌ  فلها  المالك  خارج 
من  وغيرها  عامودا  رميالن-  تربسبيه- 
مناطق روج آفا، وكذلك على النقابة ايصال 
المختصة  الجهات  إلى  السائقين  شكاوى 
بين  صدام  أي  تفادي  محاولة  وباإلضافة 
ما  فإذا  والسائقين  الركاب  وبين  السائقين 
حصل شجار بين السائقين على مشكلة ما 
فتبادُر  السير  دور  بين  على سيبل خالف 
بحيث  القائم  الخالف  لفّض  الصلح  لجنة 
النقابة  تقوم  وكذلك  الطرفين،  ترضي 
بالعمل على تأمين مقترحات السائقين من 
تعبيد الطرق ووضع إشارات المرور في 

األماكن المخصصة  واللوحات اإلرشادية 
على مفترق الطرق ووضع تسعيرة موّحدة 
الترافيك  هيئة  ومساعدة  السائقين  لجميع 
للسائقين  المطلوبة  التسهيالت  وتقديم 
المستطاع  قدر  على  النقابة  مع  وتعاونها 
فترة  للسائقين من  تدريبية  وإقامة دورات 
تنظيم  لقواعد  السائق  ليخضع  ألخرى 
السير واستعمال الطرقات العامة والفرعية 
وإجراء امتحانات السواقة وتحقيق شروط 
العامة،  والسالمة  المركبات  في  المتانة 
الخط  لسائقي  كراج  تخصيص  كذلك  و 
قواعد  يخالف  من  كل  ومخالفة  الداخلي 
بهذه  الجميع  التزام  على  والتأكيد  المرور 
من  المواطن  سالمة  لضمان  القواعد 

حدوث الحوادث
تقرير: حسينة عنتر    
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مشروع تركي لفرض التجنيد االجباري على 800 ألف سوري!

التركي  التضييق  من  جديدٍة  خطوٍة  في 
على الالجئين السورين، كشفت مصادر 
إعالمية تركية عن وضع مسودة لقانون 
السوريين  على  االجباري  التجنيد  يسن 
تتراوح  الذين  تركيا  في  الموجودين 

أعمارهم بين 18 و 42 عاماً.
"زمان"  نقلت صحيفة  السياق،  هذا  في 
التركية عن مستشار رئيس حزب الشعب 
المسؤول  المعارض  التركي  الجمهوري 
"أوزتورك  الخارجية  السياسات  عن 
سن  في  السوريين  "إن  قوله  يلماز" 
الفتيات  برفقة  يتجولون  التركي  التجنيد 
فيه  يستشهد  الذي  الوقت  في  األتراك 

الجنود االتراك في الباب".
الرئيس  مستشار  فإن  الصحيفة  وبحسب 
شبان  وجود  من  غضبه  أبدى  التركي 
سوريين يتجولون في تركيا " في وقٍت 
يستشهد فيه الجنود األتراك في الباب"، 

وفق تعبيره.
 ويرى يلماز أنه يمكن تجنيد 819 ألف 

يتجاوز  الذين  السوريين،  من  شخص 
ماليين الجئ سوري  ثالثة  نحو  عددهم 

في تركيا.
وتتوافق التصريحات التركية الجديدة مع 
بحق  أنقرة  تنتهجها  بدأت  التي  السياسة 
الالجئين السوريين، الذين دفعت باآلالف 
منهم إلى القتال ضمن فصائلها المسلحة 
بعد أن فتحت باب التطوع شبه االلزامي 
مخيمات  في  الموجودين  للسوريين 

اللجوء.

لتدريب  معسكرات  عدة  تركيا  وتقيم 
مقاتلين سوريين في الوقت الحالي تحت 
حلب  "شرطة  بينها  عديدة  مسميات 
الحرة"، لتقوم بالزج بهم في ساحة القتال 

السورية.
كما تتزامن تصريحات المسؤول التركي 
Change." مع إطالق حملة عبر موقع
org" تدعو لتجنيد السوريين في صفوف 
"جندوهم  عنوان  تحت  التركي  الجيش 
وحظيت  سوريا".  أجل  من  ليحاربوا 

الموالية  اإلعالم  وسائل  باهتمام  الحملة 
الردوغان.

الدكتور في العلوم السياسية محمد كمال 
جفا رأى خالل حديثه إلحدى القنوات إن 
الوقت  في  تركيا  تتخذها  التي  الخطوات 
الحالي تأتي في سياق االتفاق الروسي - 
التركي، موضحاً أن اردوغان ال يستطيع 
نفسه بشكٍل مباشر ولكنه  االنقالب على 
إلى  للعودة  السوريين  يدفع  أن  يستطيع 
بالدهم عن طريق الضغط عليهم، وذلك 
اإلعالم  وسائل  طريق  عن  التمهيد  بعد 

التي تشجع هذه الخطوة بشكل كبير.
تفرط  لن  أنقرة  أن  جفا  الدكتور  ويرى 
بسهولة  السورية  والكفاءات  بالخبرات 
لذلك فتحت باب التجنيس لهذه الكفاءات، 
تنتقي من تريد تجنيسه ستعمل  وبعد أن 
بهدف  السوريين  على  التضييق  على 
دفعهم للعودة إلى سوريا، أو القتال تحت 

كنف السلطات التركية.

قضية  من  األكبر  الرابح  تركيا  وتعتبر 
استعملتهم  الذين  السوريين  الالجئين 
دفعت  التي  أوروبا  على  ضغط  كورقة 
أولى،  كدفعة  يورو  مليارات   3 لتركيا 
في  إلدخالها  تسهيالت  إلى  باإلضافة 
السوريين  منع  مقابل  األوروبي  االتحاد 
تركيا  لتحاول  أوروبا،  إلى  التدفق  من 
سياق  في  الورقة  هذه  استغالل  مجدداً 
تبعيتهم  إهمال  دون  موسكو،  مع  اتفاقها 
مع  الحدود  قرب  وزرعهم  تركيا  إلى 
في  كردي  "كانتون"  إنشاء  لمنع  تركيا 
تلك المنطقة، األمر الذي يضمن مكاسب 

ألنقرة على جميع الجبهات.

اسايش الـ  PDK تفرض حصاراً على المراكز الصحية في 
شنكال

للحزب  تابعة  أسايش  قوات  أغلقت 
صيدليات  الكردستاني،  الديمقراطي 
ومراكز أدوية في ناحية سنوني بشنكال، 

كما منعت إدخال األدوية إلى المنطقة. 
شنكال،  لقضاء  التابعة  سنوني  ناحية  في 
أصحاب  بمنع    PDK الـ  اسايش  يقوم 
للمواطنين  األدوية  بيع  من  الصيدليات 
دوَن سبٍب يذكر، على الرغم من الظروف 
الصحية العصيبة التي يواجهها المواطنين، 
الصيدليات  أصحاب  به  أفاد  ما  بحسب 

لوكالة روج نيوز.
 وقال صاحب إحدى الصيدليات في الناحية 
اساييش  نطالب  حسن:"  صباح  ويدعى 
صيدلياتنا،  بفتح  لنا  السماح   PDK الـ 
شنكال  إلى  األدوية  إدخال  إعاقة  وعدم 
األدوية  إلى  الحاجة  بأمس  األهالي  كون 

والعقاقير الطبية".
الـ  اساييش  مراكز  زاروا  بأنهم  وقال    
األدوية  بمنح  بالسماح  لمطالبتها   PDK
في  االسايش  لكن  المرضى،  للمواطنين 

كل مرة خلقت ذرائع ولم تستجب.
 وأشار الصيدالني إلى أنه يعطي األدوية 
توفير  عدم  بسبب  بيته،  في  للمرضى 

األدوية الألزمة في المستشفيات.

 وكشف صباح حسن أن مدير مشفى شنكال 
العام "كفاح كاتو" أمر  بإغالق الصيدليات، 
مضيفاً " مدير المشفى ال يتمنى لنا الخير 
كونه يعيش في شقق بباشور كردستان وال 

يبالي بمعاناة األهالي هنا".
إدخال  على  حصار  وجود  حسن  وأكد 
إلى  كردستان  إقليم  مناطق  من  األدوية 

شنكال.
أيضاً  وهو  شنكالي  كلش  قال  جهته  ومن 
إغالق  إن  سنوني:"  في  صاحب صيدلية 
متسائالً   سياسية،  خلفيات  لها  الصيدليات 

األدوية  بيع  من  يمنعوننا  لما  "وإال 
للمواطنين المرضى رغم حاجتهم إليها".

بان  حسن  كلش  الصيدالني  واوضح 
"االسايش تذرعت بعدم حصول مراكزنا 
وحتى  عمل،  اجازات  على  الصحية 
قرار  بانتظار  الزلنا  جدوى  بدون  االن 

االسايش."
التي  السياسية  المرامي  بأن  كلش  ورأى  
بدون  انه  هو  ايصالها  االسايش  يريد 
االدوية ال يمكن لالهالي العودة الى ديارهم 

في شنكال.

البنتاغون: داعش أنتجت أسلحة كيميائية تحوي الخردل

أعلنت وزارة الدفاع األمريكية أن فحوصاً 
استخدمت  داعش  مرتزقة  أن  أكدت 
أسلحة  إلنتاج  الموصل  جامعة  مختبرات 

كيميائية تحتوي على عنصر الخردل.
الكابتن  البنتاغون  باسم  المتحدث  وقال 
جيف ديفيس:" إن فحص عينات أخذت من 
المكان أظهر أن مرتزقة داعش استخدمت 
إلنتاج  الموصل  في  الجامعية  المختبرات 
عنصر الخردل"، مضيفاً " إن اإلرهابيين 
أسلحة  إلنتاج  المسحوق  هذا  استخدموا 

كيميائية بدائية".

موسكو: نرفض تصنيف الـ YPG و الـ PKK كتنظيمات إرهابية

الرئاسة  تصريحات  على  موسكو  ردت 
إلقامة  أولوية  تولي  أنها  على  التركية 
منطقة آمنة في سوريا تمتد بين جربلس 
وإعزاز، وقالت:" بأن تعاونها مع تركيا 
أنقرة  تقيم  ال  أن  أساس  على  فقط  قائٌم 

منطقة آمنة في سوريا".
المستوى  رفيع  روسي  دبلوماسي  أكد 
كثيرة  اختالف  نقاط  هناك  مازالت  أنه 
األزمة  من  وأنقرة  موسكو  مواقف  في 
الجانب  أن  على  شدد  لكنه  السورية، 
ال  األتراك  أن  من  ينطلق  الروسي 
يقيمون "منطقة عازلة", كما أنها أكدت 
ثبات موقفها من إشراك الكرد في الحل 

السياسي.
وجاء ذلك بعد أن أعلنت الرئاسة التركية 
أنها تولي األولوية إلقامة منطقة "آمنة" 
إلى  جرابلس  من  ستمتد  سوريا  شمال 

اعزاز.
بوتسان  "ألكسندر  أقر  السياق  هذا  وفي 
الرابع للشؤون  القسم  خارتشينكو" مدير 
األوروبية في وزارة الخارجية الروسية، 
إن أنقرة تسعى لتحقيق أهداف خاصة بها 
محاربة  إلى  باإلضافة  في شمال سوريا 

"داعش".
"داعش"  نحارب  "نعم،  قائالً:  أوضح 
غير  من  وطبعاً  معاً،  و"النصرة" 
خاصة  أهداف  وجود  ننفي  أن  الصحيح 
بتفهمهم  ترتبط  سوريا،  في  باألتراك 

للوضع, بحسب روسيا اليوم.
ال  إنهم  الراهن  الوقت  في  وأضاف:" 
في  عازلة  منطقة  إقامة  على  يعملون 

شمال سوريا، حسب تفهمنا".
إن  خارتشينكو:"  بوتسان  قال  كما 
بشار  السوري  الرئيس  بقاء  موضوع 
األسد في منصبه أو رحيله ال يمثل عائقا 
أمام تعزيز التعاون الروسي التركي في 

سوريا".
هو  األهم  الشيء  أن  الدبلوماسي  وتابع 
بشأن  أكبر  تفاهٍم  إلى  الطرفين  توصل 
في  العمل  وأولويات  الميداني،  الوضع 
نظام  تثبيت  في  تتمثل  والتي  سوريا، 
الهدنة، والعمل مع المعارضة السورية، 
المشاركة  على  النزاع  أطراف  وتشجيع 

في الحوار.
الخالفات،  ننسى  "ال  قائالً:  واستطرد 
نناقشها، ويجب علينا  أن  المهم  لكن من 
في  بيننا  المشتركة  النقاط  على  االعتماد 

الوقت الراهن".
موسكو  موقف  أن  الدبلوماسي  وأضاف 
من العمليات التي يقودها الجيش التركي 
في شمال سوريا لم يتغير، وهو يكمن في 
قتالية  تأكيد ضرورة إجراء أي عمليات 

بموافقة  أخرى  دولة  أراضي  في  نشطة 
حكومة هذه الدولة فقط.

وتابع: "آمل في أن يعدل الجانب التركي 
الشؤون  في  تعاوننا  تطور  مع  مواقفه 

السورية".
مجال  ال  السياق  هذا  "في  قائالً:  وشدد 
واألتراك  ألننا  والسيما  نقاش،  ألي 
نقول بوضوح إن الحديث يجب أن يدور 
حول الحفاظ على وحدة أراضي سوريا 

وسيادتها".

يتغير  ال  موسكو  موقف  إن  وأضاف:" 
فيما يخص ضرورة إشراك كرد سوريا 
أن  وتابع  السورية".  التسوية  عملية  في 
أيضاً  الموضوع  هذا  في  أنقرة  موقف 
يبقى ثابتاً، لكن هناك حواٌر جاري حول 
أن  وأضاف  الطرفين".  بين  الموضوع 
العمال  حزب  تصنيف  ترفض  موسكو 
الشعب  حماية  ووحدات  الكردستاني 
كتنظمين  سوريا  شمال  في  الكردية 

إرهابيين".

المندوب الروسي: محادثات السالم السورية ينبغي أن تكون مباشرة وبمشاركة 
الكرد

َد المندوب الروسي لدى األمم المتحدة  أكَّ
أن  بورودافكين"  "أليكسي  جنيف  في 
محادثات السالم السورية ينبغي أن تكون 

مباشرةً وبمشاركة الكرد.
وأفادت RT  أن المندوب الروسي الدائم 
السورية  السالم  "محادثات  قال:  جنيف 
وبمشاركة  مباشرة  تكون  أن  ينبغي 

الكرد".
الروسي  المندوب  تصريحات  وجاءت 
بعد قصف طائرة يرجح أنها تابعة لقوات 
االحتالل  جيش  مواقع  السوري  النظام 
التركي ومرتزقتها، المتمركزين في جبل 
قٌتل خاللها  غارات،  بخمسة  عقيل  شيخ 
التركي  االحتالل  من عناصر  العشرات 

ومرتزقته.

ممثلين عن أجزاء كردستان األربعة يجتمعون في روسيا

كونفرانس  الجاري  شباط   15 في  يُْعقَُد 
كردستان  من  األربعة  األجزاء  في  للكرد 
موسكو،  الروسية  العاصمة  في  المقسمة، 
مشتركة  كردستانية  رؤية  تشكيل  بهدف 
في  الكرد  دور  مناقشة  إلى  باإلضافة 

األحداث الجارية في الشرق األوسط.

هاوار  أنباء  وكالة  أجرته  لقاٍء  خالَل  و 
االتحاد  ممثل حزب  السالم علي  عبد  مع 
علي  أوضح  روسيا،  في  الديمقراطي 
بأنهم بصدد عقد كونفرانس على الصعيد 
الكردستاني في العاصمة الروسية، بهدف 
حول  مشتركة  كردستانية  رؤية  تشكيل 
مستقبل الشرق األوسط ومكانة كردستان 

فيها.
و في سياق الموضوع أشار علي بأنه تم 
منذ فترة التحضير لعقد هذا الكونفرانس، 
حساسة،  مرحلة  في  نمر  نحن   " مضيفاً 
خاصة أن اجتماع جنيف سوف يعقد بعد 
فترة وجيزة، و من جهة أخرى اجتماعات 
في  و  مواقف،  منه من  تخرج  وما  آستانا 
هذه االجتماعات يتم تقييم مستقبل سوريا، 
باإلضافة إلى دور الكرد في المنطقة من 
من  يتطلب  لذلك  وإقليمي،  دولٍي  منظوٍر 
موحدة   رؤية  أصحاب  يكونوا  أن  الكرد 
صوٌت  لهم  يكون  وأن  موحدة،  ومواقف 

واحٌد في الساحة الدولية".

بحسب علي فأنه سوف يتم خالل االجتماع، 
األوسط  الشرق  طريق  خريطة  مناقشة 
بخصوص  أما  فيها،  كردستان  مكان  و 
فأوضح  للكونفرانس   المدعوة  الجهات 
للمركز  المشترك  الرئيس  باتييف  فرهاد 
دعوا  بأنهم  روسيا  في  الكردي  الثقافي 
في  للمشاركة  الكردستانية  الجهات  كافة 

الكونفرانس.
تشارك  سوف  التي  الشخصيات  ومن 
الرئيسة  آفا  روج  من  الكونفرانس،  في 
الديمقراطي  االتحاد  لحزب  المشتركة 
آسيا عبدهللا، ورئيس المجلس التنفيذي في 
باكور  ومن  مسلم،  أنور  كوباني  مقاطعة 
الشعوب  حزب  عن  البرلماني  كردستان 

من  وعدٌد  بايدمر،  أوصمان  الديمقراطي 
هللا  عبد  الكردي  الشعب  قائد  محاميي 
يشارك  كردستان  باشور  ومن  أوجالن، 
الكردستاني،  الوطني  االتحاد  ممثلين عن 
الديمقراطي  والحزب  التغيير،  وحركة 
عن  ممثلين  إلى  باإلضافة  الكردستاني، 
أحزاب و شخصيات من شرق كردستان.

وكذلك سوف يحضر من روسيا كاساجوف 
رئيس العالقات السياسية الخارجية لمجلس 
و  أحزاب  عن  وممثلين  روسيا،  شيوخ 
تنظيمات روسية، و شخصيات من الشرق 
األوسط، و باإلضافة ألخصائيين سياسيين 

من مختلف أماكن العالم.
أشار  روسيا  مع  العالقات  بخصوص 
االتحاد  حزب  ممثل  علي  السالم  عبد 
بأن  روسيا  في   PYD الديمقراطي 
”جيدة  الروسية  الحكومة  مع  عالقاتهم 
”، و بأنه أمام هذه التطورات في العالقة 
الكردية – الروسية تحاول حكومة حزب 
العدالة والتنمية التركي بشتى الوسائل أن 
تعرقل هذا التطور، قائالً:" بالرغم من عدم 
الحكومة  مع  أن عالقتنا  إال  تركيا،  رضا 
الروسية جيدة، اآلن و بعد اجتماع موسكو 
جيدةٌ  خطوةٌ  أيضاً  الكونفرانس  هذا  فأن 

لتقوية العالقات بيننا، وروسيا متيقنة جيداً 
المنطقة  في  فعاٌل  ودوٌر  مكانةٌ  للكرد  بأن 

بحيث ال يمكن " غض الطرف عنه ".

ومن جهته تحدث سيهانوك ديبو مستشار 
الرئاسة المشتركة وعضو مكتب العالقات 
الديمقراطي حول دور  االتحاد  في حزب 
بأنه  موضحاً  المنطقة،  مستقبل  في  الكرد 
هناك  السورية  األزمة  حل  أجل  ومن 
محاوالت جدية لحٍل سياسي، "إن اجتماع 
موسكو الذي سبق وُعقَِد قبل هذا االجتماع 
أي  الموضوع،  لهذا  واضحةً  إشارةً  كان 
فأن  الحل  هذا  أجل  ومن  السياسي،  الحل 
دونهم  ومن  أساسيون،  العبون  هم  الكرد 
الـ  فكونفرانس  لذلك  هناك حل،  يكون  لن 
لتلك  استمراٌر  الجاري هو  15 من شباط 

المساعي".
و أردف ديبو:" روسيا وكذلك دول العالم 
و  الذاتية  اإلدارة  مناطق  دور  يراقبون 
فاعليتها في سوريا عن قرب، وقد ناقشت 
الفيدرالية  مشروع  مسألة  األطراف  تلك 
الديمقراطية المطروحة في موسكو، لذلك 
فإن دور الكرد في مستقبل المنطقة سيكون 
االجتماعات  في  الرئيسي  النقاش  محور 

القادمة".

المسرح من الرقص البدائي إلى التمثيلية الحديثة

يرى أغلب المفكرين والكتاب إن العمل 
له  الدراما،  أو  المسرح  أو  المسرحي  
البدائي  االنسان  إلى  تعود  عميقة  جذور 
ثم  مكوناتها ومن  بكل  الطبيعة  قلد  الذي 
هذا  تطور  ثم  جنسه،   ابناء  بين  مثلها 
الدينية  إلى  البدائية  الطقوس  من  التمثيل 
المأساة  ومن  الدنيوي،  التمثيل  ثم  ومن 
كل  المتحركة"،  "الصور  إلى  اليونانية 
ذلك في مظاهره المربكة المحيرة يسجل 
تعريفاً عن "المسرح" وعن "المسرحية" 
أو "الدراما". لذلك ال يمكن االهتداء إلى 
تعريف محدد للمسرح الذي هو ملتقى كل 
الفنون كما يراها ألغلب الباحثين في هذا 

المجال.
وال يعرف أحد متى كتبت أول مسرحية 
بتاريخ  يرجع  التاريخ  كان  وإن  تحديداً، 
المسرح إلى عام أربعة آالف قبل الميالد، 
من  أبعد  إلى  يعود  المسرح  أن  وال شك 
تعنينا  التي  الحقيقية  البداية  ولكن  ذلك، 
هي  نسبياً  تحديداً  المسرح  نشأة  وتحدد 
خالل  اليونان  بالد  في  المسرح  بداية 

القرن الخامس قبل الميالد. 

وأول تاريخ مهم يصادفنا هو عام 535 
قبل الميالد، ففي ذلك العام فاز "تيسبس" 
الذي يُعّد بحق أول ممثل في أول مسابقة 
الخبر  هذا  أهمية  أن  غير  تراجيدية، 
تتضاءل إلى جانب حقيقة كبرى ثابتة على 
وجه اليقين هي أن مدينة أثينا، تلك المدينة 
اليونانية، قدمت للعالم فجأة وخالل قرن 
واحد فيما بين القرن الخامس والرابع قبل 
المسرح،  كتاب  أكبر  من  أربعة  الميالد 
الحقيقيين  آباء المسرح  إن لم يكونوا هم 
"أسخيلوس  وهم:  قبلهم  آباء  ال  الذين 
و"سوفوكليس"   "Aeschylus
 "Euripides و"يوربيدس 

."Aristophanes  و"أريستوفنس
فكرة  لبدء  األولى  النواة  وقفنا على  وإذا 
المسرحية أو الدراما وهو الرقص، فإن 
المسارح  عن  الكثير  يجلب  لم  التأريخ 
إال  االستنتاج  نستطيع  ال  حيث  ذاتها، 
االحتفاالت  تقام  كانت  حيث  قليالً،  شيئاً 
يلتف  الدروب، حيث  الطرقات وفي  في 
العروض  تلك  مقدمي  حول  العامة 

الراقصة. 
ذكر  فقد  المسرحية  القصة  عن  أما 
المسرحي  المؤرخ  أدموند"  "روبرت 
التلقائية  النشأة  هذه  لمثل  تخيلياً  وصفاً 
أن رقصة  قرر  المسرحية، حين  للقصة 
قصصية  حادثة  على  القائمة  القنص 
قد  الباهرة  المآثر  من  مأثرة  أو  حقيقية، 
نشأت من إعادة سرد قصة هذه الحادثة 

حول نار المعسكر.

 ولو تصورنا ما كان يجري في العصر 
والماموث،  الكهوف  عصر  الحجري، 
المائية فوق جدران  وتصوير المظلمات 
الكهوف، وقد أمسى الليل، وجلس زعماء 
وها  حيواناً،  اصطادوا  وقد  معاً،  القبيلة 
ويقول: "لقد  القبيلة يثب واقفاً  هو زعيم 
قتلته،  الذي  أنا  شرساً،  حيواناً  قتلت 
قصصُت أثره فهجم علّي فقذفته بحربتي 
فخر صريعاً"، ثم يبدأ في تمثيل المعركة 
وتمثيله  الطبول،  أصوات  وسط  إيقاعياً 
وهو  الشرس  الحيوان  ذاك  من  لخوفه 
الشجاعة  لعبارات  ترديده  ثم  يهاجمه، 
حين قتل الحيوان الذين هاجمه،  في هذه 
عناصرها  بكل  المسرحية  تولد  اللحظة 
تقنية  بغير  كانت  وإن  اآلن،  المعروفة 
ابن  لعباس  ننكر  لم  وإن  اإلطالق،  على 

فرناس فضل خياله المحلق في الطيران، 
أنه األب  البدائي  اإلنسان  ننكر على  فال 

األول للمسرح.
الشعوب  تلك  بأن  القول  من  بد  وال 
إما  الدراسة،  في  حقها  توف  لم  البدائية 
األداء  لتواضع  وإما  المعلومات،  لندرة 
هؤالء  تال  ما  على  قياساً  المسرحي 

مباشرة.
نشأت الدراما "المسرحية" من االحتفاالت 
الطقوس  ومن  الديونيزية،  واألعياد 
تُنشد،  كانت  التي  واألناشيد  والرقصات 
تكريماً  تقام  كانت  التي  المواكب  ومن 
لديونيز. وعبده شعب اليونان على أنه إله 
لهم فقط من دون الناس، وكانوا يكرمونه 
في مهرجانات مفعمة بالبهجة وألوان من 

الشعائر الدينية.
أساطيرهم  من  أسطورة  الكهنة  نسج  ثم 
بها مجيء ديونيز. وكان  يعلنون  الدينية 
المكان المكرس لحفالت البسط هذه يسمى 
المحتفين  بعض  وأصبح  "مسرحا"،ً 
أصبحوا  ثم  "كهنة"،  يسمون  باآللهة 
وأصبح  "بالممثلين".  بعد  فيما  يعرفون 
اإلنشاد،  قيادة  يتولون  ممن  غيرهم 
والذين يمكنهم نظم أناشيد جديدة يسمون 
اختصاصات  اتسعت  ثم  "الشعراء"، 
األمر  آخر  عليهم  أطلق  حتى  الشعراء 
أطلق  كما  المسرحيين".  "الكتاب  اسم 
اسم "الجمهور" أو "النظارة" على غير 
شيئاً  يطلبون  ال  ممن  وهؤالء  هؤالء 
غير المشاركة في تمجيد ديونيز تمجيداً 
عاطفياً في حفالت تكريمه والثناء عليه.

جديداً  عنصراً  لنفسها  الدراما  واتخذت 
أين  أما  الراقصة،   الحركة  عن  مولداً 
ففي  المسرحية،  من  الرقص  يقترب 
فيه أحد األشخاص  اقترب  الذي  الميدان 
عن  فيه  معبراً  رقصاً  ورقص  البدائيين 
انتصاره في معركة، مبيناً كيف تلصص 
به  اصطدم  كيف  ثم  عدوه،  رأى  حتى 
وحاربه يداً بيد، ثم كيف كان يتفاداه، ثم 
كيف قتله وفصل رأسه عن جسمه، كان 
المسرحية  من  القرب  شديد  ذلك  رقصه 
القبائل  جميع  مارست  وقد  الصحيحة، 
البدائية رقصات الحرب ممارسة فعلية، 
كما مارست رقصات تعبر عن العاطفة، 
كانت  التي  الدينية  الرقصات  عن  فضالً 
تسود المجتمعات في تلك العصورالغابرة.
مجهوالً  أمراً  تكون  فتكاد  المسارح  أما 
قليالً.  شيئاً  إال  آثاره  استنتاج  يصعب 
وخالصة  كافةً،  القديمة  والنصوص 
البدائية،  والرقصات  اآلالم،  مسرحيات 
كل ذلك يؤكد حقيقة مؤداها أن أول مسرح 
كامل، وأول مسرحية قديمة باقية تقترن 
بمسرح مبني، وبطريقة في العرض، هو 

المسرح اليوناني 
أول  م،  ق   456  -  525 "جو"  كان 
المبرزين  من  العظام  المسرح  كتاب 
 Marathon "ماراثون  معركتي  في 
و"سالميس Salamis"، فلم يكن الرجل 
في  راغباً  وال  األمور،  بتوافه  منشغال 
لديه  كان  بل  للجمهور  التسلية  توفير 
إشاعته  يريد  ما  والتجارب  األفكار  من 
مسرحياته  فكانت  فيه،  الناس  وإشراك 
بعيدة المدى، عظيمة التأثير. والظن أنه 
منها  لنا  يبق  لم  مسرحية  تسعين  كتب 
والفرس،  الضارعات،  وهي:  سبع  غير 
طيبة،  ضد  سبعة  وبروميثيوس،و 
هي  واألورستايا  وأورستايا.  ومصافدا، 
الواقع ثالث مسرحيات: أجاممنون،  فى 
اإلحسان  وربات  القرابين،  وحامالت 

المنعمات.

ق   406  -  496 "سوفوكليس"  أما 
حياة  من  إثارة  أقل  حياته  فكانت  م، 
"أسخيلوس"، إال أنه كان أعظم منه كاتباً 
مسرحياً، وكاد يبلغ في حياته الخاصة وفي 
أعماله مرتبة الكمال، حيث ظلت مهارته 
الحرفية معياراً للكتاب المسرحيين ومثالً 
قرناً  وعشرين  خمسة  طوال  لهم  أعلى 
في  بالعمق  أعماله  اتسمت  تقريباً، حيث 
في  والحنكة  التعبير  في  والثراء  التفكير 
التهكم  وإثارة  المسرحي  التوتر  صناعة 
أعماله  من  لنا  بقيت  وكذلك  الدرامي. 
ملكاً،  أوديب  وهي:  مسرحيات  سبع 
وإلكترا، وأوديب في كولون، وأجاكس، 

وأنتيجون، والتراقيات، وفيلوكيتيس.
ويرى الكثيرون أن أوديب ملكاً هي أكمل 
مسرحية كتبت على إطالق المسرح منذ 
أرسطو  عدها  وقد  اآلن،  حتى  نشأته 
تعرض  مما  لكثير  نموذجاً   Aristotle
وقد  الشعر"،  "فن  النقدي  كتابه  في  له 
المشتبكة،  حبكتها  خاصة  امتدحها، 
ووضوح  بترابط،  المنسوجة  وأحداثها 

الدوافع.
هو  الكبار  التراجيديا  ُكتّاب  آخر  أما 
"يوربيدس 484 - 406 ق م"، ويكفي 
األساسية  الفروق  بعض  إلى  لإلشارة 
و"سوفوكليس"  "أسخيلوس"  وبين  بينه 
بعض األقوال الشائعة بشأنه مثل، "كتب 
أسخيلوس عن اآللهة، وكتب سوفوكليس 
عن  فيكتب  يوربيدس  أما  األبطال،  عن 

البشر".

الكاتب  بين  العالقة  على  أدل  وال 
إلى  اإلشارة  من  وبيئته  المسرحي 
أسخيلوس ويوربيدس، فقد ولد األول في 
أسرة غنية وثرية لها قدر ومكانة، وعاش 
أثينا  كانت  وقتها  ماراثون،  معركة  أيام 
شابة مليئة باألمل. أما يوربيدس فقد كانت 
حياته نقيضاً تماماً لما عاشه أسخيلوس، 
الظروف  بوضوح  مسرحياته  وعكست 
التي أحاطت به. وقد وصلنا من مسرحه 
ثماني عشرة مسرحة أشهرها: "إلكترا"، 
الطرواديات"،  "النساء  "ميديا"، 

"هيبوليتس"، "أفيجينيا في أوليس".
ومن السمات الرئيسة للتراجيديا اليونانية 
الخصائص  من  بمجموعة  تمتعت  التي 
المفكرين  من  العديد  إليها  اشار  وكما 
والكتاب األغريق،  فأنه ليس من الالزم 
أن تنتهي التراجيديا اليونانية دائماً بموت 
الشخصية الرئيسة أو الممثل األول، أما 
أرسطو  إليه  أشار  كما  فهو،  الموضوع 

دائماً، موضوع جدي له قدر وحجم.
التراجيديات  من  الواحدة  تستغرق  و 
اليونانية حوالي ساعة واحدة، فاألورستايا 
بمسرحياتها الثالث تستغرق تقريباً الوقت 
مسرحيتي  تمثيل  يستغرقه  الذي  نفسه 
وقد  لير".  و"الملك  "هاملت"  شكسبير: 
على  الضوء  بعض  الحقيقة  هذه  تلقي 
مشكلة الوحدات الكالسيكية الثالث التي 
طالما كانت موضوعا للمناقشة،  فوحدة 
يوم  في  األحداث  تقع  أن  تستلزم  الزمن 
واحد، ووحدة المكان تستلزم أن تنحصر 
الفعل  ووحدة  واحد،  مكان  في  األحداث 
تستلزم أال يكون في المسرحية غير حبكة 

مسرحية واحدة.
التراجيديات  يقرأ  لمن  مباشرة،  ويتضح 
دوراً  فيها  تؤدي  الجوقة  أن  اليونانية، 
أجود  من  بالكثير  تنفرد  وهي  كبيراً، 
الشعر في التراجيديات اليونانية، بل سمح 
لها باالشتراك في الفعل الدرامي، وتحمل 
الكثير من األفكار  التعبير عن  مسؤولية 

واآلراء.
لها  كانت  فقد  اإلغريقية  الكوميديا  أما 
في  ارتبطت  حيث  الخاصة،  وظيفتها 
أصلها بطقوس الخصب والتناسل البدائية 
الكوميديا  تطورت  أريستوفنس،  وعند 
القضايا  لكشف  قوياً  سوطاً  منها  فجعل 
ال  أصبحت  و  والسياسية،  االجتماعية 
الفكاهية  العروض  عن  كثيراً  تختلف 

الساخرة المعاصرة.
 388  -  450 أريستوفنس  يكن  لم  وإن 
إال  عصره  في  الوحيد  الكوميدي  م،  ق 
الجميع، أعظمهم، وهو  باتفاق  أنه كان، 
أعماله  من  بقيت   الذي  الوحيد  كذلك 
عدة مسرحيات في نصها الكامل، وكان 
يمتاز ببراعة ، وقدرة فائقة على الفكاهة 
أن  في  يتردد  ال  رجل  إنه  والسخرية. 
على  ويتهكم  شخص،  كل  من  يسخر 
كل شيء و من مسرحياته  "الضفادع" 

و"الدبابير" و"السحب" .

وقد سبق الزي المسرحي، في أثناء نمو 
الدراما، الديكور المسرحي، بل سبق كل 
مقر ثابت مخصص للتمثيل، وقد بقيت مثل 
للتمثيل،  الثابتة المخصصة  هذه األماكن 
لحل  أكثر منها معيناً  ألمد طويل، عائقاً 
مشكلة الفن المسرحي كما عرفته الدراما 
ديونيز  مسرح  مثل  فبناء  اإلغريقية. 
كان مصدر بلبلة للفكر المعاصر، إذ إن 
أطالله الباقية ال تدل على مبنى يرجع إلى 
العصر  إلى  بل  الهليني فحسب،  العصر 
من  كل  نشأة  عليه  والمتفق  الروماني. 
الملهاة والمأساة في المحافل القروية وفي 
في  ُعّد  الذي  لديونيز  الممجدة  المواكب 

زمنه اإلله الملهم وموفر الخصب.
قد  والمالهي  المآسي  حفالت  أولى  إن 
 ،Orchestra األوركسترا  في  مثلت 
مستديرة  ممهدة  أرض  قطعة  وهي 
انتقلت  ثم  ومن  السوق،  بميدان  الشكل، 
بصفة دائمة إلى حيث حدود معبد ديونيز 
المقدس، على  الحرم  اليوثيروس، داخل 
أنه  على  لألكروبول،  الجنوبي  المنحدر 
بد  ال  فكان  مسطحة،  األرض  تكن  لم 
من إقامة حائط ساند عند أحد الجوانب، 
وكان النظارة يتجمعون على سفح التل، 
وينظرون عبر األوركسترا، فيرون فوق 

حافة الحائط الساند قمة معبد ديونيز.
لم تتضمن نظم البناء حتى القرن الخامس 
والمعبد،  األوركسترا  سوى  الميالد  قبل 
قد  أسخيلوس  مسرحيات  أولى  أن  أي 
أما  المبسطة،  الصورة  هذه  على  قدمت 
كالهياكل  إكسسوار،  من  يلزمها  كان  ما 
المسطح،  حافة  يعد عند  فكان  والمقابر، 

حسب مقتضيات كل مسرحية.

أو  منحدراً،  ممراً  أن  المفروض  ومن 
لظهور  طريقاً  وفر  قد  خندقاً،  باألحرى 
من  مرأى  على  األول  والممثل  الجوقة 
في  االستقرار  عدم  تسبب  وقد  النظارة. 
مفهوم االصطالحات المسرحية اليونانية 
في كثير من البلبلة ألذهان المعاصرين.

مسطحاً،  مكاناً  األوركسترا  كانت   
الجوقة  فيه  تؤدي  األصل،  في  مستديراً 
جلوس  مكان  المسرح  وكان  تشكيالتها، 
يرتدي  حيث  الخيمة،  وكانت  النظارة، 
كلما  يظهرون  ومنها  مالبسهم  الممثلون 
حل دور أحدهم، خليطاً يجمع بين كواليس 
المسرح الحديث وحجرات الممثلين، أي 
أنها لم تكن منصة التمثيل حسب المدلول 

الحديث.
أما ما يطلق عليه حالياً منصة التمثيل، أي 

خشبة المسرح، فكان اليونانيون يسمونها 
 .Proskenion بروسكنيون"

الروماني  العهد   في  المسرح  أما تطور 
فقد برز في القرن الثالث قبل الميالد، وقد 
ارتبط هذا المسرح بالحفالت الدينية التي 
وظيفة  للمسرح  كان  كما  كثيرة،  كانت 
الحفالت  انعقاد  مع  التسلية  و  الترفيه 
الشعبي  الشكل  الكوميديا  وتعد  الدنيوية، 
المعروف في الرومان القديمة منذ القرن 
مع  ازدهرت  وقد  الميالد،  قبل  الثاني 
بالكوميديا  المتأثرين  وتيرينس  بلوتوس 

اإلغريقية الجديدة.
ومن التراجيديات المعروفة في الرومان 
القرن  إبان  سينيك  مسرحيات  نجد 
سالون  وتراجيديات  الميالد  قبل  األول 
التراجيديات  غرار  على  سارت  التي 
الروماني  المسرح  أن  بيد  اإلغريقية، 
على  الكنيسة  سيطرة  بدء  مع  سينقرض 
المجتمع والحكم  وسقوط اإلمبراطورية 
المسرح  بذلك  فاختفى  الرومانية، 
لمدة  والروماني   اليوناني  الكالسيكي: 

خمسة قرون.
في العصور الوسطى ظهر المسرح في 
فضاء  ضمن  الدينية  الطقوس  أحضان 
وكانت  الكاثوليكية،  المسيحية  الكنيسة 
بالمناسبات  تقام  الدرامية  النصوص 
هذه  وفي  والوثنية،  والفلكلورية  الدينية 
اإلنجيلية  القصص  استثمرت  الفترة 
توليد  في  القداسية  الطقوسية  وأحداثها 
العروض المسرحية التي تجسد الصراع 
وصراع  وأخري(،  )دنيوي  هو  ما  بين 
مريم والمسيح ضد األهواء والشياطين، 
واستعان الممثلون بفنون حركية ومالبس 
أخرى  بداية  هذا  وكان  خاصة،  درامية 
المسرح  كان  وإذا  المسرحي.  لإلخراج 
معمارية  بفضاء  ارتبط  قد  الروماني 
اإلمبراطورية اليونانية فإن المسرح في 
العصور الوسطى ارتبط بفضاء درامي 
ديني طقوسي ال يخرج عن فضاء الكنيسة 
الفضاءات  أو  اإلنجيلية  الكاتدرائية  أو 
اإلنجيلي  الديني  الديكور  ذات  الدينية 
الجنة  ثنائية  تجسد  التي  المعروف 
المعجزات  وخطاب  واألهواء  والجحيم 

والمقدسات الدينية.

ومن النصوص التي تعود إلى تلك الفترة 
بعنوان)  نورماندي  أنجلو  مجهول  نص 
شعريا  بيتا   942 يتضمن  آدم(  لعبة 

وإرشادات مسرحية غنية وواضحة ، 
أو  النهضة  عصر  في  المسرح  أماعن 
تأثرت  فقد  الجديد،   الكالسيكي  المسرح 
البروتستانتي  الديني  اإلصالح  ثورة 
بقيادة مارتن لوثر على المسرح، فأخرجه 
الدنيوي،   إلى طابع   المقدس  من طابعه 
وقد انطلق المسرح الكالسيكي في عصر 
اإلغريقي  المسرح  شعرية  من  النهضة 
ببعثه وإحيائه  ذلك  الروماني؛  والمسرح 
نحو  به  والسير  تطويره  قصد  جديد  من 
آفاق جديدة، وكانت ايطاليا من أوال الدول 
المسرح  فيها  تطورت  التي  االوربية 
والفنون االوربية بشكٍل عام ،كونها كانت 

مركز االمبراطورية الرومانية.
للتصور  سمح  المنظور،  اكتشاف  ومع 
بالواقعية  اإليهام  بخلق  السينوغرافي 
وإثراء  الديكور،  تنويع  وتم  الدرامية، 
بمشاهد  الخمسة  الدرامية  الفصول 
دخيلة  استعارية  مجازية  وعروض 
فاصل  وِضع  وقد  الفصول،  هذه  تتخلل 
الجمهور  قاعة  لفصل  معماري)غطاء( 

عن خشبة التمويه الفني. 

اعتمد  الذي  الفرنسي  المسرح  وتطور 
بكليته على التجربة االيطالية و اليونانية 
الذي برز في  اإلنجليزي  المسرح  كذلك 
عهد  الملكة إليزابيت األولى في أواخر 
تقاليد  أبقى  حيث  عشر  السادس  القرن 
الوسطى  العصور  في  الشعبي  المسرح 
وبلغ المسرح نضجه وازدهاره مع وليام 
بناء مسرحياته  الذي اعتمد في  شكسبير 
على سنيك وبلوتوس والكوميديا المرتجلة، 
كما  والكوميديا،  التراجيديا  بين  ومزج 
والغناء،  والرقص  المشهد  بين  مزج 
الدرامية ممتدة في الفضاء  وكانت عقده 

الزمكاني.
مسرح  أعطى   18 القرن  بداية  في 
الشارع وساحات األعياد شكال مسرحيا 
واشتهرت  الشعبي،   المسرح  هو  جديدا 
نصوص رائعة في هذه الفترة مثل روميو 
بعض  ساهم  وقد  لير،  والملك  وجولييت 
في  أوروبا  في  التنوير  مع عصر  النقاد 
وديدرو   فولتير  مثل  المسرح  تطوير 

 .Lessing وميل كليرون  وليسينج
التاسع عشر  ظهرت  القرن  ومع مطلع 
من  مجموعة  مع  الرومانسية  المدرسة 
الرواد  أمثال ) فيكتور هيجو، وألسكندر 
دوما ، وألفرد دو موسيه ، وألفرد دوفينيه 

وغوته وشيلر…(.
من  الرومانسي  المذهب  هذا  وينطلق 
إلى  الداعية  روسو  جاك  جان  فلسفة 
العودة إلى الطبيعة والثورة على مجتمع 

المدنية والفساد. 
مع  ألمانيا  في  الرومانسية  انطلقت  وقد 
فاوست(  مسرحية)  صاحب  ))جوته 
الشيطان روحه مقابل  اشترى منه  الذي 

سيطرته على العالم وتملك القوة((. 
كذلك ظهر المدرسة الطبيعية في االعمال 
الدراما  بنيت  الدرامية حيث   المسرحية 
السيكولوجي  االستقراء  على  الطبيعية 
حلول  إليجاد  الموضوعية  والمالحظة 
كأن  مرضية  لشخصيات  عالجية 
لألفراد  تطهيري  وشفاء  عالج  المسرح 
والجماعات. وأصبح المسرح يبحث عن 

الحلول للقضايا االجتماعية. 
المخرج  ظهر  الطبيعية،  المدرسة  ومع 
قبل  أما  المعاصر،  بالمفهوم  المسرحي 
يتكلف  اإلخراجية  العملية  فكانت  ذلك، 
بها الكاتب أو الممثل الرئيسي حيث يقرأ 
الديكوري  أو  الممثلين  يوجه  ثم  النص 
ويطبع لمجموعة العرض أسلوبا منسجما 
مرتجال. ولقد فرض تعدد االختصاصات 
وتطفل  الحقيقية  الواقعية  عن  والبحث 
مخرج  إيجاد  المسرح  على  الكتاب 

متخصص في المسرح. 
إلى جانب هذه المدارس ظهرت مدارس 
أخرى عديدة كالمدرسة الواقعية والرمزية  
تطرح قضايا اجتماعية وسياسية متنوعة 
بأسلوٍب تمثيلي ساخر وهزلي وكوميدي 
المسارح  عتبات  على  نقدي  وترجيدي 

حتى وقتنا الحاضر.
وفي الختام من الصعب معرفة المسرح 
التمثيلية  وعروضه  طقوسه  ممارسة  أو 
إذا  والنظريات  النصوص  كتابة  أو 
المسرحي  الفعل  اإلنسان  يستوعب  لم 
وتاريخه وتاريخ حركاته األدبية والفنية 
الثوابت  معرفة  قاصداً   ، ومدارسه 
اإليديولوجي  والسياق  والمتغيرات 
واالجتماعي والظروف التي أفرزت تلك 
الفكرية  والمدارس  المسرحية  األعمال 
ومرتكزاتها  مبادئها  خلق  في  وساهمت 

الداللية والفنية والجمالية.
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الخالدون

تجاوَز بتضحيته لرفاقه معاييَر القوميّة 
الضيقةَ

عّزز بتوّجهه نحو الحرية وتمّسكه بروح المقاومة المبنية على 
و  الشعب  حماية  وحدات  في  ونضاله  الشعوب،  أخّوة  أساس 
ثقافة العيش المشترك والذي تكلّل بالوصول إلى هدفه المنشود. 
ولهذا  ومثّلوها،  االنتفاضات  مشعل  أوقدوا  من  هم  والشهداء 
أبداً.                                                                                                                                            بالرخيصة  واجبنا أن ال نضطهد حقّهم ألن دماءهم ليست 
                                                                                       إنه 
المكّون  دياب حسين عباس من  الحقيقي  االسم  دياب،  المناضل 
العربي، من مواليد1982قرية رميلة الباشا التابعة لمدينة كركي 
فكر  على  تعّرف  عربية،  عائلة  في حضن  وترعرع  ولد  لكي، 

حركة حرية كردستان في ظل الثورة في روج آفا. 
7شباب  أشخاص   9 من  مؤلفة  لعائلة  األكبر  االبن  هو  ودياب 
وشابتين، ذات الوضع االقتصادي المتوسط، تعتمد على الزراعة 
دياب   المناضُل  درس  معيشتها،  تأمين  في  الحرة  واألعمال 
ودفعه  باشا،    في رميلة  القرية  بمدرسة  واإلعدادية   االبتدائيةَ 
تدهور األوضاع المادية لعائلته إلى تركه للمدرسة ليساعد عائلته 
في أمور الزراعة والرعي بالقرية لضعف إمكانياتهم المادية. كان 
المناضل دياب يُعرف بسيرته الحسنة وأخالقه الرفيعة وتعامله 
الطيّب مع جميع من حوله، وكان المثاَل الصادق في العائلة ويوجه 
األخطاء.  ارتكاب  وتجنّب  الصواب  على طريق  بالسير  أشقّاءه 
الوفي واألخ المرشد لجميع  كان بمثابة األب الحنون والصديق 

إخوانه، حيث كان يقوم بجميع مسؤولياته تجاه إخوته.
وفي عام 2008 تزوج المناضل دياب،  وبعد زواجه سافر إلى 
للعقارات  العمل، حيث عمل في  محل  العاصمة  دمشق بقصد 
لولدين  أباً  أصبح  وهناك  والمادي،  المعيشي  وضعهم  لتحسين 
مكان  إلى  المناضل  ،عاد  السورية  الثورة  بدء  ومع  و3بنات. 
بالمنطقة  المتدهورة  األوضاع  في ظل  باشا  رميلة  بقرية  نشأته 
التنظيمات  و  المجموعات  قبل  من  عليها  المستمرة  والهجمات 
الفترة تعّرف دياب على فكر حركة حرية  االرهابية، وفي هذه 
كردستان،  ومع بدء هجمات المجموعات المرتزقة على منطقة 
عام 2013   في  لكي  كركي  لمدينة  الجنوبية  والقرى  كوجر  تل 
قرر االنضمام إلى صفوف وحدات حماية الشعب، وكان للمناضل 
ونهج حركة  فكر  على  عائلته  تعّرف  في  الرئيسي  الدوَر  دياب 
حرية كردستان، حيث كان يتحدث لهم دائما عن مبادئ الحركة 
في تعزيز التعايش المشترك بين الكرد والعرب  وأخوة الشعوب 

ومحاولتهم حماية المنطقة والدفاع المشترك عن مكتسباتها.
وشارك المناضل دياب في االشتباكات التي شنّتها المجموعاُت 
المرتزقة على قرى جنوب مدينة كركي لكي، والتي بدأت بداية 
عام  2013  واستمرت حتى تحرير بلدة تل كوجر في العام نفسه، 
وكان للمناضل دياب مشاركة فّعالة في التصدي للهجمات على 

قرى رميلة  باشا، يوسفية،  صفاء، تل علو. 
وأثناء االشتباكات األخيرة على قرية رميلة باشا في أيلول 2013، 
تصّدى لهم مع العديد من رفاقه من مختلف المكّونات وأعضاء 
وحدات حماية الشعب والمرأة بعزيمة قوية وإرادة صلبة، وأحبط 

العديد من محاوالتهم بالتسلّل إلى قريتهم.
ومع استمرار الهجمات الشرسة على القرية ومحاولة المرتزقة 
بالتقدم إلى القرية، قّدم المناضل دياب مالحَم من البطولة سطرت 
على مدى التاريخ، وأثناء إصابة إحدى رفيقاته في االشتباكات 
سارع بدوره للوصول إليها وإخراجها من ساحة المعركة، لكنه 
أصيَب بعدة طلقات نتيجة شدة المعركة، ليثبَت بذلك مدى إخالصه 

وفدائه لرفاقه.
آفا  روج  في  المناضلين  قافلة  إلى  دياب  المناضل  انضم  وبذلك 
الشعوب  أخوة  مبادىء  يحمي  لكي    2013 11/ايلول  بتاريخ 
والعيش المشترك التي كُّرست بين مكونات المنطقة وتصديها في 
وجه المرتزقة التي حاولت النيَل من إرادة الشعب و من عزيمته 

وأمنه واستقراره.
وورى جثمانه الثرى في مقبرة الشهيد خبات بمدينة ديرك بمراسم 
بمختلف  المنطقة  أهالي  من  المئات  فيها  شارك   ، حاشدة  مهيبة 
نهجه  على  والسير  لذكراه  وتخليداً  لروحه  ووفاًء  المكونات. 
تأسست كتيبة من المكّون العربي باسم طابور الشهيد دياب في 
بلدة تل كوجر  للسير على نهجه. وبعد شهادته انضم شقيقان له إلى 
وحدات الحماية بعد فقدان المناضل دياب لحياته، وانتهجا نهَجهُ.

وثيقة الشهادة: 
االسم الحركي: دياب 

االسم الحقيقي: دياب حسين ناصر 
اسم األم: يازي عودة

اسم األب: حسين عباس ناصر
مكان وتاريخ الوالدة: رميلة باشا1982

مكان وتاريخ االنتساب: رميلة باشا 2013 
مكان وتاريخ االستشهاد: 2013/9/11 رميلة باشا  

لسان حال الكوباني في حواٍر مطّوٍل مع
 أبو كالي

من هو أبو كالي:

التسمية  سبب  عن  سألتُه  عندما 
"في عام 2004  رّد ضاحكاً:  بلقبه 
الجوية  المخابرات  يد  على  اُعتقلُت 
والعسكرية السورية، وكان لهم معي 
وقتذاك هذا السؤال عينه، لماذا تتلقب 

بأبو كالي. 
أحد  محمد،  مسلم  صالح  لي  وسرد 
الكوبانية  الشعبية  الشخصيات 
>أبو  المدعو  بوطنيتها  المعروفة 
إلى  تعود  تسميته  نسبة  أن  كالي< 
العمر  في  الكبير  الرجل  والده  اسم 
وريفها  كوباني  في  والمعروف 

بسمعته الحسنة وأفعاله الخيّرة. 
أبو كالي في العقد الرابع من العمر،  
وحب  الوطنية  في  طويل  تاريخ  له 
يعرفه  الكل  فيها  كوباني،  مدينته 
يخرج  حيث  الكبير،  قبل  الصغير 
كوباني،  مدينة  سوق  إلى  يوم  كل 
يتنقل بين المحال التجارية واألفران 
الشعب  أحوال  عن  يسأل  والمطاعم 
عن  يستفسر  أوضاعهم،  ويتفقد 
ليقوم  اليومية  الحاجيات  أسعار 
مواقع  في  صفحته  على  بنشرها 
بوك،  فيس  االجتماعي  التواصل 
محفزاً بذلك ُمغتربي والجئي كوباني 

على العودة إليها. 
الفيس  على  صفحته  تزور  عندما 
التي  األخبار  من  مزيجاً  تجُد  بوك 
تُصنّف في خانة المجتمع، الخدمات، 
بكل  ُملّماً  تراه  االقتصاد،  السياسة، 
هذا  من  واألهم  المواطن،  يهّم  ما 
كله إعالنه همَّ المواطن الذي لم يُعد 

كسابق أوان الحرب.
كوباني  على  الضروس  الحرُب 
نتيجة تكالب وحشد العتاد والعّدة من 
قبل عدو اإلنسانية داعش, وتدميرها 
كثيرة  سكنية  ومناطق  ألحياء 
الشعب  ممتلكاُت  إزاءها  تضررت 
وتداعياٍت  أثراً  أبقى  مما  وتدمرت, 
نفسهم،  في  إيجابية  وأخرى  سلبية 
صحيفة  في  أعددنا  منه  وانطالقاً 
التالي  الحواَر  الديمقراطي  االتحاد 
أبو  الكوبانية  الشعبية  الشخصية  مع 
كالي لالطاّلع على ما يوّده  الكوباني 
في مرحلة ما بعد الحرب، وهذا هو 

نص الحوار نتركه بين أيديكم:
بيئته  عن  معزوالً  ليس  الكوباني 

الكردية.

1- عندما يستيقظ اإلنسان الكوباني 
بماذا يفكر؟

سؤال صعب بقدر بساطته، الكوباني 
ليس معزوالً عن بيئته الكردية، هو 
يفكر بالحرب، بالدمار الذي خلفتهُ، 
وتحرير  مقاومة  شهداء  بالشهداء، 
هنالك  كان  إن  أيضاً  يفكر  كوبان.  
آخرين،  لشهداَء  موكٌب  أيضاً  اليوم 
يعيشوا  أن  لهم  وكيف  بأطفاله  يفكر 

هو،  عاشه  مما  أفضل  مستقبالً 
الذي  واألصدقاء  بالمهاجرين  يفكر 
اغتربوا واألهل الذين تشردوا وهل 
األفكار  هي  قريباً، كثيرةٌ  سيعودون 
بالماء  فيفكر  ذهنه،  في  تدور  التي 
والكهرباء والمازوت المقطوع  بين 
آخر  ليوم  وبالعيش  واآلخر،  يوم 
مّما  أفضَل  بغد  أمٍل  باألمل،  مفعماً 
يعشه اآلن، وفخوراً بكل المنجزات 
الشهداء  دماء  بفضل  تحققت  التي 
اليوم  طيلة ستة سنوات، ليصَل إلى 
الذي يفتح فيه عينيه وهو في منزله 

وفي كوباني، كوباني الصمود.
الكوباني راٍض بكل حال، ولكنه ال 
يزاُل بانتظار الوعود القاضية بإعادة 

اإلعمار.

2- هل تراه راضياً عن حياته؟

الرضى  لألفضل،  يطمح  اإلنسان 
ومنازلنا  لمدينتنا  عدنا  أننا  من  آٍت 
وإن كانت مدّمرةً بعد حرب قاسية، 
آخر  عاماً  أمضينا  إن  أحياناً  نفكر 
مدينتنا  نراقب  ونحن  المخيمات  في 
داعش،  إرهابيي  قبل  من  محتلةً 
إلى  يدفعنا  هذا  في  التفكيُر  مجّرد 
اإليمان أكثر بأّن القدَر األسود الذي 
رجعة،  بدون  وذهب  انتهى  واجهَنا 
إال  يمكن  ال  إنجاٌز  ذاته  بحد  وهو 

الفخُر به.
الكوباني راض بكل حال، ولكنه ال 
يزال بانتظار الوعود القاضية بإعادة 
ألبناء  المساعدات  وتقديم  اإلعمار 
المدينة الذين فقدوا منازلهم وكل ما 

يملكون.
مجتمع كوباني ريفي وبسيط.

المجتمع  تمييز  يمكنك  بماذا   -3
الكوباني عن غيره من المجتمعات؟

مجتمع كوباني هو جزٌء من المجتمع 
ومأساة  كوباني  ولكن  الكردي، 
داعش  التي شنّتها  والحرب  كوباني 
الجيش  العشرات من فصائل  وقبلها 
لتحّدد  كافية  كانت  والقاعدة  الحر 
مدى طبيعة أهلها، لقد تحولت بفضل 
الكردستاني  والدعم  أبنائها  مقاومة 
إلى أسطورة المقاومة وأيقونة المدن 
وأصبح  اإلرهاب،  ضد  الثائرة 
عالمياً  رمزاً  ومقاتالتها  مقاتلوها 

وقدوةً وقِبلةً لكل األحرار.
وبسيط،  ريفٌي  كوباني  مجتمع 
بين  قويةٌ  االجتماعية  والعالقاُت 
قريةٌ  أنها  تحّس  أنك  لدرجة  سكانها 
مفعٌم  دافئ  واحٌد  بيٌت  بل  صغيرة 

بالعالقات األُسرية الحميمية.
الثأر عادةٌ سلبية لكنّها خفّت كثيراً.

الثأر  بأن  كوباني  عن  ُعرف   -4
والخالفات العشائرية تندرج ضمنه 
كثيراً وتسيطر على ذهنية األهالي، 
بعد  قائماً  المفهوم  فهل ما زال هذا 

الثورة؟

سلبية  عادة  الثأر  الحال  بطبيعة 
لكنها خفت كثيراً، هي تحدث نتيجة 
وليس  األشخاص  بين  الخالفات 
ولعل  العميقة،  العشائرية  الخالفات 
األكبر  المستفيد  كان  البعثي  النظام 
منها، وذلك لتفكيك المجتمع وتعميق 
بدالً  األفراد  بين  المجتمعية  الهوة 
ولكن  بالقانون،  حلها  محاولة  من 

انطالقة  )بعد  األخيرة  الفترة  في 
الحاالت  بهذه  االهتمام  تم  الثورة( 
وجرت مصالحاٌت عديدة لحل ووأد 

الخالفات القديمة ودفنها.
تم  كردية  مدينة  أول  هي  كوباني 

تحريرها من النظام.

المجموعات  هجمات  تكالبت   -5
أكثر  في  كوباني  على  اإلرهابية 
أيلول  في  كان  وأشّدها  مرة،  من 
2014، إلى ماذا يعزي الشعب هذه 

الهجمات وكيف ينظر إليها؟

على  تتوقف  لم  الهجمات  بالتأكيد 
 2012 العام  منذ  وبدأت  كوباني 
حينما قام 17 فصيل إسالمي وجيش 
الحر بإعالن الحصار على المدينة، 
في  داعش  غزو  حتى  يتوقف  ولم 
الحصار  ذلك  بعد   ،2014 أيلول 
جاءت جبهة النصرة وأعلنت الحرب 
والحصار وثم تبعتها داعش، الهدف 
وإجهاض  تدمير  وهو  واضحاً  كان 
كوباني،  خالل  من  الكردية  اإلرادة 
غرباً  محاصرةٌ  المدينة  أن  فبحكم 
سبي  كري  وشرقاً  الفرات  بنهر 
 - روتكو  خط  وشماالً  أبيض(  )تل 
صرين استنفرت الفصائل المذكورة 
للقضاء  مجمعة قواها في محاوالت 
على روح المقاومة وثورة روج آفا 
منها  واالنطالق  كوباني،  من خالل 
كان  الجزيرة،  وثم  عفرين،  باتجاه 
أول  هي  فكوباني  واضحاً،  الهدف 
مدينة كردية تم تحريرها من النظام، 
وفيها تم اإلعالن عن تشكيل وحدات 
حماية الشعب 2011 وفي 27كانون 
عن  كوباني  2014أعلنت  الثاني 
والحقاً  الديمقراطية،  الذاتية  اإلدارة 
فصائل  اتّحاد  عن  مرة  ألول  أُعلِن 
بركان  اسم  تحت  وكردية  عربية 
كافية  أسباباً  كانت  تلَك  الفرات، 
المستمرة على  الحروب  ليتم إعالن 

كوباني.  
زهّواً  يزدان  اليوم  كوباني  تراب 
حكايةَ  تروي  التي  الطاهرة  بالدماء 

تحريرها.

دافعت  كوباني  مقاومة  خالل   -6
الكرد  والشبان  الشابات  من  الكثير 
األربعة  الكردستانية  األجزاء  من 
األهالي  ينظر  فكيف  كوباني،  عن 
الدفاع عن  إلى الوحدة الكردية في 

كوباني؟

 يُنظر إليها بعين الفخر واالعتزاز، 
فكما هّب وشارك أبناء وبنات كوباني 
الكردستانية،  التحررية  الحركة  في 
هم )الكرد من األجزاء األربعة( أيضاً 
كوباني  وتراب  المقاومة،  شاركوها 
الطاهرة  بدمائهم  زهواً  يزدان  اليوم 
في  تحريرها،  حكاية  تروي  التي 
كل شارع وحارة وبيت هنالك آالف 
والمقاومة،  والفداء  البطولة  قصص 
تراب  لتحرير  تّوحد  الكردي  والدم 

كوباني وتطهيره من اإلرهاب. 
إعادة  وعود  بانتظار  زالوا  ما  هم 
حياتهم  لبدِء  ومساعدتهم  اإلعمار 

ُمجدداً.

الصعبة  المعيشية  الظروف  7- هل 
فقدوا  )الذين  كوباني  أهالي  لبعض 
دون  حالت  وممتلكاتهم(  بيوتهم 
روح  على  المحافظة  على  القدرة 

مقاومة كوباني؟

بالتأكيد ظروف قاسية، نسبة الدمار 
في كوباني تجاوزت 65% أكثر من 
أربعة أحياء تدمرت بالكامل، تم نهب 
وحرق ممتلكات المدنيين وسياراتهم 
ومحاصيلهم، وهم ما زالوا بانتظار 
ومساعدتهم  اإلعمار  إعادة  وعود 
أناس  هنالك  مجدداً،  حياتهم  لبدء 
ونصبو  لكوباني  العودة  فّضلوا 
وآخرون  منازلهم،  ركام  فوق  خيماً 
قرب  مخيمات  في  للسكن  اضطروا 
للغاية.  صعبة  ظروف  في  كوباني 
فلم يسلم بيٌت في كوباني من القصف 
أو من الدمار، أحياء بكاملها ُسويت 
األعمدة  بعض  وظلت  باألرض 
منتصبةً تروي قصَص حرب قاسية 
التي  المدينة  هذه  أبناء  وبطوالِت 
للصمود،  عالمّي  رمٍز  إلى  تحولت 
المعارك كانت قريبة جداً،  أّن  رغم 
ما  وهو  العودة،  الكثيرون  فّضل 
نتيجة  الثمن  يدفعون  أيضاً  جعلهم 
إلى  والتسلل  للتنظيم،  اختراقات 
سقوط  إلى  إضافة  القرى،  بعض 
الحرب والمفّخخات،  بمخلّفات  قتلى 

والقذائف.
ثقافته  على  يحافظ  مجتمع  كوباني 

وتقاليده ويتباهى بها.

االجتماعية  العادات  عادت  هل   -8
في كوباني إلى مجراها مثلما كانت 
طابعاً  أخذت  أنها  أم  الحرب  قبل 

جديداً؟

بالتأكيد كوباني مجتمع متآلف يحافظ 
على ثقافته وتقاليده وعاداته ويتباهى 
بها، وهي متأصلة في صلب تفكيره 

وطريقة حياته، فكيف يغيرها.
فور  مدينتهم  إلى  عادوا  الكثيرون 
إن  الكثيرون  وسيعود  التحرير، 

تحسنت الظروُف.

9- هل وجد أهالي كوباني ضالتهم 
ُعقب  إليها  عاد  َمن  في  العائلية 

التحرير؟

تشتّت  الكوبانية  العائلة  أن  السيما   
وقت الحرب.

فور  مدينتهم  إلى  عادوا  الكثيرون 
 2015 شباط  من  بدءاً  التحرير 
عادوا  أخرى،  أشهراً  ينتظروا  ولم 
فسكنوا  انتقلوا  أو  منازلهم  ورمموا 
تأثيرات  هنالك  نعم  القرى،  في 
يوم  بعد كل  ولكن  والنزوح  للهجرة 
تعود الحياة إلى طبيعتها وأفضل من 
الكثيرون  ذي قبل، وبالتأكيد سيعود 
إن تحسنت الظروف أكثر كما نتأمل.
المرأة الكوبانية أسطورةٌ في التحّمل، 

وفخورة بكوبانيتها.

بماذا  الكوبانية  األّم  أو  10-المرأه 

أنها  تتميز عن غيرها؛ من منطلق 
عاشت الحرب وكانت الشاهدة على 

النزوح والهجرة؟

السالَح  حملت  كوباني  في  المرأة 
ووقفت إلى جانب الرجل لتدافَع عن 
تواصل مهّمتها  اليوم  المدينة، وهي 
الشهيد  وأم  أمنها، هي أخت  لحماية 
أسطورةٌ  الكوبانية  المرأة  وزوجته. 
صبورةٌ،  والتضحية،  التحّمل  في 
لم  ألطفالها،  وأم  وفيّة  مخلصة، 
هي  نالت  واجبها،  عن  يوماً  تتأخر 
من  الوفير  نصيبَها  أيضاً  األخرى 
اليوَم  المظالم وعانت كثيراً، ولكنها 

حّرةٌ، وفخورة بكوبانيتها. 
الذي  بأبنائها  اآلن  تكبر  كوباني 

يملؤون شوارَعها وحاراتِها.

تقول  أن  يمكن  ماذا  وأخيراً   -11
ألهالي كوباني؟

وهم  بالكثير،  ضحوا  كوباني  أبناء 
يستحقون المزيد من االهتمام وتوفير 
أهالي  يزال  ما  حياتهم،  يحسن  ما 
فاتورة  تسديد  في  ماضين  كوباني 
الظروف  أقسى  ويعانون  باهظة 
وأحلكها، والكل ُمطالَب بتقديم الدعم 
لهم، وبالوفاء بوعود إعادة اإلعمار، 
والخدمات،  العمل  فرص  وتوفير 
وأنا كشخص ندمُت يوَم اضطررت 
 -9  -  20 في  كوباني  عن  للنزوح 
أكررها  لن  الحرب،  بسبب   2014
ولن  كوباني  في  هنا  سأظل  ثانية، 
مغترب  كل  وأنادي  مجدداً،  أتركها 
تحتاجه،  التي  مدينته  إلى  يعوَد  أن 
اآلن  تكبر  كما  بكم،  تكبر  كوباني 
شوارعها  يملؤون  الذي  بأبنائها 

وحاراتها.
في الثقافة الشعبية

والصمود،  المقاومة  ملحمة  كوباني 
أرادها  التي  المدينة  هي  كانت 
التاريخ أن تدخَل صفحاتِه عن قرن 
قبلها  الواحد والعشرين مثلما دخلت 

ستالينغراد..
من  جزٍء  على  حصلت  ستالينغراد 
الكتب  العديد من  حقها إزاء إصدار 
لكن  حولها،  السينمائية  والنتاجات 
بعد؛ علماً  الحق  تنل هذا  لم  كوباني 
وال  سنتان،  معركتها  على  مّر  أنه 
قرن  من  الحاصَل  التطور  ننسى 
مضى إلى حاضرنا الراهن، حيث ال 
يزال الخوف الكبير الذي ينتابنا حول 
بالمبدعين  التاريخ   تعريف  إمكانية 

والخاّلقين الذين حاربوا فيها.
تلك  نسيان  عدُم  الكوبانيين  وعلى 
التاريخ  شاهدة  فمدينتهم  المقاومة، 
اإلنسانية  كافة  وعلى  ،وعليهم 
معركة  مع  مسؤولية  بكل  التعامل 

كوباني المنتصرة.
حوار: سيدار رمو

عبد هللا أوجالن الغائُب الحاضر في قلب الّشعب الكردّي

المؤامرةُ على آبو مؤامرةٌ على اإلنسانيّة:
الصراعات  حّدة  ارتفاع  مع  بالتزاُمن 
إرادة  عن  رغماً  األوسط  الّشرق  في 
الّذكرى  علينا  تمّر  وتطلّعاتها،  الشعوب 
المؤامرة  لبداية  عشرة  الثّامنة  السنويّة 
الكردّي  الّشعَب  استهدفْت  التي  الدوليّة 
هذه  أوجالن،  عبد هللا  القائد  في شخِص 
الصداقة  قيَم  أفرغْت  التي  المؤامرةُ 
واإلنسانيّة، التي طالما تباهْت بها الدوُل 
أكثر  في  وعّرتها  صدقيّتها  من  الغربيّةُ، 
مسائَل  تجاهَ  انقساماً  واألوقات  المناطِق 

الديمقراطيّة وحقوق اإلنسان الغربيّة.
طالِت  التي  المؤامرةُ  تدخُل  أيّاٍم  بعَد عّدة 
التي  عشر،  الثامَن  عامها  آبو  القائَد 
شاركت فيها العديُد من الدول التي كانْت 
إّن  اإلنسان.  وحقوَق  الديمقراطيّةَ  تّدعي 
لعام تسعٍة  الخامَس عشر من شباط  يوَم 
قائُد  فيه  أُسَر  الذي  اليوم  وتسعين، وهو 
المؤامرة،  هذه  إطار  في  الكردّي  الشعب 
أصبح يوماً أسوَد بالنسبة لنا، ولكنهُ في 
نفس الوقت يوٌم للمقاومة واإلرادة الُحّرة 

التي خلقَها أوجالُن بفكرِه وفلسفتِه.
هذه المؤامرةُ الشنيعةُ التي استهدفْت أسَر 
القائد  شخِص  في  وثقافٍة  وتاريٍخ  شعٍب 
فاعليها  قيام  من  الرغم  وعلى  أوجالن، 
جديدٍة  دنيئٍة  وُمخطّطاٍت  أالعيَب  بحبِك 
وأُحبطْت  بالفشِل  باءْت  يوم،  بعد  يوماً 
أماَم   إليها  ترمي  كانت  التي  أهدافها  كّل 
آبو  القائُد  أبداها  التي  العظيمة  الُمقاومة 

في األسِر.

نبذةٌ عن حياة القائد عبد هللا أو جالن:

ينتمي أوجالن إلى عائلٍة من وسِط عموم 
الّشعب الكردّي، وبذلَك كسَر النظاَم التقليدّي 
القروسطّي للزعامة الكرديّة السياسيّة التي 
القبَلي  واإلرث  الدينّي  اإلرِث  على  قامْت 
العشائرّي أو كليهما معاً طواَل قروٍن. وهذا 
أمٌر نادُر الحدوِث في الواقع الُكردستانّي، 
في  لِينجَح  يكن  لم  القيادة  من  النمطُ  وهذا 
اإلمكاناِت  يمتلِك  لم  لو  كردستاَن  شمال 
أفضَل،  عالٍم  لُصنِع  البراغماتيّة  الفكريّةَ  
عالٍم يتناسُب مع روح الحداثة التي أخذْت 
خاّصةً  اليوَم،  المتقّدمةُ  المجتمعاُت   بها 
كردستان  شمال  في  الُمترّدي  الواقَع  وأّن 
طواَل نصِف قرٍن- منُذ فشِل آخر انتفاضٍة 
الصراع  إرادةَ  أّن  إلى  يُشيُر  كرديٍّة- كان 
قد انتهْت في شمال كردستان، وُدفنْت على 
نفعاً  يُحقُّق  الذي  والفكُر  أتاتورك،  أيدي 
لألقداِر  عالقةَ  وال   ، الصحيُح  الفكُر  هو 
بذلَك، وهذا الفكُر البراغماتّي غيَّر الواقَع 
إلى  كردستاَن  شمال  في  الراكَد  الكرديَّ 

واقع الّصراع.

أعلَن أوجالن عن قيام الحزب عاَم 1978، 
عام  تركيا  ضّد  الُمسلَّح  النضاَل  أعلَن 
والمقاالِت  الكتب  من  العديُد  لهُ   ،1984
نتاُج  ومقاٍل،  كتاٍب  لخمسمائة  وصلْت 
فكرِه كتاُب األّمة الديمقراطيّة والذي يُعتبَُر 
الجسد،  تُعتبَُر  الّذاتيةُ  واإلدارةُ  الّروح 
القومّي  للتصارع  عملياً  حالً  يطرُح  وفيه 
والدينّي في الّشرق األوسط ليحصَل على 
بعيداً  بنفسِه،  نفَسهُ  شرٍق جديٍد، كلٌّ يحكُم 
أُِسَر  حاليّاً،  الموجودة  الدول  أشكال  عن 
اليوم  في  شباط  العام 1999في شهر  في 
لعّدة  تعّرَض  اليوم.  الخامس عشر وحتى 
مّراٍت  ثالَث  وُحِكَم   ، شكليّة  ُمحاكماٍت 
تطبيقِه،  من  العدّو  يتمّكِن  لم  باإلعدام، 
تسميمِه  عبَر  تصفيٍة  لمحاوالِت  وتعّرَض 
على  الُمشرفِة  األوروبية  اللجنِة  حسَب 
نفسيّة  تعذيٍب  ألشكاِل  يتعّرُض  صّحتِه. 
كثيرة منها تسليطُ الكّشافاِت الضوئيّة عليِه 

شجرٍة  وجوِد  من  حتى  ُحرَم  نهاراً.  ليالً 
في باحِة ُمعتقلِه حيُث تّم قطُعها. تّم فرُض 
من  أكثر  زيارٍة  بدون  عليِه  التّامة  الُعزلة 
 525 من  ألكثر  كانت  مّدة  أطولها  مّرة، 
إيمرالي  جزيرة  سجن  في  زاَل  ما  يوماً. 
المعزول، في سجٍن انفرادّي، ولطالما أّكَد 
العدوُّ أنّهُ لم يصمد أحٌد أكثَر من سبِع أعواٍم 
يقاوُم ويرسُم  لليوِم هو  في هكذا ظروف. 
لحزبِه خارطتَهُ السياسيّة في كلٍّ من شرق 
منافي  وجميع  كردستان  وغرب  وشمال 

تواُجد الجالياِت الُكرديّة.
3500كتاب،  من  أكثَر  ُمعتقلِه  في  قرأَ 
التاريخيّة والسياسية  بين  تعّددْت وجهاتُها 
في  وهو  معهُ  التفاوُض  يتّم  واالجتماعيّة، 
بين  سالٍم  عمليّة  لبناِء  العدوِّ  بيد  األسر 
الطوائِف  من  وأمثاله  الكردّي  الّشعب 
والدولة  وتركيا  كردستاَن  في  المظلومة 

التركيّة الغاصبة.
الحريّةُ ألوجالَن هي حريّةُ آالف الُمعتقلين 
في  شعٍب  وحريّةُ  الظالمين  سجون  في 

العيِش على أرضِه بسالٍم.

اعتقاُل أوجالن:

باعتقاِل  أنها  التركيّة  الحكومةُ  اعتقدِت 
أّن  تُدرَك  أن  دون  أزمةً،  أنهِت  أوجالن 
الشمالية،  يعيُش في كردستاَن  هناَك شعباً 
يختلُف ثقافيّاً وقوميّاً عن الشعب التركّي، 
لهُ هويتهُ ولغتهُ تقاليدهُ وقيمهُ، وهو حريٌص 
على الحفاظ عليها بشتى الوسائل والطُرِق، 
وقد يسلُك الطريَق العسكريَّ إذا ما تطلَّب 

منهُ ذلَك. 
لم تُدرِك القيادةُ التركيةُ أّن للشعب الكردّي 
ثقالً كبيراً، وهو قادٌر على خلِق أزمٍة كبيرٍة 
إذا ما أصّرِت الحكومةُ على مبادئها القائمِة 
على أساس إلغاء اآلخرين، ُمتناسيةً أنهُ من 
أوجالَن  ولدْت  التي  األّمةُ  تلَد  أن  الممكن 
ألَف أوجالٍن. لقد كانت نشوةُ النصِر كبيرةً، 
األتراُك  القادةُ  خاطَب  كيف  أتذّكُر  وأنا 
أوجالَن،  القبُض على  أُلقَي  عندما  شعبَهم 
كانوا يقولون إّن األّمةَ التركيّةَ ال يقُف في 
كثيراً،  العمليّةَ  تلَك  ومّجدوا  أحٌد،  وجهها 
ُمّدعيَن أنّها من تنفيذ المخابرات التركيّة، 
كشفِت  فقد  تماماً،  ذلك  غيُر  والحقيقةُ 
قد  تنسيقاً  هناَك  أّن  اإلخباريةُ  الوكاالُت 
حصَل بين المخابرات التركيّة واألمريكيّة 
خروجِه  بعد  أوجالَن،  وأّن  واإلسرائيليّة، 
من سوريا، ضغطِت المخابراُت األمريكيّةُ 
في  اعتقالهُ  ليتّم  وإيطاليا  اليونان  على 
المخابرات)األمريكية-  يد  على  نيروبي 

اإلسرائيلية- التركية(.
إّن ما يتشّرُف بِه القائُد أّن مخابراِت أمريكا 
يوّضُح  وهذا  َمن طاردتهُ،  وإسرائيَل هي 
العالمّي  والظُلم  باالستبداد  ارتباطِه  عدَم 
أوجالُن،  تمّكَن  لقد  الدولتان.  تقودهُ  الذي 
بشخصيته القوية، من الخروج من الدائرة 
المحليّة إلى األفق الواسع، فكان)هوشيمن 
وغيفارا وغيرهم( من الثّوار، األمر الذي 
دفَع الكثير من قادة األحزاب الكرديّة إلى 

الحذر والخشية من اتّساع هذه القاعدة.

نهج  من  طّوَر  أوجالُن  اُعتقَِل  عندما 
نظاٍم  تأسيس  إلى  ووصَل  الديمقراطية، 
فكرّي وفلسفّي، من خالل الُمرافعات التي 
قّدمها لمحكمة حقوق اإلنسان األوروبية، 
الُرهبان  دولة  من  بأسماِء  ظهرْت  والتي 
الديمقراطية  الحضارة  نحو  السومرية 
وكتاُب دفاع إنساٍن حرٍّ والُمرافعةُ األخيرةُ 
يخوُض  يزاُل  وما  الّشعب.  عن  الّدفاُع 
أوجالُن صراَعهُ الفكرّي والفلسفي في هذا 
المنطقة  شعوب  إيصال  أجل  من  الَصدد، 
إلى نظاٍم ديمقراطّي إيكولوجّي وفَق حقيقة 
على  واعتماداً  موزاييكها  بجميع  المنطقة 
القوى  على  االتّكال  دوَن  الُحّرة،  إرادتها 

أجل  من  شيٍء  كّل  تعمُل  التي  الخارجيّة 
والتي  المنطقِة،  في  المعروفة  مصالحها 
والّدمار  والقتِل  الحروِب  سوى  تجلُب  ال 

والتخريب والشّر.

ُمحاكمةُ أوجالن:

عندما نقلْت محطّاُت البّث المرئّي لقطاٍت 
ألوجالَن، وقد ظهَر عليه اإلعياُء والتعُب، 
حيُث ُكبّلْت يداهُ بالحديد، كان المنظُر مؤلماً 
لجميع الُكرد وهُم يروَن زعيماً ذهَب أسيَر 
العالميّةُ  المخابراُت  دبّرتها  دوليٍة  مؤامرٍة 
لهُ، حيُث انطلقت مسيراُت احتجاٍج ألنصار 
األوروبية  العواصم  في  الكردية  القضيّة 
أماَم سفاراِت الدول التي ساهمْت في هذه 
المسيراُت مدى  أظهرْت هذه  لقد  العمليّة. 
الُحّب الذي يكنّهُ الشعُب الكردّي لهذا القائد.
لم  أوجالُن  لها  تعّرَض  التي  الضغوطَ  إّن 
تُثنِه عن عزيمته، فُحكُم اإلعدام الذي صدَر 
بحقّه دفَعهُ لمزيٍد من العطاء الفكرّي، فقد 
صدرْت لهُ مجموعاٌت عديدةٌ من المؤلّفات 
والفكر  السياسة  حقول  في  والُمصنفات 

والتاريخ.

مؤلّفاُت أوجالن:

قضايا  بين  عديدةٌ  مؤلّفاٌت  ألوجالَن 
السياسة والفكر والفلسفة والتاريخ، كما أّن 
لهُ ُمصنّفاٌت أخرى في فلسفِة التاريخ. قسٌم 
من هذه الُمصنّفات هي عبارةٌ عن ُخطٍَب 
أو ُمحاضراٍت أو لقاءاٍت صحفيّة، صدرْت 
على شكل كراريَس، ومنها ما قاَم بتأليفها 
وقد  فكريّة.  ورصانٍة  منهجيٍّة  ذاُت  وهي 
 – الروسية   ( عديدٍة  لُغاٍت  إلى  تُرجَمْت 
البلغارية- الفرنسية- اإليطالية- والعربية( 
)يالجين  المفّكر  مع  حواٌر  أبرزها:  ومن 
الملحم)قائد  نبيل  مع  حواٌر  كوجك(/ 
نحو  السومرية  الكهنة  دولة  من  وشعب(/ 
مانيفستو  الديمقراطية)2-1(/  الحضارة 

الحضارة الديمقراطيّة)3-2-1(.

يوجُد حتى اآلَن أكثُر من أربعين ألفاً من 
أوجالن،  للقائد  والتحليالت  الصفحاِت 
ونُِشَر له أكثر من سبعين كتاب وتوّزَع بين 

كوادرِه خالل السنوات الخمس األخيرة.
الميراُث الذهنّي والفكرّي العظيم الذي تقّدَم 
به القائُد أوجالن خالَل سنين األسِر، والذي 
وصَل عددهُ إلى ما يقارب العشر ُمجلّدات، 
وتكشُف  تعكُس  التي  المرآة  بمثابة  كان 
التي  األقنعة  كافّةَ  وتُسقطُ  النظام  حقيقةَ 
قاَم  التي  الُمرافعاُت  هذه  وراءها.  تتخفّى 
القائُد من خاللها بتحليل وصياغة التاريخ 
والقضايا  الحقائَق  واضعاً  جديد،  من 
صحيٍح  بشكٍل  فيها  الُمعاشة  االجتماعية 
والُحلوَل  البدائَل  وُمطّوراً  وصائٍب، 
الالزمة لها للخروج من الفوضى واألزمة 
قلبَِت  أساسه،  على  الموجودة  العالميّة 
التاريَخ المكتوَب من قبل هذه األنظمة رأساً 
على عقٍب، وبيّنَت حقيقتَها الّزائفةَ المبنيّة 

على أساس الخداع والنّهب والسرقة.

بإرادتِه  ُحّراً  زاَل  ما  أسيراً,  ليَس  القائُد 
وقرارِه وفكرِه:

على الرغم من اعتقاِد قوى التآمر والحداثة 
ُخطتها  في  انتصرْت  بأنّها  الرأسماليّة 
النضال  ُممثّل  ضدَّ  االستبداديّة  وسياستها 
أّن  إالّ  أوجالن،  والديمقراطّي  التحّرري 
الّرياَح جرْت بما ال تشتهي سفُنهم، فنرى 
بأّن الذي يُحاَكُم في إمرالي ليَس القائُد آبو، 
التآمريّة  االستبداديّة  األنظمة  هذه  بل هي 
الُمقاومةَ  إّن  الرأسماليّة.  الحداثة  وقوى 
العظيمة التي أبداها القائُد في إمرالي أحيَْت 
كافّةَ مشاعر الُحّب والعشق التّواقة للحريّة 

أكثر  أصبَح  بحيُث  الكردّي،  الشعب  لدى 
من أّي وقٍت آخَر يُناضُل بوعٍي كبيٍر ألجل 
هويته ووجودِه، وما عمليّاُت إحراق الّذات 
التي قام بها العشراُت من أبناء وبنات شعبنا 
في مواجهة قوى التآمر، ومقاومات أنصار 
على  دليٌل  إالّ  الحريّة،  حركة  وكوادر 
االنبعاث الجديد الذي قاَم به آبو، ومؤّشٌر 
التحررية لن تتوقَّف ولو  على أّن حركتَهُ 
في  الكردّي  الشعَب  ألّن  واحدة،  للحظٍة 
حقيقتِه  إلى  وصَل  وحركتِه  قائدِه  شخِص 
التي فقَدها منذ آالف السنين، وهذه الحقيقةُ 
أن  يمكُن  ال  ُمذهلٍة  قّوٍة  إلى  اليوَم  تحّولِت 
يتّم فناؤها مّرةً أخرى. تحّوَل القائُد آبو إلى 
نهٍج وإيديولوجيّة وسياسة وتنظيم وأخالق 
اإلنسانية  وكافّة  الكردّي  الشعب  ووجدان 
الطامحة للحريّة والديمقراطيّة. لذا ال يمكُن 
وراَء  الحقيقة  من  الهائل  الزخم  هذا  أسر 
تنبُض  الحقيقةُ  هذِه  الحديديّة،  القُضبان 
والديمقراطية  الحريّة  عاشقي  قلوب  في 

والّسالم في كّل ثانية. 
من  الخالَص  ويحاوُل  يتخبّطُ  َمن  إّن 
المأزق والفوضى هي األنظمةُ االستبداديّة 
واالستعماريّة التي قامْت بحبِك المؤامرة، 
األخالقّي  الوضع  تدهوُر  يزداُد  بحيُث 
والعسكرّي  والسياسي  والوجدانّي 
مع  األنظمة  لهذه  والثقافي  واالقتصادّي 
سجن  في  أوجالَن  وإّن  يوٍم.  كّل  مرور 
التفكير  صعيد  على  حريّة،  أكثُر  إمرالي 
من  تحّرَر  فهو  النقديّة،  والُمراجعات 
الضغوطات التي عاناها ما يقارُب العقدين، 
في  والتجريد  الُعزلة  حياة  ذلَك  على  زْد 
إلى  ودفعتهُ  الكثيَر  علّمتهُ  التي  إيمرالي، 
والتاريخ  األحداث  في  ن  والتمعُّ القراءة 
نقديّة  ُمراجعٍة  إجراء  ومحاولة  والسياسة 

لتجربتِه وتجربِة حزبِه.

فلسفة  تطبيق  بفضِل  فشلْت  المؤامرةُ 
أوجالن في روج آفا: 

بأنّهُ  تدعمها  التي  والذهنيّةُ  تركيا  ظنّت 
قضيّةَ  ستُنهي  أوجالن  القائد  باختطاف 
ُمتجاهلةً  كردّي،  مليون  أربعين  من  أكثر 
حقيقةَ أنّها ستُرهُق شعوبَها بحروٍب ُمدّمرة 
قُّدَر  كان  إن  طويلٍة  لفتراٍت  ستمتّد  كانت 
لها النجاُح، إالّ أن تيقُّظَ القائد آبو وواقعيّته 
التي  التعاُمل مع المؤامرة واألطراف  في 
التفاعل  من  حرَمها  ونفّذتها،  لها  أّسسْت 
الحرب  في  الُمتجّسدة  والوصول ألهدافها 
الشعُب  أظهَر  جانبِه  ومن   ، الكارثيّة 
الكردي بأنّهُ ُمتّحٌد مع قائدِه في كّل مراحل 

المؤامرة.
تاريخيّة  لمرحلٍة  أوجالن  تأسيَس  إّن 
مشروعِه  رؤية  خاللها  من  فرَض  بديلة، 
للحّل وإحالل الّسالم في تركيا والمنطقة، 
تصاُدم  وحدوث  القضية  تعّمق  دوَن  حاَل 
الُمقّدمة  ُمرافعاتُهُ  كانت  حيُث  الّشعوب، 
لمحكمة حقوق اإلنسان األوروبية والتزام 
الّشعب الكردّي وحركة الحريّة بتوجيهاته 
بمثابة الرّد األمثل لألخطار التي أفرَزتها 
السياساُت العالميّةُ واإلقليمية الخاطئة ضّد 
نجاح  فُرص  تبلور  ومع  الشعوب.  إرادة 
في  الديمقراطيّة  الذاتيّة  اإلدارة  مشروع 
من  استراتيجيتها  تستمّد  والتي  آفا،  روج 
أّسسها  التي  الديمقراطيّة  األّمة  مشروع 
القائُد آبو، وُمشاركة جميع الُمكّونات فيها، 
في حالٍة فريدٍة ووحيدٍة في المنطقة، وكذلَك 
الُمقاوماُت العظيمة التي أبداها شعُب روج 
آفا انطالقاً من فكر األّمة الديمقراطيّة، إلى 
جانب نجاح شعبنا في شمال كردستان من 
في  ونجاحِه  بالمائة  العشرة  عائق  تخطّي 
وتحّديه  األخيرة،  البرلمانيّة  االنتخابات 
العدالة  حزُب  وضَعها  التي  للعوائق 
مشروعيّة وصدقيّة  أثبَت  أماَمهُ،  والتنمية 
حتى  القائُد  طرحها  التي  االستراتيجيات 

وأوقَف  القاسية,  األسر  شروط  ظّل  في 
التركيّة،  للدولة  الُمتكّررة  الهجمات  زخم 
روج  ثورة  محاربة  في  تصعيدها  رغَم 
الحرب على شمال كردستان  آفا وإعالن 
للمدنيين  وقتلها  هناك،  للُمدن  وحصارها 
الّشعَب  ودفَع  بجثامينهم،  التمثيل  وكذلك 
إلى  كردستان  أجزاء  جميع  في  الكردي 
االعتزاز أكثر بانتمائهم القومّي والوطني، 
اإلدارة  في  الحّل  في  مشاريعهم  وفرض 
االكتراث  دون   ، الديمقراطية  الذاتية 

بأساليَب وإجراءاِت القمع التركيّة.
تركيا  باتْت  المؤامرة  من  عاماً   18 بعَد 
واعيةُ لمخاطر االستمرار في فرض حالة 
الُعزلة، وباتت ُمقتنعةً أكثر بأّن ذلَك سيدفُع 
بالّشعب الكردي، الذي يجُد في حريّة قائدِه 
إلى  لها،  أساسيّاً  ومبدأً  قضيتِه  لحّل  هدفاً 
تصعيد النضال من أجل تحقيق ذلك الهدف 
المشروع. إالّ أّن عنجهيّتها في التعامل مع 
أزماتها الداخليّة والتزاماتها بتنفيذ أجندات 
القوى العالميّة الُمخطِّطة للمؤامرة تدفعها 
إلى اتّباع سياساٍت غير واقعيّة، وما دعمها 
لُمحاربِة  أسلوٌب آخَر  لداعَش وتمويله إالّ 
تلَك التطلّعات المشروعة للشعب الكردّي، 
غير  أدواتها  ضمن  من  أخرى  وأداةً 

األخالقيّة.

هذه  فيه  نستذكُر  الذي  الوقت  في  إنّنا 
للتدّخل في  بألم، ونعتبرها بدايةً  المؤامرةَ 
القضاء على إرادة الشعوب  المنطقة بُغيةَ 
وخياراتها في الحّل، نؤّكُد أّن نتائَج ثورة 
تلك  فشل  على  إثباٌت  إالّ  ليست  آفا  روج 
لتضحيات  شعبنا  من  وعربوناً  المؤامرة، 
وفكر القائد الذي أّسَس للفكر الديمقراطي 
ُمّدة  فيها  بقي  حيُث  آفا،  روج  في  والُحّر 
أكثر من عشرين عاماً يُناضُل ويكافُح من 
أجل رفع ُمستوى الفكر الحّر الديمقراطي 
نؤّكُد  األساس  هذا  وعلى  المنطقة،  في 
األّمة  بمباديء  االلتزام  في  موقفنا  على 
ُمشتَركٍة  لحياٍة  التأسيس  في  الديمقراطية 
بين جميع المكّونات اعتماداً على التسامح 
واألخّوة، وتنفيذ كل ما هو ُملقًى على عاتقنا 
المشروعة  األهداف  تحقيق  إلى  للوصول 
أوجالن،  القائد  بُحريّة  تمّر  والتي  لشعبنا 
كما ندعو جميع الشعوب والتنظيمات الُحّرة 
للُممارسات  الّرافض  موقفها  تصعيد  إلى 
يناضُل  الذي  الكردي  شعبنا  تجاهَ  التركية 

من أجل تحقيق ُحريتِه.

نتائُج ثورة روج آفا إثباُت فشل المؤامرة 
على أوجالن: 

قائَد  استهدفْت  التي  الدوليّة  المؤامرةَ  إّن 
سعْت  أوجالن  هللا  عبد  الكردّي  الّشعب 
ثورة  على  والقضاء  شعبِه  إرادة  لكسِر 
المرأة الّساعية لتحرير المجتمع، المؤامرةُ 
فشلت بفضل فكر وفلسفة أوجالن والتطبيق 

العملي لها في روج آفا.
إّن الهدَف من المؤامرة كان القضاُء على 
هويته  وطمس  الكردّي  الشعب  إرادة 
لم تصل لُمبتغاها، بل  وثقافتِه، والمؤامرةُ 
زادت من إرادة الشعب الكردّي الذي رّسَخ 

فكَر أوجالَن في ذهنه وقلبِه وسعى لنشر 
األديان  جميَع  تحتضُن  التي  الفلسفة  هذه 
دماِء  امتزاَج  وإّن  والشعوب.  والُمعتقدات 
الّشهداء في روج آفا، من كافة المكّونات، 
على  دليٍل  أكبُر  هي  أرضهم  حماية  في 
من  آفا  روج  شعوَب  إّن  المؤامرة.  فشِل 
ُكرٍد وعرٍب وسرياَن تمّكنوا، بفضل فكر 
من  لها  العملي  والتطبيق  أوجالن  وفلسفة 
خالل اإلدارة الذاتية الديمقراطية في روج 
آفا، من إفراغ المؤامرة التي طالِت القائَد 
أوجالن من فحواها ومنعها من الوصول 
أجلها. وإّن ما  التي خطّطت من  ألهدافها 
تفعلهُ تركيا في األيام األخيرة، من احتالٍل 
لألراضي السوريّة وقتٍل وترهيٍب في روج 
آفا وشمال كردستان، هي دليٌل على فشلها 

في ُمخططاتها القذرة الُمعادية للشعوب.

ال سالَم دوَن ُحريّة القائد آبو:

إّن اعتقاَل أوجالن أثبَت للعالم بأّن قضايا 
الشعوب ورموزها ما زالْت رهن األجندات 
يوماً  تؤمن  لم  التي  والظالميّة،  الخاّصة 
، وعلى رأسها  الُمجتمعيّة  القضايا  بعدالة 
اعتبارِه  على  الكردّي،  الشعب  قضيّة 
في  االستقرار  مفاتيح  من  أساسيّاً  مفتاحاً 
أجل  من  مهّماً  ومدخالً  األوسط،  الشرق 
تحقيق األمن والّسالم الُمجتمعّي في بُلدان 

الّشرق األوسط.
أّن  المتآمروَن  اعتقَد  الذي  الوقِت  في 
أن  بإمكانهم  وأّن  تحقّقت،  قد  أهدافهُم 
يكّموا أفواهَ الحقيقة ويقمعوا حركةَ الحريّة 
ومنذ  فشلْت،  المؤامرةَ  أّن  إالّ  الُمقاومة، 
لحظتها األولى، وازداَد اإلصراُر وتحقّقِت 
التي  النظرية  خالل  من  الثوريّةُ  الُمتابعةُ 
أرسى قواعَدها القائُد األسيُر، والُمتمثّلةُ في 
حّل القضايا القومية واالجتماعيّة والثقافيّة 
لشعوب الشرق األوسط، وعلى رأس هذه 
القضايا القضيةُ الكرديّة، من خالل البديل 

الثورّي الُمتمثّل باألّمة الديمقراطيّة.

إّن مثَل هذه النظرية تحّولت في روج آفا 
إلى منبٍر للعالم الُحّر، وخاّصةً بعد انتصار 
ثورة 19تموز كفعٍل ثورّي استمّد كينونَتهُ 
من نظرية األّمة الديمقراطيّة ومشروعها 
الديمقراطيّة،  الذاتية  اإلدارة  الُمجتمعّي 
التي  نتيجتها  في  العالَم  أبهرِت  والتي 
المصير  ووحدة  الُمشترَك  العيَش  تضمُن 
والطوائف،  والمذاهب  القوميّات  بين 
هيّة  ما  األرض  أصقاع  لجميع  وبيّنت 
الُمقاومة  خالل  من  الديمقراطيّة،  األّمة 
حطّمْت  التي  كوباني  في  االستثنائيّة 
من  داعَش، وفصِحها كصنيعٍة  أسطوَرة  
صنائع االستبداد ومظهٍر ُمختلٍّ من مظاهر 

الُعنف الُمجتمعّي في بالدنا.
كلُّ عاٍم يمرُّ على المؤامرة تكبُُر آالُمنا، لكن 
ما يقُع على عاتقنا هو التصعيُد من نضالنا، 
والعمل على تنظيم جماهير شعبنا، وتقوية 
منظومتنا الدفاعيّة، وإكمال المشروع الذي 
ابتدأهُ القائُد لُحريّة المرأِة وتحرير المجتمع 

بأكمله معها.
سليمان محمود 
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بصراحة

صالح الذين مسلم

إلى أين يقود حزب االتحاد الديمقراطي الكرد في سوريا؟ )2-2(

مشروع اإلدارة الذاتية

الذاتية  ”اإلدارة  مشروع  طرح  تّم 
الديمقراطية“ في صيف عام 2013 من 
قبل حزب االتحاد الديمقراطي وعرض 
السياسية  والحركات  األحزاب  على 
والشبابية والنسائية وعلى مستوى غالب 
وسريان  وعرب  كرد  من  المكونات 
وآشور وأرمن وشيشان وغيرهم، وبعد 
عن  اإلعالن  تم  النقاشات  من  العديد 
األّول  كانون  أواخر  في  الذاتية  اإلدارة 
الجولة  استئناف  مع  بالتزامن   ،2013
النظام  بين  الثانية من مفاوضات جنيف 
كمٍّ  اإلعالن ضمن  إْذ جاء  ومعارضيه، 
واألمنية  العسكرية  التحّديات  من  هائل 
والخدمية،  واالقتصادية  والسياسية 

لمؤسسات  كامل  شبه  غياب  ظل  في 
المنطقة،  مستوى  على  فّعالة  رسمية 
حيث تّم التنظيم اإلداري باختيار مجلس 
إنشاء  وتّم  تنفيذّي،  ومجلس  تشريعّي، 
الهيئات والمؤسسات التابعة لها بما يمأل 
شتى جوانب وقطاعات الحياة بإمكانات 

متواضعة،
وحسب  تدريجياً  بالتمّدد  بدأت  حيث   
يعاني  كان  الذي  المجتمع  احتياجات 
المتطرفة  الجماعات  من  مباشراً  تهديداً 
فقد  الكردية،  المنطقة  حدود  كامل  على 
واألمنية  العسكرية  الناحيتين  إيالء  تّم 
في  اإلدارة  ونجحت  األكبر،  االهتمام 
وفي  تنفيذية  وتشريعات  قوانين،  سن 
وإدخال  البلدية  االنتخابات  إجراء 
المدارس  إلى  الُكردية  التعليمية  المناهج 

وتنظيم قطاع التعليم.

مشروع  السورية  المعارضة  رفضت 
إلى  يهدف  واعتبرته  الذاتية  اإلدارة 
السورية،  األراضي  من  جزء  اقتطاع 
تناغم موقفها  التقسيم، وقد  وخطوة نحو 
 PYD ظّل  فيما  النظام،  موقف  مع 
يصّر أنه يقدم مشروع حل ينهي األزمة 
ديمقراطياً،  انتقاالً  تتضّمن  السورية، 
وشدد مسؤولوه مراراً على أنّهم يسعون 
موحدة  ديمقراطية  سورية  ترسيخ  إلى 
تعميم  على  ويعملون  آن،  في  ومتنوعة 

قاعدة  وفق  المستقبل  لسورية  نموذجهم 
الجمهورية الديمقراطية واإلدارة الذاتية 

المجتمعية.

أهم  أولى  كوباني  على  الحرب  شكلت 
وأّن  سيما  وال  اإلدارة،  هذه  تحديات 
إقليمية  دول  بدعم من  لها  داعش خطط 
إلفشال هذا المشروع، ليشكل انتصارها 
كردستان  وإقليم  المتحدة  الواليات  بدعم 
سوريا،  في  الكردي  للمشروع  انتصاراً 
حدود  من  بدأ  الذي  االنتصار  وهو 
تل  بتحرير  بالجزيرة  كوباني، ووصلها 
بناء  ركائز  أولى  شكلت  والتي  أبيض، 
التخطيط  ثم  في سوريا،  الكردي  اإلقليم 
لربطه بعفرين من خالل معارك غربي 

الفرات التي تجري حالياً.

سوريا  في  الكرد  دور  صعود  وترافق 
الثوري،  اإلعالم  شوفينية  حدة  بارتفاع 
ومواقف نخب المعارضة السورية، التي 
كانت تتصاعد مع خبر تحرير أيّة مدينة 
داعش،  من  أهلها  وتخليص  سورية 
واالعتقاالت  العرقي  التطهير  باتهامات 

والحرق والنهب.

مجلس سوريا الديمقراطية

الديمقراطية  سوريا  مجلس  تأسس 

المجتمع  حركة  وّجهتها  دعوة  بعد 
من  لعدد  مؤتمر  بعقد  الديمقراطي 
تحت  السورية  المعارضة  من  أطياف 
حرة  سورية  بناء  نحو  ”معاً  شعار 
بتاريخ  ديريك  مدينة  في  وديمقراطية“ 
المجلس  تأسيس  تّم  9/12/2015 حيث 
الرياض  مؤتمر  انعقاد  مع  تزامناً 
للمعارضة السورية، والذي انبثقت عنه 
هيئة عليا للتفاوض مع النظام الستئناف 

مفاوضات جنيف.

عن  المؤتمر  أعمال  نهاية  في  وأعلنت 
وجاء  الديمقراطية  سوريا  مجلس  والدة 
مشروع   “ إنّه  السياسية  ورقته  في 
يعمل  ديمقراطي سوري  سياسي وطني 
المجتمعية  المكّونات  كّل  ضّم  على 
المرحلة  هذه  في  السياسية  والكيانات 
المؤتمر  اعتبر  المصيرية“،  االستثنائية 
سورية  لقوات  سياسية  مظلّة  أيضاً 
الديمقراطية التي تشكل وحدات الحماية 
أكبر قوة نيران فيها وهي صاحبة أكبر 

نفوذ رغم أنها ال تتصدر المشهد العام.

إعالن الفيدرالية

 PYD حزب قادة  تصريحات  أن  رغم 
ضمناً،  الفيدرالية  مقترح  ترفض  كانت 
العامة  المنسقية  قامت  ما  سرعان  لكن 

غالب  بدعوة  الذاتية  اإلدارة  لمناطق 
واألحزاب  السياسية  والقوى  المكونات 
المناطق  هذه  في  المجتمعية  والفعاليات 
مؤّخراً  تحريرها  تم  التي  المناطق  وفي 
في  الديمقراطية  سوريا  قوات  قبل  من 
اجتماع  أجل عقد  الشهباء( من  )مناطق 
موسع للتباحث حول نظام إدارة مناطق 
بمثابة  يكون  سوريا  شمال  آفا-  روج 
مستقبالً،  السورية  لألزمة  حل  أنموذج 
 16 يومي  مدار  على  مناقشات  وبعد 
على  االتفاق  تم   2016 آذار  و17 
لروج  ديمقراطي  فيدرالي  نظام  تأسيس 

آفا – شمال سوريا،
للمجلس،  مشتركة  رئاسة  وانتخاب   
عضواً   31 من  تتألّف  تنظيمية  وهيئة 
ورؤية  اجتماعّي،  عقد  بإعداد  كلفت 
في  النظام  لهذا  شاملة  سياسية  قانونية 

مدة ال تتجاوز ستة أشهر.

كبرى  أهمية  الفيدرالية  خطة  واكتسبت 
سوريا  قوات  تحالف  حقق  أن  بعد 
باتجاه  سريعاً  جديدا  تقّدماً  الديمقراطية 
إلى  ومنها  منبح  باتجاه  مؤّخراً  الغرب 
عفرين في آخر موطئ قدم لداعش على 

الحدود التركية.
ويقول قادة PYD: إّن االتحاد الفيدرالي 
سيصون حقوق كل الجماعات العرقية؛ 
السّكانية  للتجمعات  يسمح  الذي  األمر 

بأن تحكم نفسها، وتمثّل نموذجا لتسوية 
األمر،  نهاية  في  السورية  الحرب 
الدعَم  المشروع  يكسب  أن  ويتوقعون 
باعتبارها  والداخلي،  واإلقليمي  الدولي 

فيدرالية مكونات.

سورية  في  الُكرد  يُبدي  ال  حاٍل  بكّل 
يؤمنون  فهم  المستقبل.  بخصوص  قلقاً 
إذا  التّحديات  كسب  على  بقدراتهم 
يثق  حيث  السوريّة.  األزمة  ُحلّت  ما 
معظمهم بقدراتهم على ”لعب السياسة“.

على  حصولهم  أّن  يجدون  وهم   
حقٌّ  الذاتية“  واإلدارة  ”الفيدرالية، 
السياسية  الخالفات  ورغم  مشروع، 
اتفاق كردي – كردي هو  وعدم وجود 

ما يعيق االستقرار السياسي،

تماماً  متّفقة  الكردية  األحزاب  فإن 
نحو  كأول خطوة  الفيدرالية،  حّق  حول 
استحصال كامل الحق الكردي في القسم 
بسورية  الملحق  كردستان  من  األصغر 
حقوق  يؤمن  الطرح  هذا  أن  جانب  إلى 
كافة أقليات ومكونات المجتمع السوري 

ويضمن وحدة سوريا واتحادها.

المنهُج الثقافي والتاريخي عند عبدهللا أوجالن

سليمان محمود

كاَن أوجالن كثيراً ما يقول: )كنُت أخجُل 
كردّي،  بأنني  أقوُل  عندما  نفسي  من 
وكنت أقول: هذه الكرديّةُ ستجلُب لي بالًء 
ما  إذا  إنني  أخرى:)  جهة  ومن  كبيراً... 
تنكّرُت لها فهذا معيٌب جداً، إذن ما معنى 
أن أكون ُكردياً وال أصنُع شيئاً لكرديتي!( 
وعلى ما يبدو فإّن الظروَف القاهرة التي 
مّر بها الكرُد في تركيا كانت سبباً مباشراً 

دفَع أوجالن لمثل ذلك القول.
لقد تعّرَض الكردّي لمحاولٍة ُمنظّمة لطمس 
والعبور  ثقافته  وابتالع  الوطنيّة  هّويتِه 
التركيّة،  األّمة  من  جزٌء  أنه  على  عليه 
وبهذا ابتعد كثيراً عن إرثِه وتاريخِه، بيد 
)كدولةَ  السياسي  للتطور  الكرد  فقدان  أّن 
الثقافي،  مستقلةَ( لن يحوَل دون تطّورهم 

تأثيرهم  أّن  إالّ  دولة  امتالكهم  عدم  فرغم 
لها.  خضعوا  التي  بالدول  المعالم  واضح 
تاريخاً  يمتلكون  الكرَد  أن  أوجالن  يعتقُد 
هو  األمثَل  التاريَخ  أّن  يرى  ألنه  مذهالً، 
التاريُخ الثقافّي وليس التاريخ العرقي حيث 
ظاهرةٌ  هو  العرقّي  التاريَخ  )إّن  يقول: 
بمفردها، وأشمُل أنواع التاريخ هو التاريخ 

الثقافّي(.
قرأ  أوجالن  عبدهللا  أن  فيه  شّك  ال  مّما 
مع  يختلُف  فنراهُ  جديدةً،  قراءةً  التاريَخ 
امتالُك  هو  التاريخ  امتالَك  بأنَّ  القائلين 
النظرية  هذه  حسب  التاريَخ  ألن  الدولة، 
ُب كما تشاء.  يُكتُب وفَق إرادة الدولة ويُوضَّ
التاريَخ  بأن  القول  توافق  القاعدة  وهذه 
األدواِت  يمتلكون  ألنهم  األقوياُء  يكتبه 
الكفيلة بكتابته من )ُسلطٍة وماٍل(، وبالتالي 
يُخِضُع الُمتزلفين إلرادته في كتابة التاريخ 

كما تشاُء هذه الدولة.
يعتقد أوجالن أّن الوضَع غيَر المستقّر للُكرد 
ال يعني عدَم امتالكهم تاريخاً، على اعتبار 
أنهم ال يملكون دولةً خاّصة بهم ويقول: )إّن 
كشعب  ُمكثّف  بشكٍل  للتمّرد  الُكرد  عيَش 
معه  والمتعاملين  االحتالل  ضّد  وعشائَر 
السياسي،  لتاريخها  األخرى  الخاّصةُ  هو 

من  يتكّون  ال  الشعوب  تاريَخ  بأّن  علماً 
عّدة  عن  يُعبُّر  بل  فقط،  السياسي  التاريخ 
التاريخ  ومن  والحقوق،  السياسية  ميادين 
االجتماعي  التطور  حتى  العام  الثقافي 

للشعوب والمجتمعات(.
الناحية  من  التطّور  عدَم  )إّن  يقول:  ثم 
السياسية ال يعني عدَم التطّور من الناحية 
التاريَخ  )إن  قوله:  ويواصل  الثقافية(، 
العرقي هو ظاهرةٌ بمفردها وأشمل أنواع 
التاريخ هو التاريخ الثقافي(. وعليه ووفق 
هذه النظرية يكون التاريُخ الثقافي األكثَر 
األمم  تراَث  يضمُّ  فهو  واألوسَع،  أهمية 
كثيراً  السياسي  التاريَخ  إن  بل  ولغاتها، 
الثقافي، على  التاريخ  من  يكوُن جزءاً  ما 
اعتبار أن السياسةَ في مفهومها جزٌء من 

ثقافة الشعوب وتطّورها.

ويرى أّن التاريَخ يسيُر وفَق مساٍر ثابٍت قد 
ال تتشابهُ أحداثه إالّ أنها ال تختلُف كثيراً، 
فعمليةُ التطهير التي وقعت ضدَّ المسلمين 
واليهود في إسبانيا ال تختلُف عن تلك التي 

حصلْت في األناضول.
وظروِف  القسوِة  درجة  في  االختالُف 
حدوثها، فما تعّرَض له المسلمون هو إبادةٌ 

جماعية على يد المسيحيين.
والحقيقةٌ إّن قّوةَ النفي بما تعّرض له اليهوُد 
صاحبَهُ رّد فعٍل من قبل اليهود تجاهَ العرب 
ربما  فاألحداث  وبالتالي  فلسطين،   في 
تكون متشابهةً في بعض جوانبها وهي ال 

تختلف كثيراً في مراحل وقوعها.
إسبانيا  المسلمون واليهوُد من  ربّما خرَج 
كنتيجة حتميّة بسبب جغرافيا إسبانيا، وبُعد 
الداخلية  المسلمين عن عالمهم والظروف 
المسيحية  الدول  تنامي  مع  عاشوها  التي 
وتطورها، فكان على المسلمين إّما الموُت 
على يد األسباب أو الهروُب طلباً للتجارة 

وهذا ما حدَث لليهود أيضاً.
فلسطين  في  اليهود  ظروَف  أّن  والحقيقةُ 
في  المسلمون  عاشها  التي  ذاتُها  هي 
واحدةً.  الواقعةُ  تكوُن  فربّما  إسبانيا، 
المهّم في األمر أّن نظريةَ أوجالن جديرةٌ 
بحركٍة  يسيُر  لديه  التاريَخ  ألّن  بالدراسة، 
أفقية وعمودية ، بالتالي ال يمكن ألّي نظاٍم 
لهُ  قائم  تاريخ شعٍب  أو طمَس  إخفاَء  قائم 
هويته وثقافته، وعلى باقي الشعوب احتراُم 
هذه الخصوّصية فال يحق ألحد استبعاده، 
وعليه فإّن للكرِد الحّق في تطوير أنفسهم 
األتراُك  ما حقّقه  بقدر  األقّل  على  سياسياً 

والفرُس.
النظرية  عن  بحديثه  أوجالن  انطلق  لقد 
في  لآلخرين  الحريةَ  تتيُح  التي  اإلسالمية 
التساوي بالحقوق والواجبات حيث يقول: 
)ال يحّق ألّي قومية السيطرة على قومية 
الحياة  حقُّ  لها  سواسيةٌ،  كلّها  أخرى، 
بحرية، هذه أهّم حقيقة من حقائِق اإلسالم(
وبين  شعبه  حريّة  بين  يربطُ  بذلك  وهو 
هذه  وفق  الحريةَ  منحهُ  الذي  اإلسالم 
األتراك  حّق  من  فليس  وبالتالي  القاعدة، 
أو الفرس أو العرب، إذا ما اعتمدوا هذه 

المبادئ اإلسالمية، من استعباد الشعوب.
يمكن القول إّن أوجالَن وضَع قاعدةً جديدة 
لدراسة التاريخ، على أساس أن التاريَخ ال 
يخصُّ الدوَل بأنظمتها وتطّورها السياسي 
وتقّدمها،  الشعوب  تطّورات  تناوله  بقدر 
فالدولةُ من الممكن أن تزوَل لكّن الشعَب 
باٍق، وربّما الشعُب الذي ال يملُك دولةً تُبنى 
وأّن  السياسي،  للتطّور  ويخضع  دولةٌ  له 
التاريَخ السياسي ال يخّص الدوَل وحدها، 
فمن الممكن أن تُثاَر أحداٌث سياسية للقبائل 
فكردستاُن  وعليه  والشعوب،  واإلمارات 
وشعبُها يمتلُك إرثاً وتاريخاً سياسياً وثقافياً 

في نظر أوجالن.

كوباني ..انهارت الدولة .. ولم تنهار الذهنية

نارين تمو 

إنَّ المتابع لحيثيات الوقائع التي جرت على 
الذي  القذر  الهجوم  نتيجة  كوباني،  أرض 
كوباني،  مقاطعة  على  العصر  همج  شنه 
عن  السكان  هجرة  من  عنه  تمخض  وما 
واألبطال  المناضلون  إال  أبيهم،  بكرة 
والنذير اليسير من المدنيين، وما نتج عنه 

من االنتصار التاريخي الذي دخلت نتيجته 
إلى دفة  الكرد عموماً وكوباني خصوصاً 
الكرد  ونضال  أبوابه،  أوسع  من  التاريخ 
على مدى أربعون عاماً للتعريف بهويتهم 
التاريخية والجغرافية والثقافية واإلنسانية 
واإليديولوجية، توجهُ انتصار كوباني في 
إلى  الكردية  والقضية  الكرد  اسم  إيصال 
المعمورة، وال أدل على ذلك من  أصقاع 
تخصيص األول من نوفمبر اليوم العالمي 
باألمر  ليس  إنه  كوباني،  مع  للتضامن 
اليسير أن تتضامن الشعوب القاطنة على 
الكرة األرضية برمتها مع قضية شعب ذو 
تاريخ عميق في جذوره لكنه تاه بين حيلة 

الماضي ومكر الحاضر .
عن  تمخضت  التي  النتائج  جملة  ومن 
كافة  انهارت  أن  كوباني،  انتصار 

المؤسسات والدوائر التي كانت تمثل البقية 
المعروف  الدولتي  النظام  أُطر  الباقية من 
والتاريخ  والوجود  والثقافة  باللون 
والجغرافية الواحدة والتي كانت هي النظام 
البعثي، وكان المفهوم هو العربي الشوفيني 
البيوت  بانهيار  المحض،  العنصري 
وساحات  والمدارس  والشوارع  والمنازل 
اللعب واللهو والطفولة والذكريات انهارت 
هل  يكمن  التساؤل  ولكن  أيضاً،  الدولة 
بعودة األهالي والشعب والكبار والصغار 
قدمت  التي  الكئيبة  المنتصرة  المدينة  إلى 
النفيس الغالي من بناتها وأبنائها، وتوسعت 
وشماالً  وغرباً  الشهيدة دجلة شرقاً  مقبرة 
وجنوباً، االنتصار المدمى والقلوب الثكلى 
الممزوجة  والنشوة  الظمآنة  والعيون 
الذهنية  معها  انهارت  هل  بالغصة، 

المتراكمة والمتجذرة على امتداد أربعون 
عاماً في كنف نظام الدولة؟؟؟ 

هل بعد ما شهده الناس بين ليلة وضحاها 
من الحياة الساكنة في بيوتهم والتمتع بقدر 
في  الجئين  إلى  واالستقاللية  الحرية  من 
بال  مسّكن  أو  مأوى  بال  أردوغان  جوار 
لسويعات  تناغموها  التي  حرية وال روح 
لهذه  هل  النظر،  لمح  في  سلبت  ولكنها 
واآلمال  باألالم  المطعونة  الكريمة  العودة 
من  أعماقنا  في  ينبض  ما  قتل  استطاعت 

تربية البعث الغاشمة، 
هل إعادة إعمار كوباني وإحيائها ستكون 
قادرة على إعادة إحياء ذهنية ثورية أصيلة 
مجتمعية تسعى للنهوض بالمجتمع على قيم 
واإلنسانية  والديمقراطية  الحرية  وأفكار 
التي ينادي بها المفكر عبدهللا أوجالن في 

أغوار ايمراليته، 
وأشخاصها  بمؤسساتها  الدولة  أن  أرى 
بدء  مع  كوباني  في  انتهت  ووجودها 
ينهار  لم  الذي  لكن  األسطوري،  تاريخها 
لها  هي  التي  الذهنية  هذه  هي  ينته  ولم 
ولم  الماضي  األرث  من  وافر  نصيب 
القائم  الحاضرر  الكفاية  فيه  بما  تستوعب 
وبزوغ انتشار الفكر الحر والديمقراطية، 
لذلك يكون من األفضل لنا عندما ننظر إلى 
كوباني ونقيمها على أساس انهيار الدولة 
جذرياً فيها، يجب أال نغفل أبداً عن تقيمها 
أيضاً أن ذهنية الدولة لم تندثر كفاية، عندها 
سيكون تحليلنا للوقائع وتطلعنا للنتائج أكثر 

ديناميكية واحترافية.

حينما تتحدث تركيا عن السالم..»اللي اختشوا ماتوا«

محمد أرسالن
عن  الصادرة  التصريحات  نتابع  كلما 
وراس  مسؤولين  من  التركية  الحكومة 
التركي  الرئاسي  النظام  في  الهرم 
الذي  النفاق  لحالة  كثيًرا  أبداننا  تقشعر 
عام،  بشكل  المنطقة  في  معايشته  يتم 
تتحدث  ”حينما  الشعبي  بالمثل  ويذكرنا 
العاهرة عن الشرف“ أو كما يقول المثل 

المصري ”اللي اختشوا ماتوا“.
إنه ألمر مضحك ومبٍك في نفس الوقت 
نعرف  ال  التي  اللحظة  هذه  نعيش  أننا 
فيها هل نضحك أم نبكي على حالنا الذي 
وصلنا إليه أم على الوجع العضال الذي 

ألمَّ بنا ويجعلنا نصدق ما نره من حولنا 
من أكاذيب طالت علينا وكأننا نحيا فترة 

كوبلز بكل حذافيرها.
فيها  العيش  يمكن  ال  الخاطئة  ”الحياة 
بشكل سليم“، هذا ما قاله السيد عبد هللا 
إحدى مرافعاته حينما حلل  في  أوجالن 
واالنحطاط  السياسي  االنهيار  أسباب 
الثقافي والتقوقع الفرداني وحاالت الكذب 
لمرحلة  أوصلتنا  نعيشها  التي  والرياء 
لماذا  نعرف  ال  أننا  وحتى  فيها  نتوه 
نعيش ولمن نعيش وكيف نعيش؟. أسئلة 
بمكان  الصعوبة  من  ولكنها  جًدا  بديهية 
أننا نتردد كثيًرا حينما نسعى للرد عليها. 
ألننا بالفعل ال نعلم الجواب الذي يقنعنا 
والهدف الذي نبتغيه في حياتنا بعيًدا عن 
الحياة الرتيبة والوضعية والنمطية التي 
نعيشها  أن  عودونا  أو  تعودنا  أو  اعتدنا 

وكأنها الحقيقة.
ندرك  ال  كنا  إن  الحقيقة  بلوغ  يمكن  ال 
يمكن  ال  توأمان  ألنهما  الحرية،  معنى 
اآلخر.  دون  من  يكون  أن  ألحدهما 

من  بد  ال  التي  الحياة  ثنائيات  من  إنها 
لكن  الحياة.  معنى  لبلوغ  مًعا  وجودهما 
يمكن  ال  أنه  نعي  أن  تأكيد  بكل  علينا 
بلوغهما إال بالديمقراطية التي تعني في 
بالغير  االعتراف  أنها  تعريفاتها  أفضل 
مهما ومن يكون. كما قال فولتير: ”ربما 
أضحي  ولكن  بالرأي،  معك  اختلف 
ولنا  رأيك“.  تقول  أن  أجل  من  بنفسي 
والحرية  الحقيقة  حول  المجال  هذا  في 

والديمقراطية ومعنى الحياة مقال آخر.
بعيدة  أنها  تركيا  نرى وضع  لذا، حينما 
كان  إن  والحرية  الحقيقة  عن  البعد  كل 
الخارجي  أو  منه  الداخلي  الشأن  في 
حالة  تعيش  تركيا  أن  حينها  ندرك 
التي  كوبلز“  لـ  ”نسبة  الكوبلوزاوية 
الهتلرية  النازية  لصعود  نهًجا  كانت 
بالرغم  واندحارها  لفشلها  رئيسيًا  وسببًا 
من أن الحزب الذي كان منتسب له يّدعي 
االشتراكي“.  الوطني  العمال  ”حزب 
الوقت  في  تركيا  تعيشها  المرحلة  نفس 
العدالة  حزب  أن  من  بالرغم  الراهن 

يتغنى  الذي  أردوغان  ورئيسه  والتنمية 
يوميا وعدة مرات  التلفزة  على شاشات 
وكأنه يؤدي فروض الصالة، بأن تحذوه 
الدول المجاورة والبعيدة في ديمقراطيته 
وإنسانيته والسالم وهو بنفس الوقت من 
يعمل على رعاية ودعم اإلرهابيين في 
ويمثل  وليبيا  ومصر  وسوريا  العراق 
من  الكثير  الكلمة.  معنى  بكل  الفاشية 
التركية  وحتى  العالمية  اإلعالم  وسائل 
ورعاية  دعم  حول  وثائق  نشرت  منها 
وكيفية  لإلرهابيين  التركية  الحكومة 
واستقبال  والعراق  سوريا  إلى  دخولهم 
جرحاهم ومعالجتهم في المشافي التركية 
تحت أعين أجهزتها االستخبارية، وكيف 
أن تركيا ترعى اإلرهابيين من اإلخوان 
لهم  مكاتب  وافتتاح  أيًضا  المسلمين 
أموالهم  قنوات فضائية وتبييض  وكذلك 
لنشر الفكر اإلرهابي الدعوى إلى مصر 

خاصة.
الفاشي  وكوبلز  هتلر  مشروع  أن  كيف 
سيسقط  كذلك  موسكو  حدود  على  سقط 

ومشروعه  كوبلوزاته  وجوقة  أردوغان 
اإلرهابي الفاشي على يد الكرد أن كان 
في سوريا أو في تركيا. جوقة كوبلوزات 
شاشات  على  يطلون  الذين  أردوغان 
بالعربية  والناطقة  الخليجية  التلفزة 
التركية  التلفزة  المتعددة وكذلك شاشات 
والذين يكذبون ويكذبون حتى أنهم وبكل 
معنى الكلمة باتوا يصدقون كذبهم أكثر 
من  أول  هم  أنفسهم،  المشاهدين  من 
سيكونون ضحايا ريائهم وأكاذيبهم التي 
روجوا لها من دون وجه حق. وسيكون 
المجتمعية  للحقيقة  النهاية  في  النصر 
بحبل  تتمسك  أن  البتة  تقبل  ال  التي 
الكذب القصير كي تخلص نفسها من كم 
المشاكل التي تعيشها. والحقيقة تهمس في 
آذاننا في أن طريق الحرية والديمقراطية 
المجتمعية  والمعرفة  الوعي  عبر  يمر 
واألخالقي  السياسي  النفاق  عبر  وليس 
السلطوي المتمثل في أردوغان وكل من 

يدور في فلكه.

أبجدية الحل: الهدف.. القيادة

سيهانوك ديبو

قالها أحد المفكرين قبل مائة عام: هناك 
قيادات تقود شعوبها إلى التهلكة، وهناك 

قيادات تأخذ شعوبها إلى بر األمان.

وبكل  المجتمعية  البيئة  مفهوم  أن  ومع 
متحركاً  بغالبه  يكون  يكاد  تفاصيلها 
وفق منحى النسبية؛ لكن؛ بعض األمور 
المفصلية ال تحتمل النسبية، وإنما تخضع 
إلى حسابات السياسة وتتبع إلى مقاييس 
الذي  والهدف  واالستراتيجية  التكتيك 
نتائج  المطاف  نهاية  في  فهي  يحددهما، 
القيادة  اثنين:  بشيئين  مرتهنة  ُمقّدرة 

والهدف.

بمجملهم  مدركين  السوريين  كان  وإذا 
تنعطف  اللحظات  هذه  في  سوريا  أن 
يمكن ألحد  كبيرة ال  بشدة  ويميناً  يساراً 
التكهن بمصيرها وأين سينتهي بها هذه 
األزمة، ولكنهم ما زالوا -من المفترض- 
حملتنا  أسباب  أية  أنفسهم؛  يسألون  أنهم 
أن  المؤكد  ومن  النتيجة؟  هذه  مثل  إلى 
المفترض  من  السياسية-  األصوات 
بأن  وتصرخ  تعلو  سياسية-  تكون  أن 
من  أنفسهم  هم؛  التدمير؛  هذا  وقف  يتم 
النتيجة  هذه  إلى  أدوا  الذين  األساسيين 
آيل  االستبدادي  النظام  بأن  تأكيدهم  بعد 

للسقوط، وسقوطه مجرد أيام.

الثوري  الحراك  وسم  الذي  والنظام   
لثلة  متبوع  بأنه  الشعب  ومطالب 
معارضة  مصفوفات  قابلته  إرهابيين، 
وأغلبها أوجدتهم الصدفة؛ أي معارضي 

الصدفة.
للماورائي  مرتهناً  الطرفين  كال  وبات   
كالً  تدعم  التي  الدول  ألجندة  وممثالً 
بأن  قلنا  لو  منهما على حدا، وال غرابة 

التي  والرغبة  الممارسة  العاطفة  حجم 
للجهات  سادت؛ زاد من حجم االرتهان 
صاحبة  منها  وباألخص؛  الخارجية؛ 
صدر  دولتين  فمن  الحمراء،  الخطوط 
حمراء  خطوطاً  مرة  مائة  من  أكثر 
قلنا أن  لو  البعض، وال غرابة  وصّدقها 
)من  القيادات  وهذه  العاطفة  هذه  حجم 
لداعش  مهماً  صانعاً  كان  الطرفين( 
مستباحة،  مستأجرة؛  موجودة؛  كزمرة: 
ومشهد التحالفات كان متغيراً طيلة السنين 
الخمسة المنصرمة، وكانت األحالف في 
المسميات  وكانت  مستمرة،  انتاج  إعادة 
متبدلة من أصدقاء الشعب السوري إلى 

التحالف العسكري اإلسالمي.

وألن المشهد ثوريُّ في البدء وفي المتن 
هذين  وجود  يحتمل  لم  النهايات؛  وفي 
التكويرتين  هاتين  لنقل  أو  فقط  القطبين 
فقط؛ فكان؛ ال بد من نهج وطريق ثالث: 
ليس مع النظام وليس مع المعارضة التي 
النظام في كل شيء وتختلف معه  تشبه 
والطريق  فقط،  السلطة  في  يكون  من 
شمال  آفا/  روج  في  ظهر  الذي  الثالث 
عليه؛  محقود  مكروه؛  سوريا؛  شرق 
تتجنبه التكويرتين، وببساطة تخاف منه. 

تدرك  الظمآى  الشعوب  التاريخ:  يقول 
أكثر  والُكرد  الحرية،  معنى  وحدها 
لمذاق  عطشت  العالم  في  الشعوب 
ودأبت  مذاقه،  تعرف  لم  ألنها  الحرية 
في كل مراحل تاريخه مع الشركاء- من 
لصناعة  شركاء-  كانوا  أنهم  المفترض 
من  وبالرغم  المتعدد،  المجتمع  حرية 
أكثر من مليون شهيد في القرن العشرين 
وفي  الدوائر،  خارج  بقوا  لكنهم  وحده؛ 
الوقت نفسه بقيت الشعوب األخرى تعيش 
في سجون كبيرة مدرائها قيادات سلطوية 
الماورائي،  للخارجي  أيضاً  ارتهنت 
وفعل الحرية لم يتعرف عليها السوريين 
وانعقد  واحد  جنيف  حدث  وقد  أيضاً، 
جنيف اثنان وتعثّر جنيف ثالثة، وفي كل 
فشل ارتفع فيه منسوب تبعثر السوريين 
في كل حدب وصوب وتتدمرت سوريا. 

وبالرغم من كل ذلك يبقى األمل موجوداً 
أخالقي  كواجب  يظهر  الحل  ويبقى 
ومعرفي وسياسي، وهو بطبيعة األحوال 
الصدفة  قيادات  ولكن  موجود  الحل  أي 
إتيانه  على  تصر  الصدفة  ومعارضات 
من جهات لم تتعرف بدورها يوماً على 

أكثرها  الجهات  تلك  ومثل  الحرية، 
األمثولة؛  سبيل  وعلى  لشعوبها،  بطشاً 
أردوغان الذي لم تستطع تربة األكوادور 
التكويرة  نظر  في  بات  تتحمل ظله؛  أن 
السورية الثانية ُمَخلّص سوريا، وسلطة 
العدالة والتنمية التي قتلت مئات المدنيين 
من  أقل  في  ودمرت  والنساء  األطفال 
مليارات دوالر  بثمانية  يقدر  ما  شهرين 
أمريكي؛ في نظر بعض السوريين باني 
سوريا األول، من يقتل شعبه فهو خائن 
اختلف  الذي  جاره  وبين  بينه  فرق  وال 

معه وخالفه بالصدفة أيضاً.

كيف ستكون سوريا المستقبل؟ يكمن في 
خاصة؛  الحل؛  كّل  السؤال  هذا  جواب 
سوريا  في  النظام  أن  أدركنا  ما  إذا 
المشكلة  أصل  هو   2011 آذار  قبل 
مع  به  اشترك  وسبب  برمتها  السورية 
من يشبهه في كل قتل وتجويع وتشريد 
أنواع  كل  كانت  وإذا  وتدمير.  وتهجير 
المعارضة )الحقيقية- الصدفة( قد أكدت 
يكون  لن  بأنه  مؤتمراتها  مخرجات  في 
ورئيسه  وزمرته  االستبداد  لمنظومة 
مكان في سوريا المستقبل فمن المفترض 
لجذع  حطٌب  المنظومة  بأن  يعوا  بأن 
وأحدثه  سبّبه  الذي  االستبدادي  النظام 
رقاب  على  متربصاً  وجعله  وخلقه 
الشعب السوري، وهي المركزية، وهي 
يكمن  الحل  وأن  المركزي،  االستبداد 
في الالمركزية ويكمن في االتفاق على 
فيدرالية  في  يكمن  ِجدّي  جديد  تصور 
في  النظام  وأن  السورية،  الجغرافية 
سوريا المستقبل هو نظام فيدرالي يعتمد 
الجغرافية في نشأتها، وأن اإلدارة الذاتية 
الديمقراطية مضمون وصيغة والفحوى 
السياسي لهذا النظام. ال تعصب قومي؛ 
ال  تعصب طائفي،  ديني؛ ال  تعصب  ال 
في  يظهر  أن  يمكن  مذهبي..  تعصب 
مستقبل البالد، وفرص ظهور االستبداد 

سيكون باحتمال الصفر.
اإليكولوجيا  أفق  من  يأتي  الذي  الحل 

المجتمعية
أن  البيئي  المفهوم  في  افتراض  أول 
وال  "مغلقة"،  ليست  البيئية  األنظمة 
تكفي نفسها بنفسها بصورة مطلقة، فكل 
نظام بيئي يتفاعل مع غيره من األنظمة 
يتكون  الطبيعي  والعالم  األخرى، 
أكبرها  البيئية  األنظمة  من  شبكة  من 
شاعت  التي  العالمية  البيئية  المنظومة 
"المجال  أو  البيئي"  بـ"المجال  تسميتها 

البيولوجي".

البيئة  لعلم  العلمي  التطور  غيّر  وقد 
ووضع  الطبيعي،  العالم  عن  المفهوم 
اإلنسان من المفهوم الذي يجعل اإلنسان 
يرى  تصور  إلى  الطبيعة  على  "سيدا" 
عكس ذلك، فالبشرية في الحاضر تواجه 
السبب  يعود  بيئية  كارثة  وقوع  احتمال 
فيها تحديداً إلى أن اإلنسان في مالحقته 
أخل  المادية  للثروة  والمندفعة  العمياء 
"بميزان الطبيعة"، وهدد األنظمة البيئية 
التي ال يمكن للحياة البشرية أن تقوم إال 

بها. 
على  حفاظاً  أكثر  المرأة  وعنصر 
الرعاية  قيم  حاملة  األم  ألنها  الطبيعة؛ 
مركزية  إلى  يؤدي  ما  وهو  والرحمة، 
األنثى في النهاية. أي أن المرأة ستحرر 
األبوية  البطريركية  الثقافة  من  نفسها 
"طبيعتها  مع  تحالفت  إذا  الذكورية 
المرأة  يربط  الذي  والمفهوم  األنثوية"، 
صور  فطالما  بجديد،  ليس  بالطبيعة 
األمومي  العصر  أن  االجتماع  علماء 
صورت األرض والقوى الطبيعية كإله، 
في  جديد  من  الفكرة  هذه  أُحييت  وقد 
االجتماعيين  اإليكولوجيين  ممارسات 

ومن بينهم الفيلسوف أوجالن. 
المحدثون  النسائية  الحركة  ومؤيدو 
يبرزون القاعدة البيولوجية لقرب المرأة 
لألطفال  حملها  حقيقة  في  الطبيعة  من 
المرأة  التصاق  يشكل  كما  وإرضاعهم، 
توجهها  الطبيعية  والعمليات  باإليقاعات 

السياسي والثقافي.
 ومن ثم تتمثل القيم "األنثوية" التقليدية 
والمشاركة  بالمثل  المعاملة  مبدأ  في 
طابع  ذات  "لينة"  قيم  وهي  والتنشئة، 
"حتمية"  رابطة  ثمة  كانت  وإذا  بيئي، 
أو "طبيعية" تربط بين المرأة والطبيعة؛ 
فألن عالقة الرجل بالبيئة تختلف اختالفًا 
طبيعيا  كائنا  تعتبر  المرأة  فبينما  شديًدا، 
الرجل  فعالم  ثقافياً،  كائنا  الرجل  يعد 
نتاج  وهو  اإلنسان،  صنع  من  صناعي 
اإلبداع البشري ال اإلبداع الطبيعي؛ إًذا 
يتقدم الفكر في عالم الرجل على الحدس 
على  المادية  القيمة  وتتفوق  ترتيباً، 
الروحانية، كما يكون االهتمام بالعالقات 

الميكانيكية أكثر من العالقات الكلية.

َووفق ما تقدم نستطيع تعريف اإليكولوجيا 
أنه  الديمقراطية:  األمة  في  المجتمعية 
السلطوي  الطابع  هيمنة  لفك  نموذج 

سيطرة  من  اتباعها  وبالتالي  والذكوري 
تنشأ  التي  والسلطة  بالدولة.  المجتمع 
الضرر  تلحق  القوموية  الدولتية-  بفعل 
على  وتتعمد  أيضا،  الحيوي  بالمحيط 
على  االجتماعي  للظلم  البشر  إخضاع 

نطاق واسع.

*ال يمكن تقسيم المحيط الحيوي والذي 
سيده؛  وليس  منه  جزءا  اإلنسان  يشكل 
إلى طبيعي بشري وطبيعي جامد. ونحن 
ونحن  الطبيعي  العالم  من  جزء  البشر 
قدراتنا  خالل  من  الضرر  نلحق  الذي 

على شعوذة الرمز "طبيعة ثانية".

تتسلط  الرأسمالية  والحداثة  *الرأسمالية 
وبالتالي  فقط،  التملك  مفاهيم  خالل  من 
تنظر إلى الطبيعة على أنها الجزء الذي 
فقط،  الربح  أجل  من  تسخيره  يستطيع 
البشرية  سينهي  الذي  الدمار  هو  وهذا 
في  الخالقة  الطاقة  استنفاذ  بعد  نفسها 

الطبيعة.

االفتراض األساسي الذي يقوم عليه الفكر 
السياسي الغربي بشأن "مركزية البشرية" 
أو التمركز حول اإلنسان، أي أن البشر 
البشر  بين  من  وأن  الوجود،  مركز  هم 
يجب أن تكون فئة منهم هي سيدة النوع " 
البشري" نفسها وهي الحاكمة بأمورهم، 
فليس من الغريب- وفق نظرية المركز- 
القطبين،  العالم،  أن نسمع كلمة شرطي 
والغرب،  الشرق  والجنوب،  الشمال 
النواة واألطراف.... وهو ما دمر وشوه 
الطبيعية،  والبيئة  اإلنسان  بين  العالقة 
وبدال من المحافظة على كوكب األرض 
المختلفة  الفصائل  واحترام  واحترامه 
اإلنسان  سعى  سطحه  على  تعيش  التي 
"سيدا  ليصبح  لوك-  جون  وصفه  -كما 
للطبيعة ومالكها"، ومتملكا وسلطويا كما 
الليبرالية  الفردية  وساعدت  أيضا،  دعا 
على انطالق مشروع التراكم الرأسمالي 
النقدية  االقتصادية  بمقاييسه  التحديثي 
والطبيعية،  اإلنسانية  التكلفة  عن  بعيًدا 
معطيًا اإلنسان الضوء األخضر للسيطرة 
على الطبيعة والزعم بالقدرة على معرفة 
كل أسرارها بالعلم بعد التحرر من الغيب 
لراحة  الطبيعة  استنزاف  فتم  والدين، 

اإلنسان ومصلحته.
إن منطق الذكاء التحليلي في المجتمعات 
الرأسمالية والذي يُساق وفقه الفرد، هو 
منطق تسويقي ال أخالقي، فاعتبار الفرد 

كان  وأن  المجتمع،  مركز  هو  األحادي 
البشرية  اسعاد  يستطيع  سوف  سعيدا 
هذه  وفق  يستطيع،  ال  حزينا  كان  وأن 
التعويذة، تم تشظي المجتمع وتحويله إلى 
نويّات متخاصمة ومتباعدة، من السهولة 
يصدر  عرف  أو  مادة  إلى  تنقاد  أن 
مهما  جمعية،  من  حتى  أو  مؤسسة  من 
وخاصة  أنسية،  غير  المادة  هذه  كانت 
صدرت  التي  بالتوسيمات  يتعلق  فيما 
وفق  وأشخاص،  وأحزاب  أمم  حق  في 
هذه الرؤية توّجهَ مْن توجه إلى الشرق. 
برسم  بدأ  العشرين  القرن  بدايات  وفي 
اجتماعية،  واقعات  وتشكيل  الخرائط، 
لم  حروب  في  التقسيمات  هذه  أدخلت 
نماذج  خلقت  وبالتالي  حروبها،  تكن 
ظاهرة  خلق  بعد  المجتمعية،  التلويحات 
ُمصدرة هي ظاهرة الوطنية المفروضة، 
من  التعاقد  يشبه  الوطنية  أن  علما 
الروابط األولية التي يُتخم منها الروابط 
بينهم  فيما  اإلنسان  فيعقد  األولية،  فوق 
الوطنية،  ظاهرة  تشكيل  إلى  وينحون 
والدولة،  الجغرافيا،  مثال،  سوريا  ففي 
تصديرها  تم  العدو،  وحتى  والهيكلة، 
الحالية،  بالحدود  السوري  الشعب  إلى 
فدخل حروبا لم تكن حروبه؛ ُزجَّ إليها، 
الجزء  اكمال  إلى  أدرية،  بال  وانقاد 
وفق  المفترضة  الدولة  وتأسيس  الثاني 
الدولة  الرسام،  المستعمر  ورغبة  رؤية 
أدت  والتي  القومية  بالنزعة  المتسلطة 
إلى تشكيل وعي سليل الوعي الذي يليه 
الدولة  استبدت  زائفا غير حقيقي،  فكان 
تكونها فخلقت حالة  بعناصر  المرسومة 
متطورة من التحاجز االجتماعي، تشتيت 
مبدأ الهوية السورية، وهذا األخير مرده 
التسلط العامودي، وهذا كله ما أثلج صدر 
أنه يستطيع  المستعمر" متيقنا  الرسام " 
أية لحظة، أن يكون موجوداً، فكان  في 
موجودا في لبنان وفي العراق وفي مصر 
"لم  مسبقا  موجودا  وكان  تونس،  وفي 
يبرح أمكنته" في دول أخرى من خرائط 

وجغرافيات مستحدثة مستقطعة.

الحل هي األمة الديمقراطية، والقيادة هي 
التي تخلق جراء تمكين اإلدارات الذاتية 
األوسط،  الشرق  كل  في  الديمقراطية 
وسوريا التي تُنحر اليوم يمكن أن تكون 
وهذه  الحل  هذا  وفق  األنسب  المكان 

القيادة.

الصراُع والحرُب واإلرهاُب على ُكردستان

عبدالرحمن حسين 

تاريخ  في  هاماً  مركزاً  ُكردستان  يحتُل 
بين  الهام  مكانُها  البشرية،  وجغرافيا 
كافة دول العالم أدى إلى نشوِء الصراع 
أراضيها،  على  واإلرهاب  والحرب 
ثقافية  الجيو  المكانة  أسفرت  حيث 

تحولها  عن  لكردستان  واالستراتيجية 
إلى وطٍن مورست عليها أشد أنواع القهر 
والترهيب  والرعب  واالبادة  والصهر 
والعنف الهادف إلى افراغ كردستان من 
سكانها األصليين ومن واقعها االجتماعي 
واالقتصادي والسياسي، وتنامي الصراع 
االجتماعي واالقتصادي األول واألشمل 
وجغرافيا  أرض  على  التاريخ  في 
كردستان، لذلك يكون من البديهي جداً أن 
يلعب وطن الشمس والنار دوراً هاماً جداً 
في مجريات الثورة السورية، خاصةً بعد 
ثورة 19 تموز في روج آفاي ُكردستان.
المصادر  أهم  إحدى  هي  ُكردستان  ألن 
وما  الحضارة،  هذه  لنشوء  آلت  التي 
ملحمة كلكامش الملحمة األولى المدونة 
وكافة  السومرية  الحضارة  تاريخ  في 

البشرية، سوى تعبيٍر عن واقِع ُكردستان، 
لها  تعرضت  التي  والسلب  النهب  وعن 
القوى  تلك  قبل  من  ُكردستان  جغرافية 
عن  الملحمة  هذه  تتحدث  الظالمية، 
خروج هذه المارد الجبار الذي كان اسمه 
كلكامش، من بين الملوك في اوروك مع 
نائبه البربري والعميل الذي يبيع وطنه 
وأهله ومبادئه بحفنٍة من المال والنساء، 

حتى يرضي األعداء ضد أبناء قومه.

تاريخ  يكون  أن  أبداً  مصادفةً  ليَس 
من  أنواع  هكذا  بمثل  مليئاً  كردستان 
مرغمين  كانوا  فالسومريون  الخيانات، 
على القيام بأسفارهم الحربية والعسكرية 
كردستان،  على  التوالي  على  المتعافية 
لألخشاب  الماسة  حاجتهم  بسبب 

الكريمة  األحجار  وكذلك  وتجارتها 
والمعادن النفيسة، وليس غريباً أن نشهد 
على  األيام  هذه  واإلرهاب  الحروب 

الشرق األوسط وخاصة كردستان.
األوسط  الشرق  في  أزمةٌ  هناك  اليوم   
بالعراق  مروراً  افغانستان  من  بدايةً 
أن  غريباً  ليس  لذلك  سوريا،  وأخيراً 
يظهر بعض الشخصيات في هذه األزمة 
أمثال برو وعليكو وحكيم بشار يمثلون 
دور انكيدو العصر اتجاه أبناء جلدتهم في 
المحافل الدولية، والمؤتمرات التي تعقد 
من أجل حل مشاكل الشرق األوسط من 

ضمنها مشكلة الكرد.

 هكذا كانت ممارسات الحرب واإلرهاب 
على كردستان، أمٌر البد منه اتجاه أبناء 

أن  أيضاً  غريباً  وليس  والنار،  الشمس 
من  الجديد  العصر  انكيدو  أمثال  يظهر 
والوالء  الطاعة  يقدمون  هؤالء  أمثال 
المتمثل  اردوغان  الجديد  سيدهم  اتجاه 
يحاول  والذي  العصر  كلكامش  بصورة 
ضرب أي مشروٍع يشارك فيه الكرد عن 

طريق هؤالء.
أخيراً نقول لهم كل المؤامرات لن تكتب 
اإلدارة  تعرفون  ال  ألنكم  النجاح  لها 
تعرفون  وال  الكردي،  للشعب  الحقيقية 
شعوب  استراتيجية  وعمق  قوة  مدى 
روج آفا في صنع القرار التي اتخذت من 
نهج وفلسفة األمة الديمقراطية أساساً لها 
في عملية السالم التي تعتمد على النهج 

وفلسفة القائد عبدهللا اوجالن.

المؤامرة والذاكرة 
المتجّددة

السياسة  زمام  احتكرت  التي  النخبة  ظلّت 
الفرد،  حّريّة  لمبدأ  ترّوج  الكرديّة  والثقافة 
وأضحت تنادي بعدم تقديس فرد سوى ذاتك، 
وعدم تأليه إنسان واحد غير نفسك، وأّن القائد 
عبد هللا أوجالن هو شخص وليس قضيّة، وال 
مسألة  وأّن  الشعوب،  قضيّة  يمثّل  فرد  يوجد 
مرحلة  إلى  وصلت  الشخص  هذا  تمجيد 
األلوهيّة وهي ضّد مبدأ الحّريّة، ويجب على 
الكرد أن يتخلّوا عن تقديس األشخاص، وأن 
يتبنّوا فكراً حّراً؛ وهو أّن الذات مقّدسة ويجب 
أن يخضع اإلنسان إلى ذاته فحسب، وال سلطة 
على اإلنسان إاّل سلطة حّريّته الفرديّة، فهو حّر 

في اعتناق أّي فكر يخدم ذاته الفرديّة.
انبثقت  التي  الجديدة  األطروحات  هذه  ظلّت 
الزمان  من  قرنين  قبل  الفرنسيّة  الثورة  مع 
الذي  المجتمعّي  للتيار  المضادة  الجبهة  هي 
يقول: - إّن القائد والمفّكر والفيلسوف والثائر 
الكردّي،  الشعب  قائد  هو  أوجالن  هللا  عبد 
وهو صاحب نظريّة إخراج المجتمع الكردّي 
من بوتقة المتأثّر إلى حقل المؤثِّر، وصاحب 
تركيبة األّمة الديمقراطيّة واإلدارة الذاتيّة التي 
أخرجت القائد من بوتقة قيادة الشعب الكردّي 

إلى قيادة جميع الشعوب مسلوبة اإلرادة.
من هنا أثبت القائد نظريّة الحّريّة االجتماعيّة 
عوضاً عن الحّريّة الفرديّة، وال يمكننا عرض 
نظريته في هذه الزاوية الصغيرة، إنّما نستطيع 
مع  العظمى  الدول  تكاتف  سبب  نستشف  أن 
القبض  إللقاء  مؤامرة  لحبك  وتركيا  إسرائيل 

على القائد قبل سبعة عشر عاماً.
لكن لم تستطع جدران سجن إيمرالي األربعة 
شخص  عبر  الكرديّة  المقاومة  من  تمنع  أن 
األوروبيّة  المحاكم  عبر  واستطاع  القائد، 
الصوريّة وقوانين الدول القوميّة المتّحدة؛ أي 
من خالل وسائل الرأسماليّة وقنواتها نفسِها أن 
يفضح المؤامرة، ويعّري الحداثة الرأسماليّة، 

ويرّسخ نظريته ومقاومته.  
من هنا يمكنّنا أن نتساءل؛ أكان القائد شخصاً 
أم كان أّمة؟! وإن كان هناك الكثير من الكرد 
يعتنقون مبدأ القائد فلماذا تّمت محاولة تصفية 
خالل  من  العالمي  النظام  قبل  من  التيار  هذا 
المؤامرات  من  سلسلة  بعد  القرن  مؤامرة 
باعتقال  بيكو وانتهت  باتّفاقية سايكس  ابتدأت 
القائد بطريقة استخباراتيّة ُمحَكمة ساهمت فيها 
المؤامرة  هذه  تكن  ألم  العالميّة؟  الدول  أقوى 
الخريطة،  عن  الكرد  إمحاء  سلسلة  في  تقع 
وإقحامهم رغماً عنهم في تيار الحّريّة الفرديّة؟ 
ألّن أتباع القائد هم الوحيدون الذين لم ينخرطوا 
اعتناق مبدأ  المهيمن عبر  العالمّي  النظام  في 
التي  الليبراليّة  واأليديولوجيّة  الرأسماليّة 
الحّريّة  نظام  في  بضاعتها  تمرير  تستطيع 
الفرديّة، وعبر موقع الكرد الذي يربط ما بين 

الغرب والشرق.
التي  والقراءات  التحليالت  من  الكثير  هناك 
تحلّل هذه المؤامرة، لكن لتنشِط الذاكرة الكرديّة 
ولتراقِب  قليالً  الديمقراطيّة  الشعوب  وذاكرة 
من  المستقبل  وتحلّل  الماضي  بعين  الحاضَر 
متكامالً،  كالً  يعّد  الذي  التاريخ  قراءة  خالل 
العالمّي  الرأسمالّي  النظام  نوايا  أتغيّرت 
الماليّة  الرأسماليّة  نجم  صعود  مع  المهيمن 
بوصول التاجر ترامب إلى زمام حكم النظام 
العالمّي المهيمن؟ أليس وصوله يعني انكسار 
الرأسمال الصناعّي الذي أتى بالدولة القوميّة 
اإلبادّي  اإلقصائّي  المفهوم  ذات  األحاديّة 
أن  نستطيع  أال  للشعوب؟  القولبي  الصهرّي 

نستشف أن إرادة الشعوب قد انتصرت؟


