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أكــدت قــوى وأحــزاب سياســية ووطنيــة يف شــال ورشق 

ســوريا أن الهجــوم الــذي حصــل عــى مقــر جمعيــة 

ــد  ــج ض ــوم ممنه ــو هج ــس ه ــة يف باري ــة الكردي الثقاف

الكــرد وضــد كل القــوى الدميقراطيــة داعيــة إىل الوحــدة، 

وطالبــت الســلطات الفرنســية بالكشــف عــن الحقيقــة يف 

ــة. مجــزريت باريــس األوىل والثاني

أدلــت القــوى واألحــزاب السياســية والوطنيــة يف شــال 

ورشق ســوريا ببيــان كتــايب إىل الــرأي العــام، تنديــداً 

ــتهله: ــاء يف مس ــة، ج ــس الثاني ــزرة باري مبج

»يف ظــل الظــروف واألوضــاع الراهنــة التــي متــر بهــا 

املنطقــة والعــامل بــأرسه، ويف رضورة تكاتــف الجهــود 

لتحقيــق االســتقرار وتعزيــز النضــال الدميقراطــي، ال تــزال 

ــف«. ــة العن ــك بلغ ــراف تتمس ــوى وأط ــاك ق هن

ــر  ــى مق ــل ع ــذي حص ــوم ال ــان »إن الهج ــاف البي وأض

جمعيــة الثقافــة الكرديــة يف باريــس هــو هجــوم ممنهــج 

ضــد الكــرد وضــد كل القــوى الدميقراطيــة التــي تناضــل 

مــن أجــل تحقيــق الدميقراطيــة الحقيقيــة، وكل القرائــن 

تشــر إىل أن أعــداء الشــعب الكــردي يقفــون خلــف هــذا 

الهجــوم اإلرهــايب الــذي يعتــر مجــزرة حقيقيــة، يف دولــة 

تنــادي بالدميقراطيــة وحايــة الحقــوق«.

كونــه هجــوم  إىل  باإلضافــة  الهجــوم،  »هــذا  مؤكــداً 

عــى الكــرد واســتمرار لنهــج اإلبــادة، فإنــه تحــّد واضــح 

لفرنســا وأوروبــا أيضــاً، ورســالة بــأن هنــاك مــن ال يكــرث 

بالقوانــن ويعتــدي عــى ســيادة الــدول حتــى؛ ملارســة 

وراءه  حصــل  الــذي  الهجــوم  وأن  وجرامئــه.  إرهابــه 

ــة«. ــس بالصدف ــاً لي ــه أيض ــة وتوقيت ــراف منظم أط

نــدد بيــان القــوى واألحــزاب السياســية يف شــال ورشق 

للذكــرى  املقاربــة  الثانيــة،  باريــس  ســوريا »مبجــزرة 

الســنوية العــارشة ملجــزرة باريــس األوىل عــام 2013، 

والتــي ذهبــت ضحيتهــا أيضــاً »نســاء مناضــات كرديــات.

2 »»»»                                                    

234 

6 5

مجزرة باريس الثانية

يعد الهجوم اإلرهايب الذي ارتكب بحق ناشطن 

سياسين كرد يف باريس قبل عدة أيام وذلك 

باستهداف املركز الكردي الدميقراطي الذي 

أسفر عن استشهاد كوكبة من املناضلن الكرد 

مجزرة بحق القضية الكردية. ويف الوقت الذي 

ننظر إىل هذه املجزرة عى أنها امتداد ملجزرة 

باريس األوىل التي نجم عنها استشهاد املناضات 

النسويات ساكينة جانسيز وليى وفيدان واملرتكبة 

يف بداية سنة 2013؛ فإننا نؤكد بأن نضاالت حركة 

حرية كردستان وفكر األمة الدميقراطية بريادة 

املرأة الحرة والشبيبة الثورية من أجل تحقيق 

مجتمع أخاقي سيايس إيكولوجي باتت مؤرقة 

لفكر االستبداد املركزي ويف الوقت نفسه كل 

إطار يختبأ فيه ويؤسس من خال ملختلف أنواع 

الفكر التكفري والتنظيات اإلرهابية الدينيوية. 

ألنها تعتر باألساس مبثابة تحديد مفاصل النهوض 

والتنوير املؤسسة لنموذج مجتمعي فاعل يحقق 

إدارة الشعب لنفسه بنفسه بشكل ذايت ومحققاً 

ألسس مستدامة يف األمن والسام والتقدم.

إن مجزرة باريس هي استهداف للقضية الكردية 

التي حان وقت حلها. وكل لحظة ترك هذه 

القضية دون حل يعني مبثابة دوام للحرب 

والرصاع واستقطاب التدخات األجنبية ملنطقة 

الرشق األوسط. ويف األزمة السورية تزداد قناعة 

الوطنين الدميقراطين يف سوريا إن حل القضية 

الكردية يعد مبثابة الباب الوسيع لحل القضية 

الدميقراطية يف سوريا التي تعد هذه الدميقراطية 

ومنذجة الدميقراطية التي تعد الحل الدائم ألزمة 

السورية وترجمة فعلية للقرار األممي 2254. 

عى السلطة السورية واملعارضة الوطنية اقطع 

عى املتشددين من كا الطرفن، واقتناع جميع 

األفرقاء السورين عى أن أفضل طريقة وأرسعها 

إلنهاء الوضع التقسيمي السوري الحايل وبالتايل 

التمهيد لحل األزمة السورية هو القناعة بحق 

تقرير املصر للشعب الكردي يف سوريا وفق 

املنحى الدميقراطي املعزز لوحدة الباد وسامته 

وتعزيز مبدأ الامركزية الدميقراطية لكل سوريا 

وفق منوذج اإلدارة الذاتية لشال ورشق سوريا؛ 

الذي بتنا مقتنعن عى أنه منوذج فاعل ميكن 

تعميمه عى كل املناطق السورية؛ مراعن يف ذلك 

تطوير هذه النموذج ومعالجة جذرية لنواقصه.

يف ذلك فإن زيارة السيد بافل طالباين رئيس 

االتحاد الوطني الكردستاين ملناطق اإلدارة 

الذاتية لشال ورشق سوريا ولقائه بالقيادة 

العسكرية لقوات سوريا الدميقراطية وبقيادة 

حزبنا تعد بالخطوة املعززة لهذا الفهم املتقدم 

عى أن تعزيز العاقات الكردستانية يف هذه 

املرحلة معززة للبعد الوطني للقضية الكردية 

يف سوريا والعراق وتركيا وإيران وعموم منطقة 

الرشق األوسط، وبأن أي مقاربة منطية أو فئوية 

للمكتسبات املتحققة من قبل شعبنا الذي قاوم 

تنظيات اإلرهاب وأنظمة االستبداد لن يكتب 

لها النجاح. إننا نقيم هذه الزيارة باإليجابية 

ويف وقتها املناسب ونراها بأنها تصلح يك تكون 

نقطة انطاق لتعزيز العاقات بن مختلف القوى 

الدميقراطية والوطنية والكردستانية املؤمنة بحل 

القضية الكردية وإغاق باب املجازر واإلبادة 

املطبقة بحق شعبنا وشعوب املنطقة منذ قرون. 
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    فكر وآراء

يف فلسفة العقد االجتامعي: املاهية والنشوء)3(

سيهانوك  ديبو

يقول جون جاك روسو« إن البشر في حالة ليسوا ال صالحين 
واجبات  أو  أخالقية  أية عالقة  بينهم  تجمع  ال  إذ  أشرارا،  وال 
اإلنسان  بأن  يعتقد  الذي  هوبز  مع  يتعارض  وهنا  مشتركة«، 
الطبيعي شرير بطبعه ألنه ال يمتلك أي فكرة عن الخير والشر 
مفطور على تحقيق رغباته وتلبية شهواته. والشرور التي حدثت 
فيما بعد أي عند انتقال اإلنسان من الحالة الطبيعية إلى الحالة 
نمت  الخاصة  الملكية  أحدثته  الذي  التطور  و  والتقدم  المدنية، 
المفاسد و كبرت مع الملكية كل الشرور، حيث يؤكد روسو في 
كتابه أصل التفاوت بين البشر على »أن أفراد المجتمع قد عاشوا 
أحرارا وصالحين طالما قنعوا بكوخهم البسيط، واكتفوا بلباس 
الجلود ثيابا وبالريش زينة؛ أي طالما لم ينشغلوا إال باألعمال 
التي في مقدور فرد واحد القيام بها، لكن ما أن راودت اإلنسان 
حاجة إلى أن يؤازره أخر حتى اختفت المساواة وظهرت الملكية 

وغدا العمل ضروريا«.
والملكية الخاصة الناتجة عن المصلحة الشخصية الفردية والتي 
البشري  التدهور  كانت سبب  الطبيعي  الفرد  حالة  على  انقلبت 
المصلحة  على  تأسس  روسو  حسب  فاالجتماع  الحاصل، 
الخاصة و ليست العامة، ونزوع البشر إلى الحالة المدنية لحفاظ 
أرضا  سيج  من  أول  إن   « روسو:  يقول  الخاصة،  مصالحهم 
وقال هذا ملك لي، ووجد أناسا يصدقونه كان المؤسس الحقيقي 
للمجتمع المدني« لكن ليس المجتمع المدني بالمعنى الذي نداوله 

حاليا لكن التجمع اإلنساني.

يذهب روسو إلى اعتبارا الملكية عامل سلبي في تاريخ اإلنسانية 
إذ أن ملكية األرض تولد الال مساواة ويؤدي إلى صراع المصالح 

واالستغالل والعبودية.
والحقيقة أن كتاب روسو في »أصل التفاوت بين البشر« يدعو 
جماعي  وبشكل  لألرض  العام  التملك  إلى  ضمني  بشكل  ولو 
وليس بشكل فردي، فالحالة المدنية أو الحق الوضعي المكتسب 
عن الحالة الطبيعية ال تتعارض بالتملك العام للملكية، والمفكرين 
ما  روسو  بفلسفة  أفكارهم  اقتربت  قد  الماركسيين  والفالسفة 
وتحديد  الطبقي،  والصراع  التفاوت  وفي  الملكية  أصل  يخص 
العامل االقتصادي )الملكية الخاصة نموذجا( كعامل مؤثر للحياة 

والعالقات االجتماعية.
الذعة  انتقادات  وجه  قد  روسو  أن  إلى  اإلشارة  تمت  ولقد 
للعالقات االجتماعية القائمة في كتابه )في الال مساواة (, لكن 
يمكن القول إن موقفه السياسي بقي في النهاية واحدا, فهو يقول 
في مطلع كتابه )في الال مساواة(: »لقد ولد اإلنسان حرا, لكنه 
كبل باألصفاد في كل مكان »وينهي هذا الكتاب بإقامة معارضة 

بين العقد االجتماعي وقوانين الال مساواة القائمة فعال.
تتمحور فلسفة روسو األساسية في كتابه العقد االجتماعي ويرى 
أو  مدني  بشري  تجمع  أي  وأن  الحق  أساس  هي  الحرية  أن 

بقدر  تكون شرعية  أن  يمكن  التجمع  ناشئة عن هذا  أية سلطة 
محافظتها على الحرية الفردية والحرية المجتمعية وضمان السلم 
الحالة الطبيعية يكون  واألمن إلى جانب الحرية، فاإلنسان في 
حر بشكل ال محدود بسبب عدم وجود المسؤوليات وااللتزامات 
انتقل اإلنسان من الحالة الطبيعية  في الحالة الطبيعية، وما أن 
إلى الحالة المدنية أو االجتماعية أو الوضعية يخسر تلك الحرية 
ميثاق  خالل  من  الحرية  هذه  ويضمن  المدنية،  الحرية  ويربح 
الميثاق  وفق  وينتظم  المجتمع  ينشأ من خالله  واتفاق عام  عام 
الناشئ  االجتماعي  العقد  وفحوى  لالجتماع،  الالحق  المعهود 

تجعل السلطة وفق روسو شرعية.
يقول روسو في العقد االجتماعي »يضع كل واحد منا شخصه 
كل  ويعامل  العامة،  لإلرادة  العليا  اإلمرة  تحت  طاقاته  وكامل 
لم  قانون  كل  وأن  الكالم  من  يتجزأ  ال  جزء  أنه  على  عضو 
يصادق عليه الشعب شخصيا هو بحكم الالغي وما هو بقانون«
بيّن روسو في أكثر من موقع له أن االقتراع العام شكل متقدم 
تعبير  هو  القانون  وأن  العامة،  اإلرادة  عن  وحيد  ليس  لكن 
مكثف عن اإلرادة العامة والتي تشكل نوعا مسئوال عن الحرية 
العامة في المجتمع المدني ومن خالل الحرية التشاركية يصون 
المجتمع وفقه ويتحصن، والسلطة الناجمة وفق القانون ال تتجزأ 
اإلدارية  السلطة  هذه  على  اتفقت  التي  المجتمعية  الحرية  عن 

للمجتمع ذاته.
وفي هذا اإلطار ينتقد روسو نظرية مونتسكيو في الفصل بين 
األثر  ذات  القرارات  تتخذ  التي  العامة هي  فاإلرادة  السلطات, 
كونها  في  التنفيذية  السلطة  عمل  ويتجلى  القوانين.  أي  العام, 
المتصرفة بالقوة العامة, وهي التي تتكفل بتنفيذ القوانين, إذ أن 
الميثاق  أساس  يقوض  المطلقة  الشعب  يحد من سلطة  كل عقد 
ال  الذين  األفراد  في  الكاملة  ثقته  يضع  فروسو  االجتماعي. 
تحركهم سوى المصلحة المشتركة والرؤية المجتمعية المتحددة 

والمتفاعلة مع اإلرادة العامة للمجتمع الذي اختاره بنفسه
وتبرز قيمة وراهنية العقد االجتماعي عند جان جاك روسو في 
كونها فتحت أفقا جديدا للتفكير في الشؤون السياسية للمجتمعات، 
األخالق  ميتافيزيقا  »أسس  كتابه  في  يحدد  روسو  أن  فنالحظ 
للفعل  المؤسسة  المجتمعية  األخالقية  القواعد  من  مجموعة   «
السياسي والقانوني، يركز فيها أن الفرد الذاتي والحر والمثالي 
ن مجتمعا  والمسئول والمنتمي إلى قضايا مجتمعه يستطيع أن يكّوِ

كامال، ويمكن تجميلها في ثالثة صيغ:

- »اعمل دائما بحيث يكون في استطاعتك أن تجعل 
من قاعدة فعلك قانونا كليا للطبيعة«

- »اعمل دائما بحيث تعامل اإلنسانية في شخصك 
وفي شخص اآلخرين كغاية ال كمجرد وسيلة«

- »اعمل دائما بحيث تكون إرادتك باعتبارك كائنا 
ناطقا هي اإلرادة المشرعة الكلية«

اإلنسان الكلي الذي يحاول إيجاده وفق هذه القواعد 
) قوانين ثابتة ( يعتبر بمثابة االستدالل على مبدأ 
والعدالة  االجتماعي،  العقد  في  االجتماعية  العدالة 
تتكون عندما تكون الحقة للفعل المجتمعي المنعقد 
»مبدأ  وعقد  واتفق  واجتمع  تم  أجله  ومن  عليه 
يعينه  الذي  القانون  »طاعة  »و  الحرية  قانون  أو 

اإلنسان لنفسه«.

خامساً- رؤية أوجالن في العقد االجتماعي
األول  الجزأين  في  وخاصة  مرافعاته  كل  وفي  أوجالن  يعتقد 
الحضارة  نحو  السومرية  الكهنة  دولة  من  مجلد:  من  والثاني 
الديمقراطية، أن ذهنية اإلنسان الثائر وحاجته إلى إدراك حريته، 
إلى  الطبيعي  المجتمع  من  فقط  وليس  تطوره  وراء  كانت  قد 
المجتمع النوعي positive« »، وإنما كان السبب وراء تشكل 
أولى نويّات الحضارة في الميزوبوتاميا والتي سماها أوجالن) 
مجتمع الكالن( والذي تطور إلى القبيلة والعشيرة و حتى ظهور 

المجتمعات البسيطة والمعقدة الحالية.

خاص  بشكل  الطبقي  والمجتمع  عام  بشكل  المجتمع  تقسيم  إن 
ظهور  على  نفسه  الوقت  في  والشاهد  السبب  كانت  )الملكية 
داخل  منتظما  تكامال  تتضمن  مراحل  إلى  الطبقي(  المجتمع 
المجتمع، رغم كونه ضروريا لما يقتضيه الجوهر، فأنه يجلب 
معه محذورات هامة، و هناك جدل يتعلق بالنهج الذي يتم فيه 
الواجب  األساسية  المعايير  و جدل حول  الظواهر،  هذه  تناول 
االعتماد عليها أثناء اجراء هذا التقسيم، إذ من الممكن أن يؤدي 
االعتماد على العوامل المختلفة إلى اجراء تقسيمات متنوعة بل 

و متناقضة فيما بينها.

تمكنت  الموجودة  حالتها  عن  ترتضى  لم  التي  الثائرة  الذهنية 
الحروب  في  ظهرت  االخفاقات  وهذه  اخفاقات،  سلسلة  بعد  و 
وجود  إلى  وأدت  الطبيعي،  المجتمع  في  اإلنسان  عاشها  التي 
احتراب بين المجتمعات المسيّرة الذاتية، ولكن دون وجود نظام 
دفاع ذاتي يضمن لها الدوام، وهذا بدوره يعود إلى عدم اختمار 
المجتمع  نحو  االنتقال  المطلوبة،  بالتجربة  الذهنية  وتشريب 
بتأمين  والمتعلقة  النفعية  الموجودات  عدمية  سببته  الوضعي، 
الحاجات األنسية والمتعلقة ذاتها إلى علة عدم وجود »ضامن 
فنشوء  بالعقد االجتماعي،  الجمعي« والمقصود منه  االستقرار 
أو  العضوية  الذهنية  سبّبتها  االجتماعي  العقد  إلى  الوصول  و 
يتبعه كلي،  إلى استقرار جزئي  الثائرة من حالة عدم استقرار 
آلية االنتقال يكمن في األمة الديمقراطية، والتي يعتبرها أوجالن 
بمثابة العقد االجتماعي الكبير للشرق األوسط المختل توازنه، و 

بحثه الدؤوب عن الحل الديمقراطي في تأكيده من خالل:

األمة  كينونة  على  يَُدلُِّل  ُصلبِه  في  الديمقراطي  الحل   .....(  
الديمقراطية، وعلى ظاهرةِ إنشاِء المجتمعِ لذاتِه كمجتمعٍ وطنّيٍ 
ديمقراطّي. أي إنه ال يعني التحوَل إلى أمٍة أو الخروَج منها على 
يِد الدولة. بل يعني انتفاَع المجتمعِ بذاِت نفِسه من حقِّه في إنشاِء 
نفِسه كأمٍة ديمقراطية. والحاُل هذه، يتعيُن إعادةُ تعريِف األمة. 
إلى عدِم وجوِد تعريٍف واحٍد فقط لألمة.  يتوجُب أوالً اإلشارةُ 
فلدى إنشائِها بِيَِد الدولِة القومية، فإّن أعمَّ تعريٍف لألمِة هو أنها 
لصفوفِها،  ُد  الُمَوّحِ العامُل  هو  االقتصاُد  كان  وإذا  الدولة.  أمةُ 
فبالمقدوِر تسميتُها بأمِة السوق. في حين إّن األمةَ التي يَُسوُد فيها 

القانون هي أمةُ القانون.
 كما وبالمستطاعِ إطالُق تسمياِت األمِة السياسيِة واألمِة الثقافيِة 
ِملّة.  باألساِس  فيُسمى  الدين،  ُده  يُوّحِ الذي  المجتمُع  أما  أيضاً. 
عينِه  الديِن  تحت شمسيِة  المنضويةُ  الِملَُل  مجموُع  هي  واألمةُ 
المشترُك  المجتمُع  فهي  الديمقراطية،  األمةُ  أما  ُدها.  يَُوّحِ الذي 
بإرادتِهم  الحرةُ  والمجموعاُت  األحراُر  األفراُد  نُه  يَُكّوِ الذي 
هي  الديمقراطية،  األمِة  في  دةُ  والُمَوّحِ الالحمةُ  والقوةُ  الذاتية. 
االنتماَء  َر  قرَّ الذي  المجتمعِ  ومجموعاِت  ألفراِد  الحرةُ  اإلرادةُ 
إلى نفِس األمة. بينما المفهوُم الذي يربُط بين األمِة واالشتراِك 
الدولة،  أمةَ  ُف  يُعَّرِ فهو  والتاريخِ،  والسوِق  والثقافِة  اللغِة  في 
والتي ال يُمكُن تعميُمها، أي طرُحها كمفهوٍم وحيٍد ومطلٍق لألمة. 
ومفهوُم األمِة هذا، والذي يتبنى االشتراكيةَ المشيدة؛ هو مضادٌّ 
كِر أّن هذا التعريَف الذي صاَغه  لألمِة الديمقراطية. ونخصُّ بالذِّ
الكامنِة  األسباِب  أهّمِ  أحُد  هو  السوفييتية،  روسيا  بشأِن  ستالين 
وراء انهياِر االتحاِد السوفييتّي. وإذ ما لَم يتحقْق تخطي تعريِف 
المطلق،  بالطابعِ  الرأسماليةُ  الحداثةُ  صبغَته  الذي  هذا  األمِة 
فإّن حلَّ القضايا الوطنيِة سيستمرُّ في المعاناةِ من حالِة تأزٍم ال 
مخرَج منها بكّلِ معنى الكلمة. وكوُن القضايا الوطنيِة ال تنفكُّ 
مستمرةً حتى اآلن وبكّلِ وطأتِها طيلةَ سياٍق يمتدُّ ألكثر من ثالثِة 
قروٍن بأكمِلها، إنما هو على عالقٍة كثيبٍة بهذا التعريِف الناقِص 

والمطلق.
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صالــح مســلم: لدينــا نضــال مشــرك ســابق يف هــذا الصــدد وســيزداد, وأكدنــا عــى 

مواقفنــا الثابتــة يف طريــق تحقيــق الوحــدة الوطنيــة الكرديــة
بتاريــخ 20 كانــون الثــاين 2022قــام الســيد بافــل 
الكردســتاين  الوطنــي  االتحــاد  طالبــاين رئيــس 
برفقــة قائــد قيــادة املنطقــة الوســطى للتحالــف 
ــا  ــارة إىل شــال ورشق ســوريا, والتقي ــدويل بزي ال
بقيــادة قــوات ســوريا الدميقراطيــة, وأيضــاً جــرى 
ــة  ــع الرئاس ــي م ــل طالبن ــيد باف ــن الس ــاء ب لق
  PYDالدميقراطــي االتحــاد  لحــزب  املشــركة 
)صالــح مســلم( و)آســيا عبــد اللــه( وعضــوة 

ــف(. ــوزة يوس ــزب )ف ــية للح ــة الرئاس الهيئ
وحــول تفاصيــل هــذا اللقــاء أوضــح )صالــح 
ــا  ــا PYD ملوقعن مســلم( الرئيــس املشــرك لحزبن
القضايــا  عــن  الحديــث  تــم  أنــه  االلكــروين 

املشــركة بــن الطرفــن السياســين, وقــال:
العاقــات بيننــا كحــزب االتحــاد الدميقراطــي 
بأنهــا  تتميــز  الكردســتاين  الوطنــي  واالتحــاد 
ــت  ــدة, وكان ــنوات عدي ــذ س ــة من ــات وثيق عاق
هــذه الزيــارة إىل شــال ورشق ســوريا بــادرة 
جيــدة مــن قبــل الســيد بافــل طالبــاين, والقضايــا 
ــل  ــذي حص ــم ال ــتها والتفاه ــت مناقش ــي مت الت
ــدة  ــاء وح ــاس لبن ــر األس ــكل حج ــن أن تش ميك
الكرديــة يف  بــن األحــزاب  أو تنســيق  كرديــة 

األجــزاء األربــع مــن كردســتان.
ــة  ــت غريب ــادرة ليس ــذه املب ــلم أن ه ــد مس وأك

عــى الســيد بافــل طالبــاين, إذ أن املرحــوم 
جــال طالبــاين كان يســعى دامئــاً لتحقيــق 
األطــراف  بــن  وتنســيق  وحــدة  هكــذا 

وأضــاف: الكردســتانية,  السياســية  
الــذي  اللقــاء  بهــذا  نحــن كحــزب ترشفنــا 
ــا,  ــق بحزبين ــي تتعل ــا الت متحــور حــول القضاي
والوضــع الســوري عامــًة والكــردي بشــكل 
خــاص, وركزنــا عــى الوضــع الكــردي مــن 
حيــث توحيــد صفــوف األحــزاب الكردســتانية 
آفــا,  أو يف روج  باشــور كردســتان  ســواء يف 
بــادرة  ســيكون  اللقــاء  هــذا  أن  ونعتقــد 
لتحقيــق املزيــد يف ســبيل هــذه الوحــدة التــي 
يتطلــع إليهــا شــعبنا الكــردي يف جميــع أجــزاء 
ــان  ــان سياســيان كردي كردســتان, ونحــن كطرف
ــدد  ــذا الص ــابق يف ه ــرك س ــال مش ــا نض لدين
ــا الثابتــة  ــا عــى مواقفن ــا أكدن وســيزداد, وكان

يف طريــق تحقيــق الوحــدة الوطنيــة الكرديــة, 
كردســتان  داخــل  يف  أنشــطة  كحــزب  ولدينــا 
وخارجهــا عــى الصعيــد العاملــي, وهنــاك متثيــل 
ــث  ــن حي ــتاين م ــي الكردس ــاد الوطن ــر لاتح كب
املمثليــات والكــوادر يف جميــع أنحــاء أوروبــا, 
زيــادة  عــى  الطرفــان  نحــن  تعهدنــا  وقــد 
التنســيق يف مســاعينا حيــث يوجــد بيننــا تنســيق 

ونحــن  الدوليــة,  االشــراكية  ســابق يف مجــال 
كحزبــن مشــركان يف منظمــة االشــراكية الدوليــة 
ــاً  ــراً, وأصــدرت بيان ــا مؤخ ــدت مؤمتره ــي عق الت
تضمــن الشــأن الكــردي عــر جهــود حزبينــا, فقــد 
ــد  ــا )آســيا عب اشــركت الرئيســة املشــركة لحزبن

ــًة. ــت كلم ــر وألق ــذا املؤمت ــه( يف ه الل
واختتم )صالح مسلم( حديثه بالقول:

واللقــاءات  االجتاعــات  مــن  العديــد  هنــاك 

ــعى  ــن نس ــا, ونح ــن حزبين ــا ب ــة يف أوروب املكثف
حزبينــا  بــن  ليــس  النهــج  هــذا  تعميــق  إىل 
ــتانية  ــزاب الكردس ــم األح ــد ض ــا نري ــط, وإمن فق
األخــرى إىل هــذه الجهــود املشــركة, ونتمنــى أن 
تتــوج هــذه الجهــود مبــا يــريض شــعبنا يف باشــور 
قــدر  عــى  نكــون  وأن  آفــا,  وروج  كردســتان 

ــا. ــى عاتقن ــاة ع ــؤولية امللق املس

 من يتحمل مسؤولية جرمية " قتل " املحامي لقامن حنان يف عفرين املحتلة؟ 

دأبــت االســتخبارات الركيــة وبتعليــات مــن رأس نظامها الســيايس 

ــل  ــن، عــى اختطــاف وتهجــر وقت ــا عفري ــذ احتاله ــان، من أردوغ

مواطنــي عفريــن والقــرى املجــاورة لهــا، وبطشــت هــذه املنظومــة 

الفاشــية باملــوروث الثقــايف واإلرث التاريخــي يف املنطقــة إلحــداث 

أكــر تغيــر دميغــرايف فيهــا، ومل يســلم مــن عمليــات الخطــف 

والقتــل هــذه ال املدنيــون "األطفــال والنســاء والعجائــز" وال النخــب 

ــاء وأســاتذة ومحامــون" ومــن آخــر عمليــات القتــل  املثقفــة "أطب

املوجهــة ضــد الشــخصيات التــي وقفــت يف وجــه محتــي عفريــن 

هــي عمليــة اختطــاف وقتــل املحامــي والناشــط الحقوقــي "لقــان 

حنــان بــن حميــد" مــن أهــايل قريــة حــج قاســمو ناجيــة معبطــي.

وحــول هــذا املوضــوع تحديــداً، راســل املوقــع اإللكــروين لصحيفــة 

 pyd االتحــاد الدميقراطــي

االنســان  "منظمــة حقــوق  باســم  الناطــق  إبراهيــم شــيخو" 

-عفريــن 

ــن  ــم يف عفري ــذي كان يقي ــان" ال ــان حن ــي "لق ــف املحام »اختُط

ــاء  ــوم الثاث ــة ي ــتخبارات الركي ــل االس ــن قب ــة" م ــي "محمودي بح

بتاريــخ 20 /12/ 2022، وبعــد يومــن مــن اختطافــه أخــروا أ ذويــه 

بأنــه فقــد حياتــه يف مشــفى الرشطــة العســكرية يف عفريــن.

 وأضــاف: نعلــم أنــه تعــرض للتعذيــب والتنكيــل مــن قبــل 

ــه  ــم ل ــم عقــب مطالبته ــه بوجهه ــر وقوف ــة إث االســتخبارات الركي

ــاوات. ــع إت ــة إىل دف ــم إضاف ــكنية له ــقة س ــليم ش بتس

"لقــان حنــان" يف  املغــدور  املحامــي  أن  إىل  وأشــار "شــيخو" 

ــن  ــغ 7500 دوالر يف7/36 /2020 لك ــم مبل ــع له ــابق دف ــت س وق

االســتخبارات الركيــة مارســوا عليــه ابتــزازاً ماديــاَ.

ولفــت شــيخو يف هــذا الســياق إىل أن ذوي "لقــان حنــان" كانــوا 

ــاء  ــة لق ــتخبارات الركي ــا االس ــب به ــي تطال ــة الت ــون الفدي يدفع

اإلفــراج عنــه إاّل أنهــم فوجئــوا بخــر وفاتــه يف املشــفى العســكري 

ــن. بعفري

وتابــع شــيخو: وســائل اإلعــام واألجهــزة األمنيــة والقضائيــة التابعــة 

رَت الحقائــق يف ضبــط الرشطــة  لاســتخبارات الركيــة يف عفريــن زوَّ

التــي تقــول بــأن املحامــي "لقــان حنــان" فقــد حياتــه إثــر جلطــة، 

ــب،  ــرّض للتعذي ــه تع ــنِّ بأن ــة تب ــة والواضح ــور املتداول ــن الص لك

ــايئ  ــه جــرّاء الصعــق الكهرب ــه فقــد حيات وتوضــح هــذه الصــور أن

الــذي يــدل عليــه ازرقــاق جســمه خاصــة أصابــع القدمــن.

ورأى "ابراهيــم شــيخو" أن الســلطات الركيــة هــي املســؤولة 

بالدرجــة األوىل عــن مقتــل املحامــي "لقــان حنــان".

ــَل "شــيخو" منظــات حقــوق االنســان الدوليــة املرتبطــة  وحمَّ

مبجلــس األمــن الــدويل مســؤولية هــذه االنتهــاكات والجرائــم مــن 

ــال. ــاف واالعتق ــب واالختط ــت التعذي ــل تح قت

ــدنا  ــات وناش ــن البيان ــر م ــدار الكث ــا بإص ــا قمن ــم أنن ــال: رغ وق

املنظــات وزودناهــم باألدلــة والوثائــق إلجــراء تحقيــق دويل 

املنتهكــة  الجهــات  تلــزم  قــرارات  وإصــدار  الجرائــم  يف هــذه 

"االســتخبارات الركيــة والفصائــل والرشطــة"، لكــن حتــى اآلن تبقــى 

ــح  ــى مصال ــي ع ــة تطغ ــح الدولي ــط ألن املصال ــق فق ــد التوثي قي

ــدويل. ــع ال ــاق املجتم ــى نف ــدل ع ــا ي ــعوب، م الش

ــر املرصــد الســوري  ــد الرحمــن" مدي ــه قــال "رامــي عب مــن جانب

لحقــوق االنســان

أن حادثــة قتــل املحامــي والناشــط الحقوقــي "لقــان حنــان" عــى 

ــه بيومــن ُضمــت لحــوادث  ــة بعــد اعتقال ــد االســتخبارات الركي ي

القتــل املســتمر واإلجــرام واالنتهــاكات مــن قبــل قــوات االحتــال 

الــريك والفصائــل العاملــة مــع هــذه القــوات، ويــأيت ذلــك يف إطــار 

ــن  ــاء عفري ــن أبن ــى م ــا تبق ــن وم ــايل عفري ــاب أه ــة إره محاول

املحتلــة الذيــن مل يهّجــروا أو ينزحــوا نتيجــة العمليــات العســكرية 

ــات  ــرك املنظ ــاذا مل تتح ــؤال مل ــن الس ــام 2018، لك ــة يف ع الركي

ــة الســورية املعارضــة لنظــام بشــار األســد واملوجــودة يف  الحقوقي

أوربــا والتــي تتبــاىك عــى إجــرام بشــار األســد وانتهاكاتــه لحقــوق 

ــق  ــا بح ــا وفصائله ــرام تركي ــن إج ــر ع ــض النظ ــا تغ ــان بين االنس

ــة.  ــاء املناطــق املحتل أبن
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الهجوم على مقر جمعية الثقافة الكردية في باريس هو هجوم ممنهج 
ضد الكرد وضد كل القوى الديمقراطية

متفرقات

وطالــب البيــان »الجهــات الرســمية يف فرنســا بــرورة الكشــف 

ــرأي  عــن مابســات هــذا العمــل اإلرهــايب يف وقــت عاجــل لل

العــام الكــردي والعاملــي، واتخــاد أرسع اإلجــراءات ضــد الجنــاة 

القتلــة وكشــف حقيقــة مــن يقــف وراء العمليــة دون أي 

تحفــظ«.

ــامل، ومنظــات  ــة، يف الع ــية الدميقراطي ــوى السياس ــا »الق ودع

املجتمــع املــدين الحقوقــي واإلنســاين وكل أصدقــاء شــعبنا 

الكــردي، والقــوى الكردســتانية واألوروبيــة والعربيــة وغرهــا، 

ــية  ــة الفرنس ــى الحكوم ــط ع ــح والضغ ــف واض ــاذ موق باتخ

ــة«. ــس األوىل والثاني ــزرة باري ــة مج ــف حقيق لكش

 كــا دعــا »إىل الوحــدة وااللتفــاف حــول بعضنــا البعــض؛ 

ألنهــا الضامنــان لوحــدة مواقفنــا ووحــدة نضالنــا ملنــع 

القــوى اإلرهابيــة والجهــات الداعمــة لهــا مــن مارســة اإلبــادة 

ــا«. ضدن

مجــدداً أكــد مكتــب العاقــات العامــة يف مجلــس ســوريا الدميقراطيــة عــى 

صوابيــه الــرؤى واملواقــف التــي يتخذهــا مجلــس ســوريا الدميقراطيــة بتأكيــده 

عــى الحــل الســوري – الســوري وقيادتــه ملســار وطنــي يجمــع طيفــاً واســعاً 

مــن النخــب الســورية وفعالياتهــا املجتمعيــة.

ــة األعضــاء  ــذي حــره غالبي وبحــث االجتــاع الســنوي ملكتــب العاقــات ال

ــى الســاحة  ــة ع ــية الجاري ــارج؛ األوضــاع السياس ــس يف الخ ــات املجل وممثلي

ــف الســوري. ــة وانعكاســاتها عــى املل ــة والدولي الســورية واإلقليمي

وتطــرق االجتــاع للهجــات الركيــة األخــرة عــى شــال ورشق ســوريا، ومــا 

ــودة  ــبة لع ــة مناس ــق بيئ ــتقرار وخل ــان واالس ــدم األم ــة ع ــن حال ــببه م تس

ــامل. ــم والع ــى اإلقلي ــر ع ــر كب ــكيلها خط ــش، وتش داع

وأفــاد خلــف داهــود، عضــو مكتــب العاقــات، أنهــم يف املكتــب شــددوا عــى 

أهميــة مســار الحــوار السوري-الســوري يف التســوية السياســية بعيداً سياســات 

ــا حــل،  ــي أتبعــت سياســات ال ــة الت ــة والدولي ــدات اإلقليمي ــاور واألجن املح

وتســببت بكــوارث إنســانية، وأوصلــت الســورين إىل حيــاة ال تطــاق يف ظــل 

األوضــاع االقتصاديــة واملعيشــية املرديــة يف ســوريا.

ــريك  ــام ال ــدؤوب للنظ ــعي ال ــن الس ــذر م ــاع ح ــود أن االجت ــح داه وأوض

األمــن  تثبيــت  إىل  الســاعية  جهودهــا  وتقويــض  الذاتيــة  اإلدارة  لــرب 

واالســتقرار والحفــاظ وحــدة األرايض ســوريا، وتعميــق أوارص األخــوة واللحمــة 

الوطنيــة بــن مختلــف مكونــات ورشائــح الشــعب الســوري، ألجــل الوصــول إىل 

ــاد. ــة يف الب ــي األزم ــال الدميقراطــي وينه ــن االنتق حــل ســيايس يؤم

ــات  ــب العاق ــة ملكت ــاع التنظيمي ــاع األوض ــث االجت ــر بح ــب آخ ــن جان وم

وأكــد عــى رضورة رفــع وتــرة النضــال والتواصــل مــع كافــة األطــراف الســورية 

يف الداخــل والخــارج ودعــم الجهــود الســاعية لعقــد مؤمتــر القــوى الوطنيــة 

ــة الســورية. والدميقراطي

 من النخب السورية وفعالياتها املجتمعية
ً
 واسعا

ً
مسد يسعى لقيادة مسار وطني يجمع طيفا

مؤسسات املجتمع املدين يف شامل ورشق سوريا تدعو األمم املتحدة إىل وقف الهجامت الركية

ــدين  ــع امل ــات املجتم ــن مؤسس ــٌة م ــت مجموع دع

مبشــاركة اتحــاد اإلعــام الحــّر عــر بيــان لهــا، األمــم 

الركيــة عــى شــال  الهجــات  املتحــدة لوقــف 

ــوريا. ــي س رشق

وأُلقــي البيــان أمــام مبنــى األمــم املتحــدة يف مدينــة 

مؤسســة   18 ممثــي  بحضــور  القامشي/قامشــلو، 

ــة _  ــات )االنكليزي ــاث لغ ــان بث ــرأ البي ــة، وقُ مدني

ــة(. ــة _ الكردي العربي

وقــال البيــان، “نحــن كمجتمــع مــدين يف شــال رشقي 

ــات  ــف الهج ــدة إىل وق ــم املتح ــو األم ــوريا، ندع س

الركيــة، وبالرغــم مــن هــذه العمليــات التــي شــنتها 

تركيــا ال تــزال املؤسســات الدوليــة املعنيــة تلتــزم 

الصمــت”.

وأضــاف البيــان، منــذ العرشيــن مــن ترشيــن الثــاين/ 

نوفمــر وحتــى اليــوم ترتكــب الدولــة الركيــة جرائــم 

حــرب حيــث قتلــت 19 مدنيــاً بينهــم نســاء وأطفــال 

وعاملــون يف كجــال الصحــة وصحفيــون.

ومــن بــن املدنيــن الذيــن فقــدوا حياتهــم الصحفــي 

ــريك يف  ــذي اســتهدفه القصــف ال ــه ال عصــام عبدالل

العرشيــن مــن الشــهر الفائــت يف مدينــة ديــرك، 

ــي ســوريا. ــى شــال رشق أق

ــوق  ــارخ لحق ــاك ص ــة وانته ــتهدافه جرمي ــر اس واعتُ

اإلنســان، وأدان بــدوره اتحــاد اإلعــام الحــر ومنظمــة 

ــة اســتهداف  مراســلون بــا حــدود واليونســكو عملي

نقــل  يف  املهنــي  واجبــه  تأديــة  أثنــاء  الصحفــي 

ــة. الحقيق

وأشــار البيــان إىل أنَّ مؤسســات املجتمــع املــدين 

التواقيــع  جمــع  بحملــة  قامــت  عــرش،  الثانيــة 

لدعــوة املؤسســات الدوليــة وعــى رأســها األمــم 

ــت  ــة قام ــال الحمل ــا، وخ ــر صمته ــدة إىل ك املتح

ــدين وشــخصيات  ــع م ــة ومؤسســة مجتم 300 منظم

سياســية واعتباريــة ومثقفــة مــن 29 دولــة مــن دول 

العــامل بالتوقيــع عــى العريضــة التــي طالبــت األمــن 

العــام لألمــم املتحــدة باتخــاذ إجــراءات لوقــف 

الهجــات الغــر مرشوعهــا عــى األهــايل شــال رشق 

ــوريا. س

ويف نهايــة البيان،طالبــت املؤسســات املدنيــة مجــدداً 

اإلنســانية  مبســؤوليتها  بالوفــاء  املتحــدة  األمــم 

والحقوقيــة لوقــف هجــات الدولــة الركيــة املتكــررة 

والغــر رشعيــة عــى شــال رشقــي ســوريا، وحايــة 

أرواح املدنيــن.
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فعاليات » أيام قامشلو الثقافية«

إحياء الذكرى الثانية لرحيل الفنان محمد علي شاكر
أحيــت هيئــة الثقافــة يف إقليــم الجزيــرة واتحــاد املثقفــن 

يف إقليــم الجزيــرة، الذكــرى الســنوية الثانيــة لرحيــل 

الفنــان )محمــد عــي شــاكر(، خــال أمســية فنيــة وأدبيــة، 

مبدينــة قامشــلو.

وأصدقــاؤه  الراحــل  الفنــان  عائلــة  األمســية  وحــر 

والعــرشات مــن املثقفــن واألدبــاء، وذلــك يف مركــز محمــد 

شــيخو للثقافــة والفــن يف الجهــة الغربيــة ملدينة قامشــلو، 

ووضعــت  يف املــكان صــورة الفنــان الراحــل محمــد عــي 

شــاكر وآلتــه املوســيقية )العــود(.

ــدأت األمســية بالوقــوف دقيقــة صمــت إجــاالً ألرواح  ب

الشــهداء، تــاه إلقــاء أبيــات شــعرية تخليــداً لذكــرى 

ــل  ــن قب ــت م ــاكر( قرئ ــي ش ــد ع ــل )محم ــان الراح الفن

ــاكر. ــم ش إبراهي

وأعــرب صديــق الفنــان الراحــل، عمــر عفــديك، عــن مــدى 

ســعادته بتواجــد »جميــع هــذه الشــخصيات هنــا اليــوم 

ــم  ــا، رغ ــق دربن ــل وصدي ــان الراح ــرى الفن ــد ذك لتخلي

ــة التــي متــر بهــا مناطــق شــال ورشق  الظــروف العصيب

ســوريا وخاصــة املناطــق املحتلــة منهــا، إال أن تواجــد 

ــاً باملســتقبل«. ــوم يعطــي أم ــة الي ــاء املنطق أبن

وأضــاف عفــديك بأنــه تعــرف عــى الفنــان الراحــل محمــد 

ــن  ــل كان م ــان الراح ــأن الفن ــام 1973 وب ــاكر ع ــي ش ع

الشــخصيات املحبــة للفــن مــن رســم وغنــاء وكتابــة 

الشــعر، باإلضافــة إىل األعــال األخــرى التــي قــام بهــا مــن 

ــه  ــر واقع ــال لتطوي ــن األع ــا م ــة وغره ــارة وصناع تج

ــي. ــي والفن املعي

تلتــه كلمــة الفنــان ســمر أوركيــش، مــن ناحيــة عامــودا 

ــان  ــع الفن ــاه م ــذي قض ــت ال ــن الوق ــا ع ــدث خاله تح

الراحــل والصعوبــات التــي واجههــا الفنــان الراحــل بعــد 

ــن  ــت م ــا احتل ــه عندم ــة رسي كاني ــن مدين ــه م خروج

قبــل دولــة االحتــال الــريك، وذكــر قــول الفنــان الراحــل 

محمــد عــي شــاكر »رسي كانيــه مل تكــن فقــط مدينتــي 

التــي أعيــش فيهــا بــل كانــت موضــع اإللهــام واإلحســاس 

بالنســبة يل، كل مــا ذهــب يف رسي كانيــه بعــد احتالهــا مل 

يهــزين كــا هــزين فقــدان دفــر ذكريــايت ومؤلفــايت طــوال 

مســرة حيــايت«.

ألقتهــا  شــعرية  وقصائــد  أبياتــاً  الفعاليــة  وتضمنــت 

عضــوة اتحــاد املثقفــن يف إقليــم الجزيــرة، أناهيتــا ســينو، 

ــو  ــن كاوا كايل ومم ــا كل م ــيقية قدمه ــات موس ومعزوف

عبــد الرحمــن، وتخلــل األمســية عــرض ســنفزيون للفنــان 

ــه،  ــة حيات ــن رحل ــدث ع ــو يتح ــاكر، وه ــي ش ــد ع محم

ــة. ــرته الفني ومس

واختتمــت األمســية بتقديــم سلســلة مــن أغــاين الراحــل 

ــن  ــن الفنان ــة م ــل مجموع ــن قب ــاكر، م ــي ش ــد ع محم

الدرباســية«، )ســمية محمــد، ســلان  الكــرد »فرقــة 

ــو(. ــن تعل ــم، هوج إبراهي

وتــويف الفنــان الكــردي الراحــل وعضــو اتحــاد املثقفــن يف 

إقليــم الجزيــرة، محمــد عــي شــاكر، يف الـــ24 مــن كانــون 

األول 2020 عــن عمــر ناهــز 74 عامــاً، يف مدينــة قامشــلو 

ووري جثانــه الــرى يف مدينــة عامــودا.

برعايــة  هيئــة الثقافــة والفــن نظــم فعاليــات »أيــام 

آفــاي  اتحــاد مثقفــي روج  الثقافيــة« نظــم  قامشــلو 

ــة،  ــعرية وقصصي ــيات ش ــن أمس ــي تتضم ــتان  الت كردس

وجلســات حواريــة وعــروض أفــام ســينائية ومرحيــة.

كذلــك نظمــت »قلعــة كافيــه« بالتعــاون مــع هيئــة 

الثقافــة يف إقليــم الجزيــرة، وســيتضمن برامجهــا أمســيات 

شــعرية وقصصيــة، جلســات حواريــة وعــروض أفــام 

ــن  ــة، م ــة والعربي ــن الكردي ــة باللغت ــينائية ومرحي س

ــدار  ــى م ــعة وع ــى التاس ــاءاً حت ــة مس ــاعة السادس الس

ــاري. ــون األول الج ــى 30 كان ــام حت ــرشة أي ع

ــة صمــت  ــوف دقيق ــوم األول بالوق ــات الي ــدأت فعالي وب

ــة الثقافــة يف  إجــاالً ألرواح الشــهداء، وإلقــاء عضــو هيئ

ــى  ــى ع ــة أثن ــف، كلم ــد خل ــد املجي ــرة عب ــم الجزي إقلي

هــذه املبــادرات الثقافيــة، ملــا لهــا مــن دور يف إغنــاء 

والشــعراء  املثقفــن  بــن  والتقــارب  املنطقــة  ثقافــة 

والجمهــور.

فعاليات معرض الفن التشكييل بدروته الثالثة يف كوباين

ــه  ــن التشــكيي بدروت ــات معــرض الف نُظمــت فعالي

الثالثــة، هــذا العــام يف صالــة الفــرات يف مدينــة 

كوبــاين، بــإرشاف مركــز باقــي خــدو للثقافــة والفــن، 

تحــت شــعار »ألواننــا أقــوى من أصــوات أســلحتكم«، 

حيــث شــارك فيــه 15 فنان/ـــة مــن الفئــة الشــابة، بـــ 

60 لوحــة، أغلبهــا رســمت بالفحــم.

ــا األول  ــدأت يومه ــد ب ــرض، ق ــات املع ــت فعالي وكان

ــن  ــاح تضم ــل افتت ــاري، بحف ــون األول الج يف 22 كان

ــرّم  ــاين، كُ ــان حســن خ ــة للفن ــرات غنائي ــم فق تقدي

ــل  ــن قب ــرض م ــاركون يف املع ــون املش ــا الفنان بعده

ــرض. ــي املع منظم

ــم معــرض الفــن التشــكيي بدورتــه الثالثــة يف  واختُت

مدينــة كوبــاين بعــد تقديــم 60 لوحــة لـــ 15 فنــان/

ـــة، وســط حضــور كبــر عــى مــدى 3 أيــام متتاليــة.

ــة  ــات مختلف ــت لوح ــة، عرض ــام متتالي ــال 3 أي وخ

عــن الواقــع املعــاش يف املنطقــة مــن ثــورات وأزمات؛ 

ــز  ــي؛ رم ــا أمين ــة، جين ــا صــورة الشــابة الكردي أهمه

ــور  ــران، وص ــات وإي ــعبية يف روجه ــة الش االنتفاض

ــات. ــات الكردي املقات
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منظامت نسوية يف شامل ورشق سوريا تدين مجزرة باريس الثانية

املرأة

أدانــت منظمــة ســارا لمناهضــة العنــف ضد 
المــرأة واتحــاد المــرأة اإليزيديــة، مجــزرة 
لكافــة  العهــد  وجــددا  الثانيــة،  باريــس 

ــيرتهن. ــة مس ــة بمواصل ــهيدات الحري ش
فــي ســياق ردود الفعــل المناهضــة لمجــزرة 
ــارا  ــة س ــدرت منظم ــة، أص ــس الثاني باري
لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة، واتحــاد 
ــا  ــن وصلتن ــن كتابيي ــة بياني المــرأة اإليزيدي

ــا. نســختان عنهم
إلــى  أشــار  ســارا«  »منظمــة  بيــان 
تفاصيــل يــوم المجــزرة )23 كانــون األول 
الجــاري(، حيــث اســتهدف »رجل مســلح« 
مركــز أحمــد كايــا الثقافــي الكــردي الواقــع 
فــي قلــب العاصمــة الفرنســية باريــس، مــا 
أدى إلــى استشــهاد 3 أشــخاص وإصابــة 

ــن. آخري
وقــال »مــرة أخــرى، ارتكبــت الفاشــية 
التركيــة جريمــة بشــعة بحــق نشــطاء كــرد 
فــي العاصمــة الفرنســية باريــس«، مضيفــاً 

ــة  ــة اإلرهابي ــتخبارات التركي ــذت االس »نف
عــام2٠١3 فــي باريــس، عمليــة اغتيــال 
بحــق الناشــطات الثالثــة ســاكينة وليلــى 
باريــس  مجــزرة  تزامــن  وقــد  وفيــدان، 
العاشــرة  الذكــرى  اقتــراب  مــع  الثانيــة 

لمجــزرة باريــس األولــى«.
أدانــت المنظمــة فــي بيانهــا، هــذه المجزرة، 
بالكشــف  الفرنســية  الحكومــة  وطالــب 
الحقيقــة  الفــوري عــن منفذهــا وإظهــار 
وتفاصيــل العمليــة للــرأي العــام، وتقديــم 

مرتكبــي الجريمــة للعدالــة.
اإليزيديــة  المــرأة  اتحــاد  أدان  بــدوره، 
هــذه المجــزرة، وقــال: »هــذه الهجمــات 
)مجــزرة باريــس( إن دلــت علــى شــيء 
ــة  ــدول المعادي ــى ضعــف ال ــدل عل ــا ت فإنه
المــرأة  إن  حيــث  المــرأة،  حركــة  أمــام 

بنضالهــا«. نفســها  أثبتــت 
أشــار البيــان إلــى أن مجزرة باريــس الثانية 
ارتكبــت مــع اقتــراب الذكــرى العاشــرة 

لمجــزرة باريــس األولــى والتــي اســتهدفت 
الناشــطات الكرديــات )ســاكينة جانســيز، 

ــدان دوغــان(. ــى شــايلمز، وفي وليل
العهــد  جــدد  اإليزيديــة،  المــرأة  اتحــاد 
لكافــة شــهيدات حركــة الحريــة، بمواصلــة 

ــرأة،  ــة الم ــن لحرك ــن ضــد المعادي نضاله
والتصــدي لــكل مــن يحــاول االعتــداء علــى 

مكتســباتها ومقدســاتها.

ال دراسة وال عمل.. طالبان متنع النساء من العمل يف املنظامت غري الحكومية
يف خطــوة جديــدة مــن سلســلة قمعهــا لحقــوق املــرأة، أمــرت طالبــان 

املنظــات غــر الحكوميــة العاملــة يف أفغانســتان، بالتوقّــف عــن العمــل مــع 

النســاء بذريعــة »عــدم اتباعهــن قواعــد اللبــاس املناســبة«، يف قــرار يــأيت بعــد 

أربعــة أيــام مــن إعانهــا منــع الشــابات مــن الدراســة يف الجامعــة لألســباب 

نفســها.

ــر  ــات غ ــص املنظ ــى تراخي ــة ع ــن املوافق ــؤولة ع ــوزارة املس ــت ال وتذرع

ــس  ــة فران ــا وكال ــت عليه ــالة اطلع ــتان يف رس ــة يف أفغانس ــة العامل الحكومي

ــامي  ــاب اإلس ــال للحج ــدم االمتث ــأن ع ــة بش ــكاوى جديّ ــورود »ش ــرس، ب ب

وغــره مــن القواعــد املتعلّقــة بعمــل املــرأة يف املنظــات املحليّــة والدوليّــة«.

وأضافــت الــوزارة يف رســالتها املوّجهــة إىل املنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة 

ــص  ــى ترخي ــه... يلغ ــة إهــال التوجي ــه »يف حال ــس الســبت، أن ــة أم واملحلي

املنظمــة«.

ــاً  ــوزارة، وفق ــن ال ــالة م ــا الرس ــان تلّقيه ــر حكوميت ــان غ ــدت منظمت وأك

للوكالــة.

ــّدة  ــة تشــارك يف العمــل اإلنســاين يف ع ــر يف منظمــة دولي ــال مســؤول كب وق

ــق  ــه »نعلّ ــن هويت ــدم الكشــف ع ــة يف أفغانســتان، مشــرطاً ع مناطــق نائي

جميــع أنشــطتنا اعتبــاراً مــن األحــد«. وأضــاف »ســنعقد قريبــاً اجتاعــاً لكبــار 

املســؤولن مــن جميــع املنظــات غــر الحكوميــة لتقريــر كيفيــة التعامــل مــع 

هــذه القضيــة«.

ــة  ــة معني ــة غــر حكومي ــال مســؤول آخــر يعمــل يف منظمــة دولي ــك، ق كذل

ــات«. ــرة للموظّف ــة كب ــر »رضب ــة، إن الحظ ــواد الغذائي ــع امل بتوزي

ــة إّن الحظــر  ــة قائل ــو الدولي ــة العف ــرّدت منظم ــرار األخــر، غ ــى الق ورداً ع

»محاولــة مؤســفة إلقصــاء املــرأة مــن املجــاالت السياســية واالجتاعيــة 

واالقتصاديــة« يف أفغانســتان.

ــع النســاء  ــان من ــرار طالب ــام فقــط مــن ق ــأيت هــذا اإلعــان بعــد أربعــة أي ي

األفغانيــات مــن االلتحــاق بالجامعــات العاّمــة والخاّصــة إىل أجــل غــر 

مســمى، بعــد أن بــّرر مــا يســمى »وزيــر التعليــم العــايل« نــدا محمــد نديــم 

ــاب«. ــأن الحج ــات بش ــات التعلي ــزام الطالب ــدم الت ــاء »لع ــه ج ــرار بأن الق

وتــأيت هــذه الذرائــع كغرهــا مــن الذرائــع األخــرى التــي تتمســك بهــا طالبــان 

ــن  ــة م ــة طويل ــتان، وحلق ــاء يف أفغانس ــر النس ــتحكامها مبص ــة اس يف محاول

سلســلة قمعهــا املمنهــج ضــد النســاء.

ــاً  ــب مــن قندهــار امتحاناتهــم تضامن وأمــس الســبت، قاطــع نحــو 400 طال

ــة  ــتاذ يف جامع ــال أس ــارع. وق ــروا يف الش ــا تظاه ــاء، ك ــم النس ــع زمياته م

مرويــس نيــكا، طالبــاً عــدم الكشــف عــن هويتــه، إّن طالبــان فرّقــت املظاهــرة 

ــار يف الهــواء. وأطلقــت الن

مكتب تجمع نساء زنوبيا يف الرقة يعقد اجتامعه السنوي
ــنوي،  ــه الس ــا، ، اجتاع ــة وريفه ــا يف الرق ــاء زنوبي ــع نس ــب تجم ــد مكت عق

ــم  ــات التــي واجهتهــن وتقيي ــرز الصعوب حيــث ناقشــت عضــوات املكتــب أب

ــة مــن املخرجــات. مســتوى تنظيمهــن خــال العــام الحــايل، والخــروج بجمل

وحــر االجتــاع، عضــوات مــن تجمــع نســاء زنوبيا يف الرقــة وريفهــا، ومجلس 

املــرأة الســورية، ومكاتــب املــرأة يف مجلــس الرقــة املــدين، واملؤسســات املدنيــة 

والعســكرية واألحــزاب السياســية يف املدينة.

ــاه رشح  ــة صمــت إجــاالً ألرواح الشــهداء، ت ــوف دقيق ــاع بالوق ــدأ االجت ب

ــاء  ــع نس ــة لتجم ــة اإلداري ــم الهيئ ــة باس ــل الناطق ــن قب ــيايس م ــع الس الوض

زنوبيــا، خــود العيــى، والتــي اســتهلت حديثهــا بالقــول: »ال تــزال املؤامــرات 

الدوليــة مــن قبــل الــدول االســتعارية املتصارعــة، تحــاك ضــد منطقــة الــرشق 

ــر  ــعى ع ــاص، وتس ــكل خ ــوريا بش ــال ورشق س ــام، وش ــكل ع ــط بش األوس

ــا لبســط نفوذهــا يف املنطقــة«. مؤامرته

وأشــارت إىل أن اســتمرار دولــة االحتــال الــريك بشــن هجاتهــا عــى مناطــق 

شــال ورشق ســوريا، واســتهدافها للمنشــآت الصناعيــة والبنيــة التحتيــة 

الخدميــة، هــي بهــدف القضــاء عــى إرادة شــعوب املنطقــة، منوهــة »صمــت 

القــوى الدوليــة حيــال الهجــات الركيــة عــى مناطــق شــال ورشق ســوريا، 

يجعلهــا رشيكــة يف هــذه الهجــات«.

وأكــدت يف ختــام حديثهــا، »دولــة االحتــال الــريك مــن خــال جرامئهــا 

وهجاتهــا تحــاول إعــادة العثانيــة إىل املنطقــة مــن جديــد؛  ولكــن بــإرادة 

ــه  ــن نســمح بعودت ــل بهــذا االحتــال ول ــن نقب أهــايل شــال ورشق ســوريا ل

إىل مناطقنــا«.

إىل ذلــك، قــرأت عضــوة الهيئــة اإلداريــة لتجمــع نســاء زنوبيــا، نريــن 

الحســن، توجيهــات القائــد عبــد اللــه أوجــان، والتــي تضمنــت أهميــة حريــة 

ــليمة. ــات س ــاء مجتمع ــر يف بن ــا الكب ــات ودوره ــة املجتمع ــرأة يف كاف امل

تــاه عــرض مقطــع ســنفزيوين، تضمــن األعــال الســنوية ملكتــب تجمــع نســاء 

ــر  ــراءة التقري ــة إىل ق ــام الحــايل، باإلضاف ــا، خــال الع ــة وريفه ــا يف الرق زنوبي

ــا،  ــاء زنوبي ــع نس ــب تجم ــم مكت ــة باس ــل الناطق ــن قب ــع م ــنوي للتجم الس

ــف. سوســن الخل
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′Divê Fransa komkujiyê lêpirsîn bike û 
Kurdan biparêze′

aliyên li pişt sûcê were firehkirin. Ji ber dewle-
ta Tirk a dagirker bi israr e ku li her derê gelê 
Kurd hedef bigire. Divê li hember vê komkujiya 
ku duh li Parîsê pêk hatiye, hikumetên Ewropa 
li hesab û helwestên xwe vegerin.
Her wiha hate gotin divê hikumeta Fransa 
Kurdan û saziyên wan ên li Fransa biparêze 
û saziyên edaletê bi lez lêpirsînên cidî li ser 
vê yekê pêk bnin, sûcdaran û ajoyên li pey vê 
komkujiyê eşkere bikin û encamên wê bi raya 
giştî re parve bikin.

Yekitiya Parêzeran a herêma Cizîrê, xwende-
karên Zanîngeha Kobanê û Rêveberiya Sivîl 
a Demokratîk a Tebqayê Komkujiya Duyem a 
Parîsê şermezar kir.
Yekitiya Parêzeran a Herêma Cizîrê li pêş Mec-
lisa Edaleta Civakî ya Qamişloyê bi beşdariya 
endamên meclisê û endamên Meclisa Jinan 
a Edaleta Civakî daxuyaniyek da. Hevserokê 
Yekitiya Parêzeran a Cizîrê Ciwan Mihemed 
daxuyanî xwend.
Di daxuyaniyê de hate gotin edalet ew e ku ne 
tedbîr li dijî sûcdar be, lê divê lêpirsîn li ser

Ji bo wê jî di PKK’ê de jiyaneke temîz pêş 
ket, hevaltiyeke pir xurt pêş ket. Ji ber 
ku koka dîroka gelê Kurd û dîroka miro-
vatiyê ji bo xwe esas girtibû, civakbûyîn 
esas digirt, lewra jiyana ku di PKK’ê de 
pêş ketî ta ji destpêkê ve jiyana ku civakê 
esas digire ye, jiyanek komînal û demok-
ratîk e. Jiyana ku di PKK’ê de pêş ketî, di 
tevgerên din de cuda pêş ket. Milîtanên 
PKK’ê tiştekî xwe yên madî tune ye, niha 
mînak ez ku ji destpêka vê tevgerê de 
di nava tevgerê de me, tiştekî min nîne. 
Tenê cil û çeka min heye. Hevalê ku nû 
tevlê vê tevgerê dibe jî weke min e. Yanî 
ferq û cudahiyeke min û wî/ê nîne. Rêber 
Apo ev yek di vê tevgerê de pêş xist. Lew-
ma milîtaniya ku di vê tevgerê de pêş ketî, 
di ti tevgerekî de zêde pêş neketiye, cuda 
ye. Ev yek bi temamî bi hişmendiya Rêber 
Apo pêş ketiye. Ji bo wê bingeha PKK’ê 
li ser esasê dîrok, civak û koka gelê Kurd 
hat pêş xistin. Ji ber ku gelê Kurd şoreşên 
mezin jiyan kiriye û daye jiyankirin. Ji ber 
ku civakbûn di gelê Kurd û Rêber Apo de 
de xurt e, lewma xurt e. Hemû têkoşîna 
Rêber Apo li ser çi esasê ye? Li ser esasê 
ku bikaribe kêliyekê ku di her şert û mer-
cî de ji bo azadî û demokrasiyê têdikoşe 
çêbike. Di vir de jî encam wergirt, serketî 
ye. Gelekî wisa ava kir ku li Kurdistanê îro 
di hemû şertan de evîndarê azadî û de-
mokrasiyê ye, dest jê ber nade. Ji ber wê 
yê ku yê li cîhanê azadî û demokrasiyê 
dimeşînin ev gel ji bo xwe mînak werdigi-
rin. Ji bona wê PKK’ê û Rêber Apo ji xwe 
re mînak werdigirin. Wate ji bo ku siyaseta 
li ser gelê Kurd tê rêvebirin pir zailmane 
ye, Rêbertî partî û milîtaniya çêbûyî, tarz 
û şêwazê wê yê xebatê li gorî wê pêş xis-
tiye da ku bibe bersiv û bikare li dijî wê 
siyasetê bisekine, her wiha bikaribe gelê 
Kurd ji mirinê derxîne û weke hemû gelan 
bide jiyankirin. Ew jî diyalektîkek e, Rêber 
Apo di diyalektîkê de jî pir xurt e. Weke 
Rêber Apo tu kesî diyalektîk di jiyanê de 
pêk neaniye.
Çi gotiye; dibêje tu yê hem pêk bînî û bifi-
kirî, hem bifikirî û pêk bînî, yanî tu yê wan 
her duyan bi hevre bimeşînî. Yekê nexî 
pêşiya yan din. Ku tevgerek li ser vî esasî 
pêş bikeve, ti hêz nikare pêşiya wê tev-
gerê bigire.
Waye eger ku heta niha nikaribûn pêşiya 
wê bigirin, ev yek girêdayî vê rastiyê ye. Ji 
bo ku rastiya PKK’ê û Rêber Apo baş bê 
fêmkirin, dikarim mînakekê bidim; ji ber ku 
Rêber Apo heqîqetê esas werdigire, timî li 
pey heqîqetê dibeze û timî pratîkên heyî li 
darazê dixe û lêpirsîn dike û li ber çavan 
re derbas dike, wate çi rast e, çi xizmeta 
azadî û demokrasiyê dike û çi nake, timî 
vê jiyan dike.

     Di hejmara bê de berdewam dike...

Foza Yûsif: Wê di warê yekîtiya netewî de 
xebateke hevbeş were meşandin

Foza Yusuf diyar kir ku armanca serdana Tala-
banî destekdayîna destkeftiyên Kurdistanê ye û 
got: “YNK ji destpêka şoreşa Rojavayê Kurdis-
tanê ve, xwedî helwestek netewî û pir bi hêz 
bû.
Em bi vê wesîleyê spasiya hemû rayedarên 
YNK dikin. ”
Têkildarî naveroka hevdîtinê jî Foza Yusuf 
agahî dan û da zanîn ku ew li ser xeteriyên li 
dijî çar parçeyên Kurdistanê, girîngiya yekîtiya 
netewî û têkoşîna li dijî DAIŞ’ê rawestiyan e.
Foza Yûsif: Em amade ne ji hemû xebatên xiz-
meta yekîtiya netewî dikin re piştgiriyê bikin
Foza Yusuf got: “Hêzên li Kurdistanê dagirker 
in, ji bo ku destkeftiyên gelê Kurd têk bibin, di 
nava hevkariyê de ne.
Me wekî PYD got ku em ji hemû xebatên xizme-
ta yekîtiya netewî dikin re amade ne.
Hemû xebatên ku YNK di vê mijarê de dimeşîne 
em ê destek bikin û vê xebatê bi hevre bimeşî-
nin.
Di pêşerojê de wê di çarçoveya stratejiya ne-
tewî,

Taybetmendiyên PKKê... beşê (5)

meşandina xebatek hevbeş a dîplomasiyê 
xebat werin kirin..
Wan jî diyar kirin ku ji vê xebatê re amade 
ne.
Me ev biryardarî li gel birêz Bafil Talabanî 
jî dît..”
Foza Yusuf eşker kir ku Bafil Talabanî di-
yar kiriye ku ew ê heta dawiyê piştevaniya 
Rojavayê Kurdistanê bikin û ev yek anî zi-
man: “Em li ser rola YNK’ê ya di çareseriya 
pirsgirêka Suriyê de rawestiyan. Birêz Celal 
Talabanî li herêmê xwedî rolek girîng bû. 
Me jî bal kişand ku YNK dikare di aramîya 
herêmê de rolek girîng bilîze.”
Foza Yusuf diyar kir ku li ser têkoşîna li dijî 
DAIŞ’ê axivîne û got: “DAIŞ niha li Rojava, 
Bakûr û Rojhilatê Suriyeyê û Iraqê xwe dîsa 
rêxistin dike.
Herdu aliyan jî bal kişand ku ev hevkarî wê 
were domandin.
Dibe ku di dema pêş de ev hevdîtin li Silê-
maniyê jî pêk werin.”
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 Taybetmendiyên PKK’ê  ... beşê )6(

Ti caran ne derfetên amade û ne rêyên hêsan 
da pêşiya xwe. Ji ber ku dizane li Kurdistanê 
rihetî nîne, dizane ku tu çi bikî tu yê bi xwe bikî, 
kesekî ku tiştekî bide te nîne, ji ber ku her kes 
li dijî te ye û dixwaze te ji holê rake. Tu yê bi 
xwe bawer bikî, ji bo xwe têbikoşî û ger bixwazî 
tiştekî bi dest bixî tu yê têkoşîna xwe pêş bixî, 
çareseriyê jî di xwe de pêş bixî. Ger ku te ev yek 
esas girt wê çaxê tu dikarî têkoşîna azadî û de-
mokrasiyê pêş bixî. Ew hemû teybetmendiyên 
Rêber Apo ne. Ji ber Rêber Apo PKK li ser wan 
taybetmendiyan damezrand, hîmê wê pir sax-
lem pêş xist, PKK li ser vî hîm û bingehî pêş ket 
û gihîşt roja îro û îro bandorê li siyaseta cîhanê 
dike. Hêza demokrasî û azadiyê ji ber wê Rêber 
Apo ji bo xwe esas werdigire.

Rêber Apo di dîrokê de ji ber ku di dîrokê de en-
camên mezin derxistibû, encamên mezin li kû-
derê derxistibû? Tu wê yê lewaz rabikî, ger ku 
te yê lewaz rakir, zehmet radibe lê ger rabe jî 
mezin radibe. Êdî ji gelê Kurd ketîtir hêj mezin-
tir nebû. Heta dereceya wê nebû. Jinên Kurd hêj 
bêtir û ji wê mezintir xistin. Ji ber ku li cîhanê 
sîstema ku dihat birêvebirin, li ser hişmendiya 
zilam bû. Desthilatdarî li ser vê esasê çêdibû. 
Wê desthilat û hişmendiyê zilmekî mezin li ser 
gelê Kurd pêş xist. Qirkirin esas wergirtiye. Li 
ser jinên Kurd hem ev siyaset dihat birêvebirin 
hem jî siyaseta zilam bi xwe jî dihat birêvebirin. 
Ji bo wê jî Rêber Apo ta ji destpêkê ve ji ber 
ku rakirina yê ketî ji xwe re esas girtibû, xwedî 
li gel û jinên Kurd derket. Ji ber wê ye ku ev 
tevger bû tevgerek a jin û azadî û demokrasiyê. 
Eger ji destpêkê ve ev yek esas wernegirtiba, 
wê ev tevger jî mîna tevgerên din bibûya. Rêber 
Apo jiyana xwe ya zarokatiyê ya li gund bi her 
alî ve vedibêje. Bê sedem vê yekê venabêje. Ji 
ber ku li gund ango di civaka gund û malbat jî 
ku têde jiyan dike, hişmendî û kesayetiya heyî li 
ser esasê hişmendiya zilam çêbûye. Ji bona wê 
hem zilma li gund ya li ser xwe û yên din heyî 
qebûl nake û li dijî wê disekine, hem jî zilma ku 
li ser jin heyî qebûl nake. Lewra hevaltiya xwe 
ya esas a bi zarokan re bi jin re çêdike. Yanî 
yên di navbera wan de nakokî nîne û hevaltî bi 
xurtî tê jiyankirin. Yên ku paqij, temîz û gemar 
nebûyî, hestên xwe pir temîz in ji bo xwe esas 
girt. Li ser vê taybetmendiyê PKK ava bû

Rêveberiya Xweser komkujiya duyemîn 
a Parîsê şermezar kir û bang li hikumeta 
Fransayê kir ku tavilê berpirsên vê kom-
kujiyê eşkere bike.
Rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê 
Sûriyê bi daxuyaniyekê komkujiya Parîsê 
şermezar kir û sersaxî ji malbatên şehî-
dên komkujiyê re xwest û got:
Ev êrişa terorî komkujiyek e, ji ber ku di 
naveroka xwe de rûyekî din ê qirkirinên li 
dijî gelê me nîşan dide.
Rêveberiya Xweser bang li hikumeta Fran-
sayê kir ku tavilê berpirsên vê êrişê eşker

Rêveberiya Xweser: em bi  rêgezên 
Komara Fransayê û hewldanên wê yên 

pêkanîna demokrasiyê û rola wê ya 
tunekirina terorê bawer in

e bike û encamên lêpirsînê ji raya giştî ya 
kurdî û ya cîhanê re eşkere bike û got:
 “Hêrsa gelê me ya li dijî vê kiryara terorî 
fêm bike, tundiyê li dijî gelê me yê ku banga 
hesabpirsînê ji qatilan dike, bi kar neyne.
Em teqez dikin ku em bi rêgezên Komara 
Fransayê û hewldanên wê yên pêkanîna 
demokrasiyê û rola wê ya tunekirina terorê 
bawer in.”
Rêveberiya Xweser ji malbatên şehîdên 
komkujiyê re sersaxî û ji birîndaran re şîfaya 
lezgîn xwest.

Foza Yûsif: Wê di warê yekîtiya netewî 
de xebateke hevbeş were meşandin

Foza Yusuf destnîşan kir ku di hev-
dîtina Serokê YNK Bafil Talabanî û 
PYD’ê de dijî xeteriyên li ser dest-
keftiyên Kurdan, girîngiya yekîtiya 
netewî hatiye axaftin û destnîşanki-
rin ku PYD û YNK dikarin pêşengi-
ya van xebatan bikin.

Endama Desteya Serokatiyê ya PYD’ê Foza Yusuf 

têkildarî serdana Serokê YNK’ê Bafil Talabanî û 

naveroka hevdîtina wan, ji ANHA’yê re axivî.

                                            berdewamî ,,,,


