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YPJ كيمي أول بريطانية في صفوف الـ

وفد روج آفا يلتقي برئيس حزب روسيا العادلة
بعَد االنتهاِء من المؤتمر الكردّي السادس 
موسكو  الروسية  العاصمة  في  أقيَم  الذي 
وفُد  ألتقى  فبراير 2017  شباط/   15 في 
المشتركة  الرئيسة  من  المؤلف  آفا  روج 
لحزب االتحاد الديمقراطي آسيا عبد هللا، 

ورئيس المجلس التنفيذي لمقاطعة كوباني 
أنور مسلم في العاصمة الروسية موسكو، 
"سيرغي  العادلة  روسيا  حزب  بمؤسس 

ميرونوف". 

وفُد روج آفا يلتقي بالمعهِد الروسيِّ للدراسات 
االستراتيجية

للدراسات  الروسي  المعهد  من   بدعوٍة 
ممثالً  آفا  روج  وفُد  زاَر  االستراتيجية، 
االتحاد  لحزب  المشتركة  بالرئيسة 
الديمقراطي آسيا عبدهللا، ورئيس المجلس 
التنفيذي لكانتون كوباني أنور مسلم، وممثل 

موسكو  في  الديمقراطي  االتحاد  حزب 
إدارة  باستقبالهم  وكان  علي.  عبدالسالم 
فالديميرفنا  آنا  بالدكتورة  ممثالً  المعهد 

كالزيفا، وآليك يورفيج. 
األزمة  حول  الحواَر  اللقاء  وتناوَل 

الديمقراطية  الفيدرالية  وحل  السورية، 
لشمال سوريا، متركزاً على الدور الكبير 
التي تبذله وحدات حماية الشعب والمرأة 
التصدي  في  الديمقراطية  سوريا  وقوات 
أثبتت  قد  آفا  تجربة روج  وإن  لإلرهاب. 
المشترك،  للعيش  التأسيس  في  نجاحها 
والدور التي تقوم بها المرأة وخاصة من 
خالل نظام الرئاسة المشتركة في الهيئات 
إضافةً  والقضائية؛  والتشريعية  التنفيذية 
إلى دورها المهم في الحرب ضد اإلرهاب.
في  الوفد  مشاركة  بعد  اللقاء  بأن  يُذكر 
المؤتمر المنعقد في موسكو بعنوان: تقاسم 
الكرد.  ودور  األوسط،  الشرق  في  النفوذ 
حيث شارك في المؤتمر قرابة 70 شخصية 
سياسية وأكاديمية وأحزاب كردستانية من 

.PYD بينهم حزب االتحاد الديمقراطي

شبيبة الــ PYD يعقدون مؤتمرهم الثاني في 
عفرين

 PYD الديمقراطي  االتحاد  حزب  عقد 
حزب  لشبيبة  الثاني  السنوي  المؤتمر 
مقاطعة  في   PYD الديمقراطي  االتحاد 
الثقافي  المركز  صالة  في  وذلك  عفرين، 
وبحضور140عضو  جنديريس  بناحية 
الضيوف  وعشرات  الحزب،  شبيبة  من 

المدعويّن إلى المؤتمر.
بالحضور  جانستان  رحبت  بداية   
والضيوف واألعضاء، وبعدها تم الوقوف 
دقيقة صمت على أرواح الشهداء، من ثم تم 
دعوة أعضاء الديوان، وبدأت أمينة أوسي 
الحزب  في مجلس  التنفيذية  الهيئة  عضو 
السياسي  الوضع  عن  بالحديث  آفا  بروج 
في الوقت الراهن، وعن دور الشبيبة على 
إنهم إلهام صنع المستقبل المشرق، وهنأت 

شبيبة الحزب على انعقاد هذا المؤتمر. 
و من ثم تحدثت روناهي عضو منسقية الـ 
قامت  حيث  عفرين،  مقاطعة  في   YÇR
بتهنئة  شبيبة الحزب على انعقاد المؤتمرـ 
وأثنت على دور شبيبة الـ PYD في توعية 

وأن  السياسية،  الناحية  من  الشباب  فئة 
شبيبة الحزب يعدون الركن األساسي في 
مقاطعة عفرين، باإلضافة إلى المنظمات 
قهرمان  محمد  وبارك  األخرى،  الشبابية 
ممثل هيئة الشباب والرياضة في مقاطعة 
وضح  وبدوره  المؤتمر،  انعقاد  عفرين 
السياسية  الحياة  في  الحزب  شبيبة  دور 
يمثله  الذي  السياسي  والثقل  والمجتمعية 

شبيبة الحزب في المجتمع.
التهنئة  برقيات  من  العديد  قراءة  وتم 
االتحاد  حزب  لشبيبة  العام  المكتب  منها 
الديمقراطي PYD في روج آفا، الشباب 
وقامت  كردستان،  باكور  في  الكرد 
الشبيبة  إلدارة  العمل  آلية  بقراءة  بيريفان 
في المقاطعة، وتاله قراءة التقرير السنوي 
مقاطعة  في   PYD الـ  لشبيبة  التنظيمي 
توجيهات  قراءة  تم  النهاية  وفي  عفرين، 
القائد عبدهللا أوجالن، بعدها تكفل الديوان 

بإدارة المؤتمر حتى النهاية.  

حمدان: التناغم الروسي التركي هو مجرد غزل وتخبط وفشل من حكومة 
العدالة والتنمية

Fedraliya demorkatîk Ii paytexta Lubnanê hate ravekirin

′Bi ruhê berxwedana Îmraliyê, em ê  8′ê adarê pêşwazî 
bikin′

Kongreya Star bi boneya Roja 
Cîhanî ya Jinê, li herêmên Kan-
tona Cizîrê rêzesemîneran lidar 
dixe.
Dirbêsiyê
Semîner li Navenda Çand û 
Hunerê ya bajêr bi beşdari-
ya bi dehan şêniyên herêmê, 
Endamên Saziyên Civakî û 
Leşkerî hat dayîn. Semîner 
bi rêzgirtinê dest pê kir. Pişt-
re nirxandinên Rêbertiyê yên 
derbarê Roja 8′ê adarê de, hatin 
guhdarkirin.    

Di semînerê de, Endama 
Rêveberiya Kongreya Star a 
Kantona Cizîrê Henîfe Mi-
hemed axivî, roja 8′ê adarê 
li tevahî jinan û Rêberê Gelê 
Kurd Abdullah Ocalan pîroz 
kir. Henîfe wiha got: ″Di dîrokê 
de, jinê li hember sîstemên 
desthilatdar serî hilda, gelek 
têkoşîn da meşandin û mafê 
xwe bidest xist.″
Endama Rêveberiya Kongreya 
Star Narvîn Dêrik jî anî ziman 
ku Ocalan ji bo parastina mafê 

jinê, gelek têkoşîn da meşandin 
û bi felsefeya xwe jinên têkoşer 
ên wekî Sakîne Cansiz, Zîlan, 
Bêrîtan û bi hezaran jinên Kurd 
ên ku li çiyayên Kurdistanê ji 
bo azadiya xwe têdikoşin, ava 
kir.
Di heman çarçoveyê de, 
semînerek li salona Ciwan a 
bajaroka Zirganê bi beşdariya 
bi dehan jinên Kurd û Ereb, hat 
dayîn. Di semînerê de Endamên 
Kongreya Star bang li jinan 
kirin ku îdeolojiyeke xurt ava 

′Kesên ku yekîtiya Kurdan asteng dikin, xiz-
meta berjewendiyên dijmin dikin′

Rewşenbîr û partiyên siyasî 
dane zanîn ku kesên ku li 
pêşiya yekîtiya gelê Kurd dibin 
asteng, li dijî doza Kurd dixe-
bite û xizmeta berjewendiyên 
dijmin dikin.

Yekîtiya  Rewşenbîrên Kan-
tona Cizîrê şaxê Amûdê di 
bin dirûşmeya ″Yekîtiya gelê 
Kurd û lidarxistina Kongre-
ya Neteweyî ya Kurdistanî îro 
berî sibe″ de li salona Newroz 
a bajarê Amûdê civînek lidar 
xist.
Di civînê de, Partiya Hevben-
diya Niştîmanî ya Kurdistanî, 

Partiya Wîfaq a Niştîmaniya 
Demokratîk li Sûriyê, El-Partî, 
Partiya Şiyûyî ya Kurdistanî, 
PYD, Partiya Yeklîtiya 
Niştîmaniya Azad, Partiya Aş-
tiya Demokratîk a Kurdistanî û 
bi dehan rewşenbîr, amade bûn.
Civîn bi rêzgirtinê dest pê 
kir. Piştre Endamê Yekîtiya 
Rewşenbîran a Kantona Cizîrê 
şaxê Amûdê Kurdyar Dirêyî 
axivî û diyar kir ku hin partiyên 
siyasî yên Kurd li pêşiya 
yekîtiya gelê Kurd û lidarxis-
tina Kongreya Neteweyî ya 
Kurdistanî dibin asteng û got: 
″Ev kes xizmeta berjewendiyên 

dijminên gelê Kurd dikin.″
Kurdiyar bang li hemû partiyên 
siyasî yên Kurd kir ku xwe ber-
pirsyar bibînin û ji bo lidarxis-
tina Kongreya Neteweyî ya 
Kurdistanî bixebitin.
Piştre beşdaran nîqaş kirin û 
anîne ziman ku divê Kurd di vê 
pêvajoya hestyar de, yekîtiya 
xwe ava bikin.

Di dawiya civînê de, biryar hat 
girtin ku di demên pêş de ji 
bo yekîtiya gelê Kurd û lidar-
xistina Kongreya Neteweyî ya 
Kurdistanî, meşek bê lidarxis-
tin.

Dewleta Tirk û DAIŞʹê di Babê de lihev kirine

Artêşa Tirk a dagirker û çeteyên 
DAIŞ‘ê di Babê de lihev kirin, 
Li gorî itîfaqa wan dê çeteyên 
DAIŞʹê xwe ji bajar bikşînin.
Li gorî agahiyên  ku ajansa me 
(ANHA) bi dest xistine, şevê 
din artêşa Tirk a dagirker û 
çeteyên DAIŞ‘ê di bajarê Babê 

de hevpyemanek imze kirine, 
li gorî wê dê çete xwe ji Babê 
bikşînin û bajar radestî Arêtşa 
Tirk bikin.
Çavkaniyan ji hundirê bajar jî 
gotin ku çeteyên DIAŞʹê ji duh 
vex we jib ajar dikşînin û heta 
niha ji sedî 70ʹyî bajar ji aliyê 

Artêşa Tirk ve hatiye dagikirin.
Artêşa Tirk a dagirker ev çend 
meh in hewl dide ku bajarê 
Babê bi temamî dagir bike. Lê 
ji ber ku çeteyên DAIŞʹê qebûl 
ne kirin bajar radestî wan bikin 
û bi wan re şer kirin, Arêtşa 
Tirk gelek windahî dan.
Arêtşa Tirk a dagir ker ji 24ʹê 
tebaxa 2016ʹan de ve û piştî 
hevpeymana bi çeteyên DAIŞʹê 
re bajarê Cerablus dagir kir, 
Dewleta Tirk di anva 2 saetan 
de û bê ku tu şer di navbera wan 
û çeteyan de derkeve bajar da-
gir kirin.

ʹDivê her netewek parastina zimanê xwe bikeʹ
GIRKÊ LEKÊ- Rewşenbîrên 
Girkê Legê  bi boneya roja 
zimanê dayîkê semînerek lidar 
xistin. Semîner bi diruşmeya 
ʺDivê her netewek parstina 
zimanê xwe bikeʺ hate lidar-
xistin. Yekîtiya Rewşenbîran 
a Girkê Legê bi boneya roja 
Cîhanê ya Zimanê Dayîkê 
semînerke lidar xist. Di 
semînera ku bi diruşmeya ̋ Divê 
her netewek parstina zimanê 
xwe bikeʺ hate lidarxistin de bi 

dehan rewşenbîrên Girkê Legê, 
endamên Komeleya Çandî ya 
Suryanî û nûnerên partiyên 
siyasî jî beşdarî semînerê bûn.
Sermîner bi rêzgirtinê destpê 
kir, paşê Hevserokê Yekîtiya 
Rewşenbîran a Kantoan Cizîrê 
Xalis Misewer li ser dîroka zi-
man û girîngiya ziman di ava-
kirina mirovahiyê de axivî.
Di semînerê de her wiha 
Endamê Rêveber ê  Yekîtiya 
Rewşenbîrên Girkê Legê Bar-

dost Mîtanî, Endaamê Ykîtiya 
Rewşenbîran a Dêrikê Mel-
van Resûl û Endamê Partiya 
Pêşverû ya Kurd a Sûriyê Le-
wend Îbrehîm axivîn.
Di axavtinan de bal hate ki-
şandin ser giringiya ziamanê 
dayikê û parastina wê û hate go-
tin ku divê hemû netew zimanê 
xwe yê dayîkê biparêzin.
Di dawiya merasîmê de Helv-
bestvan Seeîd Yûsif helbest 
pêşkêş kirin.

'Ev Ne Pif e Tif e' 
çi ye?

العمر27  من  البالغة  تايلور،  كيمبرلي 
عاما والتي غادرت المملكة المتحدة السنة 
العسكرية  الوحدة  إلى  الماضية لالنضمام 
المشّكلة بالكامل من اإلناث وحدات حماية 
استعداد  على  بأنها  تقول   ،YPJ المرأة 
على  القضاء  أجل  من  بحياتها  للتضحية 

التطّرف. 

كما  "الثائرة"،  تصبَح  أن  المفترض  من 
المنحدرة من بالكبيرن أول  تُلقّب نفسها، 
امرأة بريطانية تسافر إلى سوريا لالنضمام 

إلى القتال ضد الدولة اإلسالمية.
كيمبرلي تايلور،27عاماً، غادرت المملكة 
حماية  وحدات  إلى  لالنضمام  المتحدة 

المرأة YPJ،... التتمة ... (ص3(

إن المستجدات السياسية التي هي في غليان 
مستمر على الساحة الدولية واإلقليمية، ال 
من  الجديد  ترى  وحتى  لحظةٌ  تمر  تفتأ 
والمناورات  والمفاوضات  االتفاقيات 

البحث  داخلها  في  تبطن  التي  السياسية، 
وحماية  سلطتها  ديمومة  عن  الدؤوب 
عامةً،  األوسط  الشرق  في  مصالحها 
بؤرة  أضحت  التي  خاصةً،  سورية  وفي 
أي  يسلم  ولم  الثالثة،  العالمية  للحرب 
من  الجميلة  سورية  فسيفساء  من  مكون 
مظالم وفواجع هذه الحرب، للنقاش مطوالً 
كان  والمؤامرات،  التطورات  هذه  حول 
هذا  الديمقراطي  االتحاد  حزب  لصحيفة 
اللقاء مع الرئيس المشترك لإلدارة الذاتية 
المكون  من  أبيض  تل  في  الديمقراطية 
العربي األستاذ المحامي حمدان العبد بن 

الحسن.
بدايةً نرحب بكم استاذنا الموقر في صحيفة 
حزب االتحاد الديمقراطي وسؤالنا األول 

لكم:  
1- نحن نعلم أن تل أبيض تمثل فسيفساء 

الشعب السوري، حيث يقطن فيها العربي 
إلى جانب الكردي إلى جانب األرمني إلى 
استطاعت  هل  برأيكم  المسيحي،  جانب 
أن  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  مشروع 
هذه  بين  والمساواة  الوحدة  روح  تجسد 

المكونات؟
سوريا  تمثل  أبيض  تل  مدينة  إن   -
بفسيفسائها الجميل والتي يعيش فيها الكرد 
أالف  منذ  واألرمن  والتركمان  والعرب 
السنين، متحابين تجمعهم المحبة واألخوة 
االقتصادية  والعالقات  والمصاهرة 
والتجارية، كما أن جميع المكونات تربطهم 
العادات والتقاليد المشتركة، ولم يكن هناك 
تفرقة بينهم،  ومنذ بداية األزمة السورية 
االجتماعي،  النسيج  هذا  يفككوا  أن  أراُد 
بهذا  لهم  تسمح  لن  الشعب  إرادة  ولكن 

التفكك مهما زجوا... التتمة ...(ص3(
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 قيمةُ الفّن 
تتكلّل بتقدير 

الفنّان، فهل نال 
هذا التقديَر؟

Li paytexta Lubnanê Beyrûtê 
semînerek derbarê Federaliyê 
de hat li darxistin. Şandeya Fe-
deraliya Demokratîk a Bakurê 
Sûriyê û rewşenbîrên Lunanî di 
semînerê de amadebûn. 
Semîner ji aliyê Rêveberê Ko-
vara ʺTehewilat Meşriqiyeʺ 
Nivîskar û Rojnamevan Serkîs 
Ebo Zeyd ve hat dayîn.
Hevseroka Desteya Rêveber 
a Federaliya Demokratîk a 
Bakurê Sûriyê Foza Yûsif, 
Endamê Desteya Rêveber a 
Federaliya Demokratîk Ne-
met Axa û bi dehan ronakbîr, 
lêkolîner û nivîskarên Lubnanî, 
Endamê Rêveber ê TEV-
DEM`ê ya Lubnanê Pîroz 
Cûdî û nûnerê TEV-DEM`ê li 

Lubnanê Pakrawan Hawar di 
semînerê de amadebûn.
Nivîskar û Rojnamavanê 
Lubnanî Serkîs Ebû Zêd di serî 
de bixêrhatina şandeya Federa-
liya Demokratîk kir û li ser gi-
ringiya diyalogê axivî û got: ʺDe 
em lihev bikin û çareseriyên he-
veş ji ji dozên herêmên re peyda 
bikin.
Di semînerê de fikir û felse-
feya ku Rêveberiya Xweseri-
ya Demokratîk xwe spartiyê 
û berdewamiya wê Federaliya 
Demokratîk a Bakurê Sûriyê hat 
vegotin.
Di vê çarçovê de, Foza Yûsif jî 
axivî û destnîşan kir ku fikirê 
Federaliya Demokratî ji çanda 
herêmê,... br.. (2)

قصور المعارضة 
السورية؛ 
والمتوقع 

من السياسة 
األمريكية

عن  الرابع  جنيف  اجتماع  يميّز  ما 
سابقاتها من االجتماعات التي انعقدت؛ 
إنها انتهت بشكل أسرع من ما ماثلتها 
قبل أن تبدأ. ولعل تصريح أو موقف 
المبعوث األممي لحل األزمة السورية 
ال  أنه  في  مستورا  دي  ستافان  السيد 
يتوقع اختراقاً لألزمة السورية وإيجاد 
تسوية نهائية لها؛ كانت نتيجة استباقية 
التحضيرات  ضوء  في  إليه  توصل 
التي سبقت انعقاد جنيف4، وليست لها 
العالقة بالتشاؤم أو التفاؤل كما روج 

لذلك األعالم في أغلبه. 
ودون أدنى شك فإن استبعاد األطراف 
الحل  صناعة  في  المؤثرة  الرئيسة 
وصياغته لم يتم دعوتها مرة أخرى؛ 
من بين هذه األطراف؛ قوى سياسية 
وممثلي مكونات شعوب شمال سوريا 
النموذج  وبإرادتهم  أسسوا  الذين 
وفق  السورية  األزمة  لحل  األمثل 
لشمال  الديمقراطية  الفيدرالية  صيغة 

سوريا، 
االتحاد  تكون  كي  ذلك  ويتعدى 
سوريا  جمهورية  أو  السوري 
الفيدرالية؛ الشكل والمضمون لمسائل 
مصيرية تم تغييبها منذ نشوء سوريا 
الحديثة؛ وهي مسائل العيش المشترك 
وأخوة الشعوب ووحدة المصير، هي 
مصير ديمقراطي تسير إليه سوريا. 

الحل  أطراف  استبعاد  اصرار  إن 
في  السوري  (الحل)  اجتماعات  من 
الظاهر  االذعان  بأن  يعني  جنيف؛ 
تعلنه قوى وأطراف  الذي  والمتقصد 
دولية بأن النظام التركي من يمنع ذلك؛ 
المستنقع  نحو  تركيا  شد  سوى  ليس 
وإظهارها  وتورطها  أكبر،  بشكل 
بأن  المناسبين  والمكان  الزمان  في 
الجاني والطرف األساس الذي يتحمل 

الجرائم التي حدثت في سوريا،
وفق  معاقبتها  في  البدء  ثم  ومن   
لحق  عما  كثيراً  يختلف  لن  مسلسل 
االستبدادية  واألنظمة  بالديكتاتوريين 
تلحقها، هذا من  التي  أو  التي سبقتها 
ناحية ومن ناحية أخرى فإنه وبالرغم 
األسرة  تبذله  الذي  الكبير  الجهد  من 
الدولية في وقف شالل الدم السوري 
فإنها تبدو في موقف أنها غير مقتنعة 
مع  يتعارض  ال  الذي  الحل  بأن  بعد 

رؤيتها؛ لم يحن وقته بعد. 
التي  والمواقف  بالتصريحات  قياساً 
تصدر من قبل المعنيين بحل األزمة 
السورية والتي تفي بمجملها بأن الحل 

السوري ال يبدو قريباً.
بشكل  الباب  لمدينة  تركيا  واحتالل 
من  ُمشغليّها  طريق  وعن  مباشر 
يمكن  ال  الفرات؛  بدرع  يسمون 
بالتحرير وإنما احتالل آخر؛  تسميته 
ال يختلف عن احتالل داعش للباب أو 
في أي مكان تحتله داعش، والحرب 
وطول  الطرفين  بين  ظهرت  التي 
الشركاء  خالف  سوى  ليست  المدة 
حول تقاسم النفوذ والتمنع في تطبيق 
ما يجمعهما من اتفاقات حظيت بينهما 
وباتت معلنة ومدركة من قبل الجميع؛

أن  لنفسه  ارتضى  من  الذين  إاّل   
يمثل  يكون شاهد زور كما حال من 
بقايا المجلس الكردي والذي يحرص 
هؤالء  يكون  أن  التركي  النظام 
بالدور  قياساً  موجودين  الممثلين 
السلبي الذي يرقى إلى درجة الخيانة 
السورية  الوطنية  للقضيتين  والعداء 
يقومون  ما  وفق  الكردية   والقومية 
جميعها  تأتي  شائنة؛  أفعال  من  به 
المستمر  فشلهم  على  التبرير  بمقصد 
بالرغم من الدعم الهائل الذي يتلقونه 
القومية  وممثلي  االستبداد  أنظمة  من 

البدائية.

سكو: ممثلو المجلس الوطني الكردي أداةٌ بيد االستخبارات التركية
في تصريح له لصحيفة االتحاد الديمقراطي 
حزب  سكرتير  سكو  عبدالكريم  تحدث 
سوريا   – الكردستاني  الديمقراطي  البارتي 

قائالً:
اآلمنة  المناطق  الحديث عن  كثر   "مؤخراً 
في سوريا، من قبل الدول التي ترى نفسها  
معنية باألزمة السورية  كـ روسيا وامريكا 
تريدها  كما  ليس  ولكن  لتركيا،  باإلضافة 
تركيا حسب ما صرح بعض المسؤولين في 

اإلدارة األمريكية الجديدة".
هَ سكو بالقول:" تركيا  تبحث عن مناطق  ونَوَّ
سيطرتها  تحت  تكون  آمنة،  وليست  عازلة 
المباشرة، وتقوم بإداراتها، وتفرض نفوذها 
على كافة  أمور الحياة  فيها، وتعمُل جاهدةً 
إلى منع ربط المقاطعات الثالث ( الجزيرة 

وكوباني وعفرين)، وليس لديها أيةُ غاياٍت 
نبيلٍة أو إنسانية، كما تَدَّعي أو كما يتصور 

البعض".
األخيرة  االجتماعات  أثناء  قائالً:"  وأردف 
األوربيين  المسؤولين  بعض  مع  لالئتالف 
طالَب عدٌد ممن يدعون أنفسهم بالمعارضة 
بشار)  عبدالحكيم   - برو  (إبراهيم  أمثال 
اإلخواني بضرورة وضع  ومعلمهم علوش 
حزب االتحاد الديمقراطي PYD ووحدات 

حماية الشعب على قائمة اإلرهاب".
وفي السياق أضاف سكو:" هذه القوات التي 
السياسية  وبحركتها  آفا  أبناء روج  اعتبرها 
إلى  باإلضافة  كامٍل  بشكٍل  والمجتمعية 
التحالف الدولي، بأنها قوة وطنية وبامتياز، 
في  المسؤولين  من  التصريحات  وهذه 

االئتالف المعارض تؤكد مدى تورطهم مع 
المخابرات التركية، والتي عملت منذ اندالع 
الثورة السورية على بسط نفوذها على القوى 
السورية المعارضة، والمليشيات اإلسالمية 
المقاتلة داخل سوريا باإلضافة إلى سيطرتها 
الوطني  المجلس  في  القرار  مصدر  على 
الكردي، وتجنيدهم جميعاً في خدمة أهدافها 
المعادية لحقوق الشعب الكردي، وإلجهاض 
أي مشروع  كردي في روج آفاي كردستان، 
يتعلق  ما  وكل  المكتسبات  كافة  واستهداف 
التي تحققت  الكردية داخل سوريا  بالحقوق 
بفضل دماء ابنائها في وحدات حماية الشعب 

وبكافة مكوناتها".
وأشار سكو بالقول:" من أجل هذه األهداف 
السوري   االئتالف  قيادة  دفة  تقود  نجدها 

وفق  وتوجهها  الكردي  الوطني  والمجلس 
مصالحها".

حزب  سكرتير  سكو  الكريم  عبد  واختتم   
سوريا   – الكردستاني  الديمقراطي  البارتي 
المجلس  ممثلو  تحول  لقد  بالقول:"  حديثه 
السوري  االئتالف  في  الكردي  الوطني 
ألداٍة طيعٍة بيد االستخبارات التركية، الذين 
المجلس  ضم  في  األساسيَّ  الدور  لهم  كاَن 
والعمل  السوري،  االئتالف  إلى  الكردي 
لوأد أي  التركية، وتوظيفهم   الرعاية  تحت 
تقوية  شأنها  من  كردية   – كردية  تقاربات 
النفوذ الكردي داخل سوريا، في ظل الدعم 
ضد  الحرب  في  للكرد  والدولي  األميركي 
فيدرالية  أو  ذاتي  حكم  وتأسيس  اإلرهاب 

كردية في المستقبل".
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المرأة في الـ PYD في زيارٍة إلى مقر الحزب الديمقراطي الكردي السوري 

مقرَّ  الديمقراطي  االتحاد  في حزِب  المرأِة  مكتِب  وفٌد من  زاَر 
هذا  قامشلو،  مدينة  في  السوري  الكردي  الديمقراطي  الحزِب 

وضم الوفد بشيرة درويش عضو الهيئة المركزية في الحزب، 
في  المنطقية  اللجنة  عضو  داري  حسين  استقبالها  في  وكان 
الحزب الديمقراطي الكردي السوري، وداَر النقاُش عن الوضع 
السياسي الذي تشهده منطقة روج آفا، وأشاَر داري إلى الرؤية 
والحزب  الديمقراطي  االتحاد  حزب  بين  تجمع  التي  الحزبية 
الديمقراطي الكردي السوري، وعن تاريخ الحزبين، والعالقات 
الوطيدة بينهما، وتابع  داري في حديثه بالقول بأن حزب االتحاد 
السوري  الكردي  الديمقراطي  والحزب   PYD الديمقراطي 
يجمعهما التنسيُق والعمُل المشترك، وبدورها أكدت درويش بأن 
الحزب الكردي السوري بذل جهوداً حثيثةً حيال القضية الكردية. 

     

الـ PYD يستقبل وفداً من ايزيديي شنكال

استقبَل غريب حسو ممثُل حزِب االتحاِد الديمقراطّي PYD في 
باشور وكاميران محمد عضو لجنة العالقات في السليمانية وفداً 
من األخوة االيزيديين عن حزب الحرية الديمقراطية األيزيدية 
إبراهيم، والشيخ جمال قاسم  نائب رئيس الحزب عمار صالح 
حسن من المجلس التأسيسي األيزيدي في شنكال، تمحوَر النقاُش 
في اللقاِء حوَل وضِع األيزيديين عامةً، وعن وضِع شنكال على 
توحيِد  في  الضرورِة  على  التوافُق  تمَّ  كما  الخصوص،  وجِه 
ُد  وتُهدِّ بهم  تُْحِدُق  التي  األخطار  لمواجهة  االيزيديين  صفوِف 
األيزيديين  بإرادة  االعتراف  واجب  إلى  هوا  نَوَّ كما  وجودهم، 
كمجتمٍع يريُد أن يحافظَ على ثقافتِه وأرثِه الحضاريِّ والتاريخّي، 
كما كاَن النظاُم الفيدراليُّ الديمقراطّي في روج آفا خيُر مثاٍل على 
الحفاِظ على مكانِة األيزيديين في روج آفا، والحفاِظ على ثقافتهم 

ومعتقداتهم الدينية.
كما تم أيضاً مناقشةُ وضِع ودوِر القوى السياسية فيها بيَن الداعِم 

وبين المهدد. 
الحزِب  دوَر  نوا  وثَمَّ اللقاء،  بهذا  سعادتهم  ابدو  جهتهم  من 
واالنجازات التي تحققت في روج آفا، كما كانت التضحيات في 

طَ شكٍر وامتناٍن من قبلهم.   سبيل شنكال َمحَّ إحياء الـ PYD لذكرى استشهاد الشهيد أوصمان دادلي

عثمان  الديمقراطي  االتحاد  حزب  عضو  استشهاد  ذكرى  في 
االتحاد  حزب  قام  دادالي"  أوصمان   " بـ  المعروف  سليمان 
في  الستشهاده  التاسعة  الذكرى  بأحياء   PYD الديمقراطي 
مقاطعة كوباني، حيث بدأ االستذكار بدقيقة صمت على أرواح 

الشهداء.
هذا وشارك فيها الكثير من أعضاء حزب االتحاد الديمقراطي 
PYD، وحركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM، ومنظمة 

قاموا  حيث  الجماهيري،  الحشد  من  والكثير  الشهداء،  عوائل 
الكلمات منها  العديد من  ألقيت  ثم  الشهداء، ومن  بزيارة مقبرة 
كلمة حزب االتحاد الديمقراطي عن مسيرته النضالية في الحزب 
بأنه شخصية سياسية واجتماعية قادرة على إقناِع خصومِه من 
السياسيين وإيصاِل رؤياه إلى اآلخـرين، وكلمة حركة المجتمع 
الديمقراطي، وبالتالي كلمة عوائل الشهداء، ومن ثم تحدثت عائلة 
الشهيد عثمان عن حياته ومسيرته منذ انضمامه للعمل النضالي 
البعثي وتعرضه  النظام  قبل  العتقاله من  الحزب، وصوالً  في 
ألقسى أنواع التعذيب في سجون حلب، علما بأن اعتقاله تم بدون 
محاكمة أصولية، أو حتى صورية يسمح فيها أن يدافع عن القيم 
التي من أجلها تم سجنه،  وأخيراً عن وفاته  في أحد المشافي في 
حلب بعد أيام من نقله من أقبية استخبارات النظام البعثي وهو 

في حالة صحية سيئة.
البعثي،  النظام  بقمعية  تنادي  التي  بالهتافات  االستذكار  وانتهى 

والتي تمجد الشهداء وتطالب الحرية للقائد عبد هللا أوجالن.

إحياء الـ PYD لذكرى استشهاد القيادي أوصمان دادلي
الديمقراطي  االتحاد  حزب  في  القيادي  استشهاد  ذكرى  في 
في   PYD الديمقراطي  االتحاد  حزب  عقد  دادلي،  أوصمان 
حيث  التاسعة الستشهاده،  الذكرى  بأحياء  ندوة  تمر  تل  منطقة 

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء.
االتحاد  حزب  أعضاء  من  العديُد  االجتماع  في  وشارك  هذا 
الديمقراطي PYD وحشٌد كبيٌر من األهالي، حيث ألقيت العديد 
من الكلمات منها كلمة حزب االتحاد الديمقراطي التي تحدثت 
قبل  من  العتقاله  وصوالً  الحزب،  في  النضالية  مسيرته  عن 
النظام البعثي وتعرضه ألقسى أنواع التعذيب، علماً بأن اعتقاله 
تم بدون محاكمة أصولية أو حتى صورية يسمح فيها أن يدافع 
القيم التي من أجلها تم سجنه،  وأخيراً عن وفاته في أحد  عن 

المشافي في حلب 
وانتهت الندوة  بالهتافات التي تنادي بقمعية النظام البعثي وكذلك 

عبد  القائد  بحرية  وتطالب  الشهداء  أرواح  تمجد  التي  الهتافات 
هللا أوجالن.   

الـ  PYDيعقد اجتماعاً جماهيرياً استذكاراً للمؤامرة الدولية وذكرى الشهيد عثمان

جماهيرياً  اجتماعاً   PYD الديمقراطي  االتحاد  حزُب  ًعقََد 
استنكاراً للذكرى الثامنة عشر للمؤامرة الدولية على قائد الشعب 
الكردستاني عبد هللا أوجالن، واستذكاراً لذكرى الشهيد عثمان 
االجتماع   بدأ  حيث   ." دادلي  أوصمان   " بـ  المعروف  سليمان 
في  وشارك  هذا  الشهداء،  أرواح  على  صمت  دقيقة  بالوقوف 

االجتماع العديُد من األحزاب السياسية والشخصيات وأعضاء 
عالقات  لجنة  وعضو   PYD الديمقراطي  االتحاد  حزب  من 

قوات سورية الديمقراطية وأعضاء من مديرية الرميالن.
مستشار  كلمة  منها  الكلمات  من  العديد  ألقيت  االجتماع  خالل 
الرئاسة المشتركة لحزب االتحاد الديمقراطي PYD سيهانوك 
طالت  التي  الدولية  المؤامرة  عن  بدوره  تحدث  والذي  ديبو، 
قائد الشعب الكردستاني عبد هللا أوجالن من قبل قوات عالمية، 
وتسليمه للسلطات التركية، ومن ثم تحدث عن حياة الشهيد عثمان 
سليمان الملقب بـ " أوصمان دادلي" العضو في حزب االتحاد 
الديمقراطي، وجدد العهد بالمسير على طريق شهداء الحرية من 

أجل تحقيق األهداف التي  استشهدوا من أجلها.
وانتهى  استفساراتهم،  و  آرائهم  الحضور  بعض  تم طرح  تالياً 

االجتماع بالهتافات التي تنادي بحرية القائد عبدهللا أوجالن.

الـ PYD يعقد اجتماعاً في ذكرى استشهاد األستاذ عثمان

بمدينة  الحزب  PYD في مقر  الديمقراطي  َعقََد حزُب االتحاد 
كري سبي استذكاراً بمناسبة ذكرى استشهاد عضو حزب االتحاد 
الديمقراطي أوصمان دادلي، بحضور كل من خالد كوتي عضو 
المجلس العام للحزب، جوليا محمود وابراهيم اسماعيل عضوا 
مجلس الحزب بمقاطعة كوباني، وباإلضافة إلى حضور جميع 

مكونات المنطقة.
 هذا وبدأت االستذكار بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، 
ثم تم خالل االجتماع  التطرق إلى مناقب الشهيد، والدور الذي 
لعبه في تقوية أواصر المحبة بين أبناء مجتمعه، واإلشارة إلى 

نضاله الحثيث في تحقيق حرية شعبه.

الـــPYD  يعقد اجتماعاً جماهيرياً تنديداً للمؤامرة ضد القائد آبو
في  جماهيرياً  PYDاجتماعا  الديمقراطي   االتحاد  حزب  عقد 
ناحية موباتا التابعة لمقاطعة عفرين تنديداً بالمؤامرة الدولية التي 

استهدفت قائد الشعب الكردستاني عبدهللا أوجالن.
 حيث ألقت عضو الهيئة المركزية للحزب االتحاد الديمقراطي 
الدولية  المؤامرة  تفاصيل  فيها  أوضحت  كلمة  أوسي  أمينة 
عزيمة  من  تكسر  لم  والتي  عاماً  عشرة  ثمانية  منذ  المستمرة 
التحرير  في  األوسط  الشرق  الكردي و شعوب  الشعب  وإرادة 
القائد أوجالن، نوهت أوسي  المشترك وفق براديغما  العيش  و 
إن هذه البراديغما تزيدهم إصراراً على نيل الحقوق و الحريات 
و المحافظة على المكتسبات و القيم الناتجة عن كفاح أكثر من 

انتهى أربعين عاماً. و  استفساراتهم  و  آرائهم  الحضور  بعض  طرح  تالياً 
االجتماع بالهتافات التي تنادي بحرية القائد عبدهللا أوجالن

APO يصدر بيان تنديد بالمؤامرة الدولية على القائد PYD الـ

بياناً جاء  PYD في عفرين  الديمقراطي  أصدر حزب االتحاد 
الكبير  العائق  تبين  المؤامرة  في  المشاركة  القوى  إن حجم  فيه 

الذي كان يمثله فكر وفلسفة القائد لمشاريع تلك القوى في الشرق 
األوسط ، ولكن الشعب الكردستاني رفع من وتيرة نضاله أضعافاً 
مضاعفةً، وأكد البيان بأنه لن تستطيع أية قوة أو مؤامرة الفصل 
متكاملة  وحدة  وهي  والشعب،  المجتمعية  والحركة  القائد  بين 
وأصبحت األوجالنية تجري في أجساد الشعب الكردي وشعوب 
المنطقة، ودّعا البيان إلى كل من يهمه السالم في المنطقة العمل 
العبارات  بأشد  البيان  ندد  الختام  وفي  سراحه،  اطالق  على 
استمرارية  البيان على  وأكد  منها،  الدولية  والمواقف  المؤامرة 

النضال مستنيرين بفكر وفلسفة القائد عبد هللا أوجالن. 

المرأةُ في الـ PYD تقوُم بزيارٍة إلى مركز مناهضة العنف ضد المرأة

 PYD قاَم وفٌد من مكتِب المرأة في حزب االتحاد الديمقراطي
في  المرأة  ضد  العنف  لمناهضة  الرئيسي  المركز  إلى  بزيارٍة 
درويش عضو  بشيرة  من  كالً  الوفد  هذا وضم  قامشلو،  مدينة 
عام  مجلس  عضو  آياتا  وليلى  الحزب  في  المركزية  اللجنة 
وكان  قامشلو،  مدينة  في  اإلدارة  أحمد عضو  ونيروز  الحزب 
في استقبال الوفد اإلدارية في المركز نورا خليل والبعض من 
أعضاء المركز، دار النقاش حول سبل رفع الظلم عن المرأة، 
المبنية على نهج  السياسية  المرأة  إلى  بدورها أشارت درويش 
القائد عبد هللا اوجالن في السياسية الديمقراطية، وتابعت حديثها 
إلى وضع المرأة بشكٍل عام، والتحضيرات من أجل اليوم العالمي 
وأكدت  بالزيارة،  سعادتهم  عن  خليل  عبرت  وبدورها  على ضرورة العمل والتنسيق المشترك بين جميع نساء العالم. للمرأة، 

Endamên Jin ên Desteya Parastinê xebatên xwe nir-
xandin

Endamên jin ên Desteya Pa-
rastina ya Kantona Kobanê, 
xebatên xwe yên 6 mehan nir-
xandin.
Endamên jin ên Desteya 
Parastinê ya Kantona Kobanê 
ji naveda Desteyê li hev civi-
yan û xebatên xwe yên 6 me-
han nirxandin . Di civînê de,  
cîgira Serokê Meclîsa Rêveber 
a Kantonê Bêrîvan Hesen, En-
dama Rêveberiya Buroya Kar 
û Barên Rêveberiyê  Emel Eh-
med, cîgira midûrê navenda 
Hêzên Erka Xweparastinê ya 
bajarê Girê Spî Pêrgîn Mislim, 
cîgira midûrê navenda Hêzên 
Erka Xweparastinê ya Serînê 
Meha El-Mudehî û Endamên 
navendên Erka Xweparastinê 
yên Kantonê, amade bûn.
Civîn bi rêzgirtinê dest pê kir. 
Piştre cîgira Serokê Meclîsa 

Rêvber Bêrîvan Hesen axivî, 
rewşa herêmê nirxand û da 
zanîn ku dewleta Tirk bi 
destwerdanên xwe yên li ser  
herêmê hewl dide destkeftiyên 
gelê Sûriyê derbe bike.
Piştre beşdaran rewşa rêxistinî ya 
Desteyê nîqaş kirin û bal kişan-
din ser girîngeiya rûniştandina 
sîstema Hevserokatiyê û wek-

heviya di navbera jin û mêr de. 
Her wiha pirsgirêkên ku di 6 
mehên derbasbûyî de derketin 
pêşiya jinan, vegotin.
Civîn bi nîqaşên derbarê ça-
waniya pêşxistina rola jinê 
di Desteyê û hemû saziyên 
Rêveberiya Xweser de, bi dawî 
bû.

Foza Yûsif: Tu stratejiyeke çareseriya 
aloziyê nîne

Hevseroka Desteya Rêveber 
a Federaliya Demokratîk a 
Bakurê Sûriyê Foza Yûsif da 
zanîn ku piştî ku aloziya Sûriyê 
ewqas demdirêj bû, tu îrade û 
stratejiyeke çareseriyê ya aliyên 
ku bi aloziyê re mijûl dibin re, 
nîne û wiha got: ″Eger xwesteke 
wan e çareseriyê heba, wê des-
tek bidana Hêzên Demokratîk 
ên Bakurê Sûriyê.
Şandeya Federaliya Demokratîk 
a Bakurê Sûriyê ji Hevseroka 
Desteya Rêveber a Federaliya 
Demokratîk a Bakurê Sûriyê 
Foza Yûsif, Endama Desteyê 
Nimet Axa, Endamê Deste-
ya Rêveber a Partiya Suryanî 
Macid Bihê, li navenda Partiya 
Yekîtiya Suryanî ya li paytexta 
Lubananê Beyrûtê bi beşdariya 
bi dehan Kurd, Ereb, Suryan û 
Asûr civînek lidar xistin.

Seroka Partiya Yekîtiya 
Suryanî Ibrahîm Murad 
bixêrhatina şandeya Federaliya 
Demokratîk a Bakurê Sûriyê 
kir û li ser girîngiya Federaliya 
Demokratîk, axivî.

Piştre Hevseroka Deste-
ya Rêveber a Federaliya 
Demokratîk a Bakurê Sûriyê 
Foza Yûsif rewşa Sûriyê (tay-
bet Bakurê Sûriyê) nirxand û 
da zanîn ku aloziya herêmê çav-
kaniya xwe ji dewletên dîktator 
ên ku hemû rengên civakê qebûl 
nakin, digire.

Foza anî ziman ku  piştî ku alozi-
ya Sûriyê ewqas demdirêj bû, tu 
îrade û stratejiyeke çareseriyê li 
gel aliyên ku bi aloziyê re mijûl 
dibin re, nîne û wiha got: ″Eger 
xwesteke wan a çareseriyê 
heba, dê destek bidana Hêzên 
Demokratîk ên Bakurê Sûriyê.″

Foza di berdewama axaftina 
xwe de diyar kir ku hevpeymana 
civakî ya ku pêkhateBEYRUT-)  
  yên Bakurê Sûriyê hunand, mi-
sogeriya avakiria sîstemeke Fe-
deral û parastina mafên hemû 
gelê Sûriyê bi hemû pêkhateyên 
wê ye. Foza wiha pê de çû: ″Fe-
deraliya Demokratîk, misoge-
riya çareserkirina hemû alozî û 

dozên Rojhilata Navîne.″  

Foza her wiha got ku şervanên 
Odeya Çalakiyan a Xezeba 
Firatê bi destekdayîna koalisyo-
na navneteweyî, ber bi Reqqayê 
ve pêşve diçin û serkeftinên me-
zin bidest dixin.

Foza derbarê dagirkirina 
herêmên Bakurê Sûriyê ji aliyê 
dewleta Tirk ve jî, wiha got: 
″Tirkiyê hemû pêkhateyên 
Sûriyê dike hedef û bi avaki-
rina dîwarê şermê li ser sînorê 
Bakurê Sûriyê, hemû zogonên 
navneteweyî binpê kirin.″

Foza di dawiya axaftina xwe de, 
bang li ciwanên Bakurê Sûriyê 
kir ku vegerin welatê xwe û axa 
xwe biparêzin.

Endama Desteya Rêveber a 
Partiya Suryanî Macid Bihê anî 
ziman ku gelê Suryan li herêmê 
xwedî dîrokeke kevnare wiha 
domand: ″Gelê Suryan li gelên 
Kurd û Ereb doza maf û nasna-
meya xwe dike û ji bo azadî û 
hebûna xwe têdikoşe.″

Her wiha Endama Desteyê 
Nimet Axa jî destnîşan kir ku 
îdîayên Tirkiyê û alîgirên wê 
derbarê pêkanînên  li hember  
pêkhateya Ereb li herêmên 
Bakurê Sûriyê, dûrî rastiyê ne 
û wiha got: ″Ji sedî 75 ji hêzên 
Odeya Çalakiyan a Xezeba 
Firatê, şervanên Ereb in.″ 

Rewşenbîran berxwedana Îmraliyê silav kirin

Rewşenbîrên herêma Girkê 
Legê bi armanca silavkiri-
na berxwedana Îmraliyê ber-
nameyeke çandî lidar xistin. 
Rewşenbîran her wiha komp-
loya navdewletî şermezar kirin.
Yekîtiya rewşenbîrên herêma 
Girkê Legê bi rasthatina sal-
vegera komploya 15ʹê sibatê 
çalakiyeke çandî lidarxistin.  
rewşenbîran di çalakiya xwe de 
berxwedana Îmraliyê silav ki-
rin. Bi dehan rewşenbîr, nûnerên  
partiyên siyasî û saziyên civa-

ka sivîl ên pêkhateyên herêmê 
amadebûn. Çalakiya çandî li 
navenda yekîtiya rewşenbîrên 
Girkê Legê hat lidar xistin.

Çalakî bi deqeyeke rêzgirtinê 
dest pê kir. Paşê Endamê Rêveber 
ê Yekîtiya Rewşenbîrên Girkê 
Legê Biradost Mîtanî axivî û 
berxwedana Rêberê Gelê Kurd 
Abullah Ocalan silav kirû 
komploya navnetewî ya 15`ê 
sibatê şermezar kir.
Di berdewama çalakiyê de 

Endamê Rêveber ê Kombûna 
Çandî ya Girkê Legê Ebdulhelîm 
Ehmed bi giştî li ser raman û 
nerînên Rêberê Gelê Kurd Ab-
dullah Ocalan axivî û diyar kir 
ku nerîn û ramana biratiya gelan 
li herêmê xurt kir û prensîpên ji-
yana hevbeş di nava civakê de 
ava kir.
Paşê Endamê Komeleya Çandî 
ya Suryaniyan Cozêf Leh-
do jî axivî û ev tişt anî ziman: 
ʺRêber Ocalan bi rêgezeke nû 
demokrasî pêşkêş kir, azadî 
bi şêwazê wê yê rast pêşkêşî 
civakê kir. Ev ramanên nû berê 
nehatine dayîn û wek tîrêjên 
çandî û şaristaniyê ne.ʺ

Çalakî bi xwendina helbes-
tan dom kir. Helbestavan 
Ezedîn Silêman, Laleş Hey-
bet, Husên Hibo, Seîd Yûsif û 
ji helbestvanên ereb Reşîd El-
Zubêdî komek helbest derbarê 
berxwedana Îmraliyê, raman û 
felsefeya Ocalan, pêşkêş kirin.

Mirovahî bi têkoşîna jinan pêş dikeve

Dîrok û wateya 8‘ê Adarê, Roja 
Jinên Kedkar ên Cîhanê di 
civînekê de hate ravekirin. Di 
civînê de hate destnîşankirin ku 
bi ked û têkoşîna jinan mirovahî 
pêş dikeve -
Di çarçoveya çalakiyên 8‘ê 
Adarê de ên ji aliyê Kongreya 
Star ve têne organîzekirin, bi ar-
manca şîrovekirina wateya 8‘ê 
Adarê, rêxistina Kongreya Star 
a Girê Spî civîneke li Naven-
da Zanist û Perwerdehiya Jin a 
Girê Spî lidar xist. Di civînê de 
bi dehan endamên Saziyên Ci-
vaka Sivîl, Nûnerên Rêveberiya 

Xweseriya Demokratîk û bi de-
han jinên bajar amade bûn.
Civîn bi rêzgirtin bi dest pê kir, 
paşê endama Kongreya Star 
Zulîxe Ebdî girîngiya roja 8‘ê 
Adarê ji bo jinan vegot û wiha 
domand ” Jin ew zindîwera 
nazike di civaka me de ku di 
pêşketina mirovahiyê de rola 
herî giring lîstiye û bi hêz li 
hember zor û zehmetiyan seki-
niye. Bi têkoşîna jin mirovahî 
gihişt astên herî pêşketî, tevî 
hemû pêkanînên hêzên stemka-
ran berxwedana jinan a pêc he-
zar sal bê navber didome. Li ser 

vê esasî dîroka şoreşa 8‘ê Adarê 
vedigere xwepêşandanên jinên 
Amerîka ya di sala 1857‘an 
de. Jinan ji bo mafên xwe bi 
dest bixin û rewşên wan ên kar 
baş bibin çalakî lidarxisitn, lê 
aliyên stemkar bi hemû rêbazên 
qirêj êrîş kirin û 129 jin bûne 
qurbanî.”
Zulîxe Ebdî anî ziman ku 8‘ê 
Adarê berhema xwe ji têkoşîn 
jinan di dirêjahiya dîrokê de di-
gire.
‘Jina azad bingeha avakirina ci-
vakeke saxlem eʹ

Têkildarî serkeftinên ku jinan bi 
dest xistine Zulîxe Ebdî ev tişt 
anî ziman: “Di bîrdoziya Rêberê 
Gelê Kurd Abdullah Ocalan a 
derbarê jinan de; jina azad bin-
geha sereke ya jiyanê ye, tu carî 
şîrovekirina xwe ya derbarê ji-
nan de nedaye sekinandin û wê 
wekî bingeha sereke ya çareser-
kirina hemû pirsgirêkan û ava-
kirina civakeke saxlem dibîne.”

APO الجالية الكردية في قبرص تستنكر المؤامرة الدولية على القائد
 استنكرت الجالية الكردية في قبرص المؤامرة الدولية بحق قائد 
السفارة  إلى  دالي  بمسيرٍة راجلٍة من منطقة  الديمقراطية  األمة 
وبفكر  بقضيتهم  إيمانهم  مؤكدين  نيقوسيا،  بالعاصمة  اليونانية 

وفلسفة القائد عبدهللا أوجالن، 
حيث تعالت هتافات التهجين واالستنكار والتنديد بهذه المؤامرة، 
وفي نهاية االعتصام وضعوا اإلكليل األسود أمام باب السفارة 
اليونانية تعبيراً عن سخطهم ورفضهم لتواطئ الحكومة اليونانية 

آنذاك. 
الحرية لصاحب الفكر الحر 

 الحرية للقائد آبو

استذكار الـ PYD للشهيد عثمان – أوصمان دادالي في ألمانيا

تأبين  حفل  ألمانيا  في   PYD الديمقراطي  االتحاد  حزُب  نَظََّم 
لمراسيم العضو القيادي في حزب االتحاد الديمقراطي، وعضو 
سليمان  عثمان  األستاذ  الشهيد  السابق  السوري  الشعب  مجلس 
والمعروف بـ أوصمان دالدالي، والذي استشهد نتيجة التعذيب 
وذلك  الشوفيني.  البعثي  النظام  جالدين  أيدي  على  الوحشي 
ديسمبورغ  في  الكردي  الديمقراطي  المجتمع  في مركز حركة 

األلمانية.
حيُث َحَضَر المراسيم أعضاء و مؤيدي الحزب والجموع الغفيرة 
بالوقوف  المراسيم  بدأت  المدينة،  في  المقيمين  الوطنين  من 
دقيقة صمت على أرواح شهداء الحرية، ومن ثم تحدث عضو 
المجلس العام  لـلـ PYD وعضو ديوان رئاسة المؤتمر للمجتمع 
الديمقراطي الكردستاني أحمد كوباني, حيث توقف كوباني على 
مناقب الشهيد عثمان سليمان مطوالً في حديثه عن مسيرته وقال 
كوباني:" ماموستا عثمان كان محباً لشعبه ووطنه، وكان يمثل 
فكر قائد الشعب الكردستاني عبد هللا أوجالن بكل معنى الكلمة, 
مجال  في  جاهداً  وَعَمَل  الشعب،  خدمة  في  حياته  أفنى  حيث 

من ظلمات  وإخراجهم  جاليته  أبناء  لتثقيف  منه  سعياً  التدريس 
األُمية، وبعد تعرفه على فكر الحزب زاد ارتباطهُ وحبه للشعب 
وللوطن، وكان ُمقرباً من القائد عبد هللا أوجالن، حيث كلفه القائد 
بمهام كثيرة وكان الئقاً بها، ثم رشحه الحزب كممثل للكرد في 
يتم  السوري في سابقة فريدة من نوعها، وألول مرة  البرلمان 
ترشيح الكرد في البرلمان السوري وكان األستاذ عثمان أحدهم.
التقارب  في  دادالي  عثمان  الشهيد  دور  عن  كوباني  وتحدث 
بين المجتمع وحل مشاكلهم, لقد كان ُمحبوباً من قبل كل سكان 
فرحهم،  قبل  يقاسمهم حزنهم  كان  مناطق شمال سوريا، حيث 
تقارب  سبيل  في  بوسعه  ما  ويقدم  كلّل  دون  من  يعمل  وكان 
مكونات المنطقة، وإفشال مخطط األفرع األمنية السورية التي 
السوري  الشعب  مكونات  بين  واالنقسام  الكراهية  تزرع  كانت 

في شمال سورية".
وتابع كوباني بقوله: لقد كان األستاذ عثمان إنساناً خلوقاً يحترم 
الصغير قبل الكبير، وقد حاز على ُحب كل الشعب، لم يكن له 
أعداٌء سوى النظام البعثي الذي كان يخاف من نضاله وإصراره 
على متابعة النضال في سبيِل حياٍة من دوِن عنٍف ملؤها السالم 

والتعايش السلمي بين كافة المكونات.
وكما تم الحديث عن الحياة اليومية للشهيد من قِبل أحد الحضور 
المقربين له، وعن انجازاته في مسيرته المليئة بالعطاء والخير 
للشعب، وروح الشهيد المرحة و االبتسامة التي لم تفارق وجهه 
رغم قساوة الظروف. وقبل انتهاء المراسيم عرض سيمفزيون 

قصير عن حياة الشهيد.

her wiha sûdgirtina kul-
tir û pêşveçûnên cîhanê yên 
mirovahiyê hatine giritin.ʺ

Hevseroka Desteya Rêveber a 
Federaliyê Foza Yûsif bi bîr xist 
ku Hevpeymana Civkî ya Fedra-
liya Demokratîk ku pêkhateyên 
Bakurê Sûriyê li ser lihevki-
rine, çareseriyeke nû ya dûrî 
nêzîkatiyên teng tê hesab kirin 
û wiha dom kir: ʺHevpeymana 
Civakî xwendin û lêkolîneke 
rast li ser hebûn û rastiyê hati-
ye sazkirin. Ew yekîtiya Sûriyê 
diparêze û parçe nake. Dema li 
ser destûreke nû rêkeftin pêk 
were wê demê gotûbêj û lihev-

kirin jî dê pêk werin. Niha dema 
bidawîbûna aloziyê ne diyare. 
Netewperestî, kevneperestî û 
desthiladarî sedemên aloziya li 
herêmê ne.
 Foza Yûsif diyar kir ku rejîm 
û yên navê opozisyonê li xwe 
kirine xwe paşve didin û wiha 
dom kir: ʺHeta niha koalisyon û 
rejîmê bi nerîneke dûrî rastiyê 
li pêkhateyên Bakurê Sûriyê 
kurd, ereb, siryan, asûrî, turku-
men, ermen û çerkezan dinêre, 
hîne ew bi hişmendiya beriya 
2011ʹan tevdigerin.ʺ
Foza rola jinê di guhertinên li 
Bakurê Sûriyê pêkhatine anî zi-
man û wiha got: ʺJin di tevahî 

aliyên jiyanê de bû xwedî role-
ke pêşeng.ʺ
Hevseroka Desteya Rêveber a 
Federalya Demokratîk a Bakurê 
Sûriyê hişyarî ji niyetên Tirkiyê 
da û got: ʺNiyetên Tirkiyê yên 
berfirehkirinê mertirsyarin. 
Divê Ii heberî vê dagirkeriya 
Tirkiyê hevkarî pêk were.ʺ
Paşê hin beşdaran li ser girin-
giya peydakirina çareseriyên 
guncaw axivîn û gotin ku divê 
projeya Demokratîk a Bakurê 
Sûriyê bê pênasekirin. Beşda-
ran piştgiriya xwe ji gelê kurd 
re anîn ziman.

br ... Fedraliya demorkatîk Ii paytexta 
Lubnanê hate ravekirin
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هل يسيء الواي فاي إلى األسرة؟؟

مصطفى عبدو

على  السيطرة  الرأسمالية  الحداثة  تحاول 
واجتماعياً  اقتصادياً  المستضعفة  الدول 
على  وتعمل  شتى،  وسائل  عبر  وسياسياً 
التي ال حول  البلدان  ثقافتها في هذه  نشر 

لها وال قوة. أمام هذا الزخم من األساليب 
ثقافة  على  غريبة  ثقافة  فرض  أن  يتضح 
أي مجتمع غالباً ما ينتج عنها ثقافة هجينة 
بعيدة كل البعد عن ثقافة المجتمع األصلي، 
االجتماعية  والحياة  تالئم  ال  أنها  وحتى 
أزمات ومشاكل  للبلد اآلخر. وهنا تحدث 

أو  المجتمع  هذا  كون  المجتمعات  داخل 
ذاك يتحول إلى مجتمع مزدوج األعراف 
إلى  والمواقف,  السلوك  وأنماط  والتقاليد، 
جانب كل ذلك تحدث تغيرات عميقة ربما 
تؤدي إلى انهيار المجتمع التقليدي أمامها، 
المجتمعات ( ذات  الفرد في هذه  ويصبح 
عن  ومغترباً  للغير  تابعاً  الهجينة)  الثقافة 

مجتمعه وحتى عن أسرته.
باإلمكان  هل  نفسهُ  يطرُح  الذي  والسؤال 
وحتى  األخرى  الثقافات  على  االنفتاح 
دمجها في ثقافتنا وتنظيم حياتنا وفق بعض 

متطلباتها؟
رغم التباين والتمايز بيننا وبينهم دون أن 
نتأثر بها، ودون أن تسيء إلى نفسية (نخبة 

الشباب)؟

التقنيات الحديثة إحدى أهم وسائل الحداثة 
الرأسمالية 

ال  متطوٌر  عالٌم  واالبداع  التقنية  عالم 
وانتشاٍر  توسٍع  في  وهو  التوقف،  يعرف 
لنا  يحق  ال  وبصراحة  ومستمر،  دائٍم 
كانت  مهما  التقنيات  لهذه  االتهامات  كيل 
الذين  شبابنا  لوم  لنا  يحق  فقط  حالها, 
يفقهوا  أن  دون  عليها  مدمنين  أصبحوا 
من عالم التقنية الحديثة إال جانبها السلبي 
هذه  باستخدام  بدأوا  وشبابنا  والترفيهي. 
االجتماعي  التواصل  مواقع  في  التقنيات 
ويتبادلون االتهامات و المسبات الغير الئقة 
ويقضون معظم أوقاتهم في الدردشات التي 
ال تقدم وال تؤخر, واحيانا نجد من له المام 
ببعض التقنيات والمهارات في الدخول الى 

حسابات اآلخرين والعبث بها وربما ايقاف 
حسابهم في عملية تسمى (الهكر).

والواي  "االنترنيت  التقنيات  هذه  مثل  ان 
فاي وغيرها "ليست اال تقنيات بريئة لها 
وجهان ,وجه سلبي ووجه ايجابي وهنا يأتي 
التقنيات  هذه  على  ,ليست  المستخدم  دور 
استخدامها.  أحدهم  أساء  ان  مأخذ  أي 
التقنيات عالم ال يعرف  وكما اسلفنا فعالم 
الواي  اليوم تتم استقبال  التوقف وإذا كان 
فاي من مساحة أمتار ليست بقليلة ربما غداً 

ستصبح استقبالها بالكيلومترات.
توجيه  ضرورة  في  اآلباء  دور  يأتي  هنا 
باستمرار  ومناقشتهم  ومحاورتهم  ابناءهم 
بدال من اصدار االوامر التي لم تعد تجدي 
نفعا في وقتنا الراهن ,ثم على من تصدر 

األوامر؟ على جيل الواي فاي !!!

العصر تغير و علينا التنبه والحذر وضرر 
التي  التقنيات  من  وغيرها  فاي  الواي 
اي  تقل عن ضرر  ال  الحداثة  لها  سوقت 
شيء ضار آخر والشباب اليوم يواجهون 
تدفقا هائال وسيال جارفا من الثقافات التي 
تبث صباحا ومساء وتأثيراتها السلبية باتت 
هنا  المطروح  .والسؤال  للعيان  واضحة 

:هل تسيء الواي فاي الى االسرة ؟؟
هل يشعر األبناء بوجود آباءهم في المنزل 

؟
هل يشعر اآلباء بوجود أبناءهم المشغولين 

دوما بهذه التقنية؟
نفاذ  حال  في  فقط  اآلباء  أحد  لي  قال 
بوجودهم  نشعر  هواتفهم   بطارية  شحن 

ويشعرون بوجودنا!!!!

Çavên kesk ên zumrudî

Herdu jî bêdeng bûbûn. 
Name heta dawî nexwend, 
dîsa li hev qat kir, xist bêrika 
xwe û ji Dilara pirsî: 
-Tu çi dibêjî ez çûyîna Swiss-
re qebûl bikim gelo?
-Heval, rewşa birîna te gelek 
cidî ye, her meh nêm tê tijî 
dibe çartilî diçe jor, ger der-

man nebî, ewê demekî din 
derkeve ser jinuyê te. Bi ya 
min vê firsendê ji dest ber-
nede, bilêta xwe betal neke, 
hema siwar be, berpirsên 
saziyê tên pêşiya te, tuyê 
bikevî nav destên bi ewle.
Tenê mîna ku erê bike, serê 
xwe berjêr hejand û got:
-De hadê hevala Dilara ka 
min birêke!  
Piştî rêwîtiyeke çar saetan, 
balafir li ber daketinê bû. Di 
nava dengê anonsên hoste-
san de, roja hatina xwe ya 
Swîssre, serîlêdana îltîcayê, 
demên xwendevaniyê, 
hevalên xwe yek bi yek 
bibîranin. Rewşa wan ya dawî 
mereq dikir, gelo dikaribû kî 

bidîta? 
Pêlên hûr yên li ser gola 
Lemanê mîna ku xêrhatin lê 
bikin direqisîn. Rengê gola 
Lemanê keskeke zumrudî bû, 
çiqas jî dişibiya çavên xwedi-
ya nameyê! Rojên destpêkê 
yên dema nû hev nas dikirin 
anî bîra xwe.

 Di serê xwe re derbas kir ka 
gelo ewê kariba carekî din 
wê bibîne, di gel wê nameya 
xatirxwestinê.
 Rêwî tev li piya bûn, ber 
bi derî ve diçûn, ew jî rabû, 
dît ku li ber derê balafirê 
du kesên bi cil û bergên 
unîforma, navê wî xwendin û 
xêrhatin lê kirin. 

Li nexweşxanê birîna wî 
demborî pansûman kirin û ew 
derbasî odeyek kirin.

Wê rojê avek di ser xwe de 
kiribû, bi tesîra derman û 
serûmê di xew re çûbû heta 
ku hemşîre hat ew hişyar 
kir da ku amade bike ji bo 
emeliyetê. Bi qasî 12 saetên 
wî di xewê de derbas bûbûn. 
Kelecanê pê girtibû, tirs, 
fikar, hêvî, kêfxweşî tevli-
hev bûbûn. Xwest zanibe ku 
anesteziya lokal dikin yan ew 
dê ji binî ve ji xwe bibin.

 Hemşîre bi dengekî tije 
bawerî pê da fêm kirin ku 
pêdivî bi jixwebirinê tine, 

tenê anesteziyeke lokal dikin.
Di odeya emeliyetê de per-
deyeke kesk avêtin ser birîna 
wî, perdeyek bi qasî bejna 
mirovekî jî xistin navbera 
wî û birîna wî da ku di dema 
emeliyetê de serê xwe raneke 
li emeliyetê nenêre. Lewma 
nikaribû doxtoran bibîne. 
Hemşîre, aligirên doxtor 
hemî alavên pêwîst amade 
kiribûn. 

Derî vebû du doxtor yek mêr 
ya din jin, devên wan bi mas-
ke serê wan pêçayî, ketin 
hundir. 
Emeliyet di nava bêdengiyê 
de bi qasî saetek ajot. Birîna 
wî heta bin çokê, ji îltihabê 

hatibû paqij kirin. Doxtoran ji 
bo ku hêviyên xwe yên ji bo 
siheteke sax jê re beyan bikin 
û pê bidin zanîn ku emeliyet 
serkeftî derbas bûye, perde 
rakirin, maskeyên ber devê 
xwe anîn jêr û çûn ber serê 
wî.

Wî çawa ku doxtora jin dît; 
Oy xwedêyo! ew çavên 
keskên zumrudî ku tu caran 
ji ber çavên wî neçûbûn, niha 
ji jor ve lê dinêrîn. Devê wî 
vekirî ma, serê xwe rakir, rik 
li nav çavên doxtora jin nêrî.
Têbinî: 
Ev beşa çarem a nivîsê û beşa 
dawî bû. Hefteya pêşiya me 
emê mijarên din bigirin dest.   

'Ev Ne Pif e Tif e' çi ye?

Zimanê dayîka me bi qasî 
dayîka me şêrîn û bi qasî xwe-
zaya welatê me dewlemend e. 
Her çiqas dayîk û welat bin-
dest bin jî ji bindestiyê tiştên 
mîna dims, bastêq, meşlûr, 
mewîj, kax û hêjîrê hişkkirî 
dertên. Hin tişt jî mîna cûr 
in (tiriyê tirş lê tehmxweş). 
Ev hemû di devê meriv de 
tehmekê xweş dihêlin. Ji vê 
sedemê kurd berî razanê tînin 
dixwin ku ew tehm di devê 

wan de bimîne heta sibe. 
Di  nava salekê de çend 
pirtûkên kurdî yên helbestan 
derketin. Dema ku helbestên 
xweş dixwînim ji wî zimanê 
ku pê hatî nivîsîn hez dikim. 
Bawerim her kes wisa ye. Ew 
estetîk û rîtma di  nav peyvan 
de tê honandin di mêjiyê min 
de xaniyê xweşiyê ava dike. 
Pirtûka helbesta ya Roşeng 
Rojbîr di nav xirecira şer 
de bêhes derket. Bê rek-
lam, pesindayîn û hwd ket 
nava cîhana kurdî. Roşeng 
di pirtûka xwe ya duyem de 
qurretiya helbestê şikandiye 
û navekî ku em jê re xerîbin 
lê kiriye. “Ev Ne Pif e Tif e”. 
Dema ku çavê min bi vî navî 
ket, min tu tiştekî jê fêm nekir. 
A rast bêjim, min di dilê xwe 
de go ev çi navek ecêb e, qet 
nav nema bû ku  li dîwaneke 

were dayîn. Heta hatim nîvî 
min hê fehm kir ku çima ev 
nav lê hatiye danîn. Serê pêşî 
di devê min de tehma cûrê ku 
tu çawa gez dikî ji tirşiyê av bi 
çavê te dikeve lê bi cûtinê re 
hêdî hêdî tehma devê te xweş 
dike ma. Di serê pirtûkê de 
zargotinek bikar aniye ku me-
riv pirtûkê deyne û nexwîne. 
“tirş im tahl im, jehriya mar 
im”. Me ev zargotin li Farqînê 
di hin lîstikan de digot ku kes 
ber bi me de neyê. Bi nav û 
zargotinek wiha ketim fikarê 
lê dîsa jî pê de çûm û hey çûm.   
Di helbestek ji du rêzikan pêk 
tê de dîroka me kurdan radixe 
ber çavan an jî bi zorê di çavê 
me de diçikilîne.
“30
29 carî serî bikêl î, ku tu min 
nejmêrî
bila tev de nelê bin, ku ez û tu 

yek bin”
Tu qederek disekinî, li xwe 
mikur têyî û serê te ji şerma 
dikeve ber te. 
Di helbesta Roşeng de hemû 
evîn û kêfxweşî bi bindestiya 
welat reşxemilandî dibin. Tu 
her dibînî qala evînek kiriye, 
tu her dibînî ku evîn ji sede-
ma bindestiya welat têkçûye 
an mehkûmê têkçûnê ye. 
Di helbesta “en-el welat” de;
“…
jenê sûra srafîl im, navê te 
dilîrînim
navê te, ku li çepera gerdûnê 
lefandiye, têm li pey te
navê te, ku newaya heşir û 
mehşerê ye, nebe nabe
9 deng û 3 kîte
-bêwelatiya min li te
-sobe
…”
Helbesta ku ji sergêjiya 

welatekî pekiyaye, di destên 
nivîskar de hatiye honandin û 
gihîştiye ber destê me. 
“…
berî goçkirinê bi çend çirkî
me bi şewba mirovahiyê xis-
tin
dengê me yê lerizî, bi ser yê 
lawirên şevdêrî ket
di pey de, pirr di pey de
piştî me ew têk birin û vir ve
goştê wan li zikê me, çermê 
me li ser milê me anîn
ji roja ku me dest bi 
hevduxwarinê kiriye û vir ve 
ye
cureyek ji me şah, yê din mat 
e
ev e, çaryeka çîroka di guhê 
me de
…”
Şair di ber xwe de dimilmile, 
bi xwe re, bi bindestiya welatê 
xwe û bi xwezilahiya mirovên 

bextewar re şer dike. Em jî 
dixwînin û tê de xwe dibînin. 
Geh fedî dikin, geh dihesidin, 
geh diêşin, geh bi halê xwe 
dikenin. 
Pirtûk ji Weşanên Evrenselê 
derçûye. Niha ev weşanxa-
ne bi hinceta OHAL’ê hatiye 
morkirin. Kes nizane wê rewş 
çawa be. 
Belkî vebibe, belkî qet vene-
be. Di van şert û mercên dij-
war de cihê kêfxweşiyê ye ku 
berhem dertên û digihîjin ber 
destên me.
 Helbet wê tim şert û merc 
ne wiha bin. Her av ji xwe re 
rêyekê herikînê dibîne û di-
meşe.
 Bi hêviya ku kaniya peyvên 
me yên lihevhatî û pehtî ziwa 
nebe û nifş bi nifş olan bide 
dengê peyvên xweş.

Sê ‘hestên’ kujinde

Mirov, bi ‘kurmê xwe yê 
kujinde’ re dijî. Her roj, wî 
kurmî, bi hestên xwe bimijîne 
û bi aqilê xwe jî, pê re bigir-
berdanê dilîze. Ev ‘revere-
veke wiha ye’ her ku tu li 
ser sêla sincirî, her roj, req-
sa mirinê dikî. Mirin, bi siya 
xwe, her dem li dû te ye. Navê 
vê kiryarê, “em mirinê di nav 
jiyana xwe de dihewînin” û pê 
re dijîn. 
Sê hestên kujinde wî kurmê 

mirinê, wê siya helamet xwe-
dan dikin. Hebûneke bexte-
war, piçekî jî bi ser hevsarki-
rina van hersê hestên kujinde 
ye.
Yek ji wan hestan ew e, ku mi-
rov xwe kêm bibîne. Ya dîtir, 
ew e ku mirov xwe sûcdar, 
binbar bibîne. Ya dawîn jî ew 
e ku mirov xwe bêkêr bibîne. 
Ev her sê hest gava di nava 
mirovan de gihîştin hev, wekî 
ewrekî reş û tarî ronahiya 
jiyanê li ber dilê mirovan tarî 
dikin. Mirov, wê hingê radestî 
sî û reşebayên naxê xwe dibe 
û her diçe hêviya mirovan di-
çilmise. Êdî bi demê re hesta 
‘kêmî, bêkêrî û gunehkariyê’ 
hemû wesleyên mirovî ve-
digirin, barê xwe datînin ser 
wijdana mirovî û mirov di bin 
de difelişe.
Mirovê ku xwe di rasta kesan 
de kêm dibîne, her dem pîkolê 

dike ku xwe bixe çavên wan 
û wê hingê, kirasekî saxte li 
bejna kesayeta xwe dipêçe û 
bi wî kirasî, piştî demekê ew 
bi xwe êdî ji bîr dike ka rastî 
û reseniya wî/wê çi ye.
Mirovê kêm, her dem dil-
waswas e û bi hestên neyînî 
li jiyanê, rûdanan dinêre û her 
diçe tovê ‘kîn’ û ‘zikreşiyê’ 
di naxê wî de gir dibe heta 
ku dawiyê ew kurm hemû 
şaneyên hişê wî bi dest xwe 
ve digire. 
Heçî hesta bêkêrbûnê ye, ew 
jî hesteke kujinde ye. Mirovê 
ku xwe bêkêr dibîne, bi 
refleksên sûsmaran tevdige-
re. Di nava xwe de dinyayeke 
‘reş’ û ‘bêwijdan’ ava dike. Ji 
bo ‘bêkêrbûna xwe’ sedeman 
çêdike û ji bo xwe ji vê hestê 
bişo jî, ji xwe re li hemberî 
xwe ‘ser û sedeman’ lêdike. 
Li gorî wî, êdî neyarên wî, 

davik danîne berê, heqê wî 
hatiye xwarin, loma jî, gava 
ku derfeta xwe dît, îlem divê 
tola xwe veke. Ev kurm, her 
diçe, hukmê xwe li ser raman 
û hestên wî kesî saz dike û 
heta ku ev kes dibe êsîrê vê 
hesta kirêt a kujinde. 
Ji nav van sê hestan, a herî kirêt, 
hesta “gunehkariyê” ye. Ew 
kesê, xwe wekî ser û sebebe-
ke neyînî ya rûdanekê bibîne, 
ew kesê, kirasê gunehê bixe 
ber bejna xwe û bi wê hesta 
negatîf, jiyanê bide ber xwe, 
tenê dê hewl bide ku xwe ji vê 
hesta tal bişo. Ji bo şûştinê jî, 
dê hemû rengînî û xweşikiya 
nava xwe bişewitîne. Çimkî 
di ramana mirovan de heye, 
xwe rizgarkirina “gunehê” 
ancax bi “şewitandinê” bibe.
Ew kesê, di hestên xwe de, 
bo kiryar û pêkhatinekê xwe 
ser û sebeb bibîne, xwe ji ber 

van tiştan sûcdar bike û xwe 
binbar bibîne, ew kes, heta 
xwe neşewitîne, nikare xwe ji 
vê gêjgerînkê bifilitîne. Xwe 
şewitandin, ne ew e ku mirov 
agir bi bedena xwe bixe, ge-
lek cure xweşewitandin hene. 
Li vê derê, ya em behs jê di-
kin, bêhtir xweşewitandineke 
mecazî ye.  
Îja, mirovên despot, ji bo ser-
destiya xwe li ser komelge-
han saz bikin, piranî, tovê van 
hersê hestên kujinde di nav 
rehên civakê de diçînin. Wisa 
dikin ku êdî garanek mirovên 
xwe berminet, xwe daşikestî 
dibînin û ji ber daxwazên xwe, 
xwe li ber ‘hinan’ stûxwar 
û gunehkar hîs dikin, peyda 
bibe. 
Ev cureyek operasyona 
binhişîn e. Mirov, êdî ditevi-
ze û nikare cihê xwe yê nav 
jiyanê diyar bike û êdî niza-

ne divê çi bixwaze û çi nex-
waze. Êdî dest pê dike, hest 
û meremên xwe dixesîne û 
her diçe, ji bo xwe ji vê kam-
baxiya şikestinê derbixe, di 
çiravka xwe de ditirtile. Ev, 
şepoşêla hestan, mirovan gêj 
û bêkêr dike. Êdî tu mehkûmê 
‘nimetbexşiyên’ xwe yî. Çi ji 
bo te bê kifşê û çi deynin ber 
te, êdî ser seran û ser çavên te 
ye!
Ev mehkûmiyeteke rihî ye. 
Çimkî êdî tu ji aliyê sê hestên 
kujinde ve bi tevayî jinavçûyî 
yî. Nîrê vê mehkûmiyetê li ser 
stûyê te ye. 
Dermanê van hestên kujinde, 
hezkirin e; Ji xwe hez bike, ji 
mirovan, ji xwezayê, ji avê, ji 
bayî, ji axê, ji ahenga rengan, 
ji melodiya dengan…
Mirov, hêjayî her tiştî ye; her 
mirov hêjayî her tiştî ye…

لوحدات  التابع  النسائي  العسكري  الفرع   
حماية الشعب YPG في كردستان سوريا، 

في مارس/ آذار الماضي.
المعروفة بــ " كيمي" وأيضاً باسم "زيالن 
بأنها  الغارديان  لصحيفة  ذكرت  ديلمر"، 
عشر  اإلحدى  الشهوَر  أمضت  قد  كانت 
الكردية، ودراسة  اللغة  تعلّم  في  الماضية 
والقتال  السالح  وفنون  اإلقليمية،  السياسة 
للـ  المخصصة  العسكرية  األكاديمية  في 

.YPJ
وقالت بأنها كانت قد سافرت إلى الخطوط 
أكتوبر/  شهر  في  سوريا  في  األمامية 
تشرين األول، وشاركت في حملة تحرير 
داعش،  لتنظيم  الفعلية  العاصمة  الرقة، 
وكانت في ساحة المعركة التي تجري بين 
داعش من جهة وقوات سوريا الديمقراطية 

من جهة ثانية.
وقالت: "أنا على استعداٍد للتضحيِة بحياتي 
في هذا السبيل"، في مقابلة لها عبر الهاتف 
ميالً   19 تبعد  التي  األمامية  القاعدة  من 

(30 كم) عن الرقة.
كلِه، من أجل  العالِم  أجِل  وأضافت: "من 
المضطهدِة في  الشعوِب  اإلنسانيِة وجميِع 
كل مكان. ليَس األمُر مجّرَد قتٍل واغتصاٍب 
تعذيٌب روحٌي  إنه  داعش.  تنظيم  قبل  من 
يمكن  ال  مستوى  على  ُممنهج  وجسدٌي 

تصّوره ".
القتال  إلى  لالنضمام  دافَعها  توّضح  وهي 
ضّد داعش، تروي "تايلور" قّصةَ صديقة 
لها، مقاتلة عربية في الـ YPJ من سوريا، 
العام  بنهب قريتها  قام جنود داعش  حيث 

الماضي.
لألسد،  مواليٍة  عائلٍة  من  كانت  وقالت:" 
وقد كتبت شقيقتها البالغة من العمر ثماني 
بدون  حياة  (ال  الجدار:  على  سنوات 
ضد  احتجاجا  ذلك  فعلت  إنها  رئيسنا). 

تنظيم داعش".
"لقد أخذوها إلى مبنًى شاهٍق وداسوا عليها 
بالسيارة عدة مرات. ثم دفعوا بها في المرة 
صديقتي  وهربت  المبنى.  من  األخيرة 

." YPJ لالنضمام إلى الـ
فتقول:"  قصتها  لتكمل  تايلور  تعود  وهنا 
كبرت تايلور، التي تتحدث بلكنة النكشاير 
الخفيفة في داروين، بالقرب من بالكبيرن، 
(مرزيسايد)  إلى  العائلة  انتقلت  أن  إلى 
وهي في سن المراهقة. درسْت الرياضيات 
أوائل  أن تمضي  قبل  ليفربول  في جامعة 
العشرينات من عمرها وهي تجوب العالم، 
وحيثما تسنّى لها السفُر المجاني، بمفردها 

دوماً".
نطاٍق  على  سافرت  قد  كانت  إنها  وقالت 

وأمريكا  أفريقيا  أنحاِء  جميِع  في  واسٍع 
الجنوبية وأوروبا، وانخرطت في النشاط 
المجالت  لصالِح  ككاتبٍة  لتعمَل  السياسيِّ 

اليسارية ومواقع االنترنت.
زيارٍة  أثناء  سوريا  إلى  رحلتها  بدأت 
التقاريَر  لتُعدَّ  شهراً،   18 قبل  بها  قامت 
اإلنترنت،  على  خيرٍي  موقٍع  لصالِح 
السنوية  الذكرى  في  األصدقاء  يتبُع ألحد 
األولى لمجزرة سنجار، التي حدثت في 8 
أغسطس/ آب عام 2014، حيث قام تنظيم 
داعش خاللها بخطف واسترقاق /5000/ 
الكثيُر  وُذبَِح  اليزيديين،  من  وطفل  امرأة 

من الرجال والفتيان.
كان  التي  األوضاِع  من  قلبي  تمّزق  "لقد 
وجنوب  سوريا  في  الالجئون  يعانيها 
إلى  الحاجة  "إن  وتضيف:  العراق"، 
القسوِة  من  فيها  والمأوى،  والدواء  الغذاء 
أتذكُر  إنساٍن تحملها.  ما يصعُب على أي 
كانت  عندما  واإلحباط  بالذنب  إحساسي 
األمهاُت، وهّن يحملن صغارهن، يبسطن 
لي أذرعهن ويتوسلن إلي كي آخذ األطفاَل 

إلى حياة أفضل".
للمساعدة  المنطقة  إلى  العودةَ  قررُت  لقد 
الحديث مع رجٍل  بعد  في محاربِة داعش 
الجهاديين  ألّن  المغادرةَ،  رفَض  يزيدٍي 

كانوا يحتجزون ابنتيه كأسيرتين.
"في تلك اللحظة، قَطَْعُت عهداً على نفسي 
َس حياتي لمساعدة هؤالء الناس"،  بأن أَُكرِّ

تقوُل تايلور.
أن  قبل  أشهر  لبضعِة  إنكلترا  إلى  عادْت 
السياسية  العلوم  السويد لدراسة  إلى  تنتقَل 
في جامعة ستوكهولم. ثم في مارس/ آذار 
من العام الماضي، سافرْت إلى روج آفا، 
سوريا  شمال  في  الذاتية  اإلدارة  منطقةُ 
إلعداِد  البالد،  في  الكردي  الشتات  وقلُب 
تقاريَر عن الحركة النسائية الناشئة لصالِح 

صحيفٍة اشتراكيٍة سويدية.
وعلى الفور "وقعت في غرام" أيديولوجية 
في  ُمترّسخة  للرأسمالية,  معادية  نسوية 

المنطقة، فقررْت البقاَء وترَك دراستها.
الديمقراطية"،  بالكونفيدرالية  "يسمونها   
نحن  (أوه،  القول:  مجرد  "ليس  تقول. 
بالمسيرات  والقيام  الرأسمالية)،  ضد 
قاموا  هم  بل  أسبوع،  كل  واالحتجاجات 
بإعادة صياغة المجتمع بكل معنى الكلمة، 

ووضعوا المرأةَ في صدارِة كلِّ شيء ".
زعيم  أوجالن،  هللا  عبد  فكِر  من  بإلهاٍم 
المحظور  الكردستاني  العمال  حزب 
السجون  في  المسجون  تركيا،  في   PKK
"آبو"  بـ  ألتباعه  والمعروِف  التركية، 
الشمالية)،  الكورمانجية  الكردية  باللهجة 

وبشرارة من الربيع العربي عام 2011، 
بدأ ُكرُد روج آفا نضالهم من أجل تقريِر 
المصيِر في عام 2011. وأعلنت اإلدارةُ 
الذاتية بصورة رسمية في نوفمبر/ تشرين 
الثاني عام 2013. المرأةُ هي المحوُر في 
رؤيِة عبد هللا أوجالن لليوتوبيا االشتراكية.
نجَم  الذي  السياسي  الفراُغ  سمح  لقد 
التجربة  لهذه  سوريا  في  الفوضى  عن 
مماثلٍة  محاوالٍت  عكِس  على  باالزدهار، 
في جنوب شرق تركيا، تم سحقُها من قبل 

الدولة التركية.
والمجالُس  التعاونية  الجمعياُت  وتأّسسِت 
نظاٍم  على  انطوت  التي  العامة  الشعبية 
تشاركٍي في الرئاسة، حيث  يتقاسم الرجُل 
المستويات.  كل  على  المرأة  مع  السلطةَ 
نسبةً  ونفذْت  النسائية   YPJ الـ  وانطلقت 
تنظيم  ضد  القتالية  األعمال  من  كبيرةً 
داعش منذ إعالنه الخالفة اإلسالمية عام 

  .2014
ترى تايلور بأن هذا هو الترياُق للمجتمع 
في  المستهلُك  يحّركه  الذي  الرأسمالي 

الغرب.
بأننا  عديدٍة  لسنواٍت  اعتقدُت  "لطالما   

بحاجٍة إلى ثورٍة في أوروبا." كما تقول.

الجميُع في أوروبا يعاني إّما من االكتئاب 
أو من مشاكل مالية أو يفقدون الوظائَف, 
النظام  بسبب  معناها  من  تخلو  الحياةُ 
للعالِم  قدوةٌ  فهي  آفا  أّما روج  الرأسمالي. 
كلِه كي يحذو حذوها. عندما وصلُت أوَل 
أبقى في هذا  أن  فكرُت هكذا: (عليَّ  مرٍة 
المكان، عليَّ أن أتعلم كل شيء وأن أصبح 

جزءاً منهُ)".
تايلور هي أحد أفراد فريق اإلعالم الحربي 
التابع للـ YPJ، حيُث انتقلت معهُ إلى الرقة 
األساسية  وظيفتها  الماضي.  األسبوع  في 
وكتابة  العسكرية،  العمليات  تسجيل  هي 
والتقاط  الدائرة،  المعارك  عن  التقارير 
األحداث  عن  األفالم  وتصوير  الصور، 

الجارية.
مهّمتها  بأن  أخرى:"  ناحية  من  وتقول، 
ليست سهلةً دائماً في منطقٍة حربيٍة مشتعلة. 
"األمر قاٍس بدون شك، ألّن عليَك أيضاً أن 
تقاتَل كما لو كنَت في خّضم المعركة". كما 
وتقول: "في الواقع، معظُم الوقت يمضي 
دون أن أعمل أية فيديوهات على اإلطالق، 

بل أحارُب متى ما تعّرضنا للهجوم".
إلى  ماضيةٌ  بأنها  أسرتَها  تايلور  تُخبْر  لم 
مستاًء  "كنُت  وصولها.  بعد  إال  الحرب 
في  كيمي  بنوايا  علمُت  عندما  األول  في 
بالقلق  وشعرُت   ،YPJ الـ  إلى  االنضمام 

وهو  فيْليب  والدها  يقول  سالمتها،"  على 
مدرٌس سابق يبلغ من العمر 57 عاماً.

وأضاف: "لكن أن تطلَب منها أن ال تتبَع 
معتقداتها سيكون أشبهُ بأن تطلَب منها بتر 
ذراعها. هي تريد أن تغيّر العالَم فحسب. 
عالٌم متقلٌب ومنقسٌم على نفسه. ألسنا جميعاً 
كذلك؟ فبينما نحن نفكر ونتحدث عن ذلك، 
في  واحدة  حقاً  هي  بالتنفيذ.  تقوم  هي 
تجّسدهُ  بما  جداً  فخورون  ونحُن  المليون. 

وبما تدافع عنهُ".
ويقوُل بأّن األسرةَ لم تتلَق أّي اتصاٍل من 

السلطات البريطانية.
من  تشهد  لم  بأنها  تايلور:"  تقول  وبينما 
في  قليلة  مناوشات  من  أكثر  األحداث 
الجبهة،  التي أمضتها في  القصيرة  الفترة 
فما من أوهاٍم  تستحوذ عليها حول ما يخفيه 

المستقبل.
"الرقة هي عاصمة داعش في سوريا ولن 
 " تقول  كما  قتال،"  بدون  عنها  يتنازلوا 
فيها  تم  التي  الرئيسية  المدينة  كذلك  وهي 
اليزيديات كسبايا في كل  الفتيات  بيع تلك 
هذه الفترة. أريُد أن أصَل إلى هناَك ألنها 

رغبةٌ في قلبي وأحتاج إلى تحقيقها".

في  انخرطوا  الذين  األجانب  المقاتلون 
القتال ضد تنظيم داعش

المواطنين  أحَد  تايلور  كيمبرلي  تُعُد 
 50 بين  عددهم  يُقّدر  الذين  البريطانيين 
ــ 80 مّمن سافروا إلى سوريا أو العراق 
لمحاربة تنظيم داعش, منذ وصول الموجة 

األولى في خريف 2014.
حماية  وحدات  إلى  إما  ينضمون  وهم 
إلى  أو  سوريا،  شمال  في   YPG الشعب 
كردستان  إقليم  في  الكردية  البيشمركة 

العراق. 
ما من جيٍش يكشُف عن الرقم الدقيق لعدد 
وذلك  صفوفه،  في  الموجودين  األجانب 
ألسباب أمنية، (ويقال أن تنظيم داعش قد 
دوالر  150ألف  قدرها   مكافأة  خصص 
عن كل رأس غربي هناك). ولكن حسب 
و   800 بين  يتراوح  ما  فإن  التخمينات 
1000 متطّوع أجنبي قد التحقوا بالحرب 
وسلوفاكيا  وكوريا  كندا  من  داعش،  ضد 

وإسبانيا.
حتى  دولي  متطوع   27 منهم  واستشهد 
من  عديدةً  آالًف  يشمل  ال  (وهذا  اآلن 
لقوا  الذين  واإليرانيين  األتراك  الكرد 
يعتبروه  عما  يدافعون  وهم  أيضاً،  حتفهم 
وطن األجداد)، بمن فيهم ثمانية أمريكيين، 
بريطانيين.  وثالثة  كنديان،  ألمان،  أربعة 

امرأة واحدة، تبلغ  كما تندرج بينهم أيضاً 
من العمر تسعة عشر عاماً، ألمانية تدعى 
إيفانا هوفمان, استشهدت في شهر مارس 
/ آذار من عام 2015 أثناء القتال مع الـ 

.YPJ
بأنهما  والديها  تايلور  كيمبرلي  تصف 
مراحل  في  لها"  تشجيعا  الناس  "أكثر 

حياتها المختلفة.
البريطانية  والد  وهو  تايلور،  فيليب  قال 
الدولة،  بتنظيم  يعرف  ما  تقاتل ضد  التي 
إنه "قلق على ابنته لدرجة ال تصدق"، لكنه 

لن يطلب منها أن تتراجع عن قراراتها.
بالكبيرن،  من  تايلور"،  "كيمبرلي  وتعد 
أول بريطانية معروفة تسافر إلى سوريا، 
الدولة  تنظيم  ضد  القتال  إلى  لالنضمام 

هناك.
 BBC وأعرب فيليب تايلور والد الفتاة لـ

عن فخره بابنته.
وقال تايلور، الذي يشتغل في قطاع التعليم، 
"سيتساءل  عاماً:   57 العمر  من  ويبلغ 
يفعل ما  الذي  الشخص  الناس عن طبيعة 
فعلته ابنتي، وكيفية تفكير الوالدين في هذا 

األمر".
الماضي،  العام  من  آذار  مارس/  وفي 
تُلقب  كما  "كيمي"  أو  كيمبرلي،  انضمت 
النسائي  الفرع  صفوف  إلى  اختصاراً، 
الذي  الكردي،  الشعب  من وحدات حماية 
الدولة  تنظيم  ضد  يقاتلن  مقاتالت  يضم 
ويعرف اختصار بـ"YPJ  "، ومنذ ذلك 
الحين انخرطت في معارك بهدف تحرير 
مدينة الرقة من سيطرة تنظيم داعش، الذي 

يتخذها معقالً له في سوريا.
تعرف  "كيمبرلي  تايلور:  السيد  ويقول 
إنها ذكية، وعملية، وذاُت  ما تريد.  تماماً 
حياتية  خبرات  اكتسبت  لقد  شامل.  تفكيٍر 
نهاية  في  الرحلة  هذه  وقادتها  متعددة، 

المطاف إلى سوريا ".
وأضاف: "أنا بالتأكيد ال أتبنى المسار الذي 
اختارته كيمي. لقد قلت لها إننا بحاجة لمن 
هم مثلها من األشخاص هنا في بريطانيا، 

لكنها لم تقتنع".
استوحت  إنها  تايلور  السيدة  وتقول 
من  يقاتلون  الذين  الكرد،  من  الفكرة 
زميالتها  أن  وتعتقد  الديمقراطية،  أجل 
في  المساعدة  في  مثالً  يضربن  الكرديات 

حل المشكالت داخل سوريا.
المختلفة  الجماعات  بين  الصراعات  لكن 

في سوريا معقدةٌ للغاية.
هو   YPJ والـ    YPG للـ  األكبر  العدو 

الجيش التركي 
الكرد في  يقاتل  الدولة،  وبعيداً عن تنظيم 

عليها  يسيطرون  التي  آفا"  "روج  منطقة 
في شمال سوريا القوات التركية.

وتقول السيدة تايلور: "العدو األكبر لقوات 
"رجاالً  الكردي  الشعب  حماية  وحدات 
يحتلون  إنهم  التركي.  الجيش  ونساًء" هو 

المنطقة ويقتلون المدنيين".
حماية  قوات  التركية  السلطات  وتصنف 
الشعب الكردية النسائية كجماعة إرهابية، 

بينما ال تعتبرها بريطانيا كذلك.
مواطنيها  البريطانية  السلطات  وحذرت 
بشدة من االنخراط في الحرب الدائرة في 

سوريا.
جانب  إلى  تقاتل  إنها  كيمبرلي  "تقول 
"تحرير"  أجل  من  الكرديات،  زميالتها 

السوريين.
بحاجٍة  أننا  "أعتقُد  كيمبرلي:  والد  ويقول 
حياة  بأنفسنا  ونرى  هناك،  نذهَب  أن  إلى 
الناس قبل أن نفهم حقيقة األوضاع، وهذا 
تُْمقُِت الظلم في  إنها  ما تفعله كيمي اآلن. 

هذا العالم".
ليست  الناس  هؤالء  "معاناة  ويضيف: 
وتعترينا  نسبياً،  المريحة  بحياتنا  شبيهة 
الذهاب  في  ما  شخٌص  رغَب  إذا  الدهشة 
البعيدة، كما نتسائل عن  المنطقة  إلى هذه 
مدى التغيير الذي يمكن أن يصنعه شخٌص 

واحٌد على أية حال.
آخر  شخٌص  ذلك  فليفعل  إذن  ونقول:" 
دائرة  خارج  من  كان  لو  وحبذا  غيرنا، 

معارفنا وأحبابنا".
أبنائي  ألقن  أن  أبداً  أحاول  "لم  ويتابع: 
أن  ْلُت  وفَضَّ بأي طريقة،  بعينها  معتقدات 

أتركهم ليشكلوا معتقداتهم بأنفسهم".
وأضاف تايلور: "االهتمام اإلعالمي كان 
مزعجاً بالنسبة لنا. نحن أشخاٌص لنا حياتنا 
الخاصة، وأعتقد أننا مثل أغلب الناس ال 

نتمنى مثل هذا النوع من االهتمام".
ولم تخبر السيدة تايلور والديها مسبقاً بأنها 
ستنضم إلى صفوف المقاتالت الكرديات، 
وتقول إنها تفتقد إلى أصدقائها وعائالتها، 
لها حتى اآلن بموعد عودتها  لكن ال علم 

إلى بريطانيا.
"أكثر  بأنهما  والديها  تايلور  ووصفت 
مراحل  خالل  لها  تشجيعاً  األشخاص 

حياتها المختلفة".
BBC  عربي
Matt Blake

the guardian
9 شباط/ 2017

حزب  إعالم  مركز  وتحرير:  ترجمة 
االتحاد الديمقراطي 

YPJ تتمة ... كيمي: أول بريطانية في صفوف الـ

الشعب  بمفاهيم  الالأخالقية  األفكار  من 
النسيج  عاد  التحرير  وبعد  الواحد، 
والمودة  الوطنية  اللحمة  الى  االجتماعي 
والتعايش، وقد تم ذلك من خالل  اإلرث 
الحضاري والثقافي لدى جميع المكونات، 
على  المبنية  الذاتية  اإلدارة  مشروع  وإن 
زاد من  المشترك  والعيش  الشعوب  أخوة 
أكثر  المكونات  وجعل  الوطنية،  الروح 
وأرسى  الغادرين،  بوجه  وصالبةً  متانةً 
دعائم األخوة ونطمح أن يتطور أكثر من 
ذلك، والدليل على ذلك اصطفاف الشباب 
لالنخراط  األهالي  جميع  من  وبدعم 

الديمقراطية  سوريا  قوات  صفوف  في 
بوجه  الجماعية  والمشاركة  واألسايش، 
اإلرهاب التكفيري وداعميه وبناء مجتمع 
والمساواة  والعدل  المحبة  تسوده  أخالقي 
الشمال  تراب  على  المكونات  جميع  بين 

السوري.  
الحقوق  كلية  خريجي  من  أنكم  بما   -2
ومن المكون العربي؟ ما هو الفرق الذي 
الذاتية  اإلدارة  قوانين  بين  وجدتموه 

الديمقراطية وبين القوانين السورية؟
فيها  يجري  والتي  السابقة  القوانين  -إن 
قديمة،   قوانين  هي  المخطئين  محاكمة 

الفرنسي  االحتالل  أيام  في  سنت  وقد 
لسوريا، ولكن لم تتطور هذه القوانين مع 
والزمان،  الديمقراطية  الحياة  مجريات 
ديوان  ضمن  فيها  يعمل  التي  قوانين  أما 
الواقع  مع  تتماشى  االجتماعية،   العدالة 
الحالي ويعتمد بالدرجة االولى على لجنة 
رضائي  الحل  فيها  يكون  والتي  الصلح، 
والعودة إلى االصالة االجتماعية،  فيصدر 
القرار رضائي للمدعي والمدعي عليه، أما 
على  إرضاء طرف  فيتم  السابقة  القوانين 
القرار  كان  وإن  اآلخر  الطرف  حساب 
عادالً،  وال شك أنه كان هناك في اآلونة 

هناك  يكن  ولم  قضائي،   فساد  األخيرة 
القرارات  وإصدار  القضاء  في  نزاهة 

القضائية.  
في  الفيدرالي  بالمشروع  رأيكم  ما   -٣
الروسي  التناغم  وكذلك  سوريا؟  شمال 
التركي السوري برأيكم إلى أين سيصل؟  
الشمال  في  الفيدرالي  المشروع  -إن   
السوري هو الحل األمثل لألزمة السورية،  
هذا  من  أفضل  مشروع  هناك  يكن  ولم 
منذ  مشروع  أي  يطرح  ولم  المشروع 
مشروع  سوى  السورية،   األزمة  بداية 
الفيدرالية وذلك بفضل أبطال قوات سوريا 

هي  بانها  للعالم  أثبتت  التي  الديمقراطية 
القادرة على دحر اإلرهاب،  وهي الوحيدة  
بشكل  ومنظم  سياسي  لديها مشروع  التي 
واضح، غير بقية الفصائل اإلسالمية التي 
ال مشروع لديها على الساحة الدولية،  وال 
عسكرياً  يذكر  شيء  األرض  على  تملك 
أما  السلطة،  تقاسم  أو سياسياً سوى طلب 
غزل  مجرد  هو  التركي  الروسي  التناغم 
وتخبط وفشل من حكومة العدالة والتنمية،  
فإن التقارب الحاصل هو استجرار الدولة 
ال  التي  السوري  المستنقع  الى  التركية 
سوى  التركية  الدولة  عواقبه  من  تخرج 

ليس  منه،  ألن  التي سئمنا  الذريع  الفشل 
لديها شيء تستطيع ان تدافع عن نفسها من 
ويالت دعمها لإلرهاب، وتريد ان تظهر 
داعمة،  وليست  لإلرهاب  محاربة  نفسها 
ولكن العالم أجمع والشعب السوري خاصة 
يعرف من درب ومول اإلرهاب ومن فتح 
أنحاء  كافة  من  اإلرهابيين  لتدفق  الحدود 
العالم وإدخال المال والسالح والمفخخات 
التي فتكت بالشعب السوري، قتالً وتهجيراً 
وظلماً فإن هذا التقارب الروسي التركي لن 
ينتهي إال أن يجعل تركيا متورطة وليس 

لديها حل ألزمتها الحقا؟

تتمة ... حمدان: التناغم الروسي التركي هو مجرد غزل وتخبط وفشل من حكومة العدالة والتنمية
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سلطاُت هولير تعتقُل ٣ كوادر في الحركة الكردستانية
 بسبِب نشِر كتاٍب وإدانة تركيا

حرية  لحركة  المشترك  الرئيس  أدان 
عبدهللا"،  "محمد  الكردستاني  المجتمع 
يد  على  حركته  كوادر  من   3 اعتقال 
في  الكردستاني  الديمقراطي  اسايش 
للشهيدة  كتاب  توزيعهم  بسبب  هولير، 
ساكنة جانسز، وإدانة مؤامرة 15 شباط 
على قائد حزب العمال الكردستاني عبدهللا 

اوجالن.
روج  لوكالة  تصريٍح  في  عبدهللا  وقال 
الديمقراطي  اسايش  "قوات  إن  نيوز 
قانونية  غير  وبحجج  قامت  الكردستاني 
باعتقال 3 كوادر في حركتنا وهم "خالد 

مصطفى وخالد محمد وماهر عزيز".
الناشطين  اعتقال  سبب  عبدهللا  وأوضح 
االسايش  قوات  "اعتقلت  بقوله:  الثالث 
خالد محمد وماهر عزيز بسبب توزيعهم 
لكتاب الشهيدة ساكينة جانسز التي اغتيلت 
بينما  رفيقاتها،  من  اثنين  مع  فرنسا  في 
اعتقل خالد مصطفى ألنه طالب األسايش 
برخصٍة لمظاهرٍة منددة للمؤامرة الدولية 

على القائد اوجالن".
الثالث  رفاقه  اعتقال  إن  عبدهللا  واعتبر 
عمٌل مداٌن وغيُر قانوني، مضيفاً " كيف 
ألنهُ  شخٍص  اعتقال  يتم  أن  الممكن  من 

يقوُم بنشِر كتاٍب يعود للمناضلة ساكينة، 
يعني  بل   ... المرأة  إهانة حتى بحق  هذه 
القبول بعملية االغتيال التي طالت الشهيدة 

ساكينة".
بالنسبة  األمر  كذلك   " عبدهللا  وتابع 
العتقال رفيقنا خالد مصطفى، في الوقت 
القانون  وبحسِب  مرات  عدةَ  طالَب  الذي 
برخصة للتظاهرات المنددة بمؤامرة 15 
شباط، بينما كان رُد االسايش هو انتهاك 

القانون واعتقاله".
بإطالق  المعنية  الجهات  طالب  عبدهللا 
بـ"خطوة  اعتقالهم  واصفاً  رفاقه،  سراح 
في  أنه  وأكد  الشعب"،  يقبلها  ال  خطيرة 
تبدي  اطالق سراحهم سوف  يتم  لم  حال 
السياسية،  لهذه  مناهضاً  موقفاً  الحركة 
الغير  المواقف  تدين  بنشاطات  وتبدأ 
بحِق حركِة حريِة  تُماَرُس  التي  القانونية 

المجتمع الكردستاني".
جميع  أن  من  استغرابه  عبدهللا  وأبدى 
مؤامرة  أدانت  التي  العالم  في  النشاطات 
اوجالن،  عبدهللا  القائد  طالت  شباط   15
وديمقراطي،  حٍر  بشكٍل  تقاُم  كانت 
والديمقراطي  التركية  السلطات  بينما 

الكردستاني تمنع هذه النشاطات".

انتهاء المؤتمر الكردي السادس في العاصمة الروسية موسكو
الذي  السادس  الكردي  المؤتمر  انتهى  
انعقد في 15/ شباط / فبراير – 2017 في 
الذي  المؤتمر  الروسية موسكو  العاصمة 
استمر لمدة يومين وتمخض عنه جملةٌ من 

القرارات منها: 
- الدعوة إلى عقِد مؤتمٍر وطنٍي كردستاني 
الدولية،  المحافِل  في  الُكرِد  لتمثيِل 

ومواجهة التحديات.
السورية،  الفيدرالية  مشروع  دعم   -

وفيدرالية شمال سوريا.
- تأييد حملة (ال) لتعديل الدستور التركي، 
والتنديِد باالنتهاكات التي تقوُم بها الدولة 

التركية تجاه الشعب الكردي.
القائد  بحق  الدولية  بالمؤامرة  التنديُد   -
والمطالبةُ  اوجالن،  عبدهللا  الكردي 

بإطالِق سراحه.
الدولة  رأسها  وعلى  العالم  دول  دعوة   -
الروسية للقيام بدورها لحِل قضايا الشرق 
الكردية  القضية  رأسها  وعلى  األوسط، 

بشكٍل عادل.
من  الُكرد  المؤتمر  َحَضَر  وقد  هذا 
ممثلين  إلى  باإلضافة  األربعة،  األجزاء 
عن المؤسسات الكردية في روسيا، ومن 
الوزارة  عن  ممثلين  الروسي  الجانب 
المعنية  الروسية  والمؤسسات  الخارجية 

بقضايا الشرق األوسط.
وبلغ عدد الحاضرين سبعين عضواً.

رئيس  من  كل  آفا  روج  عن  وَحَضَر 
أنور  كوباني  لمقاطعة  التنفيذي  المجلس 
مسلم. والرئاسة المشتركة لحزب االتحاد 

الديمقراطي آسيا عبدهللا.

رابُع وفٍد جماهيرٍي يتوجهُ إلى قنديل متحدياً التهديدات التركية

كردستان  جنوب  نساء  من  وفٌد  توجهَ 
 2017 فبراير  شباط/   18 السبت  يوم 
الكريال،  لقوات  دعماً  قنديل،  منطقة  إلى 
وإلدانة مؤامرة 15 شباط التي طالت قائد 
حزب العمال الكردستاني عبدهللا اوجالن. 
من  الصباح  هذا  النسائي  الوفد  وانطلق 
ويضم  قنديل،  إلى  السليمانية  محافظة 
ممثالت " عن منظمة المرأة الكردستانية 
كما  كردستان،  نساء  واتحاد  الحرة، 
تضم ناشطات في حركة التغيير، ونساء 

مقاتالت من البيشمركة القدامى".
  وزيارةُ الوفد جاَء بهدِف إدانِة مؤامرة 15 
شباط التي طالت القائد اوجالن، وتعبيراً 
الكردستاني  الكريال  لقوات  دعمهم  عن 

بوجه التهديدات التركية.
 ومَن المقرِر أن يصل الوفد إلى قنديل بعد 
ظهر هذا اليوم، واللقاِء مع قادٍة في قوات 

الحرة،  المرأة  ووحدات  الشعبي  الدفاع 
ومن ثم يعقدنَّ مؤتمراً صحفياً في اعقاب 

لقاءاته.
 والجدير بالذكر بأن هذا الوفد هو الرابع  
العام،  هذا  مطلع  منذ  قنديل  يزور  الذي 
حيث َسبََق وقاَم موكٌب كبيٌر من البيشمركة 

بالتزامِن مع  بالتوجه إلى قنديل،  القدامى 
الوزراء  رئيس  اجراها  التي  الزيارة 
هولير،  إلى  العام  هذا  مطلع  في  التركي 
ومن  شبابي،  موكب  قنديل  استقبلت  كما 
المؤتمر  عضو  ترأسها  اكاديمياً  وفداً  ثم 

القومي الكردستاني كاميران برواري.

شقيقة نادية مراد: لن ننسى من خاننا و لن ننسى من ضحى إلنقاذنا

االيزيدية  الفتاة  شقيقة  مراد"  "هيفو 
الماضي  العام  ُعيِّنَْت  التي  مراد"  "نادية 
المتحدة،  األمم  في  الحسنة  للنوايا  سفيرةً 
والمختطفات  المختطفين  بتحرير  طالبت 
الفيديو  بعد  وذلك  داعش،  قبضة  من 
فيه  يظهر  داعش  نشره  الذي  المرعب 
عملياته  في  االيزيديين  األطفال  استخدام 
االنتحارية، وغرس ايدولوجيته المتطرفة 

في عقولهم اليافعة. 

شباط   14 بتاريخ  داعش  مرتزقة  بث 
لطفلين  مصوراً  شريطاً  الجاري، 
ايزيديين، يقومان  بعملية  انتحارية  ضد 
مواقع  الجيش  العراقي  بحسب ما يظهره 
األهالي  احزن  المشهد  ذلك  المقطع، 
تلتئم  لم  التي  جروحاتهم  وفتح  االيزديين 
بعد منذ هجمات داعش عليهم في 3 آب 

.2014
والتي  مراد"  "هيفو  االيزيدية  المرأة 
تحررت من قبضة داعش بعد أن عانت 
نادية  شقيقتها  برفقة  االنتهاكات  أبشع 
األمم  في  الحسنة  النوايا  (سفيرة  مراد 
المتحدة)، تناشد العالم لتحرير المختطفين 

والمختطفات من سجون داعش.
والتقت وكالة روج نيوز في جبل شنكال 

مع "هيفو مراد" وهي من أهالي قرية تل 
قصب، تحدثت مراد عن جرائم داعش، 
وسبب تعرضهن لالختطاف، وكشفت أن 
18 فرداً من أفراد عائلتها وقعوا ضحايا 
بعد  داعش،  يد  على  االختطاف  عمليات 

افتقارهم لقوة تحميهم آنذاك.

مراد تسرد مقتضباً من قصتها:
وتقول:" في ليلة الفرمان (اإلبادة) كنا في 
المنزل، وبقي ازيز الرصاصات تعلو في 
الليل حتى  ساعات الفجر، وفي الصباح 
الباكر، قال لنا البيشمركة اللذين قدموا من 
قرية كوجو (ال تخرجوا من بيوتكم سوف 
الوقِت  من  فترٍة  وبعَد  بحمايتكم..)  نقوم 
عليه  يظهر  ولدي  جاء  ذاته  الصباِح  في 
عالمات الرعب ويقول لي: (داعش وصل 
يبق  لم  نهرب..  هيا  القرية  أطراف  إلى 
حينها هرعت  القرية)،  في  بيشمركة  أيُّ 
أهالي  من  الرجال  بعض  ورأيت  خارجاً 
لداعش،  التصدي  ينوون  اللذين  القرية 
واألطفاُل  العجزة  تجمع  األثناء  تلك  في 
والنساُء واستقلوا مقطورة جرار، وكنت 
معهم وتوجهنا بعيداً عن القرية، في الوقت 
الذي بدأ اطالق الرصاص في القرية كنا 
قد ابتعدنا مسافة عن القرية لنقع أسرى في 

قبضة داعش على الطريق".

 وتابعت مراد:" بعد أن وقعنا في قبضتهم 
نملك  كلما  وسلبونا  ساحٍة  إلى  اقتادونا 
فيه  تجمعنا  الذي  المكان  في  أموال،  من 
أيضاً،  آخرين  أشخاصاً  أسَّروا  قد  كانوا 
سراح  ويطلقون  الشيعي  يقتلون  كانوا 
السني، وجمعوا رجالنا االيزيديين قتلوهم 
إلى  وجروهن  بناتنا  بضفائر  امسكوا  ثم 
والموصل  تلعفر  إلى  واقتادونا  عرباتهم، 

والبعاج".

األمم  وقامت  تحررت؛  مراد"  "هيفو   
المتحدة بتعيين شقيقتها نادية مراد كسفيرٍة 
للنوايا الحسنة لديها، لكن أعين االيزيديين 
المختطفيين  ذويهم  طيف  تترقب  التزال 
والمختطفات. تقول مراد:" الزال الكثير 
من أفراد عائلتي أسرى بيد داعش، ماذا 
ذلك  بيد  األطفال  هؤالء  مصير  سيكون 
التنظيم الذي يريد أن يعتم حياتنا ويحرق 
اليوم  األطفال  يستهدفون  هم  قلوبنا؟ 
ويجعلوهم ضحية لعملياتهم، نناشد جميع 
اإلنسانية إلنقاذ هؤالء األطفال والنساء". 
من  ننسى  ولن  عنا  تخلى  من  ننسى  "لن 

ضحى ألجلنا"
وتضيف مراد قائلةً:" كي ال نقع ضحية 
على  يجب  أخرى،  مرة  اإلبادة  عمليات 
صفهم.   ويوحدوا  يتفقوا  أن  االيزديين 
أن  يجب  شنكال،  إلى  للعودة  أناشدهم 
أنفسنا، يكفينا ما واجهناه من  نعتمد على 
مأساة باعتمادنا على الحزب الديمقراطي 
تمت   ... عنا  تخلى  قد  وهو  الكردستاني 
ابادتنا، فلوال القائد آبو (عبدهللا اوجالن)، 
لما كنا قد بقينا أحياء.. كنا تعرضنا جميعنا 
لإلبادة، لن ننسى هذا الموقف في التاريخ، 
و  تركونا  فالخونة  ما حصل  هذا   ... نعم 
لن   ... انقاذنا  اآلبوجيين ضحوا من أجل 

ننسى ذلك".

ناشطون اسبانيون وكرد في إقليم الباسك ينددون 
بانتهاكات اردوغان

شارَك العشراُت من الناشطين األوربيين 
الباسك  إقليم  في  احتجاجيٍة  وقفٍة  في 
تمارسها  التي  االنتهاكات  االسباني، ضد 

سلطات الدولة التركية. 
الناشطين  من  العشرات  وتظاهر 
االسبانيين، وعدٌد من الكردستانيين مساء 
فبراير/ 2017، في  األثنين 20/ شباط/ 
مدينة بيلباو بإقليم الباسك (شمال اسبانيا) 
وذلك بتنظيٍم من "منصة الدعم الكردي" 
الدولة  تمارسها  التي  باالنتهاكات  للتنديد 
شمال  في  الكردي  الشعب  بحق  التركية 

كردستان وتركيا.
 وحمل الناشطون في الوقفة االحتجاجية 
الشعب  حماية  وحدات  ورموز  أعالم 
صورة  عليها  طبع  والفتة  والمرأة، 

.)x) اردوغان وعليه إشارة
خالَل  الناشطون  قرأهُ  بياٍن  في  وجاء   
وقفتهم: "من هنا ندين ونستنكر ممارسات 

الدولة التركية الغير عادلة (..)".
 وأضاف البيان:" في األسبوع المنصرم؛ 
اوجالن  اعتقال  ذكرى  مع  وبالتزامن 
كردي،  ناشط   859 تركيا  في  اعتُقَِل 
شهدت  أن  بعد  السلطات  اعتقلت  كما 

البالد االنقالب الفاشل أكثر من 35 ألف 
وغالبهم من حزب الشعوب الديمقراطي، 
حيث تأتي في إطاِر عملية تصفية جميع 
القوى السياسية الديمقراطية المعارضة".
الرئيس  مساعي  أن  إلى  البيان  وأشار   
التركي وزعيم الحزب الحاكم رجب طيب 
ليشدَّ  رئاسياً،  النظام  جعل  في  اردوغان 
قبضتهُ على جميِع مفاصِل الحكِم، وبذلك 

يقف بوجه جميع معارضيه.
 كما كشف بيان الناشطين بأن اردوغان 

ويعتقل  النسوية،  المنظمات  بوجه   يقف 
كوادرها، ذاكراً اسم منظمة kja (مؤتمر 

المرأة الحرة ).
 ووصف البيان ما ينفذه سلطات اردوغان  
بـ"الالحقوقية والتي تأتي في إطاِر انتهاِك 
نستطيع  "ال  مضيفاً  اإلنسان"،  حقوِق 

التحلي بالصمت حيال تلك االنتهاكات."
 و ردد المشاركون في الوقفة االحتجاجية 

شعارات مناهضة الردوغان.

المؤتمر الوطني الكردستاني بمناسبة يوم اللغة األم يدعو 
لحماية اللغة الكردية ولهجاتها

 KNK بارَك المؤتمُر الوطنيُّ الكردستانّي
العالم،  شعوب  كافة  على  األم  اللغة  يوم 
واللهجات  اللغات  كافة  حماية  إلى  ودعا 
في كردستان، وتطويرها واستعمالها في 

كافة ميادين الحياة. 
والتربية  والثقافة  اللغة  هيئة  وأصدرت 
 KNK في المؤتمر الوطني الكردستاني
بياناً بمناسبة اليوم العالمي للغة األم الذي 

يصادف اليوم 21 شباط.
أسباب  الهيئة  البيان، كشفت   وفي مطلع 
للغة  عالمي  كيوم  شباط   21 يوم  اعتماد 
األم، موضحاً إنه "في عام 1952 سعت 
السلطات الباكستانية لفرض اللغة األوردية 

الطلبة والساسة  الباكستانيين، ولكن  على 
البنغاليين (البنغالديشيين) رفضوا فرض 
لغة غير لغتهم األم عليهم وانتفضوا، وهذا 
الطلبة  واستهدفت  السلطات،  تقبله  لم  ما 
وقتلت عدداً من البنغالديشيين." الفتاً إلى 
أنه بعد مرور 47 سنة على هذه الحادثة، 
هذا   1999 عام  في  اليونسكو  أعلنت 

اليوم، كيوم عالمي للغة األم.
 وأكدت الهيئة الثقافية في المؤتمر أن اللغة 
العالم  في  رسمية  لغة  تصبح  لم  الكردية 
نتيجة تجزئة كردستان وشعبه من قبل عدة 

دول، مبيناً سبب عدم تطور هذا اللغة.
 كما أكد البيان على أن المؤتمر الوطني 

الكردستاني اعطى صعيد اللغة والتدريب 
أهمية كبيرة بهدف "حماية وتطوير اللغة 
الكردية ولغات كافة الشعوب التي تعيش في 
كردستان؛ اآلشوري السرياني، األرمني، 

الكلداني وكافة اللغات األخرى".
 وشدد بيان الهيئة على " ضرورة حماية 
أنحاء  عموم  في  الكردية  اللهجات  كافة 
عراقة  مدى  عن  تعبر  ألنها  كردستان 

الكرد".
الرسمية  المؤسسات  كافة  الهيئة  ودعت   
في  اإلداريين  المثقفين،  الرسمية،  وغير 
كردستان، وخصوصاً في روج آفا وباشور 
الكردية،  اللهجات  لحماية كافة  كردستان 

وطني،  كواجب  ذلك  إلى  ينظروا  وأن 
مشيراً  تطويرها.  إلى  يسعوا  أن  وكذلك 
الكلهورية  اللهجتين  حماية  ضرورة  إلى 

والهورامية في باشور كردستان.
 

وفي ختام البيان، وجهت هيئة اللغة والثقافة 
الكردستاني  الوطني  المؤتمر  والتربية 
الكرديات  لألمهات  التحية   ،KNK
اللواتي حمين اللغة األم حتى اآلن، وكذلك 
المعلمين، المثقفين والطلبة الذين يسعون 

لنشر اللغة الكردية وتطويرها.

 قيمةُ الفّن تتكلّل بتقدير الفنّان، فهل نال هذا التقديَر؟

أن  يكاُد  الذي  المحّل  ذاك  في  يزاُل  ال 
والبزق  الطُنبور  الموسيقية(  ألالته  يتّسع 
المكان  ذاك  تزيّن  والتي  والعود.....) 
بعد  الصغيَر،    والشيب يغزو شعره يوماً 
يوم، وترسم التجاعيُد على وجهه لوحاٍت من 
لكن مجّرد  والتعب واألسف واأللم،  الشقاء 
تنتقُل  وتجالسه،  الداخل  إلى  قدماك  تطأ  أن 
إلى عالٍم أخَر يتّسع فيك المكاُن ليصبح حديقةً 
ال أسواَر لها، ورواية النهاية لها، وينتقل بك 
الغناء  عمالقةُ  حيُث  آخر  زماٍن  إلى  الخياُل 
وأصوات األوتار التي تبقى صداها في ذهنك 
تعانُق أحاسيسك، وتنضُب الحياة في عروقك 
من جديد، ليس هذا فقط بل يثير فيك الغضب 
شعبنا،  عاشه  مرير  لواقٍع  واألسى  تارةً 
خاّصة من لم يقبل االنضواء واالنطواء في 
البوتقة االستبدادية، لم تكن هذه مقدمة لقصة 
المثقُف  عاشه  عام  لواقٍع  إنما  تراجيدية، 
والفنان المرتبط بهويته وثقافته.  في زيارٍة 
لي إلى محل ديالن لآلالت الموسيقية التقيت 
المحّل  هذا  صاحب  فرسو"  "سعد  بالفنان 
الذي يتسع كلّما طال بك الجلوُس والحديث 

والحوار معه.

حوارنا مع الفنان بدأ من تل عربيد، القرية 
التي ولد فيها وعاَش فيها ذكرياِت طفولته، 

بدأَ  وكيف  يكون  من  فرسو  سعد  الفنان 
مشواره في العزف والغناء؟

عام1958،  عربيد  تل  قرية  مواليد  من  أنا 
وكانت  القرية  أطفال  بين  طفولتي  عشُت 
قريتنا ليست كباقي القرى في المنطقة، كانت 
والثقافة،  الفّن  على  ما  نوعاً  منفتحة  قرية 
االنتماء  "شيوعي  كانوا  الغالبية  كون 
ُمستحباً  والعزف  الغناُء  كان  لذا  الفكري"  
يكن  ولم  أيضاً،  العائلة  وضمن  القرية  في 
العزف،  على  األسرة  من  اعتراٌض  هناك 
الطنبور  آلة  على  عازفاً  كان  األكبر  أخي 
هذه  في  ترعرعُت  لذا  الغناء،  ويهوى 
األجواء وتعلقت بآلة الطنبور منذ طفولتي، 
أخي  إلى  وأستمع  وأغني  أعزف  كنت 
وأصدقائه عندما كانوا يجتمعون في دارنا، 
محمد  الراحل  الفنان  هؤالء  بين  من  وكان 
وكنت  كثيراً،  بصوته  تعلّقت  الذي  شيخو 
أصبحت  هكذا  أغانيه،  عزف  على  أتمّرن 
الموسيقا جزءاً من حياتي والتي ستؤثر في 
مسيرة حياتي. في المرحلة اإلعدادية انتقلُت 
مع أخوتي إلى مدينة قامشلو للدراسة، وفي 
الحي الذي كنا فيه كان من المعيب العزف 
متابعة  من  يمنعني  لم   هذا  لكن  والغناء، 
أحد  منزل  في  نجتمع  كنّا  فتارةً  هوايتي، 

األصدقاء نروي ظمأنا للغناء والعزف، بعد 
المرحلة  وفي  الطنبور،  آلة  اشتريُت  ذلك 
السالم  فرقة  في  عضواً  أصبحت  الثانوية 
التابعة للحزب الشيوعي، وبعد الذهاب إلى 
بشكل  الموسيقا  تعلمُت  العسكرية  الخدمة 
في  الموسيقية  الدورات  خالل  من  أكاديمي 
في  الموسيقا  درسُت  حيث  الموسيقا،  معهد 
مدارَس خاصة في دمشق  على يد عازف 
العود السوري حبيب عيسى، وأيضاً تعلمُت 
حينها  ظاظا،  علي  محمد  الدكتور  يد  على 
عزفُت على آلة العود وكنت من األوائل في 
المعهد. استمعت إلى الموسيقا العربية أيضاً 
الوهاب  عبد  ومحمد  األطرش  فريد  أمثال( 
تجاوز  في  موهبتي  صقل  ما  وهذا   (.....
وتطوير العزف الكالسيكي الفلكلوري، الذي 
الوقت على نمط واحٍد، ولم  اعتمد في ذاك 
يكن يستخدم الصولفيج الموسيقي في العزف 
الفناَن  إن  أقول  وهنا  منطقتنا،  في  خاصة 
تجاوز  قد  كان  أيضاً  شيخو  محمد  الراحل 
هذا النمط، ويُعتبر الفنان محمد شيخو بعزفه 

وفنه مدرسةً موسيقية كردية خاّصة.
نفسي  أرى  كنت  العزَف  بدأُت  أن  منذ   
وتأثرت  مغنياً،  أكون  أن  من  أكثر  ُملّحناً 
والحديثة  الكالسيكية  الفنية  بالمدرسة  كثيراً 

الكردية.
بتلحين وغناء  بدأُت  الثمانينات  بداية  ومع 
قصائد الشاعر الكبير جكرخوين، وفي عام 
والتي   ” “حلبجة  ألغنية  “1988”لحنُت 
والتي  خليل،  طه  الشاعر  كلمات  من  كان 
كانت لها صدى كبير،  ومنحتني هذه األغنية 
الُملتزمة  األغنية  نحو  للتوّجه  كبيراً  دفعاً 
والمقامات  باألنماط  اهتمامي  جانب  إلى 

الموسيقية األخرى.
 تجولُت كفنان في عدٍد من المدن السورية 
ُمنفرداً ومع الفرقة الموسيقية، وشاركنا في 
والمهرجانات،  والمناسبات  الحفالت  الكثير 
كنت أعزف وأغنّي، وحينها كنت المسؤول 
الشبيبة  منظمة  في  الفني  الجانب  عن 
بعد  لكن  التجوال،  كثير  كنت  لذا  الشيوعية 

ذلك انفصلُت عن فرقة السالم. 
في  العسكرية  الخدمة  أنهيت  أن  وبعد   

في  وشاركت  قامشلو  إلى  عدُت  الثمانيات، 
لدّي  عديدة،   ومهرجاناٍت  وطنية  مناسباٍت 
بأرشفة كل  أقُم  لم  لكن  األلحان،  الكثير من 
ألبومات، أولها كان في  ألحاني، ولي ثالثةُ 
سنة 1990 وتكّرمت في عدة مناسبات، ولم 

أكن بعيداً بفني عن قضايا شعبي يوماً.
المحل  هذا  بافتتاح  قمُت   1995 عام  في   
ومستلزماتها،  الموسيقية  لآلالت  (ديالن) 
وبدأت بتدريس الموسيقا فيما بعد، إلى جانب 
قامشلو  قرى  مدارس  في  ُمدرساً  كنت  الفن 
في  بتدريسهم  قمت  األجيال  من  والعديد 
المدينة، لكن تّم فصلي من وظيفتي ألسباب 
السياسية  أمتهن  أكن  لم  أنني  سياسية، رغم 

أو أنضم إلى جهات حزبية في ذاك الحين.
من  مجموعةٌ  2006قام  عام  بداية  في   
الفنانين  اتّحاد  بتأسيس  قامشلو  في  الفنانين 
الكرد في سوريا، وكنت أنا من بينهم وكان 
لي تجربة في هذه األمور، حيث كان محلي 
وانتخبت  الفنانين،  من  للعديد  ُملتقى   هذا 
االتحاد  يُدم  لم  لكن  آنذاك،  لالتحاد  رئيساً 
توفّر  وعدم  المادية  للظروف  نظراً  طويالً 
جهاٍت ومؤسسات داعمة لالتحاد، وبالرغم 
ّضم  حيث  ناجحة،  تجربةً  كانت  ذلك  من 
بافي  بينهم كان  من  فناناً  قرابة 35  االتحاد 
األسماء  من  والعشرات  كردي  وُكال  اللش 
المناسبات  بعَض  أحيَينا  المعروفة،  الفنية 
تلك  شهرةً  أكثرها  وكانت  والمهرجانات، 
في  آغا  جل  في  أقمناها  التي  الفنية  الحفلة 
من  كبير  عدٌد  فيها  شارك  حيث   2006

الفنانين. 

منحاً  أخذ  فرسو  سعد  الفنان  مع  الحديث   
آخر، هنا تحدث لنا عن الفن والمؤسسات 
الكالسيكية  الموسيقا  وعن  للفّن  الراعية 

والراهنة والوسيطة بينهم :

الماضي  في  الفن  بين  أقارن  أن  أريد 
والحاضر بشكل ُمختصر، الفّن في الماضي، 
طابعاً  يحمُل  كان  والعزف،  الغناَء  وأقصد 
كالسيكياً وكانت تعبّر عن تلك المرحلة بكل 
التي  المرحلة  إن  القول  ويمكن  مضامينها، 

الفّن  مرحلة  كانت  الكالسيكية  الفترة  تلت 
الملتزم والذي ظهَر مع  الفنان محمد شيخو 
المرحلة،  تلك  في  الفنانين  من  والعشرات 
وكانت  الحياة،  قيد  على  الزالوا  وبعضهم 
من  سابقتها  من  تطوراً  أكثر  المرحلة  هذه 
وظهرت  الغناء،  وأسلوب  األلحان  حيث 
قاماٌت فنية جديدة اتّبعت المقامات المتنوعة 
فهي  الثالثة  المرحلة  أما  الواحد،  اللحن  في 
كانت مرحلتنا، عاصرنا فيها هؤالء الفنانين 
لكّن  فيها،  وطّورنا  الفنية  مسيرتهم  وأكملنا 
فيه  أصبحت  الذي  المعاصر  الغناء  ظهوَر 
المادة والشكل الخارجي هو الدارج، عصف 
بمرحلتنا الوسيطة بين الحديث والمعاصر، 
وال ننسى أن جهاٍت ومؤسساٍت كانت وراء 
والموسيقا  الغناء  من  الشكل  هذا  ظهور 
من  الشكل  هذا  ربط  يمكن  وال  الهابطة، 
الغناء بالفن والموسيقا، كذلك ال يمكن اعتبار 

االستعراضيين فنانين وُملحنين.
لم  الكردية  السياسية  واألحزاب  الجهاُت   
كانوا  بل  بتاتاً،  والفن  بالثقافة  اهتمامها  تُعر 
وغاياتهم  ألغراضهم  الفناَن  يستخدمون 
الحزبية والشخصية الضيقة في تلك الفترة، 
هذا  تنتهج  األطراف  بعض  زالت  وال 
بمبادئ  التشبث  على  بقيُت  لقد  األسلوب. 
الفّن األصيل وخصوصياته وبأخالقياته في 
تلك المعمعة والتجاذبات السياسية، وهذا ما 
يُثّمن  أن  الفنان  على  عليه.  الحفاظَ  أحاوُل 
ويقّدَر قيمة الفّن وقيمته كفنان، كذلك األمر 
أيضاً،  المؤسسات واألحزاب  مطلوٌب من  
وأنا كفنان عانيُت من التهميش وعدم التقدير، 
واجبك  وتنهي  ما  دعوة  تلبي  أن  فبمجرد 
هذه  للتهميش،  تتعرض  الدعوة  تجاه  كفنان 
الظاهرة عامة وليست على مستوى روج آفا 
فقط، وإنما على مستوى باشور أيضاً، وهذا 
األمر يؤثر سلباً على نفسية الفنان وقيمة الفن 

الذي يقدمه ويكرس حياته من أجل ذلك.

في  شيخو  محمد  يشبه  فرسو  سعد  الفنان 
العزف والصوت واألداء إلى حٍد كبير، بهذا 

الصدد يقول الفنان فرسو:  

صديقاً  كان  به،  متأثٌر  وأنا  بذلك  أفتخر  أنا 
قامشلو  إلى  عاد  أن  بعد  أيضاً  ولي  ألخي 
في الثمانينات، لكن لي أسلوبي الخاص في 
محمد  مدرسة  من  ونهلُت  والعزف،  الغناء 
عن  به  تميز  فني  مسلٌك  لي  كذلك  شيخو، 
الفنانين الكرد في روج آفا وعموم كردستان. 
في روج آفا العديُد من الفنانين سواًء كانوا 
عازفين أو مغنّيين لم يلقوا حقهم في التقدير 
نتيجة أوضاعهم  وبقوا بعيدين عن األنظار 
يساندهم  من  يجدوا  ولم  الصعبة  المادية 

ويساند فنَّهم. 

في ختام الحوار سألنا الفناَن سعد فرسو عن 
الُحلم الذي راوده وكان سبباً في إقالته من 
وظيفته، وعن الواقع الحالي في روج آفا :

جلساٌت  تخلّلتها  صعبة  بأوقاٍت  مررنا  لقد   
ممتعة مع األصدقاء في  المحل الصغير هذا 
لكل   وتعّرضنا  تقريباً،  سنة  عشرين  طيلة 
بشتى  وحوربنا  واإلنكار  التهميش  أنواع 
الوسائل، حتى األحالم كانت بمثابة جريمة 
تُحاسب عليها من قبل أدوات النظام والُسلطة،  
هذا الحلم كان ناجماً عن حقيقة المعاناة التي 
السبب  هو  الحلم  يكن  ولم  منها،  نعاني  كنّا 
في إقالتي من وظيفتي الحكومية آنذاك، بل 
هذا كان أسلوبهم في محاربة الهوية الكردية، 
لكن لم نكن نرضُخ لهم ولجبروت ُسلطتهم، 
حدثت  فقد  الراهن   بالوقت  يتعلّق  فيما  أما 
الثورة،  آفا خالل  تطوراٌت كبيرة في روج 
والمراكز  المؤسسات  من  الكثير  وهناك 
الثقافية، وما أود قوله بهذا الصدد: يجب أن 
تُقّدر  يكون هناك اهتمام أكثر بالفنانين وأن 
يقع  الفنان ونحن بدورنا سنقدم كل ما  قيمة 
على عاتقنا في مجال الفن والموسيقا، فالفنان 
يواجه الكثير من الصعوبات المعيشية، فهو 
ال يستطيع أن يقّدم كل ما لديه من إمكانيات 
وأفكار لغياب المؤسسات الفنية الداعمة أسوة 
التي  واألوربية  العربية  الفنية  بالمؤسسات 

تتبنّى الفناَن وتحافظُ على فنّه وإرثه الفني.
دوست ميرخان

لغةُ الشعوب هويتها في اليوم العالمي للّغة األم
والعلوم  والتربية  الثقافة  منظمة  حدَّدت 
)اليونسكو( تاريخ 21 شباط من كل عاٍم 
حتى  األم،  باللغة  لالحتفال  عالمياً  يوماً 
تلفَت فيه االنتباهَ إلى دور اللغات في نقل 
المعرفة، وتعزيز التعّدد اللغوي والثقافي 

بين الشعوب والجماعات اإلنسانية.
ويرمُز اختيار هذا التاريخ 21 شباط من 
اليوم  إلى  األم،  باللغة  لالحتفال  عام  كل 
الذي فتحت فيه الشرطة في دّكا عاصمة 
خرجوا  تالميذ  على  الناَر  بنغالديش 
ُمتظاهرين للمطالبة باالعتراف بلغتهم األّم 
"البنغالية" لغةً رسميّة في إقليم باكستان 

بشطريها الغربي والشرقي آنذاك.
وتعوُد تلَك األحداُث إلى عام 1948، عندما 
قام رئيُس جمهورية باكستان محمد علي 
"اللغة  "األوردية  فرض  بإعالن  جناح 
قام  لذلك  ونتيجة  البالد،  في  الوحيدة 
في  والمقموعون  الفقراُء  البنغالديشيون 
"باكستان الشرقية" جمهورية بنغالديش 
باكستان،  عن  انفصالها  قبل  الحالية 
بانتفاضة ُعرفت الحقاً بـ"الحركة اللغوية 
ضّد  الطلبةُ  تظاهَر  حيث  البنغالية"، 
القرار، ففتحت الشرطةُ الباكستانية الناَر 
عليهم مما أّدى إلى مقتل وجرح عدٍد من 
الطلبة البنغاليين  في مدينة دكا يوم 21 

شباط 1952.
اضطّرت  االحتجاجاُت  توّسعت  أن  وبعد 
لالعتراف  بعد  فيما  المركزية  الحكومةُ 
قدم  على  رسميةً  لغةً  البنغالية  باللّغة 
المساواة مع اللغة األوردية في باكستان.

وافقِت  بنغالديش،  دولة  من  وباقتراح 
تحت  اليوم  هذا  تخليد  على  اليونسكو 
في  األم"  للغة  العالمي  "اليوم  عنوان 
مؤتمرها العام في تشرين الثاني 1999.
وفي 16 مايو/أيار2007، أهابِت الجمعيةُ 
العاّمة لألمم المتحدة في قراٍر لها بالدول 
األعضاء "التشجيع على المحافظة على 
شعوُب  تستخدمها  التي  اللغات  جميع 

العالم وحمايتها".
وأعلنِت الجمعية العامة في القرار نفسه 
للغات،  دولية  سنة   2008 عام  اعتباَر 
وتعزيز  التنوع  إطار  في  الوحدة  لتعزيز 
والتعدد  اللغات  تعدد  مع  الدولي  التفاهم 

الثقافي.

وخّصصت اليونسكو جائزةً توّزع في هذا 
ونشطاَء  والباحثين  اللغويين  على  اليوم 
مجال  في  عملهم  ُمقابل  المدني  المجتمع 

التنوع اللغوي والتعليم المتعدد اللغات.
أّن  اليونسكو  تعتبر  أخرى  ناحية  من  و 
تحفظ  التي  األقوى  األدواُت  هي  اللغاِت 
ألّن   ، وثقافاتِها  الشعوب  تراَث  وتطّور 
يُنقل  التي  والوسيلة  األداةُ  هي  اللغةَ 
وتقاليدها  الشعوب  وميراث  تاريُخ  بها 
وعاداتها، وتعبّر من خاللها عن هويتها 

ووجودها كشعٍب من شعوب األرض.
وتسعى المنظمةُ من وراء تخصيص يوم 
عالمي لالحتفال باللغة األّم إلى إبراز أهمية 
التنّوع اللغوي في العالم، في عصر هيمنت 
فيه ظاهرة الحداثة واألنظمة االستبدادية، 
كذلك حماية مقومات هويّة شعوب الكرة 

األرضية، ومن أبرزها اللغة.
أكثر  هناك  أّن  اليونسكو  أرقاُم  وتؤكد 
العالم  في  المحكية  اللغات  من  من %50 
ُمعّرضة  حيّة  لغة  آالف  سبعة  والبالغة 

لالندثار في غضون بضعة أجيال قادمة.
القيَم  والثقافي  اللغوي  التنّوع  ويُجّسد 
أُسس  تدعيم  في  تُسهم  التي  اإلنسانية 
والتآلف  والتآخي  والسالم  الديمقراطية 

بين الشعوب.
 لكن هذا األمُر ظّل محصوراً في أروقة األمم 
المتحدة ومؤسساتها الثقافية، فاليزاُل العديد 
من الشعوب تعاني من الظلم واالضطهاد 
الذي  الكردي  الشعب  بينهم  واإلنكار، من 
يتعّرض وعلى أرضه لحمالت االضطهاد 
والقمع واإلنكار والّصهر والتمييز من قبل 

األنظمة االستبدادية الحاكمة.
 ففي تركيا ومنذ مئات السنين مازال الشعُب 
الكردي يُقمع بسبب تمسكه بلغته وثقافته، 
ويرفضون أي شكٍل من أشكال االستعباد، 
واليوم ما يقوم به النظام الفاشي في تركيا 
الكردية  وتشن حمالت  للهوية  إنكاٍر  من 
كافة  وإغالق  والتعسف  واالعتقال  القتل 
باكور  في  الكردية  والمؤسسات  المراكز 
االنقالب  بعد  خاصة  وتركيا  كردستان 
الشعَب  يثِن  لم  األمر  هذا  لكن  المزعوم، 

الكردي عن التمّسك بهويته.
ثوراٍت  الكرد  والمناضلون  المثقفون  قاَد 
الكردية،  اللغة  على  الحفاظ  سبيل  في 

بالد  في  وحتى  والمدن  القرى  في  وذلك 
في  تموز   19 ثورة  بعد  خاصة  المهجر، 
روج آفا  حيث افتتحت العديُد من المراكز 
وتهافت  باللّغة،  تهتم  التي  والمؤسسات 
اللًغة  الكردية  اللغة  لتعلم  األالف  مئات 
األم للشعب الكردي، وكان لمؤسسة اللغة 
الكردية (SZK) دوٌر بارٌز في إحياء اللغة 
والمعاهد  المدارس  افتتاُح  وتم  الكردية، 
والجامعات بعد أن تهيئة الكادر التدريسي 
وبعد  العام  هذا   ، ومنهجي  علمي  بشكٍل 
الكبير الذي بذلته كافة الجهات في  الجهد 
للغة  العالمي  باليوم  االحتفاُل  تَّم  آفا  روج 

األم في شمال سوريا وعموم المدن.
للمجتمع  التربية  لجنةُ  أحيْت  حيث 
في  الكردية  اللغة  ومؤّسسة  الديمقراطي 
العالمي  اليوَم  آفا،  روج  مدن  من  العديد 
للغة األم، من خالل تنظيم فعالياٍت متنوعة.

لجنة  نظمت  فقد  عامودا،   مدينة  ففي 
التربية للمجتمع الديمقراطي احتفاليةً في 
بالمدينة،  علي”  بيمان  “الشهيدة  معهد 
شارك فيها العشرات من الطلبة والمعلمين 

من المكّونين الكردي والعربي.
عرضاً  هركول  يكتا  الشهيد  فرقةُ  قدمت 
مسرحياً باسم "المزبلة" من تأليف المؤلف 

حسن رمو.
حركةُ  وّزعت  فقد  ديرك،  مدينة  في  أّما 
شهاداِت  ديرك  مدينة  في  والتدريب  اللغة 
وطالبة  طالب   450 على  الكردية  اللغة 
بهذه المناسبة، وفي نفس السياق ألقى اتحاد 
ديرك  فرع  الجزيرة  بمقاطعة  المثقفين 

محاضرة توعوية عن أهمية اللغة.
لنظام  المشترك  الرئيس  بحضور  وذلك   
سوريا  لشمال  الديمقراطية  الفدرالية 

منصور السلوم.
الذي تحدث بدوره ُمهنئاً في البداية العالَم 
العالمي  اليوم  بمناسبة  آفا  روج  وشعوَب 
آفا  روج  ثورةَ  أن  على  وأّكد  األم،  للّغة 
شعوَب  وأن  والثقافة،  اللغة  ثورة  كانت 
في  نور  و  إشعاع  مصدر  هم  آفا  روج 
ونبدع  "لنُحيّي  وقال:  آفا،  روج  حديقة 
ونبني األمة الديمقراطية التي أسسها قائد 
الشعوب اإلنسانية عبد هللا أوجالن ولتكون 
مصدر إشعاع البشرية جمعاء لنُعلّم العالَم 

معنى الحرية واإلخاء والعيش المشترك".
شمال  في  أننا  إلى  السلوم،  وأشار  كما 
يهدف  نظاماً   ونؤّسس  أخوة  سوريا 
لتعزيز عالقات أخوة الشعوب، ويحق لنا 
أن نمارس لغتنا وثقافتنا وحضاراتنا، وهذا 
التنوع سيصّب في خانة نكون  فيه إشعاعاً 

لسوريا وللعالم أجمع“.
 كما بارك أعضاء أكاديمية "شهيد  نالين 
للمجتمع  والتعليم  التربية  للجنة  كاركر" 
األم،  للغة  العالمي  اليوم   ، الديمقراطية 

وذلك خالل بيان.
تعرضت  األزمنة  مرِّ  "على  فيه  جاء   
والعبودية  الظلم  من  لكثير  اإلنسانية 
من  األقوام  بعض  وحرموا  واالستبداد 
قبل  من  حقوقهم  كافة  ومن  األم  لغتهم 
لنقول  الوقت  آَن  واليوم  المتسلطة  الدول 
كريمة  حّرة  حياتنا  ولنعيَش  لالستبداد  ال 

وبلغتنا األم".
كما وناشَد البيان كافّة المثقفين  والطالب 
أجياالً  لتخريج  ة  اللغَّ تقوية  في  والمعلمين 

يتقنون اللغةَ بطالقة دون كلٍل وصعوبة. 

لجنة  قامت  فقد  قامشلو  مدينة  في  أّما 
الديمقراطي  للمجتمع  والتعليم  التربية 
بإحياء اليوم العالمي للّغة وذلك  باحتفاِل 
في مدرسة إبراهيم هنانو،  حضره المئات 
ومعلمات  ومعلمو  قامشلو،  أهالي  من 
اإلدارية  الحفل  المدارس، وتحدثت خالل 
للمجتمع  والتعليم  التربية  لجنة  في 
اليوَم  وباركت  حسكة  زوان  الديمقراطي 
وكافة  الكردي  الشعب  على  للغة  العالمي 

الشعوب.
اللغة  مؤسسة  نظّمت  السياق،  نفس  وفي 
الكردية في مدينة تربه سبيه مسابقةً لطالب 
جماهيري  حفٍل  خالل  وذلك  المدارس، 

حضره العشراُت من الطلبة وذويهم.
وخالل الحفل، نظمت مسابقة بين طالب 
اآلالت  على  العزف  حول  المدارس 
ثقافية،  مسابقات  إلى  باإلضافة  الموسيقية 
وتم توزيع الهدايا على الطالب في الحفل.

وفي كوباني أصدرت هيئة التربية وطلبة 
المقاطعة  بياناً بعنوان "اللغة األم ِعماٌد 
الرأي  إلى  المجتمع"،   لتطوير  أساسي 

العام بمناسبة اليوم العالمي للغة األم.
البيان قُِريَء من قبل ُمعلّمة اللغة الكردية 
الشهيد  مدرسة  في  وذلك  الكردي،  ثريا 
آزاد، وبحضور ُمدرسين وطلبة وأعضاء 

لجنة التربية للمجتمع الديمقراطي.
وجاء في البيان " خالل السنوات األخيرة 
بهذه  يحتفل  أيضاً  الكردي  الشعب  بدأ 
الكرد  حقوق  إلى  االنتباهَ  ويلفت  المناسبة 
في التعلّم بلغتهم األّم، نحن في هيئة التربية 
العالمي  اليوم  نبارك  كوباني  بمقاطعة 
المضطهدة  الشعوب  كافة  على  األم  للغة 
بلغتها األم،  التعلم  والتي تناضل من أجل 
وخصوصاً الشعب الكردي، اللغة األم هي 
بدون  حياةَ  وال  الشعوب  وكرامة  وجود 

اللغة ".
 وفي مدينة كري سبي/تل أبيض، أصدرت 
من  هنّأت  بياناً،  الكردية  اللغة  مؤسسة 
خالله اليوم العالمي للغة األم على جميع 

شعوب المنطقة.
مؤسسة  عضوة  قبل  من  البياُن  وقُريَء 
فيه  قواص، وجاء  دوزكين  الكردية  اللغة 
" لغتي سبب وجودي فهي تذكرني بأمي، 
من هذا المنطلق فإنه ال وجوَد للحياة من 
دون األم، كما ال حياة من دون اللغة األم".
مؤسسة  كأعضاء  "نحن  بالقول  وتابعت 
أبيض،  سبي/تل  كري  في  الكردية  اللغة 
ونخص  اليوم  بهذا  الشعوب  جميع  نبارك 
بالذكر الشعب الكردي ألنه كان بعيداً عن 
تغير  آفا  روج  ثورة  بعد  ولكن  األم  لغته 
الكثيّر من األمور، فالشعب الكردي وصل 
لغته  على  تعّرفه  خالل  من  حقيقته  إلى 

وأصبحت جميُع فئات الشعب تكتب وتقرأُ 
طوال  منها  ُحرمت  التي  الكردية  باللغة 
سنين عّدة، كل ذلك جاء بفضل دماء شهداء 
هذه الثورة، وكما قال أجدادنا الشجرة على 

جذورها واإلنسان على لغته يزدهر".
هذا وفي مقاطعة عفرين فقد هنأت لجنةُ 
التربية للمجتمع الديمقراطي في مقاطعة 
عفرين، اليوم العالمي للغة األم، من خالل 
اللغة  مؤسسة  عضو  قرأته  بيان  إصدار 

الكردية نذيرة شيخ حسن.
خاصية  "اللغة  البيان  مقدمة  في  وجاء 
وعملية،  تشاركية  لحياة  وبرهاٌن  إنسانية 
المجتمع  كذلك  به،  مرتبط  اإلنسان  روح 
واألمة ال يمكن أن تواصل مسيرتها بدون 
مرتبطان  واإلنسان  فاللغة  األم.  اللغة 
ببعضهما، الشيء الذي يفّرق بين اإلنسان 

عن باقي الكائنات األخرى هي اللغة ".
التي  الهامة  بالخطوات  نذيرة  وأشادت 
خطتها مؤسسة اللغة الكردية التابعة للجنة 
انطالقة  مع  الديمقراطي  للمجتمع  التربية 

ثورة 19 تموز.
وهنأت نذيرة في ختام البيان اليوَم العالمي 

للغة األم على جميع شعوب العالم.
كذلك كانت هناك العديد من الفعاليات في 
المدن والبلدات األخرى في روج آفا- شمال 
سوريا وفي الشيخ مقصود وفي العاصمة 
وعبَّر  آفا،  زور  حي  في  دمشق  السورية 
صدرت  التي  البيانات  خالل  من  الجميُع 
بهذه المناسبة عن أهمية اللّغة ودورها في 

الحفاظ على هوية وثقافة الشعوب.  
دلبرين فارس
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الدور التركي في المنطقةالخالدون
(بين سخط المواطن و ترحيب المو- واطن (

تحقيق : مصطفى عبدو

في  وتخريبياً  تدميرياً  دوراً  تركيا  تلعب 
ممارساتها  خالل  من  والعالم،  المنطقة 
بأذرعها  وتمسكها  العنصرية  القمعية 
كله  العالم  ومسمع  مرأى  أمام  اإلرهابية 
وما  أحد،  على  خافياً  يعد  لم   وهذا   ،
يحدث في سوريا والعراق خير مثال على 
الكوني  مشروعها  من  جزء  وهو   ، ذلك 
بشعبها  تركيا  تسير  أين  فإلى  التوسعي، 
وبالمنطقة! و بنظرة وقراءة للدور التركي 
المنطقة، وأهدافه ونتائجه  التخريبي في 
المستقبلية الكارثية على المنطقة، سنجد 
التركي  التخريبي  الدور  بذور  أولى  بأن 
ما  بدأ  من  األولى  اللحظات  منذ  بدأت 
الشعوب(،  )ربيع  العربي  بالربيع  يسّمى 
دعم  في  قذراً  دوراً  تركيا  لعبت  حيث 
والجماعات  داعش  إرهابيي  ومشاركة 
الرديفة وزودتهم بجوازات سفر )ارهابي 
دعمهم  جانب  إلى  بالدخول(  له  يسمح 
بالسالح والعتاد واألموال، ولم يغب عن 
بال األتراك شراء ذمم البعض من ساسة 
عن  أعلنوا  ما  سرعان  والذين  الكرد 
بالمجمل نستطيع  للترك،  المطلق  والئهم 
ورئيساً  مباشراً  دوراً  لتركيا  إن  القول 
في األزمة السورية، وحتى هذه اللحظة، 

فماذا جنت سوريا من تركيا؟ 
-  يقول قائل إن الدور التركي هو ألهداف 
العثمانية  األمجاد  إعادة  منها  متنوعة 
بين  البغيضة  الطائفية  بذور  ونشر 
مكونات المنطقة وإشعال الحرب الطائفية 
المجتمع  وتفتيت  والمنطقة  سوريا   في 
عرقياً وطائفياً وإضعافه ألجل الحفاظ على 

نظامها مستقبالً.
 فالعبث التركي مستمر بشكل ملفت هذه 
األيام وذلك إن تركيا فقدت أعصابها تماما، 
يتبعه  الفشل  ترى  وهي  جنونها  وجن 
الفشل على الصعيد السياسي واإلعالمي 
إقليميا ودولياً، المشروع التركي يتدحرج 

سريعا نحو الفشل و نهايته حتمية.
وحول الدور التركي في سوريا والمنطقة 
الديمقراطي  االتحاد  صحيفة  بادرت 
المواطنين  من  عدد  رأي  باستطالع 
ودونت آراء بعضهم، وإليكم ما تحّدث به 

بعض المواطنين:

اقتصادية  مستعمرات  هو  تركيا  هدف 
تابعة لها

في  المثقفين  اتحاد  عضو  بشير  حجي 
مدينة قامشلو:

إن تركيا ال تحتاج إلى ضوء أخضر في 
تعمل  مشروع  لديها  أن  حيث  المنطقة، 
في  الموجود  الفراغ  إنجاحه مستغلة  على 
المنطقة، وتعمل على ملئه سواء في العراق 
أخرى  دول  في  حاولت  كما  سوريا،  أو 
تركيا  إن  مضيفاً   ، السابقة  الفترة  خالل 
المنطقة(الربيع  في  الثورات  مع  تعاملت 
أن  حاولت  حيث  ديني،  بشكل  العربي) 
إلى دعمها  دينية ولجأت  تصبغها بصبغة 

ومساندتها بشكل أو بآخر.

المنطقة  في  التركي  التدخل  :إن  وأضاف 
هو احتالل سافر ومستنَكر من قبل جميع 
الوطنيين والشرفاء ولتركيا هدف أساسي 
مشتتين  الكرد  بقاء   وهو  التدخل  لهذا 
الدول  سيطرة  تحت  دوماً  وليكونوا 
يحدث  كما  واقتصادياً  اجتماعياً  القوموية 
للكرد في جنوب كردستان اليوم، وبعبارة 
اقتصادية.  أوضح تركيا تريد مستعمرات 
األمور أصبحت واضحة فتركيا اليوم دولة 
بال تاريخ وجّل هدفهم طمس هوية وتاريخ 
الكرد لتجلس على عرش التاريخ الكردي، 
وتقول نحن أصحاب هذا التاريخ، ولكنهم 
وعربي  كردي  مثل  وهناك  ينجحوا،  لم 
يقول من ليس له أول ليس له ثاني، فنحن 
مسكن  أول  وشيدنا  التاريخ  صنعنا  َمن 
اإلنسانية  وعلّمنا  الكهوف  بحفر  للبشرية 
تاريخ  أصحاب  ألننا  والزراعة  الكتابة 

عظيم.  

ونَوه حجي بشير : إن تركيا لديها مشروع 

أتاتورك، وبالتالي  سياسي ممتّد من زمن 
استمرت  وإنما  جديداً،  مشروعاً  ليس 
في  خاصةً  المذهبي،  الفكر  عباءة  تحت 
العراق وسوريا التي تعد في غاية األهمية 
اآلن  نجد  أننا  إلى  مشيراً  لتركيا،  بالنسبة 
أن  إعالمهم  عبر  قوياً  تركيزاً  تركيا  في 
تاريخياً  بها  مرتبطة  وحلب  الموصل 
حلب  وتحديداً  سوريا  أن  ذاكراً  وقومياً، 
وكذلك الموصل خط أحمر بالنسبة لتركيا 
باعتبارها بُعداً قومياً واستراتيجياً، وهناك 
سياسية  شخصيات  مع  شخصية  مقابالت 
في الجامعات التركية يقولون في أبحاثهم 
أنهم يسعون إلى إقناع الشعب التركي أن 
والعراقية  السورية  الشؤون  في  تدخلهم 
ال  قضيتهم  وإنما  خارجياً،  تدخالً  ليس 
تقل أهمية عن قضايا تركيا الداخلية، وهم 

يعملون بجد وحرص على تحقيق ذلك.

تركيا تستنزف نفسها في سوريا والعراق.

أحمد العلي - كاتب

روج  في  التركي  التدخل  قائالً:  علّق 
النفوذ   تمّدد  لوقف  إال  هو  ما  آفا 
تمدد  من  تتخوف  وهي  الكردي، 
التعددية                                                                                                                                          على  القائم  الديمقراطي  الفكر 
                                                   والتشاركية 
ومحاولة أخيرة منها لكسر إرادة الشعوب 
العلي:  وأضاف  المنطقة،  في  المتعايشة 
إن قضية تركيا قضية شائكة، وهي اآلن 
مما  العكس  على  بنفسها  نفسها  تستنزف 
حيث  توسعية،  مخططات  من  تطرحه 
إمبراطورية على حساب  بناء  إلى  تسعى 
خالل  من  الجوار  دول  وتحديداً  المنطقة 
تركيا  أن  مضيفاً  الطائفية،  الفتن  زرع 
مضطهدة  مكونات   وفيها  داخلياً،  هشة 
بفعل مضاد  القوميات  تم دعم هذه  ، وإن 
خاصةً  ومعنوي،  ومادي  إيجابي  وبشكل 
في  نفسها  تستنزف  تركيا  أن  أدركنا  إذا 
قادرة  لم تعد  سوريا والعراق، وهي اآلن 
اإلمبراطورية،  إنشاء  تكاليف  تحّمل  على 
القوة  بتلك  ليست  تركيا  أن  إلى  مشيرة 

المرعبة التي وضعت أمامنا.

األنظمة في المنطقة كلها هّشة وغير قابلة 
للتطور ، وهي لم تتسلّح يوماً بالمواطن

 
توفيق سليمان:

توفيق  الشاعر  يتحدث  جانبه  ومن 
واضحة،  أصبحت  الرؤية  إن  سليمان.... 
دولي،  والعب  إقليمي  هناك العب  حيث 
والعب أيضاً من الداخل السوري ، مضيفاً 
أنه إذا كانت هذه "السيناريوهات" معدة منذ 
ما يزيد على (100) عام، مبيناً أن محور 
المؤامرة موجود مهما حاولنا تغطيته، وأن 
وجود هذه المؤامرة يعود إلى أن  األنظمة 
في المنطقة كلها هشة وغير قابلة للتطور 
من  يوماً  تتسلح  لم  األنظمة  هذه  وأن   ،
األيام بالمواطن حتى تجعله محور التنمية 
ومحور القوة، مؤكداً على أن هذه األسباب 
في  دائماً  نكون  جعلتنا  التي  هي  الحقيقية 
العالمية،  المناطق  كل  في  الصراع  موقع 
الخلل  يقع  أين  سليمان":  أبو   " وتساءل 
في المنطقة؟، هل يقع الخلل في المواطن 
وعقليته؟، أم هو خلل في األنظمة ؟ أم في 
الزعامات؟..  في  خلل  هو  أم  السياسة؟، 
المنطقة  إلى شعوب  كيف يمكن أن ننظر 
شعوب  خاصةً  يحدث؟،  مما  وموقفها 
تلك الدول التي لم تقع فيها ثورات بشكل 
الشعوب  وعي  أن  تعتقد  وهل  واضح؟، 

اليوم كاٍف لمشاهدة ورؤية ما يحدث على 
الفتاً  األحداث؟،  ضحية  هي  أم  األرض 
تستطيع  ال  التي  الحقيقية  األزمة  أن  إلى 
تفسيرها هي أزمة المواطن وأزمة السلطة 

وأزمة تاريخ وجغرافيا.

تركيا تريد أن تكون لها موطئ قدم وتأثير 
على منطقة الشرق األوسط

للدراسات  آفا  روج  مركز  شيخي  راكان 
االستراتيجية أفاد:

إذا عدنا إلى بدايات الثورات في المنطقة 
أو ما يسمى بثورات الربيع العربي نالحظ 
بروز دور تركيا فيها بشكل الفت ورغبتها 
في إدارة المنطقة واحتواء بعض األطراف 

ليعملوا تحت مظلتها.
ُجدد  ويؤكد "شيخي" على وجود العبين 
يعملون على تغذية الصراع في المنطقة، 
هما  وروسيا  المتحدة  الواليات  أن  مبيناً 
الالعبان األساسيان في العالم، حيث نجد أن 
روسيا استطاعت أن تظهر من خالل األزمة 
السورية بثوب جديد واستعادت سيطرتها 
للواليات  موازية  عظمى  كقوة  وهيبتها 
المتحدة األمريكية، وتريد أن تحافظ على 
موطئ قدم في الشرق األوسط، وتريد أن 
تستفيد من األزمة السورية ومن األزمات 
للتفاوض في  العربي  العالم  الموجودة في 
مسائل أخرى عالمية خارجية مثل قضية 
شرق  الناتو"  "حلف  وتوسع  "أوكرانيا" 
عليها،  المفروضة  والعقوبات  أوروبا 
تعد  السورية  واألزمة  القضية  أن  مضيفاً 
ورقة روسية تلعب بها في قضايا سياسية 

أخرى خارج المنطقة.

الالعبين  أهم  من  أصبحت  اليوم  وتركيا 
"أردوغان"  قدوم  منذ  نرى  حيث  الجدد 
االتحاد  رفض  وبعد  الدولة،  لرئاسة 
األوروبي انضمامها إليه، أرادت أن تكون 
لها موطئ قدم وتأثير على منطقة الشرق 
بوابة  كونها  سوريا  في  وخاصة  األوسط 
تعمل  تركيا  أن  مضيفاً  األوسط،  الشرق 
على الهيمنة على دول المنطقة، وأصبحت 
خالل:  من  العربي  العالم  تحاصر  اآلن 
المنظمات  تبنت  وكذلك  سوريا،  العراق، 
اإلرهابية, أصبحت تركيا اآلن من الالعبين 
الجدد التي دعمت لتحقيق غايات آنية دون 
التفكير في الجانب المستقبلي البعيد، ومن 
به  تقوم  عما  شيخي  تحدث  أخرى  جهة 
طول  على  عازل  جدار  بناء  من  تركيا 
المواطنين  ممتلكات  ومصادرة  الحدود 
بأنها لجأت إلى ذلك بعد االنتصارات التي 
ومقاتلي  الشعب  حماية  وحدات  حققتها 

جيش سوريا الديمقراطية 

ما يحدث في الشرق األوسط كان مخططاً 
له

وتطرق "شيخي" الى تعاملنا مع األحداث 
في  ويحدث  حدث   ما  أن  موضحاً   ،
فترة  له منذ  الشرق األوسط كان مخططاً 
طويلة جداً ؛ بهدف إعادة تشكيل  وترسيم 
مع  لتتماشى  جديد،  من  المنطقة  خريطة 
تستهدف  ومخططات  "أيديولوجيات" 
شعوب ودول المنطقة، مضيفاً أن التعامل 
الحقيقي  الثورات هو االختبار  أسباب  مع 
االستبداد  وتحديداً  المنطقة،  لحكومات 
واإلداري  المالي  والفساد  السياسي 

والبطالة.
وأضاف: 

طائفية  مضامين  إسباغ  تتحاشى  تركيا 

المنطقة،  في  السياسيّة  حركتها  على 
بناء  على  الحرص  كل  تحرص  أنّها  كما 
في  وبالتمّعن  إيران.  مع  طبيعية  عالقات 
االعتبارات التي تحكم العالقة بين كل من 
العالية  الحساسيّة  تتضح  وتركيا،  إيران 
فإلى  بينهما.  للعالقة  الناظمة  للعناصر 
وأهمية  بينهما،  الحدودي  التداخل  جانب 
الخريطة  في  كليهما  تبوأها  التي  المكانة 
رئيسيّان  طرفان  فإنهما   ، الجيوبوليتيكة 
هذه  في  الملتهب  الكردي  بالملف  معنيان 
المنطقة وبمسألة احتواء تفاعالت العنصر 
والمناطق  الحدودية  مناطقهم  في  الكردي 

الخاضعة لنفوذهم. 
حقيقتين  على  السابقة  المعطيات  تنطوي 
الدولة  تركيا،  أن  هي  األولى  أساسيّتين: 
وقاعدة  ”الناتو“  حلف  في  العضو 
للسياسات  واألمني  السياسي  االرتكاز 
الغربيّة الرئيسيّة في المنطقة تتحصل على 
احتياجاتها من موارد الطاقة من دول من 
يضّم  الذي  السياسي  االصطفاف  خارج 
تركيا، وهو ما يكبّل تركيا بتوازنات معقدة 
وبين  بينها  يحول  الدولية  عالقاتها  في 
المضي قدماً في سياساتها الطموحة في مد 
نفوذها في المنطقة أكثر فأكثر. أما الحقيقة 
الهامشية  السوقية  بالحصة  فتتعلّق  الثانية 
في  الخليجيين  والغاز  النفط  يمتلكها  التي 

السوق التركية.

دور تركيا الداعم لـ "داعش"

التنظيمات  على  يراهن  أردوغان  مازال 
أردوغان  حكومة  لجأت  حيث  اإلرهابية، 
و  المسلحة  المجموعات  تبني  سياسة  إلى 
عنها  لتقاتل  أخرى   “ ”جهادية  تنظيمات 
بالوكالة في سوريا لتغيير النظام، وزعزعة 
وإضعاف األمن في المنطقة وخاصة دول 
التركي خدمة الستراتيجيتها حتى  الحزام 

تكون قوة إقليمية مؤثرة.

الحقائق كشفت هذه العالقة من خالل وجود 
المصابين  إلسعاف  ميدانية  مستشفيات 
قدمتها تركيا إلى تنظيم داعش في سوريا 
النفط  صفقات  إلى  إضافة   ، والعراق 
هذه   ،2008 عام  البغدادي  واستضافة 
هي بعض تلك الحقائق التي بدأت وسائل 
تتناولها  االستخبارات   ووكاالت  اإلعالم 

بدون تحفظ. 

البغدادي في ضيافة أردوغان

التركي  الصحفي  الكاتب  كشف  أن  سبق 
رفعت باللي أن تركيا استضافت أبو بكر 
في  مالية  مساعدات  له  وقدمت  البغدادي 
عام 2008. ونقل الكاتب في مقال نشرته 
مصادر  عن  التركية  ”ايدينليك“  صحيفة 
شخصية  إن  قولها  رسمية  غير  إيرانية 
العام  الرأي  أوساط  في  معروفة  تركية 
أبو  داعش  لتنظيم  لزعيم  قدمت  التركي 
بكر البغدادي مبلغاً ماليا يقدر بنحو 150 
ألف دوالر موضحاً أن البغدادي تواجد في 
صحفي  بصفة  قانوني  بشكل  لفترة  تركيا 
في عام 2008 ولكن تركيا كانت على علم 

بهويته الحقيقية ودعمته مادياً.

إدارة معسكرات ”جهادية” في تركيا

”تنظيم  إرهابيي  بعض  اعترافات  كشفت 
داعش“ أن التنظيم أقام في منطقة حدودية 
لتدريب  مخيماً  وتركيا،  سوريا  بين 
هذا  أعضاء  أحد  ويقول  االنتحاريين، 
وشاهد  المخيم  هذا  في  كان  أنه  التنظيم 
والخبرات  التدريب  يتلقون  مجموعات 
ومناطق  سوريا  إلى  إلرسالهم  العسكرية 
عن  أيضا  المعلومات  وكشفت  أخرى. 
القاعدة  لعناصر  تدريب  إنشاء معسكرات 
يسمون  وممن  األتراك  من  والسلفية 
العرب في منطقة وزيرستان  بالمجاهدين 
إلى  إرسالهم  ليتم  باكستان  شمال  الواقعة 
هناك.  التدريب  فترة  إتمامهم  بعد  سوريا 
اإلرهابيين“  ”الجهاديين  من  المئات  وأن 
يتم اإلبقاء عليهم في بيوت آمنة على طول 

الحدود.
الشأن  في  الرئيسية  العقدة  تمثل  تركيا 

إلى  ”اإلرهابيين“  تدفق  وما  السوري 
سوريا عبر حدودها إال تمثيل لسياسة أنقرة 
ولمصالحها. بالمحصلة إن تورط تركيا في 
الشأن السوري ما هو إال  لرغبتها في تنفيذ 

مشاريعها العثمانية السلطانية.

السورية  السيادة  تنتهك  تركية  قوات 
وتسرق أراٍض

إلى  باستمرار  التركي  النظام  جيش  يعمد 
عبر  السورية،  األراضي  حرمة  انتهاك 
السورية  الحدود  داخل  أراض  مصادرة 
والتقارير  العازل.  الجدار  بناء  بحجة 
الجيش  من  قوات  بعبور  تفيد  صحفية 
ومدرعات  بجرافات  مصحوبة  التركي 
يومي  وبشكل  السورية  الحدود  عسكرية 
وعلى طول الحدود، وأن هذه القوات تقوم 
ممتلكات  من  شاسعة  مساحات  بمصادرة 

المواطنين وتعلنها مناطق عسكرية.

والتنمية   العدالة  حكومة  قيام  جانب  إلى 
بإنشاء جدار عازل بين باكور وروج آفا .
الممارسات  بـهذه  المواطنون  وندد  هذا 
وبالجدار  التركي،  للجيش  االستفزازية 

العازل، وطالبوا المجتمع الدولي بالتحرك 
لوضع حد لها.

الديمقراطي  االتحاد  لصحيفة  جولة  وفي 
الحدودية شاهد مراسل  دودان   قرية  إلى 
الصحيفة كيف أن الجنود األتراك يقومون 
األراضي  داخل  للمكان  كشف  بإجراء 
العسكرية  اآلليات  بدأت  وكيف  السورية، 
إلى  الصنع  مسبقة  إسمنتية  جدران  بنقل 
عازل،  جدار  لبناء  تحضيراً  الحدود 
الجدار  ارتفاع  يكون  أن  مراسلنا  وتوقع 
أمتار، وبحسب  يبلغ حوالي ثالثة  العازل 
المواطنين بأنه سيتم تركيب أسالك شائكة 

فوق هذا الجدار االسمنتي.

الجرافات  إن  الصحيفة  مراسل  وأفاد 
قامت  التركي،  للجيش  التابعة  العسكرية 
بجرف أراض زراعية تابعة لسكان القرية 
هذه  المواطنين:  أحد  وأضاف  المذكورة، 
ليست التجاوزات الوحيدة للقوات التركية 
بإطالق  واألخرى  الفترة  بين  تقوم  فهي 
الرصاص على األهالي وحرق المحاصيل 
في  العمل  نخشى  بتنا  حتى  الزراعية, 

حقولنا.

أزمة البيئة والخطر القادم ....

مصطفى عبدو

األدخنةُ  بدأت  األخيرة  اآلونة  في 
الملّوثة تتعالى وتسمو عاليةً  واألبخرةُ 
في سماء روج آفا يوماً بعد يوم، وتزداد 
ممزوجةً  والعتاب  اللوم  نبراُت  معها 
أن  آملين  المواطنين.  من  بالصراخ 
مسامع  إلى  الصراُخ   هذا  يصَل 
مسؤولي اإلدارة الذاتية الديمقراطية و 
القائمين على هيئة البيئة، وخاصة بعد 
أعمالها  جدول  عن  البيئة  هيئة  تغييب 
وتراجعت عن أداء دورها أو تهميشه، 
وحتى اآلن ال يزال البحث جارياً عن 
السبب في عدم إمكانية متابعة األمور 

البيئية والمهام الموكلة لهيئة البيئة!!
لم  البيئي  الوضع  إن  قلنا  إذا  نبالغ  ال 
يعد يُحتمل، مع وجود هذا الكم الهائل 
من السيارات واآلليات (المنسقة دولياً) 
هذه التي دخلت مناطقنا وساهمت بشدة 
في زيادة التلّوث البيئي دون حسيب أو 
هذه  تسبّبه  ما  إلى  التنبه  ودون  رقيب 
اآلليات من ضرر بيئي واضح. ناهيك 
عن األدخنة المتصاعدة من الحّراقات 

الحاالت  وما  وهناك،  هنا  المنتشرة 
بكثرة  والمنتشرة   النادرة  المرضية 
يذكّرنا  إنذار  جرُس  إال  المنطقة   في 
القادَم  أّن  و  والحذر،  التنبُه  بضرورة 
ربما سيكون أسوأ. ومع كل هذا ما زلنا 
نتأّمل أن تستفيَق هيئةُ البيئة والمعنيون 
الُسبات  حالة  من  األمور  هذه  بمثل 
أو  ُسبل  إيجاد  على  والعمل  والغفوة، 
وسائل ناجعة للقضاء أو للحّد من ضرر 
خلف  من  القادم   الثقيل  الضيف  هذا 
صديقي  قائل:  يقول  وربما  البحار، 
نحن في واٍد وأنت في واد آخَر, فأمامنا 
مهماٌت األجدر بنا أن نعمل عليها وما 

تتحّدث به يُعتبر من الثانويات . 
الذاتية  اإلدارة  أماَم  أنه   في  الشّك 

الديمقراطية  أعباٌء ومهاّم كثيرة، 
وألّن واقعنا البيئي أقل ما يمكن أن يُقال 
الخطر،  حد  إلى  ووصل  أليم  أنه  عنه 
اإلدارة  ستفعل  ماذا  وبصراحة:  نسأل 
هذا  أن  والسيما  ذلك؟  حيال  الذاتية 
الخطر ال يمكن تلّمسه مباشرة أو ّربما 
أنه  مع   , تذكر!!!  أهمية  له  يعطى  ال 
كثيراً ما أدى إلى العديد من األمراض 

واألوبئة، وكل ما يحدث يقابله صمُت 
المعنيين بالبيئة، وكأنَّ األمر ال يعنيهم!!
في  المساهمةَ  إن  صراحة..  لنعلنها 
خطط  وضع  وعدَم  البيئي  التلوث 
على  حرب  بمثابة  هي  عليه  للقضاء 
الوطن بكل مقّوماته، وما وصلت إليه 
األحواُل يجعلنا نطلقها صرخةً مدوية, 
أن ارحموا ما بقي من هوائنا ومياهنا 
الجميع  بعلم  وليكن  مواطنينا،  وصحة 
الجميع،  مسؤولية  البيئي  الشأن  إن 
المواطن قبل المسؤول وليس فقط شأن 

اإلدارة أو هيئة البيئة.
و  البيئة،  لهيئة  الفصل   كلمة  وتبقى 
هنا نسأل هيئة البيئة: ماذا عن الهيئة 

وماذا عن دورها الغائب والُمغيّب؟!
المواطن وصحته من أولوياتنا

هيئة  مدير  ماردنلي   عمر  المهندس 
البيئة تحدث بإسهاب قائالً:

عملها   في  البيئة  هيئة  نجاُح  يتعلق 
القانون  العوامل، منها قوة  بالكثير من 
المنشآت  إلزام  على  وقدرته  البيئي 
الالزمة  الخطوات  باتخاذ  الصناعية 
لتتوافق مع المعايير والقوانين الوطنية، 
الغرامات  فرض  إلى  باإلضافة 
المخالفين،  بحق  المناسبة  والعقوبات 
كما يتعلق باإلمكانيات المادية المتوافرة 
لدى هيئة البيئة من حيُث توافر المعّدات 
ألخذ  الالزمة  المخبرية  واألجهزة 
المطلوبة  التحاليل  وإجراء  العينات 
لمعرفة نسب التلوث الناتج عن منشآت 
ما باإلضافة إلى ضرورة توفر الكوادر 
الفنية المؤهّلة التي تمتلك الخبرة العلمية 
والقانونية والفنية والمخبرية في مجال 

التفتيش البيئي.
بإعداد  نقوم  البيئة   هيئة  في  نحن 

المنشآت  على  للتفتيش  سنوية   ُخطط 
هذه  اختيار  ويتم  الموجودة  والمصانع 
البيئية،  حساسيتها  بحسب  المنشآت 
ومدى  عنها  الصادر  التلّوث  وبحسب 
لتتوافق  اختيارها  يتّم  كما  خطورته، 
الموضوعة  العامة  االستراتيجية  مع 
من قبل هيئة البيئة لتخفيض التلّوث في 

قطاع ُمعيّن أو في منطقة معينة. .
ونقوم بالجوالت الميدانية على المعامل 
وصف  ويتم  والحّراقات،  والمصانع  
الوضع البيئي والتلوث الناتج عن هذه 
المنشآت واقتراح الحلول المناسبة. وبعد 
الميداني  التفتيش  جوالت  من  االنتهاء 
اإلجراءات  واقتراح  تقرير  كتابةُ  يتم 
الواجب اتخاذها بحق المنشآت المخالفة 
وشروط  البيئة  قانون  مع  يتوافق  وبما 

العمل . 
نظراً  كبيرة  جهوداً  البيئة  هيئة  تبذل 
التلّوث،  بمخاطر  الهيئة  إلدراك 
ومخطٌئ من يظن أن هيئة البيئة غافلةٌ 
التلوث  عن  الناجمة  المخاطر  عن 
لكن  المواطنين،  صحة  عن  وغافلة 
أن  المواطن  حّق  من  القول  يمكنني 
ينتقدنا ألنه قلّما يتلّمس عملنا،  فموظف 
الجندي  بمثابة  أصبح  البيئة  هيئة 
عن  اإلعالم  لتغيب  وذلك  المجهول 
عمل الهيئة، ويستطرد ماردنلي قائال : 
اعتمدنا برنامجاً شامالً لتدريب وتأهيل 
خالل  من  البيئة  هيئة  في  العاملين 
العمل  وورشات  التدريبية  الدورات 
المعلومات  كل  إعطاء  فيها  يتم  التي 
والخبرات الالزمة للقيام بواجبهم على 

الشكل األكمل. 
التنسيق  ماردنلي على ضرورة  وشّدد 
بين هيئة البيئة والنقل والترافيك، لما له 

تحسين  نحو  إيجابي  وتأثير  أهمية  من 
العمل واإلسراع فيه. ونَوه ماردنلي أن 
يكون حالً  ربما  الوقود  نوعية  تحسين 
عادالً لبعض المشاكل البيئية، حيث ال 
ومن  العمل  من  السيارات  منع  يمكننا 
السيارات  أن هذه  إدراكنا  التجوال مع 
لكن  للتلوث،  الرئيسي  السبب  هي 
السيارات،  هذه  لعمل  محتاجون  نحن 
الحّراقات،  على   ينطبق  ذاته  واألمر 
نحن نحتاج إلى ُمعّدات حديثة للحّد من 
يمكننا  هل  ولكن  عنها،  الناتج  التلوث 
االستغناء عن هذه الحراقات في الوقت 
بذلك؟  المواطن  يرضى  ؟وهل  الحالي 

وأضاف ماردنلي :
أكثر  ال  مؤقٌت  بديٌل  هي  الحراقات 
بديل،  وجود  عدم  حال  في  وضرورة 
هذه  تعمل  أن  نحاول  أسلفُت  كما  لكن 
التي  العمل  شروط  ضمن  الحراقاُت 
للحراقات  الترخيص  وحول  حددناها 

أفاد ماردنلي :
تكون  أن  بشرط  التراخيَص  نعطي 
والقرى،   المدن  عن  بعيدةً  الحراقةُ 
وقريبة من آبار النفط، ونسعى لتجميع 
وتعمل  مجّمعات،  في  الحراقات  كل 
:نحن  ماردنلي  وبيّن  شروطنا.  ضمن 
واسعة  بحملة  قمنا  العام  هذا  وخالل 
من التشجير  في جميع أنحاء المقاطعة 

ومازالت الحملة مستمرة .    
وآمنة  نظيفة  بيئة  على  المحافظةَ  إّن 
نسعى  الذي  األسمى  الهدُف  هي 
إمكانيات  من  نملك  ما  بكل  لتحقيقه 
وخبرات، و ليعلم الجميع بأن المواطن 
وصحته من أولوياتنا، ولكن الظروف 
أحياناً هي التي تتحكم فينا ونحن دوماً 

في صف المواطن وحاجاته. 

كوران رمُز الشاب العاشق لوطنه 
وحريّة شعبه

ولَد المناضُل كوران ديرك، االسم الحقيقي أكرم محمد صّديق 
عام  لكي  كركي  لمنطقة  التابعة  كرزيارتي جولي  قرية  في 
1982،عاش في كنف عائلة وطنية مؤلفة من 14 فرد 10 

شباب و4 بنات وهو الخامس بين إخوته الشباب.
ودرس المناضل أكرم المرحلةَ االبتدائية في قريته كرزيارتي 
جولي، وبعدها ترك المدرسة نظراً للظروف المادية السيئة 
القرية، كان  العائلة وأمضى طفولته في  تعيشها  التي كانت 
في  األطفال  قيادة  مهمة  ويتولى  الحركة  كثير  جداً  مشاكساً 
القرية، كان دائم التنقّل بين قريته كرزيارت والقرى المجاورة 
لها، حتى بلغ من العمر 15 عاماً سافر إلى العاصمة السورية 
دمشق مع رفاقه الشباب ليعمل هناك في مطعم ويساعد العائلة 
في تأمين متطلبات الحياة ومستلزمات العيش اليومية، وهناك 
بدأت شخصية المناضل كوران بالتكّون كشاب كردي يعيش 
االعتماد  تعلّم  صعبة  ظروف  في  عاش  الغربة،  بالد  في 
على الذات كان يدافع عن كل كردي يراه في العاصمة يقدم 
كان  كردي  أنه  يُعرف  كان  هناك،  شخص  ألي  المساعدة 
شجاعاً بكل معنى الكلمة كان وطنياً جداً وال يحّب أن يتحدث 
أي  وفي  كان  مكان  أي  في  بسوء  الكردي  الشعب  أحد عن 
زمان، وهذا ما كان يجعله يدخل في مشاحناٍت وأحياناً في 

الشجارات مع غيره أثناء فترة وجوده في دمشق.
حماية  وحدات  وتأسيس  آفا  روج  في  الثورة  بداية  ومع 
الشعب فيها عاد المناضل كوران إلى مسقط رأسه، لينضم 
الوحدات  تلك  إلى صفوف  في 6 من حزيران عام 2012 
المنطقة  في  العسكرية  والحواجز  النقاط  كافة  على  وليقف 
ويدافع عن األرض وكرامة الشعب في سبيل تحقيق الحرية 
والديمقراطية، ولتتعّرف عائلته من خالله على فكر وفلسفة 
حرية  حركة  وفلسفة  أوجالن  هللا  عبد  الكردي  الشعب  قائد 
كردستان،  كان وطنياً جداً ويحب قوميته الكردية إلى أبعد 
حدود إلى جانب ذلك رأى بعينيه السياسات التي كان النظام 
دمشق،  في  أثناء عمله  الكردي  الشعب  يتخذها ضد  البعثي 
كل هذه األمور كانت كافيه لجعله ينضم إلى صفوف وحدات 
تأسيسها شعار حماية  بداية  منذ  اتخذت  التي  الشعب  حماية 
الشعب والوقوف بوجه من يهاجم الكرد ومكونات المنطقة، 
التدريبات  من  للعديد  ديرك  كوران  المناضل  خضع  ثم 
العسكرية والسياسية، وتعلق المناضل كوران بفكر وفلسفة 
أوجالن كثيراً حيث قالت والدة المناضل كوران إّن انضمامه 
المستمرة  للتدريبات  تلقيه  خالل  ومن  جعلة  الحماية  لقوات 
الديمقراطية وضرورة  وفلسفته  األوجالني  بالفكر  يتأثر  أن 
متابعة مسيرة النضال في سبيل حرية الشعب الكردي، وبدأ 
بتنظيم الشبان وتدريبهم وفق أسس الدفاع المشترك وحماية 
مكتسبات الشعب من خطر المجموعات المسلحة التي هددت 
أمن وسالمة مكونات الشعب وأعطى تدريبات فكرية للعديد 
ونظم  رميالن  وبلدة  آغا  ديرنا  قرية  في  المنطقة  شبان  من 

الشبان لالنضمام إلى صفوف وحدات حماية الشعب.
القتال  في   2013 عام  بداية  في  كوران  المناضل  وشارك 
التي كانت دخلت مدينة سريه  المرتزقة  المجموعات  بوجه 

كانيه 
وفي تحرير منطقة كرزيرو وبلدتي جل آغا ورميالن التابعة 

لكركي لكي من النظام البعثي. 
ومع بدء هجمات المجموعات اإلرهابية على منطقة كركي 
لكي الجنوبية بداية عام 2013 توجه المناضل كوران ديرك 
إلى جبهات القتال وشارك رفاقه المقاتلين في التصدي لهجمات 
المرتزقة حيث شارك في التصدي لهجمات المرتزقة على 

قريتي الصفا وتل علو جنوبي بلدة جل آغا.
والقرى  علو  تل  قرية  على  الهجمات  هذه  استمرار  ومع 
كوران  المناضل  رفيقات  إحدى  أُصيبت  لها  المجاورة 
بعدة  أصيب  مساعدتها  محاولته  وأثناء  االشتباكات،  خالل 
رصاصات فقد حياته على إثرها وكان ذلك في الـ 17 من 

تموز 2013.
ووري جثمان المناضل كوران الثرى في مقبرة الشهيد خبات 
بديرك بمراسم مهيبة شارك فيها اآلالف من أهالي المنطقة.

وثيقة الشهادة: 
االسم الحركي: كوران ديركي 

االسم الحقيقي: أكرم محمد صديق 
اسم األب: محمد صديق 
اسم األم: شيخة رسول 

محل وتاريخ الوالدة: كرزيارت عام 1982 

المؤامرة الدولية على أوجالن موضوُع ندوٍة قيّمة
ُعْبَر  المجتمعات  ثقافةُ  "تتشكُل 
جيل  إلى  جيٍل  من  وتُغنى  األزمان، 
المجتمِع  خصائَص  تُسمى  ما  فتتكون 

الثقافية وهويته االجتماعية"
"ندوة  قامشلو  مثقفي  اتحاد  أقام 
حوارية" حول المؤامرة الدولية التي 
الكردستاني  الشعب  قائد  استهدفت 
عبد هللا أوجالن في قاعِة بيِت مانديال، 
حضرها العميد حسام العواك من مجلس 
من  ومجموعةٌ  الديمقراطية،  سوريا 

المثقفين والشعراء والمهتمين.
أدار الندوة صالح الدين مسلم اإلداري 
في مجلة الشرق األوسط الديمقراطي, 
بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت على 
االستاذ  َب خاللها  َرحَّ الشهداء,  أرواح 
خالص مسور الرئيس المشترك التحاد 
بالحضور،  الجزيرة  كانتون  مثقفي 
وأعرَب عن سعادتِه بحضوِر شخِص 
ذلَك  أنَّ  منوهاً  العواك؛  ُحسام  العميد 
داللةٌ على التأثير اإليجابي لثقافة األمة 
في  ككل  المجتمع  على  الديمقراطية 

روج آفا وشمال سوريا.
الدين مسلم  الندوة صالح  تحدَث مديُر 
التي  الدولية  المؤامرة  عن  بإسهاٍب 
طالت قائد الشعب الكردستاني، مختتماً 
التي  األسئلة  من  بمجموعٍة  حديثهُ 

طرحها على الحضور.

تداخل الشاعر سردم جان بالقول:

العالم  نظرية  صاحب  هو  "أوجالن   
المجتمع،  هي  والكومونات  األفضل, 
وقوات الحماية الجوهرية هي الروح".
من جانبه تحدث العميد حسام العواك 

قائالً:
إيمانِه  أكثَر من  بالسالِم  "آمَن أوجالن 
عليه,  فُِرَضْت  الحرب  لكن  بالحرب، 
بينها  فيما  اتفقت  الدول  جميَع  وأنَّ 
أدركت  عندما  أوجالن  مصيِر  على 
عليها.  خطراً  يُشكُل  بدأ  أوجالن  أن 
الدور االسرائيلي  العواك إلى  وتطرق 
َح إلى الندِم الذي تبديِه  في المؤامرة، ولَمَّ
اسرائيل حيال دورها في هذه المؤامرة. 
واختتم العواك حديثه بالقول: "أوجالن 

قاب قوسين أو أدنى من الحرية".
من جانبِه المحامي محمد أمين النعيمي 
الرئيس المشترك التحاد المحامين في 

قامشلو تناول طرف الحديث:
بالقول:" اعتقاُل أوجالن محاولةٌ أوليةٌ 
من الدول القوموية للتدخل في الشرق 
هدفاً  يكن  لم  القائد  فشخُص  األوسط، 
لهم بقدِر ما كان هدفهم تصفية الشعب 

الكردي عبر شخص القائد.

المركزية  الهيئة  عضو  جانبها  من 

بشيرة  الديمقراطي  االتحاد  لحزب 
درويش أضافت:

فكَر  تخشى  كانت  القوموية  الدول 
أوجالن ألنها وجدت فيه نهايةً لها, لذلك 
حاولوا َحْبَك هذِه المؤامرة والدليل هو 
األمة  لفكرة  العالم  شعوب  جميع  تقبل 

الديمقراطية وتبنيها.

زينة أحمد عضو المجلس التشريعي
أي  إنشاء  أن  إلى  هَْت  نَوَّ جانبها  من   
كيان كردي كان ضد مصلحة أي قوة 
عالمية، لذلك بادرت أغلب الدول إلى 

وقف تمدد هذا الفكر.
أما وليد جولي اإلداري في حزب السالم 

الديمقراطي الكردي في سوريا:
 كاَن طرحهُ للموضوع بالشكل التالي: 
"انطلق فكر القائد أوجالن بالبحث عن 
الحقيقة، الكرد لم يبنوا حضارة دولة منذ 
اجتماعية  كانت  ثقافتهم  جلَّ  وجودهم، 
القومية  الدول  الدولة،  بداء  يبتلوا  ولم 
تحاول أن ترمم نفسها بشكٍل دائم بعيدةً 
التي  المؤامرة  شعوبها،  مصالح  عن 
استهدفت قائد الشعب الكردستاني كانت 
امتالء  مثالً  سابقة  لمؤامراٍت  امتداداً 
السجون التركية بأعضاء حزب العمال 
شنر،  أحمد  وظهور  الكردستاني، 
والدولة  أوجالن،  أوصمان  وظاهرة 

واالستبداد  القمع  على  تأسست  التي 
سوف لن تنهي مؤامراتها.

حجي بشير- عضو اتحاد المثقفين
الُكرد  التالي:  بالشكل  مداخلته  طرح   
حضاراٍت  بناء  في  شاركوا  القَِدْم  منُذ 
عديدة، واليوم يُعيُد الُكرُد هذه المشاركة 
نجمهُ  ظَهََر  الذي  أوجالن،  القائد  بفكِر 
هو  الحل  بالمحصلة  السبعينات،  منذ 
األمة الديمقراطية، والمؤامرة لن تنجح 
تقبل  مبدأنا  ومن  حق،  أصحاُب  ألننا 
وهو  اإلنسانية  قائُد  وأوجالن  اآلخر، 

قائٌد عظيم.
االتحاد  حزب  عضو   - جمعة  فوزي 

 :PYD الديمقراطي
بالسؤال:  بدأ  حيث  كان طرحه مختلفاً 
أو  تركياً  أو  عربياً  أوجالن  كان  "لو 
فارسياً هل كان ستدبر له هذه المؤامرة؟ 
والسؤال اآلخر لماذا اشتركت اليونان 

مع األتراك في هذه المؤامرة؟ وما دور 
اسرائيل في ذلك؟.

على  رداً  العواك  حسام  العميد  تدخل 
أسئلة جمعة بالقول: "البرزاني كاَن لهُ 
أوجالن  وكون  اسرائيل،  مع  عالقاٌت 
تتم  أن  فطبيعٌي  الدولة  بناء  يرفض 
محاربتهُ بالشكِل الذي أدى إلى اعتقاله، 
ُق بيَن مكوٍن  والحداثة الرأسمالية ال تُفَرِّ
وأنهى  وآخر"،  شعٍب  وبين  وآخر، 
الشعب  قائد  "مصطلح  بالقول:  حديثه 
يسمى  أن  يجب  قديماً،  أصبح  الكردي 
بقائد الشعوب، فأوجالن تحوَل من قائِد 
قائِد  إلى  ومنها  شعب  قائد  إلى  حزٍب 

شعوب".
األشعار  بعض  إلقاء  الندوة  وتخللت 
حجي  دلبرين،  جان،  "سردم  قبل  من 

بشير". 

مجلُس عوائل الشهداء بقامشلو

وامتدادها  السورية  الثورة  اندالع  منُذ 
الكردي  الشعب  لم يقف  آفا,  إلى روج 
مكتوف األيدي بل باشر بأبنائه  وبناته 
في  بطولية  مالحم  بنضالهم  يسطرون 
المرتزقة,  ضد  التاريخية  المقاومة 
وبفضل وحدات حماية الشعب والمرأة 
انتصارات  تحقيق  من  شعبنا  تمّكن 
اإلنسانية واألخالق  عظيمة على عدو 
داعش, حيث ضّحوا بأرواحهم قرابيَن 
لشعبهم العظيم وأرضهم المقدسة, ولو 
لم تكن هذه األرواح مبنيّةً على أساس 
قوي وفلسفة متينة ما ُكنّا نصل إلى هذه 

المرحلة الهامة والحساسة من النضال 
من  آفا  روج  وتحرير  واإلنجازات 
دنس داعش. ووفاًء ألرواحهم الطاهرة 
وتخليداً لذكراهم أُنِشئْت في روج آفاي 
كردستان مجالٌس لتقديم الدعم المعنوي 
أعّدت  لهذا  الشهداء,  لذوي  والمادي 
تقريراً  الديمقراطي  االتحاد  صحيفة 
حول المهام التي تقوم بها هذه المؤسسة 

النبيلة. 
مجلس  عاتق  على  تقع  التي  المهام 

عوائل الشهداء
مؤسسة  في  إداري  حسين  معصوم 

 : للصحيفة  تحدث  الشهداء  عوائل 
عام  الشهداء  عوائل  هيئةُ  تأّسست 
في  األول  الكونفرانس  وأقيم   ,2011
عنز  قرية  في   2011 لعام  آب  شهر 
بعد  فيما  سّمي  قامشلو,  لمدينة  التابعة 
عوائل  مجلس  تشّكل  حيث  بالمجلس 
ومجلس  الشرقي-  القسم  في  الشهداء 

عوائل شهداء في القسم الغربي. 
كل  عضو,  من37  مجلس  كلُّ  يتألف 
ثم  له,  المخّصص  العمل  حسب  منهم 
بالنسبة  حسين  معصوم  السيد  أضاف 
للمنطقة الشرقية الكومينات التي تكون 
تابعة لها واقعة في األحياء قدوربك – 

عنترية –قناة السويس .
ومجلس عوائل الشهداء يقوم بوظيفتين 
عوائل  بين  تنظيمية  األولى  أساسيتين 
الخدمات  لتلبية  والمجلس  والشهداء 
أما  واإلمكانات,   الظروف  حسب 
العزاء,  مراسَم  تخّص  الثانية  الوظيفة 
ومالية  صحيّة  لجان  هناك  أن  كما 
وتعليمية ولجنة أرشيف ولجنة الصلح 

باإلضافة إلى اللجنة الخدمية .      
ومراسيم  العزاء  خيمةَ  يلزُم  ما  تقديم 

الشهيد
في  اإلداريين  أحد  حسن  الدين  محي 
مجلس عوائل الشهداء: يبدأ الدوام يومياً 
من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة 
الثالثة, عملنا هو بشكل طوعي وعندما 
في  المناضلين  أحد  استشهاد  نبأ  نتلقى 
ثّم  النبأ  نتأكد من  القتال  إحدى جبهات 
نشكل وفداً من مجلس عوائل الشهداء 
وإخبار  الشهيد  عائلة  إلى  للذهاب 
نقوم  ثم  ابنهم,  بشهادة  الشهيد  ذوي 
الضرورية  بالترتيبات  كمجلس  نحن 
مقبرة  في  والدفن  الشهيد  مراسيم  من 
الشهداء التابعة للمنطقة الشرقية (دليل 
العزاء  خيمة  ونصب  صاروخان) 
وتقديم كل ما يلزم من الحاجات, وكذلك 
المعزيّة,  الوفود  استقبال  كل  تنظيم 
من  أكثر  الشهداء  عدد  يكون  وعندما 
مقبرة  أمام  مركزيّة  خيمةٌ  تُقام  واحد 

الشهداء .
َمهما عملنا ال نفي حقَّ الشهيد

عوائل  مجلس  في  عضٌو  سعيد  محمد 
الشهداء: مهما عملنا ال نفي ولو بجزٍء 
في  األبطال  هؤالء  حق  من  بسيط 

تُقّدم  التي  للخدمات  وبالنسبة  زمامنا, 
لذوي الشهداء سواٌء أكانت معنوية أو 
الُمعيل  هو  الشهيد  يكون  فربما  مادية, 
الوحيد ألسرته مما يدفُع مجلَس عوائل 
شهري  راتٍب  تخصيص  إلى  الشهداء 
منهم  المرضى  ومعالجة  الشهيد  لذوي 
الغذائية,  الِسالل  وتوزيع  والمعوقين, 
تقديم  يتم  الشتاء  فصل  في  سنة  وكل 
220 ليتر من المازوت لعوائل الشهداء 
دائماً  نحاول  ونحن  دفعتين,  وعلى 
يشعروا  ال  حتى  يلزمهم  ما  كل  تقديم 

بالحرمان والنقص.
مجلُس  يستطيع  ما  رأينا  أن  بعد 
الشهداِء,  لذوي  تقديمة  الشهداء  عوائل 
كل  ورغم  المحدودة  إمكانياتهم  ضمن 
يعملون  فهم  والتحديات,  الصعوبات 
بجد ونشاط, وهناك شيء الفت للنظر 
يجاهد  بل  يعمل  أن  المجلس  على  إذ 
للعمل في ذلك وهو تأمين فرص العمل 
امكانياته  حسَب  كلٌّ  الشهداء  ألبناء 

وخبراته.   
تقرير: هيفاء محمد علي
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بصراحة

صالح الدين مسلم

ماذا يعني 2٣ شباط في تل تمر

عبد الرحمن حسين

منذ بداية األزمة السورية وفي ظّل هذه 
الخارطة  إثر  على  الدولية  الظروف 
قوى  قبل  من  األوسط  للشرق  الجديدة 
االتفاقيات  وترميم  العالمية  الهيمنة 
القديمة بصيغة جديدة في منطقة الشرق 
األوسط، وفي ظّل هذه المرحلة العاصفة 
الكبير حيث  الشرق األوسط  تاريخ  من 
الشعوب  ثورة  تكون  أن  المفترض  من 
وضعها  التي  االستبدادية  األنظمة  ضد 
عام،  مئة  منذ  أكثر  الغربي  االستعمار 
السورية  الثورة  قامت  السياق  وفي هذا 
الثورات  من  بشقيقاتها  أسوة  العظيمة 
العالمية ضد جمهورية الرعب والفساد 

والنظام البعثي الشوفيني المتطرف ولم 
تبَق بلدة في سوريا وروج آفا إالّ ونالْت 
االستعماري  الغزو  هذا  من  نصيبها 
المعتمد في أسسه على القوى الظالمية 
في هجومها على أبناء المنطقة. وتل تمر 
هي إحدى البلدات التي تعرضت للهجوم 
من قبل هذه الجماعات منذ بداية األحداث 
الحر  الجيش  اسم  تحت  تارةً  السورية، 
وتارةً  الرسول  أحفاد  اسم  تحت  وتارةً 
النصرة،  وجبهة  الشام  جند  اسم  تحت 
إال أن األهالي في تل تمر بكل مكوناتها 
على  المؤامرات  هذه  إفشال  استطاعوا 

بلدتهم الجميلة،
حيث تّم تشكيل مجلس للسلم األهلي من 
قبل أبناء هذه البلدة الطيبة في أصولهم 
السوري،  النسيج  وحدة  على  للحفاظ 
وأصبحت تل تمر منذ ذلك الحين نموذجاً 
أن  إال  المجاورة،  البلداُت  بها  تحتذي 
دورها  لها  كان  الطائفية  والفتن  الفساد 
األمن  لزعزعة  الفترة  تلك  في  السلبي 
واالستقرار في المدينة،  لذلك اضطرت 
إلنقاذ  للتدخل  الشعب  حماية  وحدات 
الحضاري  اإلرث  من  انقاذه  يمكن  ما 
في  الحاصلة  التغيرات  ورغم  للمدينة، 
الجارية  السياسية  األحداث  مجرى 
قوى  بين  الجديدة  والتوازنات  بالمنطقة 
الهيمنة العالمية، حيث تم تشكيل فصيل 
مسلح آخر يدعى داعش، وكان من أهم 

السيطرة  وأعوانها  لداعش  األولويات 
هذه  به  تتمتع  لما  تمر،  تل  مدينة  على 
حيث  استراتيجي  موقع  من  المدينة 
وبين  والحسكة  كانيه  سري  بين  تربط 
في  التجاري  حلب  وطريق  القامشلي 
مركزاً  تعّد  تمر  تل  أّن  كما  المنطقة، 
اجتماعياً واقتصاديا وسياسيا لما تحتويه 
هذه المدينة من موزاييك ثقافات الشعوب 
تعرضت  حيث  المنطقة،  في  المتعايشة 
من  هجوم  إلى  مرة  من  أكثر  تمر  تل 
بعض  بمساعدة  داعش  مرتزقة  قبل 
لها  التي  النفوس  ضعيفة  الشخصيات 
إال  والمرتزقة  الرموز  تلك  مع  مصالح 
أنه وبفضل نضال وحدات حماية الشعب 
والمرأة ووقوف األهالي سداً منيعاً أمام 
داعش،  مرتزقة  قبل  من  الهجمات  هذه 
هذه  ثمن  تدفع  تمر  تل  مدينة  وكانت 

الهجمات من دماء شبانها وشاباتها. 

غيَر أن أشرس وأعظم هجمة تعرضت 
لها تل تمر هو يوم 23 شباط عام 2015 
من قبل تلك القوى الظالمية وبخيانة من 
قبل  من  وخاصة  األهالي  بعض  قبل 
قريتي الغيبش والعوجا، وعلى إثر هذا 
الهجوم وقعت أكثر من 13 قرية آشورية 
من  الكثير  ونزح  داعش  سيطرة  تحت 
تدخلت  داعش  دخول  وبعد  األهالي، 
إلنقاذ  والمرأة  الشعب  حماية  وحدات 

لهم  آمن  ممر  وفتح  داعش  األهالي من 
وأصبحت مدينة تل تمر مدينة األشباح، 
ولم يبق في المدينة سوى بعض المدنيين 
حركة  مؤسسات  من  الرفاق  وبعض 
المجتمع الديمقراطي وعدد من أعضاء 
حزب االتحاد الديمقراطي pyd ومؤتمر 
 ،ypj و ypg ستار للوقوف الى جانب
إدارة  تحت  المنضوية  األخرى  والقوى 

وحدات حماية الشعب،

هذه  حدود  عند  يقف  لم  داعش  ولكن   
على  السيطرة  هدفها  كان  فقد  القرى، 
داعش  مني  أن  بعد  تمر،  تل  مدينة 
كوباني  من  كل  في  كبيرة  بضربات 
الشعب  وشنكال على يد وحدات حماية 
داعش  حيث  خطط  المناطق،  تلك  في 
مدينة  على  للسيطرة  جداً  كبيرة  لحملة 
تل تمر، وكان ذلك فجر يوم السبت 7 
داعش  تنظيم  شّن  حيث   ،2015 آذار 
أكبر هجوم على مدينة تل تمر مستخدماً 
كافة أنواع األسلحة الثقيلة، حتى تدخلت 
وحدات حماية الشعب بالتنسيق مع قوات 
التحالف الدولي، والهدف من هذا الهجوم 
كانيه  سري  طريق  على  السيطرة  كان 
األحداث  تطورات  وبعد  الحسكة،   –
وحدات  أطلقت  المنطقة  في  الميدانية 
المدينة  تحرير  حملة  الشعب  حماية 
التي  القيادي روبار قامشلو  تحت حملة 

انطلقت في 6 حزيران، حيث تم تحرير 
مدينة تل تمر وقرى الخابور اآلشورية 
الثانية تحرير  المرحلة  بأكملها، وكانت 
 ( عبدالعزيز  جبل   ) كزوان  جبل  خط 
حيث تم تقدير المساحة اإلجمالية التي تم 
تحريرها في حملة الشهيد روبار قامشلو 
حوالي أربعة آالف كيلو مترمربع، ومن 
تل  أهالي  قدم  حيث  المعارك،  هذه  بعد 

تمر من فلذات أكبادهم، 
أصبحت تل تمر رمزاً للمقاومة والبطولة 
بجانب  الجزيرة  كانتون  في  والفداء 
كانيه  آفا سري  شقيقاتها من مدن روج 
تل  أهالي  على  يجب  كذلك  والحسكة، 
تمر التذكر دائما ماذا يعني لهم 23 شباط 
عام 2015، وبعد حملة التحرير حيث 
والمرأة  الشعب  حماية  وحدات  أطلقت 
تم تحريرها  التي  القرى  حملة في كافة 
لنزع األلغام التي خلفها مرتزقة داعش 
الفرق  باشرت  حيث  المنطقة،  في 
فقد  حيث  األلغام  نزع  في  الهندسية 
حوالي 20 مقاتالً حياتهم في هذه الحملة 
القرى  بتنظيف  بضرورة  منهم  إيماناً 
إال  وسالم،  بأمن  إليها  األهالي  وعودة 
أن داعش وبعد تحرير المدينة استهدف 
انفجارات ضخمة  مدينة تل تمر بثالث 
لزعزعة األمن واالستقرار دون تفريق 

بين الكردي واآلشوري والعربي.

في اليوِم العالمّي للّغات

سليمان محمود
نافذةٌ على اللّغة:

والتخاطُب  للتفاهُِم  وسيلةً  اللّغةُ  ليسِت 
الجانُب  هَي  وإنّما  وحسب،  النّاِس  بيَن 
الحضاريُّ األكثُر أهميّةً في حياِة أيِّة أُّمٍة، 
الّذهني  النشاِط  عن  الحيُّ  التعبيُر  ألنّها 

لألُّمِة في مجاالت اآلداِب والعلوم.
وخطُر هذا الجانِب الحضاري يتبّدى في 
َم أيِّة أُّمٍة، ثّم تستوعُب  أّن اللغةَ تروُد تقدُّ

ِم وتوثّقُها وتُرّسخها. جوانَب هذا التقدُّ
في  القائمة  الُكرديّة  الوحدة  وقضيّةُ 
الكردّي-  الكيان  وفي  الُكردّي  الوجداِن 
فضلُها  يعوُد  السياسّي-  ق  التمزُّ رغَم 
األكبُر إلى هذه اللغة، التي أثبتْت جدارتَها 

في االستمراِر عبَر قروٍن طويلٍة حسَب 
الموثّقة،  واألدبيّة  التاريخيّة  المصادِر 
والتي حفظَِت الوحدةَ في المشاعِر ونمِط 

التفكير.
وأهميّةُ البحِث في اللغة َمنوطةٌ بالّرغبِة 
األّمة وعلى  كياِن هذه  الحفاِظ على  في 
والعمل  وجدانها،  في  القائمِة  وحدتها 
على تصفيِة العوائِق من أجل الوصوِل 

إلى الوحدة السياسيّة الكاملة.
سلِما  وإذا  الفكُر،  سلَِم  اللغةُ  سلَِمِت  إذا 
معاً سلمِت األّمةُ. واألّمةُ التي تجهُل أو 
إنتاجاً  أسلوباً،  بُنيةً،  لُغتها  قدَر  تتجاهُل 
وإبداعاً ستدفُع ثمَن ذاك الموقف باهظاً 
مبدأ  من  أجيالها،  وحيوات  حياتها  من 
أّن الرصاصةَ التي يُطلقها الّشعُب على 
لُغتِه ستخترُق فكَرهُ وحياتَهُ دوَن رحمٍة 

أو استئذاٍن.
جماُل لُغتنا الُكرديّة:

التي تشدُّ إليها الُكرَد  اللغةُ هي الجامعةُ 
منافيهِم  في  مواقعهم  اختالِف  على 
الواسعة، وهي مرآةُ العقل الُكردّي قديماً 

وحديثاً.
وثيقاً  رباطاً  الكرديةُ  اللغةُ  شّكلِت  لقد 
ووعاًء  الُكرديِة،  الجماعِة  بيَن  يؤلُّف 
ذكرياتها  فيِه  تختزُن  وحضارياً  إنسانيّاً 
فيه  وتصوُغ  ثقافتها،  وُجّل  وتجاربها 

هذِه  حافظْت  وقد  وآمالَها.  أحالَمها 
اللغةُ على بنائها، برغم كّل الُمحاوالت 
البعيد  الماضي  في  ضدَّها  األجنبيّة 
والقريب، والبّد أّن هذه الُمحافظةَ تعني 
تجسيُد  هو  الشيُء  وهذا  ُمميّزاً،  شيئاً 
عاشتهُ  الذي  الُمشتَرك  النفسّي  التكوين 

الجماعةُ الُكرديّةُ.
وهنا يحُضرني قوُل أحد الُمفّكرين:" إّن 
اللغةَ جهاُز االجتماع عنَد اإلنسان، فاللغةُ 
واألّمةُ أمراِن ُمتكامالن"، ونريُد هنا أّن 
أّي  تَصُدُق على  الُمفّكر قد ال  هذا  كلمةَ 
لغٍة وأّمٍة كما تصدُق على الُكرِد ولُغتهم، 
ألّن اللغةَ كما نعلُم هي الوسيطُ األساسّي 

واألّوُل للتواُصِل.
من  تكّونها  في  تتمثُّل  ال  اللغِة  ُمعجزةُ 
بضعِة أصواٍت تُقابلها في الكتابِة رموٌز 
خطيّةٌ محدودةٌ فحسب، بل ُمعجزتها في 
الظالمين  قلوب  في  الُرعَب  تُثيُر  أنها 
في  سالحاً  اللغِة  استخداَم  يخافوَن  مّمن 
أسلحة  وجِه  في  المصيريّة  الُمواجهِة 

الفتِك والقتل والتدمير.
لُغتُنا بحاجٍة إلى اهتماٍم أكبر:

في  عّما  التنقيِب  إلى  بحاجٍة  نحُن  كم 
الحاجِة  أمسِّ  في  نحُن  ثروٍة،  من  لُغتنا 
نستمدُّ  ومعواناً  رصيداً  لنا  لتكوَن  إليها 
الُمميّزة  شخصيّتنا  بناء  ُمقّوماِت  منهُ 

باهتماِم  يحظى  ال  أمٌر  فهذا  الواضحة، 
ُمتّسٍع يتّفُق وسرعةَ حركِة الحياة وآلتِها 
وُمتطلباتها الُمتناميِة، كما ال يتّفُق وحجَم 
الُمستقبليّة.  الراهنِة  الطموح والتطلّعات 
هو  ما  الكالم  هذا  مثِل  في  يكوُن  وقد 
قِسناهُ  ما  إذا  موضع دهشٍة واستغراٍب، 
الثروة  أو  النفِط  عن  التنقيب  بعملية 
المائيّة، العتقاِد الناس بأّن هذِه األخيرةَ 

فعالً ثرواٌت، أّم اللغةُ فما صلتُها بذلَك؟
وهنا ال أودُّ اإلطافةَ بُمقّومات الحضاراِت 
الُعظمى في التاريِخ، أو بالثورات الكبرى 
االنتصاَر  وحقّقِت  نفَسها  فرضْت  التي 
القوُل-على  ثّم  واالستمراَر،  والمكانةَ 
ذلَك- إّن ُمقّوماتها األساسيّةَ كانِت الفكُر 
الذي وعاُؤهُ وأداتهُ اللغةُ، فالفكُر واللغةُ 
اآلخر،  عن  ألحدهما  انفكاَك  ال  قريناِن 
بدون اآلخر، وذلَك  وال معنى ألحدهما 
الُكبرى  للثوراِت  المتيُن  األساُس  كان 
أقدامها  على  تقَف  أن  استطاعْت  التي 
ثّم تصيُر-فيما بعُد- ثورات الصناعة أو 

اآللة أو االقتصاد.
إّن لغتَنا اليوَم في تدهوٍر ال ينكرهُ ُمهتٌم 
بها أو ُمخلٌص لها، وصوُر هذا التدهوِر 
انحرافها  في  والترخيُص  خافيٍة،  غيُر 
نحو العاميّة تزداُد رقعتهُ يوماً بعَد يوم، 
في  العاّمة  إرضاء  شعار  تحَت  مّرةً 

إيصال الفَِكِر، ومرةً انسياقاً مع دعوات 
الُمتأثرين بالثقافات األجنبيّة مّمن يأنفوَن 

من إتقان الكرديّة.
ليَس المقصوُد القول- قبل هذا وبعده- إّن 
لُغتَنا ُمهَملةٌ ُكليّة، أو ال تجُد َمن يُعلي من 
شأنها، إنّما هي ال تلقى العنايةَ الَمرجّوةَ 

وال الرعايةَ الكافيةَ الواجبة.
ولكن  ُمحاوالٌت،  هناَك  أّن  صحيٌح 
دوافعها:  على  وقفاً  تكوُن  تكاُد  نتائجها 
النيّةُ ُمخلصةٌ ولكّن النتائَج دوَن النيّاِت.

التي  الّشكوى  تلَك  تكوَن  أالّ  أجل  فمن 
يُملي  ما  نلمس  أو  نسمَعها،  أن  نوشُك 
علينا أن نشيَر إليها قبالً، من أجل ذلَك 
ما  االهتمام  من  لغتَنا  نولي  أن  يحسُن 

يجعُل جهودنا أكثر مردوداً وجدوًى.
لشعٍب  ألّمٍة،  لجماعٍة،  األّوُل  الّسقوطُ 
الُعظمى  والغلَبةُ  لُغتها،  سقوِط  من  يبدأُ 
األقوى  والتمثيُل  لُغتها،  غلَبةُ  هي  لها 
لشخصيّة الّشعب يكوُن في هّويتها، وال 

قيمةَ للهُويّة دوَن اللغة.
بين  المحبّةُ  تنتشَر  أن  يمكُن  بالّلغِة 
نُحسَن  أن  علينا  يبقى  أيضاً،  الّشعوب 

استخداَم اللغة.
في يوِم اللّغاِت األّم تعلَّم الُكرُد عشراِت 
اللُغاِت، ليُحقّقوا اندماَجهُم مع العالَِم، ما 

أعظَم شعبَنا!

الموتى ال يسيرون

رياض يوسف

التواصِل  مواقِع  لبعِض  تََصفّحي  أثناَء 
القصةُ  هذه  انتباهي  لَفَتَت  االجتماعيِّ 
بعد  فكاَن  األصدقاء،  أحِد  صفحِة  على 
على  تُطَبًُّق  رأيي  وحسَب  لها،  قراءتي 
الواقِع الُمعاِش كردياً في روج آفا، وفي 

فنادِق استنبول على أرائِك اردوغان. 
إحدى  في  المحكمِة  هيئةُ  كادت  فعندما 
على  االعداِم  بحكِم  تَْنطَُق  أن  المحاكِم 
يتم  لم  والتي  زوجتِه،  بقتِل  قاَم  رجٍل 
العثوُر على جثتها رغَم توافِر كلِّ األدلِة 
محامىُّ  َوقََف  هنا  الزوج،  تدين  التي 
 ... موكلهُ  ليُْنقَِذ  قشٍة  بأيِّ  يتعلق  الدفاِع 
حكماً  ليَْصُدَر  سيدي  للقاضى:"  قال  ثم 

أن  من  البُدَّ   ... قاتِل  على  باإلعداِم 
تتوافَر لهيئِة المحكمِة يقيٌن ال يْقبَُل الَشكَّ 
وتابع  الضحية!!!!  قَتََل  قد  الُمتَّهََم  بأنَّ 

المحامي ... 
 ... المحكمِة  باِب  ... سيدُخُل من  واآلن 
دليٌل قوٌي على براءِة موكلي، وعلى أنَّ 

زوجتهُ حيةٌ تُرَزق" !!.
وفُتَِح باُب المحكمِة واتجهْت أنظاُر كلُّ 

َمْن في القاعِة إلى الباب ...
والترقِب  الصمِت  ِمنَّ  لحظاٍت  وبعَد 
قال  وهنا   ... الباب  من  أحٌد  يدُخل  لم 

المحامى:"
(زوجة  القتيلة  دخول  يَْنتَِظُر  كاَن  الكلُّ 
لديكم  ليَس  أنهُ  يؤكُد  وهذا  موكلي)!! 
تامةٌ مائة بالمائة بأنَّ موكلي قَتََل  قناعةٌ 

زوجته" !!!.
وهنا هاجِت القاعةُ اعجاباً بذكاء المحامي 
... وتداول القُضاةُ الموقف ... ولكن جاَء 
باإلعداِم على  الُحْكُم   ... المفاجأة  الُحكُم 
بأنَّ  الَشكَّ  يقبُل  ال  يقيٍن  لتوافِر  الُمتهم، 

الرجَل قَتََل َزوجته !!!.
مستغربين؛  الناُس  تساَءَل  الُحكِم  وبعَد 

كيَف يُْصَدُر مثل هذا الحكم؟
فََردَّ القاضي الذي لم يكن يخلو من الحنكِة 

والدهاِء وسرعة البديهة ... ببساطة
جميعاً  لنا  المحامي  أوحى  "عندما 
حية،  ومازالت  تُْقتَْل،  لم  الزوجةَ  بأّن 

الباِب  إلى  جميعاً  أنظارنا  توجهت   ...
منتظريَن دخولها".

"إال شخصاً واحداً في القاعة" !!!
"إنَّهُ الزوُج الُمتَّهَم !!! 

ألنَّهُ يعلُم جيداً أن زوجته قُتِلَْت وُدفِنَْت، 
وهوَّ متأكٌد كلَّ التأكيد ... وأن الموتى ال 

يسيرون".
جداً  قريباً  المشهُد  باَت  واقعنا  وفي  هنا 
بما حصل في تلك المحكمة يومها، حيُث 
يلعُب الشعُب في روج آفا (طبعاً الشعب 
الذي ال يدعم سياسة اردوغان وال يخدم 
يُمكُن  ال  الذي  القاضي  دوَر  اجنداته) 
التالُعُب بعواطفه، وال يُمِكُن الطَّعَن في 
يلعب  هنا  واردوغان  وبداهته.  حنكته 
أن  حاوَل  الذي  الدفاع،  محامي  دور 
َسرده،  ُسبَِق  ما  في  ماكراً  مقنعاً  يكون 
ويلعُب الحضوُر من الجماهيِر في قاعِة 
الموقف  مع  تعاملوا  الذين  المحكمِة 
ومريدي  مؤيدي  دوَر  عاطفيٍة،  بحالٍة 
المزمع،  الوطني  المجلس  في  األكراد 
ولألسف دوُر الضحيِة والمغدورة كانت 
في  الكرد)  (وليس  األكراد  يدعونه  لما 
إلى  أجلها  من  ذاهبوَن  بأنهم  االئتالف 
السورّي  واالئتالِف  تركيا  أحضان 
البعثّي الشوفيني، وهي القضية الكردية 

والحقوق الكردية والفيدرالية.
العاطفيةُ تبعدَك عن الكثيِر من المواقف 

تسلُكها،  أن  عليَك  يجُب  التي  االيجابيِة 
وقضيِة  حريتَك  سبيل  في  تَْدُخُل  والتي 
بحريٍة،  العيِش  في  وحقَك  شعبك، 
عن  البعِد  كلَّ  يُْبِعُدَك  األعمى  وُكْرهَُك 
التفكيِر السليم، وُحقُدَك الباطنيُّ الداخليُّ 
في قلبَك وعدم تفكيرك الجديِّ في إزالتِه 
والتخلِص منه يجعلَك تكرهُ حتى نفسك، 
ورفضَك للمبادرات التي تنادي بمناقشِة 
المواضيِع العالقِة والتي تستوجُب النقاَش 
يخدُم  الذي  الحل  حلها،  على  للوقوِف 
لها  رفضك  العامة،  الكردية  المصلحة 
لهُ  الُمطلَق  الوالَء  تُبدي  في شخِص من 
ليَس لمصلحتك وال لمصلحِة من تواليه، 
والمصلحةَ  الحلَّ  يريُد  بالفعل  كاَن  إذا 
العامة، فَكِّر قليالً في تصرفاته، وراجع 
أقوالهُ وبياناتِه، وتتبع تصريحاتِه، وقارن 
أنت ... بينَك وبيَن نَْفِسْك من يخدم وإلى 
من يسيء وهل أنَت مقتنٌع بِه، وإن كنت 
مقتنعاً به ليَس لدرجٍة تجعلَك تتبعهُ دون 
تلعب  أن  حاول  عمياء،  وبدرجٍة  تفكيٍر 
دورَك في التأثيِر عليِه للخدمِة العامِة. إن 
كنَت بالفعل تجد نفسك مسؤوالً عن هذه 
البقعة الجغرافية من األرض، وإن كنتم 
دوٍر  لعَب  يستطيعون  ال  بأنهم  تجدون 
بارٍز كما يدعون هم، وكما بَيَّنَها الكثيُر 
من الشخصياِت في الكثيِر من المواقِف، 
وعدم إعطاء أيِّ أهميٍة لهم، أو النتمائهم 

أو حقوقهم أو حتى االعتراِف بهم. فهم 
باتوا كالموتى والموتى ال يسيرون.

ومصالحهم  طمعهم  يكوَن  أن  وإما   
التي تجعلهم ال  الشخصية والمادية هي 
يُْدِركوَن ما يجوُل في خاطِر من حولهم، 
وال  ملتهم،  ِضدَّ  يُحاُك  ما  يعلمون  وال 
لماذا  أو  يذهبون،  أين  إلى  يشعروَن 
سيكوُن  وماذا  يفعلون  وماذا  يخططون 

مصيُرهُم.
دوليٍّ  محفٍل  كلِّ  في  جاهدين  يحاولوَن 
اإلرهاِب  تهمةَ  يُلِصقوا  أن  فيِه  ووِجدوا 
بوحداِت حمايِة الشعِب والمرأة، (القوى 
أبنائها  من  الشهداِء  آالَف  قَدََّمْت  التي 
دوَن  الشعب  ولهذا  األرض)  لهذِه  فداًء 
ببيَن  وآخر،  مكوٍن  بيَن  تمييٍز  أدنى 
وآخر،  ومعتقٍد  ديٍن  بيَن  وأخرى،  أثنيٍة 
يتوجهوَن  وعندما  وأخرى.  قوميٍة  بين 
في  تجلسون  يامن   ... إليكم  بالحديِث 
بعاطفتكم  وتحكموَن  المحكمِة  قاعة 
والواقع،  العقِل  عن  البعِد  كلَّ  بعيديَن 
الشراكة  منهم  نطلُب  نحُن  يقولوَن 
وأيَّةُ  شركٍة  أيَّةُ  والتفاهم!!!!!!  والعودة 
مع  تحققهُ  أن  تفاهٍم تستطيُع  وأيَّةُ  عودٍة 

اإلرهابي (حسب قولهم ).
الِعبرِة،  أخُذ  ِمْنهُ  يمكُن  مثاٍل  خيُر  هذا 
والتأنّي في التفكيِر فيِه بشكٍل جدٍي ولو 

لِبرهة.         

دراسات اقتصاد ما بعد الحداثة وشبه االستقالل االقتصادي... )2-٣(
جلنك عمر

توسعها ليس نتيجة مجرد نماء وقوة اقتصادية، 
للتنمية  معينة  عالقات  نتيجة  هي  إنما 
االقتصادية مبنية على الهيمنة والالمساواة. 
من  بمجموعة  هذه  التبعية  عالقة  وتفسر 
هو  أهمها  لعل  تنشطها،  التي  العوامل 
الرأسمال األجنبي، ممثالً بالشركات متعددة 
لقوة  ذراع  بمثابة  تعتبر  والتي  الجنسية، 
”المركز“ داخل ”المحيط“، والعامل اآلخر 
النخبة“  ”مجموعة  بـ  تسميته  يمكن  ما  هو 
داخل دول المحيط والتي َشّكلت في المراحل 
األخيرة لوجود االستعمار وفي الحقبة التالية 
لها  يكن  لم  وطنية“  ”حكومات  لالستقالل 
من مهمة سوى الحفاظ على عالقات التبعية 
صقلها  بعد  وذلك  الجديدة،  الحداثة  لقوى 
وتأليهها  الوطنية“،  و“الروح  بالقوموية 
عبر التعليم والتربية، وتسريبها إلى مفاصل 
المجتمع بهدف شرعنة تبعيتها وترسيخ نظام 
النهب والسلب الذي سلطته على االقتصاد. 
الحاكمية  التعبية وفرض  تحقيق  إذ يستحيل 
على االقتصاد للوصول إلى الربح األعظمي 
ومراكمة رأس المال؛ إال في حال فرز سلطة 

الدولة في هيئة دولة قومية.

الشرق  منطقة  في  واألنظمة  الحكومات  إن 
ال  التصنيف  هذا  قلب  في  كانت  األوسط 
هذه،  التبعية  لحالة  األمثل  النموذج  هي  بل 
محور  كانت  وموارده  األوسط  فالشرق 
الساعية  الحداثة  وقوى  اإلمبريالية  حروب 
في  للصناعوية  التاريخي  فالدور  للهيمنة 
المجتمع  تفكيك  كان  األوسط،  الشرق 
الزراعي التقليدي المعّمر منذ خمسة عشرة 
ألف سنة والقضاء عليه، ومع انتهاء الحرب 
لرسم  العالمية  القوى  األولى سعت  العالمية 
خارطة المنطقة التي بدأت تفوح منها رائحة 
الموارد  عن  ناهيك  والغاز  النفط  ثروات 
منابع  على  الهيمنة  في  فالرغبة  المائية، 
عصب  ستكون  أنها  بدا  التي  الثروات  هذه 
الزمان  من  قادم  لقرن  الغربية  الصناعوية 
كانت هدفاً لمختلف هذه القوى، وبالتالي تّم 
تقسيم الجغرافية على أساس توزيع ثروات 
اإلشارة  يمكننا  الموضع  هذا  وفي  المنطقة، 
إلى الظلم والغبن الذي لحق بالشعب الكردي 
تَِركة  تقسيم  تّم  العشرين عندما  القرن  بداية 
الدولة العثمانية بين دول الحلفاء في اتفاقيتي 
الشعب  وُحِرم  ولوزان،  بيكو  سايكس– 
الكردي بموجبهما من حقّه في تقرير مصيره 
هذا  يُفّسر  حيث  كردستان،  أرضه  على 
الُكرد  من  (االستعماري)  الغربي  الموقف 
وقضيتهم في سبٍب رئيسي يتمثل بالجغرافية 
وعدم  لكردستان  الكبيرة  والثروات  الغنية 

كردي  كيان  تكوين  في  الحلفاء  دول  رغبة 
منطقة  في  الخيرات  هذه  كل  على  يستحوذ 
حلوب  وبقرة  لهم،  تابعة  تكون  أن  أرادوها 
بالمواد األولية لصناعاتهم. ويبدو هذ التفسير 
منطقياً إذا ما أمعننا النظر في شكل وطبيعة 
قاموا  التي  القوموية  السلطات  سياسات 
الشعب  تجاه  كردستان  أجزاء  في  بدعمها 
العالمية  الحرب  بعد  ما  فاتفاقيات  الكردي، 
وكيانات  دول  لنشوء  السبيل  مهّدت  األولى 
حرم  بينما  والترك،  والفرس  للعرب  قومية 

الُكرد من هذا الحّق.
وبعد  كردستان،  باكور  أي  الشمال؛  ففي 
التي  سيفر  معاهدة  على  االنقالب  تّم  أن 
منحت الكرد حّق تقرير مصيرهم، تأسست 
السلطنة  بقايا  على  التركية  الجمهورية 
العثمانية وعلى أنقاض حقوق شعوبها السيما 
الكرد واألرمن، الجمهورية التي بُنيت على 
وفي  التركي،  العرق  وتفوق  سيادة  أساس 
قوى  قط  مخلب  دور  لعبت  الذي  الوقت 
الحرب  في  المنتصرة  الرأسمالية  الهيمنة 
في  السوفيتي ”الشيوعي“  االتحاد  في وجه 
المركز  بين  التبعية  لعالقات  جلّي  تجسيد 
التنكيل  سياسات  كل  مارست  واألطراف، 
سياسياً،  عسكرياً،  الكرد  بحق  والتصفية 
ثقافياً واقتصادياً، في استنساخ مصّغر لعالقة 
المركز– األطراف ولكن داخل الجمهورية 
نفسها، فالمتروبوالت ومدن الغرب التركي 
كانت المركز، ومدن باكور كردستان كانت 
لكردستان  التركي  فاالستعمار  األطراف، 
على  المركز  لصالح  ثروة  حقق  الشمالية 
والثروات  بالموارد  الغني  الطرف  حساب 
الطبيعية السطحية والباطنية من أنهار ونفط 
هذه  أداة  كانت  بحيث  وزراعة،  ومعادن 
المادي عبر  التصفية واإلمحاء  السرقة هي 
السالح والحروب أو عبر محاوالت الصهر 
مشروعات  خالل  من  القسري  واإلدماج 
ذلك  على  مثال  وخير  االقتصادي،  النهب 
 )GAP) مشروع جنوب شرقي األناضول
الذي تسبب بإغراق وتدمير عشرات القرى 
واألوابد األثرية في كردستان تحت السدود 
والبحيرات التي أنشأتها الدولة التركية لتوليد 
الغرب  مدن  تغذي  التي  الكهربائية  الطاقة 
وتدمير  الغابات  حرق  عن  ناهيك  التركي 
العسكرية  في عملياتها  الزراعية  األراضي 
ضد مدن باكور كردستان. لتستفحل البطالة 
التي  المنطقة،  سهول  في  والفقر  والمجاعة 
مرِّ  المجتمعات على  من  جماً  أشبعت عدداً 

التاريخ.

كذلك الحال في الغرب، روجآفاي كردستان، 
كان غنى مناطق روجآفا بالموارد الباطنية 

الكردي  الشعب  مآسي  في  سبباً  والسطحية 
منذ أن تكونت الدولة السورية وحتى اآلن. 
بدأت  أن  وما  الفرنسي  االنتداب  فترة  ففي 
الجزيرة  حقول  في  النفط  تواجد  مؤشرات 
األوروبية  الشركات  وقيام  للعيان  تظهر 
واألمريكية باالستكشاف والتنقيب فيها، حتى 
بوعودها  وحنثت  الُكرد  عن  فرنسا  تخلّت 
السورية  الدولة  ضمن  ذاتياً  حكماً  بمنحهم 
الحكومة  من  بضغط  وذلك  التكوين،  حديثة 
العربية السنية الموالية لها في دمشق، الحقاً 
وما إْن بدأ اإلنتاج التجاري للنفط في الجزيرة 
(قره تشوك وسويدية ورميالن) عام 1956، 
العربية  القوموية  الحكومات  بادرت  حتى 
واإلجراءات  السياسات  بتطبيق  دمشق  في 
وتعززت  ومناطقهم،  الكرد  بحّق  الشوفينية 
هذه اإلجراءات مع مجيء حزب البعث إلى 
اتخذت شوفينية  السلطة عام 1963، حيث 
عنصرية  أكثر  طابعاً  الكرد  تجاه  البعث 
على  مثال  وخير  قمعاً،  أكثر  وبأدوات 
قدمها  التي  الدراسة  كانت  البعث  سياسات 
ضابط األمن سيء الصيت محمد طلب هالل 
تحت عنوان ”دارسة عن محافظة الجزيرة 
من النواحي السياسية االجتماعية القومية“، 
تلك الدراسة التي هدفت باألساس إلى تغيير 
الكردية،  للمناطق  الديموغرافي  التركيب 
جاء  حيث  ثرواتها،  ونهب  تعريبها،  بهدف 
لوضع  األوان  ”آن  الدراسة  مقدمة  في 
من  وتنقيتها  المحافظة  لهذه  راسخة  خطة 
العناصر الغريبة، كي ال يبقى فيها األغيار 
في  فساداً  يعيثون  االستعمار  ورائهم  ومن 
من  الكبيرة  الثروة  ذات  الغالية  الرقعة  هذه 
النفط  روائح  أن  وخاصة  الوطني  الدخل 
(رميالن  حقولها  وفي  فيها  تفوح  أخذت  قد 
وقره تشوك)، مما يزيد في تعقيد المشكلة“. 
حيث تبنت الحكومة البعثية والقيادة القطرية 
بمثابة  البعث خطة هالل وأصبحت  لحزب 

برنامج العمل للحكومات البعثية المتعاقبة.
أّن:  إلى  أوجالن  هللا  عبد  القائد  يشير 
أنواع  أخطر  االقتصادي  ”االحتالل 
في  بربرية  األساليب  وأشد  االحتالل، 
فما  وتفتيته،  وتقويضه  ما  بمجتمع  اإليقاع 
يتعدى  الكردي  المجتمع  على  ُمسلّط  هو 
حيث  وظلمها،  القومية  الدولة  قمع  نطاق 
كتمت أنفاسه، وأخضعت حياته االقتصادية 
للرقابة المشددة، وتم االستيالء على أدواته 
أن  ما  مجتمع  على  يستحيل  االقتصادية، 
يواظب على حياته بحرية، بعد افتقاده لزمام 
فالدول  والسوق“.  اإلنتاجية  بأدواته  التحكم 
المقتسمة لكردستان وفي الوقت الذي كانت 
تعتبر تابعة للمركز الرأسمالي العالمي قامت 
االضطهاد  بممارسة  القوموية  حكوماتها 

(سياسية  األوجه  متعددة  تبعية  وفرض 
لم  فالُكرد  الُكرد،  بحّق  واقتصادية)  وثقافية 
الحاكمية  زمام  من  كبيرة  نسبة  منهم  تُسلب 
بل  فحسب،  اإلنتاج  وعالقات  أدوات  على 
اإلنتاج  على  اإلشراف  أيضاً  منهم  وانتزع 
بات  إذ  بالتجارة؛  والتحكم  واالستهالك 
وأداؤهم  منها  وانتفاعهم  ألمالكهم  صونهم 
وارداً،  أمرا  والصناعة  التجارة  في  دورهم 
الحاكمة  القومية  للدول  يتبعون  ما  بمقدار 
في  وانصهارهم  هويتهم  إنكار  على  بناء 
بوتقة قومية الدولة، وهكذا أصبح األسر أو 
إلنكار  وسيلة  أفتك  االقتصادي  االستعمار 
إلى  ليضاف  الحرية،  الهوية والحرمان من 
وليوجه  والثقافي،  السياسي  االستعمارين 
شهد  الذي  المجتمع  لجوهر  قاضية  ضربة 
والدة االقتصاد الحقيقي قبل 15 الف عام، 
ويضعه أمام االختيار بين ثنائية ”اخرج من 

كونك مجتمعاً، أو ُمت“.

االقتصادية  العالقات  عولمة  أدت  لقد 
إلى  الحداثة  بعد  ما  مرحلة  في  الرأسمالية 
انتقال الهيمنة داخل اقتصادات الدول وداخل 
الشركات  إلى  إجماالً  العالمي  االقتصاد 
اإلعمال  ومؤسسات  القارات  عابرة 
على  قادرة  قوية  سلطة  تملك  التي  الكبرى 
إلى  مكان  من  الرأسمالية  االستثمارات  نقل 
من  يستلزمه  وما  ذلك  يستتبع  ما  مع  آخر 
واالجتماع  الثقافة  مجاالت  في  تأثيرات 
المجتمعات  في  التقليد  أو  المعيشة  وأنماط 
المحلية، إضافة إلى ذلك يتجه نفوذ العولمة 
فردية  احتكارات  تكوين  دون  الحيلولة  إلى 
واحتكارات للقلة (كارتل) على نحو ما كان 
أواسط  القومية  االقتصادات  داخل  موجوداً 
اإلنتاج  نزوع  أن  ذلك  المنصرم،  القرن 
الرأسمالي للتحرك نحو تكوين االحتكارات 
على  باالعتماد  األعظمي  الربح  ومراكمة 
الرابطة الوثيقة بين الدولة (القومية) ورأس 
الشركات  لصالح  اآلن  تقوض  قد  المال 
المالئمة  البيئة  لخلق  تسعى  التي  الكبرى 
واالجتماعي  االقتصادي  سلطانها  لتوسع 
والثقافي غير المقيد عبر خلق أشكال جديدة 
للعمل،  اإلقليمي  االجتماعي–  التقسيم  من 
التقسيم  عملية  أن  هنا  ندرك  أن  بنا  وحرّي 
عملية  هي  للعمل  (اإلقليمي)  االجتماعي 
المحلية  المجتمعات  من  فالكثير  جدلية، 
القائمة في السابق تتحلّل أو تُعاد هيكلتها من 
أساسها، بما يدعم تعبئة هذه المجتمعات مع 
التغييرات الحاصلة على المستوى الكوكبي، 
اقتصادية؛  ظاهرة  مجرد  ليست  فالعولمة 
فهي تتعلق في حقيقتها بالتحول في الزمان 
بعد،  عن  والتأثير  العمل  إنها  أي  والمكان، 

إذ ال ينحصر اهتمام هذه الشركات فقط في 
إطار خلق منظومات واسعة النطاق، وإنما 
بل  المحلية  السياقات  بتحويل  كذلك  تُعنى 
أنّنا  حيث  االجتماعية،  للخبرة  والشخصية 
أضحت  المحلية  الحياة  أساليب  أّن  نشهد 

متزامنة وتؤثر في بعضها البعض.
بعد  ما  اقتصاد  عن  الناجمة  اآلثار  إّن 
الحداثة، وفي الوقت الذي أّدت فيه إلى تبّدل 
البلدان  داخل  الطبقية  التركيبة  منظومات 
دور  انكماش  قبيل  من  (المركز)  المتقدمة 
ذوي الياقات الزرقاء وزيادة نسب العاملين 
مع  ذلك  وتقاطع  البيضاء  الياقات  ذوي  من 
مجال  في  أوسع  نطاق  على  المرأة  دخول 
قّوة العمل المأجور مع انعكاسات ذلك على 
أّن  إاّل  البلدان،  هذه  في  السياسية  الحياة 
من  جديدة  أشكاالً  معها  حملت  اآلثار  هذه 
التمييز المزدوج ضد المستضعفين في بالد 
(المحيط)، هؤالء الذين يفتقرون– عدا عن 
الثروة– إلى المعرفة الالزمة لالندماج داخل 
يحمله  ما  مع  األوسع،  االجتماعي  النظام 
أو  التطرف  نمو  االستبعاد من مخاطر  هذا 
نتيجة  تتعّزز  التي  الهوية  وفقدان  الذوبان 
أو  الهشة  السياسية  والنظم  والجهل  الفقر 
من  المشكالت  وتراكم  الديمقراطية  غياب 
الوطنية/  الدولة  (مرحلة  السابقة  الحقبة 

القومية) اآلخذة بالتالشي.

اقتصاد  فتح  فقد  سابقاً،  اإلشارة  تّمت  وكما 
التبعية  عالقات  على  القائم  الحداثة  بعد  ما 
والتفسخ االقتصادي أو السلب الممارس ضّد 
المحيط من قبل المركز الرأسمالي العالمي 
القومية  الدولة  ضمن  السلطوي  المركز  أو 
من  العديد  أمام  الباب  ويفتح  فتح  ذاتها، 
األزمات التي يمكن أن نحصرها في ثالث 

قضايا رئيسة تستحوذ على االهتمام وهي:
التطور  بأثر  تتعلق  األولى:  األزمة 
على  الحديث  االجتماعي  االقتصادي– 
للعالم،  (البيئية)  اإليكولوجية  المنظومات 
ويتجلى التهديد في كون المستويات المرتفعة 
درجات  ارتفاع  تسبب  االقتصادي  للنشاط 
الحرارة وتؤدي إلى تغيرات فجائية وسريعة 
في المناخ، إضافة إلى نفاذ غشاء األوزون 
وتدمير الغابات المطيرة والتصحر وتسميم 
الطبيعة عن  إلى عجز  تؤدي  بحيث  المياه، 
القيام بما كانت تقوم به منذ األزل؛ أي عمليات 
التجديد الحيوي. إن هذه التطورات تفرض، 
العالمي  االقتصادي  النشاط  نمو  إبطاء  إما 
إلى درجة تتوافق مع متطلبات الحفاظ على 
البيئة أو على نحو يتيح للطبيعة إصالح ما 
ظل  في  مستحيل  وهذا  اإلنسان،  يد  أفسدته 
العالمي الذي يُشّكل مثل  النظام االقتصادي 

غير  أنّه  كما  له،  حقيقياً  موتاً  التباطؤ  هذا 
قابل للتحقق في ظل النمو الديمغرافي الهائل 
لم يسبق  وتنامي عدد سكان األرض بشكل 
له مثيل في التاريخ، وإما تعديل التكنولوجيا 
االقتصادي  النشاط  وعقلنة  التطور  وأنماط 
ونمط معيشة اإلنسان الحديث عموماً، بشكل 
يجعله ”يتصالح“ مع البيئة في سبيل خدمة 
المصالح الحقيقية لألجيال الحالية والقادمة.

الفقر  مشكلة  بتفاقم  تتعلق  الثانية:  األزمة 
على نطاق واسع ، حيث تشير اإلحصائيات 
إلى أن أكثر من ُخمس سكان العالم يعيشون 
يمكن  ما  وهو  المطلق،  الفقر  ظروف  في 
الناس  على  فيها  يتعذر  حالة  بأنه  تعريفه 
الالزمة  األساسية  االحتياجات  بأهم  الوفاء 
أن  يمكننا  وال  منتظم.  وبشكل  أحياء  للبقاء 
نعزو هذا الفقر إلى انتشار الرأسمالية وحده 
الرأسمالية  األسواق  أن  من  الرغم  على 
الثروة  توزيع  عمليات  استقطاب  في  تؤثر 
التنمية  عمليات  غياب  أّن  إاّل  والدخول، 
الفقر  الدور األكبر في  الفساد لهما  وانتشار 
إلى  إضافة  المتخلفة،  الدول  في  المنتشر 
الحروب األهلية والنزاعات المحلية وتزايد 
قضايا الجنسانية االجتماعية التي ال تعرف 
حدوداً في السلطوية واالستغاللية الممارسة 
كل  ورغم  ليبرالية  فالنيو–  المرأة.  بحق 
محاوالت التزييف التي حاولت أن تضيفها 
إال  المرأة،  تجاه  الرأسمالية  الحداثة  لنظرة 
أنها أقحمت المرأة في وضع أشد وطأة من 
سابقه، فالمرأة إما مقموعة في المنزل، أما 
التي نزلت إلى سوق العمل فهي األرخص 
أجراً، كما أنها األداة المثلى لتسويق الجسد، 
فهي أضحت ضمن مستوى السلعة التي ال 
غنى لراس المال عنها، وهي باقتضاب أكثر 

ممثلي العبودية العصرية عطاء.

أسلحة  انتشار  في  وتتمثل  الثالثة:  األزمة 
فيها  يلوح  بحاالت  مقترناً  الشامل  الدمار 
إمكان استخدام العنف الجمعي، وتمثل مشكلة 
العنف واحدة من أصعب القضايا التي تواجه 
العتاد  تراكم  مجرد  المشكلة  وليست  العالم، 
العسكري فحسب، بل تفاقم التوترات المحلية 
الغالب  في  والمقترنة  المناطق  من  في عدد 
وبروز  ومذهبية  ودينية  عرقية  بانقسامات 
للقارات  العابر  العالمي  اإلرهاب  ظاهرة 
وتنامي األصولية الدينية. حيث يبرر جالتون 
أستاذ االجتماع في أوكسفورد العنف بالقول 
”أي حاجز يحول دون تحقق الممكن، حيث 
طبيعياً،  وليس  اجتماعياً  الحاجز  هذا  يكون 
فإذا كان الناس يتضورون جوعاً وال سبيل 
إلى تجنب هذه الحال موضوعياً يغدو العنف 

الزماً“.

البائس الحالم بالدولة 
الشمطاء لغيره

مدينة  شوارع  من  مكتظٌّ  شارٌع  الذاكرة 
قامشلو، حيث تتواجد الشرائح كلّها في فندق 
الشعوب  تاريخ مالحم  القصص عن  يجمع 
تجاه الدولة. ففي ذلك الفندق رأيُت شخصاً 
يتمنطُق أمَل الدولة السوريّة المهّدمة حالماً 
لتلك  ليقّدم  عافيتها،  الشمطاء  تستعيد  بأن 
الطاعة،  أفانين  منها  المستفيدة  الطبقة 
لم  التي  السوريّة  الثورة  يتأّمل  من  وهناك 
تناقش وضع المواطن ضمن حقيقة الدولة، 
ه الرؤوم  ويتحّدث عن تلك المتهالكة كأنّها أمُّ
وقد خانها وهو يتلّحف الذنب تجاهها، وهناك 
معّرة  في  وهو  الثورة  أنهكته  قد  شخص 
النعمان وقد دفن كّل أصدقائه وأقربائه والذ 
بالفرار إلى قامشلو التي يعرف أنّه لن يسجن 
ولن يستجوب فيها، وهو على أمل أن تعود 
شيوعّي  العادلة،  البهيّة  اإلسالميّة  الدولة 
يرتشف القهوة وهو يتأّمل الدولة اإلشتراكيّة 
التقاعدّي  راتبه  يعد  لم  قديم  بعثّي  العادلة، 
خصوصّي  تاكسي  على  يعمل  وهو  يسعفه 
يأمل أن تعود الدولة األسديّة العادلة، مناضل 
كردّي  حزب  من  يتنقّل  ظّل  خشبّي  كردّي 
إلى آخر وهو يحلم بدولة كردستان التي لم 
التي  يرها، وهو ال يريد أن يرى السلبيات 
أو  كردستان  باشور  في  المواطن  يعانيها 
إقليم كردستان حيث الطبقة الناهبة أصبحت 
تستفحل في جسد هذه الدويلة التابعة للسلطان 

العثمانّي.

اليأس  شوارع  أتأّمل  جالساً  كنت  وبينما 
يبيع  الدولتيّة، رأيت شاباً  في فندق األحالم 
صحيفة روناهي، اشتريت عدداً منه وجلست 
لحظة  انتابتني  لقد  القهوة،  من  فنجاناً  طالباً 
سعادة غريبة، لقد تذّكرت قهوة الروضة في 
دمشق وكيف كانت الجرائد البعثيّة؛ تشرين، 

البعث، الوحدة... 
تُقرأ، فتصفحت  التي يجب أن  الوحيدة  هي 
جريدتي روناهي باللغتين الكرديّة والعربيّة، 
وأنا أتلفّت يميناً ويساراً ومازال الخوف من 
عنصر المخابرات هو الهاجس الذي ينتابني، 
لقد  أرّدُد:  وأنا  داخلي،  في  القهقهة  فتابعت 
طمست الدولة البعثيّة هنا، واقتلعت مخالب 
وأنياب تلك الدولة الفتّاكة، فحتّى هذه اللحظة 
مازالت ذاكرة الدولة تعّشش فينا، ولم نقتلها 

بعُد في داخلنا.
الصحيفحة  تلك  من  العاشرة  الصفحة  في 
رأيت مقاالً مترجماً إلى اللغة العربيّة للشهيد 
رستم جودي الذي استلهم أفكاره من المفكر 
يتحّدث  أوجالن، حيث  والفيلسوف عبد هللا 
في مقاله عن السلطة والدولة، ولفت انتباهي 
هذا المقتطف من مقالته: (إن لم نقم في ظّل 
هذه الثورة بمناقشة الدولة فال يمكننا إنجاح 

وإيصال الثورة إلى النصر.
الدولة  مناقشة  دون  بها  سنقوم  ثورة  وأّي   
جميع  في  حصل  كما  حقيقتها،  ستخون 
ثورات التحّرر الوطنّي السابقة...) لقد عدت 
المفّكر  ذاك  أتأّمل  داخلي،  في  القهقهة  إلى 
القابع في زنزانته وذاك الشهيد الذي استشهد 
قبل أعوام أي قبل نشوب الثورة السوريّة، 
التركيبة،  تلك  إلى  وصال  أنّهما  وكيف 
ومازلنا نناقش الدولة في ذواتنا المتأرجحة 
بين التبعيّة للدولة ونحن المقموعون وكأنّها 
دولتنا وبين حلم التحّرر من ذواتنا المتآكلة 
التي  فراعنتنا  لذكورية  التابعة  المهّشمة 

اصطنعناها ومازلنا نقهقه حتّى اآلن. 
 

قصور المعارضة السورية؛ والمتوقع من السياسة األمريكية
سيهانوك ديبو

خطوة متسللة؛ غير موفقة
الذاتية  اإلدارة  وأحزاب  قوى  مشاركة 
االتحاد  حزب  ضمنها  –من  الديمقراطية 
منصات  تشكيل  في    -PYD الديمقراطي 
لها  كانت  وموسكو؛  القاهرة  منصة  كما 
اقناع  مقدمتها؛  في  مفصلية؛  أهداف 
الوطنية  المعارضة  من  السوريين  الشركاء 
المتمثل  الديمقراطي  الحل  مشروع  بأن 
(الفيدرالية  الديمقراطية  الذاتية  باإلدارات 
الديمقراطية) والتي تأسست قبل تشكيل هذه 
المنصات بطبيعة الحال؛ هو أكثر القراءات 
من  سواء  السورية  المعضلة  لحل  الواقعية 
ناظمة  كحالة  االجتماعي  عقدها  خالل 
شمال  آفا-  روج  في  المجتمع  لمجتمعية 
سوريا- عموم سوريا؛ أو بشكل ميداني من 
خالل األدوار التي قامت وتقوم به وحدات 
حماية الشعب والمرأة وعموم قوات سوريا 
الديمقراطية في محاربتها لإلرهاب وتحقيق 
التي  المناطق  جميع  في  واالستقرار  األمن 
تم تحريرها من اإلرهاب واالستبداد، وقبل 
أي شيء كسب الوقت لتجنب توغل الكارثة 
والتهجير  الضحايا  وقوع  ومنع  أكبر  بشكل 
ولكّن  السوريّة.  المأساة  فصول  وعموم 
المالحظ؛ تكرار استبعاد األطراف األساسية 
حضور  من  السوري  الحل  معادلة  في 
األطراف  هذه  أهم  أحد  جنيف؛  اجتماعات 
لشمال  والعسكرية  السياسية  القوى  ممثلي 
سوريا، ولهذا االستبعاد تأثير واضح في أن 
كل  انعقاد  بعد  أكثر  تتأزم  السورية  القضية 
جنيف أو ُمتََّصٍل به؛ وتكاد تكون هذه النتيجة 

األكثر ترجيحاً لجنيف الرابعة. 

السوري  الوطني  الديمقراطي  البعد  أن  أي 
شماله؛  في  أينعت  التي  الحل  مسألة  في 
للجهد  نفسه  الوقت  في  والدافع  الهدف  كان 
المبذول في أن تكون هذه المنصات موجودة 
بما تمتلكها من أوراق ورؤى بالرغم من أنها 

لم  لكنها  وقتها؛  مهمة  سوريّة  جوانب  لبّت 
تكن تعبر عن وجهة نظرنا ورؤيتنا الكاملتين 

للحل حينها؛ واليوم  بشكل أكبر. 
المنصات  هذه  أفراد وشخصيات من  توّجهُ 
إلى جنيف دون وجود مؤسسيها األساسيين- 
غير  تسلالً، خطوة  يُْعتَبَُر  منهم،  جزء  نحن 
تكون  قد  ترجمة  تكون  أن  وترقى  موفقة، 
لقلة منهم على األقل؛  أو  مقصودة لألغلبية 
في تحقيق رغبة النظام التركي في استبعادنا 
على  بالقياس  وذلك  جنيف،  اجتماعات  من 
وألن  المتحققة.  النتيجة  في  التطابق  حجم 
المسألة  مقدمتها  في  الصميمية؛  المسائل 
الفعل  مبدأ  تقاس على  أن  يمكن  الوطنية ال 
ورد الفعل؛ فإن أفضل رد قّدمه –المستبعدين 
من جنيف- وجود قوات سوريا الديمقراطية 
للمرة  الزور  لدير  اإلدارية  الحدود  في 
من  ومحاصرة  الرقة  عزل  بهدف  األولى 
كامل،  وبشكل  داعش)  (دولة  سوريا  قّسم 
تأكيداً  أيضاً؛  المدينتين  تحرير  بعدها  ومن 
العسكرية  القيادة  وتكراراً  بما أعلنته مراراً 
ونواطقها الرسميين بأن هدف قوات سوريا 
محررة  سوريا  كل  تكون  أن  الديمقراطية 
سوريا  وأن  االستبداد؛  وكذا  اإلرهاب  من 
االتحادية.  سوريا  جمهورية  هي  المثلى؛ 
الفعل  من  أكبر  باتت  برمتها  المسألة  وألن 
عدم  فإن  المحدود؛  فعله  ورد  اللحظي 
الحضور يُفهم منه أمر واحد؛ الحل ال يمكن 
وفق  يأتي  أن  مستطاعه  بغير  إْذ  يكون  أن 
هذه الصيغة، والتراكمية ال تتكوم وفق هذه 
العقبات  تتراكم  التسلل  الطريقة، ووفق هذا 
حتى تبدو في لحظة مستقبلية؛ قد تكون غير 
الخارجي  يراه  ما  لفرض  مناسبة  بعيدة؛ 
السوريين  الداخليين  عموم  وسيجد  مناسباً؛ 

بأنهم ليسوا سوى شواهد للتمرير. 
السياسة األمريكية المتوقعة حيال روج آفا- 

شمال سوريا، وسوريا
بإمكاننا  هذا؛  يومنا  حتى  سومر  دولة  من 
نفسها  تنتج  الدولية  السياسة  بأن  القول 

الحاجة  مضمونها  واحدة  حالة  في  وتظهر 
المستمرة إلى القوة. وكثيراً ما يتردد السؤال 
تكون  أن  إلى  الدول  تحتاج  لماذا  األوحد: 
على  عالوة  السؤال؛  هذا  مثل  إجابة  قوية؟ 
أنه قد تم اإلجابة عنه في الخوف من مصير 
عبر  ودول  امبراطوريات  اختفاء  يشبه 
الدولية  السياسة  مدخل  يشكل  فإنه  التاريخ؛ 
القومية؛  الدولة  ُمْشبَكة:  بثالثية  المشهودة 
الصناعوية؛ الربح األعظمي. وهذا ما يؤولنا 
إلى الموضوع األهم المتمثل في البحث عن 
ضرورة شكل جديد للدولة الالمنتمية إلى أية 
أمم نمطية؛ كي تبدو وطنية أكثر ومطواعة 
الجمعي  للمفهوم  وصانعة  أكثر  للعالمية 
وال  وأكثر؛  أكثر  عليه  اإلنسان  ظهر  الذي 
يمكن الظهور على نقيض لمثل هكذا حقيقة 
مترسخة مهما طال غيره وبقى. وعلى الرغم 
بشكل  تبديلها  –يجب  مفاهيم  استبداد  من 
جذري- المركزية واألطراف، العالم األول 
تبقى  لكن؛  الثالث،  العالم  وبلدان  والثاني 
الدولية عالم من صنعنا مجتمعين؛  السياسة 
إْن  ذلك  يحدد  من  كون  عن  النظر  بغض 
كانوا فاعلين أْم غير فاعلين، ويعني ذلك بأن 
الجهات الدولية التي تبدو فاعلة كما أمريكا 
وروسيا وغيرهما فإنها ال تمتلك حرية تامة 
في اختيار ظروفها، ألنها وبالضرورة تتخذ 
تفاعلها  عملية  أثناء  االستراتيجية  خياراتها 
مؤسسات  دوالً؛  شعوباً؛  اآلخرين:  مع 

وغيرها.
يخطأ من يعتقد بأن أمريكا -الفاعلة بطبيعة 
أنها  الثانية-  العالمية  الحرب  منذ  األحوال 
بسياساتها  يتعلق  فيما  واحداً  نمطاً  تمتلك 
إدارتها  كانت  إن  النظر  بغض  الخارجية 
السياسة  أو ديمقراطية، وأن هذه  جمهورية 
ال يمكنها أن تتغير. يمكن اعتبار ذلك إنشاء 
من إنشاءات الجماعات الضعيفة؛ أو إعالم 
العالم المتأيّب في أحسن أحواله. من حيث أن 
أمريكا ال تشبه نفسها بعد أحداث 11 أيلول 
متغيّرة  الترامبية  أمريكا  أن  كما   ،  2001

سياستها  مفاصل  على  باالعتماد  أيضاً 
على  الحرب  األوسط:  الشرق  في  الثابتة 
إليهما  يُضاف  اسرائيل؛  وحماية  اإلرهاب؛ 
بندين آخرين في الشأن السوري إيجاد بديل 
للرئيس السوري في مستقبل سوريا وحماية 
مع  متفقة  وألنها  الكردية.  الخصوصية 
المتينة؛  الرباعية  هذه  في  االتحادية  روسيا 
باتت وإياها راعيين مشتركين لحل األزمة 
فيينا  اجتماع  منذ  معلن  هو  كما  السورية 
بأن  ذكره  الجدير  اكتوبر 2015. ومن  في 
التوصيفات المتعلقة بأن روسيا استفادت من 
الفراغ الرئاسي في أمريكا؛ وتباعاً للبدء في 
تحضيرات اإلدارة األمريكية في أنها تحتاج 
إلى 90 يوماً الكتمال خططها؛ كالم إنشائي 
آخر يصلح أن يكون ضمن تقارير إعالمية. 
فيما أن التنسيق بين الراعيين حيال األزمة 
اإلقليمية  بالملفات  الُمْشبَِك  وملفها  السورية 
والدولية على درجة عالية. ألن الفوضى ال 
وهناك  بإتقان،  تُْصنَُع  بل  قياٍد؛  دون  تُْتَرُك 
بإظهار  األزمة/ات؛  يدير  أن  يحرص  من 
اقتضت  ما  إذا  ونقيضه  غيره  وإعالن  ذلك 

الضرورات.

األمة  (ُكرُد)  يسأل  أن  اإلنصاف  غير  من 
سياستها  أمريكا  ستغيّر  هل  الديمقراطية: 
والمرأة  الشعب  حماية  لوحدات  كحليف 
وعموم قوات سوريا الديمقراطية؛ مثل هذا 
(أكراد)  لسان  على  سؤاله  يجوز  السؤال 
السوري/  الوطني  المجلس  االئتالف/ 
التقسيم  هذا  مثل  للمفاوضات.  العليا  الهيئة 
من  أعوام  لسبع  موجزة  ونتيجة  سياسي؛ 
أيديولوجياً  فصالً  ويعني  السورية،  األزمة 
لمشروع الفيدرالية الديمقراطية على أساس 
جهة  ومن  جهة  من  الديمقراطية  األمة 
بأنها  وأعلنت  نفسها  أظهرت  أجندة  أخرى 
معادية للمشروع ولقواه السياسية المجتمعية 
والعسكرية. ولعل ابتهاج أكراد االئتالف أو 
المتبقي منه بسقوط إدلب بيد جبهة فتح الشام/ 

مسلحة  لمجموعات  وتبريرهم  النصرة، 
موجودة اليوم في ما تسمى بالهيئة العليا التي 
حضرت آستانا، وإعالنهم عن مطلب إدراج 
قائمة  في  والمرأة  الشعب  حماية  وحدات 
اإلرهاب؛ وغيرها من اإليجازات، تؤكد بأن 
مثل هذا التقسيم  أو الفصل؛ في محله. وعليه 
أمريكا ستمضي في شراكتها، وتحدث  فإن 
منعطفاً إيجابياً آخر في هذا المضّي؛ أي أنها 
المتوقع  أن تعلن في فترة ليست بعيدة  من 
عن إعالن؛ واتفاقها بشكل سياسي لمشروع 
الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا من بعد 
توافق للحل الفيدرالي لألزمة السورية؛ مع 
رفضها  عن  تظهر  أو  تعلن  لم  بأنها  العلم 
وافتتاح  الديمقراطية.  الفيدرالية  لمشروع 
واشنطن؛  في  الذاتية  لإلدارة  تمثيلي  مكتب 
اإلدارات  تحالف  عن  تؤكد  إيجابية  خطوة 
بقيادة  الدولي  التحالف  مع  الذاتية/الفيدرالية 
الواليات المتحدة األمريكية لم يقتصر على 

شكله العسكري فقط.
الحقائق؛  من  متواصل  كنظام  اإليديولوجيا 
لمفهوم  ديمقراطي  تناول  ذاته  بحد  هذا 
مفهومها  يحتمل  ال  التي  األيديولوجية 
الكالسيكي على وجود المختلف، وتعتبر هذه 
النظرة العصرانية الديمقراطية  لأليديولوجيا 
األيديولوجيا.  نهاية  ُدعاة  على  منطقياً  رداً 
بهذه النظرة األيديولوجية المتقدمة المستندة 
قاربت  الديمقراطية؛  األمة  فلسفة  على 
حركة المجتمع الديمقراطي وحزب االتحاد 
الديمقراطي الحراك الثوري في سوريا؛ فكان 
الخط الثالث الذي يغدو اليوم البديل الثوري 
أنفاسهما  يلفظان  اللذين  المنهكين  للخطين 
الهائل  والنفخ  الهائل  الدعم  رغم  بأنفسهما؛ 
وأيديولوجياتها  المتورمة  األجساد  تلك  في 
المتخشبة. إذا ما كان هناك من ضرورة عن 
األنسب  فمن  ما؛  أيديولوجي  موت  إعالن 
إعالن نهاية الدولة القومية والدولة الدينية؛ 
حامل  فال  األوسط،  الشرق  في  األقل  على 
في  تبدو  األوسط  الشرق  وطبيعية  هنا،  لها 

اتساق كامل مع تاريخه، والتاريخ هو الجزء 
هذا  وعلى  والمستقبل.  الحاضر  من  األهم 
لألزمة  الثالث  الخط  مقاربة  كانت  األساس 
معادلة  تجسيد  قدرة على  وأكثرها  السورية 
الحل السوري بطرفيه: محاربة اإلرهاب من 
ناحية ومن ناحية أخرى طرح نموذج التغيير 
هذه  وفق  المعادلة  وتجسيد  الديمقراطي. 
المشروع  أصحاب  جعلت  الثورية  الرؤية 
الديمقراطي أفضل من يمثلون تطلعات الكرد 
وليست  الحرة  القومية  السوريين  وعموم 
الديمقراطية  والوطنية  البدائية،  القومية 
وليست الوطنية الشكلية، وعلى هذا األساس 
العباً  الديمقراطية)  األمة  (كرد  الكرد  بات 
العالمي؛  السياسي  المسرح  على  أساس 
وحضور جنيف بأعدادها الثالث؛ لم تحسم 
يمثلوا  أن  االئتالف  أكراد  يرتقي  أن  األمر 
الدولة  في  المشروعة  وتطلعاته  الكرد 

الفيدرالية أو في االتحاد السوري.

ال ينطبق توسيم أكراد االئتالف على مجموع 
وال  سوريا؛  في  الكردي  الوطني  المجلس 
يمثله  من  بعض  على  إنما  نصفه؛  على 
كأنه  يظهر  من  وبخاصة  باِسمه؛  ويتحدث 
ٌل وفق أجنداته التدميرية  خادم السلطان وُمَشغِّ
العدائية ضد الوجود الكردي برمته وفي أي 
الشرق  شعوب  إرادة  وضد  يكون،  مكان 
األوسط برمته؛ من ضمنهم األتراك أنفسهم. 
وألن األمر كذلك فإن ذلك يستدعي من جميع 
الكرد أن يتعاملوا مع مسألة أو قضية وحدة 
موقفهم بمسؤولية تاريخية. وعليه فإن طاولة 
مستديرة واحدة يلتقي حولها مجموع القوى 
واألحزاب السياسية الكردية بإرادة حرة في 
قامشلو أو كوباني أو عفرين أو أية قرية من 
الموقف  إنتاج  في  سيتكفل  آفا؛  روج  قرى 
اإلدارات  لتجربة  أكثر  وإنضاج  الموحد 
الذاتية الديمقراطية/ الفيدرالية الديمقراطية. 
والمرتقب؛  والمأمول  المبتغى  هو  وهذا 

ماضياً وحاضراً ومستقبالً. 


