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مسلم: تصريحاٌت خاصة لفضائيِة روناهي

الـ PYD يعقد المؤتمر الثاني إليالة عامودا

آلدار خليل في تصريٍح لموقِع حزِب االتحاد الديمقراطي 
PYD

نادي برخدان الرياضي يستنكر مؤامرة 15 شباط

االستنكار  لحمالت  استمراراً 
قائد  على  الدولية  بالمؤامرة 
أوجالن                   هللا  عبد  الكردي  الشعب 
شباط،   – فبراير   /  13 بتاريخ 

الرياضي  برخدان  نادي  أصدَر 
  PYD الديمقراطي  االتحاد  لشبيبة 
العام  للرأي  بياناً  الجزيرة  بمقاطعة 

الستنكار مؤامرة 15 شباط.

النادي  والعبي  إدارة  اجتماع  بعد 
في ملعب قامشلو الكروي، تم قراءة 
المشتركة  الرئيسة  قبل  من  البيان 

للنادي اللش عبدهللا.
وجاء في البيان: نحُن إدارة والعبي 
نُديُن  الرياضي،  برخدان  نادي 
التي  الدولية  المؤامرة  ونستنكُر 
عبدهللا  الكردي  الشعب  قائد  طالت 

أوجالن في 15 شباط 1999.
بحقِه  المفروضة  الُعزلةَ  نديُن  كما 
من قبل حكومة AKP الفاشية وأمام 
الحقوقيين  جميع  ومسمع  مرأى 
التي  الدولية،  والمنظمات اإلنسانية 
الممارسة  هذه  أماَم  صامتةً  تقُف 
والمؤامرة الالإنسانية والالأخالقية، 

خاللها  من  يريدون  التي  المؤامرة 
كسر   APO القائد  شخص  وفي 
التواقة  المضطهدة  الشعوب  إرادة 

للحرية والسالم.
وكـَ رٍد على هذه المؤامرة نحن في 

نادي برخدان الرياضي:
نُعاهُد القائد APO وجميع شهدائنا 
الرياضية،  الحالة  بتطوير  األبرار 
الرفاقية،  روح  مستوى  ورفع 
والحفاظ على القيم األخالقية، والتي 
تمثل جزًء من أهداف ومبادئ األمة 

الديمقراطية.
الحرية للقائد عبدهللا أوجالن
والنصر للنضال الديمقراطي

 – PYDآراء على هامش المؤتمر الثاني للـ
إيالة قامشلو

لحزب  المشترك  الرئيس  مسلم  صالح 
مقابلته  في   PYD الديمقراطي  االتحاد 
 RONAHI قناة  مع  الحصرية 
برنامج  آفا، ضمن  في روج  التلفزيونية 

َح قائالً: )ÇAVDÊRÎ( َصرَّ
- لنا عالقاٌت مع روسيا, وروسيا تعرفنا 
الجميع,  من  أكثر  مشروعنا  وتعرف 
من  نهائي  حل  ال  روسيا  تقول  وعندما 

روسيا  تطرح  وعندما  الكرد,  دون 
على  دليٌل  هذا  سوريا,  لفدرلة  مشروعاً 
القرار  على  وتأثيرِه  مشروعنا  مكانِة 

الروسي في سوريا.
- إن الحرب الدائرة في الشرق األوسط 
تعتمد اسلوباً خاصاً في االحتواء واستالب 
اإلرادة بطريقة السيطرة الكلية من خالل 
محددة  وخياالت  تصورات  في  وضعك 

تجعلك تتخذ مواقف حسب ما يُملي عليَك 
من قبِل من يُديُر تلك الحرب.

اعتقاٍل  من  األمنية  القبضة  اشتدت   -
في  الُكرد  بحقِّ  وتعذيٍب  وقتٍل  وخطٍف 
مع  أردوغان  عالقات  ازدهار  فترة 

النظام.
- الهدف الدائم لتركيا في حالة الصداقة 
وما  كان  الحرب  حالة  وفي  النظام  مع 

يزال هو إنهاء الوجود الكردي، وإمحائه 
من  تركيا  بوجه  يقف  من  كل  وإمحاء 

الشعوب األخرى.
لهُ  وقادتهُ  تركيا  أسسته  الذي  التحالف   -

دوٌر كبيٌر في مآسي الحرب السورية.
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’Bi deh hezaran kesî gotin ’Kes nikare roja me tarî bike
Bi deh hezaran kes ji pêkhateyên 
bajarê Qamişlo daketin qadan 
û gotin: “Bê Serok jiyan nabe û 
tu kes nikar roja me tarî bike.” 
Di meşê de hat gotin ku Ocalan 
afirêner jiyana azad e û di şexsê 
wî de li dijî hemû pêkhateyan 
komplo hatiye kirin.
Bi armanca şermezarkirina komp-
loya navnetewî ya ku di roja 15’ê 
Sibatê de li dijî Rêberê Gel Kurd 
Abdullah Ocalan pêk hat, bi deh 
hezaran ji pêkhateyên bajarê Qa-
mişlo yên Kurd, Ereb û Suryan li 
Çerxerêya depoyên genim a Taxa 
Enteriyê kom bûn. Di nava girse-

ya gel de kesên temen mezin, zarok, 
jin û ciwan ên ji hemû pêkhateyan 
li hev kom bibûn.
Di meşê de pankarên weke ‘Ji 
Rêber Apo re azadî ji Kurdistanê re 
Statu’, ‘Bimre hêzên komploger, 
bijî Berxwedana Îmraliyê’, ‘Kes 
nikare roja me tarî bike’,’Azadiya 
Rêber Apo azadiya me ye’ hatibûn 
vekirin.
Girseya gel ji Çerxerêya depoyên 
genim a Taxa Enteriyê dest bi meşê 
kir û berê xwe da mala gel a taxê. 
Di meşê de dirûşmeyên ‘Bê Serok 
jiyan nabe’ bi hêrseke mezin diha-
tin qîrîn ...2

 Pêkhateyên Cizîrê bi yek denîg
biryara berxwedanê dane

Bi hezaran pêkhateyên bajarên rojhilatê 
kantona Cizîrê ji bo şermezarkirina 
komploya navdewletî ya 15`ê sibatê berê 
xwe dan bajarê Dêrikê.
Girseya gel ku hejmaran wan bi deh he-
zaran bû û ji hemû pêkhateya ereb, kurd, 
suryan û keldanî di nav de bûn ji bajarên 
rojhilatê kantona Cizîrê, şervanên YPJ/
YPG`ê, endamê Desteya Rêveber a 
TEV-DEM`ê Aldar Xelîl, Hevserokê 
Sîstema Fedraliya Demokratîk a Bakurê 

Sûriyê Mensûr El-Selûm, Cigirê Hevse-
rokatiya kantona Cizîrê Ivram Ishaq û 
nûnerên partiyên siyasî û saziyên civaka 
sivîl tevlî xwepêşandanê bûn.
Xwepêşandan ji qada Azadî ya bajarê 
Dêrikê destpê kir. Girse wêneyên Rêberê 
Gelê Kurd Abdullah Ocalan, pankartên 
bi zimanê erebî û kurdî li ser hatibû 
nivîsandin ʺAzadiya Rêbertî azadiya 
mirovahiyê yeʺ, ʺAzadiya Rêbertî azadi-
ya Êzidiyaneʺ û ̋ hûn nikarin roja me tarî 

bikinʺ di xwepêşandanê de rakiribûn.
Girseya meşê ku ji jin, zarok, ciwan, zi-
lam û kapemîr pêk dihat cihên reş li xwe 
kiribûn  ji qada Azadî dest bi meşê kirin.
Meşvanan kolanên bajêr, heyanî, na-
venda Yekîtiya Ciwanên Rojava derbas 
kirin û bê navber dirûşmeyên “Bê Serok 
Jiyan Nabe” qîr dikin. Hêzên Asayîşê, 
Hêzên Parastina Civakî bi armanca pa-
rastina çalakiyê tevgera xwe zêde kirin.
Meş li qada navenda Ciwanên Rojava 
rawestiya û bi rêzgirtinê dest pêk kir. 
Paşê axaftin hatin kirin, di axaftinan 
de banga xwedîderketina fikirê Ocalan 
hate kirin.
Endamê Desteya Rêveber a TEV-
DEM‘ê Aldar Xelîl jî axivî û got: “Rêber 
Ocalan êdê ne tenê Rêberê Gelê Kurd e 
, lê belê rêberê hemû gelên Rojhilatan 
Navîn e. Her kes bi zimanê xwe banga 
azadiya ...2

 Wezîrê Parastinê yê Birîtaniya: QSD`ê
wê Reqqayê dorpêç bike

Wezîrê Parastinê yê Birêtaniya 
Michael Fallon diyar kir ku 
Hêzên Sûriyê Demokratîk )QSD( 
bi awayekî esasî ji şervanên kur-
dan pêk tê û kêlek wan jî şervanên 
ereb hene û wê Reqqayê dorpêç 
bikin.
QSD`ê Hemelya Xezeba Firatê 
ya dorpêçkiirin û rizgarkirina 
Reqqayê û xelaskirina şêniyên 
wê ji zilma çeteyan di 6`ê mijda-
ra 2016`an de destpê kir û niha 
di pêngava sêyemîn dewam dike. 
Şervanan heta niha bi hezaran 
km2 ji  çeteyên DAIŞ`ê rizgar ki-
rine û nêzî bajarê Reqqayê bûne.

Wezîrê Parastinê yê Birîtaniya Mic-
hael Fallon di civîneke çapemeniyê 
de got ku wê  bajarê Reqqayê ji 
aliyê şervanên QSD`ê ve werê 
dorpêçkirin.
Michael Fallon da zanîn ku pêwîst 
Reqqayê di buharê de tam werê 
dorpêçkirine, paşê jî dê dest bi 
hemleya rizgar kirina Reqqayê 
werê kirin.

Fûad El-Qatrîb: Divê Kurd pêşengiya têkoşîna Rojhilata Navîn bikin

Siyasetmedar û Profsorê Sûrî Fûad El-
Qatrîb di salvegera komploya Navnetewî 
ya li dijî Rêberê Gelê Kurd Abdulah 
Ocalan diyar kir ku li ser hîma felsefe-
yek Ocalanî divê  di vê demê de kurd 
pêşengiya têkoşîna civakî ya demokratîk 
li Rojhilata Navîn bikin.
Siyasetmedar û Profsorê Sûrî Fûad El-
Qatrîb bi wesyîleya 18’emîn salvegera 
komploya navnetewî ya dijî Rêberê Gelê 
Kurd Abdullah Ocalan de diyar kir ku 
Ocalan dikaribû girêdana dîrokî ya gelê 

Kurd bi gelên Rojhilata Navîn re vejîne 
û pêşeroja wan jî peve girêde û wiha 
got: “Lewra yek ji berpirsyariyên gelê 
kurd ên dîrokî ewe ku ji bo bidestxis-
tina mafên xwe û mafên gelên Rojhila-
ta Navîn, pêşengiya têkoşîna civakî ya 
demokratîk li Rojhilata Navîn bike. “
Prof El-Qatrîb derbarê mijarê de ji 
ANHA’yê re axivî û ev tişt anî ziman: 
“Di salvegera 18’emîn a dîlgirtina Oca-
lan de ku  bi komployek kirêt pêk hat.  
Nivîsandin li ser ronakbîr û şoreşgerek 
mezin ê mîna Ocalan ne karek hêsan e. 
Nemaze Ocalan di kesayeta xwe de, ne 
tenê doza gelê kurd, lê belê nûnertiya 
hêviyên hemû gelên Rojhilata kiriye.”
Komplo
El-Qatrîb girtina Ocalan weke komplo-
yek ji komployên sîstema sermayedar a 
gilobal ku ji aliyê kapîtalîzma Fînansial 
û enustriyal tê birêvebirin, pênase kir û 
got: “Istîxbarata Amerîka, Îsraîl û gelek 
welatên din li ser girtina Ocalan komplo 
rêsandin û ew radestî hikumeta Tirkiyê 
kirin. Heya wê demê mezinahiya komp-
loya ku li ser gelê kurd, tirkiye, Rojhi-

lata Navîn û pêşeroja wê dihat rêsandin, 
nedihat naskirin. Lê Ocalan bi zanîna 
xwe ya şoreşgerî û hestên mirovî, heya 
beriya were girtin jî, komplo nas kir û 
pênase kir.
 ‘Rê li pêşiya komployê bigirin!’
El-Qetrîb di dewama axaftina xwe de da 
zanîn ku Ocalan dizanibû ku armanca 
girtina wî ewe ku li hundir û derve der-
be li têkoşîna wî bixînin û wiha pê de 
çû: “Derbeya hundirîn bi riya derxistin û 
gurkirina nakokiyan di nav partiya wî de 
û arastekirina wê ber bi şerê çekdarî yê 
bêyî armanc. Derbeya derve jî ew bû ku 
têkoşîna wî reş bikin û têkilyên PKK’ê bi 
gelê kurd ê li Tirkiyê û derveyî wê re xe-
rab bikin. Nemaze bi riya komployê dix-
westin Ocalan weke berpirsyar û sûcdarê 
şîdet, aloziya herêmê, terorê û hwd raber 
bikin. Armanca duyemîn a komployê ew 
bû ku şerê çekdarî li Tirkiyê û Rojhilata 
Navîn gur bikin û herêmê veguherînin 
bazarek birçî ya çekên amerîkî û ewropî. 
“
Her wiha El-Qetrîb bal kişand ser pêlên 
nijadperest   ...2     

بتاريخ 12/ شباط – فبراير 2017 
الديمقراطي  االتحاد  حزُب  َعقََد 
إليالة  الثاني  المؤتمر   PYD
بيلسان  في صالة  وذلك  عامودا، 
بحضور  المؤتمر  ُعقَِد  بعامودا، 
صالح  للحزب  المشترك  الرئيس 
مندوباً   150 يقارب  وما  مسلم، 
عن مدينة عامودا والقرى التابعة 
السياسية،  لها، وممثلي األحزاب 
الذاتية  اإلدارة  ومؤسسات 
الديمقراطية، ومؤسسات المجتمع 
المؤسسات  بعض  المدني، 
والثقافية،  والحقوقية  النسائية 

إلى بعض الشخصيات  باإلضافة 
االعتبارية.

على  صمت  دقيقةَ  الوقوف  بعَد   
الرئيس  ألقى  الشهداء  أرواِح 
كلمة  مسلم  صالح  المشترك 
االفتتاحية التي استهلها بالترحيِب 
المؤتمر  ومباركة  بالضيوِف، 
إلى  َق  تطرَّ ثم  الحضور،  على 
الضوَء  وألقى  السياسي،  الوضع 
منها  النقاط  من  العديِد  على 
المؤامرة الدولية على قائد الشعب 
حيُث  أوجالن،  هللا  عبد  الكردي 

تحدَث عنها... التتمة ... )ص3(

على هامِش المؤتمر الثاني لحزب 
االتحاد الديمقراطي PYD – إيالة 
ُعقَِد في 12/ شباط  الذي  عامودا، 
– فبراير في صالة بيلسان بعامودا، 
المركزية  الهيئة  عضو  َح  َصرَّ
TEV- لحركة المجتمع الديمقراطي
حزب  لموقع  خليل  آلدار   DEM
وكجواٍب  الديمقراطي،  االتحاد 
على سؤالنا له حول هذا المؤتمر، 

وانعقاده، وانجازاته، والدوُر الذي 
حزب  إن  قال:"  تأسيسِه  منُذ  لعبهُ 
تأسيسِه  ومنُذ  الديمقراطي  االتحاد 
التساؤالت  من  الكثيُر  هناَك  كان 
تسميته  حوَل  األطراِف  بعض  من 
باالتحاد الديمقراطي وليَس الكردّي 
أو الكردستانّي، ولكن اآلن وبعَد هذِه 
التجارب، وهذه النجاحات، والدور 
في  الحزب  هذا  لعبهُ  الذي  الكبير 

الكردي  القائد  فلسفة  نشر  محاولته 
عبد هللا أوجالن في مشروع األمة 
المشترك،  والعيش  الديمقراطية، 
الهدَف  التي كانت  الشعوب  وأخوة 
تأسيسِه،  منُذ  األساسيَّ في نضالها 
كوباني  شيالن  باستشهاد  مروراً 
وأناروا  رسموا  الذين  ورفاقها 
الحزب،  هذا  درَب  بشهادتهم 
لالستمرار  والدافع  القوة  وأعطتهم 
الخطوات  هذه  الشهداء.  نهج  على 
الذهنية  تغييِر  نحَو  واالنجازات 
الدولِة  على  والقضاِء  القوموية، 
الذي  القيادي  والدور  المركزية، 
كاَن  التغيير  هذا  في  الحزُب  لعبهُ 
من  الكثيِر  قبِل  من  لِتُّواَجهَ  كافياً 
الداخِل  من   واألحزاب  القوى 
الجارة  الدول  من  وحتى  والخارج 

واالقليمية".
القائد  على  الدولية  المؤامرة  وعن 
عبد هللا أوجالن أْسهََب خليل قائالً:"
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الديمقراطي  االتحاد  حزب  عقد 
إليالة  الثاني  المؤتمر   PYD
شيخو  محمد  مركز  في  قامشلو 
للثقافة والفن، بحضور جمع ملفت 
اإلدارة  وممثلي  الضيوف  من 
السياسية،  األحزاب  الذاتية، 
والحقوقية  النسائية  المنظمات 
والعديد  المدينة،  في  والثقافية 
وعلى  األخرى،  المؤسسات  من 
هامش المؤتمر أجرينا استطالعاً 
الحزب  ونشاط  المؤتمر  حول 
خالل الفترة المنصرمة وكان لنا 

هذا التقرير: 

هذا المؤتمر نقلة نوعية في تحقيق 
المزيد من اإلنجازات.

حسن ظاظا- كاتب صحفي:
عام  الحزب  هذا  تأسيس  منذ 
سياسياً  برنامجاً  وضع   2003
العملية  الممارسة  خالل  ومن 
رائداً  أصبح  الذي  الحزب  لهذا 
من  الكثير  حقق  آفا  روج  في 
على  آفا  روج  لشعوب  المكاسب 
الصعيد السياسي وأهم اإلنجازات 
التي تحققت بفضله تشكيل اإلدارة 
جاءت  التي  الديمقراطية  الذاتية 

تتويجاً ... التتمة ... )ص3(

أحزاب سياسية في روج آفا تستنكر المؤامرة على القائد APO  ببيان مشترك

المنددة  للفعاليات  استمراراً 
قائد  على  الدولية  بالمؤامرة 
أوجالن  هللا  عبد  الكردي  الشعب 
في ذكراها الثامنة عشرة، أصدَر 
الكردي  الديمقراطي  الحزُب 
اليساري  والحزب  السوري 
الكردي في سوريا وحزب االتحاد 
الديمقراطي بيان تنديد إلى الرأي 

العام العالمي وهذا نص البيان: 
إلى  التّواقِة  الشعوِب  جميِع  إلى 
والعيش  والديمقراطية  الحرية 
الكريم، إلى الضمائِر التي ال تزاُل 
واالنصاف  الحقيقة  بذكر  تنبُض 
والعدالة اإلنسانية إلى كلِّ شخٍص 
إليكم  نتوجهُ  األرض،  وجِه  على 
اليوم في هذه المرحلة الحساسة من 
تاريخ البشرية، ومستقبل األنظمة 
التي تحاول أن تثبت للعالم أنها على 
الُملقاة  التاريخية  المسؤولية  قدِر 
الحقوق  إحقاق  في  عاتقها  على 
أكثِر  من  باَت  لشعٍب  الشرعية 
على  وتغيباً  اضطهاداً  الشعوِب 
والذي  اإلنساني،  التاريخ  مسار 

ارتقاء  في  األبرَز  الدوَر  لهُ  كاَن 
إلى  اإلنساني  والتطور  الحضارة 
ما نراه عليه اليوم، وذلَك الشعب 
الذي  العريق  الكرديُّ  الشعُب  هو 
حاوَل  أنه  أبداً  التاريخ  يذكر  لم 
الشعوِب  من  أيٍّ  على  االعتداَء 
دائماً  كان  العكس  بل  األخرى، 
والديمقراطية  الحرية  إلى  تواقاً 
وأخوة الشعوب، وال يزاُل ينادي 
بكل تلَك القيِم والمفاهيِم اإلنسانية 
وال  الراهن،  يومنا  إلى  النبيلة 
شكَّ أنه عندما نتحدث عن أصالة 
وعراقة ذلك الشعب، نذكر العالم 
هضم  إلى  باإلضافة  أنه  أجمع 

الشعب،  لذلك  المشروعة  الحقوق 
والكوارث والويالت التي حاولت 
على مر العصور أن تنهي وجودهُ 
الشعوب  بوتقة  في  وتصهرهُ 
يتعرض  األخرى،  واألقوام 
العالِم  ومسمِع  مرأى  اليوم وعلى 
بأسرِه إلى نوٍع آخٍر من الحروب 
القذرة والمنافية للحقوق والمفاهيم 
اإلنسانية من خالِل أسِر قائٍد عظيٍم 
إلى حلول  أمميٍة شاملة  ذو نظرٍة 
مناطق الشرق األوسط. وقد كانت 
اإلنسانية  روحه  على  مكافأته 
النبيلة أن يتعرَض لمؤامرٍة دوليٍة 

قبيحٍة للنيل التتمة ...)ص3(

في الذكرى 
/18/ من 
اعتقال 
أوجالن

العام حلزب  استذكر اجمللس 
 PYD الدميقراطي  االحتاد 

دادالي  أوصمان  الشهيد 
في  استشهاده  ذكرى  في 

النظام  معتقالت 
 ،2008 عام  البعثي 
اجلرمية  تلك  مندين 
املناضل  بحق  البشعة 
أوصمان،  األستاذ 
ومعزيَن أنفسهم وذوي 

الشهيـد ورفاقــه.

 Artêşa Tirk a dagirker
 mizgefta mezin a Babê

topbaran kir

Artêşa Tirk a dagirker mizgefta 
mezin a bajarê Babê topbaran kir. 
Dîroka vê mizgeft vedigere ser-
dema Umewîyan.
Artêşa Tirk a dagirker û çeteyên 
wê topbarana bajarê Babê bi 
çekên cur be cur didomîne û  kom-
kujiyan derheqê şêniyan pêk tîne. 
Çavkaniyên pêbawer ji hundirê 
bajarê Babê de ragihandin ku 
Artêşa Tirk a dagirker mizgefta 
herî kevin a bajêr topbaran kir.
Mizgefta mezin a Babê ku bi 

navê El-Umerî tê naskirin, yek ji 
mizgeftên herî kevin ên bajêr e. 
Dîroka mizgeftê vedgere serdema 
Umewîyan.
Di wêneyên ku gihîştin ajansa me 
de diyar dibe ku mizgefta dîrokî 
rastî topbaranê hatiye.
Artêşa Tirk a dagirker, mizgefta me-
zin a li navenda navçeya Bizaa ya 
herêma Babê di 1`ê Sibatê de top-
baran kir û hin beşê wê rûxandiye. 
Dîroka avakirina vê mizgeftê vedi-
gere sala 16`an a koçî.

1918التي  عام  في  فرساي  اتفاقية 
من  مشينة  سياسية  فلسفة  وضعت 
أجل  من  حدودنا،  صناعة  أجل 
ما  مستحدثة  كدولة  سوريا  صناعة 
كان  و  االستعمارية،  مرحلة  بعد 
فيها غير موجودين كجغرافية  الكرد 
التنويه  بد  ال  هنا  و  أيضا،  مستحدثة 
لها  تعرضت  التي  المشكلة  أن  إلى 
بفعلها  متحولة  الكردية  القومية 
كانت  بامتياز،  وطنية  قضية  إلى 
الخارجية  الممارسات  تللك  بسبب 
أيضاً  و  الدساتير(  و  الخرائط   (
اعتمدتها  التي  الممارسات  بسبب 
ظهورها  على  المرتبة  السلطات 
العقلية  و  اللحظة"  حتى  خارجيا" 
أنظمة  اعتمدتها  التي  االستئصالية 
القومي  االستعالء  بخاصية  االستبداد 
االجراءات  و  المؤدلجة  دساتيره  و 
من  بدءا  الكرد  تجاه  الالإنسانية 
عن  الجنسية  أسقط  الذي  المشروع 
اتخذتها  الكرد  من  اآلالف  عشرات 
سلطة همجية بأمر من أسيادهم الهمج 
االستبداد  أنظمة  كل  عليها  أبقت  و 
المتالحقة. من أجل ذلك نرى أن في 
الدوام  على  تتشكل  القوموية  الدولة 
القوة النابذة الرافضة بفعل االستعالء 
بالفعل  أنهم  بحقهم  المطبق  القومي 
السومريين.  والرهبان  الكهنة  رهط 
كردستان  آفاييه  روج  في  لنا  فهل 
نمطية ال  قومية  دولة  إلى  نتحول  أن 
نأخذ بعين االعتبار عناصر المجتمع 
مستقبلية(  نابذة  كقوة   ( آفا  روج  في 
المحدقة  الخطورة  هذه  أجل  ومن  ؟. 
مجتمَع  أّن  أوجالن:  القائد  يقول 
األمِة النََّمطيِّة الذي تَرمي إليه الدولةُ 
ُمصطَنَعين  مواطنين  يُنِشُئ  القومية، 
يَبدون  بالعنف،  مشحونين  وُمَزيَّفين، 
إذ  يُزَعم(،  كما  )حقوقياً  متساوين 
بعضاً  ببعِضهم  ُمساواتِهم  على  ُعِمَل 
بِِمنشاِر  المجتمِع  أعضاِء  جميِع  بِبَتِر 
مع  متساٍو  المواطُن  هذا  السلطة. 
لكنه  القانونّي،  التعبيِر  حسَب  غيِره 
الالمساواِة  درجاِت  أقصى  يعاني 
وكياناً  فرداً  الحياِة  مياديِن  جميِع  في 

جماعياً....(
و عليه فأن األمة الديمقراطية تتحقق 
وغير  المتشكلة  مؤسساتها  ظل  في 
ولون  واحد  تصنيف  على  المعتمدة 
إنما  واحدة،  ولغة  واحد  وعلم  واحد 
وثقافية  ذهنية  الشراكة  تكون  العكس 
اللحظة  )حتى  العداء  كان  أن  بعد 
ثقافة،  وعداء  ذهنية  عداء  أيضا( 
من  المستعمر  فرزها  التي  الذهنية 
سلطات  وأكدتها  الكرد  اقصاء  أجل 
)التي  الكومبرادورية  االستبداد 
ثقافة  من  متقدمة  حالة  خلقتها( 
االمة  وجود  عدم  بسبب  الالنتماء 
الديمقراطية التي تفرز سيادة االنتماء 
إلى الوطن فقط. وبوجود هذه الذهنية 
ورواسب االرتشاح العدمي في الفكر 
وجود  باستمرار  يجعل  النهضوي 
الى  لالنتقال  تخلق  التي  )الحاجة( 
الذهنية الجديدة وتعتبر هي المحركة 
وفي  كردستان،  آفاييه  روج  لتاريخ 
هذه الحالة فإن الصراع االيديولوجي 
كما  ال  أشده،  على  وهو  ونشط  كائن 
األيديولوجية  نهاية  أن  البعض  يعتقد 
عاما  عشرين  من  أكثر  قبل  صيرت 
بين  الصراع  أن  وخاصة  ونيّف 
أو  انتهائه  يمكن  ال  األيدولوجيات 
انتفاء  ظل  في  خاصة  به،  االنتهاء 
يبحث  مجتمعية  كقيمة  المساواة 
بشريته  فجر  منذ  االنسان  عنها 
إلى  الطبيعي  المجتمع  من  متنقال 
سيعود  ثم  من  و  الوضعي  المجتمع 
هذه  لكن  أخرى  مرة  المجتمع  إلى 
المرة بشكل نوعي – أدري؛ و ليس 
هدفاً  سوى  الديمقراطي  المجتمع 
متناهي؛  بانتظام  البشرية  وفقه  تسير 

رغم العقبات والعراقيل.

 Bê îradeya pêkhateyên
 Bakurê Sûriyê  çareserî

ʹnabe



YEKÎTiYa
DEMOQRaTÎK www.pydrojava.com  / pyd.roj@gmail.com www.pydrojava.com  / pyd.roj@gmail.comاالحتاد الدميقراطي

166) 20 /2/ 2017( Hajmaraالعدد )166( 20 شباط 2017

AKTUEL2نشاطات 2

بيان إلى الرأي العام

في الذكرى الثامنة عشر للمؤامرة الدولية 
التي استهدفت القائد عبدهللا أوجالن

يصادف في منتصف شهر شباط الحالي 
المؤامرة  على  عاماً  عشر  ثمانية  مرور 
الدولية التي استهدفت القائد األممي عبدهللا 
أوجالن, وأننا إْذ نصفه بالقائد األممي فهذا 
ليس سوى إحدى أهم أسباب الحجم الكبير 

واألطراف  والدول  القوى  وكَم  للمؤامرة 
الحجم  بهذا  فمؤامرة  فيها,  ساهمت  التي 
ال  المشاركة  األطراف  من  العدد  وبهذا 
أن  بل  عادياً,  شخصاً  لتستهدف  تكون 
تماماً  تدرك  كانت  فيها  المشاركة  القوى 
المركز الذي يشغله القائد عبدهللا أوجالن 
إنما  نضاله  وطراز  بفكره  أنه  حيث  من 
كان يشكل العائق األكبر أمام قوى الهيمنة 

أجل  من  الماليّة  الحوكمة  ونظام  العالمية 
تنفيذ أجنداتها في الشرق األوسط.

القائد  المؤامرة  أطراف  استهدفت 
اعتقاله  بمجرد  بأنها  منها  ظناً     APO
النضال  روح  تخمد  سوف  فإنها  وأسره 
إال  الكردستاني؛  الشعب  لدى  والمقاومة 
األوجالنية  بأن  له  مدركة  تكن  لم  ما  أن 
بها  تشّرب  قد  وبراديغما  فلسفة  هي 
القائد  أسر  وأن  الكردستاني،  الشعب 
والكفاح  النضال  وتيرة  من  يرفع  سوف 
أضعافاً مضاعفة؛ فرابطة القائد والحركة 
المجتمعية والشعب هي وحدة متكاملة ولن 
تستطيع أية قوة أو مؤامرة في الكون من 
أن تفصلهم عن بعضهم. كما أن تلك القوى 
بفعلتها  أنها  تدرك  لم  لإلنسانية  المعادية 
وأكثر،  أكثر  أزمتها  تتعمق  سوف  هذه 
تمتلكها من  بما  الديمقراطية  الحداثة  وأن 
الديمقراطي  للحل  مجتمعية   وآليات  قوة 
أن  كفيلة  األوسط؛  الشرق  عموم  في 
المحاكة ضد  المؤامرات  لجميع  تتصدى 

إرادة الشعوب كما حال مؤامرة 15 شباط 
وأفرغوها من مضمونها تماماً.

بالنضاالت  المليء  اإلنساني  التاريخ  إن 
التحرر  إلى  المتطلعة  للشعوب  المريرة 
من نير العبودية بريادة فالسفة ومفكرين 
الشعوب  يمنح  بأن  كفيالً  كان  وأنبياء 
استثنائية  بقيادة  ثورية  المضطهدة طليعة 
القائد  شخصية  في  تمثلت  وعصرانية 
وبعمق  حلّل  الذي  أوجالن  الفيلسوف 
الحلول  لها  ووضع  المجتمعية  القضايا 
مزوبوتاميا  حقيقة  من  منطلقاً  الجذرية 
للحضارة  مهداً  بكونها  وشعباً  أرضاً 
الديمقراطية. واألطراف المتآمرة المتمثلة 
والتي  المعتاشة  الرأسمالية  الحداثة  بقوى 
تضمن استمراريتها على مآسي الشعوب 
الصناعوية  وعلى  الحروب  وإشعال 
وإفساد  المرأة  استعباد  وعلى  البغيضة 
المجتمعات, استهدفت القيم اإلنسانية وقيم 
الحرية والعدالة اإلجتماعية والديمقراطية 
وفرض  بأسره  القائد  شخص  خالل  من 

التي  األوجالنية  أن  إال  عليه.  العزلة 
الشعب  أجساد  في  تجري  أصبحت 
ترى  التي  المنطقة  وشعوب  الكردي 
الديمقراطية  األمة  فلسفة  في  مجتمعة 
الدولة  مكائد  من  المجتمعي  الخالص 
للعيش  المتينة  األسس  وتحقيق  القومية 
المشترك؛ فقد أضحت فلسفة وطراز حياة 
الشعب  إطار  الفلسفة  تلك  تجاوزت  وقد 
الكردي بل أصبحت الكتب التي تضم تلك 
ومحط  وأكاديمياً  علمياً  صرحاً  الفلسفة 
استلهام للحركات الديمقراطية وتنظيمات 
على  مقتصرة  تعد  فلم  والشباب،  المرأة 

الكرد وحدهم.
 PYD إننا في حزب االتحاد الديمقراطي
إذ نعلن اآلن وكما أعلنا على الدوام إدانتنا 
والمواقف  العبارات  بأشد  واستنكارنا 
المفروضة  والعزلة  الدولية  للمؤامرة 
نناضل  سنبقى  وأننا   APO القائد  على 
مستنيرين بفكره وفلسفته ونؤكد على أن 
الكردي وعموم شعوب  للشعب  ال حرية 

الشرق األوسط بدون حرية القائد أوجالن 
والشخصيات  القوى  جميع  نطالب  وإننا 
الحقوقية  المؤسسات  الديمقراطية وجميع 
في العالم، وندعو كل من يهمه السالم في 
الشرق األوسط والعالم إلى العمل من أجل 
اطروحاته  من  لالستفادة  سراحه  إطالق 
والديموقراطية  السالم  لتأسيس  وأفكاره 
أجل حرية  يلزم من  ما  بكل  يقوموا  وأن 
الضمير  ألن  أوجالن  عبدهللا  القائد 
أن  يحتمل  بات  ما  العالمي  اإلنساني 
يستمر بقاء هذا القائد والفيلسوف اإلنساني 
بعيداً عن شعبه وعن قضايا الديمقراطية 
الشرق  لتحقيق  بمجتمعاتنا  والنهوض 

األوسط الديمقراطي.
تسقط مؤامرة 15 شباط الدولية

الحرية للقائد عبدهللا أوجالن
14 شباط 2017

المجلس العام لحزب االتحاد الديمقراطي 
PYD

شبيبة الـ PYD يشاركون في فعاليات استنكار 15 شباط 
)اليوم األسود(

األسود  باليوم  التنديد  فعاليات  ضمن 
شاركت شبيبة حزب االتحاد الديمقراطي 

الجزيرة  مقاطعة  مدن  جميع  من   PYD
في المسيرة الراجلة التي انطلقت يوم 10 

/ شباط – فبراير الساعة العاشرة صباحاً 
بالتوجه  وقامت  لكي،  كركي  مدينة  من 
إلى مدينة ديريك سيراً على األقدام، وذلك 
الستنكار المؤامرة الدولية التي استهدفت 
الشعب الكردي في شخص القائد عبد هللا 

أوجالن.
الشعب  قائد  صور  المسيرة  في  ُرفَِعْت 
اتحاد  وأعالم  أوجالن،  هللا  عبد  الكردي 
آفا،  روج  شبيبة  واتحاد  الشابة،  المرأة 

.PYD وحزب االتحاد الديمقراطي

مهما فعل الطغاة سنقاوم حتى يتحرر قائدنا
نُظَِّمْت  التي  الراجلة  المسيرة  انطلقت 
اللغة والتدريب في مدينة  من قِبل حركة 
ديريك صوب مقبرة الشهيد خبات، وذلك 
استنكاراً للمؤامرة التي طالت قائد الشعب 
شارك  حيث  أوجالن،  عبدهللا  الكردي 
والرئيس  والمعلمات  المعلمين  العديد من 
لشمال سوريا  الفيدرالي  للنظام  المشترك 
في  الهتافات  وكانت  السلوم،  منصور 
المظاهرة مهما فعلوا الطغاة سنبقى نقاوم 
السجون  من  قائدنا  يتحرر  حتى  بيد  يداً 

التركية.

الــ PYD يستنكر الذكرى السنوية 18 للمؤامرة الدولية عل القائد آبو في 
عفرين

أشار عضو المجلس العام لحزب االتحاد 
إلى  مصطفى  بشير    PYDالديمقراطي
أن الهدف من المؤامرة الدولية على قائد 
الشعب الكردي عبد هللا أوجالن وهو ترك 
الشعب الكردي دون هوية ثقافية وسياسية 
واقتصادية؛ وذلك خالل اجتماٍع ُعقَِد في 
ناحية شيراوا- شيه، وذلك خالل الذكرى 
الدولية  للمؤامرة  المشؤومة   18 السنوية 
على قائد الشعب الكردي عبد هللا أوجالن، 

بحضور الشعرات من األهالي.

صمت  دقيقة  بالوقوف  االجتماع  بدأ 
عضو  قام  بعدها  الشهداء،  أرواح  على 
المجلس العام لحزب االتحاد الديمقراطي 
التطورات  آخر  بشرح  مصطفى  بشير 
والشرق  سوريا  في  الحاصلة  السياسية 
األوسط، ثم تطرق مصطفى بالحديث عن 
الشعب  قائد  التي طالت  الدولية  المؤامرة 
جهاز  قبل  من  أوجالن،  عبدهللا  الكردي 
وقال:"  والغربية،  التركية  االستخبارات 
الدولية على  إن هدفهم من هذه المؤامرة 
دوِن حقوٍق  من  الكرد  بقاء  هو  أوجالن، 

السياسية،  الثقافية،  المجاالت  جميع  في 
االقتصادية والعسكرية، أرادوا من خالل 
ذلك أنهاء الهوية الكردية على األرض".

اتفاقية  إن  حديثه  خالل  مصطفى  وبيََّن 
االستعمار  فرضها  الذي  بيكو  سايكس 
الغربي، جاء على أساس تقسيم المناطق 

حسب المنطق القومي والديني.
الشمال  مكونات  بأن  مصطفى  وأكد 
الدولية ضد  المؤامرة  السوري قد افشلوا 
القائد من خالل تصديق العقد االجتماعي 

لفيدرالية شمال سوريا.
واستنكر بشير مصطفى في نهاية حديثه 
الشعب  قائد  التي طالت  الدولية  المؤامرة 
بالكف  الدولي  المجتمع  ودعا  الكردي، 
العدالة  عن صمته إزاء سياسات حكومة 
في  الكردي  الشعب  قضية  تجاه  والتنمية 

باكور كردستان واألجزاء األخرى،
التي  الشعارات  بترديد  االجتماع  انتهى 

تندد بالمؤامرة وتحي مقاومة أوجالن . 
 

الثقافة والفلكلور عنوان أحد االجتماعات في عفرين

 PYD الديمقراطي  االتحاد  حزب  عقد 
االقتصادي  للمشروع  األول  اجتماعه 

وضعها  لتحسين  وذلك  بالمرأة،  الخاص 
االجتماع  وبدأ  هذا  واالقتصادي،  المادي 

أرواح  على  صمت  دقيقة  بالوقوف 
من  العديد  بين  االجتماع  الشهداء، جرى 
االقتصادية،  التنمية  اإلداريين من مركز 
وأعضاء من حزب االتحاد الديمقراطي، 
وتم النقاش بينهم حول كيفية تأسيس هذا 
العديد  طرح  تم  خاللها  ومن  المشروع، 
من المشاريع ومن بينهم مشروع المخبز، 
آلية تطبيقه والهدف  وبالتالي تحدثوا عن 

إلى إحياء الثقافة الكردية القديمة.

ً المرأة في الـ PYD تعقد اجتماعاً تدريبيا
مقاطعة  مركز  في  المرأة  مكتُب  َعقََد 
عفرين اجتماعاً تدريبياً بلغ عدد الحضور 
23 عضو من الحزب، بعد الوقوف دقيقة 
صمت على أرواح الشهداء تحدثت أمينة 
للحزب  المركزية  الهيئة  عضو  أوسي 

عن العقد االجتماعي للفيدرالية في شمال 
سوريا، كما تم خالل االجتماع فتُح نقاٍش 
الفيدرالية  موسٍع من قبل األعضاء حول 
وفي  قرائته،  بعد  االجتماعي  وعقدها 
الحضور التي تمت اإلجابة عليها من قبل الختام أغنى االجتماع أسئلة واستفسارات 

أمينة أوسي.

الـ PYD يعقد اجتماعه الموسع في عفرين
تحَت شعار "سوريا فيدرالية ضمان الحل 

الديمقراطي والعيش المشترك لشعوبها"
 PYD الديمقراطي  االتحاد  حزُب  َعقََد 
اجتماعه الموسع في ناحية شيه في مقاطعة 
112عضواً  االجتماع  َحَضَر  عفرين، 
الديمقراطي،  االتحاد  حزب  أعضاء  من 
وعدٌد من الضيوف من األحزاب السياسية 
الديمقراطية،  الذاتية  اإلدارة  ومؤسسات 
ومؤسسات المجتمع المدني، بدأ االجتماع 
بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، 
مجلس  عضو  مصطفى  هيفي  رحبت  ثم 
والمجتمعين،  بالضيوف  للحزب  العام 
منها:  الكلمات  من  العديد  ألقيت  بعدها 
ثم  ومن  الشهداء،  عوائل  مؤسسة  كلمة 
Tev- الديمقراطي  المجتمع  حركة  كلمة 

Dem، كونكرا ستار.
من  الكلمات  ألقاء  من  االنتهاء  وبعد 
السياسي  التقرير  قراءة  تم  الضيوف 
النقاش  وتم  لالجتماع،  المقدم  والتنظيمي 
حول اآللية التنظيمية في الناحية وعوائقها. 
القضايا  من  جملة  عند  االجتماع  وتوقف 

وتطرق  بالناحية،  المتعلقة  التنظيمية 
من  ويجعل  ذلك،  يعيق  ما  إلى  االجتماع 
انسيابية العمل التنظيمي بطيئة وال يحقق 

األهداف والمخطط المرسوم.
وقد تم اتخاذ جملة من القرارات التنظيمية 
في االجتماع، وقد انتخب االجتماع "سبعة 
و  المرأة  نسبة  مراعاة  مع   " أعضاء 

الشبيبة إلدارة النشاط السياسي والتنظيمي 
من  بكلمٍة  االجتماع  واختتم  شيه،  بناحية 
قبل عضو الهيئة المركزية  للحزب أمينة 
أوسي تطرقت فيها إلى حساسية المرحلة 
الُملقات  والمهام  والتنظيمية.  السياسية 
على عاتق األعضاء واإلداريين بالحزب.

APO ديرك تستنكر المؤامرة الدولية على القائد
ديرك  مدينة  أهالي  من  اآلالف  تجمع 
وكركي لكي وتربسبية في ساحة الحرية، 
حيث بدأت  التظاهرة بالسير إلى  مركز 
إلى  وصوالً  الشهداء،  وساحة  المدينة 
مركز الشبيبة الثورية، بعد الوقوف دقيقة 
صمت على أرواح الشهداء ألقيت العديد 
المجتمع  الكلمات منها:  كلمة حركة  من 
ألقاها   TEV-DEM الديمقراطي 
حرية  حركة  شهداء  استذكر  خليل  آلدار 
كوردستان. وأضاف بأن المؤامرة كانت 
اإلنسانية  وعلى  المناضلين  جميع  على 
بشخص القائد آبو. حيث كانت رسالةً من 
القوى االستعمارية بأنهم لن يقبلوا أنظمة 
الدكتاتورية.  انظمتهم  خارج  أفكار  أو 
حيث تمكن القائد من أن يحيا خارج هذه 
ديمقراطي  نظام  بتأسيس  وقام  األنظمة 
والتعايش  الشعوب  أخوة  على  مبني 
التي  اإلنسانية  بأن  وأضاف  المشترك. 
ينادي بها القوى الديمقراطية وهم يغضون 
البصر والسمع عن سجِن قائٍد وفيلسوٍف 
إنساني لمدة 18 سنة. كما أشار أيضاً إلى 
أن هذه المؤامرة فشلت ألن فلسفة القائد  قد 
انتشرت في أرجاء المنطقة. والكل يردد 
القائد،  القائد، وال عيش بدون  شعار كلنا 
وكلٌّ بلغته". وقال أيضاً:" إن النظام الذي 
تأسس في روج آفا، والمؤسسات المدنية، 

ومؤسسات الحماية أصبحت مثاالً يُحتذى 
بِه في المنطقِة اجمع، وماهي إال ثمرةُ فكِر 
وفلسفِة القائد آبو". فنحن نتوجه إلى إعالء 
نظاٍم  وتأسيِس  والتضحية،  الفداء  راية 
فدرالٍي اتحادٍي ديمقراطي. وال يمكن أن 
يكون هناك أيُّ حٍل بدوِن وجوِد دوٍر للكرِد 
عن  البحث  أراد  إن  كان  من  واّيً  فيها، 
الحل فالبدَّ أن يكوَن للكرِد دوراً بارزاً فيه. 
القائد  اطلقه  الذي  النداء  بأن  خليل  هَ  ونَوَّ  
بشأن تطوير المؤتمر الوطني الكردستاني 
الكردستانيين  كل  مشاركة  طريق  عن 
فيه، وقال:" باننا نجدد عهدنا إلنجاح هذا 
تقوية  خالل  من  الكردستاني  المشروع 
نحمي  أن  اردنا  وإن  الوطنية".  الوحدة 
مشروع  نطور  أن  علينا  يجب  مكتسباتنا 
االتحادية.بعدها  الديمقراطية  الفدرالية 
ألقاها  المشتركة  الحاكمية  كلمة  كانت 
النائب أفرام إبراهيم والذي بدوره وصف 
جبين  على  عاٌر  يوٌم  بأنه  شباط   15 يوم 
اإلنسانية، وإن الفلسفة الديمقراطية لم تعد 
ملكاً للكرد وحدهم، بل أصبحت ملكاً للعالم 
أجمع، وأن فلسفة العيش المشترك والتي 
احتوت  الذاتية  اإلدارة  أسسنا  من خاللها 
على كل المكونات. وتوجه بنداٍء إلى أولئك 
المؤتمرات واالجتماعات،  يعقدون  الذين 
بالقول:" مهما ُعقَِدْت هذه المؤتمرات ولم 

يكن فيها ممثلين عن هذا الشعب فمصيُر 
نهاية  وفي  الفشل.  هي  المؤتمرات  تلَك 
المؤامرة  يستنكرون  بأنهم  أكد  حديثه 
الدولية على القائد آبو". كلمة مؤتمر ستار 
بدورها  والتي  أمين  محمد  بروين  ألقتها 
القائد،  على  الدولية  المؤامرة  استنكرت 
فكر  وبفضل  الكردية  المرأة  بأن  وأكدت 
وفلسفة القائد آبو استطاعت أن تكون مثاالً 

يحتذى به في الشرق والعالم أجمع. 
نوروز  لمخيم  التأسيسي  المجلس  كلمة 
هذه  أيضاً  استنكر  خليل  قحطان  ألقاها 
بأنهم  وأكد  القائد،  على  الدولية  المؤامرة 
القائد،  حرية  خالل  من  حريتهم  يجدون 

وأن حرية القائد هي حرية اإلنسانية.
شمال  لفدرالية  المشتركة  الرئاسة  كلمة 
للفدرالية  المشترك  الرئيس  ألقاها  سورية 
منصور السلوم، والذي ابتدأ كلمته بالقول:" 
إن ثمرة فكر وفلسفة اوجالن بدأت تنضج 
شمال  فدرالية  وإن  األوسط،  الشرق  في 
أو  مثاالً  وستكون  محال،  ال  آتيةٌ  سورية 
سوريا  في  المشترك  للعيش  حل  خيَر 
المستقبل". ونوه بأن أي مؤتمر أو اتفاق 
ال يكون الفدرالية االتحادية لشمال سوريا 
طرفاً فيها ال يمكن أن يكتب لها النجاح".  
وانتهت المسيرة بالهتافات المؤيدة للقائدة 

آبو والمنادية بحياته. 

Piştî ku girseya gel gihişt mala gel, di destpêkê 
de ji bo bîranîn hemû têkoşeran deqeyek rêz 
hat girtin.
Piştre jî axaftin hatin kirin. Di destpêkê de 
Hevseroka Federaliya Bakurê Sûriyê Hediye 
Yûsiv axivî. Hediye di axaftina xwe de silav 
da berxwedana Rêberê Gelê Kurd Abdullah 
Ocalan a ku di zindana Îmraliyê de didome.
Hediye bal kişand ser sedema girtina Ocalan 
û pêkanîna komployê û ev tişt gotin: “Ji bo ku 
rê li pêşiya felesefeya netewa demokratîk û 
jiyana azad a ku Ocalan afirandiye bigirin ew 
dîl girtin.”
Hediye da xuyakirin ku gelê Kurd ê ku xwe 
ji felsefeya jiyana nû û netewa demokratîk a 
Ocalan xwe têr kiribû, komplo vala derxist û ev 
tişt anîn ziman: ” Ew difikirin ku bi dîlgirtina 
wî ew ê karibin rê li pêşiya berxwedaniya gelan 
bigirin û doza wan tune bike. Lê belê tersî vê 
yekê, bi mîlyonan kesên ku ji fikrê Ocalan xwe 
têr kiribûn rabûn ser piyan û dengê doza xwe 
gihandin tevahiya cîhanê. Gelê me tu carî ji 
daxwaza azadiya xwe gav paşve navêje.”
Hediye di berdewamiya axaftina xwe de diyar 
kir ku Tirkiye niha jî hewl dide ku komployê 
bi êrîşên xwe yên li ser herêmên Rojava 
bidomîne û wiha berdewamî da axaftina xwe: 
” Pêkhateyên Rojava û Bakûrê Sûriyê, bi saya 
fikrê netewa demokratîk ê ku Ocalan di zindanê 
de afirandiye berxwedanê dikin jiyan û sîstema 
xwe ava dikin. Bi vê yekê jî komplo vala tê 
derxistin.”
Hediye di dawiyê de got: ” Rêber Apo felsefeya 
jiyana nû afirand. Me jî di pratîkê de û bi 

pêşxistina sîstema Federaliya Demokratîk me 
ji her kesî re ev yek da xuyakirin.”
 ‘Kompoloya li ser Ocalan, komploya li ser 
hemû pêkhateyan e’
Piştre jî Cîgirê Serokê Meclîsa Rêveber a 
Kantona Cizîrê Hisên Ezzam axivî. Ezzam 
di destpêkê de weke kesekî ji pêkhateya 
Ereb kêfxweşiya xwe û serbilindiya xwe ya 
beşdarbûna vê meşê anî ziman û got: ” Ez 
bi tevlîbûna vê meşê serbilind im. Em vê 
komploya navnetewî ku li dijî Ocalan pêk hat 
şermezar dikin. Ew hêzên komplo pêk anîne 
difikrîn ku ew ê karibin roniya fikrê Ocalan tarî 
bikin, lê hat îsbatkirin ku tu kesî nikare roniya 
rojê veşêre û tarî bike.”
Ezzam diyar kir ku ew niha gihiştine baweriya 
ku ev komplo li dijî hemû pêkhateyan pêk 
hatiye: “Dema ku em nêzî tevgera azadiyê bûn 
û di encama jiyana hevbeş a di navbera hemû 
pêkhateyên Kurd, Ereb û Suryan de, me nas kir 
ku komplo ne tenê li dijî Kurdan ew li dijî hemû 
pêkhateyan hatiye pêkanîn.”
Paşê jî Endama Rêveberiya Kongreya Star 
Henîfe Mihemed jî axivî. Henîfe got ku rast 
e Ocalan bi fîzîkî ne di nava gelê xwe de lê 
belê ew bi fikrê xwe di nava wan de û ew niha 
Rêbertiya tevahiya mirovahiyê dike.
Di dawiyê de jî Henîfe got ku bi saya fikrê 
Ocalan jin niha gihiştiye astên herî jor û di serî 
li qadên şer ew di hemû qadên jiyanê de cihê 
xwe digre.
Piştî ku axaftin bi dawî bûn, çalakî bi dawî bû.
ANHA

Ocalan dike û dibêje ‘Bê serok jiyan nab‘ 
berhemên serkeftinên şoreşa Rojavayê 
Kurdistanê bingeha xwe ji ramanê Oca-
lan digire, ev tişt jî di warê pratîkî de ji 
her kesî re eşkere bûye. Gelên Rojavayê 
Kurdistanê rastiya fikirê demokratîk ê 
Ocalan nas dikin, ji ber ku li ser heman 
fikirî jiyan dikin.”
Hevserokê Meclîsa Federaliya 
Demokratîk a Bakurê Sûriyeyê Mensûr 
El-Selûm jî axaftin kir û wiha got: “Ey 
serok, hesabên wan şaş derket, xwestin bi 
girtina te azadî  û berxwedanê vemirînin. 
Lê em ji dunyayê re dibêjin ku me biryara 
têkoşînê daye û tu carî paş ve venagerin.”
Cigirê Hevserokatiya kantona Cizîarê 
Afram Eshaq jî anî ziman ku 15‘ê Sibatê 
rojeke reş di dîroka mirovahiyê de ye, 
dewleta Tirk guman kir ku wê bi girti-
na Ocalan re dê fikirê wî bitemirînin, lê 
gumanên wan şaş derketin, îro fikirê di 
nav tevahî gelên cîhanê belav bûye.
Rêvebera Kongereya Star Perwîn Mi-
hemed Emîn jî girse nîşan da û got ku 
komploya li dijî Rêber Ocalan bi têkoşîna 
we pûç bû.
Beşdarên meşê soza têkoşînê û 
xwedîderketina li Rêber Ocalan dûbare 
kirin û meşa bi dirûşmeyên “Bijî berx-
wedana Îmralî ” bi dawî kirin.

Pêkhateyên Cizîrê bi yek 
denîg biryara berxwedanê 

dane...br

ên kurd li herêmê û wiha pê de çû: “Hêzên komploger dest 
pê kirin hêzên nijadperest û eşîrî yên kurd bihêz bikin. Ev ên 
dawiyê di hebûna PKK’ê û Ocalan bi taybet de, xetereyek li 
ser mîrasa desthiladariya xwe didîtin. “
 ‘Çareserî diyalektîkek dûalî ye’
Prof Fûad nêrîna Abdullah Ocalan a “Çareserkirina doza 
kurd li herêmê, girîngtirîn hîmên avakirina Rojhilata Navîn a 
nû ya demokratîk , wekhev, pirreng û serbixwe ye” bibîr xist 
û destnîşan kir ku Ocalan çareserî di diyalektîka dualî ya; ça-
reserkirina doza kurdî bi pêkanîna civaka demokratîk, exlaqî 
û polîtîk a Rojhilata Navîn ve girêdayî û pêkanîna vê civakê 
jî bi çareserkirina doza kurdî ve girêdayî ye, destnîşan kir.
 ‘Ocalan biratiya gelan zindî kir û mayindebûna wê destnîşan 
kir’
Girêdayî mijarên hemdemî û rojeva îroyîn a gelên Rojhila-
ta Navîn jî, Fûad El-Qetrîb anî ziman ku Ocalan dikaribû 
girêdana dîrokî ya gelê kurd bi gelên Rojhilata Navîn re 
vejîne û pêşeroja wan jî pev girê bide. Ev jî mijarek ku niha 
girêka sereke ya aloziya Rojhilata Navîn e.
 ‘Divê kurd pêşengiya têkoşîna demokratîk li Rojhilata 
Navîn bikin’
Fûad El-Qetrîb di dawya axaftina xwe de wiha got: “Lewra 
li ser vê yekê, yek ji berpirsyariyên gelê kurd ên dîrokî ewe 
ku ji bo bidestxistina mafên xwe û mafên gelên Rojhilata 
Navîn, pêşengiya têkoşîna civakî a demokratîk li Rojhilata 
Navîn bike. “
ANHA

Fûad El-Qatrîb: Divê 
Kurd pêşengiya têkoşîna 
Rojhilata Navîn bikin...br

Bi deh hezaran kesî gotin ’Kes nikare roja me tarî bike’ br

Pirtûkên Ocalan bi 9 zimanan 
peyda dibin

Pirtûkên Rêberê Gelê Kurd Abdullah 
Ocalan êdî bi 9 zimanan tên peydaki-
rin.
Di pirtûkxaneya ku li tora  enternêtê 
de bi navê”Pirtûkxaneya Rêberê Gelê 
Kurd Abdullah Ocalan” pirtûkên Oca-
lan ên “Meşa Roma, Perspektîvên 
Atêna, Nexşeya Rê, Aloziya Rojhilata 
Navîn, Dewlet, Sosyolojiya, Parastina 
Gelekî, Ji dewleta Sumer ber bi Şaresta-

niya Demokratîk, Manîfistoya Civaka 
Demokratîk bi her 5 parêznameyên wê, 
Medeniyet, Medeniyata Kapîtalîst, 
Sosyolojiya Azadiyê, Rojhilata Navîn 
û Doza Kurdî” têne peydakirin.
Pirtûkên Ocalan bi zimanên “Kurdî, 
Erebî, Turkî, Ingilîzî, Fransî, Spanî, 
Almanî, Îtalî û Farisî” hene.
Malpera pirtûkxaneyê ev:
http://netewademokrat.com/ar/

 Ji bo kedkarê çapemeniya azad Onder merasîma bîranîn tê
lidarxistin

Ji bo kedkarê çapemeniya azad 
Mehmûd Onder, wê li Stêrk TV 
merasîmeke bîranînê bê lidarxistin.
Ji bo kedkarê çapemeniya azad 
Mehmûd Onder wê sibe saet di navbe-
ra 18:00-20:00 de merasîmeke bîranînê 
were lidarxistin. Merasîm wê li avahi-

ya Stêrk TV pêk were.
Onder, li nexweşxaneyek li paytex-
ta Danîmarka Kopenhagenê ji ber 
kanserê roja 31’ê Çileyê jiyana xwe 
jidest dabû. Onder dema jiyana xwe ji 
dest da, 65 salî bû, ku piraniya emrê 
xwe di nava têkoşînê de derbas kiribû.

Partiya Yekîtî îdayên girtina Şêx Alî deriwand

Buroya Ragihandinê ya Partiya 
Yekîtiya Demokratîk a Kurd-Sûriye 
)Yekîtî( agahiyên girtina sekreterê 
partiyê Mihyedîn Şêx Alî, deriwand.
Buroya Ragihandinê ya Partiya 
Yekîtiya Demokratîk a Kurd-Sûriye 
têkildarî agahiyên ku dibêjin sekirtêrê 
partiya wan Mihyedîn Şêx Alî hatiye 
girtin, daxuyaniyeke da, di daxuyaniyê 
de hate gotin ku armanca ji wan îdayan 
ew e ku têkiliyên partiyê bi PYD‘ê re 
xirab bikin.
Di daxuyaniyê de hate gotin ku li 
ser malperên elktronî û tura civakî 
agahiyên girtina serkirtêrê Partiya 

Yekîtiya Demokratîk a Kurd- Sûriye 
Mihyedîn Şêx Alî ji aliyê komeke 
leşkerî li ser riya Efrîn-Heleb û birin 
cihekî ne diyar hatin belavkirin.
Em ji hemû hevalan re tekez dikin 
ku ev agahî derew in û tu rastiya wê 
tuneye, armanca wê ew ku têkiliyên 
me bi Partiya Yekîtiya Demokratk 
)PYD( re xirab bikin û nêrîna raya giştî 
li ser asta herêmî, Sûrî û Kurdistanî 
derbarê vê partiyê de reş bikin. 
Partiyê di daxuyaniya xwe de tekez 
kir ku Mihyedîn Şêx Alî jiyana xwe 
berdewan dikin û hîna li ser karê xwe 
yê partiyê ye.

Komînên gundewarên Sirînê têne avakirin

TEV-DEM′ê li gundewarên bajaroka 
Sirînê, dest bi avakirina Komînan kir.
TEV-DEM bi şêniyên gundê El-Qisiq 
ê dikeve rojavayê bajaroka Sirînê re 
civiya. Di civînê de Hevserokatiya 
Meclîsa bajarokê amade bû.
Civîn bi rêzgirtinê dest pê kir. Piştre 

Hevserokê Meclîsa Sirînê Ebdulreh-
man Demir rewşa dawî ya herêmê 
nirxand  û li girîngiya avakirina 
Komînan axivî, her wiha bal kişand 
ser girîngiya beşdariya jinê di  nava 
xebatên rêxistinkirin û rêvebirinê de.
Di dawiya civînê de, Komîna gund hat 

avakirin, Mihemed Hesen El-Şêx û 
Hêvîn Heqî wekî Hevserok hatin hil-
bijartin.
Tişta ku bale dikişîne ser xwe ew e ku, 
hejmara Endamên di nava Komînên 
herêma Sirînê her ku diçe zêde dibe û 
jin beşdarî hemû qadên jiyanê dibe.
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بإسهاٍب وعن الغاية التي كانت وراء هذه 
المؤامرة التي دخلت عامها الثامن عشر، 
وعن ضرورة زيادة الفعاليات والنشاطات 
المطالبة باإلفراج عن قائد الشعب الكردي، 
المطالبة  االحتجاجية  بالمسيرات  والقيام 

برفع العزلة عليه وبالتالي اإلفراَج عنه. 

َق مسلم إلى اجتماع اآلستانة وعن  كما تطرَّ
ال يضمُن حقوَق جميع  كونهُ  نجاحِه  عدِم 
إقصاِء  على  ويقوُم  السورية،  المكونات 

قوٍة أساسيٍة تعمُل من أجِل تحريِر المناطق 
السورية وتحريرها من اإلرهاب المتمثِل 
أي  تحمل  ال  أنها  كما  وغيرها،  بداعش 
مشروع تقوم على إنهاء األزمة السورية، 
المحنة  السوري من هذه  الشعب  وإخراج 

التي اقتربت من عامها السادس.

كما أشاَر مسلم في كلمته إلى عقِد مؤتمٍر 
تاٍم  استعداٍد  بأنه على  وأكَد  وطنٍي كردٍي 
المؤتمر، والمشاركة  ليساهم في عقِد هذا 

فيه في هكذا وقت حساس، وأنهُ ضرورٌي 
الكردية،  الخالفات  لحل  المرحلة  في هذه 
قوة  وتشكيل  النظر،  وجهات  وتقريب 

كردية موحدة ونبذ الخالفات الحزبية.
وفي ختام كلمته قال مسلم:" بأنه لن يتنازل 
الذي  الديمقراطية  األمة  مشروع  عن 
يضمن العيش بكرامة، ويضمن مبدأ أخوة 
الشعوب والتعايش المشترك، والذي انبثق 
أوجالن،  هللا  عبد  القائد  وفلسفِة  فكِر  عن 
في  وسيستمر  عنه  يتنازل  لن  بأنه  ووعد 

سبيل تحقيقه".

بعد كلمة الرئاسة المشتركة للحزب ألقيْت 
منها  المناسبة،  بهذِه  الكلمات  من  العديُد 
ألقاها زيور، وكلمة  الشهداء  كلمة عوائل 
بيريفان  ألقتها  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة 
خالد، ثم كلمة حركة المجتمع الديمقراطي 
بعدها  آلدار خليل،  ألقاها   TEV- DEM
ستار،  كونجرا  كلمة  خالد  منور  ألقت 
تلتها كلمة اللجنة الدينية في عامودا ألقاها 

أحزاب  باسم  وكلمةٌ  جنيد،  ناصر  الشيخ 
يونس،  حاج  فهد  ألقاها  الكردي  التحالف 
كلمتها  لها  كانت  أيضاً  الكردية  وللعشائر 
مثقفي  كلمة  تلتها  وتي،  القادر  عبد  ألقاها 
الجزيرة ألقاها دريعي، وبعد االنتهاء من 
إلقاء الكلمات من قبل الضيوف تمت قراءة 
لديوان  ُوِرَدْت  التي  البرقيات  من  العديد 

المؤتمر بهذه المناسبة منها:

في  االيزيدي  المجلس  برقية   -

مقاطعة الجزيرة
في  الكردي  اليساري  الحزب   -

سوريا
الحزب الشيوعي الكردستاني –   -

منظمة عامودا
حزب اإلرادة الشعبية  -

حزب السالم الديمقراطي   -
انتخاب  المؤتمر تم  الثاني من  الباب  وفي 

ديوان إلدارة المؤتمر حتى نهايته.    

تتمة ... الـ PYD يعقد المؤتمر الثاني إليالة عامودا

 لما هذه المؤامرة الدولية على القائد عبد 
هللا أوجالن؟ لماذا يتسع هذا الكون للجميع 
إال للقائد عبد هللا أوجالن؟ حتى الُمعتقلين 
إن  وحتى   ... حقوقهم  لديهم  والُمحتجزين 
ُحِرموا من حقوقهم فهناك اإلنسانية ...!!! 
أين حقوق  العزلة؟  إين اإلنسانية من هذه 
للشعب  قائداً  يكن  ولن  لم  هو  اإلنسان؟ 

وفيلسوٌف  قائٌد  هو  وإنما  فقط،  الكردي 
ومعلٌم وصاحُب فكٍر حٍر يستفيد منه جميع 
إلى  والتواقِة  المضطهدِة  والشعوِب  األمِم 

الحريِة والديمقراطية".
كما تَطََرَق خليل إلى االجتماعات الدوليّة 
التّي ُعقَِدْت، والتي َستَْنًعقِد في قادم األيام 
انُعقَِدْت  االجتماعات  من  الكثيُر  قائالً:" 

وكلهم  َستَنَعقَد،  منها  والكثيُر  وانتهت، 
يقولون  اجتماع  أي  في  المشاركة  قبل 
PYD أم ال، ويحاولوَن  الـ  هل ستشارك 
قدَر المستطاع أن ال تُشارك، وهذا بمثابِة 
على  كاٍف  ودليٌل  صدرها،  على  وساٍم 
قائالً:  ونوه  الصحيح".  الطريق  في  أنها 
الديمقراطي  االتحاد  حزب  اشراك  "دون 

السوري  والشمال  آفا  روج  في  وشركائه 
لن  السورّي  الحلَّ  يخُص  اجتماٍع  أيِّ  في 
يكوَن هُناَك حٌل، ولن يصلوا إلى أيَِّة نتيجٍة 
تنعكس ايجاباً على الشعب السوري وعلى 

أرض الواقع". 
وفي  اجتماٍع  أيِّ  في  نُشاِرَك  لن  وأضاف 
أيِة دولٍة كانْت دون الفيدرالية الديمقراطية 

للشمال السوري، ولن نقبل شيئاً دونها.
وعن  الكردي  الواقع  عن  تحدث  كما 
على  نفسها  تحسب  التي  األحزاب  بعض 
موجهاً  وقال  المعارضة  وقوى  االئتالف 
كلمته لهم:" أنتم على خطأ، وأنتم لستم في 
الطريِق الصحيح، والحل الذي يخدم الكرد 
وليس  تركيا،  في  وليس  آفا  روج  في  هو 

مع اردوغان، وليس بوعوده. الشعُب هنا، 
هنا،  واألرُض  هنا،  والقوةُ  هنا،  والثورةُ 
الحُل هنا، وندعوكم إلى  ويجب أن يكوَن 
والعودِة  الصواب،  الطريق  إلى  العودِة 
للجلوِس والتحاوِر لتقارِب وجهاِت النظر، 
والعمل على حل كافة المسائل العالقة".    

PYD تتمة ... آلدار خليل في تصريٍح لموقِع حزِب االتحاد الديمقراطي

النتصارات وحدات حماية الشعب المرأة، 
وحقق هذا الحزب وفقاً لبرنامجه السياسي 
بمجالسها  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة 
وأعتقد  والقضائية،  والتنفيذية  التشريعية 
المزيد  تحقيق  في  نوعية  نقلة  سيكون  أنه 

من اإلنجازات.
نرى في الـ PYD مرجعيتنا السياسية

لهيئة  المشتركة  الرئيسة  طاهر-  فاطمة 
عوائل الشهداء في مقاطعة الجزيرة:

المؤتمر  إلى  بانضمامنا  مسرورون  نحن 
الثاني لحزب االتحاد الديمقراطي في إيالة 
قامشلو ونفتخر بهذا االنضمام، وأعتقد أن 
انعقاد هذا المؤتمر إلعادة هيكلية الحزب 
إداريين  وانتخاب  المدينة  في  وتنظيمه 

قادرين على إدارة شؤون التنظيم وفعالياته 
الجماهيرية  قاعدته  وتوسيع  قامشلو  في 
فيها  يقع  التي  األخطاء  وتصحيح  أكثر 

أعضاء الحزب أثناء نضالهم.
حزب االتحاد الديمقراطي يأخذ من تنظيم 
اآلن  وإلى  تأسيسه  منذ  أساساً  الشعب 
الدبلوماسي  الصعيدين  على  حقق  وقد 

بدورنا  ونحن  كبيرة  مكتسبات  والسياسي 
كهيئة ومجلس عوائل الشهداء نرى في الـ 
PYD مرجعيتنا السياسية، لذا نتمنى لهم 

النجاح والموفقية.
تجانسنا  لنثبت  بيد  يداً  معاً  العمل  علينا 

ومحبتنا لبعضنا.
عبير عبود- عضوة مكتب المرأة في الهيئة 

الوطنية العربية:
 PYD نبارك لحزب االتحاد الديمقراطي
جانبنا  من  ونؤكد  الثاني،  مؤتمره  انعقاد 
واحدة؛  شعوب  آفا  روج  في  أننا  على 
نجاحنا  هو  حزب  أو  منظمة  أي  ونجاح 
بتجمعنا  إال  يتم  لن  تآلفنا  أن  كما  جميعاً، 
السريانية،  "العربية،  المكونات  نحن 

الكردية، اآلشورية..." وانضمامنا وتظللنا 
القائد  وفكر  الديمقراطية  األمة  نهج  تحت 
الفيدرالية  درب  معاً  لنكمل  أوجالن، 
في  تحقيقها  إلى  نتطلع  التي  الديمقراطية 
سوريا عموماً وعلينا أن نعمل معاً يداً بيد 
ذو مكونات  أننا شعب  أجمع  للعالم  لنثبت 

ونسيج متجانس ومتحاب.  

تتمة ... آراء على هامش المؤتمر الثاني للـPYD – إيالة قامشلو

من إرادته وإرادة عامة الشعب الكردي من 
خالِل التأثيِر على فكرِه وأحاسيسِه اإلنسانية 
العظيمة. فهو من نادى وينادي بأخوة واتحاد 
الحقيقية،  الديمقراطية  وتطبيِق  الشعوب، 
المجتمعات  ربِط  طريِق  في  والسيِر 
اإلنسانية برابٍط متيٍن يضمُن الديمقراطية 
آلالف  الفئات  لكل  والحريات  والحقوَق 
وفق  الديمقراطية  األمة  أال وهي  السنين، 
مواجهة  في  الديمقراطية  العصرانية  مبدأ 
األوسط  الشرق  وويالت  وهموم  مشاكل 

إننا حيث ندعو كأحزاب  والعالم بمجمله. 
القوى  البيان  هذا  على  موقعة  سياسية 
بمبادئ  تلتزم  أن  الحقيقية  الديمقراطية 
والديمقراطي،  الكريم  العيش  وأهداف 
وندعو في الوقت نفسه القوى واألطراف 
في  السبب  كانت  التي  واالقليمية  العالمية 
تراجع  أن  آالن  أوج  القائد  المؤامرة على 
حازمة  مصيرية  مواقف  وتتخذ  نفسها، 
الحقيقية بحِق  المأساة  تلَك  في طريِق حِل 
الشعِب الكرديِّ خاصةً وشعوِب العالِم على 

وجِه العموم. وتسعى مع األنظمة العالمية 
القائد  ذلك  إطالِق سراح  إلى  التأثير  ذات 
لحل  وجدٍي  فورٍي  بشكٍل  والعمِل  النبيل، 
القضية الكردستانية على أسٍس من الحرية 
للحدِّ من  في محاولٍة  االجتماعية  والعدالة 
تفاقم األزمات والحروب في منطقة الشرق 
الغير  بتأثيراتها  ستلقي  والتي  األوسط، 
معروفة النتائج على المناطق األخرى من 
العالم. فإن األزمات والتناقضات العالمية 
وامتداداٌت  تأثيراٌت  لها  معينٍة  منطقٍة  في 

األخرى.  المناطِق  جميِع  على  متشعبةٌ 
ونخُص بالذكر الدولة التركية والعقالء من 
ساستها وحلفائها أن يستفيقوا من األحالم 
في  زرعها  األطراِف  بعُض  تحاول  التي 
شعٍب  إبادة  يستطيعون  وأنهم  مخيالتهم، 
أنهم  الكردي  شعبنا  وأصالِة  عراقِة  في 
الطريق  هذا  وأن  ذلك،  كل  في  واهمون 
وانهياِر  تفكِك  إلى  سوى  يوصلهم  لن 
الدولِة التركيِة، وتدخل القوى العالمية في 
شؤونها مثلها مثل باقي البلدان في منطقتنا. 

لذا ال تزال الفرصة أمامكم موجودة، وال 
مفتوحاً  السلمي  والحل  الحواِر  باُب  يزال 
على مصراعيه، وما زالت دعواُت الحق 
الشعوب وتضامنها  واالنصاف ويد أخوة 

مفتوحةً أمامكم جميعاً. 
عاشت أخوة الشعوب 

عبدهللا  العظيم  الكردستاني  للقائد  الحرية 
اوج آالن 

الخزي والعار والهزيمة ألعداء اإلنسانية 
والحرية والديمقراطية. 

اللجنة المركزية للتنسيق والعمل المشترك 
لألحزاب 

الكردي  الديمقراطي  الحزب   -
السوري 

في  الكردي  اليساري  الحزب   -
سوريا 

حزب االتحاد الديمقراطي   -
    

تتمة ... أحزاب سياسية في روج آفا تستنكر المؤامرة على القائد APO  ببيان مشترك

ʹBê îradeya pêkhateyên Bakurê Sûriyê  çareserî nabe
Hesen Karasungur

Nivîskar û siyasetmedar Hesen Kara-
sungur rewşa li Rojhilata Navîn û bi 
taybet li Sûriyê nirxand û got ku niha 
şerê Cîhanê yê sêyem tê meşandin 
û destnîşan kir û got ku Amarîka û 
Rûsiya niha rola  Îngilistan û Fransayê 
ya şerê cîhanê yê yekem giritine û 
got: ʺBê hebûna îrdeya gelê kurd û 
pêkhateyên Bakurê Sûriyê dê aloziya 
heyî neyê çareserkirin.ʺ
Nivîskar û siyasetmedar Hesen Kara-
sungur di nivîsa xwe  de bal kişand 
ser aloziya li Rojhilat Navîn û Sûriyê 
û nirxandinên girîng kirin.
Nivîsa wekî hate weşandin wihaye:
ʺLi ser Rojhilata Navîn şerê cîhanê 
yê sêyemîn ku tê dayîn rastiyek e û di 
roja îro de bi piranî her kes vê qebûl 
dike. Sedsal beriya vê di encama şerê 
cîhanê yê yekemîn de rola Îngilistan û 
Fransayê pirr girîng bû. Mirov dikare 
bêje dîzaynkirina Rojhilata Navîn en-
cama polîtîkayên Îngilistan û Fransayê 
bû. Noqteya din a muhîm sedsal beri-
ya vê di dema şerê cîhanê yê yekemîn 
de gelê kurd tune hatibû qebûlkirin û 
jixwe li çar parçeyan hatibû parçeki-
rin.
Sedsal şûnde îro careke din li Roj-
hilata Navîn şerê cîhanê yê sêyemîn 
tê dayîn. Lê şert û zirûfên Rojhilata 
Navîn yên îro hîç ne weke yên sedsal 
beriya vê ne. Bêguman encamên şerê 

cîhanê yê sêyemîn ku îro tê dayîn jî 
ew ê pirr cuda be. Rûsya û Amerîka 
dibe ku hewl bidin ew rola Îngilistan 
û Fransayê sedsal beriya vê lîstine 
vê carê ew bi xwe bilîzin. Piraniya 
nîşane û geşedanên diqewimin vê 
yekê destnîşan dikin. Lê Amerîka 
û Rûsya weke mînak li ser mijara 
Îranê, her wiha di meseleyên kurd û 
bi giştî Rojhilata Navîn û Sûriyê de 
ew ê çiqasî li hev bikin ev jî mija-
reke cuda ye. Di vir de dîsa noqteya 
herî muhîm û sereke rewşa Tevgera 
Azadiyê û bi giştî ya gelê kurd e. Gelê 
kurd ku di şerê cîhanê yê yekemîn de 
tune hat hesibandin û bûye çar parçe 
di roja îro dê bi paradîgmaya Rêber 
Apo neteweya demokratîk taybet bi 
şoreşa Rojava ji hemû gel û çandên 
azadîxwaz û xwedî têkoşîn ên Rojhi-
lata Navîn re pêşengtiyê dikin. Di ro-
jeva gelê kurd de kongreya neteweyî 
heye ku îrade û helwestên gelê kurd 
bikaribin ku bibin yek. Ev guherîn û 
veguherînin pirr ciddî ne.
Bi şoreşa Rojava re îradeya DAÎŞ’ê 
şikest û ketiye pêvajoya tasfiyeyê. 
Piştî têkçûna DAÎŞ’ê meqesa li ser 
Sûriyê her diçe teng dibe. Her wiha 
xuya dike ku têkoşînên siyasî û ça-
reserkirina pirsgirêkên Sûriyê ji niha 
û pêde her ku biçe ew ê bi muzake-
reyan pêş bikeve. Jixwe ev civînên li 
Astanayê, Moskovayê pêk hatiye û 
dîsa civîna çaremin a Cenevreyê vê 

rastiyê îfade dike. Di vê noqteyê de 
mirov dikare vê bêje derveyî erêkirin 
û qebûlkirina rojavayê Kurdistanê 
)Federasyona Demokratîk a Bakurê 
Sûriyê û MSD( tu lêhûrbûn, lêgerîn 
û civîn ew ê bi encam nebin. Ev mi-
jareke bê nîqaş e. Marîfet ew e ku 
hemû pêkhateyên şoreşa Rojava, 
pêkhateyên Federasyona Demokratîk 
a Bakurê Sûriyê û MSD hem bi îrade 
û hêza xwe bawer bin hem jî li ser vî 
esasî têkoşîn û dîplomasiyek xurt bi-
din.
Hemleye Xezeba Firatê ku li ser 
Reqayê hatiye destpêkirin tabî ku ew 
ê bandorê li ser ev nîqaş û pêvajoya 
em têde ne bike. Ji vê jî muhîmtir 
beşdarbûna eşîr û civakbûna Ereb di 
hemleya xezeba Firatê ya Reqayê de 
û dîsa beşdarbûna Sûriya Demokratîk 
a Federal û Federasyona Demokratîk 
a Bakurê Sûriyê mijareke girîng e. Li 
gel hemleya xezeba Firatê ya li ser 
Reqayê taybet Bab û derdorê Babê jî 
muhîm e. Li Babê rastiya herî muhîm 
û ya derketiye pêş ev e ku dewle-
ta Tirkiyê ya dagirker bi tena serê 
xwe nikarî encamekê bigire. Rexmî 
hemû alîkariya Rûsya û koalîsyona 
navneteweyî dîsa jî dewleta Tirkiyê 
ya dagirker li Babê perîşan bû. Îran 
û Rejîm ew ê tu caran nexwazin ku 
artêşa Tirkiyê ya dagirker li Babê û li 
ser axa Sûriyê mayînde bibe. Rûsya 
û dewleta Tirkiyê ya dagirker jî ew ê 

çiqasî karibin li hev bikin ev jî ne diyar 
e. Bi giştî hemû hêzên li ser erdê yên 
derdora Babê têkili û nakokiyên wan 
bi dewleta Tirkiyê ya dagirker re ku di 
pêşerojê de ji lihevhatin û lihevkirinê 
zêdetir îhtimal heye ku bên dijî hev û 
şerek di navbera wan de derkeve. Gelê 
kurd û YPG ew ê tu caran hebûna 
dewleta Tirkiyê ya dagirker li ser axa 
Efrîn, Şehba, Til Rifat û Babê qebûl 
neke. Ew ê tu caran nehêle ku dewleta 
Tirkiyê ya dagirker bi rehetî xwe di 
van herêman de bi cih bike. Ji bo YPG 
û gelê kurd ev ê şerekî parastinê û bi 
rûmet be. Dewleta Tirkiyê ya dagirker 
di vê noqteyê de jî ew ê perîşan bibe û 
di nava aloziyeke kûr de be.
Serokê Amerîkayê yê nû Trûmp bi 
dîktator Erdogan re ew ê têkiliyek 
çawa pêş bixîne tam ne diyar e. 
Girîngiya Tirkiyê ya jeopolîtîk û 
jeostratejîk bêguman heye. Beriya 
her tiştî endamê NATO’yê ye. Dibe ku 
Amerîka zû bi zû dev ji Tirkiyê berne-
de, lê ev nayê vê wateyê ku siyaset û 
stratejiya dewleta Tirkiyê jî ew ê qebûl 
bike. Danûstandina wan li ser Reqayê 
çi ye, tê nîqaşkirin. Eger dewleta 
Tirkiyê weke Babê îlehî xwe bigihîne 
Reqayê navê vê rastûrast dagirkirin e. 
Ji meseleya DAÎŞ’ê derdikeve û der-
bas dike. Hesabê wan dagirkirina axa 
bakurê Sûriyê ye. Armanc jî gelê kurd 
bê îrade û bê statu bihêlin û careke 
din weke dema împaratoriya Osmanî  

civaka ereb û hemû pêkhateyên li ser 
axa Sûriyê dijîn bixin bin zext û zor-
dariya xwe. Ev yek ew ê ne hêsan be. 
Ne gelê kurd, ne gelê ereb, ne gelê 
xiristiyan, ne tirkmen, çerkez û çe-
çen ew ê tu caran dagirkeriya dewleta 
Tirkiyê qebûl nekin, heta dawiyê ew 
ê li ber xwe bidin û şerekî parastinê 
ya dijwar pêş bixin. Eger Amerîka rê 
bide ku dewleta Tirkiyê li ser Reqayê 
bandor be ev jî ew ê pirsgirêk nû bi 
xwe re derxîne ku Amerîka jî nikare ji 
nav derkeve.
Artêşa Azad bê îdia, bê perspektîf û bê 
proje ne. Hîn jî vekirî mirov bêje weke 
grûbên paravan hatine birêxistinkirin. 
Ev her çiqas di serî de ji aliyê dewleta 
Tirkiyê ya dagirker, Qatar û Siûdî ve 
tên destekkirin jî ne hêzên bi îstikrar 
in ku li ser qedera Sûriyê bikaribin 
rolekê bilîzin. Taybet dewleta Tirkiyê 
îro vana pirr xerab û bêexlaq bi kar 
tîne. Ji bo vê nakokiyên di navbera 
Tirkiyê û Siûdî jî her diçin pêş dike-
vin.
Qedera hemû civak, çand û pêkhateyên 
li ser axa Sûriyê dijîn ew ê îradeya 
wan a demokratîk diyar bike. Rêya vê 
jî perspektîfa neteweya demokratîk e. 
Yê ku jî vê re jî pêşengtiyê dikin gelê 
kurd û hemû pêkhateyên li ser bakurê 
Sûriyê ku bi awayekî demokratîk bi 
hev re dijîn. ʺ

Cinêvên din bê kurdan biserneketin, gelo
 çarenûsa ya 4ʹan çiye?

EKREM BEREKAT
 Civînên Cinêv 1-2 û ya sêyem bi 
binketin, sedemên binketinê gelek 
bûn. Ji sedemên sereke yên têkçûna 
wan civînan ne beşdarbûna nûnerên 
Rojavayê Kurdistanê bûn, her wiha 
tunebûna projeyeke siyasî ya çareser-
kirina aloziya Sûriyê bû.Niha jî behsa 
Cinêv-4 tê kirin, lewma pirsa ku niha 
xwe dide der, gelo kêmasiyên Cinêvên 
berê dê di ya 4`an de jî derbasdar be?
Ji bo çareserkirina aloziya Sûriyê 
ku dê piştî mehekê derbasî heft sa-
liya xwe bibe û di encama wê de bi 
sedan hezaran kes hatin kuştin û 11 
milyon koçber bûn, hêzên cîhanî  û 
di bin venêrîna Neteweyên Yekbûyî 
amadekariyên Cinêva 4ʹan dikin, tê 
payîn ku civîn di 20`ê sibatê de were 
lidarxistin.
Lê pirsa xwe li vir dide der, gelo dê 
ev civîn bi encam be an na? û ji bo 
bersivdayîna vê yekê pêwîste em 
hinkeî rewşa civînên berê binvirxînin 
û geşedanên tê de çêbûn.
Cinêv 1`ê bi binket û Sûriye kir qub-
leta teroristan
Kofi Annan,li buroya Netewên 
Yekbûyî ya li bajarê Cinvê Komên 
hevalbendên Sûriyeyê civiyan. Di 
civînê de nûnerên Netewên Yekbûyî, 
sekreterê Dewletên Yeketiya Ereban, 

Wezîrên Karên Derve yên Rûsya, 
Tirkiye, Çîn, Feransa, Birîtaniya, 
Êrlenda bakur, Emêrîka, nûnêrên Ye-
ketiya Ewropa yên kar û barên derve 
û her wiha Qeter, Îraq  û Kiwêt beşdar 
bûn.
Di vê civînê de şeş xal derketin pêş û 
bi navê pîlana Kofi Ennan hat nasîn. 
Ji wan xalan agirbest çêbibe, xebatên 
siyasî ku hemû Sûriyeyê bigire nava 
xwe destpê bike, girtî bên berdan û 
hin xalên din ên derbarê saziyên civa-
ka sivîl û azadî yê de bûn.
Lê ev civîn biser neket ji ber ku 
nûnerên rasteqîn ên gelê Sûriyeyê 
nehatin vexwandin, dîsa di navbera 
Amêrîka û Rûsya de li çarenûsa Esed 
nakokî derketin û muxalefete Ixwanî 
)Meclîsa Niştimanî ya Sûrî( ku ji aliyê  
Tirkiye ve dihat birêve birin tenê bi 
çarseriyeke leşkerî bawer dikir.
Bi binkeftina civînê re, Birayên Mus-
liman dest bi avakirina komên çekdar 
kirin. Van koman jî xwe di nava wela-
tiyan û bi  sivîl bûn qurbanên balafirên 
Rêjmîn. Bi vî awayî qetilkirina rojane 
a sivîlan destpê kir.
Di nava vê hingamê de û bi hin-
ceta parastina sivîlan El-Qaîde jî  
endamên xwe rêkirin Sûriyeyê û vê 
carê komîn radîkar ên weke Cebet El-
Nusra ku şaxê El-Qaîde bû û DAIŞ 
derketin ser dike û ji Tirkiye, Qeter û 
Siûdiyê jî desteka wan kirin û sînor li 
pêşberî endamên wan hatin vekirin û 
kamyonên çek û cebilxane hat rêkirin 
û bi demê re hêza wan hat zêdekirin. 
Li rex wê êdî tiştekî bi navê Artêşa 
Azad ya Sûrî nema û li qadê 3 cure 
komên çekdar man, yek Ixwanî, ya din 
Cebhet El-Nusra û her wiha DAIŞ. Bi 
vî awayî rewşa Sûriyey kaostir bû û 
Rêjîmê jî di bin hinceta şerê li hember 
terorê, sivîl qetil kirin.

Herî dawî jî belgeya ku ji Cinêv 
1`emîn derket tekane belgeya siyasî 
ya derbarê Sûriyeyê de ku ji aliyê 
dewletên herêm, erebî û navnetewî û 
Meclîsa Ewlekariyê ve hat qebûlkirin 
bû.
Cinêv 2`emîn
Piştî civînê alozî kûrtir bû, Şore-
şa Sûrî ji şêwazî aştiyane veguherî 
çekdarî, gropên radîkal ên weke 
Togayên El-Farûq, Cebhet El-Nusra 
û Ehrar El-Şam li her cihî belav bûn û 
Tirkiye, Qeter û Siûdiyê desteka xwe 
ji wan re zêdetir kir.
Di 22`ê çileya 2014`an Cinêv duyemîn 
lidar ket. Rêjîm şandeyek bi serokati-
ya Wezîrê Karê xwe yê Derve Welîd 
El-Muelim rêkir, ji aliyê Koalîsyona 
Sûrî jî şande bi serokatiya Ehmed El-
Cerba pêk hat. Di vê Civînê de dîsa 
nunerê gelê Kurd nehatin vexwan-
din, lê beriya wê bi rojekê rêveberiya 
xweseriya demokratîk li Rojavayê 
Kurdistanê hat îlankirin.
Di runiştina 2`emîn de, zêdetirî 40 
dewlet û rêxistin, Nunerê Neteweyên 
Yekebûyî yê Nû ji Sûriyeyê re Exder 
El-Ibrahîmî beşdar bûn. Lê ev civîn 
weke ya beriya xwe bi bin û tu pro-
je pêş nexist, paşê Ibrahîmî lêborîna 
xwe ji gelê Sûriyeyê xwest.
Piştî vê civînê, hilweşandina li 
Sûriyeyê zêdetir bû, nexwasim li 
bajarê Helebê û şerên dijwar di nav-
bera muxalefeta çekdarî û rêjîmê de 
qewimî . Di encama wan de beşekî 
mezin ji binesaziya bajar hilweşiya û 
rêjîmê li bajarê Humsê bi pêş ket.
Dîsa DAIŞ`ê bajarê Reqqayê bi 
temamî xist bi kontrola xwe.
Cinêv 3`emîn xwedî heman çarenûs 
bû
Di navbera 29`ê çile û 3`ê sibata 
2016`an de Cinêv 3`emîn hat li-

darxistin, ev yek jî piştî derbasbûna 
Rûsya ji şerê Sûriyeyê re pêk hat, vê 
yekê jî pişta rêjîmê xurtir kir ku di 
gotinên xwe yê “şerê li hember terorê 
” de dewam bike.
Li aliyê din jî muxalefeta rasteqîn hat 
paşguhkirin û muxalefeta bi ser Tir-
kiye û Siûdiyê de hat vexwendin û ji 
civîna Riyadê Şandeyek bi nûneriya 
Esed El-Zûibî derket û di nav de jî 
fermandarê çeteyên Ceyş El-Feteh 
Mihemed Elûş hebû.
Di vê civînê de dîsa nûnerên 
Rêveberiya Xweseriya Demokratîk 
nehatin vexwandin, tevî ku bi saya 
hêzên YPG`ê herêmê fereh ji destê 
çeteyên DAIŞ`ê hat rizgarkirin, tay-
bet jî bajarê Kobanê.
Ji xwe ev civîn jî xwedî heman 
çarenûsa binkeftinê bû û piştî Cinêv 
3`emîn Beşar El-Ceiferî destnîşan 
ki rku koma Riyadê ji bo binxistina 
danûstandina şert û mercên ferz dike 
û got “Şandeya Riyadê bi biryara 
Siûdî-Tirkî hat Ceneverê û arman-
ca wê ku danûstandina bi binbixe” û 
rêjîmê şerê xwe li Helebê dijwar kir 
û li bakur rojavayî bajarê Helebê yê 
Kevin pêş ketin û muxalefet di Helebê 
de îzole kir. Her wiha bombebarana 
Rûsî-Sûrî li herêmê başûrî Sûriyeyê 
dewam kir, bajarê Humisê jî xwedî 
par bû.
Encamên û Tecrubeyên ji her sê 
civînan

Di her civînekê de, tenê beşekî ku 
qaşo nûnertiya gelê Sûriyeyê dike, di-
hat vexwandin . lê nûnerên rasteqîn, 
di serî de jî Kurd, Ereb, Sûriyan, Asûr 
û Tirkmen dihatn paşguhkirin, ev yek 
jî ji ber helwesta Tirkiyeyê ya dijbe-
riya projeya gelê Kurd de pêk dihat.
Dîsa piştî her civînekê, şer li Sûriyeyê 

gur dibû. Tirkiye û Siûdiyê komîn çete 
bi çek û cebilxanê destek dikirin û li 
aliyê din Îranê çekdar diherikandin 
Sûriyeyê û di navbera herdu aliyan de 
jî tenê gelê sivîl dibû qurban.
Gelo Cinêv 4`emîn dê biserkeve an 
na?
Çend roj ji dema Cinêv 4`emîn re 
maye, lewma pirsa xwe ferz dike, 
gelo dê hemû pêkhate tê de beşdar 
bibin an jî dê riya yên beriya xwe 
bişopîne û projeya hêzên rasteqîn 
ên demokratîkirina Sûriyeyê paşguh 
bike.?
Eger di Cinêv 4`emîn de tenê  aliyên ku 
Tirkiye, Qeter û Siûdiyê desteka wan 
dike bên vexwandin, dê xwedî heman 
bêçaretî be û aloziya Sûriyeyê girantir 
bike, lê eger hemû nûnerên Sûriyeyê û 
di serî de jî kurd û pêkhateyên Bakurê 
Sûriyeyê hatin vexwendin û nîqaş li 
ser maseyekê, dûrî nîjadperestî bê 
meşandin, wê demê dê Cinêv 4`emîn 
xwedî roleke sereke di bidawîkirina 
aloziya Sûriyeyê de be.
Çareserî Federaliye
Ji bo serkeftina civînê, pêwîste 
nûnerên Federaliya Demokratîk ya 
Bakurê Sûriyeyê bên vexwandin, ji 
ber ku ew temsîliyeta herêmên bi fere-
hiya ji sedî 30 ji axa Sûriyeyê dikin û 
xwedî bingehekî civakî yê xurt in, her 
wiha QSD`ê mezintirîn hêza muxalif 
ya nerim, xwedî rêxistin û pîvanên 
navnetewî yên din şer de diparêze.
Her wiha projeya Federaliyê dikare 
bibe çareseriya herî guncav ji aloziya 
Sûriyeyê re, ji ber ku biratiya gelên 
herêmê xurtir dike û yektiya wan 
zêdetir dike û bi riya vê projeyê hemû 
pêkhate mafên xwe yên çandî, aborî û 
civakî bidest dixin.
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ريدور خليل يرد على جريدة  the nation األمريكية

 the nation )رداً على جريدة )ذا نايشن
األمريكية، وملفها المشبوِه حوَل وحدات 
حماية الشعب YPG والتي ترجمتها إلى 

التابعة  التركية  االناضول  وكالة  العربية 
ونشرها   ،MIT الـ  التركية  للمخابرات 

مواقع كردية وعربية:

1- وحدات حماية الشعب ووحدات حماية 
اإلرهاب  مقارعة  شرف  حملت  المرأة 
وفعلت  فُلكها،  في  ومن  كداعش  العالمي 
وستفعل ما يترتب عليها للقضاء على هذا 
اإلرهاب وهذا المرض بمشاركة حلفائها 

المحليين والتحالف الدولي.
تأسيسها  الشعب ومنذ  2- وحدات حماية 
وجبهة  داعش  إلرهاب  ومحاربتها 
أكثَر  تَحالََف معهم حررت  النصرة ومن 
من 30 الف كم مربع، واستعادت األمن 
المهجرين  وأعادت  الجغرافية  هذه  إلى 
والنازحين والهاربين بسبب اإلرهاب إلى 

بيوتهم وممتلكاتهم.
3- وحدات حماية الشعب أشرفت وساهمت 
مع المنظمات العالمية على نزع عشرات 
اآلالف من األلغام ومخلفات الحرب التي 
وانقذت  اإلرهابية،  المنظمات  زرعتها 
ل من  حياة مئات اآلالف من المدنيين الُعزَّ

عبوديٍة محتومة.
منظمة  ليست  الشعب  حماية  وحدات   .4
سياسية ليكون لها خصوٌم سياسيون تقوم 
لديها  الشعب  حماية  وحدات  بتصفيتهم، 
عدٌو إرهابٌي ومرتزقة وهم داعش وجبهة 

النصرة وتحاربهم علناً وليس سراً.
5- وحدات حماية الشعب استقبلت وآوت 

عشرات اآلالف من النازحين من مناطق 
كما  تهجرهم  ولم  النصرة  وجبهة  داعش 

تدعون.
بقيَّ  لما  الشعب  حماية  وحدات  لوال   -٦
يكوَن  أن  دون  آفا  في روج  واحٌد  إنساٌن 
عبداً ذليالً لداعش وسبية لمتعة عناصره 

المجرمين.
7- لوال وحدات حماية الشعب لما كانت 
ومنظمات  وأحزاب  سياسية،  حياة  هناك 
وجمعيات وفعاليات جماهيرية، ومسيراٌت 
ترفرُف  وإعالٌم  وُمؤيِّدة(،  )ُمعاِرضة 
والشر  السواد  سوى  آفا  روج  سماِء  في 
الطرقات، وفصل  في  والصلب  المطلق، 

الرؤوس في الساحات.
بقيَّ  لما  الشعب  حماية  وحدات  لوال   -8
أشبال  من  شبالً  وكان  إال  وقاصٌر  طفٌل 
واالنتحار  القتل  سوى  يعرف  ال  الخالفة 

والتفجير.
9- لوال وحدات حماية الشعب لما كانت 
هناَك إرادةٌ للشعِب وإدارةٌ وهيئات ومحاكم 
سوى محاكم شرعية دينية متطرفة، ودفع 
االقليات  لكل  وقمٌع  المسلم،  لغير  الجزية 

واألثنيات األخرى.
10- لوال وحدات حماية الشعب لما كانت 
في  أمٌل  هناَك  كاَن  ولما  آفا،  هناك روج 

العيِش بحريٍة وكرامٍة في هذا الوطن.

عوائل الشهداء األمميين: من يصف الـYPG باإلرهاب، هم اإلرهابيون  
الذين  األمميين  الشهداء  عوائُل  َعبََّرْت 
حمايِة  وحداِت  صفوِف  في  استُشِهدوا 
إزاء  سخطها  عن  والمرأة،  الشعب 
اسم  وضع  في  الجهات  بعض  محاوالت 
على  والمرأة  الشعب  حماية  وحدات 
الذين  أن  على  هوا  ونَوَّ اإلرهاب،  الئحة 
يقفون وراء هذه الحملة هم من يجب أن 
يوصفوا باإلرهابيين.وتتواصُل ردوُد فعل 
الشعب والمنظمات المدنية والسياسية ضد 
الهجمات الالأخالقية بحق وحدات حماية 
الشعب والمرأة، ومساعي بعض الجهات 
إلدخال اسمها في قائمة اإلرهاب، وقد َعبََّر 
الذين  الشهداء األمميين،  عدٌد من عوائل 
وحدات  صفوف  ضمن  أبناءهم  استشهد 

ضد  حربهم  في  والمرأة  الشعب  حماية 
عن  بداعش،  المتمثل  العالمي  اإلرهاب 
غضبهم وسخطهم إزاء هذه المواقف ضد 
قوات تحارب من أجل اإلنسانية، على حد 
وصفهم.وفي هذا السياق أوضح "كريس 
سكرفيلد" والد الشهيد "كوستا سكرفيلد" 
الجنسية  ذو   " كمال   " الحركي  االسم 
البريطانية، بأنهم يشعروَن بالغضِب حين 
يسمعون بأن بعض الجهات تهدف لوضع 
والمرأة على  الشعب  اسم وحدات حماية 
الئحة اإلرهاب، في حين أن هذه الوحدات 
تحارب الظالميين أمثال داعش، وتضحي 
من أجل اإلنسانية، وتابع قائالً: "جميعنا 
والـ   YPG الـ  قوات  بأن  جيداً  نعرف 

YPJ تحارب بجد، وتضحي بالكثير في 
أي  العالم،  يهدد  الذي  اإلرهاب  محاربة 
وحلفاءها،  تركيا  من  المدعومة  داعش، 
فإنهُ لشيٌء مخزي ومحزن أن يتم تصديق 
أقاويل تركيا أو من يرتبط بها بحق هذه 
حيال  الغربي  الصمت  القوات".وعن 
االنتهاكات التي ترتكبها تركيا بحق روج 
آفا وقواتها قال سكرفيلد: "جميعنا نشاهد 
شمال  مناطق  تركيا  تغزو  كيف  بأعيننا 
وترتكب  المدنيين،  وتقصف  سوريا، 
المجازر، لكن لألسف ال نرى أيَّ حراٍك 
أو موقٍف من الغرب لوقِف هذِه األعمال 

الوحشية، إن هذا الصمت يقلقنا".

رئيس البرلمان االلماني: حكومة اردوغان نفذت انقالباً على الدستور

البرلمان  أتهم "نوربرت المرت" رئيس 
طيب  رجب  التركي  الرئيس  األلماني، 
الدستوِر  ضدَّ  بانقالٍب  "بالقياِم  أردوغان 
قوله"  "حسب  معتبراً  بالبالد"،  الخاِص 
أن هناك محاولتي انقالب عقب بعضهما 

البعض في تركيا خالل العام الماضي.
البرلمان  رئيس  المرت  نوربرت  قال 
األلماني " بوندستاغ "، خالَل فعاليٍة عن 

مؤتمر األمن بميونيخ:" إنه حدث  "حسب 
بعضهما  َعقَِب  انقالب  محاولتا  قوله"  

البعض في تركيا خالل العام الماضي.
البداية  في  أخفق   " المرت  وأوضح 
تم  تركيٍة  حكومٍة  ضدَّ  عسكرٌي  انقالٌب 
اختيارها بشكٍل ديمقراطي، لكن نجَح بعَد 
الحكومة  جانب  من  انقالٌب  وحدَث  ذلَك 

المختارة ضد الدستور الخاص بها".

وأكد المرت أن تطبيق التعديل الدستوري 
المجتمع  على  تأثيراٌت  لهُ  يكوُن  سوَف 

الغربي أيضا.
خالِل  من  يعتزُم  أردوغان  أنَّ  إلى  يُشاُر 
تعديٍل دستورٍي وضَع نظاٍم رئاسٍي يمنحه 
إجراء  المقرر  ومن  السلطة.  من  المزيد 
استفتاء شعبي على هذا التعديل الدستوري 
في يوم 1٦ نيسان القادم. وحال التصويت 
لصالح هذا التعديل سوف يكون أردوغان 
حينها رئيس الدولة، ورئيس الحكومة في 
الوقت ذاته، فضالً عن أنهُ سيتم إضعاف 
الصالحيات  على  واالستيالء  البرلمان 

كاملةً بما فيها السلطة القضائية".
االنضمام  تحاول  تركيا  أن  إلى  يُشاُر 
مفاوضات  ولكن  األوروبي،  االتحاد  الى 
الواقع  في  مؤجلة  لالتحاد  تركيا  انضمام 
بسبب انتهاكات داخلية تقوم بها الحكومة 
ضد المعارضين وأبرزهم حزب الشعوب 

الديمقراطية.

رسالة الـ  KCK إلى المؤتمرين الكرد في موسكو

للمجلس  المشتركة  الرئاسة  هَْت   َوجَّ
التنفيذي في منظومة المجتمع الكردستانية 
كونفرانس  في  الُمشاركين  لجميِع  تحيةً 
موسكو،  في  الُمنعقد  السادس  كردستان 
بأن  ثقتها  عن  معربةً  وذلك عبر رسالة، 
الشرق  في  األوضاع  المجتمعون  يناقش 
األوسط، والنضال الدؤوب الذي يخوضه 

الشعب الكردي، متمنياً لهم  النجاح.
وتحدثت الرسالة بحسب ما ذكرته وكالة 
الشرق  في  األوضاع  مجمل  إلى  هاوار، 
األوسط بوصفه مهد الحضارة اإلنسانية. 
مشيراً إلى أن الكرد لعبوا دوراً مهماً في 
مجمل حضارات الشرق األوسط وصوالً 
حركة  خالل  من  الراهنة  المرحلة  إلى 

التحرر الكردستانية.
النضال  إلى  الرسالة  هَْت  نَوَّ وأيضا 
الكردي عبدهللا  الشعب  قائد  الذي خاضه 
من  القومية،  الدولة  ذهنية  ضد  أوجالن 
الديمقراطية  األمة  نهج  طرح  خالل 
كبديٍل للذهنيات القومية والعنصرية لحل 
مشاكل الشرق األوسط " الشعب الكردي 
ومن خالل النهج السياسي واإليديولوجي 
للقائد آبو يتبوأ اآلن دوراً لحل جميع العقد 
الكأداء في الشرق األوسط، خالل الحرب 
شعوب  انتصار  الحالية.  الثالثة  العالمية 
تحت  انتظمت  التي  والشعوب  آفا  روج 
يتحقق  لم  الديمقراطية  األمة  نهج  سقف 
من خالل القوة العسكرية بل ألنهم كانوا 

أصحاَب نهٍج سياسٍي وإيديولوجي".
الكردي  الشعب  "أعداُء  فيها  وجاء  كما 
أصحاُب ذهنية الدولة القومية عندما رأوا 
شعواء  حرٍب  بخوِض  بدأوا  الكرد،  قوة 
من أجل تصفية القائد آبو وحزب العمال 
الكردستاني. سلطة حزب العدالة والتنمية 
وحزب الشعب القومي التي رأت إن نهج 
ذهنيتهم  على  يقضي  سوف  آبو  القائد 
السياسية يقودون اآلن طليعة الحرب ضد 

الكرد. وهي تفعل ذلك باسم جميع أعداء 
الشرق  منطقة  ورجعية  الكردي،  الشعب 
العمال  نهج حزب  انتصار  األوسط. ألن 
جميع  على  القضاء  يعني  الكردستاني 
أعداء الشعب الكردي والرجعية والهيمنة. 
العمال  بطليعة حزب  المتواصل  النضال 
الكردستاني في الشرق األوسط هو نضاٌل 
ضد الرجعية التي مركزها تركيا ونضاٌل 
األوسط  الشرق  شعوب  جميع  باسم 

واإلنسانية".

ناشدت  الكردستانية  المجتمع  منظومة 
الكردي  الشعب  أبناء  جميع  رسالتها  في 
واإلنسانية  األوسط  الشرق  وشعوب 
النضال  هذا  في  بالمشاركة  التقدمية 

وتحقيق مستقبلهم الحر والديمقراطي.
للمجلس  المشتركة  الرئاسة  وأنهت 

المجتمع  منظومة  في  التنفيذي 
على  إننا  بالقول:"  رسالتها  الكردستانية 
ثقة إن كونفراسكم سيناقُش بشكٍل مسهٍب 
النضال  ومكانة  األوسط،  الشرق  حقيقة 
الكردي  الشعب  يخضوه  الذي  الدؤوب 
في الشرق األوسط. وعليه نتمنى النجاح 

لكونفرانسكم".
وعقد ممثلون عن أطراف كردستانية يوم 
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مؤتمراً كردستانياً  في الساعة الـ 11:00 
صباحاً، في فندق )بريزيدينت( بالعاصمة 
القضايا  مناقشة  بهدف  الروسية موسكو، 
المستجدات  و  عام،  بشكٍل  الكردستانية 
من  تشهدها  وما  األوسط،  الشرق  في 
المنافسة  شعار"  تحت  وأزمات،  حروٍب 
إلعادة تقسيم النفوذ في الشرق األوسط"، 

"الوضع الراهن والعواقب المحتملة".

الوفد األوربي يصل تركيا ... ويعتزم اللقاء بأوجالن و
 ممثلي حزب الشعوب الديمقراطية 

أوروبيين  برلمانيين  يضُم  وفٌد  َوَصَل 
إلى  والصحفيين  األكاديميين  من  وعدٌد 
العدل  لوزارة  بطلٍب  تقدَم  الوفد  تركيا، 
المشتركين  والرؤساء  أوجالن  للقاء 

لحزب الشعوب الديمقراطية. 
الذي يضم  الوفد  يُجرَي  أن  المقرر  ومن 
أعضاء من البرلمان األوروبي، والمجلس 
األكاديميين  من  وعدٍد  األوروبي، 
والصحفيين، لقاًء مع ممثلين عن الحركة 
السياسية  األحزاب  الكردية،  السياسية 

ومؤسسات المجتمع المدني.
 ومن بين األسماء التي يضمها الوفد كل 
"كوستاس  األوروبيين  البرلمانيين  من 

البرلماني  وارد"،  و"جولي  مافيردوس" 
"فرنجيس  األوروبي  االتحاد  في  السابق 
في  البرلمانيين  مجلس  ومن  وورتز"، 
أردوم"،  "ميرن  األوروبي  المجلس 
ومن  ساندباك".  و"أوال  "كوروختاك" 
األوروبي  البرلمان  في  السابقين  النواب 
ومراسل  جاسون"،  أوكموندر  "إيزالند 
رئيس  ستيل"،  "جوناثان  الغارديان 
مجلس العدالة والسالم "بيتر جو ريان"، 
معهد  في  االستشارية  الهيئة  عضو 
األكولوجيا االجتماعية العالمي "ديمتري 
فنتورين"  و"فدريكو  روسبولوس" 
"توماس  كامبريدج  جامعة  في  واألستاذ 

ليفريف ميلف".
التركية،  العدل  وزارة  الوفد  وراجع   
وطالَب بلقاِء قائد الشعب الكردي عبدهللا 
األوروبي  البرلمان  في  النائب  أوجالن. 
"جولي وارد" قَدََّم طلباً باسم الوفد بتاريخ 
30 كانون الثاني إلى وزارة العدل التركية 
وقال إنهم على ثقة أن أوجالن سيشارك 
وحل  الديمقراطية،  مسيرة  في  بفعالية 
القضية الكردية في تركيا. وبهدف إعادة 
استئناف مسيرة السالم فإنهم تقدموا بطلب 

للسماح لهم بلقاء أوجالن.
الرئيسين  مع  اللقاء  بطلِب  الوفد  وقدم   
الديمقراطية  الشعوب  لحزب  المشتركين 
و"فيغان  دمرتاش"  الدين  "صالح 
الرسالة  مضمون  في  وجاء  يوكسداغ"، 
"إن  العدل  لوزارة  الوفد  وجهها  التي 
رؤساء حزب الشعوب الديمقراطية لعبوا 
دوراً مهماً في مسيرة السالم في تركيا".

 وسيجري  استطالعاً ودراسةً لألوضاع 
التجوال،  حظر  بقرارات  يتعلق  فيما 
الوفد  أعضاء  سيزور  كما  )الحصار(، 
األخرى  األماكن  من  والعديد  آمد  مدينة 

إلعداد تقرير حول األوضاع هناك. 
األوروبي،  البرلمان  إلى  سيسلم  التقرير 

المجلس األوروبي واألمم المتحدة.

الفنّان التشكيلّي ريبوار سعيد الحرص على مقاربة مسارات جماليّة تحمُل أبعاداً تاريخية

األولى  قراءتنا  ومن  جداً  الواضح  من 
صاحُب  بأنهُ  سعيد  ريبوار  الفنان  لتجربة 
مشروٍع تشكيلّي، ال على الصعيد الكردّي 
فحسب بل على صعيٍد أبعد من ذلك بكثير، 
استغالُل  فيه  يفنى  بعالٍم  جداً  حالٌم  فهو 
اإلنسان،  ولهذا كان اإلنساُن هّمهُ األوحُد، 
وأّي تصّدٍع فيِه يعني تصّدعاً في مشروعه 
الجميل، وهذا ما يجعُل ثقتهُ بإمكانياته تفوُق 
يسّخرها  التي  اإلمكانيات  تلَك  المعقوَل، 
بعبقريّة فّذٍة في إنجاز أعماٍل ستكوُن إرثاً 
إليهم بعشٍق جنونّي،  ينتمي  لألكراد حيُث 
مشروعهُ  يفرُغ  حيث  جمعاَء  ولإلنسانيّة 
الفنّي، فريبوار يملُك أدواتهُ باحتراٍف عاٍل 
وهذا ما يجعلهُ قادراً أن يخوَض المحيطاِت 

من أجل أن يخلَق الجميَل.
دقّةً  وأكثَر  أوضَح  صورةً  نقّدَم  وحتى 
سنقُف ولو بإيجاٍز عند عملِه الذي شارَك 
الدولّي،  التشكيلي  كردستاَن  ُملتقى  في  به 
الذي أُقيَم مؤّخراً في مدينة آمَد، وريبواُر ال 
يحتاُج إلى تعريٍف، فلهُ بصمةٌ في التشكيل 
كان  حيُث  البريطانّي  وخاصةً  الغربّي 
توقيعِه  إلى  يحتاُج  ال  عملهُ  أّن  كما  يقيُم، 
حتى تعرَف بأّن هذا العمَل لهُ، فلهُ أسلوٌب 
باَت هويّةً فنيةً لهُ، وبِه يستطيُع أن يجتاَز 

السماواِت السبَع.
بصددِه،  نحُن  والذي  هذا  عملهُ  يقرأُ  فَمن 

ريبواَر  بأّن  يُذكر،   ُجهٍد  ودون  يُدرُك 
وبِه  كثيراً،  يشغلهُ  هماً  عالياً،  هّماً  يحمُل 
كبيٍر  إلى حدٍّ  فيها  اآلخَر، مواجهةٌ  يواجهُ 
حين  وذلَك  المفقودة،  السعادة  تلَك  تحقيق 
يوصُل صوتهُ إلى ُمتلٍق دون أن يحتاَج إلى 
صياغاٍت تبسيطيّة، بل إنهُ يلجأُ إلى تنّوٍع 
خصوصيٍّة  كّل  بوضِع  النظم  عمليّة  في 
للعمل  األربعة  الجهات  على  ونثرها 
الُمنَجِز، خصوصيّة هي في غاية األهميّة، 
ذكائه  إلى  إشارٍة  في  ذلَك  أكان  سواًء 
المفروش  البياض  مع  التعاُمل  في  الحاّد 
المغموس  القومّي  الواجٍب  من  أو  أمامهُ، 
باإلنسانية في مواكبة أوجاع المكان، وهو 
هنا عندما يؤّرُخ المكاَن/ كوباني , شنكال/
نفسها في  تفرُض  باتت  يؤّرُخ قضيّةً  أنما 
من  مجموعٍة  ضمن  والحضور،  الفرِز 
اإلشارة  ريبوار  من  تقتضي  اعتباراٍت 
المسؤول  وبروح  ذلَك  ويفعُل  إليها،  
الُمحترف الذي اليُهادُن أبداً، فهو قادٌر أن 
ينظَم وبرغبٍة مرموقٍة،  وبأّن البالَد مهما 
حوصرْت حتى من كّل الجهاِت بما في ذلَك 
الخامسة، ومهما تكالَب  الرّب الجهةُ  جهةُ 
سيندثُر  عوائهم  كّل  فإّن  عليها،  اآلخروَن 
وخناجرهم  فسكاكينُه  الحماِم،  هديل  أماَم 
لن تستطيَع كسَر الحّق واإلنسان، فكلُّ ما 
يحيطُ بالوطن من أسالَك ومخاطَر وتهديد 

بأّن  يؤمُن  إنساٍن  أماَم  الريِح  في  سيذهُب 
فإّما أن يكوَن أو ال  العراَك عراُك وجوٍد 
ريبوار  عمُل  شديٍد،  وباختصاٍر  يكوُن. 
إليها  نعوُد  قد  ُمستفيضٍة  وقفٍة  إلى  يحتاُج 

في وقٍت الحٍق.
فريبوار يولي عملَهُ وضمَن شروٍط مالئمٍة 
البنفسِج  في  الكامِن  الفعِل  من  الكثيَر  جداً 
والصاعد عبَر نمنماٍت تنتمي بدورها إلى 
زمٍن ما كظاهرٍة قد توحي باالنتماِء، الذي 
به سيكمُل اللوحةَ وبنُضٍج باهٍر، فما يحملهُ 
يرفرُف في  بيرقاً  ريبواُر قد يجعلهُ الحقاً 
التشكيل الكردّي أوالً، والعالمّي ثانياً، فهو 
ينفُّذ عملهُ وفَق إيقاٍع خاّص جداً ومميٍّز جداً، 
بالعثور  مرهوٍن  وخياٍل  تكوينّي  وبتأثيٍر 
أقدام  أثَر  بالفعل  تتفادى  خصوصيٍّة  على 
اآلخرين، فريبوار يشّق الطريَق لنفسِه منُذ 
في  أساسٌي  تحويٌل  وهو  األولى،   الشهقِة 
من  تثيُر كثيراً  قوائم مميّزة  االقتراب من 
على  يدهُ  يضُع  فهو  الجمال،  بالغة  نتائَج 
عليه  تدرُّ  كنزاً  مجموعِة عناصَر ستكوُن 
غيِر  ُمتلقٍّ  إلى  يتوّجه  وبه  حيٍن،  كّل  في 
أنهُ  أي  ُمتلقيِه حصراً،  ليَس  متلٍق  عادٍي، 
عابٌر للحدود دوَن جواز سفر، فهو يطرُح 
نحٍو  على  الفنّي  العمَل  بأن  تثبُت  مقولةً 
عاٍم، وعملهُ هو على نحٍو خاّص، صالٌح 
للنطِق في كّل األزمنة، وفي كل األمكنة، 

عبَر حرصِه على مقاربِة مساراٍت تحمُل 
أبعاداً تاريخيةً، ضمَن أدوات منفتحة على 
عناويَن يمكُن أن تُضاَف إلى رصيده الفنّي، 
فيها  نتائج ذات شأٍن،  إلى  بِه  يذهُب  الذي 
كلُّ ُمقّومات التقاطع ضمن تأسيس عالقة 
حميميّة ما بين اللون والخطّ،  اللوُن الذي 
يفرُض  الذي  الخطّ  لصالح  كثيراً  يُهادُن 
نفسهُ بضرورة رؤيويّة، وهذا ما يخلُق لديه 
خياراٍت  عّدة  بين  ما  يتراوُح  عمٍل  منهَج 
جميُعها تحملهُ إلى فضاءاٍت أخرى ليسْت 

لهُ، لكنها ستُكتُب باسمِه.
الذات  اهتزازات  سماُع  أجملها  ولعّل 
إطاللٍة  ضمَن  الفلسفّي،  بالبُعد  الُمتداخلة 
الغياِب،  مشدودةَ  أسئلةً  تُحّملهُ  أسطورية 
التأجيَل،  يحتمُل  يُعد  لم  صراٍع  بنسِج 
محدود،  الال  السياق  عبَر  يبحُث  صراٌع 
وبتالحق انصهار سطوة الطبيعة بأشيائها، 
اإلنسانية،  بأبعادها  المالمِح  ُمعانقة  عبر 
طابٍع  ذات  غائمة  بتصنيفاٍت  الُمتّسمة 
جداً  خاصٍّ  بوٍح  لصوغ  يتصّدى  شمولّي 
غير مسبوق، وقد يكوُن امتداداً لطموحاٍت 
وهذا  الذات،  ُمنحدرات  بعض  في  تطفو 
هي  تشكيليٍة  لغٍة  البتداِع  ريبواَر  يدفُع  ما 
ُكّوةً  وتفتُح  األفَق،  تخترُق  الحياة،  سعةُ 
في ذاكرٍة لن تُغلَق أبداً بفعل القُدرة الفائقة 
على الخلِق عبَر عالئَق هي قلقةٌ فيما بينها 

كالريِح، عميقةً كعشِق الكردّي للجبِل،  فهو 
يُحاكي وباهتماٍم كبيٍر في السعِي للوصول 
في  لإليقاع  موازيةً  تكوُن  قد  صيغٍة  إلى 
الموسيقا، يحاكي حالةً ُمتفّجرةً إبداعياً حتى 
واألبَدُع  جمالياً،  األبرَز  تكوَن  أن  كادت 
الوقائع  بموجب رؤيٍة بصريٍة تكشُف كّل 

غير المرئية.

وأخيراً العمُل الفنّي لريبوار سماٌء مفتوحةٌ 
يتقيَّد  أن  يرفُض  فهو  الجهات،  كّل  على 
تنتمي  أعمالهُ  كانت  وإن  معيّنٍة،  بمدرسٍة 
إلى التعبيرية بإمتياز، إالّ أن الفّن هو بيتهُ 
الذي يملكهُ، ولهذا يترُك باَب بيتِه مفتوحاً 

لكّل اللغات، فاألفُق مفتوٌح إلى الالنهاية.
غريب مالّ زالل

ريٌشةٌ شعرية ذاُت أبعاٍد فلسفية

يُبرَز  أن  أحمد  سالم  الفناُن  استطاَع   
في  وجودِه  بأمكنة  تأثّره  بوضوٍح 
الذكريات  كل  مع  و"الرقة"  "عفرين" 
التي عاشها في هذين المكانين من خالل 
خاللها  من  شّكل  وأدبية  فنية  تجربٍة 
شخصيةَ الفنان سالم عبّر عنها في رحلٍة 
فنية حافلٍة باإلبداعات، لنتعّرف على هذه 
هذا  خالل  من  والفنية  األدبية  التجربة 

التقرير الذي أعددناه.
من  هو  أحمد"  "سالم  الشاعر  الفنان   
مواليد "عفرين" عام1970،  وهو عضو 

اتّحاد الفنانين التشكيليين في "سوريا"، 
حاصٌل على إجازة في الفلسفة، ودبلوم في 
علم النفس، وعمل رئيس قسم الترميم في 
"متحف حلب اإلسالمي والفن الحديث".

األدبية  تجربته  أحمد  سالم  الفنان  بدأ 
والفنية في وقٍت ُمبّكر من عمره، ويقول 
نشأتي  تأثرْت  لقد   " لقاءاته  إحدى  في 
طبيعة  هما:  مختلفين  بمناخين  األدبية 
"الرقة"،  محافظة  ريف  في  الصحراء 
والمناخ الجبلي في مسقط رأسي منطقة 
"عفرين"، تلك البداياُت تخلّلتها ذكرياٌت 

لدراسة  سالم   انتقل  وحزينة.  مؤلمة 
ميلُه  وّجههُ  حيُث  في "حلب"  اإلعدادية 
األدب شعراً  دراسة  إلى  عام  بشكل  للفن 
دراسة  إلى  ينتقل  أن  قبل  وذلك  وروايةً 

الفلسفة في "جامعة دمشق."
تجربته مع الشعر الكردي بدأت في المرحلة 
الجامعية حيث بدأ بكتابة بعض النصوص 
الكردية والتي أصبحت في  باللغة  األدبية 
المغنيين،  بعض  ألغاني  كلماٍت  بعد  ما 
ويقول سالم عن نفسه في هذا المضمار" 
إلى  بحاجة  الكردية  ثقافتي  كانت  لألسف 
الصقل، كما أنني كنت بحاجة إلى الثراء 
والغنى بقواعد هذه اللغة ومفرداتها األدبية 
عدم  إلى  دفعني  ما  وهذا  بها،  أكتب  كي 
الكتابة بها ألنني اقتنعت بأنني لن أستطيع 
الرائعة  اللغة  هذه  إلى  جديد  أي  إضافة 
وأدبها "، لكن هذا لم يمنع سالم من تنمية 
الشعر  فكتب  الشعرية،  وموهبته  رغبته 
كلماتها  استخدام  العربية وأبدع في  باللغة 

وتصاويرها.  
باللغة  المكتوبة  الشعرية  أعماله  ومن 
العربية )انخطاف َمراءات المتخيّل، سرير 
العتمة وأعمال أخرى جمعت في ديوانين 

شعريين(

تجربته  خالل  من  أحمد  سالم  استطاع   
والرسم  الشعر  بين  الجمَع  الطويلة  الفنية 
هذين  بين  صراعاً  أعيش  أنا   " فيقول   ،
العالمين والتخلّي عنهما أمٌر صعب للغاية 
للحياة  وسيلتي  هما  التجربتين  كلي  ألّن 
واالستمرار، فهل يستطيع العاشُق مثالً أن 
يتخلى عن حبيبته والبصيُر عن نظره؟ ال 
يمكن للمرء الفوُز في هذه الحياة إال حين 
الشعر  في  ذاتي  وجدُت  وأنا  نفَسه،  يجد 

والرسم ". 
إضافة إلى ذلك فإن الرسَم في التجربة الفنية 
وامتالك الفنان ألدواته هي النقطة الحاسمة 
التشكيلية  الفنية  التجربةَ  طّورت  التي 
يجده  الفنان  ألعمال  المتابَع  ولعّل  لسالَم، 
ينتمي إلى مدرسة  الفن التعبيري   و يشاهد 
في لوحاته الطابع التجريدي المحافظ على 

النمط الفني التعبيري بشكٍل واضح.
يحمُل  شعره  فنجد  الشعر  مجال  في  أما   
الصبغةَ الصوفيّة والبُعَد الفلسفي، حرص 
مفهومة،  بسيطة  لغٍة  استخدام  على  فيه 
بعيداً عن التعقيد، يقول سالم " أحاول قدَر 
أكّون  أن  ذاتي،  مع  أنسجم  أن  المستطاع 
ذاتي الحقيقية، إّن الفن هو أداتي في الحياة 
عقلية  بنية  على  الحفاظ  في  واالستمرار 

سليمة".
يجد سالم  نفسه في الشعر الحديث ويرى 
أن القصيدةَ العمودية ذاُت أفق ضيقة لكون 
الشعرية  والموازين  بالقافية  مقيٌد  الشاعر 
الفكرة  حساب  على  وذلك  والعروض 
وجمالية الكلمة، بينما يعطي الشعُر الحديث 
للشاعر حريةَ تشكيل فضائه الشعري دوَن 
التفكير في شكل النّص، ألن األولويةَ هي 
للفكرة والالوعي والحرية في كتابة النص 

دون رقيب كما في التشكيل.

 ويتميز سالم أحمد بتجربة أدبية فريدة من 
المنطقة،  في  الشعرية  الحركة  في  نوعها 
كون هذه التجربة الشعرية ُمطّعمة بتجربة 
فنية تشكيلية ذات بُعٍد فلسفي، خاصة وإن 
وكذلك  الفلسفة  إجازة  على  حاصٌل  سالَم 
دبلوم في علم النفس، وال يخفى تأثير ذلك 
في خطه الشعري، وثانيهما تجربته الفنية 
التشكيليين  الفنانين  من  معروف  كما  فهو 

البارزين في الحركة التشكيلية السورية.
ظهر  والظروف  العوامل  هذه  بتأثير 
"سالم أحمد" بأسلوٍب شعري يمتاز بالرقة 
والغموض معاً، وللمرأة الحيُّز األكبُر في 

أعمال   سالم أحمد الفنية والشعرية.  

أهم المعارض التي شارك فيها
- معرض فردي في صالة إيبال 2001- 
معرض جماعي في صالة تشرين 2001- 
نقابة  تشرين  صالة  في  جماعي  معرض 
في  جماعي  معرض   -2001 المعلمين 

صالة إيبال)خان الحرير( 2002
- معرض فردي في صالة المركز الثقافي 

أبو رمانة2003
- معرض فردي في صالة الخانجي 2004
الشباب  الفنانين  لوحة  جماعي  معرض   -

2004
- معرض جماعي خان الحرير 2004

الثقافي  المركز  في  فردي  معرض   -
اإلسباني) سرفانتس(2004 

الخانجي  صالة  في  جماعي  معرض   -
 2005

- معرض جماعي المركز الثقافي اعزاز 
2005

- معرض جماعي في عفرين بعنوان فن 
الجبل2005

- معرض جماعي صالة الخانجي 200٦
عفرين  لفناني  جماعي  معرض   -

200٦الرقة
الشباب  للفنانين  جماعي  معرض   -

200٦دمشق
- معرض فردي بيروت قصر األونيسكو 

 2011
- معرض فردي اسبانيا مدرييد

ـ معرض فردي صالة ماثيو اولتن
ـ معرض جماعي غاليري زوغ2014

ـ معرض جماعي غاليري امباخ 2015
- صالة أرت سول سويسرا2015

المتحدة  الواليات  جماعي  معرض  ـ 
ايلينويز سبرينجفيلد

ـ معرض جماعي شوننفرد2015
ـ معرض فردي برو كولتور اولتن 201٦
ـ معرض غاليري هاوس زيورخ201٦

ـ مهرجان بي سايد لوزيرن سويسرا
مع مطلع األزمة في سوريا اضطر الفنان 
سالم أحمد لمغادرة سوريا وهو اآلن يعيش 
في سويسرا، ويعمل على عرض أعماله 
الفنية في العديد من صاالت الفن والثقافة 

في أوروبا.  

أما والدة الشهيدة »إيفانا هوفمان« والتي 
 2015 سنة  ربيع  في  ابنتها  استشهدت 
ضمن صفوف وحدات حماية المرأة، أثناء 
دفاعها عن المدنيين ضد مرتزقة داعش، 
الشديد إزاء هذه  َعبََّرْت عن سخطها  فقد 
الوحدات  نظري  »في  وقالت:  المواقف، 
ليست إرهابية، بل أن هؤالء هم مقاتلون

يحاربون ضد قوى إرهابية خطيرة علينا 
بحياتها  ضحت  قد  إيفانا  وابنتي  جميعاً، 
عن  دفاعاً  القوات  هذه  صفوف  ضمن 

شعٍب مظلوٍم ومضطهد".
اسم  وضع  تحاول  التي  الجهات  وعن 
وحدات حماية الشعب والمرأة على لوائح 
إيفانا  المناضلة  والدة  وجهت  اإلرهاب، 
رسالة للجميع بالقول: "الذين يسعون إلى 
إدراج اسم هذه القوات في لوائح اإلرهاب 
تركيا  رأسهم  وعلى  بعينه،  اإلرهاب  هم 

التي تدعم داعش".
ومساندي  أصدقاء  العوائل،  ناشدت  كما 
روج آفا بشكٍل خاص والمجتمع األوربي 
بشكٍل عام، إلى مساندة روج آفا، وكسر 
للضغِط  مستمٍر  بشكٍل  والعمِل  الصمت، 

على الجهات السياسية.
المنظمات  من  العديد  أن  إلى  ويُشاُر 
والسياسية  والمدنية  الثقافية  والجمعيات 
"وحدات  باسم  حملةً  أطلقت  واإلعالمية 

آفا  روج  في  وطنية"  قوة  الشعب  حماية 
كاستجابٍة  الوحدات،  لمساندة  والعالم، 
لنداء القيادة العامة للوحدات لهم، من أجل 

السورية  الجهات  بعض  ادعاءات  دحر 
لتشويه  تركيا  مع  المتعاونة  والكردية 

اسمهم ووضعهم على قائمة اإلرهاب.
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الخالدون

بحياتهم  يلتقوا  لم  وجماعاٌت  أشخاٌص  هناَك   -
بالكرد  يسمعوا  لم  وربما   ،PYD الـ  حزب  مع 
مسبقاً, ولم يقرؤوا عنهم, فأول ما كان ينطق به 
نقبل  ال  المعارضة:"  في  مسؤوالً  يصبح  عندما 
باالنفصاليين وال نتفاوض مع من يريد إقامة دولة 

كردية",
- الكردي الذي ال يشعر بذاك الذي اقتُلَِع من أرضِه 
يشعر  ال  والذي  جذورها،  من  الشجرةُ  تُقتَلَُع  كما 
بدموِع األم التي فقدت ابنها ال يمكن أن يترجى منه 
شيء. لو كان لديهم شعوٌر و إحساُس بمآسي الكرد, 
معه  خططوا  ولما  األعداء  موائد  على  جلسوا  لما 

وعملوا ضد من يُضحي بدمه ألجل الكرد. 
الحرب  الذي ارتبط وجوده بوجود  الطبيعي  - من 
لهذِه  يبحث عن حلوٍل  انهائها, ولن  يعمل على  لن 
الحرب، من يريد الحل السياسي ويبحث عنه، هم 
هذه  ومكونات  الشعوب  هم  الحرب,  هذه  ضحايا 
المنطقة التي اكتوت بنار الحرب ويدفعون ثمن ذلك.
ديمقراطياً  مشروعاً  يحمل  من  كل  استبعاد  تم   -
وتم  المشاركة،  من  آفا  وروج  الشمال  في  علمانياً 
، وبمن ارتبطَ  الحلَّ االستعاضة عنهم بمن ال يريُد 

وجوده ببقاء الحرب.
- فالكرديُّ هو كرديٌّ ليس ألنه من أبوين كرديين 
الذي  هو  الكردي  كردستان,  أرِض  على  ويعيُش 
لحمايتها  ومستعٌد  الشعب  مصالح  على  يحرص 

والتضحية من أجلها.

- منذ فترٍة طويلٍة وأنتم كالسندباد تجوبون العالم 
ماذا حصدتم من ذلك؟

اليوم هناَك كفاٌح ونضاٌل في المنطقة، وهذا الكفاح 
شعوِب  كلُّ  كفاُح  هو  إنما  فقط,  الكرد  كفاُح  ليَس 
اختلطت  صعبٍة  ظروٌف  ضمَن  وسوريا  المنطقة 
حيال  المواقف  اتخاذ  وألجل  األوراق،  جميع  فيها 
إلى معرفة الحقيقة والحقائق, ومن  ذلك ثمةَ حاجةٌ 

هم أطراف الصراع وماذا يريد كل طرف.
فنحُن كجزٍء من شعوِب سوريا لدينا سياسيةٌ ورؤى 
ومواقف, ولدينا وجوٌد حقيقٌي على األرض ضمن 

تلك المعطيات والحراك الحاصل.
مواقفنا  الناس  كل  يسمع  أن  ألجل  نعمل  وألننا 
الدبلوماسي  جهدنا  كل  كان  لهذا  نظرنا,  ووجهات 
في أوربا والعالم ُمْنَصبَّاً على هذا الجانب .. وإعالم 
دورنا  وحجم  بحقيقتنا  بها  ألتقينا  التي  الجهات 
العسكري والسياسي, وقد كان لهذا النشاط الذي نقوم 
به دوراَ مهما في تبني بعض المواقف اإليجابية من 
قوات سوريا الديمقراطية والمشروع الفيدرالي في 
شمال سوريا. سواًء أثناَء اللقاِء مع األمم المتحدة أو 
مع أمريكا وبريطانيا، أو مع االتحاد األوربي، وهذه 

النشاطات سوف تستمر ولن تتوقف. 
تتلقى  كانت  معها  ألتقينا  التي  الجهات  من  الكثيُر 
المعلومات من عدة مصادر، وبعض الجهات كانت 
تتلقى ضغوطات من جهات إقليمية لتبني وجهة نظر 
فمن  وملفقة,  مزيفة  معلومات  على  ومبنية  محددة 
واجنبا أن نصحح تلك المعلومات، ونعمل إليصال 
في  الدائرة  الحرب  إن  والسيما  هي,  كما  الحقيقة 
االحتواء  في  خاصاً  اسلوباً  تعتمد  األوسط  الشرق 
خالل  من  الكلية  السيطرة  بطريقة  اإلرادة  وسلب 
تجعلك  محددة  وخياالت  تصورات  في  وضعك 
يدير  من  قبل  من  عليك،  ذلك  مواقف حسب  تتخذ 
تلك الحرب, فهم يضعون األطراف المستهدفة في 
حسب  قرارات  اتخاذ  إلى  يدفعونهم  خاصٍة  أجواٍء 
أهواء من يقودون العملية. ويسمى هذا االسلوب في 

السيطرة أو التوجيه باإليماجينولوجي.

- أنت قلت مراراً إنه كلما طرقنا باباً  وفُتَِح أمامنا, 
تقارير  شكِل  على  ملفاً  الطاولة  على  أمامنا  نرى 
ُكتَِب بحقنا, من هم أصحاب تلك التقارير و ما الدور 
الذي لعبته تلك التقارير حول عالقاتكم الخارجية؟

بكل وضوح؛ طبعاً, كما قلت قبل اآلن ال يمكن تقييم 

في  يحدث  لما  بشكٍل سهل  والمتغيرات  التطورات 
في  مطالٌب  ولها  شعوٌب  فتوجد  األوسط,  الشرق 
الحريِة والديمقراطية، وبالضد من مطالب الشعوب 
هناَك مؤامرات ومخططات الدول تهدف لوضع كل 
نتكلم  أن  نستطيع  مصالحها,  خدمة  في  المتغيرات 
عن سوريا والدور التركي كمثال: حتى قبل عشرة 
سوريا،  في  متدخلة  تركيا  كانت  اآلن  من  سنوات 
وكانت قد اتخذت سوريا كقاعدة لها باسم الصداقة 
تركيا  كانت  الحين  ذلك  فمنذ  النظام.  مع  واإلخوة 
الفكر  تنمية  فقد عملت على  اليوم،  لمثل هذا  تهيئ 
بشكٍل  الدينية  للجماعات  الدعم  وقدمت  الديني، 
تبنى  النظام  مع  تركيا  عالقات  وكانت  ملحوظ, 
على حساب مصالح الشعب الكردي, حيث اشتدت 
القبضة األمنية من اعتقاٍل وخطٍف و قتٍل وتعذيٍب 
بحق الكرد في فترة ازدهار عالقات أردوغان مع 
بتعليماٍت  الوحشية  التصرفات  تلك  وكانت  النظام, 
األسماء  الئحة  اآلن  حتى  ومخابراتها،  تركيا  من 
الكردية المطلوبة كانت تـأتي من أنقرة والنظام ينفذ 
ويسلم المطلوبين لتركيا. فتركيا يدها كانت طويلةً 
في سوريا، وتتدخل في شؤون سوريا منذ ذلك الحين 
والتدخُل  الصداقة،   بعالقات  تسمى  ماكنت  إثناء 

مستمٌر اآلن في اثناء الحرب مع النظام أيضاً.
الهدف الدائم لتركيا في الحالتين كان وما يزال هو 
إنهاء الوجود الكردي و إمحاءه وإمحاء كل من يقف 

بوجه تركيا من الشعوب األخرى.
الكردي  الشعب  أن  الذي حصل كبير, حيث  ولكن 
الُمستهدف من قبل الحكومة التركية استطاع الصمود 
وتأسيس مؤسسات وحكومات محلية يديرون عبرها 
مقابل  المكونات األخرى.  بقية  بأنفسهم مع  أنفسهم 
ذلك اصطف آخرون مع تركيا وأصبحوا مريدين 

لديها ويجلسون على موائدها, وينفذون طلباتها.
ستبقى الحكومة التركية العدو األول للكرد وشعوب 
روج آفا، فكما نعلم إنه منذ بدايات القرن العشرين 
ارتكبت تركيا مجازر كبيرة وحمالت إبادة عرقية 
واألقوام  واآلشوريين  والسريان  األرمن  بحق 
األخرى, ولم تستطع إبادة الكرد في ذلك الحين، فهي 
اآلن تستكمل تلك الحقبة من خالل إبادة الكرد, وهذا 
ما أكد عليه تحالفهم الواضح والصريح مع داعش, 
وما حصل في الموصل من تنسيٍق وعمٍل مشترٍك 
بينهما والقنصلية التركية خيُر مثال، وما تبعه من 
تنسيٍق وعمٍل مشترٍك مع داعش في نينوى وشنكال 
و تل تمر وكوباني، كلها كانت تهدف استكمال حملة 
اإلبادة ضد الكرد من المسلمين والشبك واإليزديين 
بدأتها  والتي  المسيحيين،  واآلشوريين  والسريان 
تركيا في القرن العشرين وتريد االستمرار، ونحن 

في القرن الواحد والعشرين.

- تركيا ال تستطيع القيام لوحدها بكل هذا التدخل 
والجرائم فمن هم أدواتها ؟

هي  تركيا  تكن  لم  ويالت  من  لسوريا  حصل  ما 
معها  تركيا  أشركت  بل  عنها,  المسؤولة  وحدها 
من  الُمتدفِِّق  المال  وعبر  دوالر،  البترو  مجموعة 

شراِء الذمِم، و تهيئة الظروف لتنفيذ المخطط.
أو  التونسي  الرجل  بأن  أحد  يقنعني  أن  يمكن  ال 
القرغيزي الذي أعلن الجهاد في سوريا حمل سيفهُ 

وقَِدَم لوحدِه ودون إعانة أحد إلى سوريا!
بالتأكيد هناَك تنظيٌم ومؤسساٌت تُشرُف عليها تركيا، 
ميدان  إلى  هؤالء  لتوصيل  دوالر  البترو  ودول 
الحرب، سواًء على صعيِد تقديِم الماِل وتأمين الفيزا 
وجوازات السفر، أو المساعدة في تأمين اإلقامة في 
معسكرات خاصة، والتدريب فيها ثم ايصالهم إلى 

سوريا. 
لما  أسس  الذي  هو  تركيا  قادته  الذي  التحالف  هذا 
ماٌل  لديَك  يكوُن  عندما  الطبيعي  من  اآلن,  يحدث 
عدة  وتأسيس  تجميع  تستطيع  وقتئذن  واغراءاٌت 
نرى  ولهذا  المتطوعين،  أو  المرتزفة  من  آالف 
لذلك التحالف التركي  أن من تطوع أو أصبح أداةً 
المكونات  وكل  والعرب  الكرد  من  هم  الخليجي 

إلى الغرباء الوافدين من الخارج  األخرى، إضافةً 
وهؤالء هم من كان يشن الهجوم على مدننا وقرانا. 
فمثالً هناَك أشخاٌص وجماعاٌت لم يلتقوا بحياتهم مع 
حزب الـ PYD, وربما لم يسمعوا بالكرد مسبقاً ولم 
بِه عندما يصبح  ينطُق  يقرؤوا عنهم، كان أول ما 
مسؤوالً هو:" ال نقبل باالنفصاليين وال نتفاوض مع 

من يريد اقامة دولة كردية".
منُذ  السياسة  إلى  دخل  الذي  الحريري  نصر  مثال 
سنواٍت فقط، وهو جالٌس يتقاضى راتبهُ من تركيا 
وحلفاؤها، ولم يجلس معنا ولم يلتقي بنا ولو لمرٍة 
يقول ال  تركيا  من  تعليماته  يتلقى  وألنه   ... واحدة 

نقبل الـ PYD ألنهُ تنظيٌم انفصاليٌّ ارهابّي!
ومثل الحريري يوجد من كردنا أيضاً جالسون على 
مثل  ويتكلمون  جيبها،  من  ويأكلون  تركيا،  مائدة 

الحريري وغيره.
عناصر  مجموعة  بين  مصالح  شبكة  هناَك  يعني 
تقود هذه الحملة ضدنا حيث أن لكل طرف أسبابهُ 

المصلحية.

بين طرفين متحالفين  التناقض  ُر هذا  تُفسِّ كيَف   -
ضدكم، ولكن لكل طرف مسوغاته بالهجوم عليكم؟
يتهمكم  اردوغان  مع  المتحالف  الكردي  الطرف 
بأنكم لستم بكرد وال عالقة لكم بحقوق الكرد أنتم 

حزٌب غيُر قومي!

الكرد،  غالة  من  أنكم  يقول  العربي  والطرف 
وانفصاليون تعملون على إقامة دولة كردية وتقسيم 
يرى  الذي  للنظام  عمالء  الوقت  وبنفس  سوريا، 

بوحدة سوريا خط أحمر .؟؟؟؟
تفسيُر ذلك هو إن الهدف واحد, وهو تشويهُ سمعتنا 
و تكريه الناس بنا, فـ للكلِّ خطاٌب موجهٌ ضدنا من 

هؤالء هناك مستمعون يوجه لهم الكالم.
أما الكرد الذين مع هؤالء فهم لم يشعروا يوماً بآالم 
لديهم  وليس  الشهداء،  أمهات  بوجع  وال  الشعب، 
مشروٌع اصالً, أغلبهم ينظر لحل القضية الكردية 
بمنظار مصالح  وليس  الخاصة  بمنظار مصالحهم 
وهذا  ماشية  تكون  راتبه ومصالحه  المهم  الشعب, 

كل ما يهمه.
لو َشَعَر هؤالء لحظةً واحدةً بما َشَعَر بِه الذين هجروا 
ونزحوا من بيوتهم، وطرقوا األبواب كالمتسولين، 
بعدما كانوا مكرمين في قراهم وبيوتهم, لو علموا 
مرارة الذي لم ير من العالم سوى بيته وقريته ولم 
يغادرهما لحظة, وفجأة رأى نفسه مرمياً في مخيٍم، 
أو ضيفاً ثقيالً على قريب ... لو َشَعَر هؤالء الكرد 
وبيته  قريته  إلى  يحن  الذي  بمرارة  واحدةً  لحظةً 
يقولونه  ما  قالوا  لما   ... العودة  يستطيع  ال  ولكنه 

بحقنا.
الكردّي الذي ال يشعُر بذاَك الذي اقتلع من أرضه 
يشعر  ال  والذي  جذورها،  من  الشجرة  تقتلع  كما 
يترجى  أن  يمكن  ال  ابنها  فقدت  التي  األم  بدموِع 
لديهم شعوٌر و إحساٌس بمآسي  لو كان  منه شيء, 
الكرد, لما جلسوا على موائد األعداء، ولما خططوا 
المئات  هناك  بدمه,  يضحي  من  وعملوا ضد  معه 
من االنكليز واالمريكان واأللمان والفرنسيين ومن 
والبعض  ويموتون  جانبنا،  إلى  يقاتلون  العالم  كل 
ذلك  فوق  بل  يحسون  وال  يشعرون  ال  ُكردنا  من 

يتهجمون عليهم ويشوهون سمعة المقاتلين.
- جنيف وهل سيحضر الكرد؟ 

ما سيحدث في جنيف )4(  سيكرر ما حدث للجنيفات 
السابقة, مادام يتم إبعاد من هم في قلب الحدث على 

األرض و لهم الدور الحقيقي في الحرب والسلم.
فطبيعيٌّ من ال يشعر بآالم الشعب، واشتهر اسمه من 
خالل الحرب، وأصبَح لهُ اسٌم وتجارةٌ و ماٌل وأصبَح 
سياسياً مشهوراً من وراء الحرب, من الطبيعي الذي 
ارتبط وجوده بوجود الحرب لن يعمل على انهائها, 

ولن يبحث عن حلوٍل لهذِه الحرب.
ضحايا  هم  عنه  ويبحث  السياسي  الحل  يريد  من 
المنطقة  هذه  ومكونات  الشعوب  هم  الحرب,  هذه 
التي اكتوت بنار الحرب، ويدفعون ثمنها يومياً فهم 
في  أساسي  و كمكون  منهم  الحل، ونحن  أصحاب 
الشمال السوري وروج آفا، وجزٌء من مجلس سوريا 
نتأسُف  الديمقراطية  سوريا  وقوات  الديمقراطية 
اإلرهاب،  ويحارب  يضحي  من  فنحُن  الستبعاِدنا, 
ونحُن  مشروع،  ولدينا  المؤسسات  أقاَم  من  ونحُن 
من يملك أدوات الحل ولكن يستبعدوننا, وهذا يعني 

أنهم ال يريدون إنهاء الحرب في سوريا.
السريان  هناك  فقط,  الكرد  مسألة  ليست  المسألة 
متعلقةٌ  والمسألةُ  وغيرهم,  والعرب  واآلشوريين 
بمنظومٍة ومشروٍع ديمقراطٍي كامٍل يتم استبعادهم, 
سواء اكانوا كرداً أو عرباً أو سريان ... تم استبعاد 
كل من يحمل مشروعاً ديمقراطياً علمانياً في الشمال 
المشاركة، وتمت االستعاضة عنهم  آفا من  وروج 
بمن ال يريد الحل، وبمن ارتبط وجوده ببقاء الحرب.

الُكرد،  من  ثواٌر  بيننا  يقول:"  علوش  محمد   -
ال  تقول  فكيف  باالسم  بشار  الحكيم  عبد  ويسمي 

يوجُد كرٌد في جنيف؟
ويحس  الكردي  باأللم  يشعر  الذي  هو  الكردي 
بأوجاع الكردي, ويذكر التاريخ أن كل المؤامرات 
التي طُبِّقَْت على الكرد كان ثمة كرٌد متورطون فيها, 
في اتفاقية لوزان أيضا حضر الكرد من قبل تركيا، 
الكرد،  ممثٌل عن  هذا  وقالوا  كردياً  لباساً  ألبسوهم 
 ... حينها  األتراك  عليهم  أملى  ما  على  ووافقوا  و 
والحقاً قال أحد المتورطين في لوزان من الكرد:" 
عندما تمرون من جانب قبري أبصقوا عليه", ألنهُ 

شعر بالندم. 
هناك كرٌد مثل هؤالء بالطبع, فالكرديُّ هو كردٌي 
أرِض  على  ويعيش  كرديين  أبوين  من  ألنه  ليس 
ُكردستان, الكردي هو الذي يحرص على مصالح 
الشعب، ومستعٌد لحمايتها والتضحيِة من أجلها, أن 
تكون كردياً يعني عليك أن تحسس كل كردي بأنك 
عندما  القول  يصدقون  هم  لهذا  عنه.  وتدافع  تمثله 
يقولون لم يحضر الكرد في اآلستانا أو جنيف, ألن 
الذين حضروا في اآلستانا ال يمثلون الكرد، فهناَك 
الجعفري  مع  النظام  جانب  إلى  حضروا  قد  كرٌد 

أيضاً, فهل يمثلون الكرد؟ ال طبعاً.
يُمثُل  االئتالف  في  مكانه  يأخذ  الذي  فالكردّي 
االئتالف، والذي يكون عضواً في وفِد النظام يُمثُل 
النظام, والكردّي الذي يكون في وفد اإلدارة الذاتية 

الديمقراطية يمثل اإلدارة الذاتية.
لنا  نجد  لعلنا  الرياض  وفد  ورقة  مناقشةُ  منّا  طُلَِب 
مكاناً فيه ... ولكن بعد قراءة الورقة ومشروعهم لم 

نجد فيها أي شيء يخصنا أو يتعلق بنا ككرد.
معهم  والنقاش  الجميع،  مع  للعمل  مستعدون  نحن 
بمن فيها الهيئة العليا للتفاوض ومحمد علوش، ولكن 
لدينا مشروعنا وعلى أساس ذلك يمكن  نحن أيضاً 
ليس لي فيه  العمل، أما أن أذهب واتبنى مشروعاً 
شيء فهذا ال يجوز، وأفقد استقالليتي وأصبح جزًء 

من مشروعهم وعضواً تحَت امرتهم.
عندما اعمُل مع شخٍص مثل علوش هذا يعني أنه 
يجب قبول مشروعي الديمقراطي ويقبل بوجودي, 
بل ألنه ال  بحاجته,  أنا  ليس موضوع  والموضوع 
لنا ولسنا نحن  ثقل والحل بحاجة  حل دوننا ولدينا 

بحاجته.

علينا!  يُْضَحُك  و  ننخدُع  كنّا  التاريخ  وعبر  دائماً 
... كيف؟

الطريق نحل  بيدنا وفي  يدك  لنا ضع  يقولوا  كانوا 
المشاكل, دون أن نعرف إلى أين و في أي طريق 

نسير، والهدف النهائي للمسير معاً.
ما  إلى  سوريا  عودة  المحال  من  اليوم  نقول  نحن 
قبل 2011، وعودة االستبداد والدكتاتورية والظلم, 
من الضروري بناء سوريا جديدة, سوريا لنا ولكل 
نظامها  تأسيِس  في  ورأٌي  فيها،  حصة  المكونات 
سوياً  العمل  يمكن  ذلك  قبلوا  إن  الجديدة,  وبنيتها 
وأن رفضوا مشروعنا ... فليعمل كل طرف لوحده 

ونرى!
وعلى هذا األساس أقول:" أنا مستعٌد للعمِل مع محمد 
علوش أو غيره, فهو له مشروعه ولنا مشروعنا، 
سوريا  مجلس  في  رؤوانا  ولنا  رؤواهم  ولهم 
الديمقراطية، وعلى أساس ذلك يمكن التوافق، وإال 
ال يمكن أن نقبل العمل تحت إمرة أحٍد دوَن أن يكون 
لنا وجود، ومشروعنا يكوُن جزًء من العمل المزمع 

القيام به معهم.
وتركمان  وآشوريين  وسريان  وعرب  كرد  نحن 
اتفقنا بمناطقنا على مشروع, من ال يقبله نحن أيضاً 
ال نقبله, لم نر في مشاريعهم أيةَ آفاٍق للحِل السياسي 
مقومات  كل  يحمل  فهو  مشروعنا  أما  سوريا,  في 

نجاح الحل السياسي لسوريا.
قبلت  وإن  معه،  سنعمل  به  علوش  محمد  قَبَِل  إن 
بِه  قَبَِل  وإن  معها،  سنعمل  للتفاوض  العليا  الهيئة 
النظام سوف نعمل به ... نحن منفتحون على الجميع 

ولكن شرط أن يقبلوا بنا وبمشروعنا.
كل  مع  التوافق  و  للحل  مستعدون  نحن  لماذا 
األطراف؟ ألنه ليس لنا غايات شخصية أو انتقامية 
وليست مسألة تجارية, إنما همنا األول واألخير هو 
لدينا  ذلك  أساس  وعلى  سوريا،  في  الحرب  انهاء 
مشروٌع نعمُل عليه، وال يمكُن الذهاُب مع أّي طرٍف 
نظام  سنبني  لي  يقول  الطريق  وفي  عماها،  على 
اإلمارة، وآخر في نهاية الطريق يقول سنقيم نظام 
الخالفة. يجب أن يكون كل شيء واضحاً من بداية 

الطريق.
ليست الغاية بالنسبة لنا الذهاب إلى جنيف أو لوزان 
أو اآلستانا لمجرد الذهاب والجلوس خلف أحدهم, 
إنما الغاية من إصرارنا للذهاب هو إنجاز ما نعمل 

له ... هو إقراُر مشروعنا وتثبيت حقوقنا.

وتأثيره  التركي،  الروسي  والتقارب  حلب،  بيُع   -
على مشروع الفيدرالية!

لنا عالقات مع روسيا, وروسيا تعرفنا  البداية  منُذ 
تقول  الجميع, وعندما  أكثر من  وتعرف مشروعنا 
روسيا ال حل نهائي من دون الكرد, وعندما تطرح 
روسيا مشروعاً لفدرلة سوريا, هذا دليٌل على مكانة 
مشروعنا وتأثيره على القرار الروسي في سوريا.

ولكن بموازاة ذلك تم تسيير تكتيكات من قبل روسيا 
المسلحة  الجماعات  وغربلة  فرز  كانت  غايتها 
الروس  يكوُن  بحيُث  اعدادها،  وتقليص  وتطويقها 
الحل  يقبلون  الذين  أمام مجموعتين فقط, مجموعة 
السياسي، ومجموعةٌ أخرى مصنفة إرهابية لتكون 

هدفاً عسكرياً فيما بعد.
وهذه العملية كانت تحتاج لوجود تركيا فيها, ألنها 
أسرارهم  كل  وتعرف  وتدعمهم  تديرهم  من  هي 
وأمكنة توزعهم، ولدى تركيا بنُك معلومات عنهم، 

تعطيها لروسيا عند اللزوم.
فروسيا تعرف حجَم ومدى عالقات تركيا باإلرهابيين 
بما فيها داعش, وروسيا هي من نشرت الوثائق التي 
تثبت عالقة تركيا بداعش، ولديها الكثير لم تكشف 
بعد، فروسيا لن ولم تنسى الدور التركي وعالقات 

الحكومة التركية مع اإلرهابيين.
رغم عدم معرفتنا بما يجري خلف الستار, ورغم أن 
الجماعات اإلرهابية التي تم سحبها من حلب وزعت 
على مناطق الشهباء لمحاربتنا، وقد حاربتنا جماعة 
التحالف  ولكن  مكان,  من  أكثر  في  الشام  أحرار 

الروسي التركي إلى اي مدى سيستمر؟
 وكيف ال نعلم, ولكن الذي نعلمه أن روسيا تتعاطى 
مع الجميع ومعنا لغايٍة واحدٍة وأساسية وهي الحفاظ 

على النظام والوجود الروسي في سوريا.

- الباب و نطرتنا إلى أهميته:

ال أهمية استراتيجية كبيرة كما يروج لمدينة الباب, 
القوات  كل  إن  في  تكمن  كمدينة  الباب  وأهمية 
واألطراف المتصارعة اجتمعت هناك, الباب كانت 
اليوم،  وليس  بعيد  زمٍن  منُذ  تركيا  مخطط  ضمن 
وهي كجزٍء من شرِق حلب والمسار العثماني القديم 
تركيا  الزاوية  هذه  ومن  الموصل،  إلى  يمتد  الذي 
كانت تطمح لتكون كل تلك المنطقة جزٌء منها من 
الجماعات  تعاونت مع  لهذا  الموصل, و  إلى  حلب 
المسلحة ودعمتها ثم خانتها في حلب وجلبتهم إلى 
الباب, وهل يا ترى سوف تنهيهم هناك! أو تدفعهم 

باتجاهاَت أخرى ال نعلم !؟
كمدينة  الباب  ألن  بسهولة  الباب  يترك  لن  النظام 
هي بوابةٌ على حلب من يأخذ الباب سيتحكم بحلب.

بالنسبة لنا كـ كرد؛ الباب كمدينة ليست مهمة, إنما 
ما يهمنا هو ريف الباب ومحيطها والقرى المتداخلة 
مع روج آفا, نحن ال يهمنا إذا تم تبني مشروعنا في 
تلك المناطق أم ال, ما يهمنا أن ال تكون نقطة وقاعدة 
للجماعات التي تحاربنا, وهم أحراٌر فيما يقررون 
من  وجزًء  سبباً  يكونوا  ال  أن  المهم  مناطقهم,  في 
الحرب ضدنا, وأما التركيز على الرقة لكونها مهمة 
الباب، وسنعمل على أن يكون من يحكم  أكثر من 
أو  داعش  تواجد  إن  ألنه  اصدقائنا،  من  هم  الرقة 
جهة معادية لنا هذا سيشكل خطراً علينا لدرجة إن 
من يسكن مدينة قامشلو لن يحس باألمان إذا كانت 

الرقة في أيدي أعدائنا.
كما أن لنا مشروٌع وأصدقاٌء وحلفاٌء في منبج والرقة 
من العرب والشركس والتركمان ويتبنون مشروعنا، 
وهم جزٌء منه سيكون لنا في الباب أيضاً, فكل القرى 
الشمالية للباب والتي تشكل منطقة الشهباء والقرى 
المحيطة بالباب بغالبيتهم من الكرد, وتلك المنطقة 
جزٌء من روج آفا وفيدرالية الشمال. وأعلم عاجالً أو 
آجالُ سيعودون ويقررون مصيرهم، لهذا ال خوف 
الباب  يهمنا هو شمال  وما  بالباب  يتحكم  على من 

وقرى منطقة الشهباء وبلداتها.
ولكن  ويتوعد  ويهدُد  كثيراً،  يكذُب  أردوغان   -
محاربة  يستطيع  ال  هو  تهديداته,  بحجم  ليس  هو 
داعش,  لمحاربة  اصالً  مؤهالً  وليس  داعش، 
اردوغان  ورجال  عمالئهم  على  مراهنتهم  كانت 
ضمن داعش، وخاصةً الذين تم تدريبهم في تركيا, 
بحيث يخدمون اردوغان حين الطلب كما حدث في 
تم  اردوغان  من  واحٍد  وبكتاٍب  واعزاز,  جرابلس 
تسليم جرابلس، وحلقوا اللحى وانضموا إلى كتائب 

أخرى باسٍم آخر.
ولكن األجنحة األخرى في داعش؛ والتي ال عالقة 
تحذيرية  رسائل  ارسلوا  بهم,  التركية  للمخابرات 
ال  اردوغان  ولهذا  عمليات،  بعدة  وقاموا  لتركيا، 
يستطيُع خارج إطار دائرة أبو مسلم التركماني أن 

يتحدى داعش ويدخَل في حرٍب معهم كما يزعم.

من صفحة الناشط السياسي طه الحامد 
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حكايةُ بابور الكاز:
ُمنازٍع,  دوَن  المطبخ  ُسلطاُن 
طربوشهُ الُمشتعُل تاٌج على رأسِه 
والكبّاُس  وجبروته,  قّوته  ودليُل 
يستعدُّ  فارٍس  سيُف  جانبه  في 
والغزوات,  المعارك  لخوض 
بأشهى  المطبخ  قلَب  فاتحاً 
المأكوالت وألّذ األطعمة. صوتهُ 
والبرد.  الفقر  ضدَّ  سيمفونيّةٌ 
امتحاٌن الختيار  تعميرهُ وتشغيلهُ 
العروس الجديدة. إنّهُ بابوُر الكاز, 
األُب الروحّي للبوتوجاز, صديُق 
من  كاَن  والبابوُر  الوفّي,  العائلة 
العروس,  جهاز  في  القطع  أهّم 
الزوجةَ  تنتقي  الحمايةُ  وكانِت 
الماهرةَ في إشعاله, فإشعالهُ يمّر 
بالكاز,  تعميرهُ  مراحَل:  بعّدة 
السبيرتو  من  قطراٍت  وضع  ثّم 
على رأسِه بعد إشعال عود ثقاب 
وتركه فترةً حتى يسخُن, قبل أن 
تعطي لهُ نفَساً بالكبّاس كي تضخَّ 

الكاَز فيِه ويبدأ باالشتعال.
بابور  اختراُع  تّم  عاٍم  مئة  قبل 
أُطلَق  وقد  البريميوس(,  الكاز) 
عليه هذا االسم نسبةً إلى بلدٍة في 
مملكة الّسويد, اُشتهرت بأنها أوُل 
وأشهُر َمن قام بُصنع بابور الكاز 
أخرى  دوالً  أّن  رغم  العالم,  في 
بصناعة  تقوُم  صارت  بعد  فيما 
مثل)بريطانيا,  الكاز,  بوابير 
وسوريا(.  مصر,  الهند,  روسيا, 
الكلمة  من  اسمِه  ومصدُر 
اإلنكليزية)فابور( أّي بُخار, وكل 
ما يسيُر على ضغط البخار مثل 

قطاٍر أو سفينة.

التراث  من  جزٌء  الكاز  بابوُر 
الشعبّي الكردّي:

الناريّة  اآللةَ  هذه  الناُس  وعرَف 
األربعينات,  فترة  في  الجديدة 
كانت  فالقُرى  المدن,  في  خاّصةً 
تستعمُل الحطَب لفترٍة طويلة, ثّم 
انتشر بين الناس فيما بعُد واعتمد 
الحليب  لغلي  الريف  أهل  عليه 
إليه  يُنظُر  كان  فقد  والجبنة. 
وُمتقّدم  رائٍع  تكنولوجي  كجهاٍز 
جداً, حيُث أراَح العديَد من الناس 
نار  إشعال  عناَء  بالّذات  والنساء 
الرماد  وجرف  والنّفخ  الحطب 
ورائحة الّدخان. وما زال العديُد 
من كبار السّن والجّدات يتعاملون 
وحميميٍّة,  بشوٍق  البابور  مع 

وصوتُهُ شجيٌّ بالنسبة لهم.
أهميٍّة  ذا  قديماً  كاَن  والبابوُر 
نفسيٍّة واجتماعيّة, حيُث أّن جهاَز 
يحوي  أن  بّد  ال  كان  العروس 
هاّمٍة  الكاز كقطعٍة  بابوَر  ضمنهُ 
نساًء  فإّن  لذا  البيت,  أثاث  من 
كبيراٍت عديدات ما زلَن يحتفظن 
من  كذكرى عزيزٍة  البابور  بهذا 

أيام الزواج.
يُعرُف  ما  يوجُد  قديماً  وكاَن 
البوابير  ُمصلّح  بالسمكرّي, 
ُمنادياً  البيوت  بين  المتجّول 
بوابير  الُمميّز)تصليح  بصوتِه 
كاااااز(, لكّن هذه المهنةُ الجّوالة 
مواقد  شيوع  بسبب  اآلن  اختفت 

وطبّاخات الغاز.
وهناك العديُد من األمثال الشعبيّةُ 
بين  الشبه  طبيعة  من  خرجْت 
كقولهم)فالٌن  واإلنسان,  البابور 

خالٌص كازهُ( أي ال يُشّغُل عقلَهُ.
تصليُح بوابير الكاز مهنةٌ تنتعُش 

من جديد في روج آفا:
أرمنّي  حنّو,  عمر  موسى  السيّد 
العاملين  أقدم  أحد  وهو  األصل, 
في مهنة تصليح البوابير. ويملُك 
محالً في أحد زوايا سوق قامشلي, 
وال زال يمارُس هذه المهنة. وقد 

استمتعنا بالحوار التالي معهُ

في  وعملك  نفسَك  عن  حّدثنا 
المحّل:

قامشلي,  مدينة  ُسّكان  من  أنا 
وأعمُل في هذه المهنة منذ سنين, 
لقد ورثتها عن والدي. أنا تركُت 
أبي  أسرتي.  ألُعيَل  المدرسةَ 
لدّي  الكار,  الذي علّمني هذا  هو 
ثالثةُ أوالد, لكني ال أعتمُد عليهم 

وأكسُب قوت يومي بنفسي.
مّم يتألف بابور الكاز؟ :

يتألُف البابوُر من البدن النحاسّي 
ذو الثالثة أرُجل الحديدية, تُوضُع 
ثالُث فتحات  عليها الطّاسةُ, ولهُ 
والثانيةُ  الكاز,  لتعبئة  األولى 
الهواء  ضغط  لتفريغ  المحبس 
وتُستخدُم إلطفائه, والثالثةُ كبّاس 
الهواء وهو يُستخَدم لضغط الهواء 
للداخل, والفونيه وهي التي تقوُم 
مستمراً  تجعلهُ  و  الكاز  بتوزيع 
وهو  والطربوُش  االشتعال,  في 
الذي يسيطُر على شكل النيران, 

واإلبرةُ لتسليك الفونيه.
ما أدواتَك, وهل اختلفْت التكلفةُ 

عّما قبُل؟:
في  أستخدمها  التي  األدواُت 
القصدير  منها  عديدةٌ,  التصليح 
وتختلُف  واللحام.  والكاوي 
الُعطل  حسب  التصليح  أسعاُر 
ما  يومياً  أكسُب  أنا  الموجود, 
تصليح  لقاَء  1500ليرة  يقارُب 
ثالث أو أربعة بوابير. كان سعُر 
إلى   800 بين  ما  لوحدِه  الرأس 
ومع  حالياً  بينما  1000ليرة, 

وصَل  السورية  العملة  تهالك 
رأُس الببور إلى 2500ليرة.

هذه  دّكانَك  على  اإلقباُل  كيف 
األيّام؟:

جداً  كبيراً  اإلقباُل  كاَن  قديماً 
االعتماد  بسبب  البوابير,  على 
الكبير عليها, حيث لم يكن هناك 
كهرباء. بعد ذلَك  تغيّرت األمور 
مكاَن   والغاز  الكهرباُء  وحلّت 
البوابير, فقّل اإلقباُل بشكٍل كبير.
صار  ولكنهُ  ينقطع  لم  عملي 
استخدام  قلّة  بسبب  جداً  ضعيفاً 
البوابير, مهنتنا انتهى زمنُها منُذ 
مّدٍة طويلٍة, وُحكَم عليها بالموت 
الحياة  إلى  لكنّها عادت  البطيء, 
الغاز  انقطاع  مع  جديد  من 
إلى  الناس  واضطرار  وغالئِه, 
وذلَك  مجّدداً,  البابور  استعمال 
بسبب انقطاع الكهرباء ورخص 

الكاز مقارنةً بالغاز.
تفّكُر  العمَل, وهل  هذا  تحّب  هل 

في تغييره؟
وبالتأكيد  وأتقنهُ,  أحّب عملي  أنا 
وأغلق  عملي  أترَك  أن  أرفُض 
والبحث عن مصدر  دّكاني  باَب 
أّن ظروفي  رزٍق جديد. صحيٌح 
ترك  أستطيع  ال  لكني   , صعبةٌ 
والتي قضيُت  أحبّها  التي  مهنتي 
والذهاب  سنوات,  عشر  فيها 
سيُّد  أنا  اآلخرين.  لدى  للعمل 
أصبح  أن  أستطيع  وال  عملي 

أجيراً عند أحٍد من جديد.
لكنّها  بسيطة,  مهنةٌ  أنها  صحيٌح 
المرُء  ويحتاُج   , سهلةً  ليست 
مثل  طبيعة  مع  للتالؤم  صبراً 

هذه المهن. إنها تعلُّم المرَء كيَف 
قوته  ويكسب  نفسِه  على  يعتمُد 

دون الحاجة ألحٍد. 
أماَم  التزاحُم  عاَد  قد  أنّهُ  نرى 

محاّل تصليح البوابير!
رّب  المثُل)  يقوُل  وكما  نعم, 
التزاحُم  عاد  فلقد  نافعٍة(,  ضارٍة 
على ُوَرش تصليح بوابير الكاز, 
وذلك لتوفّر الكاز أكثر من الغاز 

المنزلي في أكثر المناطِق. 
البوابير  تصليح  مهنةُ  كانت 
في مدينة قامشلي  األكثَر شيوعاً 
لديه  كان  فَمن  الثمانينات,  خالل 
دراية في تنفيض رأس البابور أو 
تلحيم جزء مكسور منه كاَن ُمدلاّلً 

بين الناس والكلُّ يحتاجهُ.
الكاز هو  بابور  فيما مضى كان 
الوحيدة  والوسيلة  المطبخ  سيّد 
في  البيوت  ربّاُت  تعتمدها  التي 
كان  لذلك  منازلهّن,  أمور  تدبير 
من الصعب االستغناء عنه مهما 
عطٍل  ألّي  تعّرَض  وإن  حصل, 
كان البّد من إصالحه على الفور 
العائلة  أفراد  جميع   فإّن  وإالّ 
في  الطعام  تناول  من  يُحرمون 

ذلك اليوم.
نشكرَك جداً سيد موسى لحديثك 

إلينا:
أنا  أشكركم,  أن  يجب  الذي  أنا 
لقد  معكم,  بالحوار  جداً  سعيد 
شعرُت بفخٍر أكبر بمهنتي وعملي 
وزاد اصراري على الُمضّي فيه 

واإلبداع أكثر. شكراً لكم.
إعداد: سليمان محمود

بدأْت من حركة الشبيبة والتحقْت بقافلة الخالدين

بدماء الشهداء نالِت الشعوُب حريتَها، بدماء الشهداء عاشِت األجياُل الالحقة 
بسالٍم وأمان، وشهداُء روج آفا في هذه الخانة. بهم ستتحّرر شعوب روج آفا 
وسيعيُش أبناءها برخاٍء ونعيم، فالشهداُء هم قادتنا المعنويون وعلى دربهم 
نسيُر ويسير على دربهم أحراُر روج آفا. وكل شهيد يفقُد حياته يحمُل تفاصيَل 
قصة تختلُف عن األخرى. فلنتعّرف على قصة الشهيدة رابرين زاغروس, 
االسم الحقيقي هيفيدار عزيز, ولدت المناضلة البطلة رابرين  في قرية كري 
بري بمنطقة آليا التابعة لمدينة تربسبيه, لعائلة مؤلفة من تسعة أفراد أب وأم 
وخمس شقيقات وشقيقين وترتيبها الـثالث ضمن العائلة، نشأت وترعرعت 
في كنف عائلة وطنية كردستانية متأثرة بفكر وفلسفة القائد الكردي عبد هللا 
أوجالن, ومعروفة بارتباطها بحركة حرية كردستان منذ عشرات السنين, 

وقدمت مناضلين في النضال التحرري لحركة حرية كردستان.
درست المناضلة رابرين المرحلة االبتدائية في مدرسة قريتها لتكمل اإلعدادية 
في مدارس تربسبيه, وتميزت بذكائها وعطفها وحبها للحق والمساواة وحبها 
لألعمال اليدوية، حيث تقول والدة المناضلة رابرين كانت منذ صغرها تفعل 
تختار  لها، وهي كانت دائماً  الجميع  ما تريد هي أن تفعله رغم معارضة 
طريق الصواب، تميزت بروح المسؤولية والدفاع عن الحق، وعندما بدأت 

الثورة في روج آفا اختارت النضال ضمن الثورة.
بينما والد المناضلة رابرين يؤكد أنه حرص على تربية أوالده على أخالق 
السنين،  منذ عشرات  عليها  تعرفوا  أنهم  وخاصة  كردستان,  حرية  حركة 
فكانت المناضلة رابرين مضرباً للمثل بين صديقاتها والقرية في الخصال 

الحميدة.
تموز في  ثورة 19  اإلعدادية كانت  الشهادة  المناضلة على  وبعد حصول 
عامها األول أي عام 2013، فانضمت إلى حركة الشبيبة الثورية في تربسبيه 

وارتادت مدرسة اللغة الكردية فحصلت على شهادة المستوى األول.
وخالل تواجدها ضمن صفوف الشبيبة الثورية، تم تكليفها مع شابتين بمنطقة 
آليا التابعة لمدينة تربه سبيه بمهمة تنظيم الشبيبة في منطقة آليا، كانت ذات 

آمال كبيرة في السير بروج آفا نحو الحرية.
وتقول شقيقة المناضلة رابرين الكبرى إن المناضلة أخبرتها مرة أنها تريد 
أن تتعلم نظام الحياة المشتركة والكومونات لتعود وتبني كومون في القرية، 
ثم خضعت المناضلة رابرين  بعد ذلك لدروة تدريبية فكرية استمرت 33 
)أثناء  التدريبية  الدورة  في  والدتها عن سبب مشاركتها  تقول  يوماً، حيث 
منهم  تطلب  هيفيدار  كانت  منزلنا  إلى  الشبيبة  حركة  في  اإلداريين  زيارة 
أن تنضم إلى الدورات التدريبية الفكرية وأن ترفع من وتيرة عملها ضمن 
لدورة  خضعت  وبالفعل  ذلك  الحركة  في  رفاقها  فحقق  الشبيبة،  صفوف 

تدريبية أخرى.
وبعد أن أنهت تدريباتها كانت مدينة تربسبيه قد تحررت في آذار 2013 
وحدات  لصفوف  االنضمام  هيفيدار  المناضلة  فقررت  البعثي،  النظام  من 
حماية الشعب، فأخبرت عائلتها برغبتها، فجلست إلى والدها وعرضت عليه 
رغبتها. ويقول والدها عزيز في ذلك: عندما عادت هيفيدار من تدريباتها 
الذين  الطريق  أن  وأخبرتها  ووالدتها  أنا  معها  جلسُت  برغبتها،  وأخبرتنا 
فأكدت  المسؤولية،  وتحّمل  والتعب  العمل  من  الكثير  إلى  يحتاج  تسلكينه 
أنها قادرة على تحمل تلك المسؤولية، فأخبرتها افعلي ما ترينه الصواب، 

فانضمت إلى صفوف وحدات الحماية  وباركنا لها قرارها.  
وقال والدها أنه أوصلها بنفسه إلى مركز وحدات حماية الشعب في تربسبيه 
لتنضم إليها، ثم عاد إلى المنزل بعد أن ودعها. وعندما بدأت هجمات المرتزقة 
على منطقة تربسبيه في بداية شهر تموز 2013 شاركت المناضلة رابرين 
تربسبيه،  جنوبي  جيلكي  قرية  في  جرت  التي  االشتباكات  في  زاغروس 
واالستراحة  المنزل  إلى  للعودة  فاضطرت  الكبد  بالتهاب  أصيبت  وبعدها 
مدة أسبوع، إال أنها وبالرغم من عدم شفائها التام وخاصةً بعد أن سمعت 
نبأ استشهاد عدد من رفاقها في هجمات المرتزقة، عادت مجدداً إلى الجبهة 
الـ  وفي   . الشجاعة  النبيلة  المقاتلة  مثال  كانت  ألنها  الصحية  حالتها  رغم 
قرية مظلومة  المرتزقة  المجموعات  هاجمت  عام  2013  تموز  من   23
جنوبي تربسبيه، وتصدت لهم وحداُت حماية الشعب والمرأة، فاندلعت على 
القيادية  المناضلة رابرين زاغروس مع  فيها  فقدت  اشتباكاٌت قوية،  إثرها 
لحياتهن،  رفيقاتها  من  واثنتين  جودي  وارشين  المرأة  حماية  وحدات  في 
ووقع جثمانها بيد المرتزقة، وبعد عملية تبديل حصلت وحداُت الحماية على 

جثمان المناضلة.
ووري جثمان المناضلة زاغروس الثرى في الـ 13 من أيلول 2013 في 
مقبرة الشهيد دلشير بقرية دكري التابعة لتربسبيه في مراسم مهيبة شارك 

فيها اآلالف من األهالي.
وثيقة الشهادة:

االسم الحركي: رابرين  زاغروس 
االسم الحقيقي: هيفدار عزيز
اسم األم: فهيمة حاج يوسف 

اسم األب: أحمد عزيز
محل وتاريخ الوالدة: كري بري

تاريخ االنضمام: 2013 
تاريخ االستشهاد: 2013/7/23   

الزواج على الطريقة الفيسبوكية

تقرير: حسينة عنتر

وهو  الحياة  ُسنّة  هو  الزواُج 
وتختلف  وارتقائها,   النمّو  أساُس 
المعمورة  مختلف  في  الشعوُب 
الزواج,  وقوانين  وتقاليد  بعادات 
حسب  للبلد  وتتبع  متعددة  فهي 
لواقع روج  المتطلّع  ولعّل  ُعرفه، 
سيّما  وال  األخيرة،  اآلونة  في  آفا 
أن  سيرى  االجتماعي  الجانب 
بداية  منذ  كثيراً  اختلف  الوضع 
وقتنا  حتى  السورية  األزمة 
الحاضر, والمتابع لحيثيات الواقع 
واألعراف  والعادات  االجتماعي 
األزمة  قبل  سائدة  كانت  التي 
السورية وتشعبها على امتداد هذه 

األزمة.

  سيجد أّن الكثير من هذه العادات 
طالت  الحرَب  وكأّن  تغير,  قد 
من  زاد  مما  لتُشّوههُ   المجتمع 
الزواج  عادات  ومنها  بلّة,  الطين 
والتي اختلفت فيها شروط الزواج 
التي  المرحلة  مقتضيات  حسب 
كانت معروفةً من قبل حيث المتقدم 

للزواج يجب أن يُشترطَ فيه شروطٌ 
تؤهلّه للزواج، حيث أن ُ

عملية الزواج تدخل مراحَل عّدة, 
تبدأ أوالً من زيارة النساء ويشترط 
أن تكون األخت واألم, وإذا أُعِجبا 
يرى  كي  الزيارة  فستُكّرر  بالفتاة 
فكٌل  أعجبته  واذا  الفتاة  الشاب 
منهم يستفسر عن اآلخر من خالل 
بين  تدور  واالستفسارات  األسئلة 
العائلتين ثم تأخذ عائلة العريس أو 
الشاب جاهةً معها لتتفَّق فيما بينها 
ومن ثم تتم الِخطبةُ ومراسم كتب 
الزواج،  أخيراً  ثم  والحنّة  الكتاب 
النسيان،  في  بات  كلّه  هذا  ولكن 
وتغيّرت شروطُ الزواج من جميع 
روج  مناطق  في  وخاصة  جوانبه 
وال  األسباب  الختالف  وذلك  آفا, 
سيما الوضع المادي وفقدان فرص 
العمل باإلضافة إلى الغالء الشديد 
عام  بشكل  المنطقة  تشهده  الذي 
وهجرة الشباب إلى أوربا وتداول 
التّجار لعملة الدوالر وما إلى ذلك 
اختالف  إلى  ذلك  أّدى  مما   ...
النتائج على األغلب سوءاً وانتشار 
آفة النّت وتفكيك الروابط األسرية 

وتغيير في عادات الزواج السائدة 
الطريقة  على  الزواج  وأصبح 
الفتاة  على  والتعّرف  الفيسبوكية, 
التواصل  مواقع  طريق  عن 
من  كثيرة  وحاالت  االجتماعي، 
المزرعة  حي  ففي  النوع,  هذا 
أخيها  مع  فتاةٌ  سافرت  بقامشلو 
رحلة  وأثناء  ألمانيا,  إلى  القاصر 
السفر تعرفْت على شاٍب وأخبرت 
إلى  وصال  وعندما  بذلك  والديها 
الغير  الشاب  عائلة  جاءت  المانيا 
عائلة  إلى  قامشلو  في  موجود 
الفتاة والغير موجودة أيضاً وتمت 
الخطبة غيابياً, وبعد فترة قصيرة 
بسبب  العائلتين  بين  الشجار  تم 
الخطيبين،  بين  القائم  الشجار 
وأّّدى ذلك إلى االنفصال. ونعرض 
أخرى, فتاة  العزيز حالةً  للقاريء 
السابعة  في  السويس  قناة  من حي 
قاصراً  تعّد  أي  عمرها  من  عشر 
وعائلة  النمسا  في  لشاب  ُخطبت 
استنبول  مدينة  في  تسكن  الشاب 
صورتها  الشاب  ورأى  بتركيا, 
جاء  و  الفتاة  وكذلك  الهاتف  عبر 
أقارب الشاب لخطبتها وتم االتفاُق 
بينهما, وتقول العروس: بعد فترة 
من الزمن ذهبت إلى تركيا بصورة 
صعوباٍت  والقيُت  قانونية،  غير 
كثيرٍة حتى وصلت إلى بيت عمي 
المقابلة  إلجراء  العريس  والد  أي 
وإتمام أمور السفر, ولكن حدث ما 
فقد القيت  تماماً,  كان غير متوقّع 
والُمهين  الجارح  والكالم  التعذيب 
من قبل أفراد عائلة خطيبي وكذلك 
وبالحيلة  والده,  قبل  من  الضرب 
مجوهراتي,  انتزاع  تم  والخديعة 

حتى  باالزدياد  بدأت  الحالة  وهذه 
بأهلي,  االتصال  من  منعوني 
على  قادرةً  أعد  الكيل ولم  وطاف 
باألمر  خطيبي  فأخبرت  التحّمل 
فُدهشت بالجواب ألن الكالَم وصله 
للحقيقة  منافية  أخرى  بطريقة 
الطنبور  في  زاد  ما  وهذا  تماماً, 
وتم  يُطاق  ال  الحال  وأصبح  نغماً 
ال  وأنا  فطردوني،  بيننا  الشجار 
أملك أجرة العودة. هناك حالة ثالثة 
من القرى التابعة لمدينة تربسبيه, 
تم التعارف بينها وبين الشاب عن 
إلى  سافر  فالشاب  الهاتف  طريق 
النمسا وعن طريق المراسلة تمت 
الخطبةُ بينهما وقامت عائلة الشاب 
بإتمام اجراءات لّم الشمل وسافرت 
تم  باألحرى  أو  إلى خطيبها  الفتاة 
تصديرها, وبعد فترة وبعد معاشرة 
المست  قرب  عن  لزوجها  الفتاة 
بأنه  واكتشفت  سيئة  عادات  لديه 
الحياة  واستمرار  نفسياً  مريض 
معه مستحيلة ولها عواقب وخيمة 
وقررت االنفصال عنه, ولكن كان 
رّده عكسياً ورفضه قاطعاً, وتقول: 
يسكن  أخي  كان  حظي  ولحسن 

قبلي  إليها  هاجر  وقد  النمسا  في 
ونصحني بضرورة تدّخل البوليس 
وكانت  المشكلة  لحل  النمساوي 
يثير  وما  الطالق,  نحو  النهاية 
االشمئزاز هو مطالبة أهل الزوج 
وصول  وأجرة  السفر  بمصاريف 
بما  ُمبالين  غير  نمسا  إلى  ابنتهم 
يخبروها وال  بالفتاة ولم  فعلوا هم 
أيها  المريض.  ابنهم  بحقيقة  أهلها 
الحاالت من  العزيز هذه  القارىء 
الفشل  نتيجتها  كانت  التي  الزواج 
بسيطاً  جزءاً  تكون  ولربما  حتماً 
وصعوبةً  تعقيداً  أكثر  حاالت  من 
وسقوط  للعائلتين  المآسي  وتجلب 
الفتاة نحو الهاوية, وبالتالي تكون قد 
ظلمت نفسها من جهة ولم يرحمها 
المجتمع الذي من حولها من جهة 
ومن  الجاني  َمن  فبرأيكم  أخرى, 
من  الحاالت  هذه  عليه؟  المجني 
الزواج أصبحت سائدة بشكل غير 
روج  مجتمع  مجتمعنا  في  معقول 
آفا, وأغلبية األعراس تتم من دون 
ويتم  موجوداً  العريس  يكون  أن 
تصدير العروس إليه ولألسف  هذا 

هو الواقع...........؟؟؟؟      
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67 فكرآراء

بصراحة

صالح الذين مسلم

هل هذه الفترة هي فترة 
تحّرر الشعوب؟

األوسط  الشرق  تطال  التي  التغييرات  إّن 
تدور  التي  الحرب  بهذه  والمتحّكم  عاّمة، 
الرأسماليّة  الحداثة  نظام  هو  اآلن  رحاها 
أعلنت  هنا  ومن  المنطقة،  في  ومرتكزاتها 
مشروعها  عن  الكردستانيّة  التحرر  حركة 
الثالث(  )الخطّ  الشعوب؛  إرادة  تبنّي  وهو 
وبالتالي جابهت الحركات اإلرهابيّة كداعش 
كلّها  توضع  وبالتالي  المرتزقة،  والفصائل 
السلطة  إعادة تشكيل  في سلّة واحدة، وهي 
الديمقراطيّة والشعوب، وفي هذه  ومحاربة 
المعادلة كان أردوغان طرفاً فيها من خالل 
طريق  عن  ذلك  ثبُت  وقد  داعش  مساندته 
المبطّنة  والتصريحات  والوثائق  الصور 
وإلى ما هنالك، ونتيجة انتصارات حركات 
التحرر الديمقراطي ابتداء بكوباني وانتهاء 
الرقّة ومن خالل تصريحات  بمنبج وريف 
أردوغان؛ إّن كوباني ستسقط، ولم تسقط، 
االنتخابات،  في  الكبيرة  الخسارة  وأيضاً 
مّما اضطّره إلى الوصول إلى هذه الصفقة 
للحفاظ على ماء الوجه، وكي يكسب التأييد 
الدولي عليه أن يغيّر من تكتيكاته مع داعش، 
وما حملة درع الفرات والباب إاّل حالة جنون 

وانتقام ورّدة فعل.
بما أّن أميركا هي مركز الحداثة الرأسماليّة 
لذلك  البريغماتيّة،  الفلسفة  على  وتعتمد 
الشعوب  مصالح  مع  مصالحها  تقاطعت 
ولن  الذاتيّة،  مصالحها  حسب  الديمقراطيّة 
فالمهّم  المدى،  التقاطع بعيد  تتخلى عن هذا 
أاّل تعتمد الشعوب على هذا التقاطع اعتمادا 
كامالً، فقّوات سوريا الديمقراطيّة قّوةٌ على 
األرض وليست ضّد أيّة اتفاقيّة تكفل مصالح 
الحكومة  مع  األميركّي  فاالتفاق  الشعوب، 
اتّفاق  التي حان رحيلها هو  الحاليّة  التركيّة 

تكتيكّي ال محالة.
على الرغم من الضعف السياسّي الذي يتغلغل 
التي  سياساتها  إثر  التركيّة  الدولة  كيان  في 
أثبتت فشلها دوليّاً مقارنة مع اإلنجازات التي 
انتهجت  التي  الديمقراطيّة  الشعوب  كسبتها 
خطّ السيّد أوجالن، مقارنة مع األعوام التي 
مضت، فما هذا اإلصرار على هذه الحرب 
التي ال  التوازنات  هذه  كّل  الرغم من  على 
تنصّب في خدمة الحكومة التركيّة؟ فحسب 
علم النفس؛ إّن استخدام القّوة هو أكثر حاالت 
العجز والضعف، وكلّما استخدم العنف برهن 
أنظار  فإّن  وخاّصة  وسقوطه،  ضعفه  عن 
العالم متوّجهة إلى المنطقة وتراقب مشروع 
تدار  سابقاً  كانت  فقد  والسالم،  الديمقراطيّة 
العمليات في الغرف المظلمة، لكّن كوباني قد 
غيّرت المسار العالمّي، فأصوات العالم كلّها 
اإلرهاب عن حزب  رفع صفة  إلى  متّجهة 
العّمال الكردستانّي، فدائماً تداعيات الحرب 
كبيرة على المنطقة ال شّك، ولن تزول آثارها 
بسهولة، وكأّن أردوغان يريد أن يقول: "أنا 
أعيد  أن  أستطيع  وأنا  السالم  بحالة  بدأت 
أكون  أن  ترضوا  فلم  الصفر،  إلى  الوضع 
فسأذهب  بمشروعي  ترضوا  ولم  زعيماً 
وآخذ معي مشروعي، فعلّي وعلى أعدائي.

لقد غدا الكرد في هذه المرحلة وعلى المدى 
وقد  المنطقة،  في  أساسيّين  العبين  الطويل 
يوماً  مقتنعاً  المهيمن  العالمي  النظام  بات 
الديمقراطّي  التحّرر  أنموذج  أّن  يوم  بعد 
باتوا  فالكرد  عليه،  كبيراً  خطراً  يشّكل  ال 
إرادة، والكّل أضحوا يدركون هذه المعادلة، 
وإّن هذه الفترة لهي فترة الشعوب، فحسب 
المعطيات؛ فهذه الحرب ستنصب في صالح 

الشعوب حتماً.

قضبان خلف أوجالن

محسن عوض هللا*

كذلك  بدا  وإن  سهال  األمر  يكن  لم 
فى  تبحث  أن  أصعب  فما  للكثيرين 
فى  أتباعه  يضعه  شخص  سيرة 
فى  األلهة  يكن  لم  إن  األنبياء  مصاف 
فى  ومعارضوه  أعداؤه  يصنفه  حين 

خانة اإلرهابيين والقتلة.
،إرهابي، زعيم  قاتل   ، ما شئت  سّمِه 
عصابة ، نبي ، رسول السالم ، القائد ، 
مانديال األكراد ، اختلف معه كما يحلو 
لك ولكن يظل الزعيم الكردي عبد هللا 
 ، عليها  الوقوف  يجب  حالة  أوجالن 
شخصية تستحق تسليط الضوء عليها 
 ، اإلعجاب  يستحق  لزعيم  نموذج   ،
قومي  وزعيم  وعسكري  حزبي  قائد 

يمتلك كاريزما خاصة.22
خلف  عاما   18 أوجالن  يكمل  اليوم 
القضبان التركية ، بعد أن تم اعتقاله فى 
المخابرات  بين  بكينيا  مشتركة  عملية 
التركية  والمخابرات   CIA األمريكية
MIT والموساد اإلسرائيلي وذلك بعد 
خروجه من السفارة اليونانية بنيروبي 
خاصة  طائرة  فى  مخدرا  نقله  وتم 

لتركيا لمحاكمته.
لم يكن أوجالن شخصا عاديا فالرجل 
العسكرية  قواتها  تركيا  تحشد  الذي 
وتهدد باجتياح سوريا إذا لم يتم تسليمه 

ففى   ، عاديا  يكون رجال  أن  يمكن  ال 
الدورة  افتتاح  فى   1998 أكتوبر 
الرئيس  أعلن  التركية  البرلمانية 
لم  إذا  أنه  ديمريل  سليمان  التركي 
السوري عبد هللا أوجالن  النظام  يسلم 
نفسها  عن  ستدافع  تركيا  فإن  ألنقرة 
على  العسكرية  القوات  حشد  وتم   ،
السورية ووضعها على  الحدود  طول 
الرئيس  تدخل  لوال  اإلستعداد  أُهبة 
الذي  مبارك  حسني  السابق  المصري 
قام بجوالت مكوكية بين أنقرة ودمشق 
عبد  بطرد  يقضي  اتفاق  عن  أسفرت 

هللا أوجالن من سوريا.
ال يمكن اعتبار أوجالن شخصا عاديا 
اعتقاله  فى  تتورط  الذي  فالرجل   ،
أجهزة مخابرات ثالث دول كبرى البد 
أن يكون ذا قيمة تدركها تلك األجهزة 
اإلسرائيلي  الموساد  مشاركة  أن  كما 
تحمل  ربما  األمريكية  والمخابرات 
ذلك  حول  خاصة  ودالئل  رسائل 
الكثيرون وتالحق  الرجل الذي يجهله 
بواشنطن  العمالة  اتهامات  جماعته 

وتل أبيب.
لتجعل  أوجالن  يملكها  التي  القوة  ما 
فى  األهم  الحدث  اعتقاله  عملية  من 
تاريخ الدولة التركية منذ تأسيسها على 
يد كمال أتاتورك كما وصفها الرئيس 
التركي السابق سليمان ديمريل ؟! ماذا 
ليخاطب  أوجالن  من  تركيا  يخيف 
اعتقاله  بعد  شعبهم  االتراك  القادة 
بقولهم “ إن األمة التركية ال يقف في 

وجهها أحد“ ؟ !
ينظر األكراد ليوم 15 فبراير من كل 
تاريخ  فى  أسود  يوما  باعتباره  عام 
الكردي  والشعب  الكردية  الحركة 
هم  األكراد  أن  حين  فى  عام  بشكل 
أكبر المستفيدين من اعتقال أوجالن أو 
”آبو“ كما يطلقون عليه بالكردية ،أال 
قضيتهم  أصبحت  كيف  األكراد  يري 

ألم   ، أوجالن  اعتقال  بعد  عالمية 
لصدارة  بالقضية  ”آبو“  اعتقال  يدفع 
داخلية  أزمة  من  وانتقالها  الصحف 
أزمة  إلى  كردستان  بدول  أو  بتركيا 

دولية.
النصر الذي توهمه األتراك باعتقالهم 
بعد  تيقنوا  أنهم  أعتقد  الكردي  للزعيم 
هذه الفترة الطويلة التي قضاها الرجل 
فى سجونهم أن اعتقاله كان أكبر خطأ 
تأسيسها  منذ  التركية  الدولة  ارتكبته 
السيد  وصفه  كما  انجاز  أكبر  وليس 
ديميريل , ماذا جنت تركيا من اعتقال 
حزب  منحت  أنها  سوي  أوجالن 
لقائده  الثأر  حق  الكردستاني  العمال 
الحزب  صقور  أمام  الباب  وفتحت 
الصراع  وانتهاج  عليه  للسيطرة 
مع  التعامل  فى  وحيد  كسبيل  المسلح 

الحكومة التركية.
صنع اعتقال أوجالن من الرجل زعيما 
كلماته  أصبحت   ، ألنصاره  ملهما 
 ، وشيوخهم  األكراد  لشباب  نبراسا 
األنبياء  مرتبة  فى  مقدسا  رمزا  صار 
والقديسين ، أصبح مرشدا للكرد ونبياً 
أرادت  وهكذا   ، لقضيتهم  ورمزاً  لهم 
األكراد  عن  أوجالن  إبعاد  تركيا 
 ، وعقولهم  قلوبهم  األكراد  فأسكنه 
حدود  وأفكاره  أوجالن  شعبية  تخطت 
القضبان  تلك  قضبان السجون لتصبح 
انطلق  الذي  األبوجي  للفكر  شعاعاً 
للزعيم  األنصار  من  المزيد  ليجذب 

الكردي.
فّجر اعتقال أوجالن المجتمع الكردي 
وخارج  داخل  نار،  من  لكتلة  وحّوله 
قاعة  في  أوجالن  ليظهر  تركيا، 
والسالم  التهدئة  إلى  داعيًا  المحكمة، 
وسفك  الحرب  والحوار وطّي صفحة 
الضحايا  ألّمهات  معتذًرا  الدماء، 
أوجالن  وأطلق   ، األتراك  الجنود 
بين  النار  اطالق  لوقف  مبادرة 

ونجحت  وتركيا  الكردستاني  العمال 
النار  اطالق  وقف  فى  المبادرة  هذه 
قنوات  فتح  كما   ، تقريبا  عامين  لمدة 
مع  سجنه  داخل  من  ”الدبلوماسية“ 
محاولة  في   ،2012 عام  منذ  أنقرة 
إلنهاء حركة كردية مسلحة بدأت قبل 
ألف   40 بحياة  وأودت  عقود  ثالثة 

شخص وأضرت باالقتصاد التركي.

في مارس عام 2014 ، طالب زعيم 
الحكومة  الكردستاني  العمال  حزب 
إلى  التوصل  بضرورة  التركية 
البالد  في  السالم  لعملية  قانوني  إطار 
استمرار  تضمن  خطوات  واتخاذ 
المفاوضات، كما أعلن فى رسالة نقلها 
أن  الماضي  سبتمبر  فى  شقيقه  عنه 
الصراع المستمر بين االكراد والدولة 
التركية يمكن حله فى ٦ أشهر فقط إذا 

استؤنفت المفاوضات.
الوحيد  هو  أوجالن  السيد  أن  أعتقد 
ووقف  العنف  حالة  إنهاء  على  القادر 
التركية  الدولة  بين  الدم  سلسال 
مثل  المسلحة  الكردية  والفصائل 
وصقور  الكردستاني  العمال  حزب 
الجماعات  من  وغيرها  كردستان 
الكردية المسلحة بتركيا ، فتأثير ”آبو“ 
يجعل  وشيوخهم  الكرد  شباب  على 
من خروجه من سجون تركيا فى ظل 
ضرورة  العنف  وقف  مبادرة  تبينه 
سقط  التي  لألزمة  سياسي  إليجاد حل 

فيها عشرات اآلالف من القتلى.
أوجالن  قيمة  تعرف  أن  أردت  إذا 
كيفية  إلى  فانظر  األكراد  نظر  فى 
تعامل تنظيم مثل اإلخوان مع مؤسس 
اإلختالف  مع  البنا  حسن  الجماعة 
الكردستاني  العمال  بين  األيديولوجي 
شعبية  أن  أعتبر  كنت  وإن  واإلخوان 
الحزبية  مرحلة  تخطت  أوجالن 
الكردية وصار هو نفسه حركة مستقلة 

لقب  أنفسهم  على  أتباعه  يطلق  حيث 
يُكنى  التي  آبو  إلى  نسبة  ”األبوجية“ 

بها أوجالن.
محبسه  من  أوجالن  خروج  أن  أعتقد 
قادر  فالرجل  كبيرة  مكاسب  يمثل  قد 
بالحركة  اعوجاج  أى  مقاومة  على 
 ، السياسية  تحالفاتها  وتقويم  الكردية 
وبدا  أوجالن  فكر  تطور  محبسه  ففى 
والنضال  الشعوب  أخوة  مبدأ  يتبنى 
الكردي  للتواصل  ودعا  المشترك 
وكل  اإلسالمي  المسيحي  العربي 
نجاح  أجل  من  األخرى  الشعوب 
يحتاجه  ما  وهو  السورية  الثورة 
فرقتهم  الذين  السوريون  الفرقاء 
وعواصمها  المعارضة  منصات 
األسد  بشار  أبقت  بصورة  المختلفة 
بعد ٦ سنوات من  السلطة  على رأس 

الثورة.
سراح  إطالق  من  تركيا  مكاسب 
إبقائه  من  مكاسبها  تفوق  قد  أوجالن 
وراء  من  مكاسب  لها  كان  إن  سجينا 
يراجع  أن  التركي  النظام  على   ، ذلك 
فسياسة  األكراد  تجاه  وسياساته  نفسه 
تجدي  لن  واإلعتقال  واإلقصاء  القتل 
والدم  عنفا  اإل  يولد  لن  والعنف  نفعا 
والضحايا  الدم،  من  المزيد  سيجلب 

دائما أبرياء من الجانبين.
الرئيس أردوغان أن يعمل على  على 
إيجاد حل سياسي للقضية الكردية وهو 
التاريخ وعليه  له  الذي سيذكره  األمر 
أن  يمكن  شريك  خير  أن  يدرك  أن 
الممتدة  األزمة  هذه  لحل  معه  يتعامل 
أوجالن  هللا  عبد  هو  عاما   40 منذ 
قلوب  فى  ”المقدسة“  لمكانته  نظرا 
األكراد .. الحرية ألوجالن .. الحرية 
لصاحب أى فكر .. الحرية للشعوب ..
*محسن عوض هللا. صحفي مصري 
السورية  القضية  فى  متخصص 

وباحث فى الشئون الكردية

في الذكرى /18/ من اعتقال أوجالن

سيهانوك ديبو.

مطر ذلك اليوم؛ أحجية.
منتصف شباط؛ أسود

تموج فيه األمنية.
قاراٌت خمسة أْم سجون خامسة

أقفلت على الحياة وأشهرت الَمديّة.
لم يقبل هوميروس؛ ُدمًى بشرية

ُعقاُب قفقاسيا اقتلعت قلبه الضحية.
اعتقال أوجالن؛ اعالن الخطيّة

وعبرةٌ؛ بأن َسجنَهُ لسجنِِه؛ نراها كل يوم 
من أيامنا: بأنها الحرية.

أيضاً  األنبياء  بأن  يدركون  األوجالنيون 
والمصلحين  والفالسفة  المبشرين  وكذا 
من  َذقُوهُ  ما  وذاقوا  وحوكموا  سجنوا  قد 
بينهم؛  استثناء؛  أوجالن  لكن؛   . الُمرِّ أَْمر 

لتراكم عشرات األسئلة والتي تؤكد  نظراً 
أجوبتها على هذا االستثناء. والخصوصية 
دام  الذي  أوجالن  اعتقال  بها  تفرد  التي 
إلى  عاصمة  من  يوم   138 ل  مالحقةً 
الحجم  يبرز  كان  انتقال  وكل  أخرى؛ 
قانونية  الال  امتهان  من  الممارس  الكبير 
وجدته  التي  الدول  لجميع  شرعية  والال 
خالل  من  أقّرت  والتي  استضافتها  في 
برلماناتها في أن يمنح إقامة تليق به كقائد 
حركة وممثل شعبه وأي اجراء يمنع من 
تسليمه إلى سلطة الذئاب في تركيا. لكن؛ 
من  تُْلفَظُ  القرارات  كانت هذه  ما  سرعان 
قبل أخطبوط المؤامرة التي أودت باعتقاله 
العام 1999؛ هذه من  في 15 شباط من 

زاوية قانونية محضة.
وأضعافها  معلنة؛  دولية  جهات  ست 
مشاركتها  خالل  من  أكدت  المعلنة؛  غير 
المأجور/  القتل  مهمة  إنجاز  في  الحثيثة 
سايكس  بعد  الدولتية  بأن  أوجالن  اعتقال 
بيكو؛ في حالة تَلَبٍُس كامل غير ناقص ال 
تشوبها شائبة؛ تملك النظرة نفسها في حجم 
العداء للقضية الكردية كمقدمة، ومفصل، 
القضية  تحقيق  ومنع  عدائها  لفهم  ومدخل 
الشرق األوسط بعمومه؛  الديمقراطية في 
متورطة بذلك في عمليات اعتقال أوجالن 
الذي يرمز في هكذا اعتقال إلى اعتقال أو 

محاولة اعتقال قائد وقضية.

ظروف الفكرية العالمية التي بدت في وقت 
بخواء  مشهودة  كانت  أوجالن؛  اعتقال 
فكري حاد. فسقوط النظام االشتراكي وما 
رافق ذلك من انحياز وتدفق من قبل أنظمة 
وبدت  قابلها  الذي  الجانب  إلى  اشتراكية 
على أشد خصومة لها؛ كان المشهود. وهذا 
المجتمعات  أكثر من نصف  الخواء جعل 
العربي  المجتمعين  وباألخص  الشرقية 
والكردي في وضع فكري صعب عصيب؛ 
إما التبرير والتسويف والتحجج من وعلى 
سقوط االشتراكية كنظام وليس كفكر، أو 
االرتداد إلى اللبرلة والنيو لبرالية/ الليبرالية 
الجديدة/ أو االنسالخ إلى اإلسالموية التي 
النظام  مواجهة  في  وحيد  ظهرت كخصم 
المنحى  على  التحول-حتى  الرأسمالي. 
االستقرار؛  عدم  بمرحلة  يمر  الفكري- 
قد ظهر  الفكري  االستقرار  بأن  وال نظن 
متماسكة  متجانسة  كحالة  اليوم؛  حتى 
وأوجالن  معينة.  جغرافية  بوتقة  تتخطى 
بنقدية  حللوا  الذين  القالئل  من  الفيلسوف 
المشيّدة،  االشتراكية  فشل  أسباب  بنّاءة 
ويكاد يكون األوحد في طرح البديل لذلك؛ 
المتمثل باألمة الديمقراطية، التي تبدو في 
ظل تسييد ظاهرة الخواء الفكري المتشيئة 
والبديل  الديمقراطي  المرشح  يكون  أن 
لتصحيح  الحقيقية  والفرصة  الثوري 
المشترك – كواقعة غير  العيش  مسارات 

موجودة في السابق- بين مكونات الشرق 
وعلى  استثناء.  دون  جميعهم  األوسط 
خالف تام للعالقات الجبرية المؤطرة التي 
مرت مئات من السنين؛ جاعلة شعوب في 
أو  معين  لشعب  تخضع  األوسط  الشرق 
فئة معينة حتى اللحظة؛ تسمى اليوم: زمر 

االستبداد وبؤر الخراب الشرق أوسطية.
األوجالنيون الكرد في كافة أماكن وجودهم 
سايكس  بعد  المستقطعة  الجغرافيات  من 
بيكو؛ كما  األوجالنيين العرب والسريان 
وغيرهم  والتركمان  والترك  اآلشوريين 
فكر  من  ما  بأنه  يدركون؛  القوميات؛  من 
أو فكرة جديدة خالصة يظهر/ تظهر حتى 
وتصويب  المكائد  صنوف  بشتى  تقابل 
سهام التشكيك والتشويه والتشويش؛ لتصل 
قريش  عليها.  الحرب  إعالن  درجة  إلى 
التي اتفقت على عشرة رجال أشداء لقتل 
الرسول محمد )ص( بُغية أن يتفّرق دمه 
بين القبائل جميعاً، سقراط المتهم بالهرطقة 
أثينا  محكمة  من نصف  أكثر  حكم  والذي 
لقتله متجرعاً بالسم، غاليلو المتهم من قبل 
محاكم التفتيش الكنسية بالمارق ألنه أثبت 
مركزية الشمس، وهوميروس الذي عاقبه 
كبده  من  أجزاء  ينتشلون  بُعقاب  زيوس 
أراد  ألنه  القفقاس  جبال  في  مَوثّقاً  وقلبه 
رشد  وابن  للبشر،  وتمييزاً  أفضل  تكويناً 
الذي ساوى حقيقة الفلسفة والشريعة، وال 

اختالف فيما بينهما. 
ظهور الفكرة القوية تشبه نموِّ زهرة على 
صخرة. وفكرة الحرية؛ مثلها مثل قوة عودة 
الشمس في كل شروق لها. أي أن عالمية 
عولمة  هي  أوجالن  اعتقال  في  المؤامرة 
القبض على فكره في زمن يبدو بأن الخواء 
كنظرية  واألوجالنية  يستمر،  لن  الفكري 
الشاغل  إشغال  على  الُمْقِدمة  هي  وفلسفة 
أكثر من  الذي ال بد أن ال يُترك مشغوراً 
األمة  فكر  في شمال سوريا؛ خطى  ذلك. 
الديمقراطية خطوات كبيرة ويتحول اليوم 
ومؤكدة  متألفة  مرنة  براديغما  حالة  إلى 
لحالة االختالف القومي والديني والثقافي، 
في  ثالث  كخط  ظهرت  ذلك  في  وهي 
اليوم كحل  السورية وتظهر  األزمة  بداية 
ديمقراطي لألزمة السورية برمتها؛ تفسير 
الحركة العمالقة التي تقودها النظام التركي 
استبعاد  في  األنظمة  من  تشبهه  من  مع 
لشمال  الديمقراطية  الفيدرالية  ممثلي 
الديمقراطية؛  الذاتية  اإلدارات  سوريا/ 
بفكر  المؤمنين  والعسكريين  السياسيين 
اجتماع  أي  أوجالن؛ من حضور  وفلسفة 
في  داعمة  السورية؛  األزمة  حل  يخص 
ذلك )أكرادها( الذين يفكرون حتى اللحظة 

بعقول غير عقولهم.
األوجالنيون يدركون بأن خصوم الحرية 
أوجالن؛  صورة  تشويه  حاولوا  وأعدائها 

غير  تفسير  ال  فكره؛  من  الخوف  بسبب 
عنه  يبتعد  كي  األرمني  أوجالن  ذلك. 
كي  الشيعي  العلوي  أوجالن  الكرد، 
عبثيّة  في عصر  يعيش  من  هدف  يصبح 
الملحد  أوجالن  الشيعي،  السني  الصراع 
كي يصبح فكره هدفاً لإلسالم المتطرف، 
األوجالنية خاطفة النساء كي يفقد الحاضنة 
ثورة  مثال  وفي  ووووو...  الشعبية، 
شمال  آفا-  روج  في  الديمقراطية  األمة 
سوريا؛ كم مرة قيل وال يزال أن مشروع 
تقسيم  الديمقراطية هو مشروع  الفيدرالية 
نفسها  اللحظة  وفي  سوريا؛  وانفصال 
يبوق )أكرادهم( بأنه مشروع ضد القومية 
إذا ما كان هناك شيء  الكردي.  والشعب 
سماع  حين  عنده  الوقوف  يستحق  جدي 
ذلك كله؛ فإنه المضي في هذا المشروع؛ 
األوسط  الشرق  في  األوجالنية  مشروع 
وبمسؤولية  بحزم  والوقوف  الديمقراطي؛ 
عند أخطائنا ونواقصنا وتصحيحها بثورية 

تليق حجم الفكر الثوري األوجالني.
إسقاط  لمحاولة  عشر  الثامنة  الذكرى  في 
نرى  أوجالن؛  اعتقال  األوسط/  الشرق 
بأننا في أول الطريق؛ بالرغم من اجتياز 
والمستقبل  الحالي  وأن  الصعبة؛  العقبات 
يؤكدان بأن األوجالنية تنتصر، والمؤامرة 
أوجالن  حرية  أما  لحظي،  بشكل  تفشل 

فمتوقفة على األوجالنيين؛ أوالً. 
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فيها  يدفع  لم  التاريخ  من  فترة  تمّر  لم 
تركيبة  من  تطوره  ضريبة  اإلنسان 
اجتماعية  تركيبة  إلى  أدنى  اجتماعية 
العالية  )الحرب  العظمى  فالحرب  أعلى. 
األولى( التي نَشبت نتيجة اشتداد التنافس 
والحداثة  الهيمنة  قوى  بين  اإلمبريالي 
وصراعها  والحديثة  التقليدية  الرأسمالية 
على النفوذ االستعماري، أفضت إلى تفُكك 
وسقوط  القديمة،  اإلمبراطورية  األنظمة 
مثل  دول  في  الحاكمة  اإلقطاعية  األُسر 
)روسيا، ألمانيا، النمسا والمجر، …(، كما 
أدت الحرب لتغيير الحدود الترابية للقارة 
وقامت  جديدة،  دول  وظهور  األوروبية 
الثورة الروسية )ثورة أكتوبر( التي طبقت 
عصبة  أُنِشئت  كما  اشتراكي،  نظام  أول 
من  انطالقاً  والتعاون  السلم  لنشر  األمم 
وودرو  األمريكي  للرئيس  الـ14  المبادئ 
ويلسون، ناهيك عن االتفاقيات والمعاهدات 
القوى  لمصالح  تبعاً  العالم  قّسمت  التي 

الُمنتصرة في الحرب.

خلّفت  فقد  االقتصادي  الصعيد  على  أما 
الحرب خسائر اقتصادية جسيمة بعد تدمير 
البنية االقتصادية واالجتماعية )كالمعامل 
والمساكن واألراضي الزراعية والطرق(، 
الزراعي  اإلنتاج  تراجع  إلى  أدى  ما 
والبطالة،  الفقر  وانتشار  والصناعي، 
في  االجتماعية  المفاهيم  بعض  وتغيرت 
األُسر بسبب التحاق الرجال بجبهات القتال 
وفقدان عدد كبير منهم لحياتهم في الحرب، 
وبالتالي كان لغيابهم أو وفاتهم السبب في 
األماكن  في  العمل  إلى  النساء  اضطرار 
التي كان الرجال فيها بأعداٍد لم يسبق لها 
تحتاج  المصانع  كانت  فقد  قبل،  من  مثيل 
للخدمة  ذهبوا  الذين  للرجال  بديل  إلى 
ذلك  ساعد  وقد  الحرب،  في  العسكرية 
النساء في نضالهن للمطالبة بحقوق المرأة.
مالية  أزمة  المتحاربة  الدول  عاشت  وقد 
الباهظة،  الحرب  نفقات  بسبب  خانقة 
بعد  األوروبية  الدول  مديونية  فازدادت 
لجوئها لالقتراض من الخارج، كما رّكزت 
لتنشيط  مستعمراتها  على  الدول  بعض 

األوروبي  التراجع  ومقابل  اقتصادها، 
استفادت دول أخرى من الحرب كالواليات 
االستفادة  هذه  لكن  األمريكية،  المتحدة 
األمريكية لم تدم طويالً حتى ظهرت أزمة 
الكساد الكبير 1929، نتيجة عدم استقرار 
المتحدة  الواليات  في  االقتصادي  الوضع 
حاجات  لتغطية  اإلنتاج  كثافة  وسياسة 
العالمية  الحرب  خالل  العالمية  األسواق 
بعض  في  المصانع  توقف  بسبب  األولى 
اإلنتاج  إلى  تحولها  بعد  األوروبية  الدول 
إلى  الدول  من  الكثير  وعودة  الحربي، 
اإلنتاج بعد انتهاء الحرب واالستغناء عن 
البضائع األمريكية، لهذه األسباب تكدست 
وتراكمت  المتحدة  الواليات  في  البضائع 
المعامل  من  الكثير  وأفلس  الديون 
وانتشرت  العّمال  تسريح  وتّم  والمصانع 
وتفاقمت  الشرائية  القوة  وضُعفت  البطالة 
المشاكل االجتماعية واألخالقية، ولم تلبث 
األزمة طويالً حتى اجتازت األطلسي إلى 
أوروبا، وكانت األزمة ضربة قوية للفكر 
واألنظمة  الحّر  الكالسيكي  االقتصادي 
الرأسمالية بصورة عامة، فقد تحّول النظام 
اقتصاد  إلى  الحّر  الرأسمالي  االقتصادي 
موّجه، وخضعت بعض القطاعات الحيوية 
وشركة  اإلنجليزية  الفحم  إنتاج  كشركة 
المترو الفرنسية لنظام التأميم. كما تدخلت 
والمزارعين  الصناعيين  لتوجيه  الدولة 
أسواق  وأغلقت  وتوعيتهم  والمستثمرين 
وتوقف  العالمية  التجارة  وجه  في  كثيرة 
التبادل التجاري واتبعت دول كثيرة سياسة 

االكتفاء الذاتي.

وعقب اندالع األزمة االقتصادية العالمية 
بدأت  الذي  التهديد  وأمام   ،1929 لسنة 
امتداد  أمام  البرجوازية  القوى  به  تشعر 
الكادحة  للطبقات  السياسي  الوعي 
والشعوب المستعمرة، ومخافة من ضياع 
لبعض  نفسها  تخضع  بدأت  مصالحها، 
الستمالة  والمالية  االقتصادية  الضوابط 
القوى العمالية والطبقات الشعبية لمواجهة 
الفاشية  والقوى  االشتراكي  الفكر  تهديد 
والنازية الصاعدة في الدول المهزومة في 
األمين  الُمعبّر  كان  وقد  العظمى،  الحرب 
اإلنجليزي  المفكر  هو  المرحلة  هذه  عن 
جون مينارد كينز الذي دعا إلى ضرورة 
تدخل جهاز الدولة لتحقيق مطامح الطبقات 
والصحة  والتعليم  التشغيل  في  العاملة 
والرعاية االجتماعية. ونتيجة لتبني القوى 
حدثت  كينز  ألفكار  الغربية  الرأسمالية 
والعمل؛  المال  رأس  بين  تاريخية  تسوية 
يسمى  ما  الذي ساعد على ظهور  الشيء 
بدولة  )المقصود  الرفاه“  ”دولة  بمشروع 
الرفاه هي الدولة المنظمة لرفاه المجتمع، 
إذ تتدخل الدولة في االقتصاد بهدف جعل 
وهو  مساواة(،  أكثر  االجتماعي  النظام 

المفهوم الذي اندمج في ”مشروع مارشال“ 
بعد الحرب العالمية الثانية التي كانت تلوح 
في األفق بعد وصول األنظمة الدكتاتورية 
إلى السلطة في بعض البلدان كالنازية في 
ألمانيا والفاشية في إيطاليا، كما أن انهماك 
أزماتها  معالجة  في  الدول  من  الكثير 
ما  خطورة  عن  تغفل  جعلها  االقتصادية 
انتهاك  من  العالمي  الصعيد  على  يجري 
لقرارات المنظمة الدولية وعودة إلى مبدأ 
ولقد  الدولية،  المعاهدات  وخرق  التسلّح 
النظام  مباشرة  بطريقة غير  األزمة  قّوت 
النظر  بغّض  بها  يتأثر  لم  الذي  الشيوعي 

عن أزماته الداخلية.

الكبرى  االقتصادية  األزمة  كانت  وهكذا 
األولى  العالمية  الحرب  نتائج  من  نتيجة 
العالمية  الحرب  قيام  أسباب  من  وسبباً 
الثانية، التي وما أن انتهت حتى أفُل معها 
نجم اإلمبراطوريتين الفرنسية واإلنكليزية، 
وطفا إلى السطح عصر السيادة األمريكية 
مع معارضة من االتحاد السوفيتي ودول 
الكتلة االشتراكية، وكانت هذه بداية الحرب 
االشتراكي  الشرقي  المعسكر  بين  الباردة 
واليابان  الرأسمالي  والغرب  جهة  من 
تهمنا  اإلطار  هذا  وفي  أخرى،  جهة  من 
اإلشارة إلى حالة االقتصاد األوروبي غداة 
منهار  االقتصاد  هذا  كان  حيث  الحرب، 
االقتصاد  من  جزء  تحويل  بسبب  كلياً، 
الوقت  الحربي، في  االقتصاد  إلى  المدني 
أفضل  في  األمريكي  االقتصاد  كان  الذي 
تّم  الحرب  نهاية  ومع  أنّه  حيث  حاالته، 
االقتصاد  إلى  الحربي  االقتصاد  تحويل 
زخماً  أعطاه  مما  األمريكي  المدني 
وإمكانيات إنتاجية كبيرة، لكن هذا التحويل 
من جهة أخرى ولّد خطر انكماش االقتصاد 
األمريكي وتكرار سيناريو أزمة 1929، 
مارشال“  ”مشروع  فكرة  كانت  هنا  من 
خدمة  أوروبا  تعمير  إعادة  إلى  الهادفة 
أسواق  بتوفير  وذلك  األمريكي  لالقتصاد 
له ومن ثم بعث شريك له في المستقبل. وقد 
أوروبا  إلى  األمريكية  المعونات  تضمنت 
هبات نقدية وعينية باإلضافة إلى قروض 

ميسرة.

إن األمر األكثر أهمية في مشروع مارشال 
هو ما ترتب عليه من توجهات في السياسة 
خروج  فعند  االقتصادية،  والمؤسسات 
ظل  وفي  الحرب  من  األوروبية  الدول 
اقتصاد الحرب كان من الممكن أن تتوجه 
البناء  إعادة  عند  األوروبية  الحكومات 
إلى االستمرار في األخذ بسياسات التقييد 
التشغيل  لتحقيق  كينز  ”نموذج  والرقابة 
مارشال  مشروع  جاء  ولكن  الكامل“. 
التجارة  بتحرير  اإلسراع  على  القائم 
تم  وبذلك  التجارية،  القيود  وإزالة  الدولية 

العالمي  االقتصادي  النظام  أساس  وضع 
انتقال  وحرية  التجارة  حرية  على  القائم 
وذلك  واالستثمارات،  األموال  رؤوس 
 )World Bank( من خالل البنك الدولي
وصندوق النقد الدولي )IMF( واالتفاقية 
والتجارة  الجمركية  للتعرفة  العامة 
منظمة  إلى  تحولت  التي   )GATT(
العالمية )WTO( الحقاً، وكانت  التجارة 
المرحلة  بداية  والمؤسسات  األفكار  هذه 
الجنينية لمرحلة ”العولمة“ التي أصبحت 
جدار  سقوط  مع  الدولية  للعالقات  عنواناً 
السوفيتي  االتحاد  وانهيار   1989 برلين 
السياسة  وسيادة  الشيوعية  ومنظومته 
)الليبرالية  ليبرالية  النيو–  االقتصادية 
السياسة  بأنها  تُعّرف  والتي  الجديدة(، 
االقتصادية التي جاءت في صورة انقالب 
على دولة الرفاه الكينزية التي سادت في 
وبُعيد  الحربين  بين  ما  فترة  في  الغرب 
النيو–  وتعرف  الثانية،  العالمية  الحرب 
الريغانية  التاتشرية–  باسم  أحياناً  ليبرالية 
فترة  خالل  الغرب  في  سادت  التي  أي 
حكم حزب المحافظين البريطاني بزعامة 
الجمهوري  والحزب  تاتشر،  مارغريت 
ومن  ريغان  رونالد  بزعامة  األمريكي 
بعده جورج بوش األب، وتؤمن الليبرالية 
الجديدة بالنظرية الداروينية االجتماعية في 
االقتصاد، وترى أنه ال بديل عن المنافسة 
الشركات  لصالح  ضوابط  دون  الُمطلقة 
العمالقة على نطاق الكوكب دون حدود أو 
للتدخل  الحد األدنى  قيود، وشعارها دولة 

تمهيداً لما يلي:

حرية تجارة السلع والخدمات.
حرية تداول رأس المال.

حرية االستثمار.
إلغاء القطاع العام وسيادة الخصخصة.

طبيعية  ظاهرة  االجتماعية  الالمساواة 
سويّة.

الحدود والقيود  إلى تهاوي  ومن ثم دعت 
األعمال  ديناصورات  لصالح  الحمائية 
واالقتصاد، ذلك أن ”البقاء لألقوى“ وإن 
ذلك  كل  مصيرها“،  تستحق  ”الضحية 
تحت مسمى ”العولمة“ أو ”عصر ما بعد 
”دمج  عملية  بأنه  فُّسر  ما  وهو  الحداثة“ 
والثقافة،  القوة  تتداخل  حيث  اقتصادية“ 
هو  أولهما:  أمران،  ذلك  في  وساعد 
وما  الهائل  والتكنولوجي  العلمي  التطور 
ترتب عليه من ثورة في وسائل االتصال 
الفضائية،  المحطات  وانتشار  واإلعالم 
الكوكب  أنحاء  لكل  برامجها  تبث  التي 
األقاليم  سكان  بذلك  لتربط  البشر  ولكل 
ناهيك  سابقاً،  له  مثيل  ال  بشكل  المتفاوتة 
عن ثورة المعلومات الهائلة التي تجسدها 
شبكة األنترنت والذكاء الصنعي والهندسة 
الحيوية، وهذا األمر الذي فرضته العولمة 

ليس مطروحاً للقبول أو الرفض، فهو واقع 
نعيشه  الذي  العصر  ظواهر  أحد  أصبح 
وليس أمامنا إاّل أن نقبل به ولكن علينا أن 
نعرف كيف نتعامل معه لنكون أكثر تأثيراً 
جاء  قيّمي،  فهو  الثاني:  أما  عالمنا.  في 
لنمط  االحتكاري  التوسعي  الطابع  نتيجة 
اقتصاد  فرض  الذي  الرأسمالي  اإلنتاج 
السوق على العالم وتعزز باتفاقية منظمة 
التجارة العالمية، ونشاط الشركات متعددة 
يجعل  الذي  هو  الجانب  وهذا  الجنسية، 
من العولمة مسألة خالفية لما لها من آثار 
تحد من دور الدولة التقليدي ومن سلطاتها 
والسيادة  السياسية  الحدود  تأثير  لتضعف 
الوطنية، في مقابل سطوة وهيمنة المركز 

الرأسمالي.

المخاوف  إلى  اإلشارة  من  بد  ال  وهنا 
البطالة  نتيجة  التقنية  الثورة  تثيرها  التي 
حلول  بسبب  تنشأ  أن  يمكن  التي  الُمكثفة 
التقنيات الحديثة مكان العمالة في األنشطة 
القديمة، لكن هذه التقنيات يمكن أن تولّد في 
العمالة من  على  إضافياً  ذاته طلباً  الوقت 
خالل خلق سلع وخدمات جديدة، لكن هذا 
الطلب له شروطٌ خاصة من حيث المهارة 
والتأهيل والنوعية، وهنا يظهر أثر الثورة 
الدخول  توزيع  في  الجديدة  التكنولوجية 
بحيث  بينها  فيما  أو  البلدان  داخل  سواء 
األكثر  الفئات  لصالح  العملية  هذه  تجري 
ولمصلحة  الجديدة  بالتكنولوجيا  احتكاكاً 
واألكثر  العصرية  االختصاصات 
المجاالت  حساب  على  وذلك  حداثة، 
واالختصاصات التقليدية، كما إنها ستكون 
لمصلحة كبار المنتجين والشركات متعددة 
الجنسية، وبديهي إنها ستكون في مصلحة 
الهوة  من  يزيد  ما  تطوراً،  األكثر  الدول 
والدول  المتقدمة  الدول  بين  التكنولوجية 
التكنولوجية،  التبعية  من  ويزيد  النامية 
االقتصادية.  التبعية  إلى  تضاف  التي 
ونتيجة  العشرين  القرن  خمسينيات  فمنذ 
العالقات  والحقاً  االستعمارية  للعالقات 
العالم  دول  ظلت  الجديدة  االستعمارية 
مجرد  وأمريكا،  ألوروبا  تابعة  الثالث 
وسوقاً  الرخيصة  الخام  للمواد  َمصدر 
لمنتجاتها المصنعة األعلى سعراً، وترسخ 
المجحفة  الشروط  خالل  من  األمر  هذا 
الخام  المواد  تصدير  إن  الدولية،  للتجارة 
وبيع اليد العاملة الرخيصة أديا إلى ”جيوب 
من الحداثة “ في بحر من ”التخلف“، وهو 
المتفسخ“  ”االقتصاد  اسم  عليه  أطلق  ما 
التبعية“،  ”نظرية  منظري  بعض  بحسب 
ألنه لم يكن هناك أي ارتباط بين المنتجين 
الشركات  أن  إذ  والمستهلكين،  المحليين 
توظف  أن  على  تحرص  الجنسية  متعددة 
العتبارات  النامية  الدول  في  استثماراتها 
باإلضافة  العاملة  اليد  منها رخص  عديدة 

أو  فالصناعوية  البيئية؛  االعتبارات  إلى 
التطور الصناعي السريع المنفلت من أي 
عقال أو اعتبارات بيئية/ أخالقية والتنافس 
القائم على هدف تحقيق الربح األعظمي، 
ذات تأثير معاكس على الموارد الطبيعية 
وباألخص الموارد غير المتجددة، فقد أدى 
االقتصاديات  في  والكبير  السريع  النمو 
معدالت  تزايد  إلى  المتقدمة  الصناعية 
المختلفة،  بأنواعها  الطاقة  من  االستهالك 
ناهيك عن النمو السكاني الهائل لعدد سكان 
تحويل  إلى  أفضى  هذا  كل  المعمورة، 
ما  ُمصنّعة،  موارد  إلى  الطبيعية  الموارد 
تسبب بارتفاع معدالت التلوث من انبعاثات 
غازية ونفايات، األمر الذي أدى إلى زيادة 
معدالت التحلل البيئي المعاصر واستنزاف 
تكونها  استغرق  التي  الطبيعية  الثروات 
آالف السنين خالل فترة قياسية، وبالتالي 
إضافة معوقات وقيود جديدة إلى عمليات 
االجتماعية  والرفاهية  االقتصادية  التنمية 
ارتفاع  بسبب  النامية،  الدول  في  وخاصة 
لصيانة  الضرورية  االقتصادية  التكاليف 
ذلك  إلى  يضاف  الطبيعية.  الموجودات 
تكتظ  النامية  الدول  في  الفقراء  أحياء  أن 
ال  الذين  الريفيين  المهاجرين  بهؤالء 
يملكون أرضاً ويتحولون إلى عمال أجراء 
بغّض  الشغل  وراء  السعي  على  أجبروا 
النظر عن مستوى التعويض وتحت أكثر 
أحياء،  بقائهم  إنسانية لمجرد  الظروف ال 
أزمات  أمام  المجال  فتح  ما  سبق  ما  كل 
ومشكالت وجودية تتجاوز نطاق البلدان، 
نامية كانت أم متقدمة، لتغدو كوكبية تهّدد 

الجنس البشري بأكمله.

على  العالم  التبعية“  ”نظرية  قدمت  لقد 
هي  غنية  دول   : قطبين  من  مؤلف  أنه 
العالمي،  الرأسمالي  للنظام  ”المركز“ 
ودول فقيرة هي ”تابعها“ أو ”محيطها“؛ 
بالد المحيط هذه أجورها زهيدة تفرضها 
نظم قهرية تحبط اتحادات العمال المستقلة 
ويستغلها  االجتماعية،  والحركات 
الرخيصة  العمالة  أجل  من  ”المركز“ 
والموارد الطبيعية )نفط ومعادن ومياه…( 
فإن  لذلك  الخصبة،  والتربة  الرخيصة 
للكل  أجزاء  هي  والغنية  الفقيرة  الدول 
نفسه أي )النظام الرأسمالي العالمي(، وإن 
المباشرة  النتيجة  هو  المحيط  في  التخلف 
يتكرر  وبالعكس، حيث  المركز  للنمو في 
على  ”المحيط“  على  ”المركز“  تَسلّط 
المتكافئة  غير  العالقات  من  سلسة  امتداد 
تتدفق من السلطة وفائض القيمة والهيمنة 
الثمن.  باهظة  والمنتجات  األيديولوجية 
على  ال  الضوء  تُسلّط  العالقات  وهذه 
أيضاً  للرأسمالية فقط، بل  العالمي  الطابع 

على حقيقة أن 

hoş gelmedi ال مرحبا بك 

سيف دين عرفات

ونقرأ  نشاهد  أيام  ثالثة  ومنذ  هكذا 
هاتين الكلمتين التركيتَين في كثير من 
الصادرة  االلمانية  والمجالت  الجرائد 
ترحيب  عدم  عن  تعبر  التي  حاليا، 
تركيا  وزراء  رئيس  بمجيء  األلمان 

بنيالي يلدرم الى ألمانيا.
أردوغان  ر.ط.  التركي  الرئيس 
والمعايير  االوجه  ذو  سياسته  باتت 
المزدوجة والمتعددة معروفة فهو يقوم 
السياسية  نارالعالقات  باشعال  احيانا 
دولة  اي  او  الجوار  دول  وبين  بينه 
النار  باطفاء  بنفسه  يقوم  ولكنه  أخرى 
منه  تقترب  النار  بأن  يشعر  عندما 

وبين  بينه  العالقات  هنا  مثال  وأبسط 
بوتين وبينه وبين بشار االسد وال داع 

لذكر التفاصيل المعروفة.
كان أردوغان وقبل االنقالب المزعوم 
تموز  منتصف  في  حدث  الذي 
يتكلم بشكل شبه يومي  الماضي، كان 
وحرية  والرأي  التعبير  حرية  عن 
االقليات  وحماية  والمعتقدات  األديان 
وعدم اللجوء الى التعذيب في السجون 
وكان يتبجح ويفتخر بعدم وجود قانون 
عن  يتكلم  وكان  تركيا  في  االعدام 
وكل  الديموقراطية،  القيم  من  غيرها 
االتحاد  دول  سيخدع  كان  بأنه  همه 
االوربي ليقبلوا به في اتحادهم، ولكنه 
عن  تراجع  المزعوم  االنقالب  وبعد 
عادتها  الى  حليمة  ورجعت  ذلك  كل 

القديمة.
رأى  الماضية  القليلة  االشهر  ففي 
 12 تحويل  كيفية  بأجمعه  العالم 
تشبه  اطالل  الى  كوردستانية  مدينة 
وكيفية  حاليا،  وحمص  حلب  اطالل 
وزج  ڀ  د  ه  ال  حزب  مكاتب  حرق 
تعسفي  بشكل  الحزب  هذا  قيادات 
من  الكورد  البلديات  رؤوساء  واقالة 
على  اشخاص  ووضع  مناصبهم 
وتبيّن  منهم،  بدال  أردوغان  مقاس 
كان  التي  الديموقراطية  القيم  كل  بأن 
فبحجة  نفاق،  في  نفاق  بها  ينادي 
االرهاب واالنقالب وضع المائات من 
آالف  وطرد  السجون  في  الصحفيين 

المدارس   )) ))بتطهير  وقام  القضاة 
االجراءات  من  وغيرها  والجامعات 
تناسب  ال  التي  والالقانونية  القاسية 
وضعه  الذي  التركي  الدستور  حتى 

العسكر.
تركيا  ان  هو  اآلن  واضحا  بات  ما 
سيقوم باالستفتاء على النظام الرئاسي 
بتاريخ 1٦ / 4 / 2017 م لكي تكون 
والتشريعية  القضائية  السلطات  كل 
وباالصل  أردوغان  بيَدي  والتنفيذية 
ما  ظهور  منذ  الحال  واقع  كان  هكذا 
العربي منذ حوالي ستة  بالربيع  ُسّمَي 

سنوات.
باالنتحار  اآلن  تقوم  تركيا 
الوقت  بنفس  وتقوم  الديموقراطي 
الحالي  دستورها  على  باالنقالب 
وتدخل اآلن في جو مشابه لجو ألمانيا 
البعثية  السياسة  وجو  النازية  الهتلرية 
في العراق وسوريا وغيرها من الدول 
على  ظهرت  التي  والشوفينية  الفاشية 

مسرح التاريخ القريب والماضي.
االشهر  في  قامت  االردوغانية  تركيا 
الحالية  االيام  في  وخاصة  القديمة 
االعالمية  ماكنتها  بكل  مكثفة  بدعاية 
قامت  المرتزقة،  من  وعمالئها 
النظام  لتحويل  والدعاية  بالترويج 
وباتت  رئاسي  نظام  الى  البرلماني 
بقي  ان  اليها  الوصول  من  جدا  قريبة 
االيام  في  الحياة  قيد  على  أردوغان 
تجري  الدعاية  هذه  القادمة،  واألشهر 

سكون  دون  من  يتدفق  الذي  كالنهر 
وأنقرة  استانبول  في  فقط  وليس 
وازمير وشمال كوردستان ولكن أيضا 
في ألمانيا وهدف تلك البروبوغاندا هو 

التصويت بنعم لصالح أردوغان.
لبنيالي  أمر غريب عندما سيُسمح  انه 
ألمانيا  وسط  في  بالدعاية  يلدرم 
هامش  على  للقضاء  الديموقراطية 
سيأتي  فهو  تركيا،  في  الديموقراطية 
نوردهاين  والية  الى  المقبل  السبت 
مدينة  الى  وبالتحديد  فيستفالن 
أوبَرهاوزن وسيعرض بضاعته ربما 
هناك  أردوغاني  آالالف  عشرة  على 
بلون  مزركش  أحمر  بحر  وسط  في 
به  سيقوم  ما  وكل  التركية،  االعالم 
بنيالي يلدرم ) ان ُسمح له بذلك ( ما هو 
اال ذر الرماد في العيون لكي ال يروا 
في  الديموقراطية  اعدام  مشنقة  حبل 
أردوغان  مريدي  يخّدر  ولكي  تركيا 

في ألمانيا لدفعهم الى التصويت بنعم.
يوم  أيضا  يلدرم  بنيالي  وسيشترك 
ميونيخ  مؤتمر  في  مساءا  السبت 
يعرض  وقد  االمن  بقضايا  الخاص 
الرجل  وهذا  هناك  الكاسدة  بضاعته 
هو محل ثقة كبيرة من قبل أردوغان 
أردوغان  يطلبه  ما  كل  بتنفيذ  ويقوم 
بشكل حرفي، ومن الجدير بالذكر هنا 
ثالثة  حوالي  ألمانية  في  يتواجد  بأنه 
ضمنهم  من   ( تركي  مواطن  ماليين 
يحق  هؤالء  ومن   ) أيضا  الكورد 

التصويت  ونصف  مليون  لحوالي 
للتذكير  ألمانيا  في  وهنا  واالستفتاء، 
أردوغان  حزب  لصالح  أيضا صّوت 
الذي  الناخبين  مجموع  من   %  59,7
البرلمانية  االنتخابات  في  صوتوا 
عام  من  نوفمبر  شهر  في  التي جرت 

2015 م.

ألمانيا  هنا هل ستسمح  الكبير  السؤال 
ألمانيا  في  بالدعاية  يلدرم  بنيالي  بقيام 
نفس  كل  على  للقضاء  الديموقراطية 
الجواب  تركيا؟  في  ديموقراطي 
سنصحل عليه يوم السبت المقبل ولكن 
ليس بالضرورة أن تقبل ألمانيا بذلك، 
فمثال رفضت المحكمة االدارية العليا 
الماضي  العام  في  مونستر  مدينة  في 
مباشرة  كلمة  بالقاء  ألردوغان  طلبا 

عن طريق الفيديو في مدينة كولن.

ميركل  المستشارة  اوراق  بأن  أعتقد 
أردوغان  أوراق  من  أقوى  اآلن 
الحكومة  استمعت  وان  االبتزازية 
االلماني  الشارع  نبض  الى  االلمانية 
بالدعاية  يلدرم  بنيالي  تمنع  أن  عليها 
 ، ألمانيا  وسط  في  الكاسدة  لبضاعتها 
الحزب  من  ميركل  المستشارة  وعلى 
الديموقراطي المسيحي ونائبها گبرئيل 
الديموقراطي  االشتراكي  الحزب  من 

أن يقوال بكل وضوح لبنيالي يلدرم: 
.hoş gelmedi ال مرحبا بك –


