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ــرة  ــن املؤام ــرى الـــ24 م ــاب الذك ــى اعت ــن ع  ونح

الدوليــة التــي طالــت القائــد أوجــان نعيــد لألذهــان 

األركان.  متكاملــة  جرميــة  املؤامــرة   هــذه  بــان 

مؤامــرة عــى شــعب وقضيــة وقائــد. جرميــة اشــرك 

يف تنفيذهــا عديــد الــدول يف عــرات الجهــات حتــى 

أدت إىل اعتقــال أوجــان يف 15 شــباط 1999. وأنــت 

ــا تجــد مؤامــرة تشــبه  ــب صفحــات التاريــخ قلّ تقلّ

هــذه املؤامــرة يف أن اتحــدت فيهــا القــوى املتناقضــة 

واتفقــت فيــا بينهــا أشــد املختلفــن.

 الحرية للقائد أوجان.

الحرية والدميقراطية لسوريا والرق األوسط

إذا كان هنالــك مــن نتائــج تــويف التعريــف بحقيقــة 

التاريخيــة-  وباملقايســة  فإنهــا  الحّيــة؛  الشــعوب 

نفســها؛  الشــعوب  لحركيــة  الحديثــة؛  املعــارصة- 

ــزام الــذي  ســتكون: الشــعوب املنتظمــة. وأمــا بااللت

يخلــق عــن طريقــه الشــعب املنتظــم فإنــه ينقســم 

املُملْزَمــة  بــدوره إىل منحيــن؛ أوالهــا: الشــعوب 

مبــا يوحــي لهــا خارجيــاً؛ يقــوم الخارجــي نفســه 

بالتمهيــد لذلــك وجعلــه متجــرداً مــن حريــة االختيــار 

ــرار،  ــة الق ــا رفاهي ــك فيه ــة ال ميل ــل إىل درج أو يص

القصّيــة  بحقائقهــا  امللتزمــة  الشــعوب  وثانيهــا: 

خارجيــة  تنمطيــات  بفعــل  املُغّيبــة  أو  الظاهــرة 

تريدهــا أن تَُضــلَّ عــن جذورهــا التاريخيــة؛ وتحقــق 

بحقهــا مســائل التبعيــة ومــن ثــم الهيمنة املســتدامة 

عليهــا. يف وضــع هــذه الشــعوب فإنهــا تجهــد بقــوة 

نعيــش  وألننــا  ماهيتهــا.  وتســتنبط  تســتنبت  يك 

ــعوب  ــج لش ــة النتائ ــإن نتيج ــط؛ ف ــرق األوس يف ال

ومجتمــع الــرق األوســط تؤكــد بأنــه أكــر منطقــة 

ــا، وأن  ــزام مــع حقيقته ــدون الت ــا ب يجــب أن ال تحي

حالــة الخــواء الفكــري هــي الفاشــية املدمــرة لحقيقة 

التــي  الســوداء  القــرون  األوســط طيلــة  الــرق 

مــرت بهــا هــذه الشــعوب عــى مختلــف ثقافاتهــم 

والركيــة  والفارســية  والعربيــة  الكرديــة  القوميــة 

والرسيــان اآلشــورية والركانيــة واألرمنيــة وغريهــا؛ 

إىل جانــب ثقافاتهــم ومعتقداتهــم الدينيــة: اليهوديــة 

والدرزيــة  واآليزيديــة  واإلســامية  واملســيحية 

ــاً. ــا؛ أيض وغريه

ــاين يف  ــر األوج ــة الفك ــاول قضي ــد أن نتن ــن املفي م

ــرية ال  ــة؛ األخ ــن الواقعي ــري م ــوري بالكث ــل الس الح

تصلــح مــع أصحــاب الرغبــات؛ مــع أصحــاب املواقف 

ــع  ــة، م ــتعائية القوموي ــرؤى االس ــع ال ــبقة؛ م املّس

الكيديــن ومــع أحفــاد آنكيــدو. وحــن الخــاص 

مــن هــذه الُعَقــِد؛ باإلمــكان أن نتعامــل اللحظــة 

ــة/  ــج األوجاني ــام نه ــا أم ــوص- بأنن ــكل مخص –بش

األوجانيــزم. ومــن الخطــأ االحاطــة بهــذا الفكــر عــى 

ــذا  ــه أي ه ــم. ألن ــرد وحده ــى الك ــر ع ــه مقت أن

ــتعصية  ــة املس ــاول الحال ــق يتن ــا ينطل ــر أول م الفك

ــى  ــتياء ع ــه؛ االس ــه؛ نكوص ــط؛ أزمت ــرق األوس لل

ثقافتــه، ورسق حضارتــه. ويطــرح مفتــاح حــل قضية/ 

ــة الجديــدة  مشــاكل الــرق األوســط ليــس يف الحال

أي يف وضــع الــرق األوســط الجديــد- هــذه الحالــة 

ــس  ــن خم ــرور أقــل م ــد م ــتكون بع إْن تكــن فس

ــرار  ــة باملشــاكل واالســتعصاءات، وتك ــود مزدحم عق

املشــكلة مــرة أخــرى لكــن بأســلوب آخــر. ومــا 

يطرحــه أوجــان هــو الــرق األوســط الدميقراطــي 
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فوزة يوسف:  تحركات تنظيم داعش تتزامن مع 

تهديدات االحتال الريك  بشن عملية احتال جديدة 

نأمل بأال يخطئ أحد يف التقدير  

قالــت “فــوزة يوســف” عضــوة الهيئــة الرئاســية لحــزب 

ــع  ــب م ــث مقتض ــي PYD، يف حدي ــاد الدميقراط االتح

ــة مــن خــال  ــة الرتكي ــة mezopotamya: إن الدول وكال

هجومهــا وعملياتهــا العســكرية منــذ 19 ترشيــن الثــاين 

يف  اإلرهابيــة  داعــش  خايــا  تنشــيط  تحــاول   2022

ــة منهــا للقضــاء عــى اإلدارة الذاتيــة مناطقنــا يف محاول

ونوَّهــت “يوســف” إىل أنــه إذا مــا أقدمــت تركيــا عــى 

خــوِض حــرٍب أخــرى يف مناطقنــا فــأن هــذه الحــرب لــن 

تكــون مثــل حــرب عفريــن أو رسي كاين.

وأشــارت، يف تقييــم لتطــورات املنطقــة واالعتــداءات 

املنطقــة  أهــايل  اســتهداف  اســتمرار  إىل  املحتملــة، 

ة، كــا أن هجــات تركيــا عــى اإلدارة  بالطائــرات املســرَّ

ــة. ــة متواصل الذاتي

تركيــا  هجــات  تصاُعــد  جانــب  إىل  وأوضحــت: 

وبالتــوازي معهــا؛ يتحــرك تنظيــم داعــش وقــام بتنشــيط 

ــة  ــل الرق ــا مث ــن مناطقن ــد م ــة يف العدي ــاه الرسي خاي

ــس… ــل حمي ــزور وت ــر ال ودي

وأكــدت “فــوزة يوســف” بــأن املعلومــات تشــر إىل 

وجــود تعــاون وتنســيق بــن تنظيــم داعــش وبــن 

الرتكيــة. االســتخبارات 

ــد  ــدوان عســكري جدي ــا بع ــام تركي ــال قي وحــول احت

ــوزة يوســف”:  ــة، أوضحــت “ف يف مناطــق اإلدارة الذاتي

ــون  ــي يفتش ــة بهج ــان وحكوم ــة وأردوغ ــة الرتكي الدول

ــك  ــات، لذل ــل إجــراء االنتخاب ــٍر مــا قب ــق ن عــن تحقي

ــا زال قامئــاً ــا م ــال عــدوان عســكري عــى مناطقن احت

ــدان  ــتمٌر يف املي ــا مس ــياق: عملن ــذا الس ــت يف ه وتابع

ملنــع هــذا العــدوان يف كل املناطــق، ومــن جهــة أخــرى 

ــذا  ــة ه ــتعدون ملواجه ــة يس ــاء هــذه املنطق ــأن أبن ف

ــدوان. الع

ــاد  ــزب االتح ــية لح ــة الرئاس ــو الهيئ ــف عض ــوزة يوس ف

ــذه  ــا أن ه ــام حديثه ــدت يف خت ــي PYD أك الدميقراط

الحــرب الرتكيــة إن وقعــت فأنهــا لــن تكــون مثــل حــرب 

حــرب  لنــا  بالنســبة  ســتكون  كاين.  أو رسي  عفريــن 

وجــود وعــدم وجــود بــكل معنــى الكلمــة، إنهــا حــرب 

ــكل  ــوراء. ال ــة، ال ميكــن أن نرتاجــع خطــوة إىل ال مصري

ــا  ــس لدين ــك. لي ــاً لذل ــاباته وفق ــراء حس ــاج إىل إج يحت

ــد يف  ــئ أح ــل أال يخط ــر. نأم ــوى الن ــر س ــق آخ طري

ــج  ــن نتائ ــرب ع ــذه الح ــة ه ــف نهاي ــر. ستكش التقدي

ــة. ــة للغاي مختلف
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سيهانوك ديبو 

أمــا أوجــان ويف قضيــة العرانيــة الدميقراطيــة مــن 

ــِس  ــة تلَمُّ ــوع، يف قضي ــذات واملوض ــلوب وال ــا األس قضاي

الدميقراطيــة يقــول: )مبــدى تأثــرِ بُعــٍد زمــكاينٍّ اجتاعــيٍّ 

ــزُت  ٍ عــى منــِط حيــاٍة ُمَعيَّنــة. واملوضــوُع الــذي ركَّ ُمَعــنَّ

األســلوب، كان  باســتفاضٍة يف قضيــِة  اهتامــي عليــه 

بشــأِن أنَّ الوقائــَع االجتاعيــَة “حقائــٌق ُمنَشــأٌة” ِبيَــِد 

ــه، ويف حــاِل عــدِم  ــُر هــامٌّ لدرجــِة أن اإلنســان. هــذا األم

وُع  ــرشُّ ــوِّل ال ــد يَُح ــًة، فق ــليمة كامل ــه الس ــِت معاني تثبي

ــايَن” إىل أرضيــٍة  ــَم” و”املع ــويٍّ “التعل ــاٍط تعبئ ــأيِّ نش ب

ــه  ــا أدَّعي ــى. م ــِة املعن ــل وعدمي ــاِش الجه ــٍة النتع خصب

هــو أنَّ الجهــَل الســائَد يف الحداثــِة الرأســالية أفــدُح 

ــاُن  ــه األدي ــه ونَبََذت ــذي لََعَنت ــل” ال ــِة “أيب جه ــن جهال م

الكــرى أثنــاَء انطاقاتهــا. ولرمبــا كانــت املدرســُة الوضعيــُة 

العلــَة األساســيَة يف ذلــك، كونَهــا ديــٌن منطلــٌق مــن 

ــذي  ــن، ال ــذا الدي اً. فه ــحَّ ــاالً وُش ــر اضمح ــة األك املادي

ــال  ــة الح ــو – بطبيع ــة “، ه ــُه بـ”الظواهري ــا َوْصُم ميكنن

– ميتافيزيقــي، نظــراً ملزايــاه التــي هــي مثــرٌة مــن نتــاِج 

ذهنيــِة اإلنســان. ولهــذا الســبب بالــذات أَســَهبُت يف فصِل 

ــَع  ــاً ذا طبائ ــوِن اإلنســاِن كائن األســلوب يف التطــرِق إىل ك

ميتافيزيقيــٍة مــن جهــِة ذهنيتــه. لكــنَّ الوضعيــَة عاجــزٌة 

ــَة ليســت  ــِة أنَّ هــذه الظواهري – دون وعــي – عــن رؤي

ســوى “وثنيــُة” العهــود القدميــة ِبأََشــحِّ حاالتهــا وأكرِهــا 

ــوِن  ــايئ بك ــرِح ادع ُد عــى طَ ــدِّ ــإين أَُش ــذا، ف اضمحــاالً. ل

الظواهريــة = الوثنيــة. فالظواهريُة ليســت شــكاً لتفســرِ 

حقيقــٍة مــا، وهــي ليســت فلســفَة العلــوم املعتِمــدِة عــى 

الظواهــر، مهــا زََعَمــت العكــس. ذلــك أنــه مــن املُحــال 

ــُع عليــه العــُن، وكلُّ  وجــوُد فلســفٍة كهــذه. فــكلُّ مــا تََق

مــا تســمعه األُُذُن هــو ظاهــرٌة ِبَحــدِّ ذاتهــا. بــل وكلُّ ِحــسٍّ 

ظاهــرة. فــأيُّ متهــوٍر أو جاهــٍل ميكنــه الزعــُم بــأنَّ هــذه 

ــُة الكــون؟ فحســَب رأِي أفاطــون، ال ميكــن  فقــط حقيق

اعتبــاُر الظاهــرِة مظهــراً أو انعكاســاً. وهــي وفــَق وجهــِة 

ــس إال.  ــيطاً، لي ــوَن إدراكاً بس ــن أْن تك ــه ميك ــِر نيتش نظ

باإلمــكان الرتكيــُز عــى الصلــِة بــن الظاهــرة واإلدراك، 

ــذات واملوضــوع(. ــن ال ــا ب ــة في ــا العاق ــاً مثل متام

ــة وحــل  ــة الكردي ــده الخامــس القضي كــا يقــول يف مجل

األمــة الدميقراطيــة يف فصــل البحــث عــن حقيقــة الكــرد: 

ــون.  ــِة كم ــٌي يف حال ــي وع ــِن ه ِن والتبايُ ــوُّ ــُة التك “حال

ولَرمبــا كان االختــاُف والتبايــُن أول خطــوٍة عــى درِب 

ينَشــأَ  أْن  فبمجــرِد  الوعــي.  نحــو  واالرتقــاِء  الصعــوِد 

ــا أوىل  ــد خط ــوُن ق ــف، يَُك ــاِن ويختل ــع الزم ــوُد م املوج

ــوُن  ــُد التك ــا يتواج ــدِر م ــي. وبق ــاه الوع ــه باتج خطواتِ

ــوُن  ــى(، يَُك ــُس املعن ــا نف ــات )لجميِعه ــكاُل والهيئ واألش

مثــة وعــٌي بالقــدِر ذاتـِـه. والوعــُي مبعنــاه الكــوينِّ اختــاٌف 

وتبايُــن، يف حــن أّن الوعــَي تصنيفــاً هــو الحالــُة الكونيــُة 

ــز.  ــِن والتايُ ــاء التباي ــِي أثن ــعِ حــاالِت الوع ــُة لجمي العام

لكــّن الامتناهــي يف األشــكاِل يعنــي الانهايــَة يف حــاالِت 

اختــاِف  بقــدِر  الوعــُي  يختلــُف  أي،  أيضــاً.  الوعــِي 

ــدى  ــروح Tin( ل ــِي )ال ــُح الوع ــة. ومصطل الشــكِل والهيئ

ــبَُق مــن الشــكل. أو باألصــح، مثــة وعــٌي مــن  هيغــل أَس

دوِن شــكٍل أو هيئــة. هــذا ويَبتــدئُ هيغــل الشــكَل مــن 

الطبيعيــِة الفيزيائيــة، لرتقــَي بــه إىل مرتبــة الدولــِة. 

ويســعى الوعــُي عــن طريــِق الهيئــاِت املتجســدِة إىل 

ــِة  ــكلية( إىل حال ــوائيِة )الاش ــِة العش ــن الحال ــوِل م التح

ــرُف  ــورَه، ويتع ــُي حض ــُت الوع ــا ويُثِب ــه. ك ــِي لذاتِ الوع

ــِة  ــاِت الفيزيائي ــاِل الهيئ ــن خ ــاً م ــه يف آٍن مع ــى ذاتِ ع

ــو  ــاِن ه ــدى اإلنس ــُي ل ــة. والوع ــِة واالجتاعي والبيولوجي

ــه. أمــا الوعــُي الفلســفيُّ  الوعــُي الــذي بــارَش مبعرفــِة ذاتِ

ــه  ــه إىل أوىل حاالتِ ــوُد أدراَج ــي، ويَُع ــاالِت الوع ــى ح أرق

ــه،  ــه. أي أنــه يعــوُد وهــو مــدرٌك ذاتَ كوعــٍي مــدرٍك لذاتِ

أي كوعــٍي مطلــق. ومبقدورِنــا تســمية ذلــك أيضــاً مبغامــرِة 

ــاً مــا  الوجــوِد والزمــان. هــذا النمــُط الفكــرّي الــذي غالب

ارتََقــت إليــه املجتمعــاُت الرشقيــُة بالعقائــِد الدينيــِة 

والتصــوف، قــد طالـَـه املجتمــُع الغــريبُّ عــن طريــِق العلــِم 

ــفة”. والفلس

صحيــٌح أن أوجــان والحــاج تحــت ســاء واحــدة. لكــن 

يبــدو االعتقــاد ســلياً ويف شــكٍل ســليم حينــا نــرى 

بــأن مشــكلة الحــّاج وعــى الرغــم مــن أفــكاره التــي مــا 

تــزال تصــدح؛ وتفاســره نحــو التعاطــي وظاهــرة الديــن 

ومعرفــة اللــه وعمــوم الحــق مــا تــزال تتعــاىل؛ مســتعصية 

ــه مل يعــر عــى مــن يأخــذ بيــده وبفكــره الشــاكلة  يف أن

املنظّمــة التــي تلــزم، والشــكل الفكــري املجتمعــي الــذي 

كان رمبــا يبتغيــه بــأن يكــون؛ يتحقــق. خافــه فــإن 

أوجــان مــن خــال فلســفته- فكــره وآرائــه الحلــول 

يشــكل اليــوم أحــد أهــم املخــارج الحيّــة لطــي صفحــات 

االســتعصاء التــي يظهــر فيهــا اليــوم الــرشق األوســط 

ُمَشــكِّاً بحــد ذاتــه كتلــة متكتلــة مــن األزمــات، وبالتــايل 

أبــرز مراكــز الخطــر والحريــق يف حــال ابقائــه الظاهــري 

ــة.  ــدروب الهالك ــل بشــكله التعســفي يف ال ــط واملنتق فق

باتــت ألفــكار أوجــان املايــن مــن املؤمنــن بهــا؛ املوقنــن 

ــرداً  ــة. ليســو ك ــو الحقيق ــة نح ــا الخطــوات امللموس بأنه

والرسيــان  والفــرس  والــرتك  العــرب  مــن  إمنــا  فقــط 

اآلشــورين وباقــي مكونــات الــرشق األوســط. وباتــت 

ــْن عــى  ــه ِم لهــذه األفــكار وقائــع ملموســة يف العــامل كلّ

ــة. ــة التاريخي ــِة الكتل ــو َجلَبَ نح

إن مــا قــام بــه املفكريــن وفاســفة األخــاق يعــد تجســيداً 

ــن  ــا املصلح ــي أطلقه ــة الت ــركات املقاوم ــتمرارية ح الس

واألنبيــاء ضــد قضايــا الســلطة والدولــة والرأســالية التــي 

تعــد يف هــذه اللحظــة بالــذات بأقــى حاالتهــا انكشــافاً 

ــالية  ــأن الرأس ــد ب ــم التأكي ــن امله ــوة. وم ــة وقس وتعري

لــن تســتطع اليــوم أن تقــدم وصفــة يك تبــدو فيهــا بأنهــا 

املخلصــة القــادرة عــى ترميــم تناقضاتهــا. إنهــا تعيــش يف 

أزمــة بنيويــة وأنهــا مأزومــة وال ميكــن أن تكــون جــزء مــن 

ــام  ــار أم ــات. وال خي ــا أســاس املشــكلة واألزم الحــل ألنه

البرشيــة إال يف االشــرتاكية أو الحداثــة الدميقراطيــة ولكــن 

يجــب أن تســألها نفســها عــى الــدوام يك ال تقــع يف 

أخطــاء االشــرتاكية املشــيدة: القضيــة املحوريــة تكمــن يف 

كيفيــة تنفيــذ الحداثــة الدميقراطيــة/ االشــرتاكية وخاصــة 

فيــا يتعلــق بالوضــع االقتصــادي. 

أنكيدو وخيانته لغابة األرز

ملحمــة غلغاميــش مــن األســاطر الســومرية التــي تحــي 

ولــع ملــك أور غلغاميــش بالخلــود والدميومــة خاصــة 

ــة اآللهــة"  ــدو، واألخــر هدي ــه لصديقــه أنكي بعــد فقدان

ــم  ــن ظل ــات م ــوا الوي ــن الق ــكان "أور" الذي أرورو" لس

ــك  ــه املل ــد ل ــخ أع ــع يف ف ــذي وق ــدو ال ــم، و أنكي ملكه

ــي  ــك  الت ــة املل ــة خادم ــامات" الجميل ــخ "ش ــه، ف نفس

الغابــة،  حايــة  يف  يتــواىن  وجعلتــه  أنكيــدو  أغــوت 

ــها  ــة األرز وحارس ــات وغاب ــع الحيوان ــه م ــك صداقت ويف

ــه  ــذ ل ــش وينف ــع غلغامي ــة م ــد صداق ــا"، ويعق " خومباب

ــة  ــل حــارس الغاب ــان أوالهــا قت ــه مهمت وبالتشــارك مع

التــي  "أنليــل"  املــاء  إلهــة  وثانيهــا معارضــة  نفســه، 

اســتاءت مــن قتــل الحــارس، وقتــل مبعوثهــا "ثــور الجنــة" 

ــر  ــدو. وعــى إث ــه باإلجهــار عــى امللــك وأنكي التــي كلفت

ــة  ــن ابن ــب م ــا وبطل ــة اجتاعه ــد اآلله ــن تعق الحادثت

كبــر اآللهــة "شــمس"؛ اإللهــة "عشــتار" التــي رفــض 

غلغاميــش أن يتزوجهــا، فــكان مــن كُلِّ بـُـدٍّ أن يُنــزل عــى 

ــوت. ــرض وامل ــدو امل أنكي

يعتقــد الكثريــن أن الجــذر التاريخــي للحداثة الرأســالية 

ــذكاء  ــدأ ال ــص مب ــا يخ ــا في ــا ملجتمعاته ــق ادارته ومنط

التحليــي، يبتــدأ يف أور، ومامــح الحداثــة الرأســالية  

املتموجــدة يف الســلطوية والعنــف يف شــخصية غلغاميش، 

الــرز فرمبــا تشــر إىل املجتمــع الطبيعــي  أمــا غابــة 

واأليكولوجــي، والخيانــة التــي ارتكبهــا أنكيــدو هــي األوىل 

ــن  ــد م ــون املرت ــد يك ــرشي؛ وق ــخ الب ــة( يف التاري )النوعي

املجتمــع الطبيعــي وخاصــة بعــد بائــه املثمــر فيــا كان 

ــه  ــه أو ردت ــم انقاب ــة، ومــن ث ــام بحــق الغاب يحــاك ويق

والتــي قتــل فيهــا الحــارس نفســه وفــق مــا تشــر إليهــا 

امللحمــة، ومــن جانــب آخــر الداللــة عــن تعاطــف اآللهــة 

مــع امللــك، فقــد اســتثمره الفاســفة الرأســاليون والذيــن 

ــة  ــة اإللهي ــن املهم ــزء م ــي كج ــد االجتاع ــوروا العق تص

التــي أســندوها إىل امللــك نفســه ) تومــاس هوبــز يف كتابه 

" لوثيــان"(، وبالرغــم مــن القــوة والــذكاء الــذي متيــز بــه 

ــة  ــداد إىل احضــان الوضعي ــى االرت ــه أرص ع ــدو لكن أنكي

ــدو  ــة أنكي ــة. خيان ــة الطبيعي ــا" املرحل ــو "زمن ــي تعل الت

ــوش،  ــع املعي ــن الواق ــرة م ــداده يعكــس حــاالت كث وارت

وارصار االرادة املجتمعيــة والتــي تتجــاوز هــاالت األنكيدو 

وال تلفــت لــه وألمثالــه وملــن يســانده، هــذه االرادة كفيلة 

ــع  ــن واق ــة م ــر املرتقب ــول والتغي ــة التح ــداث عملي إلح

منــوذج اإلدارة الذاتيــة لشــال ورشق ســوريا، وحتــى 

التغيــر تبقــى السياســة الجديــدة؛ السياســة الدميقراطيــة؛ 

ــة لنقــل إحداثيــات التغيــر املجتمعيــة إىل ســوريا   الكفيل

رمبــا الــرشق األوســط مبجملــه، وحينهــا أيضــا يبقــى 

ــوص  ــداد والنك ــهود االرت ــدد( ش ــه )الُج ــدو وإخوان أنكي

ــو. والحب

هل يلدغ الكرد من جحٍر مرتن

حسن فقه
ــون  ــرد يقتل ــرك، الك ــدي األت ــى اي ــي وأورويب ع ــاح امري ــون بس ــرد يقتل الك

ــان  ــد واحتض ــان واألس ــن أردوغ ــمل الحبيب ــان مل ش ــية لض ــة روس بانتهازي

ــذي  ــوم وال ــريب املزع ــع الع ــه الربي ــذي قاطع ــل ال ــهر العس ــن ش ــا م مافاته

ــاء بضــم األســد. ــدل االكتف ــه ب ــان لضــم ســوريا اىل حضن ــح شــهية أردوغ فت

ــن  ــن والعثاني ــن االيراني ــدوا الصفوي ــن ووح ــرب يف حط ــدوا الع ــرد وح الك

ــم  ــوا رغ ــن حطــن، ليلتق ــم ع ــد تخليه ــون بع ــم العروبي ــرك وانضــم اليه األت

ــة. ــا املأدب ــرد” فيه ــوا هــم أي “الك ــة كان ــدات، عــى مأدب ــر األجن تناف

ــر  ــو وينتظ ــدا للنات ــويد وفنل ــول الس ــرة لدخ ــرد املقام ــى الك ــم ع ــا يت عندم

الراعــي األمريــي توقيــع اردوغــان عــى هــذا االنضــام ويف ســبيل ذلــك 

يطــي قبــة البيــت األبيــض بــكل ألــوان الزيــف وغــض الطــرف عــن موبقــات 

أردوغــان. بينــا الــدب الســايف مــازال يحلــب أردوغــان عــن آخــره العادتــه 

لحضــن األســد وبيعــه الـــ S 400 وضــان اتفاقيــة الحبــوب يف اوكرانيــا 

والســتمرار بوتــن مبرشوعــه التوســعي بضــم أرايض اوكرانيــة، مــا أيقــظ نََهــَم 

أردوغــان عــى الحلــم العثــاين القديــم الجديــد محــاوالً قضــم مــا يســتطيع 

ــن تفاحــة الكــرد. م

ــطرة  ــا مس ــم ب ــخطة قل ــردي وبش ــدم الك ــيمها بال ــاد ترس ــط يع كل الخرائ

أخاقيــة وبقــرارات ال يحتــاج اتخاذهــا اال العــداد الخطــة واقرارهــا يف لحظــات. 

اال خارطــة الكــرد عــى هــذه البســيطة فانهــا مقدســة وانــزال الهــي ال ميســه 

أحــد حتــى املطهــرون، فتبقــى جــرة قلــم ســايكس وبيكــو راســخة يف تاريــخ 

ــى اللحظــة، وتبقــى معاهــدة ســيفر منســية  ــامل حت ــة الع ــزور يحكــم رقع م

تحــت أطنــان مــن غبــار املصالــح السياســية وبــازارات القــوى العظمــى، 

ــى يف  ولتســتمر مســاومات لــوزان محفــورة يف كردســتان كوســم بصلــب محمَّ

ــى  ــذه األرض حت ــاء الكــرد املمتزجــة به ــى ســيول دم ــم ال تشــفيه حت الجحي

بــات كل ينبــوع ينضــح بالكــردي كل لحظــة ليعيــد التاريــخ نفســه وينتفــض 

ــد. الكــردي مــن جدي

ــن؟.  ــه مرت ــر ذات ــن الجح ــدغ م ــر ويل ــرع أك ــردي أن يتج ــي للك ــل ينبغ فه

ســؤال قــد يبــدو مجحفــاً اذا مــا افرتضنــا أن الكــرد يعرضــون نفســهم 

ــة  ــاج اىل اجاب ــاً ويحت ــدو تراجيدي ــد يب ــه ق ــات بشــكل متعمــد، ولكن لاخفاق

اذا مــا أمعنــا يف املخططــات واملصالــح الدوليــة واالقليميــة التــي تحكــم 

ــعوب  ــم والش ــر األم ــم مصائ ــي ترس ــى الت ــوى العظم ــدول والق ــات ال سياس

ــح، أدوات  ــك املصال ــع تل ــب م ــلِّط بالتناس ــا، وتس ــا ومصالحه ــاً لرغباته وفق

ديكتاتوريــة عــى رقــاب شــعوب مقهــورة. وتكمــن املشــكلة يف أن املنعطفــات 

التاريخيــة للقضيــة الكرديــة كانــت تتزامــن مــع مصالــح دوليــة أكــر وطــأة، 

ــات  ــن الديكتاتوري ــة لتطم ــل الدولي ــوف املحاف ــة اىل رف ــك القضي ــود تل فتع

الغاصبــة لكردســتان اعتقــاداً منهــا أن الغبــار التاريخــي ســيعلو تلــك القضيــة، 

ــر الكــردي وهــو يخــرج  ــم ليجــدوا الطائ ــد برهــة مــن حلمه ليســتيقظوا بع

ــدى هــذا  ــل، والناجــع ل ــارصار ونضــج أكــر مــن ذي قب ــاد ب مــن تحــت الرم

ــه  ــه وهويت ــه وثقافت ــى تاريخــه ومتســك بأرضــه ولغت ــه مل وال ين الكــردي أن

ــادة. ــس واالب ــر والطم ــاوالت الصه ــم مح رغ

ــرد يف  ــان يف الســنوات األخــرة أن الك ــاٍد للعي ــا هــو ب ــول وك ــل الق ــن ناف م

ــة  ــوف األوىل مبحارب ــم يف الصف ــتان ه ــوب كردس ــال ورشق وجن ــرب وش غ

االرهــاب، وانتــروا عليــه، وهــم يف طليعــة املقاومــة ضــد طغيــان وجــروت 

األنظمــة الحاكمــة، وعــى عكــس مدعــي مــا يســمى “الربيــع العــريب” كانــوا 

رواد املناضلــن مــن أجــل الحريــة والدميقراطيــة والتعايــش، وهــذا مــا 

ــة  ــذات الكردي ــها لل ــون الباس ــي يحاول ــَر الت ــل الس ــن ويفش ــب املناوئ يغض

وتاريخهــا وشــخصيتها، ولذلــك تراهــم يتهافتــون عــى املنصــات ووســائل 

التواصــل االجتاعــي ليصبــح كل منهــم محلــاً اســرتاتيجياً ومؤرخــاً وفيلســوفاً 

مختصــاً ليعيــد تشــكيل التاريــخ والتحليــل الســيايس واالســرتاتيجيا والفلســفة 

ــغليه. ــوى مش ــواه وه ــى ه ــاص ع واالختص

واذا كان االنتصــار يعنــي معرفــة العــدو بشــكل جيــد فالكــرد يعرفــون عدوهــم 

ــى  ــه”، يبق ــه تاريخــه وأطاع ــه لغت ــدو نفســه، “ثقافت ــرف الع ــا يع ــر م أك

ــز بهــا الكــردي دامئــاً،  ــة وأخــاق وانســانية متي أن تجــرَّ هــذه املعرفــة برصان

لتحقيــق االنتصــار.
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املؤامرة الدولية ضد القائد أوجان .. مؤامرة ضد الرق األوسط
ــرشق  ــهد ال ــان ش ــه أوج ــد الل ــد عب ــال القائ ــد اعتق بع

األوســط أحداثــاً متســارعة ســاهمت يف خلــق أزمــة 

ــس  ــا الراهــن، والســبب الرئي ــة مســتمرة إىل يومن حقيقي

هــو إجهــاض عمليــة الســام والقضــاء عــى أي فكــر 

ــو  ــم ه ــط، واأله ــرشق األوس ــة وال ــي يف املنطق دميقراط

ــة. ــعب الثوري ــرب الش ــوم ح ــى مفه ــاء ع القض

ــعوب يف  ــدم الش ــرق وأق ــن أع ــردي م ــعب الك ــد الش يع

الــرشق األوســط والعــامل، فهــو الشــعب الــذي ظهــرت أوىل 

ــعب  ــذا الش ــه، إال أن ه ــى أرض ــة ع ــارات البرشي الحض

ــاتر  ــق الدس ــة وف ــه املرشوع ــى بحقوق ــق مل يحظ العري

ــذ القضــاء عــى  ــة من واألعــراف األمميــة وال حتــى الديني

الحضــارة امليديــة )728–550 ق.م(، التــي وضعت األســس 

ــة  ــة والسياســية والعســكرية، باإلضاف ــة واإلداري التنظيمي

ــات  ــة واملصطلح ــم إدارة الدول ــمية وتنظي ــاب الرس لأللق

العســكرية، وكلــا ســعى الشــعب الكــردي لنيــل حقوقــه 

تعــرض لحمــات إبــادة وصهــر، وهنالــك عــرشات األمثلــة 

الحيــة عــى ذلــك.

ففــي العــر الحديــث أخمــدت كافــة االنتفاضــات التــي 

قادهــا الشــعب الكــردي مــن أجــل حريتــه ونيلــه لحقوقه 

املرشوعــة، وســعت القــوى املســتعمرة ويف مقدمتهــا دولة 

ــرات  ــة املؤام ــر حياك ــا ع ــاء عليه ــرتيك للقض ــال ال االحت

انتفاضــة  مــن  بــدءاً  العســكرية ضدهــم،  والحمــات 

محمــود الرزنجــي األوىل يف جنــوب كردســتان )1919-

آغــا شــكايك يف روجهــات  وانتفاضــة ســمكو   ،)1922

)1918- 1922(، وصــوالً إىل انتفاضــة كوجكــري يف باكــور 

ســعيد  الشــيخ  بانتفاضــة  مــروراً   ،)1921( كردســتان 

)1925(، وانتفاضــة ديرســم )1937- 1938(.

ــر القضــاء عــى  ــة أُخمــدت ع ــة االنتفاضــات الكردي كاف

ــرتيك  ــال ال ــة االحت ــعت دول ــك س ــة، لذل ــادة االنتفاض ق

للقضــاء عــى حركــة حريــة كردســتان عــر القضــاء عــى 

ــذت أوىل  ــة، نف ــرة دولي ــه أوجــان مبؤام ــد الل ــد عب القائ

خيوطهــا يف 9 ترشيــن األول مــن عــام 1998، الــذي قــدم 

إىل ســوريا قبيــل االنقــاب الــذي وقــع يف تركيــا عــام 

.1980

سري خط املؤامرة يف الداخل

شــهدت فــرتة الســبعينات مــن القــرن املــايض فــرتة مليئــة 

باألحــداث والتطــورات، وهضــم حقــوق الشــعب الكــردي 

يف عمــوم كردســتان وبشــكٍل خــاص يف باكــور كردســتان، 

ــى أي  ــاء ع ــا للقض ــة يف تركي ــلطات الحاكم ــعت الس وس

حركــة أو حــزب يغــرد خــارج رسبهــا، ويقــول القائــد 

ــارة  ــة بـــ "الحض ــه املعنون ــان يف مرافعت ــه أوج ــد الل عب

الدميقراطيــة- القضيــة الكرديــة وحــل األمــة الدميقراطية"، 

عــن تلــك الفــرتة: "كان أبســط نقــاش أو أطروحــٍة مضــادة 

يُحاكــم عــى أنــه أخطــُر جــرم يهــدد وحــدة الوطــن 

ــات". ــب بأشــد العقوب ــيادته، ويعاق وس

وبعــد اإلعــان عــن تأســيس حــزب العــال الكردســتاين 

بقيــادة القائــد عبــد اللــه أوجــان يف تركيــا وباكــور 

ــاء  ــة القض ــة الرتكي ــت الدول ــام 1978، حاول ــتان ع كردس

ــك  ــبل، لذل ــرق والس ــة الط ــه بكاف ــزب وقيادت ــى الح ع

ــا صــوب روج  ــه أوجــان مــن تركي ــد الل خــرج القائــد عب

آفــا عــام 1979، وبعدهــا بعــام حــدث االنقاب العســكري 

الجــرال  بقيــادة  عــام1980،  أيلــول   12 يف  تركيــا،  يف 

ــة الحــركات  ــدف إفشــال وهزمي ــرن، به ــان اف ــرتيك كنع ال

الثوريــة، وتحولــت جميــع املراكــز ومؤسســات الدولــة إىل 

ســجون، وبــارشت الســلطات الرتكيــة بعمليــات االعتقــال 

واالختطــاف ضــد املناضلــن مــن أجــل الحريــة والنشــطاء 

ــوا مــن قياديــي ومنــارصي  الدميقراطيــن، ومعظمهــم كان

حــزب العــال الكردســتاين، واعتقلــت الســلطات الرتكيــة 

ــان  ــوم دوغ ــال مظل ــزب أمث ــادي الح ــن قي ــرشات م الع

ومحمــد خــري درمــوش وكــال بــر وعاكــف يلــاز 

ــره ســو. ــى ق ــا ومصطف ــر آيات وعــي جيجــك، ومظف

ــال  ــزب الع ــادة ح ــوادر وق ــدأ ك ــام 1981 ب ويف آذار ع

الكردســتاين إرضابــاً عــن الطعــام ضــد نظــام الشــدة 

والتعذيــب يف ســجن آمــد، واستشــهد العديــد مــن كــوادر 

ــب. ــت التعذي ــتاين تح ــال الكردس ــزب الع ح

وقتهــا قــال القيــادي مظلــوم دوغــان عــن مســتوى 

التعذيــب ونظــام الحــرب النفســية عــى املعتقلــن يف 

ــوراً ضــد  ــاذا ال ميكــن ألحــد أن يكــون ن ــد: "مل ســجن آم

هــذا الظــام؟ ســأكون ضــوءاً ضــد الظــام".

ويف 20 آذار 1982 عشــية نــوروز قــام بعمــل فــدايئ 

وضحــى بنفســه واستشــهد تحــت شــعار "املقاومــة هــي 

الحيــاة، االستســام هــو املــوت". بعدهــا تتالــت العمليات 

ــاع األرض. ــة أصق ــا لكاف ــل صداه ــة ووص الفدائي

عقــب مقاومــة ســجن آمــد، وانطــاق قفــزة 15 آب عــام 

ــاح  ــال والكف ــلوب النض ــان أس ــد أوج ــّور القائ 1984، ط

ــد  ــة، وق ــعب الثوري ــرب الش ــفة ح ــوم وفلس ــن مفه ضم

ــرتة  ــون الف ــان: "يف غض ــه أوج ــد الل ــد عب ــح القائ أوض

املمتــدة مــن ســنة 1987 إىل حــن خروجــي مــن ســوريا 

ــت  ــنة 1998، قم ــن األول س ــهر ترشي ــن ش ــع م يف التاس

بــذات نفــي بإعــداد الحمــات املضنيــة واملتواليــة دون 

انقطــاع وبتفعيلهــا عــى أرض الواقــع بــدأب مذهــل؛ 

ــن  ــا م ــة علين ــة املفروض ــراغ االنتهازي ــي إىل إف ــعياً من س

."JITEMمضمونهــا، وإىل شــل تنظيمــي الكونــرت كريــا و

أن  الحثيثــة  الجهــود  لهــذه  كان  "مــا  القائــد  وأكــد 

تُحقــق النــر مبفردهــا، ولكنهــا كانــت قــادرة عــى شــل 

تداعيــات مســاوئ االنتهازيــة ومخططــات الكونــرت كريــا 

ــل  ــا حص ــذا م ــا. وه ــن فحوه ــا م ــا، وإفراغه يف تصفيتن

ــام 1998". ــر ع ــا ألواخ ــع وصولن ــاً م فع

إن متوقــع القائــد عبــد اللــه أوجــان يف الــرشق األوســط 

الثوريــة  الشــعب  تلبيــة متطلبــات حــرب  ســاهم يف 

ــة مســاعدة وداعمــة لهــذه الحــرب، وإغــاق  ــق بيئ وخل

ــازالت  ــم التن ــر وتقدي ــاءات الغ ــرض إم ــام ف ــاب أم الب

بصددهــا. ويؤكــد القائــد أوجــان يف هــذا الصــدد: "لقــد 

كان وضــع اســرتاتيجي بالــغ األهميــة، حيــث كانــت 

ــد الحــرب  ــد تصعي ــى صعي ــة ع ــبة للغاي الظــروف مناس

الشــعبية، ســواء مــن حيــث عقــد العاقــات االســرتاتيجية، 

أم عــى صعيــد تأمــن وتغطيــة الدعــم التكتيــي يف حقــل 

ــاص". ــٍه خ ــتية بوج ــات اللوجس ــب واالحتياج التدري

املؤامرة الدولية

ــال  ــى حــزب الع ــة يف القضــاء ع ــة الرتكي فشــلت الدول

ــالية،  ــة الرأس ــدول الحداث ــأت ل ــك لج ــتاين، لذل الكردس

ــات املتحــدة  ــاورة يف الوالي ــام 1988، أقيمــت من ففــي ع

انتفاضــة رشق تركيــا  األمركيــة تحــت اســم "إخــاد 

املتحــدة  الواليــات  وجيــش  الــرتيك  الجيــش  بواســطة 

ــزب  ــى ح ــاء ع ــس كان القض ــدف الرئي ــة"، واله األمركي

العــال الكردســتاين.

عقــب منــاورة "إخــاد انتفاضــة" بــن أمــركا وتركيــا، ومــع 

ــة  ــة دولي ــم حمل ــا بتنظي ــارشت تركي ــام 1989 ب ــة ع بداي

مــن أجــل إخــراج القائــد عبــد اللــه أوجــان مــن ســوريا، 

مســتغلٍة الضعــف والتشــتت العــريب، والتقــرب مــن 

ــي، والتحكــم  ــل يف إطــار الــراع العــريب- اإلرسائي إرسائي

ــة. ــان نهــري الفــرات ودجل بجري

ويف 6 أيــار مــن عــام 1996، حاولــت دولــة االحتــال 

ــد أوجــان يف  ــال القائ ــو اغتي ــرتيك وعــر شــبكة الغادي ال

ــة إال أن  ــة مفخخ ــر عرب ــق، ع ــورية دمش ــة الس العاصم

ــدأت  ــك ب ــة، لذل ــة نتيج ــق أي ــل، ومل يحق ــط فش املخط

بالضغــط عــى حكومــة دمشــق مــن أجــل إخــراج القائــد 

ــه أوجــان مــن ســوريا. ــد الل عب

ــن  ــا م ــد تهديده ــوريا بع ــن س ــان م ــد أوج ــرج القائ خ

قبــل تركيــا بدعــم مبــارش مــن أمــركا ودول الناتــو بشــن 

حــرب عليهــا، رضخــت ســوريا يف نهايــة املطــاف للضغــط 

ــن  ــان يف 9 ترشي ــه أوج ــد الل ــد عب ــادر القائ ــرتيك وغ ال

املوســاد  اإلرسائيليــة  املخابــرات  وكانــت   ،1998 األول 

ترصــد تحــركات القائــد يف ســوريا، توجــه القائــد عبــد الله 

أوجــان يف البدايــة إىل موســكو وبعدهــا توجــه إىل رومــا 

ــك الفــرتة  ــا، ويف تل ــم إىل كيني ــان ومــن ث ــا إىل اليون ومنه

حــذرت أمــركا روســيا وكل الــدول األوروبيــة مــن مغبــة 

منــح املــأوى واللجــوء للقائــد عبــد اللــه أوجــان، ويؤكــد 

القائــد عبــد اللــه أوجــان: "إّن خروجــي مــن ســوريا 

ــة  ــو التابع ــبكة غادي ــا ش ــي نفذته ــة الت ــط بالعملي مرتب

ــو". للنات

ورصح حينهــا رئيــس أركان جيــش االحتــال الــرتيك إيلكــر 

ــاً أوجــان إىل  باشــبوغ: "الواليــات املتحــدة ســلمت عملي

ــده والســيطرة عــى الحــزب".  ــك بهــدف تحيي ــا وذل تركي

ويؤكــد القائــد عبــد اللــه أوجــان عقــب املؤامــرة: "إننــي 

ــي إىل  ــن جلب ــفرت ع ــي أس ــة الت ــرة الدولي أرى أن املؤام

تركيــا يف 15 شــباط 1999، إحــدى أهــم أحــداث التقاليــد 

ــدأت يف  ــي ابت ــريت الت ــة، س ــلطات املهيمن ــة للس التآمري

ــن ســوريا  ــن األول 1998 بخروجــي م ــن ترشي التاســع م

ــيا  ــع روس ــتمرت م ــا، اس ــى أرض أثين ــي ع ــع قدم ووض

ــان مــرة  ــا، واضطــراري للعــودة إىل روســيا واليون وإيطالي

ــايف يف  ــة باختط ــا النهائي ــْت إىل مرحلته ــم َوَصلَ ــرى، ث أخ

ــي  ــذه الت ــداث ه ــلة األح ــميتي لسلس ــبب تس ــا، س كيني

ضمــت ائتــاف قــوى دوليــة مــن أربــع قــارات باملؤامــرة 

األالعيــب  مــن  منســوج  ســياق  أنهــا  هــو  الدوليــة، 

ــن  ــر م ــب الكث ــة إىل جان ــح االقتصادي ــية واملصال السياس

ــداع". ــف والخ ــة والعن الخيان

وحــول تاريــخ جلــب القائــد عبــد اللــه أوجــان إىل تركيــا 

أي 15 شــباط 1999، يوضــح مــا يــي: "إن تاريــخ اإلتيــان 

ــذا  ــادف ه ــباط، يص ــن ش ــا كان يف الـــ 15 م يب إىل تركي

التاريــخ يــوم بــدء املؤامــرة ضد الشــيخ ســعيد )15 شــباط 

ــران  1925(. كــا صــدر قــرار اإلعــدام بحقــي يف 29 حزي

1999، بعــد محاكمــة صوريــة يف الجزيــرة، كانــت أقــرب 

إىل املرسحيــة يف توقيــت يصــادف اليــوم الــذي أُعــدم فيــه 

الشــيخ ســعيد مــع مجموعــة مــن رفاقــه".

الخاصة

الســبب الرئيــي العتقــال القائــد عبــد اللــه أوجــان 

ــاً  ــا أوالً، وثاني ــي أطلقه ــام الت ــة الس ــاض عملي ــو إجه ه

ــرشق  ــة وال ــي يف املنطق ــر دميقراط ــى أي فك ــاء ع للقض

األوســط، واألهــم هــو القضــاء عــى فلســفة حــرب 

ــه أوجــان أن  ــد الل ــد عب ــد القائ ــة، ويؤك الشــعب الثوري

الســبب الرئيــس والواضــح للعيــان يف تلــك الفــرتة: "إن كاً 

مــن إرسائيــل وأمريــكا مل تكونــا يف مصــاف الحــل الســلمي 

والســيايس قطعيــاً آنــذاك، أي إىل حــن اعتقــايل، بــل 

كانتــا تتطلعــان بــإرصار شــديٍد إىل اســتمرار الحــرب، ولــو 

مبســتوى منخفــض وإىل تخبــط القضيــة الكرديــة يف العقــم 

والاحــل، إذ كانتــا بأمــس الحاجــة إىل ذلــك يف ســبيل 

التحكــم بزمــام األمــور يف الــرشق األوســط عمومــاً، وألجــل 

إســقاط الحكــم يف العــراق خاصــة، حيــث مــا كان لهــا 

أن تحــدا مــن فاعليــة تركيــا، وال أن تطبقــا مخططاتهــا، 

ــك". ــق ذل ــن طري إال ع

إن املؤامــرة الدوليــة التــي طالــت القائــد عبــد اللــه 

أوجــان، هــي مؤامــرة اســتهدفت عمــوم الرشق األوســط، 

وهــي بدايــة التدخــل الغــريب بقيــادة الواليــات املتحــدة 

العامليــة  الحــرب  بعــد  األوســط  الــرشق  األمركيــة يف 

الثانيــة بحجــة جلــب الدميقراطيــة، فبعــد اعتقــال القائــد 

عبــد اللــه أوجــان غــزت أمــركا العــراق عــام 2003، 

ــق  ــن مناط ــد م ــكرية يف العدي ــد العس ــأت القواع وأنش

الــرشق األوســط، وأجــرت ســوريا عــى التنــازل عــن لــواء 

ــا عــام 2004، وصــوالً إىل موجــة  ــح تركي إســكندرون لصال

ــام 2010. ــريب ع ــع الع ــرف بالربي ــا تع م

ويشــهد اآلن الــرشق األوســط أزمــة حقيقيــة، تتفاقــم 

يومــاً بعــد يــوم، فالعــراق ومنــذ التدخــل األمــريك مل 

يشــهد اســتقراراً حتــى اآلن، ومعظــم الشــعوب يف الــرشق 

األوســط تعــاين مــن أزمــات األنظمــة القوميــة الحاكمــة، 

ومعظــم الــدول التــي شــهدت مــا تعــرف بالربيــع العــريب 

ــا  مل تشــهد أي اســتقراراً بعــد، ويف مقدمتهــا ســوريا وليبي

ــه أوجــان يف آخــر  واليمــن، لذلــك رصح القائــد عبــد الل

لقــاء جــرى بينــه وبــن محاميــه يف 7 آب 2019، أي أثنــاء 

اســتعداد دولــة االحتــال الــرتيك لشــن هجــوم ضــد روج 

ــة،  ــة العالق ــدي القــدرة عــى حــل األزم ــا، بالقــول: "ل آف

وإســكات صــوت الســاح يف غضــون أســبوع واحــد، 

ونســتطيع خطــو خطــوات كبــرة يف ســبيل ذلــك". لذلــك 

فُرِضــت عليــه عزلــة مشــددة مســتمرة حتــى يومنــا 

الراهــن.

ــل  ــه واص ــان إال أن ــه أوج ــد الل ــد عب ــال القائ ــم اعتق ت

ــة  ــرة الدولي ــرغ املؤام ــرايل، وأف ــجن إم ــن س ــه ضم نضال

ــة،  ــة الدميقراطي ــوم األم ــرح مفه ــر ط ــا ع ــن مضمونه م

ــت  ــي وصل ــة الت ــوم حــرب الشــعب الثوري ــر مفه وتطوي

ألوجهــا اآلن يف عمــوم كردســتان، وبشــكٍل خــاص يف روج 

ــن  ــن املثقف ــي اآلالف م ــا وشــال ورشق ســوريا. وتبن آف

والباحثــن واألكادمييــن يف الــرشق األوســط والعــامل أفــكار 

ــه أوجــان.   ــد الل ــد عب وفلســفة القائ

املؤامــرة الدوليــة بحــق القائــد أوجــان مســتمرة إىل 

يومنــا الراهــن، وتتجــدد بطــرق وأســاليب مختلفــة، ففــي 

ــال  ــة االحت ــنت دول ــام 2019 ش ــن ع ــن األول م 9 ترشي

الــرتيك هجومــاً احتاليــاً عــى منطقتــي كــري ســبي ورسي 

ــة  ــت اتفاقي ــام 2020 أبرم ــن األول ع ــه، ويف 9 ترشي كاني

بــن حكومــة الكاظمــي والحــزب الدميقراطــي الكردســتاين 

مــن أجــل إجهــاض تجربــة اإلدارة الذاتيــة يف شــنكال، 

ــت  ــان، وكثف ــد أوج ــد عب ــق القائ ــة بح ــددت العزل وش

مــن هجاتهــا ضــد جنــوب  الــرتيك  االحتــال  دولــة 

ــة  ــلحة الحديث ــوف األس ــة صن ــتخدمٍة كاف ــتان مس كردس

دليــل  وهــذا  دويل،  وســط صمــت  دوليــاً،  واملحرمــة 

ــركا  ــم أم ــالية ويف مقدمته ــة الرأس ــى أن دول الهيمن ع

وإرسائيــل ال تــودان إيقــاف الحــرب يف الــرشق األوســط.
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الكاتب والروايئ حليم يوسف ينال جائزة أفضل كتاب يف إيران

حصــد العمــل الــروايئ “99 خــرزة مبعــرة” للكاتــب 

ــزة  ــيّة، جائ ــختها الفارس ــف، يف نس ــم يوس ــوري حلي الس

“أفضــل كتــاب” يف مهرجــان الكتــاب الســنوي يف محافظــة 

ــران. ــة” يف إي ــان الغربي “أذربيج

وتــم اإلعــان عــن الجائــزة يف الحفــل الختامــي للمهرجــان 

ــع  ــاون م ــة، بالتع ــة باملحافظ ــم يف دار الصحاف ــذي أقي ال

ــن  ــة م ــاركة نخب ــراين، ومبش ــاب واألدب اإلي ــد الكت معه

ــاء. ــاب واألدب املثقفــن والكت

ــزة “99 خــرزة مبعــرة”، صــادرة  ــة الفائ ويذكــر أن الرواي

عــن دار “آفــراز” يف طهــران، وترجمتهــا إىل الفارســية 

ــور. ســاميه خــاك ب

ــة عامــودا عــام 1967  ــد مدين ــم يوســف مــن موالي  حلي

خريــج كليــة الحقــوق يف جامعــة حلــب، ويقيــم يف 

أملانيــا منــذ العــام 2000. صــدرت أعالــه حتــى اآلن 

باللغــات الكرديــة والعربيــة والرتكيــة والفارســية واألملانيــة 

واالنكليزيــة وااليطاليــة... !!

 يف حــوار  لصحيفــة " القــدس العــريب" مــع الــروايئ حليــم 

يوســف نــرش يف 20 اكتوبــر 2021 يتحــدث فيهــا للمحــاور 

"مصطفــى خليــل" عــن الوظيفــة الحقيقيــة لــألدب، وعــن 

حضــور الثقافــة الكرديــة، رغــم كل املحــاوالت التــي 

تســعى لطمســها.

 مــاذا يقــول حليــم يوســف عــن الوظيفــة الحقيقيــة 

لــألدب عــى ضــوء أســئلة املحــاور؟

عمليــة رصــد التشــوهات يف مجتمــع مــا مــن قبــل كاتــب 

مــا يف روايــة أو يف مجموعــة قصصيــة، ال يعنــي أن هــذا 

ــدف  ــا يه ــدر م ــع، بق ــويه املجتم ــد إىل تش ــب يعم الكات

إىل تســليط الضــوء عــى هــذه التشــوهات والبحــث 

عــن طــرق ووســائل ناجعــة ملعالجتهــا، ومــن ثــم متهيــد 

ــدى  ــذه إح ــا. وه ــص منه ــع للتخل ــام املجتم ــق أم الطري

وظائــف األدب األساســية. ســأحاول هنــا التطــرق إىل ثاث 

فئــات تقــف وراء توجيــه مثــل هــذه االتهامــات يل، أو إىل 

غــري مــن الكتــاب الذيــن يتناولــون مواضيــع إشــكالية، 

مــن خــال كــرس التابوهــات االجتاعيــة والسياســية 

الــكاذب  التفاخــر  إىل  تعمــد  فئــة  هنــاك  والدينيــة. 

ــرد  ــاق، ملج ــي والنف ــاط األخاق ــع يف االنحط ــع يرت مبجتم

ــرش  ــدم ن ــى »ع ــم ع ــاب حرصه ــن ب ــه م ــم إلي انتائه

ــك يتعــرض  غســيلنا الوســخ عــى املــأل« ومــن يفعــل ذل

إىل الرجــم مــن قبلهــا. وهنــاك فئــة أخــرى هــي جــزء مــن 

هــذا التشــويه، ومــن املشــاركن يف تكريســه، عندمــا يــأيت 

كاتــب ويكتــب عنهــم، أو عــن مارســاتهم يجــن جنونهــم 

ويهاجمــون هــذا الكاتــب، ويعترونــه مارقــا. هنــا يكــون 

هــذا األدب كاملــرآة التــي تعكــس حقيقــة وجوههــم 

املشــوهة، وهــي حقيقــة يفعلــون كل يشء إلخفائهــا 

ــذ  ــوه، وينب ــدد الوج ــق وملتع ــق للمناف ــع يصف يف مجتم

ــاك فئــة  الصــادق مــع نفســه ومــع اآلخريــن. وأخــرا هن

بســيطة تخلــط بــن األدب مبعنــاه األخاقــي واألدب الــذي 

ــدون أن  ــري. ويعتق ــي والتنوي ــاه الفن ــه مبعن نتحــدث عن

وظيفــة األدب هــي إجــراء العمليــات التجميليــة ملجتمــع 

ــد للكاتــب يف هــذه التشــوهات  هــو مشــوه أصــا، وال ي

التــي تقــف وراءهــا عوامــل سياســية وتاريخيــة وتربويــة. 

ــو  ــا ه ــي، وم ــايل، فن ــو ج ــا ه ــن م ــة األدب ب فوظيف

تنويــري، كاشــف. وبذلــك ميكــن لــألدب أن يجعــل العــامل 

أقــل بشــاعة وأكــر قــدرة عــى التحمــل.

ــض  ــل غ ــام؟ مقاب ــة لاته ــاً عرض ــب دوم ــاذا األدي ■ ومل

الديــن  رجــال  هفــوات  عــن  الطــرف  املجتمعــات 

والسياســة؟

ــر،  ــوف الظه ــا مكش ــب يف مجتمعاتن ــب أو األدي ■ الكات

وحيــد، محبــط، منكــرس، مهــزوم، مــا مــن قــراء لــه، 

ــه،  ــن عزلت ــه م ــعة تخلص ــعبية واس ــدة ش ــكلوا قاع ليش

ومــا مــن مؤسســة تحميــه لــدى تعرضــه لــألذى، ومــا مــن 

ســند يلجــأ إليــه عندمــا تشــتد املحــن وتضيــق بــه الحــال. 

إنــه مســلح بعزلتــه وبإرادتــه وبشــغفه بالكتابــة، وبســر 

أغــوار الحقيقــة، كــا يراهــا هــو، ال كــا ميــى عليــه مــن 

قبــل املؤسســات السياســية والدينيــة، لذلــك تــرى القلــة 

ــاة  ــاب تســتمر، يف حــن تجــرف مصاعــب الحي ــن الكت م

ــة  ــم للكتاب ــرون ظهوره ــم ويدي ــى، منه ــة العظم الغالبي

ــاألدب واملعرفــة، التــي ال  ــه عاقــة ب والقــراءة، وكل مــا ل

ــع  ــوز. إذا كان الوض ــر والع ــوى الفق ــا س ــف وراءه تخل

كذلــك بالنســبة للكتــاب، فــإن األمــر مختلــف متامــا لــدى 

ــة املؤسســتن  ــة، املحاطــن بحاي ــن والسياس رجــال الدي

الدينيــة والسياســية، ومــن خلفهــا أرضيــة اجتاعيــة 

واقتصاديــة صلبــة تقيهــا الســقوط يف فــخ االنعــزال، 

وتحمــي ظهرهــا مــن طعنــات املهاجمــن. رغــم أن 

حايــة رجــال السياســة تســتند إىل املؤسســات واألجهــزة 

ــع  ــة م ــة، مقارن ــة وهش ــدو وقتي ــا تب ــلطوية، إال أنه الس

ــن  ــن، الذي ــع بهــا رجــال الدي ــي يتمت ــة الت ــة الحاي صاب

ــا إىل  ــل أحيان ــه، تص ــددة األوج ــة متع ــون بحصان يتمتع

ــدس. ــوم املق تخ

■ )هوفــو( شــخصية جدليــة يف روايتــك »ســوبارتو« وهــو 

ــر  ــاذا تنظ ــة، مل ــة مرضي ــس بطريق ــارس الجن ــخص مي ش

ــا قيمــة؟ ــا ب هــذه الشــخصية لنفســها عــى أنه

ــع نفســها،  ــو( إحــدى الشــخصيات املنســجمة م ■ )هوف

ومثلــه مثــل الكثــر مــن الشــخصيات يف »ســوبارتو« 

ــه  ــد اكتســب اســمه مــن خــال مارســاته وصفات كان ق

الشــخصية، وغلــب لقبــه كشــخص متهــور، أرعــن ـ هــوف 

ــرز  ــول يف ــع الامعق ــي. إذ أن الواق ــى اســمه الحقيق ـ ع

ــة، غــر متوازنــة، وتتــرف بطريقــة  شــخصيات ال معقول

ال تخطــر عــى البــال، يف مــا إذا قارنــا األمــر مــع املنطــق 

الســليم. مــن هنــا جــاء ترفــه الــذي يبــدو عجيبــا 

واملتجســد يف مارســة الجنــس مــع قطعــة حديديــة، وهو 

ــه تــرف »مألــوف«  ــا يف ظاهــره، لكن ــأيت غريب تــرف ي

إىل حــد مــا ومنســجم مــع عــوامل ســوبارتو الواقعيــة؛ ألن 

ــرب  ــن املنطــق وأق ــد ع ــه بعي ــي بحــد ذات ــع اليوم الواق

ــي ال أرى  ــا فإنن ــن هن ــول. م ــاه الامعق ــال، مبعن إىل الخي

هوفــو شــخصا مدانــا، شــاذا، جانيــا، بقــدر مــا هــو نتيجــة 

طبيعيــة لظــروف غــر عاديــة ولــد يف ظلهــا. وتــأيت 

ــة غــر ســليمة،  ــة عائلي ــل حاصــل لرتبي ــه كتحصي ترفات

ولطفولــة مســلوبة، ولســياق اجتاعــي ونفــي وســيايس 

مشــوه. طفــل يولــد يف بيئــة مشــوهة، ويقــي طفولتــه يف 

أجــواء عائلــة فقــرة، ومســلوبة الحقــوق، ويكــر يف ظــل 

اســتبداد ســيايس، ويتلقــى تربيــة خاطئــة، حيــث الخــوف 

ــش  ــط، مهم ــزق، محب ــع مم ــل مجتم ــل يف مفاص متغلغ

يعــوم يف الجهــل والخرافــة، كيــف ملثــل هــذا الطفــل أن 

يعيــش مســتقبا مراهقــة طبيعيــة، وأن يصبــح شــابا عاقا 

ورجــا ناجحــا يتــرف وفــق املنطــق الســليم الــذي يتفق 

عليــه معظــم النــاس. هــذا مســتحيل، لذلــك فــإن معظــم 

الشــخصيات يف روايتــي هــذه هــم بقــدر مــا هــم جنــاة، 

فهــم ضحايــا أيضــا، خاصــة مــن خــال العاقــة اإلشــكالية 

ــات والتعامــل الشــاذ معهــا. ــة مــع الحيوان املركب

ــا أســنان« ســلطت الضــوء عــى  ■ يف روايتــك »خــوف ب

الســلطة الحاكمــة، وعاقتهــا مــع الكــرد، وكيفيــة اســتثار 

النظــام الحاكــم يف ســوريا ألســاليب القمــع محــاوال طمس 

الثقافــة الكرديــة، يــا تــرى مــا هــي املناعــة الذاتيــة التــي 

متتلكهــا هــذه الثقافــة؟ ومــن أيــن تســتمدها؟

■ الثقافــة الكرديــة ثقافــة أصيلــة، متتد جذورهــا يف أعاق 

هــذه األرض منــذ مئــات، إن مل نقــل آالف الســنن، وهــي 

ــتمد  ــا تس ــك فإنه ــدة، لذل ــة أو واف ــة طارئ ــت ثقاف ليس

مناعتهــا مــن هــذه األصالــة، التــي ميكنهــا أن تهتــز وقــد 

تضعــف أو تجــرح، إال أنهــا عصيــة عــى الــزوال. ومع ذلك 

فهــي، ونتيجــة للغــن التاريخــي الــذي تعــرض لــه الكــرد، 

تعرضــت إىل الكثــر مــن التــآكل واالنحســار. هنــاك ماين 

ــرس  ــرك وعــرب وف ــن إىل ت ــع الزم ــوا م ــرد تحول ــن الك م

ــم  ــم وثقافته ــرست لغته ــوريا. وانح ــران وس ــا واي يف تركي

مــع صهرهــم وانحالهــم يف تلــك املجتمعــات، التــي تــدار 

ــذه  ــرد وإىل ه ــي الك ــن بق ــة، يف ح ــل دول قومي ــن قب م

اللحظــة محرومــن مــن إقامــة دولتهــم القوميــة الخاصــة 

بهــم، كــا أنهــم حرمــوا مــن التمتــع بالحقــوق القوميــة 

يف هــذه الــدول التــي تقاســمت وطنهــم، عــدا عــن بقــاء 

ثقافتهــم شــفوية وقابلــة للرسقــة والنهــب بســهولة. هــذا 

املنــع الطويــل األمــد للغــة الكرديــة خلّــف وراءه أجيــاال 

مــن الكــرد. الــذي نجــا مــن الصهــر واالنحــال مل يســتطع 

النجــاة مــن األميــة الثقافيــة، حيــث ال يتقــن كــردي واحــد 

ــا  ــوف ب ــراءة. ويف »خ ــة وق ــه كتاب ــف لغت ــل أل ــن أص م

ــذي ميــزق أرواح  ــع الخــوف ال ــت عــن مناب أســنان« بحث

املايــن مــن البــرش املحارصيــن يف املربــع الجهنمــي 

ــة. وتوقفــت  ــة اإليراني ــة الســورية العراقي بأضاعــه الرتكي

مطــوال عنــد املحاولــة األوىل لهــدم جــدران ذلــك الخــوف 

األرعــن، التــي بــرزت يف انتفاضــة الثــاين عــرش مــن آذار/

مــارس عــام 2004 أو مــا ســميت بانتفاضــة قامشــلو، كأول 

رصخــة كرديــة عاليــة يف تاريــخ »الجمهوريــة العربيــة 

الســورية« منــذ االســتقال وحتــى اآلن.

شــخصت  داخــي«  الــذي يف  »الوحــش  روايتــك  ■ يف 

مخــاوف التاهــي مــا بــن الضحيــة والجــاد، التــي تفــي 

إىل اإلصابــة بـ)متازمــة ســتوكهومل(. إىل أي مــدى يتحــول 

ــه  املصــاب بهــذه املتازمــة إىل عــبء وخطــر عــى هويت

ــة؟ ــة والثقافي القومي

ــذي كان  ــش ال ــو الوح ــي« ه ــذي يف داخ ــش ال ■ »الوح

طــوال الوقــت قابعــا يف داخــل الجــاد، فيقلقــه ويدفعــه 

إىل مارســة العنــف ضــد كل مــن يفكــر أن يقــول لــه يوما 

»ال«. وكذلــك هــو الوحــش الــذي كان طــوال نصــف قــرن 

ــارس  ــو مي ــرا وه ــتيقظ أخ ــة، فاس ــل الضحي ــا يف داخ نامئ

ــة.  ــر رشاس ــة أك ــاد بطريق ــدا الج ــاد، مقل ــف املض العن

بصمــت  الوحــي  العنــف  التحــف  أن  بعــد  وهكــذا 

طويــل، بــات عاريــا، مقيتــا، دمويــا، يــوزع الخــراب والقتل 

والتــرشد واملــوت عــى كل الجهــات. وهــذا مــا آلــت إليــه 

الرتاجيديــا الســورية املســتمرة. أذهلنــي حجــم الوحشــية 

التــي مارســها أنــاس عشــنا معهــم طــوال الوقــت.

بــن  يعيشــون  وكانــوا  معــا،  أكلنــا ورشبنــا  بعضهــم 

ظهرانينــا. يف روايــة »الوحــش الــذي يف داخــي« حاولــت 

البحــث عــن عنــوان هــذه الوحشــية التــي أذهلتنــي 

وأرعبــت العــامل برمتــه. حتــى بــات قطــع الرقــاب وتدفــق 

الدمــاء أمــام الكامــرات أمــرا مألوفــا، وبــات القتــل 

حالــة يوميــة. فجــأة أصبــح الجميــع متهــا وبــات الــكل 

ــن  ــادة ب ــعي إىل اإلب ــش والس ــا زال النه ــكل وم ــدو ال ع

املتناحــرة مســتمرا. كل جاعــة  الجاعــات والفئــات 

ــدث  ــة، كل يتح ــة املقابل ــية الجاع ــن وحش ــدث ع تتح

عــن وحشــية وال برشيــة اآلخــر. وإذا تبادلنــا املواقــع نجــد 

أن الوحشــية تتــوزع يف جميــع الجهــات، رغــم االختــاف 

ــدد املســاواة  ــي. لســت بص ــا أرعبن ــذا م ــة، وه يف الجرع

ــدة. ال،  ــلة واح ــا يف س ــة أو جمعه ــاد والضحي ــن الج ب

ــأن الجــاد نجــح يف هــذه  ــه ب عــى اإلطــاق. مــا أود قول

ــه. ــبيه ل ــة إىل ش ــل الضحي ــة يف تحوي ــة الدموي املعمع

■ الجنــس حــارض يف غالبيــة أعالــك، ويف الغالــب يتجــاوز 

وظيفتــه البيولوجيــة ويكــون مرافقــا لــكل التحــوالت 

التــي ميــر بهــا اإلنســان، ملــاذا؟

■ ال أتــواىن عــن الكتابــة عــن أي يشء أو أي موضــوع 

يلعــب دورا مــا يف حياتنــا بغــض النظــر عــن تقييــم 

أي  مثــل  مثلــه  والجنــس  املوضــوع.  لهــذا  اآلخريــن 

موضــوع حيــوي يلعــب دورا مهــا يف حياتنــا، وبالتــايل يف 

حيــاة الشــخصيات التــي أتحــدث عنهــا يف روايــايت، خاصــة 

أننــي أكتــب عــن مجتمــع يعــاين مــن كبــت جنــي 

مزمــن نتيجــة إحاطتــه بطــوق صــارم مــن املحــرم الدينــي 

واالجتاعــي. إن مــا ال يدركــه الكثــرون هــو أن الجنــس 

هــو املحــرك الخفــي لترفــات األشــخاص الغامضــة، التــي 

تبــدو يف ظاهرهــا ال منطقيــة، وهــو مــن األهميــة مبــكان 

ــر  ــد مصائ ــا يف تحدي ــب دورا حاس ــه يلع ــة أن إىل درج

ــوع  ــتخدامي ملوض ــا. واس ــخصيات حولن ــن الش ــر م الكث

الجنــس يف الروايــة هــو اســتخدام وظيفــي تقتضيــه 

ــدث  ــخصية أو الح ــاء الش ــتكال بن ــة، الس ــة الفني الحاج

الــذي أتناولــه. وأنــأى بنفــي عــن املغــاالة يف تنــاول 

موضــوع الجنــس أو غــره مــن املواضيــع الداخلــة يف 

ــة أو السياســية،  ــة أو الديني حــدود التابوهــات االجتاعي

خاصــة عندمــا ال تكــون هنــاك رضورة فنيــة تقتــي ذلــك. 

ــل األديب  ــاز العم ــدى إنج ــدّي ل ــايس ل ــان األس ألن االمتح

هــو التناغــم الكامــل بــن الشــكل واملضمــون وعــدم 

ــر. ــبيل اآلخ ــا يف س ــة بأحده التضحي



www.pydrojava.net    / pyd.roj@gmail.com العدد ) 313( السبت 4شباط 2023

املرأة 5

ندوة حوارية نسائية يف قامشلو  بعنوان "ال حياة بدون القائد" 
ــى  ــة ع ــرة الدولي ــنوية للمؤام ــرى الس ــرتاب الذك ــع اق م

القائــد عبداللــه اوجــان، نظمــت حركــة الهــال الذهبــي، 

ــى  ــا ع ــد وتأثره ــفة القائ ــة فلس ــة، ملناقش ــدوة حواري ن

مجــال األدب وفــن وثقافــة املــرأة، يف مركــز محمــد شــيخو 

للثقافــة والفــن يف قامشــلو.

وشــارك يف النــدوة الحواريــة التــي نظمتهــا حركــة هــال 

الذهبــي يف اقليــم الجزيــرة، عــدد مــن العامــات يف 

ــن العــريب والكــردي. ــة، مــن املكون مجــال األدب والثقاف

وضــم ديــوان النــدوة كل مــن عضــويت ديــوان االدب 

يف شــال ورشق ســوريا بوطــان هــويش، وزارا محمــد، 

ســمية  والفــن  للثقافــة  مزوبوتاميــا  حركــة  وعضــويت 

ــة املــرأة يف االدارة  ــدا محمــد، وعضــوة هيئ محمــد وجين

الذاتيــة لشــال ورشق ســوريا رشــا علــو.

وقســمت النــدوة الحواريــة اىل ثــاث محــاور، وهــي: 

حقيقــة القائــد يف أدب املــرأة- ثقافــة وفــن املــرأة يف 

حقيقــة الحيــاةو بنــاء نظــام اإلدارة الذاتيــة وحقيقــة 

القائــد، وضمــن هــذه املواضيــع يتــم النقــاش عــى فكــرة، 

ــد" ــدون القائ ــاة ب ــاذا ال حي "مل

وبــدأت النــدوة الحواريــة بالوقــوف دقيقــة صمــت، 

ــوة  ــت عض ــم تحدث ــهداء، ث ــاً األرواح الش ــاالً واكرام اج

ــوان األدب يف شــال ورشق ســوريا بوطــان هــويش يف  دي

املحــور االول، عــن العاقــة بــن االدب املــرأة و فكــر 

ــره  ــر فك ــد وع ــت: "القائ ــان، وقال ــه أوج ــد عبدالل القائ

ــث  ــا والحدي ــراً للمــرأة وأدبه ــا كب وفلســفته اوىل اهتام

عــن أدب املــرأة الحقيقــي الــذي يخــدم حقيقــة وقضيــة 

املــرأة، وذلــك بالعــودة اىل حقيقــة التاريــخ الــذي كانــت 

ــن." ــة يف األدب والف ــرأة ريادي ــه امل في

القائد وأدب املرأة

واســتمر املحــور االول بطــرح ســؤال" يف االدب كيــف 

ســيتم تطبيــق ال حيــاة بــدون القائــد"، تضمــن مداخــات 

املشــاركات، حيــث بينــت املشــاركات، أن أدب املــرأة قبــل 

ثــورة روج افــا كان يواجــه الكثــر مــن املصاعــب بســب 

ــم  ــدم فه ــة اىل ع ــائدة، باإلضاف ــة الس ــة الذكوري الذهني

االديبــات لقضيتهــم وحقيقتهــم، فيــا تغــر الحــال بعــد 

الثــورة، وبعــد التعــرف اىل فكــر القائــد تطــور ادب املــرأة 

وفــق الحقيقــة التــي يقيمهــا القائــد يف قضيــة املــرأة.

ــاة  ــعار" ال حي ــل الش ــاركات، أن تحوي ــدت املش ــا أك في

بــدون القائــد" اىل فلســفة يتــم مــن خــال خلــق وتطويــر 

ادب املــرأة وكتاباتهــا التــي تخــدم قضيــة املــرأة والعيــش 

وفــق فهــم اكــر للفلســفة واألفــكار التــي طرحهــا القائــد، 

وذلــك بثــورة ادبيــة ذهنيــة وجدانيــة"

ريادة املرأة للفن والثقافة

ويف املحــور الثــاين تطرقــت الفنانــة ســمية محمــد اىل 

ــع  ــاة، وواق ــة الحي ــرأة يف حقيق ــن امل ــة وف موضــوع ثقاف

الفــن املــرأة يف شــال ورشق ســوريا وابــرز مشــاكله 

ــرأة   ــح امل ــر ملن ــكاره دور كب ــد واف ــت: "كان للقائ وأضاف

كافــة  رياديــة يف  املــرأة  باتــت  تاريخــي، حيــث  دور 

ــت  ــث كان ــة، حي ــن والثقاف ــال الف ــا مج ــاالت، ومنه املج

هــي نفســها ايضــا مــن حمــت الفــن واالدب يف املجتمــع 

بفنهــا  املــرأة  ان  ناحــظ  وهنــا  الســنوات  االف  عــر 

ــن وان تكــون لســان  ــا، اســتطاعت ان تطــور الف وثقافته

ــا." ــرة له ــوة كب ــي خط ــا، وه ــال مجتمعه ح

ــي  كــا ناقشــت املشــاركات بعــض املشــاكل األخــرى الت

ــاة  ــعار ’ال حي ــل ش ــدن أن تحوي ــرأة وأك ــن امل ــا ف يعانيه

ــم عــر فهــم اكــر  ــة، يت ــد‘ اىل فلســفة حياتي ــدون القائ ب

لفكــر القائــد وخلــق فــن يعــر عــن حقيقــة هــذا الفكــر 

ــات. واملجتمع

يف املحــور الثالــث، تحدثــت عضــوة هيئــة املــرأة يف 

االدارة الذاتيــة لشــال ورشق ســوريا رشــا علــو عــن نظــام 

الرئاســة املشــرتكة يف االدارة الذاتيــة وحقيقــة القائــد، 

حيــث بينــت أن "املــرأة وعــر فلســفة القائــد اســتطاعت 

ان تفهــم حقيقتهــا وتاريخهــا، وان تؤســس مجتمــع وادارة 

ــا وان  ــة فيه ــون ريادي ــة وتك ــذه الحقيق ــق ه ــة وف ذاتي

الحيــاة التشــاركية مــع الجنــس االخــرى مبنيــة عــى هــذه 

ــد"  ــدون القائ ــاة ب ــعار" ال حي ــل الش ــة، وأن جع الحقيق

حقيقــة عمليــة ضمــن مؤسســات االدارة يتــم عــر فهــم 

اكــر لفلســفة القائــد وفهــم املــرأة لذاتهــا عــر التدريبــات 

ــع." ــي يف ادارة املجتم ــا الحقيق ــام بدوره ــة للقي الفكري

ــاركات  ــدوة اســتقبال مقرتحــات املش ــت الن كــا تضمن

حــول ســبل تطويــر ادب وفــن املــرأة وفــق حقيقــة قضيــة 

املــرأة التــي اطلقهــا القائــد عبداللــه اوجــان.

واختتمــت النــدوة بتأكيــد املشــاركات عــى تصعيــد 

النضــال وتطبيــق شــعار "ال حيــاة بــدون القائــد" والعمــل 

عــى فــك العزلــة وتحريــر القائــد جســديا، وتطويــر أدب 

مؤمتر ستار يعلن عن الفعاليات التي سينظمها تنديدا باملؤامرة عى القائد أوجان
كشــف مؤمتــر ســتار برنامــج فعالياتهــا يف الخامــس عــرش 

ــنويّة الـــ 24  ــرى الس ــادف للذك ــايل املص ــباط الح ــن ش م

ــة  ــك بإقام ــان وذل ــد أوج ــى القائ ــة ع ــرة الدولي للمؤام

عــدة فعاليــات مناهضــة للعزلــة وتطالــب بحريــة القائــد 

الجســدية.

ــتار،  ــر س ــس مؤمت ــة يف مجل ــة البيئ ــوة لجن ــت عض وقال

ريهــام متــو أّن املؤامــرة الدوليّــة التــي أُحيكــت ضــّد 

الشــعب الكــردي يف شــخص القائــد عبداللــه أوجــان 

تخطّــت الـــ 24 عامــاً وال يــزال منّفذوهــا يســعون إىل 

القضــاء عــى إرادة الشــعوب.

ــات  ــّددة، هج ــة املش ــو إىل أّن العزل ــام مت ــارت ريه وأش

تــأيت  كلّهــا  والثقافيّــة  الجســديّة  السياســيّة،  اإلبــادة 

ــبيل  ــال يف س ــز النض ــب تعزي ــذا يج ــة، ل ــتكاالً للعزل اس

ــم  ــتار وباس ــر س ــّن يف مؤمت ــت أنّه ــا أوضح ــة، ك الحريّ

ــتنكرن  ــة يس ــعوب املنطق ــع ش ــردي وجمي ــعب الك الش

األالعيــب الدوليّــة وال ميكــن أن يقبلوهــا بــأي شــكٍل مــن 

األشــكال، وكشــفت أنّهــّن ســيناضلن ضــّد جميــع أشــكال 

املؤامــرات تحــت شــعار “لــن يســتطيع أحــد حجــب 

ــنا”. شمس

ــة إىل  ــب األوروبيّ ــة التعذي ــة مناهض ــام لجن ــت ريه ودع

ــؤولياتها. ــا ومس أداء واجباته

ــات  ــج فعالي ــن برنام ــف ع ــم الكش ــان؛ ت ــام البي ويف خت

ــايل: ــو كالت ــباط وه ــرة 15 ش ــة مؤام ــتنكار وإدان اس

مــن 5 إىل 10 شــباط؛ ســيتّم عقــد نــدواٍت حــول املؤامــرة 

يف القــرى، النواحــي، الكومينــات واملؤسســات.

ــرأة يف حــزب  ــب امل ــباط؛ ســيعقد مكت ــن ش يف الـــ 10 م

ــرأة. ــدى للم ــي منت ــاد الدميقراط االتح

يف الـــ 5 مــن شــباط؛ ســيتّم بالتعــاون مــع مجلــس عوائــل 

الشــهداء تعليــق صــور القائــد عبداللــه أوجــان يف جميــع 

املــدن والنواحــي.

ــارٍض  ــاح مع ــاً افتت ــباط أيض ــن ش ــيتّم يف الـــ 5 م ــا س ك

لصــور القائــد عبداللــه أوجــان يف النواحــي.

ويف اليــوم ذاتــه، ســيتّم بالتعــاون مــع لجنــة شــلر للطفــل 

ــد  ــات القائ ــارض للوح ــاح مع ــتار افتت ــر س ــة ملؤمت التابع

أوجــان التــي رســمها األطفــال.

4- يف الـــ 15 مــن شــباط؛ ســيتّم تنظيــم مســراٍت مركزيـّـة 

ــرات،  ــم الف ــكة، إقلي ــلو والحس ــرك، قامش ــن دي يف كّل م

ــة القائــد آبــو متثّــل  الشــهباء وحلــب تحــت شــعار “حريّ

حريّــة البرشيّــة، حريّــة القائــد آبــو متثّــل حريّــة املــرأة”.

يف الـــ 14 مــن شــباط؛ ســيتّم إطــاق حملــة هاشــتاغ عــى 

حســابات وســائل التواصــل االفــرتايض.

ســيتّم إرســال الرســائل املكتوبــة عــن املؤامــرة إىل لجنــة 

مناهضــة التعذيــب.

ــزرع األشــجار يف  ــة يف مؤمتــر ســتار ب ــة البيئ ســتقوم لجن

ــتُحّدد  ــياق؛ س ــذا الس ــة. ويف ه ــي املختلف ــدن والنواح امل

ــان  ــل اللج ــن قب ــجار م ــذه األش ــة ه ــام زراع ــن وأي أماك

ــدن. ــودة يف امل املوج

انتفاضة "Jin, Jiyan ,Azadî" مستمرة رغم تصاعد عنف النظام االستبدادي يف إيران 
ــاة،  ــرأة، الحي ــة "(  Jin, Jiyan ,Azadîامل ــتمر انتفاض تس

الحريــة(، التــي اندلعــت يف إيــران وروجهــات )رشق 

كردســتان( يف يومهــا األربعــن بعــد املائــة، وحســب 

ــة مــا ال  ــة اإليراني ــاري، اعتقلــت قــوات الدول ــر إخب تقري

ــة. ــة املاضي ــام القليل ــخصاً يف األي ــن 11 ش ــل ع يق

ــنه  ــدن س ــن ويف م وخــرج املحتجــون للســاحات وامليادي

وزاهــدان وبلوشســتان، وأعربــوا عــن اســتيائهم مــن 

ــن. ــات الدولــة اإليرانيــة بحــق املحتج مارس

وشــهدت قريــة نانــي قــرب مدينــة ســنه، أمــس الجمعــة، 

مظاهــرة ضــد اعتقــال املــا إبراهيــم كريــم ولقــان أمــن، 

ــة؛ بتهمــة دعــم  ــة اإليراني حيــث اعتقلتهــا قــوات الدول

االحتجاجــات.

كــا شــهدت مدينــة زاهــدان الواقعــة وســط إقليــم 

سيســتان وبلوشســتان، احتجاجــات متواصلــة، أُدينــت 

مناهضــة  هتافــات  ورُددت  اإلعــدام  أحــكام  خالهــا 

للحكومــة.

وتحــت ريــادة شــباب ســنه يف شــال إيــران، نظــم نشــاط 

ــة  ــه "مارســات الدول ــن في ــان، أدي ــوا ببي احتجاجــاً وأدل

اإليرانيــة بحــق املتظاهريــن، ويف املظاهــرة دعــم الشــباب 

مظاهــرات بلوشســتان وكردســتان".

وأضــاف البيــان: "مــع بــدء انتفاضــة "املــرأة، الحيــاة، 

ــة غــر  ــن الشــعوب وحــدة تاريخي ــة"، تشــكلت ب الحري

مســبوقة مــن بلوشســتان وإىل كردســتان".

ــات  ــام يف روجه ــة إي ــدان مبحافظ ــة ابي ــهدت مدين وش

ــبكة  ــاري لش ــر إخب ــب تقري ــة، وحس ــتان، انتفاض كردس

ــا  ــة م ــوات اإليراني ــت الق ــد اعتقل ــان، فق ــوق اإلنس حق

ــام القليلــة  ال يقــل عــن 11 شــخصاً يف عبــدان خــال األي

ــة. املاضي

ويف التقريــر الجديــد ملنظمــة حقــوق اإلنســان اإليرانيــة، 

وإصابــة  اســتهداف  اإليرانيــة  القــوات  تعمــدت 

املظاهــرات. قمــع  بغيــة  هجومهــا؛  يف  املتظاهريــن 

ــاة،  ــرأة، الحي ــة " Jin, Jiyan ,Azadîامل ــت انتفاض واندلع

الحريــة"؛ إثــر مقتــل الشــابة الكرديــة، جينــا أمينــي عــى 

يــد "رشطــة األخــاق" اإليرانيــة، ومــن أجــل إنهــاء هــذه 

االنتفاضــة، اتبعــت الدولــة اإليرانيــة كافــة األســاليب 

االنتفاضــة  أن  إال  عليهــا  للقضــاء  املتاحــة  والوســائل 

مســتمرة دون انقطــاع.
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أعلنــت قيــادة العمليــات املشــرتكة لحملــة “االنتقــام 

ــة  ــيط، ومواصل ــات التمش ــاء عملي ــة” انته ــهداء الرق لش

ماحقــة الخايــا مــن خــال عمليــات أمنيــة مركّــزة، 

وأكــدت القبــض عــى مئــة وســبعة وعرشيــن مرتزقــاً مــن 

ــة  ــم “والي ــم متزع ــم، بينه ــتبهن به ــش واملش ــا داع خاي

ــة”. الرق

عقــدت قيــادة العمليــات املشــرتكة لحملــة “االنتقــام 

لشــهداء الرقــة” مؤمتــراً صحفيــاً يــوم الخميــس 31 كانــون 

ــن الداخــي يف حــي  ــوى األم ــز ق ــام مرك ــاين 2023، أم الث

الدرعيــة شــال غــرب مدينــة الرقــة، أعلنــت فيــه انتهــاء 

ــة”. ــام لشــهداء الرق ــة “االنتق ــات التمشــيط لحمل عملي

وأوضــح البيــان أّن الحملــة اســتهدفت العــرشات مــن 

النقــاط واألوكار يف الرقــة و الطبقــة ،الكرامــة ورصيــن 

وأريافهــا، حيــث جــرت العمليــات وفــق الخطــة املرســومة 

ــرة ضــد تحــركات وخطــط  ــة ومؤث ــج فوري وحققــت نتائ

ــة . املرتزق

الحملــة انطلقــت اســتجابة لدعــوات وجهــاء 

وشــيوخ العشــائر وأهــايل املنطقــة
وأضــاف أّن الحملــة انطلقــت اســتجابة لدعــوات وجهــاء 

وشــيوخ العشــائر وأهــايل املنطقــة واســتناداً إىل معلومــات 

عــن زيــادة تحــركات خايــا داعــش وابتــزاز الســكان 

وخاصــة بعــد الهجــوم عــى مركــزاً لقــوى األمــن الداخــي 

يف حــّي الدرعيــة بالرقــة يف الســادس والعرشيــن مــن 

ــايض . ــون األول امل كان

القبض عى 127 مرتزق من داعش
وخــال عمليــات املداهمــة ،ألقــي القبــض عــى مئــة 

وســبعة وعرشيــن مــن املطلوبــن واملشــتبهن بهــم مبــن 

فيهــم وايل واليــة الرقــة املدعــو “عطاللــه امليثــان” وكذلــك 

تــم تفكيــك الخليــة التــي خططــت ووفــرت الدعــم 

ــن . ــوى األم ــز ق ــى مرك ــوم ع ــتي للهج اللوجس

ضبــط كميــات مــن األســلحة والذخــرية العائــدة 

ــش ــة داع ملرتزق
ــور  ــة مــن األســلحة والذخــرة والعث ــط كمي ــم ضب كــا ت

ــت  ــي كان ــة الت ــق الخاص ــن الوثائ ــرة م ــة كب ــى كمي ع

ترتكــز عليهــا الــدورات الرشعيــة التــي يقــوم بهــا داعــش 

ــايب . ــر اإلره ــرش الفك يف ن

تدمــري قنــوات التواصــل بــن مرتزقــة داعــش 

وإزالــة مخابــئ نشــاطهم املحتملــة وتجفيــف 

ــم ــاعدة له ــة املس البيئ
وكذلــك الكشــف عــن أنفــاق قدميــة كان يســتخدمها 

ــة  ــة الرق ــى مدين ــان ســيطرتهم ع ــاء إب ــة ؛ لاختب املرتزق

قبــل تحريرهــا وتــم تدمــر قنــوات التواصــل بينهــم 

وكذلــك إزالــة مخابــئ نشــاطهم املحتملــة وتجفيــف 

ــرس  ــي تي ــارص الت ــا العن ــا فيه ــم مب ــاعدة له ــة املس البيئ

ــتقطاب. ــد واالس ــبكات التجني ــا وش ــى الخاي ــرت ع وتتس

ــن قدمــوا  نثمــن مواقــف األهــايل وشــيوخ العشــائر الذي

الدعــم واملســاندة الازمــة للقــوات املشــاركة يف الحملــة

ــان مواقــف أهــايل وشــيوخ العشــائر  ــام مثــن البي يف الخت

للقــوات  الازمــة  واملســاندة  الدعــم  قدمــوا  الذيــن 

املشــاركة يف الحملــة .

ــن  ــش م ــة داع ــا مرتزق ــة خاي ــنواصل ماحق س

ــزة ــة مركّ ــات أمني ــال عملي خ
مؤكداعــى مواصلــة ماحقــة الخايــا مــن خــال عمليــات 

إلفشــال مخططــات  الــرورة  مركّــزة حســب  أمنيــة 

ــتقرار . ــن واالس ــرب األم ــش ب داع

حملة االنتقام لشهداء الرقة ..  القبض عى العرات من مرتزقة داعش بينهم قيادات للتنظيم 

قريان: سياسات أردوغان يف سوريا فشلت عى الحكومة السورية أال تقع يف الخطأ
ــتاين  ــال الكردس ــة لحــزب الع ــة التنفيذي ــال عضــو اللجن ق

ــرت  ــان، دّم ــب أردوغ ــب طي ــة رج ــان : ” سياس ــراد قري م

ــع املرتزقــة، وســعى إىل القضــاء  ــه جمي ســوريا وجمــع حول

تخطــئ حكومــة  أاّل  نأمــل  الكرديّــة،…  السياســة  عــى 

ــان”. ــّوة أردوغ ــن ق ــّزز م ــق وأاّل تع دمش

ــة، وإنــه يف  مضيفــاً بــأن أردوغــان” يضــع تكتيــكاٍت انتخابيّ

ــوريا،  ــاه س ــاته تج ــح يف سياس ــم ينج ــرج اآلن، فل ــعٍ ح وض

ــك”. ــر ســبٍب لذل ــة شــال ورشق ســوريا هــي أك ومقاوم

حديــث مــراد قريــان جــاء خــال حــوار متلفــز عــى 

فضائيــة )Stêrk TV(، تحــّدث فيــه عــن الذكــرى الســنوية 

الـــ 24 للمؤامــرة الدوليــة واللقــاءات الجاريــة بــن روســيا، 

ــق. ــة دمش ــرتيك وحكوم ــال ال ــة االحت ودول

وأشــار قريــان إىل أنهــم يتابعــون التطــورات السياســية 

ــع  ــة بســوريا ومحــاوالت التطبي ــة املتعلق والتحــركات الرتكي

ــات  ــاك مخطط ــا: ” هن ــيا. قائ ــه روس ــذي تلعب ــدور ال وال

فقــد  الكردســتانيّة،  التحــّرر  بحركــة  تتعلّــق  مختلفــة 

ــا مل  ــة، رمّب ــرة الدوليّ ــًة يف املؤام ــاً متورّط ــيا أيض ــت روس كان

ــت  ــوال لعب ــا يف كل األح ــا لكّنه ــس فيه ــل الرئي ــن الفاع تك

ــّرر  ــة التح ــيا حرك ــادي روس ــل أاّل تع ــن نأم ــا. نح دوراً فيه

ــع يبحــث عــن مصالحــه وهــذه  ــّن الجمي الكردســتانيّة، لك

حقيقــة يف سياســات اليــوم. ولكــّن التــي أوصلــت ســوريا إىل 

مــا هــي عليهــا اليــوم، هــي سياســة رجــب طيــب أردوغــان، 

فهــو دّمــر ســوريا وجمــع حولــه جميــع املرتزقــة يف ســوريا 

وســعى إىل القضــاء عــى السياســة الكرديّــة، ثــّم قــال: 

ــوري”. ــعب الس ــدو الش ــه ع ــق” أي أنّ ــأصّي يف دمش “س

ــات  ــق باالنتخاب ــان متعل ــركات أردوغ ــان أن تح ــر قري وذك

ــوريا  ــى س ــات ع ــن الهج ــة لش ــرد كذريع ــتخدم الك ويس

منوهــاً بــأن الكــرد وقفــوا بوجــه السياســات الرتكيــة املعادية 

لســوريا وحافظــوا عــى وحــدة األرايض الســورية،

ــوا  ــة وقاوم ــة وطني ــوا سياس ــرد اتبع ــأن الك ــد ب ــان أك قري

ــرد  ــا الك ــي انتهجه ــة الت ــا: ” السياس ــرتيك، قائ ــال ال االحت

منعــت ســوريا مــن الســقوط بيــد االحتــال واإلرهــاب. لقــد 

أّدت تلــك السياســة إىل توحيــد الكــرد والعــرب. وهكــذا 

هــزم العــرب املؤيّديــن للدميقراطيّــة داعــش، وإاّل لــكان 

ــوه  ــم هزم ــق. لكّنه ــك املناط ــى تل ــيطر ع ــد س ــش ق داع

ــة”. ــي الحقيق ــذه ه ــود. ه ــن الصم ــوريا م ــوا س ومّكن

ــأ… إّن  ــع يف الخط ــق “أاّل تق ــة دمش ــان حكوم ــا قري ودع

الكــرد هنــا مجتمــع راســخ، وال ينبغــي ألحــٍد أن يخطــأ 

ــه وجودهــم. ونحــن  ــى علي ــي تُبن ــدة الت ويســتهدف القاع

نأمــل أاّل تخطــئ حكومــة دمشــق هنــا وأاّل تعــّزز مــن قــّوة 

ــكاٍت  ــوم تكتي ــان الي ــب أردوغ ــب طيّ ــع رج ــان. يض أردوغ

انتخابيّــة. إنـّـه يف وضــعٍ حــرج اآلن، فلــم ينجــح يف سياســاته 

ــر  ــي أك ــوريا ه ــال ورشق س ــة ش ــوريا، ومقاوم ــاه س تج

ســبٍب لذلــك؛ أي أنـّـه فشــل يف سياســاته يف ســوريا. لــذا فهــو 

ــه ســابقاً”. ــام ب ــا ق ــة كّل م ــر إىل مراجع مضطّ

ووصــف قريــان النظــام الفــايش يف تركيــا بأنــه “نظــام 

دمــوّي يعــادي ســوريا والكــرد وكافــة أشــكال السياســة 

الدميقراطيــة” وبأنــه ” مســتاء جــّداً مــن التحالــف الكــردي- 

العــريب، ولهــذا يســعى إىل شــن هجــات جديــدة عــى 

ــوريا”. س

مضيفــاً بــأن ال ينجــر النظــام الســوري للتحالــف معــه 

ضــد الكــرد ،قائــا: “نأمــل أن يتعلّــم النظــام الســورّي 

مــن التجــارب وأاّل ينخــرط يف سياســٍة قــذرٍة. لقــد اتّخــذت 

شــعوب املنطقــة قرارهــا وســتقف معــاً ضــّد هــذا االعتــداء 

الشــوفيني والطــوراين الــرتيك. لقــد اتّخــذت الشــعوب هــذا 

القــرار ونأمــل أن تأخــذ الحكومــة الســوريّة هــذه الحقيقــة 

ــاء.” ــب األخط ــار وتتجّن ــن االعتب بع

قوى وأحزاب ُحرَّة تدعو إىل حرية القائد أوجان

دعــا أعضــاء كل مــن مؤمتــر الشــعوب 

الشــعوب  وحــزب  الدميقراطــي ، 

الدميقراطــي وحــزب األقاليــم الدميقراطــي 

بحــر  وجمعيــة  الحــرة  املــرأة  وحركــة 

ايجــة لدعــم أرس الســجناء واملعتقلــن يف 

إزمــر للمشــاركة يف املســرة التــي ســتنظم 

يف كِمليــك تحــت شــعار” نحــن نســر 

نحــو إمــرايل مــن أجــل الحــل” مــن أجــل 

حريــة القائــد أوجــان، وذلــك يف الذكــرى 

الرابعــة والعرشيــن مــن املؤامــرة الدوليــة 

ــان. ــه أوج ــد الل ــد عب ــى القائ ع

مبنــى حــزب  مــن  بيــان صحفــي  ويف 

الشــعوب الدميقراطــي يف إزمــر، قالــت 

ــة  ــر ايج ــة بح ــرتكة لجمعي ــة املش الرئيس

ــاي  ــن “ني ــجناء واملعتقل ــم أرس الس لدع

ــم هــذه تشــكل  ــة الظل ــرس”: إن حال كول

خطــراً كبــراً ليــس فقــط عــى القائــد 

أوجــان، ولكــن عــى املجتمع بــأرسه، وإن 

نظــام العزلــة الــذي انتــرش يف كل مجــاالت 

الحيــاة قــد اســتهدف الحــل الدميقراطــي 

ــد أن  ــة ويري ــكلة الكردي ــلمي للمش والس

يحكــم عــى تركيــا بالظــام. لقــد تــم 

والقواعــد  والدســاتر  القوانــن  انتهــاك 

ــرايل. ــجن إم ــة يف س العاملي

الحيــاة  حقــوق  انتهــاك  إن  وأضافــت: 

يف  للمعتقلــن  والســامة  والصحــة 

مســتوى  إىل  وصــل  قــد  الســجون، 

ــن  ــم نقــل املعتقلــن املعزول خطــر. ال يت

عــن بعضهــم البعــض إىل املستشــفيات 

ويتــم عرقلــة عاجهــم، حيــث يتــم نفــي 

املعتقلــن إىل مــدن بعيــدة عــن عوائلهــم، 

مبــن  اإلفــراج  إلغــاء  نظــام  وأصبــح 

ــة  ــيلة للعزل ــن وس ــل املعتقل ــم عوائ فيه

والعقــاب. والتعذيــب 

واســتنكرت “كولــرس” سياســات العزلــة 

مؤكــدة أنهــم ســيواصلون كفاحهــم حتــى 

ــات يف  ــة والحــروب والراع ــي العزل تنته

البــاد.

جميــع  حديثهــا  ختــام  يف  وَدَعــْت 

املكونــات االجتاعيــة مــن تاريــخ 6 – 15 

شــباط إىل محاربــة العزلــة وسياســات 

ــة  الحــرب، والتقــدم نحــو الســام والحري

مــن خــال كــرس سياســات العزلــة.
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محليــات

سارسة املوت.. سوريون ضحايا مهربن بزي عسكري
سارسة املوت.. سوريون ضحايا مهربن بزي عسكري

ــارة  ــى تج ــوء ع ــلط الض ــرس يس ــورث ب ــة ن ــق لوكال تحقي

البــرش أو "ســارسة  املــوت " يف ظــل األزمــة التــي تعصــف 

ــذ حــوايل 12 ســنة. بســوريا من

ــوع  ــن ن ــق يكشــف الســتار عــن تجــارة م  يف هــذا التحقي

ــرب  ــرة الح ــد وت ــع تصاع ــارع م ــكل متس ــت بش ــر من أخ

الســورية  متارســها دول ومنظــات وجهــات عديــدة تحــت 

ــتعارة. ــاء وأدوات مس أس

 

عندمــا بــدأ شــيار رحلتــه نحــو أوروبــا، وضــع يف الحســبان 

ــرور مبناطــق  ــه امل ــم أن علي ــه مل يعل ــب، ولكن ــض املتاع بع

ســيطرة جاعــات “إرهابيــة” وأخــرى تســعى للمتاجــرة 

ــرش،  ــب الب ــر تهري ــا ع ــيولة تجنيه ــى س ــول ع ــه للحص ب

وعليــه يف لحظــة مــا الهــروب بأقــى رسعتــه قبــل أن تصلــه 

ــدي. ــة جن ــن فوهــة بندقي رصاصــة م

طيلــة أربعــة أشــهر بحــث هــذا التحقيــق يف طــرق تهريــب 

البــرش الــذي متتهنــه فصائــل عســكرية منتــرشة داخــل 

ــة  ــغ مالي ــى مبال ــول ع ــل الحص ــورية مقاب ــة الس الجغرافي

طائلــة مقارنــة مــع دخــل الفــرد يف ســوريا، ويوثــق شــهادات 

ضحايــا شــبكات تهريــب ومهربــن وطرقهــم إلقنــاع الراغبــن 

ــرارة الحــرب يف ســوريا. ــروب مــن م يف اله

طريق آمن بالرصاص

ــن  ــيار ع ــث ش ــت، بح ــر الفائ ــن األول/أكتوب ــة ترشي نهاي

مهــرب يوصلــه إىل أوروبــا، وســؤاله الدائــم كان “هــل 

ــاب  ــق الش ــبوع انطل ــو أس ــا بنح ــن؟”، وبعده ــق آم الطري

ــن  ــة مل يك ــن، يف رحل ــه وآخري ــن عم ــة اب ــي رفق العرشين

يتخيــل نهايتهــا، حتــى يف أســوأ األحــوال.

املهــرب أخرهــم أنهــم ســينتقلون مــن القامشــي إىل رسي 

ــة  ــل معارض ــا فصائ ــيطر عليه ــي تس ــن الت ــه/رأس الع كاني

ــة  ــل أربع ــطنبول مقاب ــيوصلهم إلس ــم س ــا، وث ــة لرتكي موالي

اشــرتط  والتــي  الواحــد،  للشــخص  أمــريك،  دوالر  آالف 

ــع،  الحصــول عليهــا مســبقاً، مكــرراً أن الطريــق آمــن ورسي

ليوافــق الشــبان الذيــن حملــوا القليــل مــن الثيــاب والكثــر 

ــن الحــرب. ــاً م ــد 12 عام ــاة أفضــل بع ــال بحي ــن اآلم م

قريــة “صبــاح الخــر” بريــف الرقــة، هــي املحطــة األخــرة 

للشــبان قبــل دخولهــم مناطــق ســيطرة فصائــل املعارضــة، 

لينطلقــوا فجــر اليــوم التــايل بســيارات مخصصــة لنقــل 

ــق  ــالكًة طري ــخصاً س ــو 70 ش ــت نح ــي حمل ــع والت البضائ

الرتوازيــة بريــف تــل أبيــض، ولتتوقــف يف موقــع مل يعرفــه 

ــها  ــن ويحرس ــع للمهاجري ــة تجم ــبه بنقط ــه أش ــيار، لكن ش

ــن  ــا الذي ــوايل لرتكي ــي” امل ــش الوطن ــن “الجي ــلحون م مس

طالبــوا كل شــخص مببلــغ 50 ألــف لــرة ســورية ملــا أســموه 

بـ”تأشــرة الدخــول إىل مناطقهــم”.

ــت  ــدداً، ونقل ــل ع ــرق أق ــن لف ــلحون املهاجري ــم املس قّس

مجموعــة “أبــو الحســن” التابعــة لفصيــل أحــرار الرشقيــة، 

عمــه  وابــن  شــيار  الوطنــي،  الجيــش  املنضــوي ضمــن 

وســلمتهم ملجموعــة أخــرى ضمــن الفصيــل نفســه ويقودها 

“أبــو هــام اإلدلبــي”، يف قريــة العزيزيــة، جنــوب رسي 

ــعر  ــة، ليش ــورية – الرتكي ــدود الس ــن الح ــرب م ــه بالق كاني

ــودة. ــق للع ــه ال طري ــا أن ــيار حينه ش

تدفع أو تُقتل

عندمــا بــدأ شــيار رحلتــه، كان ســعيد قــد أنهاهــا وال ينفــي 

أنــه ضحيــة ملزاعــم مهــرب وتصــارع فصائــل املعارضــة عــى 

تهريــب البــرش، وكادت تلــك الرحلــة أن تــودي بحياتــه 

ــه مجــدداً. ــن رؤيت ــه م وتحــرم طفلي

جالســاً أمــام محــل لتصليــح الســيارات، ينفــث ســعيد )42 

عامــاً( دخــان ســيجارته، ويقــول ملعــد التحقيــق، إنــه وثــق 

مبهــرب وســلمه أمــره لينطلــق أواســط أيلــول/ ســبتمر 

املــايض، مــع ثاثــة شــبان نحــو رسي كانيــه، بعــد أن أخــره 

املهــرب بــأن “الطريــق مختــر وســهل العبــور” ضمــن 

ــش  ــع للجي ــراد” التاب ــلطان م ــل “الس ــوذ فصي ــق نف مناط

ــا. ــوايل لرتكي ــي امل الوطن

الوالــد الــذي تــرك طفليــه وزوجتــه، ســلمته الجندرمــة 

الرتكيــة لفصيــل معــارض وذلــك بعــد فشــل محاولتــن لعبــور 

الحــدود الســورية – الرتكيــة. مل يعــرف ســعيد اســم الفصيــل 

لكنــه تأكــد مــن أمريــن أحدهــا أن الفصيــل الــذي احتجــزه 

يتنافــس مــع بقيــة الفصائــل ومنهــا “الســلطان مــراد” عــى 

عائــدات تهريــب البــرش، واألمــر اآلخــر أنــه ال ثقــة باملهربن.

ــم  ــع العل ــة ويض ــة حلبي ــم بلهج ــذي يتكل ــد ال ــو محم أب

ــب ســعيد بخمســة آالف  ــه العســكري، طال ــرتيك عــى زي ال

ــع،  ــيُقتل إن مل يدف ــه س ــره أن ــه، وأخ ــاق رساح دوالر إلط

ــاز  ــن االحتج ــهر م ــد ش ــف وبع ــغ إىل النص ــض املبل لينخف

ــل، متكــن  ــغ 2500 دوالر أمــريك للفصي ــه مبل ــل ذوي وتحوي

ــه. ــودة ملنزل ــن الع ــعيد م س

رابطــة “تــآزر” التــي توثــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان، 

قالــت يف تقريــر نرشتــه يف الســابع من آب/ أغســطس 2022، 

إن مــا ال يقــل عــن تســع حــاالت اقتتــال داخــي نشــبت بــن 

فصائــل املعارضــة يف رسي كانيــه خــال النصــف األول مــن 

عــام 2022، بســبب خافــات حــول تقاســم واردات تهريــب 

البــرش إىل تركيــا.

سارسة بزي عسكري

ــن  ــا طريق ــول ألوروب ــون بالوص ــرون الراغب ــلك املهاج ويس

رئيســين أحدهــا املــار عــر مناطــق ســيطرة فصائــل 

ــة  ــق الحكوم ــر مناط ــر ع ــا، واآلخ ــة لرتكي ــة املوالي املعارض

ــه  الســورية ويــرشف عليهــا مجموعــات تابعــة لحــزب الل

ــاين. اللبن

بينــا كان شــيار يحــاول عبــور الحــدود الســورية – الرتكيــة، 

ســلك بــاران مســكو )38 عامــاً( وهــو صحفــي كــردي ســوري 

طريــق الهجــرة عــر لبنــان بواســطة مجموعــات حــزب اللــه 

للبناين. ا

ــان،  ــق إىل لبن ــة املنتــرشة عــى طــول الطري الحواجــز األمني

كانــت تقلــق الصحفــي املطلــوب لـــ “خدمــة العلــم” كــا 

ــذي  ــاري ال ــد اإلجب ــى التجني ــة الســورية ع ــق الحكوم تطل

تفرضــه عــى مواطنيهــا، لكــن مــا إن اجتــازت العربــة 

ــاح. ــن االرتي ــوع م ــكو بن ــعر مس ــى ش ــز األول حت الحاج

ومــن رقمــه األملــاين الجديــد أخــر “مســكو” معــد التحقيــق 

عــر تطبيــق “واتــس آب” عــن تفاصيــل رحلتــه، التــي بدأهــا 

ــل 200 دوالر  ــان بعــد ســاعات مقاب ــة ووصــل لبن مــن الرق

أمــريك، وقــال إن الحواجــز الحكوميــة املنتــرشة عــى طــول 

ــات  ــب البطاق ــدم تســهيات وال تطل ــان تق ــق إىل لبن الطري

ــرز  الشــخصية مــن املطلوبــن يف الســيارة، كــون الســائق ي

مهمــة عســكرية تظهــر ارتباطهــم بحــزب اللــه اللبنــاين.

واعتر الصحفي أن

“القــوات الحكوميــة وعنــارص الفرقــة الرابعــة وحــزب اللــه 

اللبنــاين متورطــون بهــذه العمليــة، حيــث ينتــرش نحــو 

ــاوى  ــر رش ــك ع ــان وذل ــة ولبن ــن الرق ــزاً ب ــن حاج عرشي

ــه”. ــن ركاب ــرف ع ــض الط ــل غ ــرب مقاب ــا امله يدفعه

معــد التحقيــق تواصــل مــع خليــل وهــو مهــرب يعمــل عــى 

طريــق الرقــة – بــروت، وســأل عــن الطريــق كمســافر راغب 

يف الوصــول إىل أوروبــا، خليــل الــذي يســتخدم رقــاً لبنانيــاً 

للتواصــل معــه عــر تطبيــق واتــس آب، رد واثقــاً مــن نفســه 

ــف  ــل”، ووص ــة عراقي ــن دون أي ــان آم ــق إىل لبن أن “الطري

ــلمه يف  ــث سيس ــوة”، حي ــوة بخط ــة بـ”الخط ــار الرحل مس

لبنــان ملهــرب آخــر ليكمــل طريقــه نحــو أوروبــا، وهــو مــا 

كــرره مهــرب آخــر يتواجــد يف مدينــة وهــران الجزائريــة.

ــان  ــد لبن ــا، فبع ــل بدايته ــت مث ــة ليس ــة الرحل ــن تكمل لك

يســافر هــؤالء املهاجــرون إىل مــر وليبيــا، ثــم يكملــون بــراً 

نحــو الجزائــر وللوصــول إىل إســبانيا يضطــرون لقطــع البحــر 

ــواج  ــهلة ألم ــة س ــون لقم ــاً تك ــة غالب ــوارب مطاطي ــر ق ع

البحــر إذا مــا تعالــت قليــاً.

ومطلــع ترشيــن الثاين/نوفمــر املــايض، وصلــت جثامــن 

12 شــخصاً، إىل كوبــاين، بريــف حلــب, ممــن غرقــوا خــال 

محاولتهــم الوصــول ألوروبــا ســالكن نفــس طريق “مســكو” 

لكــن بخامتتــن مختلفتــن.

الصحفــي مل يكــن ميلــك جــواز ســفر، ليســتخرجه يف لبنــان 

بنحــو ألفــي دوالر، وأول رحلــة بالجــواز الجديــد كانــت إىل 

ديب ومنهــا إىل مــر ثــم حطــت طائرتــه يف مطــار بنغــازي 

ــم  ــن ث ــر وم ــراً إىل الجزائ ــه ب ــا رحلت ــل بعده ــا، ليكم بليبي

ــا  ســواحل وهــران وبعدهــا نحــو إســبانيا، وصــوالً إىل أملاني

بعــد رحلــة اســتغرقت شــهرين وكلفتــه نحــو 15 ألــف دوالر 

أمــريك، بحســب قولــه.

إرهايب وتوقيع

املهــرب  الحــدود، هــدد  لعبــور  بعــد فشــل محاولتــن 

املتعامــل مــع فصائــل املعارضــة شــيار وفريقــه بالعبــور أو 

تركهــم ملصرهــم، ليجتــاز شــيار الحــدود بعــد يومــن، وبعــد 

ــق  ــة وأطل ــة الرتكي ــة للجندرم ــت عرب ــدود اقرتب ــور الح عب

جنــدي فيهــا الرصــاص ليهــرب شــيار بأقــى رسعتــه، فيــا 

اعتقلــت الجندرمــة ابــن عمــه وســلمته لفرقــة “الحمــزات” 

التــي طالبــت ذويــه بســبعة آالف دوالر أمــريك إلطــاق 

ــه. رساح

ويف طريقــه نحــو إســطنبول أوقفــت الرشطــة الرتكيــة شــيار 

ــه  ــن عم ــن ذوي اب ــزات” م ــت “الحم ــا طلب ــة، بين يف آضن

ــر يف  ــرف اآلخ ــن الط ــاعة، لك ــال 24 س ــغ خ ــل املبل تحوي

ــا  ــال في ــال امل ــم وإرس ــاق رساح ابنه ــب إط ــاوض طل التف

بعــد وحتــى طلــب إيــداع املــال عنــد طــرف ثالــث رفضتــه 

الفرقــة العســكرية، لترتيــث العائلــة يف إرســال املبلــغ اعتقاداً 

منهــا أن تحويــل املــال لــن “يحــرر ابنهــا”، كــا يقــول شــيار 

الــذي أرســلته الرشطــة حينهــا إىل مخيــم لاجئــن يف آضنــة.

بعــد ثاثــة أيــام مــن االنتظــار يف املخيــم، وقــع شــيار عــى 

ورقــة ال يعــرف مضمونهــا كونهــا مكتوبــة بالرتكيــة وطُلــب 

منــه ركــوب حافلــة دون معرفــة الوجهــة، ليقــف بعــد 

ــة  ــور الحافل ــد عب ــة بع ــة كث ــلح ذو لحي ــام مس ــاعات أم س

ملعــر كتــب عليــه بــاب الهــوى الواصــل بــن مناطــق 

النــرة ســابقاً(  الشــام )جبهــة  ســيطرة هيئــة تحريــر 

واألرايض الرتكيــة، وشــهد املعــر يومهــا حركــة مــرور طبيعيــة 

بــن جانبــي الحــدود، بالرغــم مــن تصنيــف أنقــرة للنــرة 

كمنظمــة إرهابيــة، كــا واشــنطن وباريــس ولنــدن وغرهــا 

ــرار. ــن عواصــم الق م

ــن  ــة ب ــال مفتوح ــوات االتص ــت قن ــك بقي ــع ذل ــاً م وتزامن

الحمــزات وذوي الشــاب املحتجــز، وأخرهــم املهــرب أن 

محاوالتــه إلطــاق رساحــه ســتنجح قريبــاً، لكــن حتــى اليــوم 

ال يــزال الشــاب محتجــزاً، وتــم تحويلــه ملحكمــة تــل أبيــض 

ــة. بتهمــة االنضــام لقــوات ســوريا الدميقراطي

نــورث بــرس تواصلــت مــع “الجيــش الوطنــي” املــوايل 

لرتكيــا للتعليــق عــى دور فصائلــه يف تهريــب البــرش وجنــي 

عائــدات ماليــة، لينفــي أميــن رشارة، وهــو ناطقــه الرســمي 

ــب. ــم يف التهري ضلوعه

وقــال رشارة إن “الجيــش الوطنــي” يرفــض هــذه اإلجــراءات، 

وأضــاف أن “الرشطــة العســكرية” تتابــع امللــف األمنــي 

ــم  ــه إىل أنه ــال حديث ــار خ ــا، وأش ــة له ــق التابع يف املناط

ــزاز املــايل  ــات التهريــب واالبت ــاً حــول عملي ســيصدرون بيان

يف املناطــق الخاضعــة لســيطرتهم، دون تســمية الجهــة 

ــك. ــن ذل املســؤولة ع

ــح رشارة، مل تصــدر  ــى تري ــرور نحــو شــهرين ع ــد م وبع

ــات  ــول عملي ــق ح ــي أي تعلي ــش الوطن ــل أو الجي الفصائ

ــم. ــة يف مناطقه ــب الجاري التهري

فيــا مل ينــِف املكتــب اإلعامــي يف فرقــة “الحمــزات” 

التابعــة للجيــش الوطنــي، يف تريــح لنــورث بــرس، مــا 

أســاها “تجــاوزات بعــض األشــخاص املحســوبن عــى فرقــة 

ــت  ــاوزات ال مت ــذه “التج ــب إن ه ــال املكت ــزات”، وق الحم

ــة”. ــأي صل ــة ب ــان الفرق لكي

شباك املوت

أواخــر العــام الفائــت، رحلــت الســلطات الجزائريــة نحــو 60 

مهاجــراً غــر رشعــي إىل الحــدود الصحراويــة املحايــدة مــع 

النيجــر، غالبيتهــم مــن الكــرد الســورين ممــن ســلكوا طريق 

الهجــرة عــر لبنــان، وبقــوا عالقــن هنــاك دون التمكــن مــن 

العــودة إىل ســوريا أو حتــى للجزائــر بســبب فقدانهــم املــال 

ومنــع القــوات الجزائريــة دخولهــم البــاد، إضافــة إىل عــدم 

اســتجابة الســفارة الســورية يف الجزائــر ملناشــداتهم.

ــراً  ــون مص ــن يواجه ــن العالق ــر م ــكو إن الكث ــال مس وق

مجهــوالً يف الصحــارى، حيــث تــزج الحكومــة الجزائريــة 

الســورين يف املناطــق الصحراويــة يف النيجــر، وبعضهــم 

عالــق هنــاك منــذ ســنة ومل يســتطيعوا العبــور نحــو أوروبــا 

ــن. ــاف املهرب ــق واخت ــروف الطري ــبب ظ بس

وينتــرش نحــو 124 معــراً غــر رشعــي عــى طــول 375 

بحســب  اللبنانيــة،   – الســورية  الحــدود  مــن  كيلومــرتاً 

املجلــس األعــى للدفــاع اللبنانيــة الــذي يقــول إنــه يواجــه 

صعوبــة بضبــط الحــدود، بينــا تقــول تقاريــر أمنيــة لبنانيــة 

إن عــدد املعابــر أكــر وكل معــر يُطلــق عليــه اســم املهــرب 

ــة. ــع املهرب ــوع البضائ ون

ضد التهريب

بعــد نحــو أســبوعن مــن وصــول جثامــن الغرقــى إىل 

ــاين, أصــدرت اإلدارة الذاتيــة قانــون “مكافحــة تهريــب  كوب

األشــخاص”، املكــّون مــن اثنتــي عــرشة مــادة، وقالــت إنــه 

يهــدف لوقــف عمليــات تهريــب البــرش مــن وإىل مناطقهــا.

وقــال فريــد عطــي، وهــو الرئيــس املشــارك للمجلــس العــام 

يف اإلدارة الذاتيــة، لنــورث بــرس، إن تهريــب األشــخاص 

جرميــة، والقانــون ســيحد مــن تفاقــم أعــداد ضحايــا هــذه 

ــد تصــل للســجن  ــات شــديدة ق ــرض عقوب الجرميــة عــر ف

بتهريــب  املتورطــن  عــى  الحــاالت  بعــض  يف  املؤبــد 

األشــخاص أو املتعاونــن معهــم.

ــن  وأشــار عطــي إىل توقيــف “األســايش” عــدداً مــن املهرب

أســائهم  عــن  يكشــف  أن  دون  كوبــاين،  حادثــة  بعــد 

ــر  ــايش” ع ــرش “األس ــا مل تن ــم، في ــم وارتباطاته وأعداده

معرفاتهــا أي بيانــات منــذ إصــدار القانــون.

ــه  ــب، تواصــل شــيار مــع بعــض معارف ــه إىل إدل مــع وصول

لتأمــن طريــق ميكنــه مــن العــودة للمنــزل، مرتاجعــاً عــن مــا 

كان يحلــم بــه كـ”نعيــم أوربــا” كــا يســميها، ليســلك طــرق 

ــج  ــم منب ــاب ومــن ث ــن ورسمــدا والب تهريــب مــروراً بعفري

وصــوالً إىل القامشــي، نادمــاً عــى رحلــة أرجعتــه إىل نقطــة 

البدايــة لكــن مــع فقــدان ابــن عمــه ومالــه، واحتفاظــه يف 

تجربــة ســتبقى يف ذاكرتــه طــوال حياتــه.

 املصدر نورث برس

" بعض األساء الواردة يف التحقيق مستعارة" 
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يف العاقات األمريكية الركية.... طرد تركيا من الناتو 
قــال مستشــار األمــن القومــي األمريــي الســابق “جــون 

ــرد  ــب ط ــه يج ــويدية SVT2: إن ــاة س ــى قن ــون” ع بولت

ــول انضــام  ــاً لقب ــو إذا كان ذلــك رضوري ــا مــن النات تركي

إِشــارة  العســكري، يف  التحالــف  إىل  والســويد  فنلنــدا 

ــن  ــام كل م ــا النض ــرض رشوطه ــا وف ــة تركي إىل معارض

ــف. ــدا إىل الحل ــويد وفنلن الس

ــان  ــد ح ــا فق ــلوك تركي ــر إىل س ــون: بالنظ ــاف بولت وأض

ــا  ــا نأخــذ تركي ــا إذا كن ــراراً بشــأن م الوقــت ألن نتخــذ ق

ــف. ــد كحلي ــل الج ــى محم ع

ورأى بولتــون أن هنــاك الكثــر مــن الطــرق الســتبعاد 

ــدويل  ــون ال ــدأ القان ــو مبوجــب مب ــة عضــو مــن النات دول

“rebus sic stantibus ” مبــا يف ذلــك حــل التحالــف 

ــه. ــه وإصاح بأكمل

هــو   ”Clausula rebus sic stantibus“ أن  إىل  يُشــار 

ــع  ــص عــى أن جمي ــد ــــ ين ــدأ يســمح بســحب العق مب

الــدول يجــب أن تلتــزم باالتفاقيــات املرمــة بينهــا بحســن 

نيّــة ــــ مــن الدولــة العضــو أو إنهائــه معهــا عندمــا يكــون 

ــاك تغيــر جوهــري يف ظــروف العقــد. هن

وحــول تحليلــه ألســباب عرقلــة أردوغــان عضويــة الســويد 

وفنلنــدا قــال بولتــون: إن الســبب هــو أن أردوغــان ســّفاح 

مثلــه مثــل موســوليني. إنــه يحــاول فــرض القمــع الــذي 

ميارســه يف تركيــا عــى أعضــاء الناتــو.

وأضــاف: إن رشاء تركيــا لنظــام الدفــاع الجــوي إس -400 

كان مبثابــة انســحاب فعــي مــن الناتــو.

واشنطن ترفض التقارب السوري- الرتيك

ــن  ــوين بلينك ــي أنت ــة األمري ــر الخارجي ــال وزي ــدوره ق  ب

خــال مقابلــة صحفيــة أن بــاده ترغــب برؤيــة سياســية 

منفتحــة يف ســورية تتوافــق مــع قــرارات مجلــس األمــن، 

مجــدداً موقــف إدارة بــاده الرافــض مســار التقــارب 

الــذي أعلنتــه اإلدارة الرتكيــة نيتهــا تحقيقــه مــع القيــادة 

الســورية بوســاطة روســية،

وخــال املقابلــة، كــرر بلينكــن موقــف واشــنطن الرافــض 

لـ»تطبيــع« العاقــات الســورية- الرتكيــة معــراً يف الوقــت 

ــدة  ــة عســكرية جدي ــه عــن معارضــة بــاده أي عملي ذات

ــد  ــا ق ــورية »ألنه ــل األرايض الس ــرة داخ ــنها أنق ــد تش ق

ــة اإلرهــاب. تشــتت جهــود محارب

ــرتيك  ــال ال ــش االحت ــّن جي ــال ش ــول احت ــرر رده ح وك

عدوانــاً جديــداً يف الشــال الســوري، مؤكــداً أن واشــنطن 

ترفــض »بشــكل قاطــع« شــّن أنقــرة أي عمليــة عســكرية 

يف الشــال الســوري ألنهــا »تشــتت جهــود مواجهــة 

ــن«. ــاة املدني ــدد حي ــش وته داع

هــذا وجــاء تريــح بلينكــن بعــد أيــام مــن لقــاء جمعــه 

مــع وزيــر الخارجيــة الــرتيك مولــود جاويــش أوغلــو 

يف واشــنطن، حيــث بحــث معــه عــدداً مــن امللفــات 

وصــدر  ســورية،  يف  األوضــاع  مقدمتهــا  يف  اإلقليميــة 

يف ختــام اجتاعــات الرجلــن بيــان اتســم بالضبابيــة 

والعموميــات متحدثــاً عــن تأييــد الحــل الســيايس يف 

ســورية اســتناداً إىل قــرار مجلــس األمــن رقــم 2254.

ما مُيكن توقعه ُقبيل االنتخابات الركية
ــس  ــس نف ــتبدادي يعك ــم االس ــو الحك ــرة نح ــزالق أنق ان

االتجــاه يف دول أخــرى، مثــل روســيا وفنزويــا، لكــن 

ــم. ــذا الحك ــى ه ــوا ع ــراك وافق ــون األت الناخب

ــا، موعــد  حــدد حــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم يف تركي

االنتخابــات الرئاســية يف منتصــف مايــو/ أيــار القــادم، 

ــام  ــاد يف ع ــية يف الب ــات رئاس ــر انتخاب ــت آخ ــث كان حي

2018، وقبــل ذلــك يف عــام 2014، وتــم إجــراء االنتخابــات 

ــام 2015. ــن يف ع ــة مرت الرملاني

أصبحــت تركيــا أكــر اســتبداداً يف العقديــن املاضيــن، 

حيــث ســجن حــزب العدالــة والتنميــة العديــد مــن 

الشــخصيات املعارضــة، وأغلــق كافــة وســائل اإلعــام 

املعارضــة تقريبــاً.

يعتقــد بعــض املحللــن أن هــذه ســتكون آخــر انتخابــات 

ــكال  ــن أش ــكل م ــد ش ــث يوج ــا، حي ــة يف تركي دميقراطي

ــة. الدميقراطي

ميكــن أن يكــون اختــاق األزمــات مــع اليونــان، والواليــات 

املتحــدة، واالتحــاد األورويب، وإرسائيــل، وأرمينيــا، وســوريا 

عــى جــدول أعــال الحــزب الحاكــم قبــل البــدء بعمليــة 

االقرتاع.

إن انــزالق أنقــرة نحــو الحكــم االســتبدادي، يعكــس 

نفــس االتجــاه يف دول أخــرى، مثــل روســيا وفنزويــا. 

ــراك عــى االســتفتاءات  ــون األت ــك، وافــق الناخب ومــع ذل

املختلفــة، التــي حّولــت البــاد إىل دولــة ذات حكــم 

الحــزب الواحــد، مــا يجعــل القضيــة أكــر تعقيــداً. فقــد 

وافــق الناخبــون عــى بعــض اإلصاحــات، يف اســتفتاء 

دســتوري عــام 2007، واســتفتاء عــام 2017، الــذي ألغــي 

ــوزراء. ــس ال ــه دور رئي في

هل انزلقت تركيا نحو الحكم االستبدادي؟

أمــى الكثــر مــن املواطنــن األتــراك ســنوات يف الســجن 

ــو  ــكاد تخل ــرتيك، وت ــس ال ــادات للرئي ــه انتق ــرد توجي ملج

ــاد مــن حــركات االحتجــاج. الب

باإلضافــة إىل عمليــات القمــع تلــك، توجــد وســائل إعــام 

 ،TRT مدعومــة مــن الحــزب الحاكــم، مثــل تلفزيــون

ــث  ــة، حي ــة بحت ــوات دعائي ــة األناضــول، وهــي قن ووكال

ال توجــه أي انتقــاٍد رصيــح لحــزب العدالــة والتنميــة، 

ألن االنتقــاد يف تركيــا غــر مســموح بــه يف ظــل حكومــة 

ــة. ــة والتنمي العدال

بالرغــم مــن كل ذلــك، حــن إجــراء االنتخابــات، ال يتوقــع 

أحــٌد فــوز الحــزب الحاكــم، أو حتــى توقــع حصولــه عــى 

ــى  ــه حت ــدلُّ عــى أن ــا ي ــن نصــف األصــوات، م ــر م أك

ــو تخلــص الحــزب الحاكــم مــن جميــع وســائل اإلعــام  ل

املســتقلة، وســيطر عــى القضــاء والجيــش، وقــام بســجن 

املعارضــن السياســين، فســيظل الشــعب معارضــاً لــه.

ــا –  ــاً م ــاً – نوع ــا، ناجح ــم يف تركي ــزب الحاك ــر الح يُعت

يف إطــاق املبــادرات، مــن أجــل كســب بعــض األصــوات 

بافتعــال  يقــوم  حيــث  االنتخابــات،  قبــل  اإلضافيــة 

ــبيل  ــى س ــرى، فع ــدول األخ ــع ال ــة م ــات القومي النزاع

املثــال، يف عامــي 2018 و2019، شــبّه الرئيــس الــرتيك 

رجــب طيــب أردوغــان إرسائيــل بأملانيــا النازيــة، وظلــت 

ــنوات،  ــا لس ــاً يف تركي ــل نهج ــى إرسائي ــم ع ــرة التهج فك

ــرة  ــل لفك ــم، كان ينتق ــذا التهج ــن ه ــف ع ــد التوق وعن

ــن. ــض لألرم ــاب املناه ــي الخط ــي تبن ــرى، وه أخ

حثّــت تركيــا أذربيجــان عــى خــوض حــرب ضــد أرمينيــا 

ــان خــال الســنوات  ــا اليون يف عــام 2020. وهــددت تركي

العديــدة املاضيــة بشــن حــرب عليهــا، وحلقــت مقاتــات 

حربيــة تركيــة داخــل املجــال الجــوي اليونــاين، وهــددت 

“بالقــدوم يف ليلــة مــا” لغــزو الجــزر اليونانيــة. كــا 

أملحــت أنقــرة إىل ضــم شــال قــرص، وهــي منطقــة 

غزتهــا يف الســبعينيات مــن القــرن املــايض، واحتلتهــا 

بشــكل غــر قانــوين منــذ ذلــك الحــن. باإلضافــة إىل 

العمليــات  مــن  العديــد  تركيــا  شــنت  فقــد  ســوريا، 

ــا. ــكرية فيه العس

اختــاق  عــى  تركيــا  يف  الحاكــم  الحــزب  يعتمــد 

نفــوس  يف  الخــوف  لبــث  “اإلرهابيــة”،  التهديــدات 

ناخبيــه، والرتويــج ملؤامــرات مختلفــة، كذريعــة العتقــال 

الخصــوم السياســين، مــن أجــل إفشــال املؤامــرات التــي 

تُحــاك ضــد الدولــة.

اســتطاع حــزب العدالــة والتنميــة مــن خــال محاكــات 

ــك  ــد ذل ــرتة 2008-2016، وبع ــدة يف ف ــون” املمت “أرغنك

ــن 150  ــص م ــن التخل ــام 2016، م ــاب ع ــة االنق محاول

ألــف شــخٍص ضمــن مؤسســات الدولــة. وزعمــت أنقــرة 

منــذ ذلــك الحــن أنهــا تحــارب ضــد مؤامــرة “غولــن” و 

ــو حــزب العــال الكردســتاين”. “إرهابي

ــا –  ــة – بنظره ــا بالرشعي ــها بتمتعه ــرة نفس ــت أنق أقنع

بذريعــة “محاربــة اإلرهابيــن”، لغــزو أجــزاء مــن ســوريا 

يف عامــي 2018 و2019، وشــنت حمــات مختلفــة يف 

العــراق، حيــث غالبــاً مــا تتباهــى وســائل اإلعــام الرتكيــة 

بـــ “تحييــد اإلرهابيــن”.

مــن  أي  كان  إذا  مــا   – أبــداً   – الواضــح  مــن  ليــس 

كانــت  إذا  مــا  أو  بالفعــل،  قُتلــوا  قــد  “اإلرهابيــن” 

ــا  ــي أنه ــوائية، وتّدع ــرى عش ــف ق ــاطة تقص ــرة ببس أنق

اســتهدفت “إرهابيــن”. تبــدو حروبهــا التــي ال نهايــة لهــا 

مــع أعــداء مختلقــون يف ســوريا أشــبه بوقائــع مــن كتــاب 

جــورج أورويــل “1984” أكــر مــن كونهــا رصاعــاً حقيقيــاً.

ففــي نوفمــر/ ترشيــن الثــاين املــايض، عــى ســبيل املثــال، 

بعــد ســاعات قليلــة مــن تفجــر اســطنبول، زعمــت أنقــرة 

ــوات  ــا صــات بق ــة، له ــى إرهابي ــض ع ــت القب ــا ألق أنه

ــدة  ــات املتح ــن الوالي ــة م ــة، املدعوم ــوريا الدميقراطي س

ــذ  ــا ذريعــة لتنفي ــة يف ســوريا، مــا أعطــى تركي األمريكي

مئــات الربــات الجويــة داخــل ســوريا، دون تقديــم 

ــة. ــة حقيقي أدل

 إثارة القضايا اإلسامية دامئاً قبيل االنتخابات الرتكية

عندمــا ال يحــارب الحــزب الحاكــم “اإلرهابيــن”، أو يهــدد 

ــع  ــات م ــق أزم ــه يخل ــان، فإن ــل واليون ــا وإرسائي أرميني

ــل  ــة قت ــا جرمي ــتخدمت تركي ــام 2020، اس ــا. يف ع أوروب

وذبــح إرهــايب إســامي للمعلــم الفرنــي “صموئيــل بــايت” 

ــارة الجــدل. إلث

تواصــل تركيــا إثــارة الخــاف مع الســويد بشــأن محاوالتها 

االنضــام إىل الناتــو. واتهمــت تركيــا الســويد بإيــواء 

“إرهابيــن”، وطالبــت بتســليم مختلــف املعارضــن. خــال 

األســبوع الجــاري، اســتنكرت أنقــرة عمليــة إحــراق القــرآن 

الكريــم مــن قبــل متطــرٍف ســويدي خــال مظاهــرة.

القضايــا  هــذه  دامئــاً  تكتشــف  تركيــا  أن  الغريــب 

“اإلســامية” – مثــل معارضــة الرســوم الكاريكاتوريــة 

قبيــل   – القــرآن  عــى  االعتــداء  أو  محمــد،  للنبــي 

االنتخابــات مبــارشة. وقــد اســتغلت ســابقاً هجــات 

عــى مســاجد يف نيوزيلنــدا، أيضــاً خــال حملــة انتخابيــة. 

هــذا هــو حــزب العدالــة والتنميــة، ذو الجــذور املرتبطــة 

ــن  ــد م ــى العدي ــذي يتبن ــة اإلخــوان املســلمن، ال بجاع

ــن. ــوات الناخب ــى أص ــول ع ــامية” للحص ــا “اإلس القضاي

تركيــا  اســم  تغيــر  والتنميــة  العدالــة  حــزب  حــاول 

“Turkey” إىل تركيــا “Turkiye”، وقــام بتحويــل متحــف 

آيــا صوفيــا، الــذي كان ســابقاً كنيســة ومســجًدا، إىل 

ــن اليمــن  ــراك – م ــد السياســيون األت ــا توّع مســجد. ك

ــى. ــجد األق ــر” املس ــرة بـــ “تحري ــرف – يف أنق املتط

يعمــل الحــزب الحاكــم مــع روســيا وإيــران بشــكٍل يهــدد 

ــو، كــا  ــا عضــو يف النات ــو، عــى الرغــم مــن أن تركي النات

يهــدد بشــن عمليــة جديــدة يف ســوريا ضــد قــوات ســوريا 

الدميقراطيــة املدعومــة مــن أمريــكا.

يجــب أن ال ننــى، أن تركيــا منخرطــة – أيضــاً – يف 

ــت عــن  ــع روســيا، وتحدث ــة م ــوب األوكراني ــة الحب صفق

ــة. مــن  ــع أنحــاء املنطق ــع مســّراتها املســلحة يف جمي بي

الصعــب دامئــاً متييــز الحقيقــة مــن األوهــام عندمــا 

ــق األمــر مبزاعــم أنقــرة. نصــف مبيعــات املســرات  يتعل

الرتكيــة، عــى ســبيل املثــال، تبــدو صفقــات ال صحــة 

ــت  ــرة توقف ــدو أن أنق ــاً، ويب ــع كلي ــى أرض الواق ــا ع له

عــن تزويــد أوكرانيــا بذخــرة املســرات التــي قّدمتهــا إىل 

ــرة. ــة الدائ ــية – األوكراني ــرب الروس ــل الح ــف قب كيي

ــرتيك أيضــاً، حيــث  ــة االقتصــاد ال مــن الصعــب فهــم حال

التضخــم وفقــدان العملــة الرتكيــة لقيمتهــا مــن املشــاكل 

القامئــة، عــى الرغــم مــن تفاخــر أردوغــان يف كثــر مــن 

ــارصة  ــة هــي ســبب من ــأن األوضــاع االقتصادي ــان ب األحي

ــم. الشــعب للحــزب الحاك

القادمــة  االنتخابــات  ســتكون  للمعارضــة..  بالنســبة 

تحديــاً.

 ،)CHP( ال يبــدو أن حــزب الشــعب الجمهــوري القومــي

الــذي حكــم تركيــا حتــى أوائــل العقــد األول مــن القــرن 

الحــادي والعرشيــن، ســيقدم مرشــحن ملهمــن بالنســبة 

للناخــب الــرتيك. كــا يواجــه حــزب الشــعوب الدميقراطــي 

)HDP( ضغوطــات جّمــة، ألن معظــم أعضائــه يقبعــون 

داخــل الســجون.

ــار،  ــن واليس ــن العلاني ــن القومي ــمة ب ــة منقس املعارض

ــن  ــورين. يف ح ــن الس ــض لاجئ ــاب املناه ــع الخط بداف

نجــح حــزب العدالــة والتنميــة يف الســيطرة عــى اليمــن 

ــمن  ــط منقس ــار والوس ــه يف اليس ــاركاً خصوم ــي، ت الدين

ــن  ــر م ــى أك ــول ع ــد للحص ــم التوحي ــة، وال ميكنه للغاي

ــوات. ــن األص 50٪ م

ميكــن أن تشــن أنقــرة غــزواً جديــداً يف ســوريا قبــل 

االنتخابــات، ومــن املرجــح أن تدعــي أن هنالــك تهديــدات 

مــع  جديــدة  خافــات  وتخلــق  جديــدة،  “إرهابيــة” 

الواليــات املتحــدة وأوروبــا.

مــن   16-F مقاتــات  رشاء  إىل  أيضــاً  تركيــا  ســعت 

الواليــات املتحــدة، وهــو أمــر يعارضــه أعضــاء بــارزون يف 

الكونغــرس األمريــي. إذا مل تحصــل أنقــرة عــى الطائــرات 

املقاتلــة – والتــي ســتكون مبثابــة هديــة للحــزب الحاكــم 

ــرة  ــك مؤام ــأن هنال ــي ب ــد تدع ــات – فق ــل االنتخاب قبي

تحــاك ضدهــا، وتــرم نوعــاً مــن صفقــٍة مــا مــع روســيا أو 

ــى النظــام الســوري. ــران أو حت إي

ــوع  ــن ن ــاءل ع ــة أن تتس ــى املنطق ــي أن ع ــذا يعن وه

الفــوىض التــي قــد تشــعلها أنقــرة قبيــل االنتخابــات. 

حيــث ال ينبغــي اســتبعاد نــزاع جديــد مــع إرسائيــل. فــإذا 

ــد  ــاب مؤي ــو خط ــه نح ــه بدفع ــرتيك أن ــام ال ــد النظ اعتق

لحــاس، أو معــاداة الســامية، ســيحصل عــى بعــض 

ــل. ــع إرسائي ــة م ــك إىل أزم ــؤدي ذل ــد ي ــوات، فق األص

أمريــي، مختــص  باحــث ومحلــل  ســيث فرانتزمــان: 

املديــر  منصــب  ويشــغل  األوســط،  الــرشق  بشــؤون 

التقاريــر  لتقديــم  األوســط  الــرشق  ملركــز  التنفيــذي 

والتحليــات، ويتنــاول يف أبحاثــه مســألة األمــن اإلقليمــي 

وقضايــا الكــرد والاجئــن. صحيفــة جــروزامل بوســت
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Bê şoreşa zihnî û wijdanî mirov nikare bibe kesên  hestewar û bi exlaq jî
çareseriya demokratîk, pêkhatina komployê, 
wateya wê, hiqûqa Ewropayê û hêjahiya DM-
ME’yê be. Rexne ku bên kirin wê ji min re bi-
bin hêz. Giring e ku mijarên bi wan de dikevim, 
neyên berovajîkirin û dûrbûn ji feraseta zanistî 
nebe. Min bi piranî behsa aliyên mirov jê hîn 
dibe kir. Ketim hewila dayî�na geşeyê bi rê-
bazê. Hewcedariya bi mêjiyên dizanin bifi-
kirin bêhtir e. Mijarên bi ya min giring in ez 
bêhtir li ser wan sekinî�m pê bawer im ku wê 
encama wê bi erênî� be.
Di mijara ol û Xwedê de dibe ku hin nirxan-
dinên min bên berovajî�kirin. Lê divê ji niha ve 
bidim xuyakirin ku ez herî� pir di vê mijarê de 
xurt im û di berfirehkirina şoreşa î�deolojî�k de 
bi biryar im.  Bi ya min şoreşa zihnî� giringtir 
e. Divê diyar bikim ku baweriya min bi çêbû-
na wijdanekî� azad heye ku bizane bibihî�ze. 
Bêyî� şoreşa zihnî� û wijdanî�, dev ji şoreşgeriyê 
berde, mirov nikare bibe kesên hestewar û bi 
exlaq jî�. Bi vî� awayî� divê bidim zanî�n ku, dilê 
min rehet bû ku min bi qasê eleqeya her kes û 
gelê me bersiv da.
(Ji pirtûkên Rêberê Gelê Kurd Abdullah Oca-
lan hatiye berhevkirin)

Pêwistiya kirina nirxandinên dî�rokî� yên van 
dozên dî�rokî�, ji ber van boneyan e. Ev doza êş 
û jidestçûnên xwe gelek in ji bo dersên pêwist 
û ku bi mirov bidin karkirin bide jî�, berpirs 
divê erka xwe ya ravekirinê bi serfirazî� bi cih 
bî�nin. Tişta pêwist û layiqê dozên dî�rokî� jî� ev 
e. Ev erk, çiqas bi wate bi cih bê anî�n wê doz 
bixwe jî� ewqas bibe layiqê wesfê dî�rokî�bûnê.

LI I�MRALIYE�  EZ XISTIM TABÛ� TEKE�
Bi destpêkirina pêvajoya darizandinê li DM-
ME’yê, kirina van dahûrandinan ji bo min wa-
teyeke xwe ya din jî� heye. Hêj ku li Rojhilata 
Navî�n xwî�n dirijiya, rast e ku ji bo lihevkirina 
bi emperyalî�zmê re ku serkut dike, min berê 
xwe da Ewropayê. Ketina hewilê ji bo dî�tina 
derfeta çareseriyeke maqûl bi pî�vanên wan ên 
demokratî�k, ji berpêbûyî�neke li serê çiyayan 
ku wê bibe sedema canê gelek kesan, ji min 
re pêşdetir hat. Lê belê çiya her tim xemlên 
rastî�n ên xewnên min bûn. Ji bo derketina serê 
çiyayan min çil sal sebir kir. Lê nedibû ku ez 
bi takekesî� çûneke serê çiyayan tercî�h bikim 
ku wê bêhtir bibe sedema kişandina êşê ya 
heval û gelê me. Exlaqê min ê berpirsyariyê û 
fam û feraseta wê rê nedaya vê. Rast e ku min 
texmî�n nekir ku wê ketina bi rêya Ewropayê bi 
van fikiran, wê bi trajediyê bi encam bibe. Ew 
jî� rast e ku min hesab nekir ku wê xiyanet û 
berjewendî�parêzî� li ber vê rewşê wiha rabibin

û ji aqlê xwe yê selî�m bêpar bibin. Pî�van, hi-
lanî�n û danî�n, ez bi nemerdî� û xayinî� li Efrî�-
kayê avêtim welatê mirovxweran. Xwedêgi-
ravî ez xapandim û bi hostayî pakêt kirim û li 
Îmraliyê di tabûtekê de hatim bicihkirin. Bi vî 
awayî berjewendiyên wan ên ketibûn talûkeyê 
hatin mîsogerkirin. Ev rewş, eger hebe, li dijê 
hiqûqa Ewropayê ye. Dîtina helwesta dadgehê 
wek pîvaneke şaristaniyê, ji min re giringtir e. 
Lê tiştekê jê biwêdetir ku min giring didî jî ew 
bû ku, eger mirov wek kesekê radestê Ewropayê 
bûye biçe, wê bikare cihek ji xwe re bibîne. Li 
gor ku ev ê ji bo min pêk nehata, encax bi dîtina 
antîtezekê, wê danîna min a têkiliyê bi Ewropayê 
re mimkûn bibûya. Ev jî girêdayê wê yekê bû ku 
Rojhilata Navîn li dijî şaristaniya Ewropayê xwe 
bi bingeha dîrokî ya antîteza xwe ve girê bide. 
Ketim hewila çareserkirina û nîşandana vê. Hin-
dik be jî ez bawer im ku bi ser ketim. Ez bawer 
im ku min bi giştî bersivek da ji bo dîtin û rex-
neyên gelek heval û hogiran ku bi name û ji ber 
bêderfetiyan nekarî ragihînin. Ev pêwist bû. Ge-
lek kêmasiyên xwe hebin jî, baweriya min ew e 
ku ez bi berpirsyariya xwe rabûm.
Dîtin û rexneyên ku min pêşkêş kirin e wek paras-
tinekê ne û di pergala yek odeyî de hewil hatiye 
dayîn ku di bin bandora komployeke giran de bê 
pêkanîn. Ev beş jî wê bi piranî li ser pirsgirêkên 
rêbazî yên dîroka Kurd, têkiliyên Kurd û Tirkan, 

Komîteya Azadî ji bo Ocelan li Başûr pilana çalakiyan eşkere kir

Komîteya Azadî ji bo Ocalan a Başûrê 
Kurdistanê têkîldarî rewşa Rêber Apo û 
komploya navnetewî daxuyaniyek da. Her 
wiha ji bo geş kirina çalakiyan bang li hemû 
gelê Başûrê Kurdistanê û kesên azadîxwaz 
kir ku bi girseyî tevlî çalakiyên ji bo azadiya 
Rêber Apo bibin.
Komîteya Azadî ji bo Abdullah Ocalan a 
Başûrê Kurdistanê bi rasthatina salvegera 
24’an a Komploya Navnetewyî ya 15’ê 
Sibata 1999’an li Sekoya Azadî ya Parka 
Azadî bi tevlîbûna endamên komîteyê 
daxuyaniyek da.
Komîteya Azadî ji bo Ocelan: CPT ji 
tenduristiya birêz Ocelan berpirsyare

awayî bi birêz Ocalan re hevdîtin pêk nayê.
Saziya CPT a pêşîgirtina êşkenceyê 
ya ser bi Ewropa yekane ji maf, jiyan û 
tenduristiya Îmralî berpirs e. Ti demê bi erk 
û berpirsyariyên xwe yên hiqûqî û yasayî 
negirtiye û bûye parçeyek komploya li Îmralî.
Vê yekê bi helwest û reftarên xwe yên li 
hember Îmralî nîşan dide.”Her wiha Komîteyê 
diyar kir ku Komploya navnetewî li Îmralî yê 
berdewame ji ber ku hêzên komploger li ser wê 
yekêne ku sed sal din, êriş, koletî û qirkirinê li 
ser Kurdan bidin domandin.
 “Hêzên komploger bi tecrîdê re qirkirina li ser 
gelê Kurd didomînin”
Komîteya azadiyê diyar kir ku divê bê zanîn 

rewşa Birêz Ocalan ji ber faşîzma Erdogan û 
hêzên komploger metirsîdar û wiah domand:
 “Di şexsê birêz Ocalan de gelê me, gelê herêmê 
jî rû bi rûyê rewşeke hestyar û metirsîdar de.
Ev rewş ji me daxwaza yekîtî û seferberiya çalakî 
û berxwedanê dike.
Ji ber vê di sala 25’an a Komploya Navneteweyî 
de em Komîteya Azadî ji bo Ocalan li Başûrê 
Kurdistanê dest bi rêze çalakî dikin.
Komîteya Azadî ji bo Ocalan li başûrê Kurdistanê 
banga geşkirina çalakiyan kir
Û bang li gelê xwe û hemû kesê azadîxwaz dikin 
ku tevlî vê pêngavê bibin û bi coş û girseyî cihê 
xwe di nava van rêze çalakiyan de bigirin, ber bi 
azadî û serketinê ve gav bavêjin”
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Rojnameyeke Siyasî� Rewşenbî�rI� û Civakî� ji aliyê Partiya Yekî�tiya Demokratî�k PYD ve tê weşandin

Bê şoreşa zihnî û wijdanî mirov nikare bibe
 kesên  hestewar û bi exlaq jî

Pirsgirêka Kurd ku esasê doza min jê çêbûye, 
ji çêbûna rastiyeke civakî� ta bi pêşveçûna wê 
ku di nav rêsentiya xwe de, pêvajoya wê ya be-
lavbûneke bi pir alî� ye, bi geşedanên li şarista-
niyê, têkilî� û nakokiyên wê re têkildar e.
Ji ber nirxandinên ku bi çî�nî� û neteweyî� tên ki-
rin, derfeta famkirina ji rastiya Kurd namî�ne. 
Nirxandinên li ser vî� awayî� bên kirin jî�, eseh 
e ku ev ê razber bimî�nin û rê li ber gelek en-
camên şaş ên polî�tî�k vebikin. Ji ber ku pirs-
girêkê zor daye sî�norên Rojhilata Navî�n, 

di serî� de Ewropa, bi bûyî�na rojeva hêzên hev-
çax re, dike ku divê mirov di çarçoveya dî�ro-
ka şaristaniyan de bi pirsgirêkê de bikeve. 
Pênaseya binyada pirsgirêk ji ber diqewime, 
rast neyê kirin, wê rê li ber çêbûna encamên 
hiqûqî� yên rast jî� bê girtin.
Peymana Mafên Mirovan a Ewropayê û Da-
dgeha Mafên Mirovan a Ewropayê, saziyên 
hiqûqê yên demokratî�k in ku şaristaniya 
Ewropayê ava kirine. Rastiyek e ku nûnertiya 
serwer û bî�rewer a şaristaniya niha bi pî�vanên 
hêjahiyên Ewropayê tê diyarkirin.

Hevseroka HDP’ê Pervîn Buldan di konferansa 
Komara Demokratîk de axivî û diyar kir ku wê 
ev komar bibe kilîta hemû pirsgirêkan û bi bîr 
xist ku divê ji 7’ê heta 70’ê salî xwe bi rêxistin 
bikin di komara demokratîk de bibin xwedî erk. 
Roja şemiyê 4 mehê Konferansa Komara De-
mokratîk a ji hêla HDP’ê ve hatiye organîzekirin 
li Navenda Çandê ya Cem Karaca ya li navçeya 
Bakirkoyê li bajarê Stenbolê hat lidar xistin. Ge-
lek nivîskar, rewşenbîr, siyasetmedar, akademîs-
yen, rojnamevan û gelek kes beşdar bûn. Kon-
feransê bi axaftina vekirinê ji aliyê Hevserokên 
Giştî yên HDP’ê Pervîn Buldan û Mîthat San-
car ve hat destkirin. Piştî axaftina Mithat Sancar 
Pervîn Buldan mafê axaftinê girt û bi Kurdî û 
Tirkî beşdaran silav kir.
Em ê têkoşîna demokratîk mezin bikin’
Pervîn Buldan destnîşan kir ku di pêvajoya

şer, mêtingerî�, xizanî�, krî�zên civakî� li ser hev 
diqewimin de, ji bo em bi hev re ji krî�zan riz-
gar bibin divê em têkoşî�na demokrasî�, aştî� û 
edaletê hî�n geştir bikin û wiha domand: “Ar-
manca me ya sereke ew e ku em bi beşên ci-
vakî� yên çewisandî� re, ‘Bihevrebûna Komara 
Demokratî�k’ ava bikin ku di heman demê de 
xeta têkoşî�nê ya HDP’ê ye.”

Pervîn Buldan: Komara demokratîk kilîta çareseriya hemû pirsgirêkan e
Komara demokratîk kilîta çareseriya hemû pirs-
girêkan e’
Di sedsala 2’emîn a Komarê de, anîna ba hev a 
demokrasî û komarê weke neçariyek dîrokî li pêş 
her kesê ye. Mifteya çareseriya hemû pirsgirêkên 
Komara Demokratîk e. Mijar ne ew e ku siyaset bi 
ser bikeve mijar ew e ku ji bo 85 milyon mirovên 
ku dixwazin li welatek wekhev û azad bijîn, pê-
vajoya demokrasiyê qezenc kirine. Ev pêvajo wê 
teqez dest pê bike. 
‘Em ê bi hev re mutabaqata civakî bixin bin temî-
natê’
Li vî welatî neçareseriya pirsgirêka Kurd, yek ji as-
tengiyên herî mezin e li ber hatina ba hev a komar 
û demokrasiyê ye. Pirsgirêka Kurd derizîna herî 
mezin a di navbera komar û demokrasiyê de ye. 
Eger em vê derizê bibînin, wê ji bo çareseriya aşti-
yane û demokratîk a pirsgirêka Kurd şansek çêbi-
be. Welatek û komarek encax bi azadî û wekheviya 
jinan dikare bigihîje ast û cewherek demokratîk.

 Kurd ku bi awayekê îronîk li ber deriyên Ewro-
payê ji pirsgirêkên xwe re li cih û çareseriyê 
digerin, di esasê xwe jêderka vê şaristaniyê ne. 
Dayika pîrbûyî ji ewladên xwe yên ku bi hezarê 
salan di dergûşa xwe de mezin kirine û hema 
bibêje êdî dayika xwe nas jî nakin, hêviya da-
dweriyê dike.  Wê mafê vê dayika şaristaniyê 
bê dayîn? Pirsgirêk hinek jî wiha bûye girêk û 
maye.
Hêza civakîbûyînê û ya takekesbûyînê li hem-
berê hev in. Erdnîgariya Rojhilat û Rojava, Asya 
û Ewropa, Anatoliya û Grekan, eniya paş a şano-
ya Îmraliyê ye ku tê lîstin.
Kesekê ji rêzê ku bikare bi baldarî binihêre jî 
wê înkar neke ku neçar maye bikeve pey bersi-
va pirsên; senaryoya vê şanoya darizandinê kê 
nivîsiye, rolên sereke çawa hatine parvekirin, lîs-
tikvan û fîguran kî ne, xwestin kîjan peyaman 
bidin bîneran?
DMME, bi awayekê teng û bi takekesî li doza 
min dinihêre û wisa dinirxîne. Ji wê boneyê di 
piştguhkirina gelek rastiyan de fikara ku bikeve 
rewşa perdeya dawîn a şanoyê heye.
Ji bo neketina vê rewşê, biryareke adilane û rê-
vebirî di saziyên hiqûqê yên demokratîk de ku 
berhemên bertekiyî yên geşedaneke dîrokî ya pir 
bi xwîn, êşkence û êş e, pêk neyên jî, bi baweriya 
ku wê rê li ber nirxandineke bi serbestî vebike, 
ronîkirina dîroka qirêj, xwînî û bêbext a li pişt 
doza xwe wek erkeke bingehîn dibînim.
Divê bê zanîn ku nirxandinên ez dixwazim wek 
beşên bingehîn bikim, ji ber ku ji aliyekî ve ji bo 
kirina parastinê, ji aliyê din ve jî ji ber derfetên 
kêm û zeîfiya hafizeyê ku ji ber mayîna bi tena 
serê xwe di hicreyekê de qewimiye, wê gelek kê-
masiyên xwe hebin.  >>> 


