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منحــت مؤسســة دانييــل ميرانــد جائــزة دانييــل ميــران 

هــذا العــام إىل »مؤســي األوتوبيــا يف شــال ورشق 

ــوريا«. س

وقالــت مؤسســة دانييــل ميرانــد: »إنهــا مصــدر حقيقــي 

للفائــدة والتــي تبنــي مجتمعــاً دميقراطيــاً جديــداً، بيئيــاً 

ــل  ــزة دانيي ــت جائ ــع« ومنح ــى أرض الواق ــاوياً ع ومتس

ميرانــد لهــذا العــام ملبدعــي روج آفــا.

ــس وشــارك يف  ــز يف باري ــع الجوائ أقيمــت مراســيم توزي

ــن،  ــن، املخرج ــين، الباحث ــن السياس ــد م ــل العدي الحف

ــا. ــن روج آف ــد م ــن ووف ــن املحلي املديري

وشــارك يف الحفــل باســم وفــد روج آفــا، روشــن ســليان، 

رئيــس املشــرك لبلديــة كانتــون الجزيــرة برييفــان عمــر، 

خليــل،  ســليان  قامشــلو  لبلديــة  املشــرك  الرئيــس 

ــور  ــل الخــراء زي ــة  الجدائ ــس املشــرك لـــ جمعي الرئي

رشو وممثــل روج آفــا يف باريــس خالــد عيــى، كا شــارك 

أيضــاً كل مــن املتحــدث باســم العالقــات الخارجيــة ملؤمتر 

 )CDK-F( فرنســا  الكــردي يف  الدميقراطــي  املجتمــع 

عكيــد بــوالت، رئيســة فرانــس كردســتان ســيلفي جــان، 

العديــد مــن اإلداريــن يف مؤسســة ميرانــد، الكاتــب 

كوريــن موريــل دار لوكــس ، جيلــرت ميرانــد ابــن 

ميرانــد ، الباحثــة ســمية روســتامبور ، الســناتور لورانــس 

كوهــن ، فريونيــك دي كوفــروي، رئيــس البلديــة كريــي 

ــة  ــة للبلدي ــات الخارجي ــؤول العالق ــوت، مس ــا هام التي

زوي لوريوكــس شــوفالييه ، املتحــدث باســم مــروع 

ــين. ــن السياس ــد م JASMINES والعدي
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هل انتهت التهديدات الركية؟

بعد ميض شهر من العملية العسكرية الركية 

الغاشمة عى مناطقنا ميكن القول بأننا أمام 

موقف دويل أكرث متاسكاً رافضاً للعملية 

العسكرية ومينع من تحوله إىل اجتياح بري. 

وبأنه يوجد اتفاق من أطراف عدة من مواقع 

غري منسجمة مع بعضها أجمعت رغم اختالف 

رؤاها بأال تكون عملية عسكرية تركية جديدة 

عى مناطق جديدة من شال ورشق سوريا 

)روسيا، امريك، وايران(. هذا صحيح لكن 

يف الوقت نفسه ميكن تفسري ذلك بأن هذه 

القوى مل متانع يف توجيه املسرّيات الركية 

عى شعبنا؛ عى املدنين وحتى العسكرين 

الذين هم قوة حقيقية يف تحجيم التنظيات 

اإلرهابية وما زال عملها مستمراً يف الخصوص 

وأيضاً فيا يتعلق بالسلم واألمن املجتمعي يف 

مناطق اإلدارة الذاتية. كا أنها غضت نظرها 

عن العملية األخرية.

الحرب الركية عى شعبنا هو الحرب عى 

العملية السياسية السورية بالشكل املأمول 

أو املتبقي منه، حرب عى السيادة السورية، 

وحرب إبادة عى شعب املنطقة يف مقدمتهم 

الكرد. وهذا يتحمل مسؤوليته بالدرجة األوىل 

كل من أمريكا وروسيا، وال ميكن الجزم بأن 

ربط ما غري موجود عا يحدث يف عموم 

سوريا من مختلف مناطق نفوذ الدول 

املتدخلة ونفوذ دولة االحتالل الريك وقمة 

طهران وسوتي؛ يضاف إليها قمة الناتو 

األخرية يف مدريد. كل توافق يحدث دون إرادة 

شعب سوريا ودون اعتبار للعملية السياسية 

واالنتقال الجذري الشامل وفق القرار 2254 

ال ميكن التعويل عليه وبأن يحظى بالدميومة 

إمنا تفي املرحلة االنتقالية يف نظام الهيمنة 

العاملية وتداعياتها عى املنطقة وبشكل خاص 

عى سوريا.

نعتقد بأن املستوى الذي يحظى به كل من 

اإلدارة الذاتية لشال ورشق سوريا وقواتها 

قوات سوريا الدميقراطية واملكانة التي يحظى 

بها تعد سبب أسايس يف إفشال مرامي تركيا 

األردوغانية وبشكل أدق فيا يتعلق بإفشال 

كامل للغزو عى مناطقنا. من املهم التنبه بأن 

الخط الثالث الذي اتخذناه منذ بداية األزمة 

السورية كان محقاً وعبدت طرق مهمة نحو 

تحقيق هذه املكتسبات. هذا الخط مستمر 

وسياسة االنفتاح واملرونة عى مختلف الجهات 

واألفرقاء مستمرة لتحقيق أفضل العالقات 

املتوازنة. 

التنسيق العسكري بن الجيش السوري وقوات 

سوريا الدميقراطية بدأ إبان عدوان تركيا 

األردوغانية عى رأس العن وتل أبيض ترين 

األول 2019، وما تم رصده مؤخراً يؤكد ذلك 

أيضاً. لكن نعتقد بأن ذلك بالرغم من أهميته 

لكنه ال يرتقي ملستوى الحدث ومخططات 

عثمنة املنطقة؛ خاصة بعد عدم مالحظة أي 

موقف رسمي من السلطة املركزية يف دمشق 

حتى اللحظة. يخطأ كل جهة إقليمية أو دولية 

وبشكل خاص املحيل السوري بأن مخرج الحل 

يكمن فيا يتوارد اللحظة بأضنه2، يجب أن 

يعلم الجميع ومبجرد الرجوع إىل ما كتب فيا 

تسمى بأضنه 1 بأنه غري رشعي وغري قانوين 

ومبثابة تريع لالنتهاك املستمر لسيادة سوريا. 

أضنه2 ستكون مبثابة ترسيخ عثمنة الشال 

السوري. الحل يدركه السورين بأن خروج 

تركيا أوالً من كافة املناطق السورية وانهاء 

احتاللها وانهاء سطوتها عى مقدراتنا يعد 

مبثابة الخطوة األوىل نحو تطبيع آمن لعالقات 

متوازنة بن سوريا وتركيا.
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سياسة3     فكر وآراء

يف فلسفة العقد االجتامعي: املاهية والنشوء)2(

سيهانوك  ديبو

ثانيا– رؤية توماس هوبز إلى العقد االجتماعي 

نشره  كتاب  خالل   1640 عام  هوبز  فلسفة  معالم  اتضحت 
)مبادىء القانون الطبيعي السياسي( تأثر فيها بالثورة البرجوازية 
آخر  كتابا  بعشر سنوات نشر  السابع عشر، وبعدها  القرن  في 
يريد  و  أيوب،  ِسفر  في  المذكور  الهائل  التنين  )الوثيان( وهو 
إليها كأساس متأسس  هوبز وفق فلسفته الحكم المطلق والنظر 

للنظام االجتماعي فدافع عن السلطة الملكية في بريطانيا.
كتابه  خالل  من  االجتماعي  العقد  في  هوبز  فلسفة  تتلخص 
في  اإلنسان  أن  في  متمثلة  نظرته  وكانت  التنين »  »الوثيان- 
بداية نشوئه كان يعيش حياة بائسة تسودها الفوضى واالحتراب 
ونتيجة  المفترسة،  الحيوانات  شأن  شأنه  والبطش  واالقتتال 
للبؤس المستشري فقد رأى اإلنسان أنه حتى يحافظ على حياته 
العقد  يسميه  اجتماعي  تنظيم  وفق  أقرانه  مع  العيش  من  بد  ال 
االجتماعي ومن خالل هذا العقد يتنازل اإلنسان عن كافة حقوقه 
القوة  ويسميها  التنظيم،  حاجة  وفق  الناشئة  للسلطة  الطبيعية 
المجتمعية المتمثلة بفرد أو ملك أو سلطان، وهذا القوي )التنين( 
يسن القانون وفق مشيئته ويتمتع بصالحيات غير مقيدة، وهذه 
السمات التنينية متحصلة ألن اإلنسان ذئب ألخيه اإلنسان وأن 
الكل في لحظة غير مقوننة وفي لحظة فوضى ال حكم لحكومة 

فيها يخوض حربا ضد الجميع.
هذه الرؤية تأسست عند هوبز ربما ألنه عايش الحرب األهلية 
أن  يمكن  ال  اإلنسان  أن  رؤيته  خالل  من  واستنتج  االنكليزية 
يحكم نفسه ذاتيا، والحالة الطبيعية التي عاشها اإلنسان استوجبت 
الحروب والكوارث والويالت، ومع انتفاء سلطة قوية ال يمكن 
أن تعتدل حياة اإلنسان الطبيعي، فرغبة اإلنسان نفسه باألمان 
والتمتع بمزايا القانون أجبره أن يتنازل عن حقوقه الطبيعية وفق 
عقد أو اتفاق للتنين )السلطة( الذي يمنع من حصول الفوضى 
إثر هذا  يلحقه  الذي  والتنظيم  الطبيعي،  اإلنسان  بها  تمتع  التي 

العقد االجتماعي.
الحق الطبيعي وفق فلسفة هوبز هو حق موجود، ولإلنسان وفق 
هذا الحق يكون متساو مع قرينه فيخلق حالة الحذر وحالة الحذر 
والكريهة،  القصيرة  الحياة  وبالتالي  الحروب  إلى  تؤدي  القلقة 
وبالتالي ليس هنالك متسع من الوقت والمكان للعمل الكادح ألن 

ثمرة ذلك غير محققة.
والحق الطبيعي بالنسبة لهوبز هو مجرد صلة موصولة بغريزة 
البقاء، وحرية الفرد ال بد أن تكون مصانة من أجل حفظ طبقته 
الخاصة أو الطبيعة الذاتية للفرد، وليس للبشر أفضل من إقامة 
مقابل  السلطة  إلى  االجتماعية  يسلمون حقوقهم  بينهم  فيما  عقد 
هنا  السياسي  والمجتمع  البشري.  النوع  على  والحفاظ  األمان 
ثمرة اصطناعية وفق العقد الناشئ وليس واقعة طبيعية، والعقد 
االجتماعي أو المجتمعي ليس بين الناس والتنين »الملك« وإنما 
بين الناس أنفسهم لتنصيب ملكا »تنينا » عليهم يجلب لهم سيادة 

القانون وطمأنينة الناس وفق القوة التي يتمتع بها الملك. أي أن 
مصلحة  وفق  عقلي  اختياري  عقد  عن  ناشئة  المطلقة  السلطة 
وغائية تجلب الخير للطرفين الملك من جهة والشعب من جهة 

أخرى.
أكمل  الفرد  فيها  يعرف  تسلطا  األكثر  الدولة  أن  هنا  ويعتقد 

تطوره، أنه يجد فيها مصلحته وسعادته ولذته ورفاهيته.
وفق فلسفة هوبز العقلية رفض الفلسفات الميتافيزيقية »كل شيء 
غير عقلي اعتبره ميتافيزيقي« بشكلها العام وباألخص الفلسفة 
األرسطية التي تعتمد اإليمان بالفكرة الطبيعية الفطرية، ورفض 
هوبز أيضا الطبيعة الحرة وأسماها الفوضى، ورفض فيما بعد 
كل ما هو غير طبيعي، فكان يؤكد إلى ضرورة أهمية التعاريف 
احتكام  عن  ناشئ  كل  بها  وأراد  واللغة،  واإلشارات  والحدود 
في  البشر  والتي عرفها  واألشباح  الخفية  القوى  محاربة  عقلي 
الدين  إلى  الحاجة  فكانت  بشري  قلق  نتيجة  الموحشة  عهودهم 

وظهوره كفكرة للتخلص من األلم المتكاثر على البشر.
إلى  ورؤاه  هوبز  فلسفة  من  األساس  المبتغى  أن  نلحظ  ولعلنا 
التعاقد االجتماعي ليتوصل إلى نتيجة مفادها أن اإلنسان الكلي 
يحمل في شخصيته جانبان متناقضان العقل  الطبيعة »الهوى«،  
ومع  الطبيعية  الحياة  في  يغرق  اإلنسان  جعل  الهوى  سيادة 
تنامي العقل في شخصيته ينحى باتجاه آخر وهو ضرورة العقد 
االجتماعي لصالح الملك ) لسلطة المطلقة( مقابل ضمان السلم و 

الطمأنينة البشرية وأالّ يعود البشر إلى الخصام والتنابذ.
دفاع هوبز المبالغ به جدا عن السلطة حدا به أن يتجنب الصراع 
أن  فيرى  المطلقة،  السلطة  يرسخ  كي  استخدمه  بل  الدين  مع 
دين الدولة واجب محتوم على كل إنسان يعيش في هذه الدولة، 
والدين وفقه ظاهرة طبيعية وهي ليست فلسفة ولكن شريعة ال 
تتحمل المناقشة بل تقضي الطاعة،  وإلى هذا الحد من االستبداد 
يذهب هوبز حتى يدعم الحكم المطلق الوضعي ويجعل منه حكم 

القانون الطبيعي المتطور.
يعتقد هوبز وفق رؤيته أن العقد االجتماعي عقد طبيعي خاصة 
بطبيعة اإلنسان مع أقرانه البشر، يتم االتفاق بينهم لجمع قوتهم 

والتنازل للملك الخارج عن العقد.

ثالثا – رؤية جون لوك في العقد االجتماعي

تتركز فلسفة جون لوك على الجانب العقلي في تفسير كل ما يفعله 
عقلية،  مورثات  دون  يخلق  اإلنسان  أن  فيؤكد خاللها  اإلنسان 
وأن مصدر المعرفة اإلنسية هي الفطرة التي تكتسب وتتصقل 
بالخبرات العقلية، والجانب التربوي التعليمي عنده حاسمة ونوع 

التربية والتعليم المتلقى تجعل التمايزات بين اإلنسان.
المتوحشة  السوداوية  النظرة  يختلف لوك مع هوبز في كينونة 
معه  تخلق  فلإلنسان حسبه حقوق مطلقة طبيعية  الطبيعة،  إلى 
وال يخلقها له المجتمع، ويتمثل الحق الطبيعي عند لوك إن حق 
اإلنسان أن يكون حرا وهذا مبدأ طبيعي ال يتخلى عنه اإلنسان 
طواعية و بالسهولة، وبالتالي أن اإلنسان الحر يتعامل مع آخر 
حر ومثله مما يخلق حالة متقدمة من المساواة، وهذه العالقات 
الطبيعية سابقة للقانون الوضعي، وتبقى حتى في زوال القانون 
الوضعي، والمجتمع الطبيعي يسبق المجتمع المدني ويؤسس له 
على الدوام، وعلة هذه األسبقية وعلة الدوام وفق لوك تتمثل في 
كدحه  ومن خالل  الحر  اإلنسان  اكتسبها  التي  الخاصة  الملكية 
طبيعي  حق  الملكية  فحق  الملكية.  هذه  استوجب  الذي  وعقله 
فال  المنجز،  الكدح  ومقدار  العمل،  أساس  على  المالك  يؤسس 
تستمد الملكية الخاصة وفق القانون الوضعي أو حيازة رسمية 
اإلنسان  مع خصائص  تتناسب  التي  الملكية  أجل ضمان  ومن 
المجتمع  من  قهرا  وليس  طواعية  اإلنسان  خرج  الطبيعية 
الحفاظ  القصوى  اإلنسان  غاية  المدني،  المجتمع  إلى  الطبيعي 
على الملكية الخاصة، فيتعاقد البشر وفق ذلك بل ويحتاجون إلى 
عقد اجتماعي خاصته اإلرادة والتشريع والقانون وليس الحكم 
وحده ، فالحكام وفق لوك هم مجرد إداريون في خدمة الجماعة، 
واالنتقال اإلنسي من الحالة الطبيعية إلى الحالة المدنية الوضعية 
تُفسر حسب لوك لعدم وجود قوانين ناظمة في الحياة الطبيعية 
)الحاذق  اإلنسان  تتناسب مع  القوانين  لهذه  وعدم وجود سلطة 

العاقل( بمواجهة اإلنسان )الالحاذق الالعاقل( كنتيجة مستوجبة 
العادلة  للدولة  يؤسس  الذي  الوضعي  القانون  تُْظِهر  وأساسية 
وللحكومة الصالحة، فالدولة هنا ووفق لوك وخالفا لهوبز تقوم 
على أساس عقد أو اتفاق واع وعقالني بين الحاكم والمحكوم، 
وأن البرلمان المنتخب والمتشكل والذي يناسب إرادة »اإلنسان 
الملك في أمور  البرلمان قد يختلف مع  العاقل »، هذا  الحاذق 
للملك. وخالف  للبرلمان ال  سياسية معينة حينها ال بد االلتزام 
هوبز أيضا يرى لوك أن اإلنسان الطبيعي عاقل غير متوحش 
العقد االجتماعي من أجل سلطة قوية  إلى  ودليل ذلك االلتجاء 
تضمن حقوق األفراد وحقوق ملكيته الخاصة بشرط أن ال تكون 
الحكومة تعسفية ومتسلطة، ولكي ال تكون كذلك ال بد من تقسيم 

الحكومة الناشئة إلى تشريعية وتنفيذية واتحادية.
وعدم استطاعة الناس إلى حماية مجتمعهم الطبيعي جعلهم وفق 
قناعة لوك بالتعاقد فيما بينهم و تشكيلهم لحكومة تمثلهم وتدافع 
عن حقوقهم . أي وفق عقد اجتماعي مشروط، طرفيه مخلوقات 
االجتماعية  والحرية  الطبيعية  الحرية  تستحق  مدركة  عاقلة 

والحرية السياسية.

رابعا – رأي جان جاك روسو بالعقد االجتماعي

يُجمع الكثير من الفالسفة والكثير من علماء االجتماع أن الفكر 
الحداثي  الفكر  مسائلة  أن  ومن  الحديث  السياسي  االجتماعي 
المتشكل في الفكر الحديث ال بد وقوفاً في محطة التمدد والتوسع 
والتطور الحادثة بالجديد الذي أدخله جان جاك روسو في هذا 
البحث  في  بيّنها  و  استحدثها  التي  النظرية  خالل  من  المجال 

السياسي.
يعتبر روسو من أبرز فالسفة عصر األنوار واالتجاه المساواتي، 
وبالتحديد  أوربا  كل  في  السياسية  الحياة  انتقدت  التي  وأفكاره 
أنها  وُجّملت  الفكرية،  الحداثة  األفكار  هذه  َوَسِمْت  فرنسا  في 
أفكار راهنية تحضر الروح الفكرية المتقدة في التحليل السياسي 

للفلسفة المعاصرة.
وإيمانويل كانط الذي أكد فضل جون جاك روسو على تفكيره 
عن  البحث  أعتبر  كنت  زمن  مضى  يقول:«  بحيث  السياسي 
أحتقر  اإلنسانية ؛ وكنت  الحقيقة وحده كاف ألن يكون شرف 
على  روسو  دفعني  وقد  شيئا؛  يعرف  ال  الذي  العادي  اإلنسان 
الطريق المستقيم؛ لقد تالشى هذا الحكم األعمى وتعلمت احترام 
الطبيعة اإلنسانية، ولقد اعتبرت نفسي أقل فائدة بكثير من العامل 
البسيط، إذ لم أعتبر أن فلسفتي من الممكن أن تساعد البشر على 

إثبات حقوقه اإلنسانية«.
إن رأي روسو حول العقد االجتماعي الذي يشكل الصيغة األُنسية 
المثلى لبناء المجتمع الحديث المتمتع بالحرية و لمساواة والعدل. 
الرفض  بمثابة  تعتبر  السياسية  ومواقفه  فلسفته  أن  والمالحظ 
الكنيسة  فرضتها  التي  الوصاية  وسلطة  المطلق  الحكم  لسلطة 
على كل مفاصل الحياة االجتماعية والسياسية والفكرية آنذاك، 
مفكري  كل  مع  روسو  بذله  الذي  األقصى  االهتمام  أن  فنلحظ 
عصر األنوار هو التنظير للفكر البرجوازي وقد وضعوا صوب 
اهتماماتهم نقد وتقويض دعائم النظام الفيودالي وما هو مرتبط 
بها من أحزاب سياسية وتنظيمات دينية مروجة للفكر الفيودالي 
الذي سيطر على الحياة العامة في جميع المستويات االقتصادية 
و  فلسفاتهم  أفكار  في  تحكم  الذي  البراديغما  .فأكدوا  والسياسية 

أدبياتهم ومقاالتهم.
والحالة الوضعية التي تميز بها المجتمع الفرنسي الراكد وبكل 
مناحيها السياسية والفكرية واالجتماعية والثقافية، وسيطرة الفكر 
لتلك  الجذري  والنقد  الرفض  إلى  دفع روسو  الكنسية  والسلطة 
مرحلة  هي  الطبيعية  الحالة  واعتبار  المزرية  الوضعية  الحالة 
ذهبية في حياة اإلنسان بما تمثله من رغبة في الحياة، والحرية 

وبساطة العيش.
تكمن أهمية النظرية السياسية عند روسو وخاصة في أطروحته 
» العقد االجتماعي » كونها نظرية فلسفية أسست وأكد خاللها 
على ديناميكية المجتمع من خالل ديمقراطيته، ويجمع العديد من 
الباحثين أن نظرية روسو في العقد االجتماعي شكلت األساس 
النظري في حقوق اإلنسان الحقا عقب اندالع الثورة الفرنسية 

في العام 1789.

أردوغان يعيد سيناريو إقصاء دميرتاش مع إمام أوغلو.. األسباب والتداعيات

لزكن إبراهيم - باحث يف مركز الفرات للدراسات

اتبــع الرئيــس الــريك رجــب طيــب أردوغــان، خــالل 

مســريته السياســية، سلســلة مــن السياســات املفضوحــة، 

يف مالحقــة، وســجن، وإقصــاء كل شــخصية تــرز كمنافــس 

ــق  ــذا، لجــأ إىل تلفي ــات الرئاســية. ل ــه يف االنتخاب ــوي ل ق

ــي  ــم، الت ــا إىل املحاك ــذه الشــخصيات، وتحويله ــم له الته

ــه. ــاً لرغبات ــا وفق ــدر أحكامه تُص

لحــزب   – الســابق   – املشــرك  الرئيــس  إقصــاء  بعــد 

ــن  ــاش” ع ــن دميرت ــالح الدي ــة “ص ــعوب الدميقراطي الش

الحيــاة السياســية، وســجنه؛ بــدأ أردوغــان بتطبيــق نفــس 

ــام  ــرم إم ــطنبول “أك ــة إس ــس بلدي ــد رئي ــيناريو ض الس

ــردد اســمه كمرشــح  ــات ي ــذي ب ــاً، وال ــو” )52( عام أوغل

ــات الرئاســية يف 2023. ــوي – لالنتخاب ــل وق محتمــل – ب

األربعــاء 14 ديســمر،  الركيــة،  املحكمــة  قــرار  جــاء 

بســجن إمــام أوغلــو، عامــن وســبعة أشــهر، وفــرض حظــر 

ســيايس عليــه، بتهمــة “إهانــة مســؤولن عموميــن”، جــاء 

ــذه  ــية له ــاة السياس ــة” يف الحي ــة “مفصلي ــكل محط ليش

ــة، املحســوبة عــى “حــزب الشــعب  الشــخصية الكارزمي

الجمهــوري” املعــارض، األمــر الــذي أثــار ضجــة يف املشــهد 

الداخــيل يف تركيــا؛ مــا اعتــره الكثــري مــن املراقبــن، بــأن 

قــرار املحكمــة جــاء ألهــداف سياســية، الســتبعاد أوغلــو 

ــايس القــادم. ــق أردوغــان، يف الســباق الرئ عــن طري

ــات قــرار املحكمــة بحــق إمــام  مــا هــي أهــداف وخلفي

ــو يف هــذا الوقــت؟ أوغل

ــدر  ــح ص ــو، إىل ترصي ــام أوغل ــة إم ــة محاكم ــود قضي تع

ــة يف  ــة والتنمي ــزب العدال ــح ح ــزم مرش ــا ه ــه، بعدم عن

ــة  ــة بلدي ــه رئاس ــام 2019، وانتزاع ــة لع ــات البلدي انتخاب

ــذي  ــة، ال ــة والتنمي ــزب العدال ــن ح ــطنبول م ــة إس مدين

حكــم املدينــة مــدة 25 ســنة، ورغــم أن الحكومــة ألغــت 

نتائــج انتخــاب إمــام أوغلــو األوىل، بذريعــة حــدوث 

ــري يف  ــارق كب ــاز بف ــاد وف ــه ع ــر، إال أن ــات وتزوي خروق

ــهر. ــة أش ــو ثالث ــد نح ــادة، بع ــات اإلع انتخاب

ــن  ــك الذي ــو أولئ ــام أوغل ــرم إم ــف أك ــوزه، وص ــد ف وبع

ــارة  ــاء”، مــردداً عب ــات بـــ “األغبي ألغــوا فــوزه يف االنتخاب

اســتخدمها وزيــر الداخليــة “ســليان صويلــو” ضــده 

قبــل بضــع ســاعات. وهــذا الوصــف عــرّض رئيــس بلديــة 

ــة” أعضــاء  ــة “إهان ــة بتهم ــة القضائي اســطنبول للمالحق

املجلــس األعــى لالنتخابــات، وبقيــت هــذه القضيــة 

ــذه  ــم يف ه ــدار حك ــة، دون إص ــم الركي ــدور يف املحاك ت

ــر إىل  ــات يُنظ ــت ب ــوام، ويف وق ــة أع ــدة ثالث ــة مل القضي

إمــام أوغلــو- والــذي يحظــى بشــعبية واســعة- كمرشــح 

 ،CHP(( محتمــل عــن حــزب املعارضــة الرئيــي يف البــالد

2023، ضــد  يونيــو  يف  املقبلــة،  الرئاســية  لالنتخابــات 

الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان. أعــادت املحكمــة فتــح 

القضيــة يف هــذا التوقيــت الحســاس، وأصــدرت قــرار 

ســجنه بنحــو 3 أعــوام، وهــذا الحكــم يعنــي وفقــاً للــادة 

53 مــن قانــون العقوبــات الــريك، حظــر إمــام أوغلــو مــن 

مارســة العمــل الســيايس، وبالتــايل إقصــاءه عــن طريــق 

أردوغــان، واســتبعاده عــن االنتخابــات، التــي مل يبــق 

ــا ســوى حــوايل 6 أشــهر. عليه

ــوح  ــوف واملفض ــكل املكش ــذا الش ــان به ــب أردوغ إن لع

يف إقصــاء منافســيه، يشــري إىل مــدى املخــاوف التــي 

تنتابــه مــن خــوض االنتخابــات املقبلــة، وتؤكــد بأنــه بــات 

ــه،  ــري حزب ــيايس، ومص ــريه الس ــى مص ــل ع ــى بالفع يخ

ــة  ــام 2002. وخاص ــذ ع ــم من ــى الحك ــن ع ــذي يهيم ال

أنــه تُعتــر االنتخابــات القادمــة أصعــب اختبــار بالنســبة 

إلســالميي تركيــا، لســببن، “محــيل وإقليمــي” فأمــا محليــاً، 

ــرياً بفعــل النكســات  فــإن حظــوظ أردوغــان ضعفــت كث

االقتصاديــة والسياســية، وبســبب تبــدل املواقــف الحزبيــة 

ــة املنفــردة لألحــزاب إىل تحالفــات  ــا مــن املواجه يف تركي

ألحــزاب املعارضــة، التــي تكتلــت يف جبهــة واحــدة، 

وتجتمــع عــى هــدف موحــد، ومعلــن وهــو عــزل الرئيــس 

ــه. ــه ومــن حزب ــريك سياســياً، و التخلــص من ال

ــي رســمها  ــات الت ــاريع واملخطط ــإن املش ــاً، ف ــا إقليمي أم

ورعاهــا أردوغــان، لدعــم وإســناد حكــم “اإلخــوان” 

واإلســالم الســيايس، ودفعهــم الســتالم الســلطة يف العديــد 

مــن بلــدان الــرق األوســط وإفريقيــا، ســقطت بســقوط 

أكــرث مــن حــزب إســالمي، بدايــًة بإخــوان مــرص يف 2013 

، ثــم ســقوط حكــم اإلخــوان يف الســودان، بعــزل الجيــش 

ــت  ــا يف تثبي ــوان ليبي ــل إخ ــري، وفش ــر البش ــس عم للرئي

ســلطتهم، بعــد اصطدامهــم برفــض شــعبي، وجــاءت 

إخــوان  حكــم  بســقوط  ملروعــه،  التاليــة  الصفعــة 

الرئيــس  اتخذهــا  اســتثنائية  إجــراءات  بعــد  تونــس، 

التونــي “قيــس ســعيد”، عزلــت فيهــا منظومــة الحكــم 

ــة  ــادة حركــة النهضــة اإلســالمية. أمــا الرب الســابقة بقي

التــي تعتــر قاصمــة ملــروع أردوغــان واإلخــوان، فــكان 

بســقوط إخــوان املغــرب، ممثلــن يف حــزب العدالــة 

والتنميــة )وهــي التســمية ذاتهــا لحــزب أردوغــان(، بعــد 

ــلطة. ــاء يف الس ــن البق ــنوات م ــر س ــو ع نح

لــذا، يبــدو مــن هــذا الســقوط لإلخــوان، وملــروع 

اإلســالم الســيايس، الــذي يقــوده أردوغــان، بــأن هــذا 

املــروع بــات منتهــي الصالحيــة، وينــذر ببدايــة ســقوط 

ــة  ــف غالبي ــة أن مواق ــه، خاص ــان وحزب ــة أردوغ حكوم

ــا، أو  ــريكا، أو أوروب ــواًء أم ــن، س ــان الدولي ــاء أردوغ حلف

ارسائيــل، كلهــا باتــت ســلبية تجــاه أردوغــان وسياســاته، 

األمــر الــذي بــات يثــري هواجــس أردوغــان مــن أن يتخــى 

ــه،  ــة ب ــة لإلطاح ــع املعارض ــه، ودف ــن عن ــاؤه الدولي حلف

وهــذا مــا يدفــع أردوغــان التبــاع كافــة الطرق واألســاليب 

ــتمرار  ــام اس ــاً أم ــكل عائق ــن يش ــة كل م ــبيل إزاح يف س

ــردي  ــن  الســيايس الك ــابقاً م ــص س ــا تخل ــه، فمثل حكم

ــعوب  ــزب الش ــوز ح ــع ف ــاش، صان ــن دميرت ــالح الدي ص

الدميقراطــي، الــذي حــّل كثالــث أقــوى كتلــة برملانيــة بعد 

ــوري،  ــعب الجمه ــزب الش ــة، وح ــة والتنمي ــزب العدال ح

ــر  ــه، ع ــان وحزب ــاً ألردوغ ــداً جدي ــوده تهدي ــكل وج وش

تلفيــق تهــم “اإلرهــاب” لــه، وزّجــه يف الســجن منــذ عــام 

ــا. ــن حينه ــية م ــة السياس ــن العملي ــه ع 2016، وإقصائ

ــد تكــرار نفــس الســيناريو، عــر  ويبــدو أن أردوغــان يري

ــع  ــا، وصان ــب الكاريزم ــو، صاح ــام أوغل ــرم إم ــة أك إزاح

نــرص حــزب الشــعب الجمهــوري يف االنتخابــات البلديــة، 

العدالــة  انتــزع فيهــا فــوزاً، يف معاقــل حــزب  التــي 

والتنميــة، وســحب فيهــا البســاط مــن تحــت أقــدام 

ــالمين. ــن اإلس ــيه م منافس

يــدرك أردوغــان أن الشــارع الــريك بــات يتطلــع لشــخصية 

جديــدة، ومــن جيــل الشــباب، لتقــود البــالد، وقــادرة عــى 

ــو “52”  ــام أوغل ــا أن إم ــات للشــعب، ومب ــم الخدم تقدي

ــه  ــه بأن ــهد ل ــطنبول، ويُش ــة إس ــس بلدي ــو رئي ــاً ه عام

ــرة  ــة خــالل ف ــذه املدين ــات له ــن الخدم ــري م ــدم الكث ق

ــدة،  ــعبية جي ــه ش ــة إىل امتالك ــب، باإلضاف ــه املنص تولي

ــه  ــرى في ــان ي ــإن أردوغ ــا، ف ــدن تركي ــر م وخاصــة يف أك

املنافــس األصعــب، ألن باقــي قيــادات املعارضــة هــم 

مــن الجيــل القديــم، وكانــوا كلهــم تقريبــاً مســؤولن 

ــة، ومل يســجل لهــم مســاهات  ضمــن الحكومــات الركي

ــا يشــهد  ــدر م ــة الشــعب، بق ــة يف خدم وإنجــازات فعال

لهــم ســعيهم للوصــول إىل املناصــب، والــرصاع عــى 

الســلطة، كــا إن غالبيتهــم منشــقون باألســاس مــن حــزب 

العدالــة والتنميــة، لــذا ال يتمتعــون بتلــك الشــعبية التــي 

ــام  ــال إم ــا، أمث ــا السياســيون الشــباب يف تركي يحظــى به

ــاش. ــن دميرت ــو، وصــالح الدي أوغل

لــذا، فــإن إقصــاء هــذه الشــخصيات الشــابة والكارزميــة 

عــن الرشــح لالنتخابــات، ســريبك املعارضــة، التــي مل 

ــم اســم ملرشــحهم املنافــس  ــى اآلن عــى تقدي تتفــق حت

ألردوغــان، وإن إصــدار حكــم الســجن والحظــر الســيايس 

عــى أوغلــو يف هــذا التوقيــت، جــاء لخشــية أردوغــان من 

أن تعلــن املعارضــة اســم إمــام أوغلــو مرشــحاً رســمياً عــن 

ــاً  ــة محرج ــف الحكوم ــيكون موق ــا س ــة، وحينه املعارض

ــجن  ــم الس ــدار حك ــارج، بإص ــريك والخ ــارع ال ــام الش أم

واإلقصــاء عــى مرشــح رســمي للرئاســة، كــا يــدرك 

الرئيــس الــريك أن مــن تبقــى مــن قــادة املعارضــة، هــم 

ــن ترشــحهم. ــا، وال يخــى م ــه يف تركي ــل شــعبية من أق

ومــن الغــري املســتبعد أن يكــون أحــد أهــداف أردوغــان 

مــن إقصــاء أوغلــو يف هــذا التوقيــت، هــو دفــع املعارضــة 

لتقديــم أحــد تلــك الشــخصيات من الجيــل القديــم، بديالً 

ــن  ــب يف أن تعل ــان يرغ ــك أن أردوغ ــو، وال ش ــن أوغل ع

املعارضــة يف وقــت مبكــر عــن اســم مرشــحهم للرئاســة، 

ألن ذلــك ســيخدمه يف ترتيــب حملتــه االنتخابيــة بشــكل 

مبكــر، وتحديــد منافســه، للبــدء بالتشــهري بــه، عــر 

شــبكات اإلعــالم الركيــة، التــي متتلــك الحكومــة غالبيتهــا، 

ويف حــال كان املنافــس هــو أحــد الشــخصيات مــن الجيــل 

القديــم، فــإن ذلــك قــد يرفــع حظــوظ أردوغــان يف كســب 

ــات،  ــن امللف ــري م ــك الكث ــه ميتل ــة، ألن ــة االنتخابي املعرك

ويعــرف الكثــري عــن مســريتهم السياســية، التــي ال تخلــو 

ــتهم،  ــن منافس ــهولة م ــيتمكن بس ــذا س ــاد، ل ــن الفس م

خــالل فــرة الحملــة االنتخابيــة، عــر الكشــف عــن بعــض 

أوراق منافســيه، ورضب شــعبيتهم، بينــا ال ميكنــه فعــل 

ذلــك يف حــال كان مرشــح الرئاســة هــو الســيايس الشــاب 

ــخيص  ــيايس والش ــجله الس ــر س ــذي يُعت ــو، ال ــام أوغل إم

نظيفــاً مقارنــة بالسياســين القدمــاء.

ــزاب  ــان وأح ــن أردوغ ــس ب ــرصاع والتناف ــتد ال ــد يش وق

املعارضــة بعــد هــذا القــرار، ومــن املحتمــل أن تســتعجل 

الحكومــة يف تنفيــذ الحكــم عــى إمــام أوغلــو، ومنعــه من 

ــاده  ــيتم إبع ــه س ــة فإن ــذه الحال ــة، وبه ــة السياس مارس

مــن رئاســة بلديــة إســطنبول الكــرى، ونظــراً ألن الغالبيــة 

العظمــى يف مجلــس بلديــة املدينــة مــن الحــزب الحاكــم، 

ــام  ــن إم ــدالً م ــة ب ــيرأس البلدي ــذي س ــخص ال ــإن الش ف

أوغلــو ســيكون مــن الحــزب الحاكــم، وإن حصــول مثــل 

ــؤدي إىل  ــريك، وي هــذا الســيناريو قــد يشــعل الشــارع ال

مواجهــات بــن املحتجــن والحكومــة، وبالتــايل قــد يعلــن 

أردوغــان حالــة الطــوارئ، وقــد يؤجــل االنتخابــات بحجــة 

أن األجــواء مل تعــد مناســبة إلجــراء االنتخابــات يف املوعــد 

املحــدد.

ــو، قــد يدفــع املعارضــة  كــا إن الحكــم عــى إمــام أوغل

ــة،  ــات الرئاس ــس يف انتخاب ــم املناف ــم اس ــتعجال حس الس

ــن أحــزاب املعارضــة الســتة خــالل التجمعــات  وقــد تعل

الجاهرييــة، واالحتجاجــات الجاريــة، أن يكــون إمــام 

كنــوع  لالنتخابــات،  الرئــايس  مرشــحهم  هــو  أوغلــو 

ــن  ــد م ــب املزي ــل، يف كس ــرف الحاص ــتغالل الظ ــن اس م

الشــارع  وإثــارة  أردوغــان،  وإحــراج  التأييــد ألوغلــو، 

ضــده، ولجعــل قضيــة إمــام أوغلــو قضيــة دوليــة، لدفــع 

ــم  ــع حك ــط لرف ــه، والضغ ــل في ــدويل للتدخ ــع ال املجتم

ــه. ــة عن املحكم

 املصدر: مركز الفرات للدراسات
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جائزة دانييل ميرتاند لعام 2022 منحت لروج آفا

متفرقات   ثقافة وفن 

خالل ندوة حوارية يف قامشلو »الثقافة والفن هويتنا.. فلنحافظ عىل هويتنا من االندثار«

اتحاد مثقفي روجآفايي كردستان HRRK يعقد مؤتمره الثامن في قامشلو
عقــد اتحــاد مثقفــي روجآفايــي كردســتان مؤمتــره العــام 

الثامــن مبشــاركة 80 عضــواً يف قامشــلو، تحــت شــعار 

ــر نقطــة حــر.. آلخــر قطــرة دم«. ــون آلخ »باق

انطلــق املؤمتــر العــام الثامــن اتحــاد مثقفــي روجآفايــي 

ــوم  ــرة، ي ــم الجزي ــتوى إقلي ــى مس ــتان HRRK ع كردس

الجمعــة16 ديســبمر الجــاري ؛ يف مركــزه الكائــن يف حــي 

الكورنيــش مبدينــة قامشــلو، تحــت شــعار »باقــون آلخــر 

نقطــة دم حــر.. آلخــر قطــرة دم«، مبشــاركة 80 عضواً/ـــة 

مــن مــدن )الحســكة وديــرك وعامــودا وقامشــلو(.

ــدأت أعــال املؤمتــر بالوقــوف دقيقــة صمــت؛ إجــالالً  ب

ــر،  ــد بك ــاد ولي ــس االتح ــى رئي ــم ألق ــهداء، ث ألرواح الش

كلمــة، بــارك فيهــا انعقــاد املؤمتــر عــى جميــع األعضــاء، 

بــاٌع  كردســتان  آفايــي  روج  مثقفــي  »التحــاد  وقــال: 

ــر أحــد  ــذي يعت ــردي؛ وال ــايف الك ــل يف النضــال الثق طوي

مراكــز التأثــري الثقــايف عــى أرض الوطــن، إىل جانــب 

ــم  ــى الرغ ــم وأفكارهــم، وع ــون بأقالمه ــن، يحارب املقاتل

ــاد  ــاء االتح ــض أعض ــد رف ــات فق ــات واألزم ــن التحدي م

الخــروج مــن الوطــن، وقــرروا الكفــاح بفكرهــم وأقالمهــم 

ــال املســتقبل«. ــة ألجي ــة مالحــم بطولي ــم، وكتاب وثقافته

لجميــع  الثقافيــة  الهويــة  هــي   HRRK »أن  وأكــد 

ــم  ــا، وخت ــرد يف روج آف ــاب والشــعراء الك ــن والكتّ املثقف

»نشــكر كل مــن شــارك يف تأســيس االتحــاد ونثنــي عــى 

ــر؛  ــال املؤمت ــاح ألع ــى النج ــة، ونتمن ــم املبذول جهوده

إلغنــاء الثقافــة واألدب الكــردي وتطويرهــا فيــا يخــدم 

ــعبنا«. ش

اتحــاد مثقفــي روج آفايــي كردســتان؛ هــو اتحــاد يُعنــى 

بالثقافــة واألدب الكــردي، وتأســس عــام 2014 يف أملانيــا، 

ليعــود بعدهــا إىل الوطــن ويســتمر يف نشــاطاته وفعالياته 

الثقافيــة، ولــه فــروع يف باشــور )جنــوب كردســتان( 

ــرع يف  ــه ف ــا ل ــا، ك ــتان( وأوروب ــال كردس ــور )ش وباك

ــاد مؤمتــر مشــابه يف  ــع انعق ــاين، ومــن املتوق ــة كوب مدين

ــة. ــام املقبل ــاين يف األي ــة كوب مدين

عقــدت هيئــة الثقافــة يف إقليــم الجزيــرة، نــدوة حواريــة 

تحــت عنــوان »الثقافــة والفــن هويتنــا.. فلنحافــظ عــى 

هويتنــا مــن االندثــار« وذلــك يف حديقــة القــراءة يف حــي 

الغــريب مبدينــة قامشــلو.

وشــارك العــرات مــن املثقفــن واألدبــاء والكتــاب يف 

نــدوة حواريــة نظمتهــا هيئــة الثقافــة يف إقليــم الجزيــرة 

تحــت عنــوان »الثقافــة والفــن هويتنــا.. فلنحافــظ عــى 

هويتنــا مــن االندثــار« وذلــك يف حديقــة القــراءة يف حــي 

ــة قامشــلو. الغــريب مبدين

ــاً ألرواح  ــة صمــت إجــالالً وإكرام ــدوة بدقيق ــدأت الن وب

ــل  ــلو جمي ــس قامش ــو مجل ــا عض ــرأ بعده ــهداء، ق الش

أحمــد تعريفــاً عــن الثقافــة وقــال إنهــا   جــزء ال يتجــزأ 

ــل  ــرق إىل العوام ــم التط ــا ت ــة، ك ــارة البري ــن الحض م

املشــكلة لهــا كالجغرافيــا والبيئــة، واملشــاكل االجتاعيــة 

ــي أدت  ــورية، الت ــة الس ــا األزم ــا ومنه ــرت عليه ــي أث الت

إىل انهيــار املنظومــة الثقافيــة والقيميــة للمجتمــع بشــكل 

كبــري.

ــدول  ــة خاصــة مــن ال ــد »أن التدخــالت الخارجي كــا أك

أدت  أســاليبها،  بكافــة  الخاصــة  والحــرب  اإلقليميــة 

إىل زيــادة حــدة املشــكالت االجتاعيــة، وعــى وجــه 

الخصــوص مــا تقــوم بــه الدولــة الركيــة ضــد املجتمــع يف 

شــال ورشق ســوريا.«

ــار إىل »أن  ــا أش ــة وحايته ــز الثقاف ــة تعزي ــول كيفي وح

ــيؤدي  ــة س ــم املجتمعي ــك بالقي ــة والتمس ــز الثقاف تعزي

باملجتمــع إىل اإلصــالح والتغيــري نحــو األفضــل مــا يضمــن 

متســكه، كــا يلعــب دوراً يف طريقــة التعبــري عــن ذواتنــا 

وتشــكيل هويتنــا، وتزيــد مــن حــس االنتــاء، كــا يولــد 

ــدة  ــاس الوح ــى أس ــي ع ــان املبن ــن واألم ــعور باألم الش

ــة املشــركة.« املجتمعي

ــس  ــال الرئي ــث ق ــدة ،حي ــالت ع ــدوة مداخ ــل الن وتخل

»زرع  الجزيــرة:  إقليــم  يف  املثقفــن  التحــاد  املشــرك 

ــك يجــب  ــر، ولذل ــن الصغ ــأيت م ــراد ي ــدى األف ــة ل الثقاف

أن نــزرع الثقافــة الوطنيــة لــدى األبنــاء، كــا يجــب 

االســتمرار يف ترســيخ الثقافــة عــر التدريــب وقــراءة 

الكتــب وتطويــر الــذات عــى القيــم املجتمعيــة.

عــن  بكــر  عريفــة  الكاتبــة  تحدثــت  جهتهــا،  ومــن 

ــا وتعايشــها التاريخــي  ــات املوجــودة يف مزوبوتامي الثقاف

كل مجتمــع حســب ثقافتــه، ورضورة الحفــاظ عــى هــذا 

ــره. ــبل تطوي ــش وس التعاي

كــا تحــدث الكاتــب واللغــوي الكــردي ديــار بوطــي عــن 

العــادات والتقاليــد التــي تشــكل العمــود الفقــري لثقافــة 

ــار  ــال: »إن التطــور التكنولوجــي واالنصه املجتمعــات وق

يف الثقافــات الغربيــة يف اآلونــة األخــرية أدى إىل زوال 

بعــض العــادات والتقاليــد التــي كانــت ذات أهميــة كبــرية 

بالنســبة للمجتمعــات، وأهميــة الربيــة التــي تقــوم بهــا 

األمهــات ألطفالهــم«.

وختمــت النــدوة باتفــاق الحارضيــن عــى أن الحــل 

للحفــاظ عــى الثقافــة وتعزيزهــا يف املجتمــع لــن يحــدث 

عــن طريــق فــرد واحــد، بــل عــن طريــق املجتمــع 

وعــى وجــه الخصــوص األمهــات يف تربيــة أبنائهــن، كــا 

ــة  ــم وتربي ــالت لتعلي ــام بحم ــن القي ــى املثقف ــب ع يج

األطفــال بالتنســيق مــع هيئــة التعليــم والربيــة، ملواجهــة 

الثقافــات الغريبــة عــن مجتمعنــا عــر كافــة األســاليب يف 

ــة. ــرب الخاص ــة الح مواجه

فلم كوباين يعرض يف 9 مدن أملانية ومدينة فرنسية
بــدأ كومــن فلــم روج آفــا بعــرض »فلــم كوبــاين« يف عــدد 

مــن املــدن األوروبيــة، بعــد عرضــه يف مــدن شــال ورشق 

سوريا.

عــرَض الفلــم؛ أمــس االثنــن، يف قاعــة شــارع الـــ 30 بقاعة 

روزا لوكســمبورغ يف العاصمــة األملانيــة برلــن، وســط 

حضــور املئــات.

كولــن،  كيــل،  درســدن،  مــدن  يف  الفلــم  وســيعرض 

مانهايــم، إيســن، ســاربروكن، بوخــوم، وليفركــوزن يف 

فرنســا. يف  مارســيليا  ومدينــة  أملانيــا، 

ــاين  ــة كوب ــة ملقاوم ــداث التاريخي ــم األح ــد الفيل ويجّس

ــي  ــي 2014 و 2015 والت ــن عام الشــهرية ضــد داعــش ب

تلقــت فيهــا داعــش هزميتهــا األوىل أثنــاء متددهــا يف 

ــراق. ــوريا والع س

روايــة  إىل  اســتناداً  ياشــار  أوزمل  إخــراج  مــن  الفيلــم 

الكاتبــة مديــا دوز وعمــل عــى إنتاجــه كومــن فلــم روج 

آفــا وحركــة الثقافــة والفــن)TEV-ÇAND( عــام 2021؛ 

ويصــل طــول الفيلــم إىل ســاعتن و30 دقيقــة؛ وصــّورت 

أحداثــه يف مناطــق مختلفــة مــن مقاطعــة كوبــاين التــي 

ــل أعــوام ضــد داعــش. ــة قب شــهدت معــارك حقيقي

وعــرض الفيلــم ألول مــرة عــى شاشــة عمالقــة خــالل 7 

أيــام متتاليــة مــن 20 أيلــول حتــى 26 أيلــول مــن العــام 

ــة والفــن يف  ــي خــدو للثقاف ــز باق الجــاري، يف قاعــة مرك

مدينــة كوبــاين.

ــلو،  ــة، قامش ــة، الطبق ــدن الرق ــم يف م ــرض الفل ــا وع ك

رميــالن والحســكة يف شــال ورشق ســوريا خــالل تريــن 

ــايض. ــر امل األول/أكتوب

ويف بدايــة مراســيم حفــل توزيــع الجوائــز، قدمــت فرقــة املــرأة 

 Tev-Chand( يف الهــالل الذهبــي والتــي تعمــل تحــت مظلــة

of Paris( عرضــاً عــى خشــبة املــرح، وقامــت كوريــن موريــل 

دارلــو بــإدارة مراســيم الحفــل، ثــم صعــد كيلــرت ميرانــد إىل 

املــرح إللقــاء كلمــة االفتتــاح.

وأشــار كيلــرت ميرانــد إىل أنهــم ســعداء للغايــة ألنهــم مينحون 

جائــزة دانييــل ميرانــد العــارشة إىل »مؤســي األوتوبيــا يف 

شــال ورشق ســوريا«.

لفــت كيلــرت ميــران االنتبــاه إىل هجــات وتهديــدات دولــة 

االحتــالل الــريك عــى شــال ورشق ســوريا وأشــار إىل أن هــذه 

الهجــات تشــكل خطــراً عــى التعايــش الســلمي وحريــة 

ــزة هــي أيضــاً يف  ــد: »هــذه الجائ املــرأة، وقــال كيلــرت ميران

ــا. ــا« ورحــب بوفــد روج آف نفــس الوقــت عالمــة عــى دعمن

ــدث  ــق يف التح ــى الح ــا ع ــد روج آف ــاء وف ــل أعض ــا حص ك

ــأن  ــروا أيضــاً ب ــزة، وذك ــا الجائ ــى منحه وشــكروا املؤسســة ع

ــاً. ــداع دامئ ــش واإلب ــد التعاي ــتظل بل ــا س روج آف

كــا دعــا املتحدثــون فرنســا إىل اتخــاذ إجــراءات والتحــرك ضــد 

هجــات دولــة االحتــالل الــريك.

ــان يف  ــوق اإلنس ــاكات حق ــول انته ــاورية ح ــة التش ــدوة الحقوقي ــت الن خرج

شــال ورشق ســوريا، بجملــة مــن التوصيــات منهــا، العمــل عــى حشــد الــرأي 

ــد  ــي والرص ــل الحقوق ــم العم ــان ودع ــوق اإلنس ــا حق ــارصة قضاي ــام ملن الع

ــة. ــاكات بحــق شــعوب املنطق ــق وفضــح االنته والتوثي

اختتمــت أعــال النــدوة الحقوقيــة التشــاورية حــول انتهــاكات حقــوق 

اإلنســان يف شــال ورشق ســوريا، والتــي أقيمــت تحــت عنــوان ” الصعوبــات- 

التحديــات- الحلــول” ببيــان ختامــي تضمــن جملة مــن التوصيــات واملخرجات 

ــًة  ــيل وخاص ــدويل واملح ــام ال ــرأي الع ــدويل وال ــع ال ــدة املجتم ــا مناش أبرزه

ــق  ــا بح ــن جرامئه ــّد م ــا للح ــى تركي ــط ع ــل للضغ ــي العم ــع الحقوق املجتم

الســيادة الســورية ومكوناتهــا وإنهــاء احتاللهــا لــألرايض الســورية، كــون تلــك 

األرايض أصبحــت مناطــق ترتكــب فيهــا أفظــع الجرائــم ترتقــي معظمهــا إىل 

ــم ضــد اإلنســانية. ــم حــرب وجرائ جرائ

دحــض كل مــا تتشــدق بــه الدولــة الركيــة لجهــة هجاتهــا عــى شــال ورشق 

ســوريا مــن مزاعــم واهيــة ال ســيا املــادة /51/ مــن ميثــاق األمــم املتحــددة.

ــم  ــان ودع ــوق اإلنس ــا حق ــارصة قضاي ــام ملن ــرأي الع ــد ال ــى حش ــل ع العم

العمــل الحقوقــي والرصــد والتوثيــق وفضــح االنتهــاكات بحــق شــعوب 

املنطقــة وصــوالً بهــا إىل العدالــة الدوليــة، وفــق مــا صاغتــه املواثيــق والقوانــن 

ــة. ــة الدولي الحقوقي

ــزه  ــه وتعزي ــاء ب العمــل عــى تشــكيل جســم حقوقــي شــامل وجامــع لالرتق

ــع املحــيل  ــا يخــدم املجتم ــارج مب ــن الداخــل والخ ــي ب ــي علم ــل حقوق لعم

ــدويل. وال

ــن  ــدم األم ــا يخ ــوق ومب ــاً للحق ــا وإحقاق ــاً للضحاي ــه إنصاف ــان أنّ ــار البي وأش

ــش و  ــف داع ــاملة ملل ــول ش ــاد حل ــون إليج ــد املجتمع ــن أك ــلم الدولي والس

تشــكيل محكمــة دوليــة خاصــة ملحاكمتهــم بوصفهــم مجرمــن دوليــن 

ــم. ــن جرائ ــوه م ــا ارتكب ــخوصهم وم بش

ــوريا  ــال ورشق س ــة لش ــون اإلدارة الذاتي ــب املجتمع ــان طال ــام البي ويف خت

ببــذل املزيــد مــن الجهــود لتعزيــز وتطويــر العمــل الحقوقــي وتقديــم 

التســهيالت الالزمــة للمنظــات الدوليــة للقيــام بعملهــا”.

منظمات حقوقية : يجب مناصرة قضايا حقوق االنسان في سوريا

 لجنة مناهضة التعذيب تخدم سياسات دولة االحتالل الرتيك وتتهرب من واجباتها
أكــد مواطنــو الحســكة، أن لجنــة مناهضــة التعذيــب 

بشــكل  الــريك  االحتــالل  تخــدم سياســات  األوروبيــة 

ــت  ــا دع ــة، في ــا األخالقي ــن واجباته ــرب م ــارش وتته مب

ــا  ــم يف أوروب ــتانين وأصدقائه ــبيبة، الكردس ــركات الش ح

للخــروج إىل الســاحات مــن أجــل املطالبــة بالحريــة 

الجســدية للقائــد أوجــالن.

ذكــر مكتــب العــرص الحقوقــي يف التاســع والعريــن 

مــن تريــن الثــاين املنــرصم، أنــه حصــل عــى معلومــات 

بــأن القائــد عبــد اللــه أوجــالن مل يلتقــي بلجنــة مناهضــة 

ــاء زيارتهــا األخــرية إىل إمــرايل يف  ــة أثن التعذيــب األوروبي

أيلــول مــن العــام الجــاري، وعــر عــن مخاوفــه إزاء وضــع 

القائــد.

الحســكة، لجنــة  الســياق، طالــب أهــايل مدينــة  ويف 

ــدم  ــة وع ــا األخالقي ــام بواجباته ــب؛ القي مناهضــة التعذي

ــد. ــع القائ ــص وض ــا يخ ــا في ــرب منه الته

ــة  ــريك للعزل ــالل ال ــة االحت ــديد دول ــاروا إىل أن تش وأش

عــى القائــد أوجــالن ومنــع ذويــه ومحاميــه مــن اللقــاء 

ــع وصــول  ــد، ومن ــا فصــل الشــعب عــن القائ ــه؛ هدفه ب

ــط. ــرق األوس ــفته إىل ال ــره وفلس فك

ــدم  ــة تخ ــب األوروبي ــة التعذي ــة مناهض ــدوا أن لجن وأك

ــوا  ــريك وقال ــالل ال ــة االحت ــات دول ــارش سياس ــكل مب بش

ــة الجســدية  ــق الحري ــا يف تحقي ــن نراجــع عــن هدفن “ل

ــد”. للقائ

تجمــع نســاء زنوبيــا: العزلــة عــى القائــد أوجــالن أغلقــت 

الطريــق أمــام حــل رصاعــات الــرق األوســط

فيــا أكــدت عضــوة تجمــع نســاء زنوبيــا يف مدينــة 

ــع  ــاول من ــة تح ــية الركي ــد, أن الفاش ــيا محم ــج، آس منب

ــة,  ــد أوجــالن إىل شــعوب املنطق ــات القائ إيصــال توجيه

مشــرية أن العزلــة املشــددة عــى القائــد أوجــالن أغلقــت 

ــط. ــرق األوس ــات ال ــل رصاع ــام ح ــق أم الطري

القائــد أوجــالن املطالــب بتحريــر  وأشــارت أن فكــر 

املجتمــع انطالقــاً مــن تحريــر املــرأة جــذب النســاء 

للثــورة, وأكــدت أن الشــعوب تســتمد اإلرادة مــن القائــد 

أوجــالن ملواصلــة النهــج التحــرري.

الشــبيبة الكرديــة يف أوروبــا تنظــم فعاليــات مطالبــة 

بالحريــة الجســدية للقائــد أوجــالن

إىل ذلــك, تنظــم حــركات الشــبيبة الكرديــة فعاليــات 

يف كل مــن أملانيــا، ســويرا، انكلــرا، النمســا وفرنســا، 

ودعــت الجاليــة الكرديــة وأصدقائهــم للمشــاركة النشــطة 

يف الفعاليــات التــي تقــام تحــت شــعار “الحرية الجســدية 

ــة.” ــة الحري ــد أوجــالن، هلمــوا إىل معرك للقائ
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YekîtiYa         Demokratîk

Zelal Ceger: gelê Sûriyê ji ber siyasetên 
hikûmeta Şamê û dewleta Tirk a dagirker 

zehmetiyan dikişîn e

»قضية املرأة والسياسة من منظور القائد أوجالن«.. محور ندوات حوارية يف مقاطعة الحسكة

املرأة

ji hevdu nêzîk bike. Lê ew nêzîkbûn li ser he-
sabê gelê Sûriyê ye ku heta niha ji ber siya-
setên hikûmeta Şamê û dewleta Tirk a dagir-
ker zehmetiyan dikişînin.”
Zelal destnîşan kir ku dewleta Tirk a dagirker ji 
êrişan dixwaze ku xwe wek dewleteke bi hêz û 
xwedî derfet nîşan bide û bi vê tirkên netewe-
perest bikişîne aliyê xwe.
Di dawiya axaftina xwe de Zelal Ceger diyar 
kir ku hikûmeta Erdogan hemû kaxizên xwe bi 
kar tîne da ku di hilbijartinan de bi ser bikeve û 
wiha domand: “Nexasim em di sala 2023’yan 
de ne û 100 saliya peymana Lozanê temam 
dibe ku di encamê de dewleta Tirk a dagirker 
dê bacan li dergehên Bosfor û Derdenîlê bide 
û aboriya xwe xurt bike. Ji ber wê Erdogan 
hewl dide berî sala bê hikûmeta xwe vejîne 
tevî ku li gorî ankêtan piştgiriya gel jê re bi rê-
jeya ji sedî 30 kêm bûye.”

ضمــن سلســلة نــدوات حواريــة أطلقهــا مؤمتــر ســتار يف 

مقاطعة الحسكة، تحت شعار »قضية املرأة والسياسة من 

منظــور القائــد أوجــالن«، نظــم املؤمتــر، اليــوم الثالثاء، يف 

ناحيــة تــل متر ومدينة الحســكة، ندوتن حواريتن.

يف ناحيــة تــل متــر مبقاطعــة الحســكة، نظــم مؤمتــر ســتار، 
نــدوة حوارية، شــاركت فيهــا عضوات املؤسســات املدنية، 

وممثــالت عــن األحــزاب السياســية يف الناحيــة.

ــل  ــس عوائ ــة مجل ــدت يف قاع ــي عق ــدوة الت ــدأت الن ب

الشــهداء يف تــل متر، بالوقــوف دقيقة صمت إجالالً ألرواح 

الشــهداء، ثــم قــرأت عضوة مؤمتــر ســتار يف الناحية، زهرة 

أمــن، مقتطفــات مــن املجلــد الخامــس للقائــد عبــد اللــه 

أوجالن، املعنون باسم »مانيفستو الحضارة الدميقراطية/ 

القضيــة الكرديــة وحــل األمــة الدميقراطية«.

بعــد االنتهــاء من قراءة املقتطفات، فتح باب النقاش حول 

دور املــرأة ونســبة متثيلهــا يف املجتمــع بنســبة ضئيلة قبل 

ظهور حركة حرية كردســتان، وبعد ظهور الحركة وتعرفها 

عــى فكــر وفلســفة القائد أوجالن الــذي أوىل أهمية كبرية 

لها.

املشــاركات مــن املكــون اآلشــوري، أكــدن أن القائــد عبــد 

اللــه أوجــالن أصبح »مبثابــة والد لكل شــعوب املنطقة«، 

ــا التكاتــف وتكثيــف مســرياتنا لتحقيــق  وشــددن »علين

الحريــة الجســدية للقائــد أوجــالن؛ فنحن بفضل فلســفته 

أبرصنــا حقوقنــا وواجباتنــا، ونفتخر بأن يكــون قائداً لنا«.

بدورهــا، قالــت عضــوة ديــوان القضــاة يف النيابــة العامــة 

بناحيــة تــل متر، ندى أحمد: »إن من أكرث األفكار تأثرياً يف 

العــرص الحديــث التــي دعت إىل تحرر املــرأة، كانت أفكار 

وفلســفة القائــد أوجــالن، حيث أنه اتخذ مــن حرية املرأة 

حرية لجميع الشعوب«.

وأوضحــت »مضمــون املجلــدات الخمســة للقائد أوجالن، 

يؤكد عى رضورة تحرر املرأة ذهنياً وجسدياً«.

ويف مدينــة الحســكة، عقــد مؤمتــر ســتار، نــدوة حواريــة 

مشــابهة، شــاركت فيهــا ممثــالت عــن األحــزاب السياســية 

واملجالــس املدنيــة التابعــة لــإلدارة الذاتيــة الدميقراطيــة 

ــرة. ــم الجزي إلقلي

ــالالً ألرواح  ــت إج ــة صم ــوف دقيق ــدوة بالوق ــدأت الن ب

الشــهداء، ثــم ألقــت عضــوة مركــز جنولوجيــا يف مقاطعــة 

الحسكة، عليا إمارة، كلمة استهلتها بالحديث عا أحدثته 

أفــكار وفلســفة القائــد أوجــالن مــن تغيــري عــى الذهنيــة 

الذكورية.

ونوهــت إىل أن فلســفة القائــد أوجــالن مل تكــن محصــورة 

يف إطــار تحــرر املــرأة فقــط، بل ركزت عــى أهمية تخلص 
ــذ 5 آالف  ــدة من ــة الســلطوية املمت الرجــل مــن الذهني

. م عــا

»  Jin, Jiyan, Azadî «  تيضء بوابة برلني

TU CUDAHÎ DI NAVBERA SIYASETÊN HIKÛ-
META ŞAMÊ Û DEWLETA TIRK A DAGIRKER 
DE TUNE NE
Zelal Ceger wiha axivî: “Tevî ku dewleta Tirk a 
dagirker gelek deverên bakurê Sûriyê wek Id-
lib, Efrîn, Cerablus, Bab, Serêkaniyê û Girê Spî 
dagir kirine hema bêje çaryeka rûbera Sûriyê 
ye, lê em dibînin ku hikumeta Şamê desteka si-
yasetên dewleta Tirk a dagirker ên li dijî gelên 
herêmê dike.”
Zelal wiha domand: “Tu cudahî di navbera si-
yaseta birçîkirinê ya hikûmeta Şamê û siyaseta 
dagirkirina xaka Sûriyê ya dewleta Tirk a dagir-
ker de tune ye. Ew li gorî berjewendiyên her du-
yan e û li dijî gelê Sûriyê ye. Di civînên Tehran 
û Soçiyê de rê ji deweta Tirk re hat dayîn ku bi 
balafiran êriş herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê 
bike.”
Zelal wiha li gotinên xwe zêde kir: “Rûsya hewl 
dide herdu hikûmetên Sûriyê û Tirkiyê

Rêber Apo felsefeya ku pêş xistî, xwe bi 
temamî kilîlkirina di qada demokrasî û 
azadiyê de bû. Yanî ji bilî serketinê tiştekî 
qebûl nake. Ew jî girêdayî siyaseta ku dij-
min li ser Kurdan birêve dibe û girêdayî 
rewşa Kurdan ya di asta mirinê ku di en-
cama siyaseta dijmin ketiyê ye. Ji ber ku 
tenê serketin gelê Kurd dide jiyankirin. Ji 
derveyî vê yekê tiştekî din Kurdan nade 
jiyandin. Heta tu xeletî û kêmasiyan bikî û 
tu li wir derbeyan bixweyî, heta ew pêwîs-
te ku bibe sedema ku tu wana ji holê 
rakî. Ango tu wê bikî sedema serketinê. 
Ji ber ku dijmin timî dibêje tu nikarî tiştekî 
bikî. Rêber Apo jî li dijî wê ji gelê Kurd re 
got ku tu lazime di her şert û mercî de ji 
bo xwe têbikoşî, hem jî têkoşîna xwe li 
ser esasê serketinê pêş bixî. Dijmin mirin 
da pêşiya gelê Kurd, lê Rêber Apo jiyane-
ke azad danî pêşiya gelê Kurd. Wate got 
tu di mirinê de xwe bidî jiyankirin, tu yê ji 
bo xwe bêmiriniyê çêbikî. Bi wî awayî tu 
dikarî jiyan bikî, weke din ji bo te derfetê 
jiyanê nîne. Felsefe û xeta ku ji bo PKK’ê 
û gelê Kurd pêş xistî, li ser vî esasî pêş 
xist. Taybetmendiyeke din a Rêber Apo 
eve ku ti carî bi tiştekî îqna nabe. Yanî ji 
ber ku heqîqetê esas digire, ji ber ku li pey 
heqîqetê dibeze, wexta ku têkoşînekê ji 
bo wê pêş dixîne û digihîje hin encaman, 
nabêje heqîqet ev e, belku dibêje dibe ku 
heqîqet bi awayeke din be. Ji ber ku ar-
mancê xwe heqîqet e lewra timî ji bo ku 
heqîqetê bi dest bixe têdikoşe. Waye ev 
yek nahêle ku cemidandin çêbibe, belku 
ev yek timî zindîbûnê çêdike û pêşketin û 
serketinê pêş dixe.
Ji bo wê timî darizandinê û lêpirsînê dike. 
Eger ku ewqasê bi ser Rêber Apo û PKK’ê 
de tên û nikarin encam bigirin, ew yek 
girêdayî vê rastiyê ye. Ji ber ku ji bo gelê 
Kurd tu çi bikî kêm e. Tu yê her roj kar 
bikî, tu yê her roj ji bo gelê Kurd pêngavan 
pêş bixî û nirxan ava bikî da ku bikaribî 
gelê Kurd bidî jiyankirin û bêmiriniyê ji wî 
gelî re çêbikî. Weke din tişteke din têra wê 
nake. Wexta ku Rêber Apo PKK damez-
rand û pêş xist, derfeteke wisa di destê 
Rêber Apo de tune bû. Derfetên xwe yên 
madî nebû, têkilî û hevalên xwe nebûn. 
Tiştek xwe nebû. Yanî di nava bê derfetî û 
tunebûniyê de ev têkoşîna pêş xist.
Negot ku tiştek nîne û ez nikarim têkoşî-
nekê pêş bixim. Tu caran weke ku şert 
hene xizmet dike û ez ê li ser wan tê-
koşînê pêş bixim, esas negirt. Ji ber ku 
şert û derfetên wisa nebû. Ji ber wê jî 
PKK ji destpêkê ve bû tevger û îrade, bû 
tevgereke bawerî û îmanê. Li ser vî esasî 
pêş ket û dîsa ji ber ku li ser tiştên ama-
de pêş neket, lewre çêkirin ji bo xwe esas 
girt. Tu yê çêbikî, tu yê çêkirî mezin bikî ku 
bikaribî armancê xwe pêk bînî.
Ji bo wê jî hêj di destpêkê de sekinîna li 
dijî zor û zehmetiyê ji xwe re esas girt.

     Di hejmara bê de berdewam dike...

ــة  ــوراً لبواب ــرايض، ص ــل االف ــع التواص ــى مواق ــطاء ع ــداول رواد ونش ت

.»Jin, Jiyan, Azadî« براندنبــورغ برلــن، مضــاءة بشــعار

شــارك العــرات عــى منصــة »فيــس بــوك«، ليــل أمــس الثالثــاء، صــوراً 

لبوابــة براندنبــورغ الواقعــة يف العاصمــة األملانيــة برلــن التــي تعــد أحــد 

رمــوز مدينــة برلــن، وهــي تــيضء بشــعار »Jin, Jiyan, Azadî« الــذي 

يعنــي باللغــة العربيــة )املــرأة، الحيــاة، الحريــة(.

وقــال الــرواد إنهــا لدعــم االحتجاجــات الشــعبية املتواصلــة منــذ قرابــة 

3 أشــهر يف روجهــالت كردســتان وإيــران.

وأشــعل مقتــل الشــابة الكرديــة جينــا أمينــي )22 عامــاً( منتصــف أيلــول 

ــا  ــدم التزامه ــة ع ــة بذريع ــالق اإليراني ــة األخ ــد رشط ــى ي ــت، ع الفائ

بــروط الحجــاب، احتجاجــات شــعبية واســعة يف مــدن روجهــالت 

كردســتان وإيــران، بريــادة املــرأة وشــعار »«Jin, Jiyan, Azadî العابــر 

ــارات. للحــدود والق

قمــع  بعمليــات  االحتجاجــات،  هــذه  اإليرانيــة  الدولــة  وواجهــت 

واعتقــال، وتنفيــذ أحــكام اإلعــدام بحــق املحتجــن، حيــث أعلــن االدعــاء 

العــام يف طهــران، الثالثــاء، »إصــدار أحــكام بالســجن بحــق 400 شــخص 

ــران«. ــة االحتجاجــات األخــرية يف إي عــى خلفي

رغم سوء حالتها الصحية.. إدارة سجن يزد ترفض نقل زينب جالليان إىل املشفى
رفضــت إدارة ســجن يــزد يف إيــران، نقــل السياســية الكرديــة املعتقلــة زينــب 

جالليــان إىل املستشــفى، عــى الرغــم مــن تدهــور حالتهــا الصحيــة ومخاطــر 

فقدانهــا البــرص.

ــإن إدارة ســجن  ــرأة NUJINHA، ف ــاء امل ــة أنب ــه وكال ــادت ب ــا أف بحســب م

يــزد رفضــت نقــل املعتقلــة السياســية الكرديــة زينــب جالليــان إىل املستشــفى 

لتلقــي العــالج. 

ــرض  ــة، كامل ــاكل صحي ــن مش ــان، م ــب جاللي ــة زين ــية الكردي ــاين السياس وتع

ــن  ــا م ــة حرمانه ــرص، نتيج ــف الب ــي، وضع ــاز التنف ــراض الجه ــوي وأم الكل

ــب. ــي والتعذي ــع النف ــرض للقم ــك تتع ــى ذل ــالوة ع ــة، وع ــة الطبي الرعاي

يف 11 آذار/ مــارس 2008، اعتقلــت أجهــزة اســتخبارات الدولــة اإليرانيــة، 

السياســية الكرديــة زينــب جالليــان بتهــم »كاإلرهــاب، مغــادرة البــالد بصــورة 

غــري رشعيــة، امتــالك أســلحة بشــكل غــري قانــوين، االنتــاء إىل حــزب الحيــاة 

الحــرة الكردســتاين«.

ونقلــت زينــب جالليــان التــي حكــم عليهــا بالســجن املؤبــد، مــن ســجن خــوي 

إىل ســجن ديــزل آبــاد يف كرمانشــاه، ومــن ثــم إىل ســجن قرتشــك يف ورامــن، 

واآلن هــي يف ســجن يــزد، وتعــاين زينــب جالليــان املعتقلــة يف أقبيــة ســجون 

الدولــة اإليرانيــة، مــن مارســات تعســفية مــن قبــل القامئــن عــى الســجون 

وعنــارص االســتخبارات اإليرانيــة، تفاوتــت مــا بــن تعذيــب جســدي ونفــي، 

باإلضافــة إىل اإلهــال الطبــي.

Rewşenbîran bang li Serokwezîrê Îngilis-
tanê kirin: beramberî êrîşên dagirkeriyê 

yên dewleta Tirk rabin!

pêla koçberiyê ya girseyî.
Serokkomar Erdogan êrîşa bombeyî ya giran 
a 13’ê Mijdarê ya li Stenbolê weke bahaneyê 
bi kar tîne û ji bo me cihê metirsiyê ye ku vê 
yekê ji bo êrîşên li ser herêmên ku şêniyên wê 
bi giranî Kurd in, dike mîna amûrekê.
Di heman demê de hêzên hikumeta Îranê jî 
êrîşeke bêrehm birin ser Kurdên li Îranê. Piştî 
çalakiyên şermezarkirinê ku li dû kuştina jina 
Kurd Jîna Emînî ya li navenda polîsan hate 
destpêkirin, Artêşa Muxafizên Şoreşê ya Îs-
lamî êrîşên li ser bajar û navçeyên li rojavayê 
welêt zêde kir ku piraniya şêniyên van bajaran 
Kurd in.
Komara Îranê her wiha bi îdîaya ku bi piştgiri-
ya çalakgeran şerê li bajarê Kurdan ên li Îranê 
sor dikin, êrîş bir ser Kurdên Îranî yên xwe li 
Iraqê girtine.
Weke ku hûn jî zanin, Mîsyona Alîkariya bi 
Iraqê re ya Neteweyên Yekbûyî diyar kir ku 
divê êrîşên Îran û Tirkiyeyê bêne rawestandin 
û serweriya neteweyî ya Iraqê neyê binpêkirin. 
Her wiha ragihand ku ev çalakiyên tundiyê li 
herêmê aloziyê zêde dikin, dibin sedema tra-
jediyê.

Rewşenbîr û gelek kesayetên navdar di cîhanê 
de bang li Serokwezîrê Îngilistanê kirin ku li dijî 
êrîşên dewleta Tirk yên li ser kurdan helwestê 
nîşan bide.
Komîteya Aştî ya Kurdistanê, li dijî êrîşên dagir-
keriyê yên dewleta Tirk nameyek ji Serokwezîrê 
Îngilistanê Rishi Sunak re şandin.
Zanyarê ziman ê li cîhanê naskirî Noam Chom-
sky, Serokê Giştî yê Partiya Karker a Îngilistanê 
yê berê Jeremy Corbyn, Sekreterê Giştî yê 
Komîsyona Sivîl a Tirkiyeyê ya Yekîtiya Ewro-
payê )EUTCC( Michael Gunter, parlamenter 
Kate Osamar, Hywel Williams, Jean Lambert, 
Nûnerê Sendîkaya UNITE the Union Simon 
Dubbins jî di nav de gelek akademîsyen, rew-
şenbîr, nivîskar û rojnamevanan mohra xwe 
danîn binê nameyê.
Bi sernavê “Têkildarî êrîşa hewayî ya Tirkiyeyê 
ya li ser Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê û Iraqê” 
name hat amadekirin û ji Serokwezîr Sunak re 
hate şandin.
Di nameyê de wiha hate gotin:
 “Birêz Serokwezîr, em têkildarî êrîşên hêzên 
Tirk û Îranê yên li dijî gelê Kurd ên li Sûriye, Iraq 
û Îranê dinivîsînin.
Kampanya bombardûmana hewayî ya Tirki-
yeyê ku 19’ê Mijdarê de li ser Bakur-rojhilatê 
Sûriyeyê û Iraqê hate destpêkirin û dewam 
dike, çalakiyeke leşkerî ye ku bi rengekî eşke-
re hiqûqa navneteweyî binpê dike. Em bang 
li hikumeta we dikin ku bi gotinên herî şênber 
van çalakiyan şermezar bikin. Em bang li we 
dikin ku piştgiriyê bidin hewldanên navneteweyî 
yên ji bo misogerkirina aştiya li vê herêmê û 
van êrîşên ku gefê li aramiya herêmî dixwin, 
rawestînin. Li gel bandora hilweşîner a bom-
bardûmanê li ser sivîlên li van herêman, dibe 
ku bibe sedema zêdebûna

Taybetmendiyên PKKê... beşê (5)



 comwww.pydrojava.net    / pyd.roj@gmail.com               Hejmara 306/ 17 Çileya pêşîn 2022     

YekîtiYa         Demokratîk
Rojnameyeke Siyasî� Rewşenbî�rÎ� û Civakî� ye ji aliyê Partiya Yekî�tiya Demokratî�k PYD ve tê weşandin

 Taybetmendiyên PKK’ê  ... beşê )5(

Ji ber ku dijmin civak xistiye rewşeke welê ku 
nayê naskirin. Wate êdî siyaseta ku li ser wê 
dihat meşandin ji xwe re weke çarenûs didît. 
Cîhana heyî winda kiriye û dixwaze cîhaneke 
din ji bo xwe qezenc bike. Lewma ew felsefeya 
ku li ser Kurdan hat birêvebirin ango felsefeya 
mirinê, gelekî pêş ketiye. Wate bawer nake ku 
careke din wê rabe, ji bo xwe be û ji bo xwe tê-
bikoşe. Raste dibe ku hestê xwe yê wisa heye, 
lê wê çawa vî hestî pêk bîne nizane. Tu temaşe 
dikî, li gorî encama ku ji dîrokê derdixe dibêje ez 
nikarim vê hestê pêk bînim. Heta dijmin çi dide 
pêş? Dibêje lazime tu dest ji her tiştê xwe berdî 
û bikevî bin xizmeta min, heta ev jî têrê nake tu 
yê xwe Tirk bibînî, wê çaxê tu dikarî jiyan bikî. 
Rêber Apo ji ber ku ew rastiye baş fêmkiribû, li 
ser vê esasê têkoşîn pêşxist. Ji bo vê yekê jî di 
destpêkê de PKK cuda çêbû. Li hemû partiyên 
Kurdistanê û yên ku bi navê şoreşgeriyê û sos-
yalîst jî çêbûn cuda çêbûn. Ji ber wê ev tevgere 
pêş ket. Dema em li dîroka Kurdan temaşe di-
kin, tevgera herî mezin salekê yan jî herî zêde 
2 salan dom kiriye û tesfiye bûye. Lê tevgera ku 
Rêber Apo pêş xistî 50 salin berdewam e, hem 
jî ne wisa tenê dom dike heta xwe kiriye hêvî û 
mînakek ji bo mirovatiya ku armancê xwe azadî 
û demokrasî ye. Her wiha ji sîstema modernî-
teya kapîtalîst û dewletên mêtinger û dîktator 
re bûye tirseke mezin. Wisa lê hatiye ku wana 
çiqasê dijminatiya Rêberê Apo, PKK’ê û gelê 
Kurd bikin jî, dibînin ku Kurdê ku Rêber Apo 
pêş xistî bûye hêzeke mezin. Bêyî wan nikare 
siyasetê bike. Ji ber ku siyasetên wan di gelek 
aliyan de derbeyê dixwe. Ev yek rastiya Rêber 
Apo, PKK’ê û têkoşîna hatî kirin nîşan dide.
Cîhanekî ku PKK û Kurd qebûl nedikir û bi te-
mamî siyaseta qirkirinê ji bo xwe esas girtibû, 
îro dibîne ku bêyî Rêber Apo, PKK û Kurd ni-
kare siyasetê bikin. Rêber Apo, Kurd ji mirinê 
derxist, zindî kir û gihand vî astî. Ew gelê ku 
ber bi mirinê ve diçû, îro bûye gelekê ku hêvi-
ya wê her kesek ji bo xwe mînak werdigire. Ew 
pêşketinane ji aliyê Rêber Apo û PKK’ê hatine 
pêşxistin.
Bi serokatiyeke nû, partî û milîtaniyeke nû 
û şêwazeke nû û bi tempoyeke )lez( bi lez 
ev têkoşîna di wê rewşê de dest pê kir û anî 
gihande roja me.  ...>>>

Bi drûşmeya “Bi ruhê gelê şoreşgerî em ê 
dargirkeriyê têk bibin û Sûriya demokrat 
ava bikin”,  roja înê 16 vê mehê nûnertiya 
Partiya Yekîtiya Demokrat PYD li herêma 
Kurdistanê û bi beşdariya tevahiya komî-
teyên wê yên dîblomasî û rêxistinî civîna 
xwe ya salane li dar xist.
Di civînê de rewşa siyasî û rêxistinî hat 
gotûbêj kirin, çalakî û xebatên ku hatiye 
kirin di sala 2022’an hat pêşkêş kirin, di ci-
vînê de endamên partiyê nêrîn, rexndayîn 
û pirsgirêkên ku li hember wan derketin 
anîn ziman.
Piştî deqeyek rêzgirtin ji bo giyanên şehî-
dan, civîn bi xwendina hinek perspektîfên 
rêber Ocelan ya pirtûka “Manîfestoya Şa-
ris taniya Demokratîk” destpê kir, li ser

Nûnertiya PYD li başûr civîna xwe ya 
salane li dar xist

giringiya rola pêşengtiya jinê di rizgarkirina 
gelan û dîblomasiya Netewa Demokratîk û 
giringiya rêxistinkirina gel ji bo civaka siyasî, 
exlaqî û îkolojîk, piştre rapora Komîteya 
Dîblomasî ku tê de rewşa siyasî hatiye şîo-
vekirin û çalakiyên ku di sala 2022’an hatiye 
kirin, hat xwendin, paşê jî rapora rêxistinî û 
ya nivîsgeha Raghandinê ya nûnertiyê hat 
xwendin.
Nîqaş hat vekirin li pêşiya komîte û beşda-
ran da ku nêrîn û pêpşînyarên xwe bînin zi-
man her wiha pilaneke kar hat dayîn ji bo 
bibe weke nexşeya çalakiyên sala bê.
Di civînê de rewşa serokatî ya tenduristî û 
tecrîda li ser hatiye ferzkirin ji hêla dewleta 
Tirk a dagirker hat nîqaş kirin.
Civîn bi danîna pilaneke ji bo kar ya sala bê 
bi dawî bû.

Zelal Ceger: gelê Sûriyê ji ber siyasetên 
hikûmeta Şamê û dewleta Tirk a 
dagirker zehmetiyan dikişîn e 

Endama Meclisa Partiya Yekitiya Demok-
ratîk PYD’ê Zelal Ceger destnîşan kir ku 
tu cudahî di navbera siyaseta birçîkirinê 
ya hikumeta Şamê û siyaseta

dagirkirina xaka Sûriyê ya dewleta Tirk a 
dagirker de tune ye, ji ber ku herdu alî ji bilî 
gelê Sûriyê zirarê nagihînin tu aliyan.
Ji Tebaxa borî de hikumeta Şamê li dijî 
Kantona Şehbayê dorpêçeke ferz dike 
ku ji 2018’an ve ya herî giran e. Bi rêya 
rêbendên xwe yên li ser rêya Heleb-Şehba 
rê li ber derbaskirina derman, sotemenî û 
xwarinê bi temamî digire.
Der barê dorpêçê de, endama Meclisa 
Partiya Yekitiya Demokratîk )PYD( Zelal 
Ceger ji ajansa Hawar re li ser dorpêça 
hikumeta Şamê ku hemwextî êrişên 
dewleta Tirk a dagirker pêk tîne, axvî û 
wisa ev nirxand kir. ...>>>


