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ــر  ــة رضوري أك ــات حال ــيايس ب ــل الس  الح
ــى  ــت م ــن أي وق م

املفهــوم األســايس للحــّل الســورّي مــا زال كــا كان، 

مل يتغــّر، نقصــد القــرار الــدويل “2254”، والقــرارات 

ــأّن  ــد ب ــك نعتق ــم ذل ــا رغ ــة، لكّنن ــة ذات الصل الدولي

الصيغــة الســليمة لتطبيــق هــذا القــرار يــأيت خــال 

معادلــة الحــّل الســورّي التاليــة:” األزمــة الســورية تُحــّل 

مــن خــال التغيــر، والتحــّول الدميقراطــي مــن جهــة ،و 

مــن جهــة أخــرى مــن خــال إنهــاء اإلرهــاب، وتجفيــف 

منابعــه الفكريــة ،واملاديــة الــذي يعــّد املتعكّــز األســايس 

ــذه  ــلمنا به ــا أس ــزي، وإذا م ــتبداد املرك ــام االس ــه، نظ ل

الرؤيــة فــإن ذلــك يحيلنــا بشــكل طبيعــّي إىل الحديــث 

عــن اإلدارة الذاتيــة كصيغــة حــل وترجمــة واقعيــة 

للقــرار الــدويل “2254” املحّقــق النتقــال دميقراطــّي 

ــذا  ــن ه ــّم تضم ــا أن يت ــب هن ــورّي، ويج ــّي س حقيق

املــروع بعــده الوطنــي الســوري ،وانتــاءه اإلقليمــي 

ــة. ــإدارة الذاتي ــة ل ــوات تطويري ــلة خط ــن سلس ضم

العمليــة السياســية  لــكل  مــن دون إعــادة هيكلــة 

مكّونــات  يتعلّــق  فيــا  خــاص  وبشــكل  الســورية، 

املعارضــة السياســية الســورية، فــإّن األزمــة ذاهبــة 

ــل  ــك –قب ــن ذل ــم ع ــع، أي ينج ــر واق ــول إىل أم لتتح

أّي يشء- القبــول بالوضــع املتشــّتت الــذي نعيشــه 

ــّيد  ــط س ــو فق ــاق ه ــأّن اإلخف ــزم ب ــن الج اآلن، ال ميك

ــراف  ــض األط ــة، فبع ــب املعارض ــبة ملقل ــهد بالنس املش

ــكّة  ــاه الس ــع باتّج ــو الدف ــو نح ــاول أن تخط ــا تح منه

الصحيحــة.

ضمــن الفــوىض الّتــي تجتــاح العــامل ،والــرق األوســط 

ــوى  ــام الق ــانحة أم ــت س ــا زال ــة م ــأّن الفرص ــد ب نعتق

ــة  ــة الســورية يك تقــول كلمتهــا، هــذه املهّم الدميقراطي

ال تبــدو مســتحليه رغــم صعوبتهــا واصطدامهــا بعامــل 

وتداخــل  ســوريا  يف  والــدويل  اإلقليمــي  التدخلــن 

ــاد، ــارض ،والتض ــة التع ــا إىل درج أجنداته

وباألســاس ال نعتقــد بــأّن الســورين كانــوا أمــام مشــهد 

ــوريا يف  ــعب س ــات ش ــة تطلع ــن حقيق ــّر ع ــايل يع مث

العمليــة السياســية الســورية ،وخاّصــة مــن جانــب 

املعارضــة، فقضايــا التمثيــل، والنوعيــة كانــت شــبه 

ــّداً. ــل ج ــض القلي ــتثناء البع ــة باس غائب

ــم نقــدّي  الحاجــة امللحــة  للحــل متكــن يف إعــادة تقيي

ــيايّس  ــّل الس ــوم الح ــورّي، مفه ــيايّس الس ــهد الس للمش

لألزمــة الســورية طــرأ عليــه الكثــر مــن التغير، املشــهد 

السياســية، وتســّييد  البنيــة  املــوات يف  نحــو  يّتجــه 

كل مظهــر يدعــم غيــاب الحــل، وتكريــس ســطوة 

املتشــّددين الذيــن ليــس لصالحهــم الحــّل الســورّي 

مركزيــة  ال  كدولــة  ســوريا  نحــو  املــؤّدي  الواقعــّي 

دميقراطيــة، لكــّن منطــق التغيــر وقــّوة األحــداث التــي 

ــات  ــترتك تداعي ــة س ــرتة انتقالي ــة – كف ــها اللحظ نعيش

ــّرج،  ــاء بالتف ــدم االكتف ــم ع ــن امله ــى كل يشء،و م ع

مــن املهــم جــّداً القــراءة الحقيقــة لكيفيــة التغيــر بــدالً 

مــن قــراءات الدوغــا التــي باتــت تفــوح منهــا رائحــة 

الثــأر، واالنتقــام، والتــي هــي كانــت ســبباً مضلــّاً ابتعــد 

ــل. ــن الح ــورين ع ــه الس في

ــوري الســوري   ــورة الســورية، أو الحــراك الث مل تكــن الث

ــة رفاهيــة ،وقــرار اعتباطــي اتّخــذه شــعب ســوريا  حال

مــن قنيطــرة ،وحــوران إىل قامشــلو، وديــرك، إّنــا حالــة 

حتميــة أفرزتهــا عوامــل موضوعيــة، وذاتيــة محّقة عّرت 

عنهــا الحاجــة املاّســة نحــو التغيــر ،و الدميقراطيــة، إنّها 

ــن أجــل حــل  ــا جــرى م ــم كّل م ــة رغ ــة نهضوي مقارب

القضيــة الدميقراطيــة يف عمــوم الــرق األوســط، وليــس 

فقــط يف ســوريا، نعتقــد بــأّن اإلدارة الذاتيــة أّدت دور 

مهــم وتاريخــّي يف هــذا النحــو وتصلــح كبدايــة تنتظــر 

ــة  ــوى الوطني ــوم األطــراف والق ــة لعم مشــاركة حقيقي

الســورية.
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الزلزال األكر دماراً هي أنظمة السلطة املركزية 

الحاكمة التي ال تعر لإنسان واإلنسانية  قيمة

 لنضع اإلنسانية فوق كل االعتبارات األخرى 

االتحــاد  لحــزب  الرئاســية  الهيئــة  عضــوة  قالــت 

جميــع  عــى   « يوســف  فــوزة    PYD الدميقراطــي 

االطــراف  وضــع الخالفــات السياســية جانبــاً ووضــع 

أولوياتهــم«.  مقدمــة  يف  االنســاين  الجانــب 

ــة  ــل متعلق ــاك عوام ــارت إىل أن  هن ــف اش ــوزة يوس  ف

غــر  الحاكمــة،  االنظمــة  تتبعهــا  التــي  بالسياســات 

ــا  ــداد ضحاي ــاع اع ــة ســاهمت يف ارتف ــل الطبيعي العوام

الطبيعيــة   عــن  املنقطعــة  الذهنيــة  منهــا  الزلــزال، 

مــدروس  الغــر  البنــاء  كنظــام  معهــا،  واملتعارضــة 

والفســاد الــذي يعرتيــه.

 فــوزة يوســف قالــت يف حديثهــا عــن األوضــاع التــي متــر 

ــذي  يرتكــز عــى   ــا املنطقــة » أن النظــام املركــزي ال به

املــال، والحــرب، والبنــاء الغــر علمــي أي غــر املتــوازن 

مــع الطبيعيــة غــر قــادر عــى موجهــة األزمــات وهــي 

ــة  ــه كارث ــب بحــد ذات ــات، وهــذا الجان ســبب كل االزم

وهــي كارثــة عــى االنســان يختلــف عــن الطبيعيــة 

وقوانينهــا فالزلــزال األكــر دمــاراً واألخطــر عــى اإلنســان 

ــي ال تعــر  ــة الحاكمــة الت هــي أنظمــة الســلطة املركزي

لإلنســان واإلنســانية  قيمــة.

النظــام املركــزي الســلطوي  بــأن »حقيقــة   وبينــت 

املعقــدة   املركزيــة  عــر سياســاته  تكشــفت مجــدداً 

والتــي تــرتك فيهــا الشــعب يواجــه قــدر املــوت ، الزلــزال 

الــذي حــدث كشــف حقيقــة النظــام املركــزي بأنــه غــر 

قــادر عــى مواجهــة  مثــل هــذه التحديــات، فربــط كل 

مقــدرات البــالد بالســلطة املركزيــة وعــدم قدرتهــا عــى 

مواجهــة التحديــات يــدع الشــعب يواجهــون مصــر 

ــة  ... 6 ــي«.  التتم ــوت الحتم امل

السلطة والدولة الرتكية 

مذنبون وال تهمهم 

أرواح األبرياء 
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    فكر وآراء

في مفهوم المواطنة الديمقراطية 

بقلم : سيهانوك ديبو

جملــة ال بــد منهــا: نهايــة مــا ســميِّت باملدينــة الفاضلــة و/ 

أو الدولــة القوميــة املركزيــة

دون أدىن شــك؛ الطبيعــة عــى حــق. وبالرغــم مــن صرهــا 

ــة  ــب الطاول ــبه بقل ــاً. أش ــر أيض ــا تزمج ــا؛ إال أنه وحكمته

عــى الحلفــاء والخصــوم ويف الوقــت املناســب. وبقــدر 

املالحــظ  مــن الظواهــر القاســية يف الطبيعــة؛ إاّل أنــه ميكــن 

النظــر إليهــا يف أنهــا )كفيــالت التــوازن( والعــودة إىل االتــزان 

حينــا يحــدث عدمــه أو يــكاد يحــدث. الراكــن والــزالزل، 

األعاصــر التــي حينــا تنتهــي أو لنقــل بأنهــا تــؤدي دورهــا 

ــزِن. التنظيمــي؛ يلحقهــا هــدوء متّ

ــس  ــا تتحس ــة حين ــالت منظم ــة بحم ــوم الطبيع ــا تق رمب

ــارص  ــل يف العن ــدوث خل ــراء ح ــّر ج ــذي يتح ــر ال بالخط

التــي تتألــف منهــا أو أي تبــّدل طــارئ  عــى الِنَســِب 

ــة أو  ــا. املجتمــع ليــس بالظاهــرة الغريب املوجــودة يف كنفه

ــع  ــدور أي مجتم ــس مبق ــة، فلي ــن الطبيع ــف ع ــي تختل الت

ــتقراراً  ــاً واس ــر أمان ــات األك ــة. واملجتمع ــادي الطبيع أن يع

ــر  ــق وظواه ــن حقائ ــة م ــا يف الطبيع ــايك م ــي تح ــي الت ه

ــا. ــا بينه ــالت م وتفاع

الطبيعــة التــي تســبق املجتمــع، الطبيعــة التــي تبقــى 

حينــا يُصــاب املجتمــع باملــرض واالنحطــاط والــزوال أيضــاً. 

كــم مــن حضــارة زالــت؛ وبقيــت الطبيعــة، أشــبه أن تكــون 

باملراقبــة. واإلنســان يف املجتمــع الطبيعــي أفضــل مــن نظره 

يف املجتمــع الوضعــي. املســألة ال تقــاس مــع الــذي يعيــش 

ــة  ــر؛ املســألة مرهون ــام عــى رسي ــذي ين عــى األشــجار وال

ــة  برهــن أيهــا مجتمعــات خطــرة وأيهــا مجتمعــات آمن

ومســاملة. ولــن يفهــم بأنــه ســوى العــودة الحصيفــة ببنــاء 

ــاس  ــة. أول القي ــات طبيعي ــة؛ مجتمع ــات أيكولوجي مجتمع

يبــدأ: مــا يلــزم التعــدد يف الطبيعــة واالختــالف تجســيداً لــه 

ــه  ــاً يف دفاع ــإن أفالطــون كان مخطئ ــه ف ــع. وعلي يف املجتم

ــة؛ أول  ــة الفاضل ــن املدين ــه ع ــة، وتخيّل ــة املدين ــن مدنيّ ع

القــول عــن ذلــك بأنهــا محاولــة غــر مّوفقــة يف تجميــع ضــد 

مــع ضــد آخــر.

ــة ليســت  ــون. فــكل مدين ــك: ذئــب حن كمــن يقــول يف ذل

بالفاضلــة؛ ال ننظــر بعيــون اليــوم إىل مدينــة أفالطــون، 

وإمنــا بالعيــون التــي حينهــا وقبلهــا. رمبــا كان أفالطــون عــى 

عجالــة يف تأســيس املدينــة ألنــه أراد وأداً أيديولوجيــاً للحــق 

األمومــي، وترســيخاً إلســقاط زمــن اإللهــة األم. رمبــا؛ نحــق 

ــق  ــم وصدي ــطو )معل ــأن أرس ــول ب ــو نق ــه ل ــول وننصف الق

ــر  ــن التدم ــرة م ــة كب ــل حّص ــكندر( يتحم ــار االس ومستش

ــام.  ــي ع ــرِّ ألف ــى م ــده ع ــا بع ــل م ــذي حص ــف ال والعن

ــر؛ أخطاؤهــم  ــل أخطــاء الب أخطــاء الفالســفة ليســت مث

ــو كانــت املقــوالت  ــكل إيجابياتهــم وأفعالهــم ول تذهــب ب

ــم  ــل لربه ــوف رس ــر. الفيلس ــت كل فك ــو كان ــرة، ول الع

الفكــر.

وال يقلــون شــأناً عــن نبــي يحمــل نبــوءة أو رســالة مــن اللــه 

ــوف  ــا فيلس ــة كان له ــات املنغلق ــد. وكل األيديولوجي الواح

نبــي، وأســوئهم وأكرهــم تهافتــاً مــن ربــط حريــة مجتمــع 

بوجــود مدينــة مخصوصــة بهــم. ومــن فاضــل عــى حريــة 

ــم وتســّمى باســمهم.  ــة مقتــرة عليه شــعب بوجــود دول

الحديــث هنــا؛ مخصــوص عــى الــرق األوســط ومنــه 

ــة؛  ــة الفاضل ــل املدين ــة مث ــة املركزي ــة القومي ــه. الدول وفي

كالهــا يتحــران للنهايــة؛ مــا يلــزم فقــط اشــهار النعــوة. 

واســتعجال الدفــن، ودعــم الوليــد الــذي يبــدو معافيــاً 

ــة. ــة الدميقراطي ــمه: األم واس

تََعقُّب تاريخانية وأثر املواطنة

ــري  ــج فك ــر نات ــة تعت ــرة املواطن ــن أن فك ــم م ــى الرغ ع

ــا  ــق له ــي مراف ــح ســيايس اجتاع ــة، ومصطل ــور املدين لظه

ــة كأول  ــة اليوناني يف الوقــت نفســه. لقــد صاحــب يف املدني

ــة واملواطــن. عــى الرغــم مــن  ــزوغ فكــرة املواطن ــة ب مدين

ــع  ــذ مطل ــات من ــة املصطلح ــد حركي ــن يرص ــإن م ــك ف ذل

األلفيــة الثالثــة ســيجد بــأن األكــر اســتخداماً هــي املواطنــة. 

ــرين: ــب؛ تفس ــى األغل ــك؛ ع يف ذل

ــات  ــن الحداث ــدؤوب ع ــان ال ــث اإلنس ــق ببح ــر متعل تفس

ــط  ــات إىل الحائ ــب الحداث ــول أغل ــد وص ــه بع ــي تالمئ الت

املســدود وفشــلها يف تحقيــق الدميقراطيــة. تفســر آخــر 

ــة  ــة القومي ــأن فشــل الدول ــل ب ــه األقــرب متمث وأعتقــد بأن

املركزيــة يحــل محلــه – يالحــظ عــزم كبــر يك يحــل محلــه- 

ــة. ــدن العمالق ــدوره بامل ــل ب ــوذج آخــر متمثِّ من

رمبــا نســر دون أن نعلــم للوصــول إىل مشــهد العريــن أو 

األكــر بقليــل مــن املــدن العمالقــة ميثلــون العــامل كلــه. أي 

ــة  ــة الصناعوي ــا الثاني ــة الرأســالية يف مرحلته ــة الحداث نهاي

التــي أنتجــت الدولــة القوميــة والتــي جــاءت بدورهــا بعــد 

نهايــة الحداثــة الرأســالية يف مرحلتهــا التجاريــة. هــذا ينالــه 

ــا بــأن الحداثــة الرأســالية  الكثــر مــن الدقــة إذا مــا أدركن

تتجــه نحــو مرحلــة املــال املــايّل. وهــذا يلزمــه حتــى يكــون 

تحقيــق أعــى درجــة مــن الشــعبوية. نعيــش بدايتهــا اآلن، 

وتتنشــط بشــكل كبــر يف أوربــا ويف كل العــامل، فــال يخفــى 

ــالل  ــن خ ــة م ــعبوية قوي ــزاب الش ــور األح ــد ظه ــى أح ع

تحقيــق نتائــج متقدمــة يف برملــان االتحــاد األوريب. انتعــاش 

الشــعبوية متعلــق باملرحلــة التــي تلحقهــا.

ــايل  ــال امل ــة امل ــا مرحل ــدو فيه ــادم ليب ــى التص ــة أق مرحل

بأنــه الحــل. حــدث هــذا بشــكل كبــر كنتيجــة تــكاد تكــون 

ــدة يف الحــرب العامليــة الثانيــة. مل يكــن فيهــا االتحــاد  املتوحِّ

ــا. وإن  ــالية وحداثته ــاء الرأس ــرف يف إمن ــوفيتي إاّل الط الس

ــن  ــائل ع ــا الس ــيوعية. أّم ــراء/ الش ــها الحم ــرت يف لباس ظه

وجــوب وماهيــة هــذا التعقيــد؛ فرمبــا أفضــل األجوبــة 

ــار  ــر معي ــط توف ــول الخ ــى ط ــزم ع ــه يل ــاد بأن ــون مبف تك

ــى  ــية حت ــة األنس ــة والقيم ــة االجتاعي ــو القيم ــايس ه أس

ــرتاف. ــول واالع ــى بالقب تحظ

حتــى الفــوىض فــإن الغايــة منهــا الوصــول إىل القيمــة 

التــي تنهــي أيّــة فــوىض. الحــروب تخلــق أساســاً مــن أجــل 

ــك  ــر ذل ــطوري، وتفس ــك أس ــل ذل ــا. أص ــة م ــق قيم تحقي

دينــي ميثولوجــي، أمــا غايــة ذلــك فيكمــن يف الحفــاظ عــى 

ــة إىل  ــن مرحل ــال م ــن االنتق ــة ح ــة البري ــار الدميوم إظه

أخــرى باملرتابطــة. ال ميكــن زّجــه يف خانــة الصدفــة أن يكــن 

ــن  ــد واألماك ــاطر واملعاب ــة األوىل يف أرض األس ــور املدني ظه

ــاد. ــي واألعي املقدســة والتصــور االثن

أي يف اليونــان. بالرغــم مــن أن املدينــة األوىل كانــت ســومر. 

لكــن مدينــة اليونــان كانــت بهــدف وظيفــي تحــددت مــن 

خــالل بــدء تواتــر الهيمنــة مــن عندهــا.

ــة  ــام مدين ــة فشــلت يف كل نظ ــأن املواطن ــد ب ــى التأكي يبق

هيمنــة. منــذ اليونــان وحتــى اليــوم. ألســباب كثــرة أهمهــا 

ــت  ــتمر تح ــر اس ــن الب ــل ب ــأن التقات ــر ب ــن والظاه املعل

ــا  ــاً. وعينه ــه األفضــل قومي ــاً، وأيَّ ــه املتفــوق عرقي ــة أيّ منطي

ــي/  ــاس الطائف ــى أس ــي وع ــاس الدين ــى أس ــل ع يف التقات

أو  األســاطر  فإنهــا حــروب  كنتيجــة  الدينــي.  املذهبــي 

ــم. ــة الوه ــه إىل درج ــوب ب ــرّف امللع ــخ املح التاري

تســاؤالت مروعــة يف ماهيــة املواطنــة واملحــاور التــي 

تحــدد وظيفيتهــا؟

ــأن املجتمــع الطبيعــي ســبق املجتمــع الوضعــي.  ــوم ب معل

ــز  ــي متيّ ــع الطبيع ــرد يف املجتم ــان الف ــأن اإلنس ــوم ب ومعل

بشــكل نــدي مــن خــالل وحســب وظيفتــه ضمــن املجموعة 

املتآلفــة باألســاس حســب امللكيــة العامــة أو امللكيــة املشــاع. 

وأن اســتحداث امللكيــة الخاصــة الــذي نجــم عنــه بالــرورة 

الــروة والســلطة مســببتن إىل أول تقســيم اجتاعــي يف 

ــة؛ فــكان ظهــور طبقــة  ــه الوضعي املجتمــع البــري مبرحلت

ــه  ــد ذات ــذا بح ــد. وه ــة العبي ــى طبق ــلطة ع ــيد املتس الس

أدى إىل رضورة ظهــور مــادة مخففــة تحــد أو تجّمــل وطــأة 

ــور  ــيايس يف ظه ــع الس ــن املجتم ــث ع ــيم إىل الحدي التقس

الفــرد املواطــن. ولعــل إظهــار املواطنــة يف إحــدى جوانبهــا 

بأنهــا تعنــي حريــة الفــرد املواطــن باختيــار الحاكــم املهيمــن 

عــى املواطنــن ســوى مرسحيــة حقيقيــة أو متثيليــة وليســت 

هــي الدميقراطيــة التمثيليــة؛ رمبــا هــو التمثيــل بالدميقراطية 

وتشــويهها. الخطــأ يف هــذه املســألة برمتهــا هــو منــح جهــة 

معينــة فكــرة التفويــض. إن كان حاكــاً مطلقــاً أو مؤسســة 

ــل هيغــل  ــا يفــرس تبجي يف حكــم ســلطة مطلقــة. وهــذا م

ملفهــوم الدولــة عــى أنهــا اإللــه الهابــط مــن الســاء.

طــرح بنــاء املجتمــع الســيايس عــى أســاس الفــرد أو 

مــن مثــل: املواطــن تســاؤالت جوهريــة 

كيــف ميكــن االنتقــال مــن املواطــن الســيد أو الحاكــم 

املهيمــن إىل مجمــوع املواطنــن الذيــن يعــدون مصــدر 

السياســية؟ الرعيــة 

كيــف ميكــن ترجمــة ســيادة الفــرد– املواطــن يف شــكل 

مؤسســات سياســية؟

كيــف ميكــن تكويــن هيئــة سياســية مــن أفــراد هــم أساســاً 

مســتقلون ذوو ســيادة ذاتيــة؟

للفــرد  الــذايت  االســتقالل  بــن  املواءمــة  ميكــن  كيــف 

االجتاعيــة؟ والفــروض 

أال يوجد تناقض بن حرية الفرد ومتطلبات املجتمع؟.

متخضــت عــن التســاؤالت ثالثــة محــاور متثــل بدورهــا عــّا 

ــة؛ بغــض النظــر  ــاول املواطن ــن يتن يجــول يف أذهــان كل م

عــن الدوافــع واألســباب؛ إْن كانــت حقيقــة حقيقيّــة أو 

ــي: ــاور ه ــذه املح ــى. ه ــييس املعن ــدف تس به

ــة فالسياســية للمواطــن مــن  أوالً: محــور الحقــوق الطبيعي

ــة. املواطن

ثانياً: محور يتعلق أيَّها الواجبات الغائيّة للمواطن.

ثالثــاً: محــور يتعلــق بالعالقــة الناظمــة مــا بــن اإلدارة 

ــل.  ــية والتمثي ــات السياس ــة املؤسس ــن ناحي ــراد. أي م واألف

وغائيــة الفــرد التنويريــة يف املجتمــع.

ميكــن القــول بــأن أســس املواطنــة تحــددت بشــكل أكــر مــا 

بعــد ويســتفاليا إىل بدايــة القــرن العريــن نحــو منحيــن. 

فلســفة  إىل  مســتنداً  املواطنــة  إىل  الفرانكفــوين  املنحــى 

تعاليــم  إىل  مســتنداً  االنغلوسكســوين  واملنحــى  روســو. 

أو  الليــرايل  التعــددي  النمــوذج  يف  كان  إن  مونتســكيو. 

الدميقراطيــة األحاديــة.

رؤى محددة إىل املواطنة

ألن الــرؤى الكالســيكية ملفهــوم املواطنــة قــد حــارصت 

ــل  ــة إْن مل نق ــه التنويري ــت مهمت ــان وعرقل ــانية اإلنس إنس

وقفــت بالضــد مــن حريتــه. فقــد قــام الكثــر مــن املفكريــن 

بتوجيــه االنتقــاد إليهــا كمثــال تايلــور الــذي خلــص إىل 

إىل  الحاجــة  يستشــعرون  أنالبــر  هــو  رئيــس  اعتقــاد 

ــم فحســب،  ــن كرامته ــع م ــس بداف ــة لي ــرتاف باملواطن االع

وإمنــا أيضــا بدافــع مــن أصالتهــم ورشعيتهــم، وهــذه األخــرة 

تكــون باالنتــاء إىل ثقافتهــم، وتجريــد املواطــن منهــا ال 

يؤســس تنظيــاً سياســياً. أي أن تايلــور يــرى يف تحقيــق 

ــه. ــاً ملواطنت ــن تحقيق ــرد/ املواط ــايف للف ــاء الثق االنت

النقــد  إىل  كبــر  بشــكل  متقدمــاً  املفهــوم  هــذا  يعتــر 

املاركــي لرؤيــة املواطنــة ســواء عنــد مونتســكيو أو روســو. 

ــال  ــح املج ــه فت ــوى أن ــداً س ــاء ناق ــي وإن ج ــد املارك النق

ــة.  ــادة الثقافي عــى مراعيــه للمغــاالة يف االندمــاج أي اإلب

بخاصــة إذا مــا أدركنــا بــأن النقــد املاركــي يشــر إىل أنــه )ال 

توجــد حقــوق لإلنســان خــارج حقــوق املواطــن؛ ألن التمييــز 

بينهــا ال ينتــج عنــه إال حقــوق عضــو املجتمــع الرجــوازي 

ــتطيع  ــة(. أال نس ــان والجاع ــن اإلنس ــل ع ــايّن، املنفص األن

ــة  ــل البني ــة تجع ــذه املواطن ــأن ه ــك ب ــن ذل ــتنتاج م االس

التحتيــة التــي اعترهــا ماركــس نفســه بأنــه أســاس الوعــي 

خاويــة ال قــوة فيهــا؟ ثــم أال يفتــح املجــال لتحكــم النظــام 

ــة؟ ــل املجموع ــمويل يف أدق تفاصي الش

أمــا أوجــالن الخصــم للــرؤى الليراليــة والنيــو ليراليــة 

حيــال املواطنــة وبشــكل عــام حيــال املجتمــع. وهــو الناقــد 

ــابقاً:  ــُت س ــام. كتب ــة املاركســية بشــكل ع ــري للرؤي التطوي

ــاً عــى  ــه ماركــس منقلب ــو؛ جعل ــك هيغــل يحب كان ديالكتي

ــالل  ــن خ ــه م ــى رجلي ــه ع ــالن ويوقف ــأيت أوج ــره. لي ظه

ــة. ــة الدميقراطي ــة باألم ــية املتمثل ــه السياس نظريت

ــع  ــكيل بجمي ــاء ال ــق االنت ــالن تحقي ــد أوج ــة عن فاملواطن

إْن كان  أو إداريــاً  أبعــاد االنتــاء هــذا إْن كان حقوقيــاً 

اقتصاديــاً أو سياســياً. أي تحقيــق االنتــاء إىل مجتمعيــة 

املفكريــن  أغلــب  خلــط  مــن  الرغــم  وعــى  املجتمــع. 

والفالســفة ملفاهيــم: الوطــن والدولــة واألمــة والشــعب 

واملجتمــع. فهــذه مفاهيــم منفصلــة عنــد أوجــالن وكل 

ــق  ــا مل تخل ــل أنه ــا. ال ب ــاص به ــف الخ ــا التعري ــدة له واح

دفعــة واحــدة ويف الوقــت ذاتــه.

ــب  ــر امللق ــع ع ــس الراب ــول لوي ــن ق ــا ح ــب هن ــال عج ف

ــن  ــب م ــا. وال عج ــة أن ــة والدول ــا الدول ــمس: أن ــك الش مبل

ــا  ــا. إنه ــون أن ــون والقان ــا القان ــول: أن ــان لق ــرداد أردوغ ت

الفئــوي  التنميــط  االختــزال يف  نواحــي  أقــى  يحمــالن 

وتكريــس مفهــوم االســتعالء الــذي يصاحبــه بالــرورة 

ــة واالســتعالء. كالهــا غــر معــد  خطــاب الحقــد والكراهي

لالســتمرار. خــالف مــا ســبق وبالتحديــد خــالف كل أنــا 

متعظِّمــة فــإن أوجــالن يؤكــد بــأن املواطنــة نتــاج لتفاعــل 

ثــالث: حقــوق الفــرد النــدي التــي تعنــى باملواطنــة النديــة 

مرتبــط تحقيقهــا بحقــوق الجاعــات املختلفــة يف البوتقــة 

الواحــدة؛ إن كانــت جاعــة قوميــة أو اثنيــة أو دينيــة 

أو غــر ذلــك مــن انتــاء؛ ناتجهــا مــن تفاعــل يخلــق 

بالــرورة املجتمــع األخالقــي الســيايس.

ــان التاريخــي  ــرب أن تكــون بالبني ــة أق ــة األوجالني فاملواطن

الــذي يحقــق دوره مــن خــالل أعــى تجســيد التمثيــل 

املؤسســات.  ويف  االجتاعيــة  واملارســات  القوانــن  يف 

ــا  ــاريع تحققه ــا إىل مش ــى تحقيقه ــاج حت ــة تحت أي املواطن

وتحقــق خاصيــة االنتــاء يف الوقــت نفســه. يف قضيــة 

ــروع  ــرح م ــم ط ــدة يت ــورية الجدي ــة الس ــق املواطن تحقي

اإلدارة الذاتيــة؛ كمــروع ينبــع عــن مفهــوم الالمركزيــة 

ــة؛  ــة ال مركزي ــوريا دول ــق س ــروع يحق ــة؛ كم الدميقراطي

كمــروع يحقــق أعــى مشــاركة للســلطات.

فاملواطنــة ليســت صنــاً حتــى يحافــظ عليــه مــن الســابقن 

إىل الالحقــن، وليســت صنــاً إضافيــاً يف تطبيــق شــكل واحــد 

ــك  ــول دوميني ــد ق ــى ح ــددة. ع ــات املتع ــا يف املجتمع له

مــا  املشــرتك:  كتابهــا  يف  باشــوليه  وكريســتيان  شــنابر 

ــة؟ املواطن

ــِرح الكثــر مــن املقاربــات عــى أنهــا  يف األزمــة الســورية طُ

ــة  ــى دول ــة وع ــة املواطن ــى دول ــديد ع ــا التش ــل. منه الح

ــاوون. يف  ــا متس ــكل فيه ــتورية ال ــة الدس ــون والوطني القان

الحقيقــة الــكل مــن خــالل هــذا املفهــوم مبتــورون. يذكرنــا 

رمبــا  لــكل منطيــة.  الروحــي  األب  بروكســتوس.  برسيــر 

ــة وليــس مــن خــالل  ــره كل فاشــية ونازي اســتندت إىل رسي

ــا  ــا كن ــط. إذا م ــر نيتشــه فق ــة لفك ــة املغالي ــراءة املعين الق

مولعــون مبفهــوم األمــة؛ فلتكــن باألمــة السياســية. وحينهــا 

ــا. ــة ويف عقله ــة الدميقراطي ــب األم ــون ســوى يف قل ــن نك ل

عكــس ذلــك مخاطــرة قصــوى عــى املجتمعــات الدميقراطية 

ــرة  ــالل املغام ــن خ ــر م ــت الكث ــراً ونزف ــررت كث ــي ت الت

التــي أملـّـت بهــا عــن طريــق الدولــة القوميــة املركزيــة.

وحينــا يقــول أوجــالن يف نهايــة رســالته  املرســلة  يف 

ــوا  ــم أن تكون ــه: عليك ــا محاميي ــي نقله ــف 2019 الت منتص

والذهنيــة  الفكريــة  بالقــوة  الحقيقيــن  الــدرب  رفــاق 

والروحيــة معــي. 

ــه مدخــل  ــأن الــرق األوســط ل ــد مــرة أخــرى ب رمبــا ليؤك

وســيع ليبــدو مــن خاللــه باآلمــن الواســع املســتقر. متمثــل 

بحــل القضيــة الكرديــة يف القضيــة الدميقراطيــة. وبــأن 

الــرق األوســط ليــس بعــدو الجهــات الدوليــة األخــرى إمنــا 

يجــب أن تقــوِّم نفســها مــن خــالل تاريخهــا وغنــاه الثقــايف 

والفكــري والفلســفي ال مــن خــالل منــاذج تفــرض عليــه يك 

يليــق أن يقــوم هــذا الــرق بــدوره التكامــيل املتمــم. رمبــا 

يُســاق الــرق األوســط إىل معــارك وتفــرض عليــه معــارك؛ 

لكــن قيمــه باألقــوى وعصيــة عــى التهالــك.

وذلــك مــن خــالل االتســاق املنســجم مــا بــن الفكــر 

والذهــن والــروح لألوجالنيــزم ككتلــة تاريخيــة ضــد تكتــالت 



www.pydrojava.net    / pyd.roj@gmail.com العدد ) 314( السبت 11شباط 2023

سياسة3

السلطة والدولة الرتكية مذنبون وال تهمهم أرواح األبرياء 
ــا  ــتان وتركي ــال كردس ــق يف ش ــن املناط ــد م ــت العدي تعرض

وكذلــك يف شــايل ســوريا وغربهــا؛ لكارثــة الزلــزال التــي 

بلغــت قوتهــا ٧.٨ درجــة بتاريــخ ٦ شــباط/فراير؛ حيــث 

فقــد اآلالف مــن األشــخاص حياتهــم، ومــازال آالف األشــخاص 

تحــت األنقــاض يف حــوايل 10 مــدن يف شــال كردســتان وتركيــا 

ومناطــق عديــدة يف ريــف عفريــن، كجندريســة وغرهــا 

وريــف حلــب الغــريب ومحافظــة إدلــب وحلــب والعديــد مــن 

ــرى. ــق األخ املناط

الضحايــا؛ هــو  أعــداد  وزاد معــه  األوضــاع ســوءاً  زاد  مــا 

ــلطاتها  ــرتيك وس ــالل ال ــة االحت ــؤولة لدول ــال مس ــات ال الترف

وأجهزتهــا، فحتــى ومــع مــرور أربعــة أيــام هنــاك أماكــن 

وقــرى مل تصلهــا أي آليــة ملؤسســات دولــة االحتــالل الــرتيك، بــل 

وأن الجيــش واالســتخبارات الرتكيــة عمــدوا إىل عــدم مســاعدة 

املناطــق ذات الغالبيــة الكرديــة، واكتفــت ببعــض املناطــق 

لفــض العتــب واملحافظــة عــى مــاء وجههــا، فمدينتي ألبســتان 

ــش(  ــم )مرع ــة كرك ــزال يف والي ــزي الزل ــا مرك ــق؛ وه وبازرج

ــة،  ــلطة الرتكي ــى الس ــوبة ع ــاذ املحس ــود اإلنق ــا جه مل تصله

ــاذ بعــض  ــه البســيطة يعمــل؛ إلنق ــازال الشــعب وبإمكانات وم

ــل  ــخاص، وص ــد األش ــت أن أح ــاض، والالف ــع األنق ــاس ورف الن

ــن  ــا ولك ــه إلنقاذه ــده ووالدت ــت وال ــام بي ــا ألم ــن أوروب م

ــد! ــل بع ــة مل تص ــلطة الرتكي ــزة الس أدوات وأجه

ــي  ــارة مناطــق محــدودة يف املناطــق الت ــان بزي ــم أردوغ مل يق

تعرضــت للزلــزال، إال بعــد عــدة أيــام وبعــد أن قامــت الدولــة 

الرتكيــة بتقييــد التويــرت وقطــع النــت عــن مــكان الزيــارة؛ لعدم 

ــالل  ــام رأس ســلطة االحت ــاس أم ــور مواقــف ورد فعــل الن ظه

وحتــى أن أردوغــان وبوجهــه املقــرف انتقــد املواطنــن واإلعــالم 

ــاس  ــوت الن ــق وكأن م ــع والحقائ ــل الوقائ ــه بنق ــرتيك؛ لقيام ال

األبريــاء وبقــاء النــاس تحــت األنقــاض ال يجــب أن يعلــم بــه 

كل الشــعب الــرتيك والعــامل.

ــزال  ــة الزل ــن كارث ــث ع ــد الحدي ــن عن ــر عامل ــا أن نذك علين

ــر: املدم

ــي تغتصــب الحكــم مــدة 20  ــة الت １- تتحمــل الســلطة الرتكي

ســنة، كامــل املســؤولية عــن هــذا الزلــزال؛ لترفاتهــا الكيفيــة 

ملواجهــة  الالزمــة  واإلجــراءات  باملطلــوب  قيامهــا  وعــدم 

الزلــزال، عــى الرغــم مــن أنــه بعــد عــام 1999 وزلــزال مرمــرة 

كانــت هنــاك ميزانيــة لهيئــة إدارة الكــوارث وحــاالت الطــوارئ 

ألردوغــان  التابعــة  الرتكيــة  الحكومــات  ولكــن   ،)AFAD(

وحــزب العدالــة والتنميــة، كانــت تأخــذ هــذه امليزانيــة لصالــح 

ــد  ــة ض ــة الرتكي ــنها الدول ــي تش ــة الت ــادة الجاعي ــرب اإلب ح

ــا يف  ــدة وتدخله ــة الجدي ــا العثاني ــردي وحروبه ــعب الك الش

املنطقــة يف الســنوات العــرة األخــرة وتشــكيلها ملجموعــات 

ــم اإلرهــاب. ــة ودع املرتزق

１- قيــام الدولــة الرتكيــة ومنــذ التســعينات ببنــاء مــروع 

"كاب"؛ وهــو مــروع عمــالق للســدود وبحــوايل ٥٨0 ســد 

بســبب جشــعها وبحجــة امليــاه وتوليــد الطاقــة، ولكــن الهــدف 

ــة  ــح التاريخي ــة واملالم ــر الهوي ــرد وتغي ــادة الك ــام إب كان إمت

للمنطقــة التــي تركــزت فيهــا الســدود، وقــد شــارك فيهــا 

ــا  ــكا وإرسائيــل وأوروب ــدول ويف مقدمتهــا أمري ــد مــن ال العدي

وكنــدا والصــن ودول الخليــج وغرهــم، والشــك أن هــذه 

ــد  ــل موج ــكلت عام ــرة؛ ش ــة الكب ــات املائي ــدود وبالكمي الس

ــوق  ــة  ف ــدود واقع ــذه الس ــة أن ه ــزال وخاص ــاعد للزل ومس

مناطــق هشــة وضعيفــة ومتصدعــة جيولوجيــاً وهــي تحتجــز 

ــذي  ــورك ال ــد أتات ــا هــو ســد إليســو وس ــة ك ــات ضخم كمي

يخــزن لوحــده قرابــة ٥0 مليــار مــرت مكعــب مــن امليــاه وهــذا 

ــام  ــدة ع ــاً مل ــرات حالي ــة والف ــة لدجل ــرادات املائي ــادل اإلي يع

ــل. كام

ــه عــى الرغــم مــن الحديــث عــن  ومــن املهــم اإلشــارة إىل أن

عــرات الــدول وتقدميهــا للمســاعدات وجملــة البيانــات 

ــالم،  ــائل اإلع ــة ووس ــوات التلفزيوني ــام القن ــتعراضات أم واالس

إال أن األنبــاء الــواردة مــن املناطــق واملــدن الكرديــة يف شــال 

كردســتان؛ تبــن أن النــاس مازالــوا ميوتــون ليــس مــن الزلــزال، 

ــود  ــدم وج ــية وع ــة القاس ــوال الجوي ــن األح ــل م ــب ب فحس

مســتلزمات الوقايــة مــن الــرد لألطفــال والنســاء واملــرض، 

وكذلــك الغيــاب التــام ملؤسســات دولــة االحتــالل الــرتيك 

واملوجــود ال يتعــدى جهــود بســيطة مــن النــاس وبإمكاناتهــم 

ــيطة. البس

ويف ســوريا، يف الشــال الغــريب؛ مناطــق االحتــالل الــرتيك، 

ــن  ــا جب ــدى له ــي ين ــانية الت ــة اإلنس ــة والفاجع ــاك الكارث هن

اإلنســانية، فهنــاك حــارات كاملــة أصبحــت ركام كــا يف مدينــة 

جندريســة، ولكــن االحتــالل الــرتيك وجبهــة النــرة ومــا تســمى 

"حكومــة االئتــالف" املرتزقــة، مل يقومــوا بــيء، بــل أنهــم 

ــاض  ــع األنق ــاس ورف ــاذ الن ــن إنق ــة م ــاس يف البداي ــوا الن منع

ــة. ــم الذاتي بجهوده

والالفــت أن دولــة االحتــالل الــرتيك ومرتزقتهــا ويف معــر أم 

الجلــود الواقــع بــن مدينتــي منبــج وجرابلــس؛ مينعــون إدخــال 

املســاعدات التــي أرســلتها اإلدارة الذاتيــة لشــال ورشق ســوريا 

ــة يف ســابقة خطــرة، وهــم بذلــك يفرضــون  للمناطــق املنكوب

املــوت املحتــم عــى مــن نجــا مــن الزلــزال وحتــى أن مرتزقــة 

ــة  ــاعدات املالي ــة املس ــذون غالبي ــرتيك يأخ ــالل ال ــة االحت دول

التــي يرســلها بعــض أبنــاء املنطقــة لذويهــم يف هــذه الظــروف 

ــة دون أي رادع. الصعب

وعليــه، نحــن أمــام كارثــة إنســانية تلعــب فيهــا الدولــة 

والســلطات الرتكيــة ســواء يف شــال كردســتان وداخــل تركيــا أو 

يف شــال غــرب ســوريا دوراً ســلبياً ومهينــاً وإجراميــاً؛ توجــب 

ــبتهم. محاس

والبــد لشــعوب تركيــا وســوريا أن تقــوم بتضافــر كافــة الجهــود 

واإلمكانــات؛ إلنقــاذ النــاس مــن تحــت األنقــاض وكذلــك 

معالجــة تداعيــات الزلــزال وأن ال تنتظــر املســاعدات مــن أحــد 

ــزة  ــا أجه ــوم به ــي تق ــة الت ــاق والرسق ــذب والنف ــل الك يف ظ

ــي  ــدويل واإلقليم ــع ال ــى املجتم ــك ع ــا، وكذل ــا ومرتزقته تركي

ــكلية  ــاعدات الش ــض املس ــى بع ــراً ع ــون دوره مقت أن ال يك

وبعــض الفــرق الطبيــة وفــرق اإلنقــاذ الصغــرة فالفاجعــة 

ــة كبــرة جــداً؛ يتطلــب تدخــل كافــة  ــك واملصيب أكــر مــن ذل

املنطقــة  دول  كافــة  وكذلــك  الــدويل  املجتمــع  مؤسســات 

وشــعوبها، ومــن املهــم عــدم تــرك األمــور بيــد تركيــا ومرتزقتهــا.

 والبــد أن تقــوم مؤسســات األمــم املتحــدة والتحالــف الــدويل 

والــدول التــي ترســل املســاعدات أن تكــون لهــا املراقبــة الكاملة 

عــن وصــول هــذه املســاعدات إىل مســتحقيها واملترريــن مــن 

الزلــزال وإىل كافــة املترريــن وأن ال تســتخدمها الســلطة 

ــب أن  ــوريا، يج ــك يف س ــا وكذل ــة له ــع خاص ــة يف مواض الرتكي

تكــون الجهــود الدوليــة مــن كافــة الجبهــات ومــن كافــة 

ــالل  ــة االحت ــورية ودول ــة الس ــار الحكوم ــس انتظ ــرق ولي الط

وتوابعهــا الذيــن يرفضــون املســاعدات، خاصــة أن املســاعدات 

التــي أعطيــت للحكومــة الســورية حتــى تعطيهــا للمترريــن، 

شــوهدت تبــاع يف أســواق دمشــق والنــاس ميوتــون بــرداً ومــن 

قلــة األكل والــدواء يف املناطــق املتــررة، وباملقابــل دولــة 

ــة  ــاس يف جندريس ــاذ الن ــل يشء؛ إلنق ــرتيك ال تفع ــالل ال االحت

وشــال غــرب ســوريا.

ANHA /الكاتب والباحث السيايس أحمد شيخو

املؤامرة الدولية تتواصل عر هجات اإلبادة الجاعية 
يعلـّـق القائــد عبداللــه أوجــالن الــذي ال تــرد عنــه أي معلومات 

ــب  ــه عــى نظــام التعذي ــذ أكــر مــن 22 شــهراً، يف مرافعات من

يف إمــرايل قائــالً: "خــالل مرحلــة إمــرايل؛ كانــت املؤامــرة التــي 

ــخص  ــدى الش ــرتك ل ــن لت ــا مل تك ــة أنّه ــًة لدرج ــي صعب طالتن

ــايت  ــوا ســيعتمدون عــى صمــودي وثب ــة. كان أمــالً مبقــدار أمنل

ــي". ــد إراديت وعزميت لتحدي

ــذي  ــس ال ــد الخام ــالن يف املجلّ ــه أوج ــد عبدالل ــّدث القائ تح

ــة-  ــة الدميقراطيّ ــّل األم ــة وح ــة الكردي ــوان "القضيّ ــل عن يحم

ــة"  ــادة الثقافيّ ــّي اإلب ــن ف ــن ب ــرد املحصوري ــن الك ــاً ع دفاع

ــة" الــذي جمــع  مــن كتــاب " "مانيفســتو الحضــارة الدميقراطيّ

مرافعاتــه، وتحديــداً يف الفصــل الــذي حمــل عنــوان "حيــايت يف 

ســجن جزيــرة إمــرايل"؛ عــن ظــروف ســجن إمــرايل والجرائــم 

التــي تعــرّض لهــا وصمــوده ومقاومتــه يف الســجن، ونحــن هنــا 

ــه. نشــارككم بعضــاً مــن تقييات

مل اتطــرق لحيــايت الشــخصية يف جميــع مرافعــايت املدونــة 

ــدا مشــاكيل  ــا ع ــى اآلن في ــة حت وحــوارايت الشــفهية الحاصل

الســجن مل أرشح  إدارة  العرضيــة والعالقــات مــع  الصحيــة 

كيفيــة تحمــيل للوحــدة ومــدى مقاومتــي تجــاه العزلــة التــي 

أعدهــا النظــام بشــكل خــاص وطبقهــا عــيل أنــا فقــط وأعتقــد 

ــتطالع  ــب االس ــول وح ــا الفض ــي يحفه ــع الت ــر املواضي أن أك

هــو تجــاريب يف الحيــاة حيــال هــذه الوحــدة والثبــات املطلقــن 

الزلــت أتذكــر ان احــد مســني القريــة، والــذي يعتــر حكيــاً 

ــاء رصــده لحــركايت وترفــايت عندمــا  فقيهــاً، كان قــد قــال أثن

كنــت طفــالً أجلــس يف مكانــك أوفيــك زئبــق. وكــا هــو معلــوم 

ــر  ــذا كث ــت هك ــا كن ــة وأن ــزج شــديد الحرك ــق ســائل ل فالزئب

الحركــة وعليــه فلــو اآللهــة امليثولوجيــا لــو فكــرت يف معاقبتــي 

ملــا خطــر يف بالهــا عــى مــا يبــدوا عقابــاً شــديد الوطــأة بقــدر 

مــا هــو تكبيــيل إىل صخــور إمــرايل ومــع ذلــك هــا أنــا ذا أكمــل 

ــة. عامــي الثــاين عــر يف الحجــرة االنفرادي

ــا  ــق فيه ــرة تطب ــا جزي ــاً بكونه ــت تاريخي ــة الصي ــرايل ذائع إم

ــتوى  ــي املس ــة رفيع ــؤويل الدول ــق مس ــادرة بح ــكام الص االح

ــم  ــرب إىل تحطي ــة وأق ــية للغاي ــة وقاس ــب للغاي ــا رط مناخه

حجــرة  داخــل  العزلــة  وبإضافــة  جســدياً  االنســان  بنيــة 

انفراديــة مغلقــة إىل ذلــك يــزداد تأثرهــا املهلــك عــى البنيــة 

أكــر عــالوة عــى أين نقلــت إىل الجزيــرة وأنــا عــى عتبــة طــور 

كــر يف الســن لقــد أبقــي عــيل تحــت مراقبــة قيــادة القــوات 

الخاصــة ملــدة طويلــة مــن الزمــن وأعتقــد أن رقابــة وزارة 

ــن. ــن األخري ــالل العام ــارية خ ــي الس ــدل ه الع

مل يكــن لــدي أي وســيلة تواصــل فيــا خــال أعــداد منفــردة مــن 

الكتــب والجرائــد واملجــالت وإذاعــة ذات محطــة بــث واحــدة 

فقــط وبطبيعــة الحــال كان عــامل االتصــال لــدي يتشــكل مــن 

ــاء  ــن لق ــهور وم ــدة ش ــاعة كل ع ــف س ــارب لنص ــارة األق زي

ــة  ــره بذريع ــم حظ ــا ت ــراً م ــذي كث ــبوعياً وال ــن يل أس املحامي

)ســوء األحــوال الجويــة(. ال شــك يف أين ال اســتصغر تأثــر ذلــك 

ــات  ــة للثب ــة كافي ــون عالق ــن أن يك ــه ال ميك يف التواصــل ولكن

ــيعينان  ــذات س ــا الل ــي وإراديت ه ــه كان ذهن ــود وعلي بصم

ــاً. مــدى صمــودي وبقــايئ قوميــاً ومتين

هــذا وعــيل عــدم املــرور عــى األمــر دون ذكــر نقطــة أخــرى اال 

وهــي أن املؤامــرة املدبــرة ضــدي يف ســياق إمــرايل كانــت مــن 

ــض صغــر مــن األمــل  ــى عــى ومي ــذي ال يبقــي حت ــوع ال الن

ــية  ــرب النفس ــى الح ــاء ع ــدام واإلبق ــيل باإلع ــم ع وكان الحك

يف االجنــدة مــدى طويلــة مــن الزمــن يصــب يف هــذا الهــدف 

فحتــى أنــا مل أكــن أتصــور يف األيــام األوىل كيــف ســأتحمل هنــا 

فدعــك مــن مــرور األعــوام بــل كنــت ال أســتطيع تصــور قضــاء 

عــام واحــد فقــط هنــا وكانــت تشــكلت لــدي فكــرة مفادهــا: 

كيــف لكــم ان تضعــوا ماليــن النــاس يف غرفــة ضيقــة.

وبصفتــي قيــادة كرديــة وطنيــة فبالفعــل كنــت جعلــت نفــي 

ــدة تحتــوي املاليــن  ــة جدي أو فــرض عــيل جعــل نفــي تركيب

بــن ثناياهــا يف ظــل ظــروف دخــويل الســجن هكــذا كان يــراين 

ــاً حتــى عــى  الشــعب أيضــاً فبينــا كان املــرء غــر قــادراً بتات

تحمــل فراقــه عــن عائلتــه واطفالــه فكيــف كان لــي ان تحمــل 

ــن املســتميتة عــى االتحــاد والوحــدة  فراقــي عــن إرادة املالي

ــوا  ــاء مل يكون ــي بلق ــد ال تنته ــة ق ــدى طويل ــا م ــدي عنه وبع

ــة  ــن بضع ــة م ــاء الشــعب املكون ــائل أبن ــى رس ــي حت يعطونن

ــادرة  ــن الن ــاق املعتقل ســطور ويف مــا عــدا بعــض رســائل الرف

املمــررة مــن الرقابــة املشــددة والتــي ال يعطــى القســم األكــر 

منهــا. مل اســتلم حتــى اآلن أي رســالة ممــن هــو خــارج الســجن 

ــا ومل اســتطع ارســال أي  اال يف بعــض الحــاالت االســتثنائية ك

رســالة إىل خــارج الســجن ايضــاً. كل هــذه األمــور قــد تــرح 

نســبياً الوضــع الناجــم عــن التجريــد والعزلــة ولكــن كان مثــة 

جوانــب خاصــة مبوقعــي اذ كنــت مبثابــة الشــخص الــذي حــث 

الكــردي عــى انجــاز الكثــر مــن )البدايــات( جميــع تلــك 

ــا عــى درب  ــد منه ــت خطــوات الب ــة كان ــات املنتصف االنطالق

الحيــاة الحــرة. لقــد كنــت حفــزت الجميــع مــن أبنــاء شــعبنا 

انجــاز االنطالقــات األوىل بخصــوص كافــة املجــاالت  عــى 

ــادي  ــا ألي ــليم أي منه ــن تس ــن م ــي مل أمتك ــة، لكن االجتاعي

امينــة او تركهــا يف ظــروف مناســبة تخيلــوا حالــة عاشــق حقــق 

ــن  ــا عالقت ــه بقيت ــن يدي ــقه األول ولك ــة لعش ــه االزم انطالقت

ــؤاده  ــار الحــب ســترم ف ــت ن ــذي كان ــواء يف الحــن ال يف اله

وانطالقــات الحريــة التــي انجزتهــا يف املياديــن االجتاعيــة 

ــا عالقــة هكــذا يف الهــواء اذ كنــت  كانــت قــد بقيــت جميعه

اذوب مــن شــدة االنهــاك مبياديــن الحريــة االجتاعيــة، 

ــرتة  ــا( وف ــرك ورايئ شــيئاَ ملحوظــاً اســمه الـــ ) أن ــث مل ات بحي

ــد  ــى الصعي ــة ع ــذا لحظ ــدأت يف هك ــد ابت ــت ق ــجن كان الس

ــي. االجتاع

يف الحقيقــة فالظــروف الخارجيــة وظــروف الدولــة وإدارة 

ــها  ــجن نفس ــزات الس ــت تجهي ــو كان ــى ل ــل وحت ــجن، ب الس

خاصــة بالقصــور والســبايا فــكل ذلــك ال يفــي بالغــرض إليضــاح 

كيفيــة تحمــل العزلــة املفروضــة بنحــو مخصــص يل. اذ ينبغــي 

ــة  ــروف املحيط ــية يف الظ ــل األساس ــن العوام ــث ع ــدم البح ع

ــي  ــي لنف ــو اقناع ــا ه ــن هن ــل املع ــة ب ــف الدول أو يف مواق

بظــروف العزلــة اذ كان ينبغــي عــيل التحصــن بحجــج عظيمــة 

ــدريت  ــات مق ــن اثب ــة وم ــل العزل ــن تحم ــي م ــامية متكنن وس

ــة. ــى ضمــن ظــروف العزل ــاة عظيمــة حت ــش حي عــى عي

ــن  ــل كل يش ع ــيل قب ــك ع ــى ذل ــا ع ــر تأسيس ــدى التفك ول

ــي  ــع االجتاع ــق بالوض ــن كان األول يتعل ــن اصطالحي تطوري

للكــرد اذ كنــت افكــر عــى النحــو التــايل: لــي ارغــب يف حيــاة 

حــرة يل كان يتعــن ان يكــون املجتمــع أي املجتمــع الــذي 

انتمــي اليــه حــراً او باألحــرى مــكان الحريــة الفرديــة ان تتحقق 

مــن دون املجتمــع وسيســيولوجيا كانــت حريــة الفــرد مرتبطــة 

كليــاً مبســتوى حريــة املجتمــع ولــدى اســقاط هــذه الفرضيــة 

ــاة  عــى املجتمــع الكــردي فصــب نظــريت كان مفادهــا ان حي

الكــرد ال تختلــف عــن ســجن مفتــوح حالــك الســواد انــا ال ارسد 

هــذا الوعــي كتعبــر اديب بــل اصوغــه كحقيقــة تعكــس الواقــع 

املعــاش كــا هــو.

وثانيهــا كان هنــاك الحاجــة لاللتــزام مبــدأ أخالقــي ملمــوس 

للتمكــن مــن الفهــم الكامــل للمصطلــح اذ عليــك توعيــة 

نفســك بصــدد عــدم إمكانيــة العيــش اال ارتباطــاً مبجتمــع مــا 

ــرد  ــا الف ــي اقناعه ــة ه ــه الحداث ــي خلقت ــم وع ــد فاه دون ب

بإمكانيــة عيشــه مــن دون أي تواصــل اجتاعيــة لكــن محاولــة 

االقنــاع هــذه رشح زائــف اذ مــا مــن حيــاة بهــذه الشــاكلة يف 

واقــع األمــر ولكــن يجــري االقنــاع بهــا كواقــع افــرتايض مبتكــر 

والحرمــان مــن هــذا املبــدأ تعبــر عــن تــردي االخــالق مبعنــى 

اخــر فالحقيقــة واألخــالق متداخــالن هنــا والفرديــة الليراليــة 

ــع  ــا م ــرت عراه ــي وب ــع األخالق ــرتدي املجتم ــة اال ب ــر ممكن غ

ــكل  ــا ش ــى انه ــيل ع ــر مرح ــا يف ع ــة وعرضه ــي الحقيق وع

الحيــاة الســائد ال يثبــت احقيتهــا ومصداقيتهــا متامــا كــا يكون 

إرســاء النظــام الرأســايل الــذي هــي ناطقــة باســمه امــر غــر 

ــاده  ــي وانحطاطــه وبافتق ــار املجتمــع األخالق ممكــن اال بانهي

بوعــي الحقيقــة لقــد توصلــت اىل هــذا الحكــم املذكــور نتيجــة 

لتعمقــي عــى الظاهــرة الكرديــة وقضيتهــا العالقــة.

الســؤال الــذي يــدور يف خلــد شــعبنا ارتباطــا بحيــايت يف إمــرايل 

ــجن  ــن الس ــي م ــال خروج ــأعيش يف ح ــف س ــن وكي ــو: اي ه

ــاً اننــي  ــال والــكل يعلــم يقين ــاالً كثــراً للخي لســت شــخصاً مي

ــم  ــة واذا ت ــة الثوري ــاة يســمى بالواقعي صاحــب طــراز يف الحي

االمعــان يف نهــج حيــايت املنرمــة بــدأ مــن أيــام الطفولــة بــدال 

مــن النظــر إىل حيــايت مــا بعــد الخــروج مــن الســجن فســيعطى 

ــردات  ــئلة والتم ــك األس ــل تل ــى مث ــود ع ــل واج ــواب أفض ج

ــذ كنــت تحــت  ــة من ــا تجــاه ســيادة العائل ــي ابديته األوىل الت

ــذ  ــار من ــذا املض ــة يف ه ــارات مهم ــم بأم ــارشة تتس ــن الع س

ذلــك الوقــت كنــت متمــرداً وحيــداً لقــد حاولــت يف املرافعــة 

بــن الحــن واألخــر رسد اعرتاضــايت عــى مجتمعــي القريــة 

واملدينــة واملعنيــون باســتطاعتهم العثــور عــى األســئلة االزمــة 

مــع اجوبتهــا.

ــم الشــخصية وحســب  ــوت شــحذ وتقوي الســجون ليســت بي

ــات  ــة أداء الواجب ــم كيفي ــا تعل ــري فيه ــن يج ــي أماك ــل وه ب

ــرسي  ــة وت ــارة كفوئ ــع مبه ــاه املجتم ــة تج ــة واالرادي األخالقي

ــن قصــدوا  ــة الذي ــيل الحري ــص أيضــا عــى مقات هــذه الخصائ

الجبــال فــأن تكــون كريــال الحريــة يعنــي ان تــؤدي واجباتــك 

ارفــع  عــى  باملجتمعيــة  املعنيــة  والسياســية  األخالقيــة 

املســتويات والتحصــن بهــذا الوعــي والتنبــه إىل هــذا الواجــب 

األخالقــي وتغطيــة لــوازم الحريــة فيــا يخــص الدفــاع الــذايت .

مــا ارمــي اليــه هــو كل األماكــن تتميــز بنفــس املزايــا بالنســبة 

إىل اوالء الذيــن يقبــع وجودهــم املجتمعــي تحــت نــر عبوديــة 

مطلقــة أو يعانــون التشــتت والتــرذم كــا ان عمليــات متيــز 

ــل الداخــل يسء والخــارج حســن أو  ــن قبي ــا م ال جــدوى منه

املســلح يسء واالعــزل حســن ال تغــر يشء مــن فحــوى الجهــود 

ــاة  ــة ومبــا أن حي ــة مــن أجــل الوجــود والحري ــة املبذول االصلي

ــش  ــا كان العي ــا تكــون حــرة فأين االنســان ال تثمــن اال عندم

املجــرد مــن الحريــة فــان ذلــك املــكان يشــكل ســجناً معتــا يف 

جميــع األوقــات.

اذا والحــال هــذه ويف حــال خروجــي مــن الســجن فاينــا كان 

ــأواظب  ــال فس ــة الح ــا فطبيع ــي احياه ــة الت ــكاين واللحظ م

ــتى  ــل بش ــاح املتواص ــوض الكف ــى خ ــق يل ع ــر رم ــى اخ حت

أمنــاط القــول والعمــل الــالزم يف ســبيل املجتمعية التــي جهدت 

ــون  ــن يحي ــرد اللذي ــل الك ــن اج ــا وم ــاء اليه ــق االنت لتحقي

حقيقتهــا األكــر مأســاوية وتحولهــوم الوطنــي الدمقراطــي 

ــم  ــذي هــو ســبيلهم اىل الحــل والتحــرر والجــل اتحــاد األم ال

الــذي هــو ســبيل الحــل والخــالص بالنســبة اىل شــعوب الجــوار 

اوالً وكافــة شــعوب الــرق األوســط التــي تعتــر الكــرد جــزء 

ــة  ــة العاملي ــم الدميقراطي ــاد األم ــل اتح ــن أج ــك م ــا وكذل منه

الــذي هــو ســبيل الحــل والخــالص بالنســبة اىل جميــع شــعوب 

العــامل التــي تعــد شــعوب الــرق األوســط جــزء ال يتجــزء منهــا 

وســاثابر عــى مســريت اعتــادا عــى شــخصية الحقيقــة التــي 

ــوة  ــا بالق ــدي ومتحصن ــة ل ــن الحقيق ــرا م ــا وف ــت مصيب نال

ــة االزمــة مــن أجــل  ــة والفلســفية والعلمي ــة والجالي األخالقي

ــع  ــاطرها م ــك وساتش ــى ذل ــاء ع ــاة بن ــب الحي ــك وسأكس ذل

ــع. الجمي
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ثقافة وفن  4

  الثورة الثقافية والفنية يف روج آفا وشال ورشق سوريا ؟ 
 شــهدت مناطــق شــال ورشق ســوريا بعــد ان تحــررت مــن 
تنظيــم داعــش نقلــة نوعيــة عــى الصعيــد الثقايف والفنــي، كان 

لــالدارة الذاتيــة ورعاية دّورالثقافة التي تأسســت مع ثورة روج 

أفــا وفيــا بعــد اعــالن االدارة الذاتيــة يف عمــوم مناطــق شــال 
ورشق ســوريا تأثــراً كبــرا عــى امليــدان الثقــايف والفنــي بشــكل 

عام.

وتعتــر الثــورة الثقافيــة ركيزة من ركائز الثورة يف شــال ورشق 

ســوريا ملــا لهــا مــن أهميــة يف مفهــوم االدارة الذاتيــة واألمــة 

الدميقراطيــة 

يف شــال شــورق ســوريا وقبيل الزلزال املفجع كانت الساحات، 
املســارح، واملراكــز الثقافيــة تعــم باملهرجانــات وتســعد مناطق 

شــال ورشق ســوريا الســتقبال الربيــع.

املهرجانــات وعــروض الســينا،  واملعــارض الفنيــة يف كل مدينة 

وناحية.

أصبحــت مراكــز الثقافــة والفنــون يف روج آفــا أماكــن يجتمــع 

فيــه األشــخاص، عــى الرغم مــن االحتــالل والحرب التي تشــنها 

الدولــة الرتكيــة عــى روج آفــا، كــا وتتواصل األنشــطة الثقافية 

والفنيــة بوتــرة رسيعة مــع قادة املجتمع والشــعب.

تصاعــدت وتــرة ازدهار ثورة الثقافة والفن يف روج آفا، وتعرض 

املهــارات الثقافيــة والفنية ألبناء شــال ورشق ســوريا إىل حلب 

والشــهباء للجمهــور يف املهرجانــات، باإلضافــة إىل املهرجانــات، 

تســتمر عــروض األفــالم واألفــالم الوثائقيــة، وقبــل أن ينتهي، 

يتم إعداد البعض اآلخر، حيث تشــهد الشــوارع، الســاحات، 

املســارح، واملراكــز الثقافيــة يف روجافــا أيامــاً مفعمــة مــن 

املهرجانات وعروض الســينا.

بينــا تتلقــى جميــع رشائــح املجتمــع تدريبــات الدفــاع عن 

ــة  ــات الثقاف ــام مهرجان ــرى، تق ــة أخ ــن ناحي ــس، وم النف

والفنــون كــا هــو مخطط لها، دون أن تطغــى عليها الحرب 

املفروضــة، والشــبيبة ال يســتعدون للحــرب فحســب، بــل 

يطورون أنفســهم أيضاً يف مجاالت مثل املوســيقى، الســينا، 

املــرسح والفولكلــور من خالل اكتســاب الكفــاءة يف مجاالت 

الثقافــة والفــن، عى الصعيديــن العســكري واالجتاعي.

يف روج آفا وشــال ورشق ورسيا عموماً، التي تعتر مجتمع 
غنــي باأللــوان، يــزداد بنــاء ثــورة ثقافيــة يومــاً بعد يــوم، إن 

ــذي حــول الســينا إىل أداة تدمــر يف  نظــام الرأســالية ال

العــامل، اليــوم الســينا يجمــع املجتمــع مــرة أخــرى كفــن 

ــرد  ــرس الك ــينا يك ــالل الس ــن خ ــا، م ــود يف روج آف للوج

شــخصية الظــامل املســتبد، ويقدمــون القصة الجديــدة للكرد 

األحــرار، أحيانــاً بحيــاة بشــخصية الكريــال وأحياناً بشــخصية 

املرأة الحرة، حيث يتوجه جميع األشــخاص من أربعة أجزاء 

كردســتان واملخرجــون إىل روج آفــا وإىل قصــص البطولــة لحركة 

الحريــة الكرديــة متأثريــن بالســينا الكردية التــي طورها يلاز 

غــوين وخليــل داغ يف ظــل أصعــب الظــروف وأقــل الفــرص، إن 

شــوارع وســاحات روجافــا، التــي أصبحــت مكاناً مهاً للســينا 

الكرديــة، أثنــاء املــي هنــاك، ميكنــك بالتأكيــد مشــاهدة دور 

الســينا أو املسلســالت التلفزيونيــة أو فــرق التصويــر األخرى.

بالطبــع أن اإلعالنــات عــن األفــالم أو حفلــة فنية التــي يتم نر 

ملصقاتها يف الشــوارع والساحات تلفت انتباه األشخاص، فهناك 

ــا، ففــي األشــهر  ــا يف روج آف ــد مــن األفــالم تنتظرعرضه العدي

املاضيــة تــم تعليــق ملصقــات ســينائية لعــرض فيلــم ديرســم 

زريفــان بعنــوان "الصفحــة الحمــراء" عى الجــدران واللوحات 

اإلعالنيــة يف قامشــلو، أولئــك الذيــن ســمعوا عنهــا توجهــوا إىل 

مركــز محمد شــيخو الثقــايف ملشــاهدة الفيلم.

كــا ُعلقــت ملصقــات الفيلــم الوثائقــي "نوجيــان" )نوجيــان 

أرهــان( التــي اعددتهــا جيندا عثــان، وهي التــي اغتيلت عى 

يــد مرتزقــة روج أثنــاء تغطيــة األخبــار يف منطقــة خانصــور يف 

ــنكال. ش

 يف أماكــن عديــدة مــن ديريك إىل مدينة الشــهباء، قوبل الجهد 
املبــذول يف عمليــة صنع وعرض الفيلم الوثائقي لـ جيندا عثان  

ــم  ــرض الفيل ــم ع ــور، واختت ــل الجمه ــن قب ــر م ــام كب باهت

الوثائقــي "نوجيــان"، الــذي مدتــه 73 دقيقــة، بنجــاح 

وحظــي بإعجــاب كبــر مــن صانعــي األفــالم والجمهــور.

كوبــاين هــي إحــدى مدن روج آفــا التي تتميــز مبقاومتها وفنها، 

يف كوبــاين، املدينــة التــي تعيــش فيها قصــص األبطــال العظاء، 
حيــث يركــز الفيلــم هــذه املــرة عــى الحيــاة اليوميــة للنــاس 

ــن. العادي

كــا صــور يف كوبــاين أول فيلــم للمخــرج ريكــر آزاد بعنــوان 

"عندمــا تنمــو الشــتالت"، ويدوراحــداث الفيلــم حــول عائلــة 
عاشــت يف كوبــاين بعــد ثــورة روج آفــا، ويروي قصــة أب وابنته 

ــان. يأتــون مــن القريــة إىل املدينــة كل يــوم ويبيعــون األلب

وأظهــر أهــايل كوباين، الذين شــاركوا بفاعليــة يف عرض الفيلم يف 

كل مرحلــة، مشــاركة كبــرة، ورغم أن املخرج آزاد صــّور الفيلم 

ــع  ــة، إال أن نجــاح العمــل الجاعــي م يف ظــل ظــروف صعب
الفريــق الــذي أسســه حظــي باهتــام كبراً مــن قبــل الجمهور 

ومحبي الســينا.

عــى الرغــم مــن اجندة الحــرب لعام 2022 والتي ســتجعلها 

محفوفــة بــكل الصعوبــات، إال أن مخطط الثقافــة والفن تُظهر 

أيضــاً األمل الشــديد للحــرب ومعنــى الحيــاة، اســتمراراً لألفــالم 

واألفــالم الوثائقيــة التــي ذكرتهــا، ُعــرض مســاء يــوم 6 أيلــول 

العرض األول لفيلم "دما دريرشــكان" للمخرج الناجح للســينا 

الكرديــة هاشــم آيدمــر يف قاعــة مركــز محمــد شــيخو للثقافــة 

والفنــون مبدينــة قامشــلو، يف العرض األول للفيلــم، كانت هناك 

مشــاهد ملونــة لفتــت انتباهــي.

كان معظــم الحضــور مــن الشــبيبة واألمهــات، األشــخاص الذين 

سمعوا وشاهدوا إعالنات الفيلم حروا العرض األول للفيلم، يف 

بلــد الثورة، كان ملشــاهدة فيلم مــع أهل الثورة معنى مختلف.

حيــث يتــم تنفيــذ مشــاريع الســينا يف روج آفــا ضمــن كومــن 

روجافا السينايئ، كل هذه العروض تلتقي بالشعب تحت قيادة 

الكومــن، هنــاك كوميونات يف الشــهباء، كوبــاين وإقليم الجزيرة 

التابعــة للكومــن، وُعرضــت أفالم الكومن التي تواصل نشــاطها 

تحــت مظلــة لجنــة حركة الثقافة والفــن TEV-ÇAND  يف 

العديــد مــن املــدن وخاصــة يف ديرك، كــا سيســتمر أهايل روج 

آفا يف لقاء األفالم املشــوقة يف األيام املقبلة.
كانــت املهرجانــات وال تزال تشــكل اللبنة األساســية يف التواصل 

الجاهــري، وتبــادل املعرفــة والثقافــة والفنون، ومنــذ انطالقة 

ــيلة  ــية ووس ــمة أساس ــات س ــت املهرجان ــا كان ــورة روج آف ث

ــت  ــا، وبات ــة بأرسه ــات املنطق ــعوب ومكون ــن ش ــل ب للتواص

العديــد مــن املهرجانات طقوســاً ســنوية تقام كل عــام، وتتنوع 

يف خصوصيتهــا بــن أدبيــة وفنيــة، ويف توجههــا وتنوع رســالتها، 
فكانت مهرجانات “مهرجان األدب، مهرجان أدب وفن الطفل، 

مهرجــان أدب وفــن املــرأة، مهرجــان املرسح، مهرجــان األغنية، 

مهرجــان عــروض الســينا العاملية وغرها مــن املهرجانات التي 

القــت الصــدى الطيب واإلقبــال والحضور الجاهــري الذي دل 

عــى النهــم الثقــايف واملعــريف، ويف مجمل تلــك الفعاليات كانت 

الفرصــة األكيــدة واملمتــازة للتعريــف بالثقافــة املشــرتكة بــن 

شــعوب شــال رشق ســوريا والتعريف بخصوصيات كل منطقة 

ــة  ــة كــا كانــت فرصــة لنقــل الفــن واالدب والثقاف مــن جه

الســورية إىل العامل للتعريف بهــا أكر وبطرق ومفاهيم جديدة 

بعيــدة عن اإلقصــاء والتهميش ألحد.

املكتبات العامة… رصوح ثقافية

املكتبات ذاكرة الشــعوب ورســول أجيالها عر ما تكتنزه الكتب 

مــن فــن وثقافــة وأدب وتاريــخ لألجداد تنقله لألحفــاد، وكذلك 

مــا تحملــه مــن ثقافــات الشــعوب األخــرى وتطلعنــا عليهــا لذا 
كانــت املكتبــات يف أولويــات القامئــن عى املؤسســات الثقافية، 

إن كانــت متمثلــة بهيئــة الثقافة والفن أو حركــة الثقافة والفن 

الدميقراطــي أو املؤسســات الثقافيــة األخــرى كاتحــاد مثقفــي 

الجزيــرة، وفــروع هــذه املؤسســات يف جميــع مــدن ومناطــق 

شــال ورشق ســوريا، وشــهد عــام 2018 افتتــاح العديد من 

املكتبــات العامــة ومــن أبرزهــا “مكتبــة محمــد منــال غزيــل يف 

منبــج، مكتبــة رسدم يف مخيم ســدم بالشــهباء، ومكتبــة آمارا يف 

قامشــلو”، إضافــة إىل مكتبــات هيئة الثقافــة يف املراكز الثقافية 

املنتــرة يف أغلــب املدن والبلدات، واملكتبــات الخاصة والعامة 

األخــرى يف ديريــك وغرهــا والتــي تحــوي اآلالف مــن العناوين 

وعــرات األلــوف مــن الكتب القيمــة يف موضوعات شــتى.

املرأة منبع الثقافة األصيلة واملشرتكة

املــرأة بــكل حضورهــا وبفنهــا وأدبهــا وخصوصيتهــا كمنبع لكل 

ما هو أصيل كانت حارضة يف مجمل املشــهد الثقايف، وشــاركت 
الرجــل يف كل الفعاليــات الثقافيــة والفنية بــل ومتيزت يف الكثر 

مــن الفعاليــات وبخاصــة الفنيــة منهــا، وبــرزت بفنهــا وتفردها 

وطبيعتهــا التــي ترمز للحب والحنان والتضحية إىل جانب قوتها 

كثائــرة ومقاومــة ومدافعــة عــن وجودهــا وكينونتهــا مــن جهة 

ــا  ــه مــن جهــة أخــرى، وكانــت له ــا في ــكل م وعــن الوطــن ب

ــزة مــن خــالل لجــان املــرأة يف كل  أنشــطتها الخاصــة واملتمي

ــا إىل العــامل  ــا وفنه املؤسســات، واســتطاعت أن توصــل صوته

أجمــع وأن تشــحذ الهمــم للمزيد من العطــاء ومن خالل بعض 

املؤسســات الخاصــة بــأدب وفــن وثقافــة املــرأة كرابطــة املــرأة 

املثقفــة وحركــة الهــالل الذهبــي وغرهــا مــن املؤسســات ذات 

الخصوصيــة باإلضافــة لعــرات الفــرق الفنية.

معارض الفن التشكييل والضويئ… توثيق وفن

الفن التشــكييل مبعارضــه املتعددة ولوحاته التــي تخلد التاريخ 

وترســم الحدث بريشــة الفنــان وكذلك معارض الصــور الضوئية 

كانــت دامئــة الحضــور يف شــال رشق ســوريا، ورغــم ان الفــن 

التشــكييل بــرأي الكثرين من الفنانن واملثقفــن يف املنطقة فن 

جديد وليس له الكثر من االنتشــار واملارســن، إال أن انتشــاره 

وزيــادة محبيــه ومتابعيــه والعاملــن يف مجالــه أدى إىل تناولــه 

من قبل رشيحة هامة من أبناء شــال ســوريا، وأقيمت عرات 

املعــارض للفــن التشــكييل والرســم يف مناطــق عــدة من شــال 

سوريا، كذلك معارض الصور الضوئية املتجولة والتي كان أبرزها 

معــرض الصــور الــذي أقامــه “مركز شــوبدارن روجيــه للثقافة” 

ــد مــن  ــك العدي ــم يف أغلــب مــدن وشــال ســوريا، كذل وأقي

املعــارض التي قامت بها مؤسســات ثقافية ومنها معرض الصور 

الجــوال الــذي أقامه اتحاد املثقفن يف إقليم الجزيرة والذي كان 

مخصصــاً النتهــاكات تركيــا بحق شــعب عفريــن، وجرامئها بحق 

البر واألرض والحجر، كذلك العرات من املعارض التشــكيلية 

الفرديــة واملشــرتكة. التــي عملــت عى زيــادة املعرفــة واالطالع 

عــى الفن التشــكييل ودعم الفنانن ومســاندتهم ليوصلوا فنهم 

للعامل. ورسالتهم 

ــايف  ــح الثق ــة والتالق ــارضات الثقافي ــة واملح ــدوات الحواري الن

ملعريف ا

ــال  ــق ش ــهدها مناط ــي تش ــاملة الت ــورة الش ــة للث يف مواكب
ورشق ســوريا، وبجميع شــعوبها ومكوناتهــا بإثنياتها وانتاءاتها 

وعقائدهــا املتنوعــة كان الحراك الثقايف جــزًء ال يتجزأ من هذه 

الثورة، بل أن الثورة الثقافية كا ثورة املرأة كانت أحد الجوانب 

الهامــة واألساســية لهــذا الحــراك الثقــايف الجاهــري وأصبحت 

ــة هــي املطلــب واملســعى ويف كل مناســبة  ــة املجتمعي الثقاف

وحــراك وكانــت النــدوات والفعاليــات واملحــارضات تقام يف كل 

املؤسســات واملراكــز الثقافية ليتم فيها طــرح الكثر من القضايا 

الفكريــة واألدبيــة الثقافيــة واأليديولوجيــة، وباتــت املحارضات 

والندوات الحوارية ثقافة وطقوساً يومية تتعارف خاللها رشائح 

ومكونــات املجتمــع عــى جوانــب مــن الثقافــة والفكــر واألدب 

وتتناقش فيها وتتشــارك يف صنع الحارض ورســم آفاق املستقبل.

نهضة يف الطباعة والنر

إىل جانــب املعــارض واملكتبــات كانــت هناك نهضــة يف الطباعة 

والنــر التــي متثلــت بطباعــة العــرات مــن الكتــب وباللغتن 

ــددة  ــع متع ــة ومواضي ــن مختلف ــة، يف عناوي ــة والكردي العربي

ــة الثقافــة والفــن واتحــاد مثقفــي  ومتنوعــة قامــت بهــا هيئ

مقاطعــة الجزيــرة، وعــر مطبعتــي دار شــلر يف قامشــلو 

ومطبعــة الشــهيد هركــول يف ديريــك وكانــت هنــاك عناويــن 

ــة  ــة وتاريخي ــية وأدبي ــة وسياس ــة فكري ــب قيّم ــدة وكت جدي

ومــن بعــض الكتــب الصــادرة عــام 2018 باللغــة العربيــة 

ــري يف  ــي م ــرة صحف ــر “مغام ــال ال الح ــبيل املث ــى س ع

دولة داعش لســيد عبدالفتاح، أدب االطفال يف الثقافة الكردية 

لعبداملجيد قاســم، الســجل األسود لحســن شاويش، خطايا زهر 

الزيتــون لســالم حســن، مذكــرات غريــق لعبدالرحمــن محمــد، 

مرايا يف الفكر والثقافة والسياســة لدهام حســن، وطن الشمس 

لعبدالله قرمان، منك تغار النســاء ألحمد اليوســف، من الحكم 

واألمثــال الشــعبية لخليــل كالــو، للشــفق وقــت آخــر لحنــان 

رشــكو” إضافــة لعرات العناوين األخــرى التي أغنت املكتبتن 

العربيــة والكردية.

ال أحــد ميكنــه أن يفصــل بــن مــا تشــهده املنطقــة ككل وبــن 
الحــراك الثقــايف الــذي بــات يف ثــورة حقيقيــة واضحــة املعــامل، 

وباتــت الثقافــة املجتمعيــة املشــرتكة يف تكامــل يغنــي املشــهد 

الثقــايف ويحافظ عى الخصوصية الدقيقة للشــعوب واملكونات، 

وبــن مــا قدمته الفــرق املتنوعة من موســيقية وغنائية وتراثية، 

ومــا قدمتــه املؤسســات الثقافيــة مــن نتــاج فكــر يعــر عرات 

الكتــب التــي صــدرت يف مواضيــع شــتى، واملناهــج التعليميــة 

باللغــات االم، والفعاليــات األدبيــة والفنيــة، تــكاد الثقافــة 

املجتمعيــة تســود كافــة الرائــح وال يكــون أحــد مبنــأى عــن 

فعالياتهــا واملشــاركة فيهــا ويجــد كل شــخص مــن أبنــاء هــذه 

األرض نصيبــة يف املشــاركة بصنــع غــد أجمــل وأغنــى جــاالً 

وثقافًة وســالماً.
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املرأة 5

سلطات النظام االيراين تفرج عن الباحثة فريبا عادلخاه

أفرجــت الســلطات اإليرانيــة عــن الباحثــة الفرنســية 

اإليرانيــة فريبــا عادلخــاه، التــي أوقفــت يف حزيران/يونيــو 

2019، وحكــم عليهــا بالســجن ٥ ســنوات بتهمــة املســاس 

باألمــن القومــي.

وأوضحــت الناطقــة باســم وزارة الخارجيــة الفرنســية 

ــروري أن  ــن ال ــان "م ــالل بي ــن خ ــدر م ــر لوجان آن كل

تتمكــن فريبــا عادلخــاه مــن اســتعادة كامــل حرياتهــا مبــا 

ــك". ــت يف ذل ــودة إىل فرنســا إذا رغب ــة الع ــك حري يف ذل

وكتــب معهــد الدراســات السياســية يف باريــس عــى موقع 

التواصــل االجتاعــي تويــرت "بــرسور وارتيــاح نعلــن إطالق 

رساح فريبــا عادلخــاه املحتجــزة تعســفا يف إيــران منذ أكر 

مــن 3 ســنوات، والتــي كانــت رهينــة الســلطات املحليــة".

وأوقــف الحــرس الثــوري اإليــراين الباحثــة فاريبــا عادلخــاه 

وأصــدر  طهــران،  مطــار  يف   2019 ٥حزيران/يونيــو  يف 

ــجنها  ــاً بس ــو 2020، حك ــراين يف 1٦أيار/ماي ــاء اإلي القض

ــن  ــاس باألم ــؤ للمس ــا بـــ "التواط ــوام إلدانته ــة أع خمس

القومــي" و"نــر الدعايــة الكاذبــة ضــد النظــام" يف 

ــن. ــجن إيف ــزت يف س ــران، واحتج إي

ــن  ــث م ــجن يف الثال ــن الس ــاه م ــا عادلخ ــت فاريب خرج

ــر 2020، وانتقلــت إىل مقــر إقامتهــا  ــن األول/أكتوب تري

العاصمــة  يف  الجريــة  اإلقامــة  رهــن  تعيــش  حيــث 

ــة  ــا ممنوع ــا أنه ــرتوين، ك ــوار إلك ــة س ــة، ورقاب اإليراني

ــكر  ــم الش ــتطيع تقدي ــاً، وال تس ــدث علن ــن التح ــاً م أيض

للدعــم الــذي حصلــت عليــه يف فرنســا وداخــل املجتمــع 

ــي. العلم

 19٥9 2٥نيســان/إبريل  يف  عادلخــاه  فاريبــا  وولــدت 

بالعاصمــة اإليرانيــة طهــران، درســت يف فرنســا يف جامعــة 

ــا يف  سرتاســبورغ ثــم درســت يف مدرســة الدراســات العلي

العلــوم االجتاعيــة، حصلــت عــى الدكتــوراه يف عــام 

1990 مــع مرتبــة الــرف بعــد أطروحتهــا التــي ناقشــت 

أنروبولوجــي  "نهــج  بعنــوان  إيــران  يف  املــرأة  حالــة 

إليــران مــا بعــد الثــورة: حالــة املــرأة اإلســالمية"، عملــت 

ــة  ــس وعامل ــية يف باري ــوم السياس ــد العل ــة يف معه كباحث

أنروبولوجيــا متخصصــة يف املذهــب الشــيعي، وهــي 

ــة  ــات اإليراني ــة الدراس ــيل ملجل ــس العم ــو يف املجل عض

ــة. الدوري

 النظام االيراين يطلق رساح معلمة اللغة الكردية زهرة محمدي 
ــة  أعلنــت رئيســة جمعيــة "نوجــن" ومعلمــة اللغــة الكردي

عــر  شــباط/فراير،   10 الجمعــة  يــوم  محمــدي،  زهــرة 

حســابها عــى مواقــع التواصــل االجتاعــي، أطــالق رساحهــا 

وأن حــراس الســجن أخرجوهــا دون أي تفســر وبرسعــة 

ــوة. ــرة وبق كب

وأضافــت "لقــد تــم اإلفــراج عنــي عندمــا مل يكــن أحــد مــن 

ــن  ــاء نوج ــايت أو أعض ــي أو صديق ــي أو املحام ــراد عائلت أف

عــى علــم بذلــك، كــا كان اعتقــايل وتعذيبــي غــر منصفــن 

وبــدون إراديت، مل يكــن اإلفــراج عنــي بنــاًء عــى طلبــي 

أيضــاً".

ولفتــت إىل أنــه مل تقــدم ومحاميهــا أي اعتــذار أو نــدم عــى 

نشــاطها إىل املحكمــة "ال أقبــل هــذا العفــو بــأي شــكل 

مــن األشــكال، ألننــي أؤمــن بطريقتــي الخاصــة وعمــيل 

ــايت". ــة حي ــى نهاي ــي حت ــأواصل طريق وس

ويف مطلــع عــام 2022، ُحكــم عــى زهــرة محمــدي بالســجن 

٥ ســنوات بتهمــة "تشــكيل جاعــة لزعزعــة األمــن القومي"، 

لتعليمهــا لغتهــا األم والعمــل يف مجــال اللغــة والثقافــة.

وكان قــد حكــم الفــرع األول مبحكمــة الثــورة يف ســنه عليهــا 

يف متوز/يوليــو 2020، بالســجن 10 ســنوات بتهمــة "تشــكيل 

ــة  ــرة الرابع ــن الدائ ــي"، ولك ــن القوم ــة األم ــة لزعزع جاع

ملحكمــة االســتئناف خففــت الحكــم يف شــباط/فراير 2021 

إىل ٥ ســنوات، لتقــي حكمهــا يف جنــاح النســاء بإصالحيــة 

ســنه دون مراعــاة مبــدأ الفصــل بــن الجرائــم.

نساء رشق كردستان: لن تكون الحدود عائقاً أمام تضامننا مع ضحايا الزلزال
ــن  ــتان ع ــدن رشق كردس ــف م ــن مختل ــاء م ــت النس أعرب

تضامنهــن مــع املناطــق املتــررة مــن الزلــزال يف تركيــا 

ــوريا. وس

أعلنــت نســاء رشق كردســتان عــن تضامنهــن مــع املتررين 

ــر  ــا فج ــوريا وتركي ــق يف س ــذي رضب مناط ــزال ال ــن الزل م

ــبب يف أرضار  ــذي تس ــاري، وال ــباط/فراير الج ــن ٦ ش االثن

جســيمة وخســائر بريــة وماديــة كبــرة ال ميكــن إصالحهــا 

مــرة أخــرى.

"الزلزال كارثة حكومية"

تحدثــت آجريــن أحمــدي مــن مدينــة ديونــداره عــن الزلزال 

الــذي رضب تركيــا وســوريا "اللســان عاجــز عــى التعبــر عــن 

التعاطــف مــع األشــخاص الذيــن تُركــوا تحــت ركام األحيــاء 

الفقــرة. وســط اضطهــاد واســتبداد ديكتاتوريــة الجمهوريــة 

اإلســالمية، تأثــرت بهــذه الكارثــة املفجعــة التــي حلــت عــى 

ــن  ــذي ل ــوم ال ــأيت الي ــل أن ي ــوريا. آم ــا وس ــايل يف تركي األه

يكــون هنــاك دكتاتــور يف العــامل جالــس عــى الطاولــة".

ــالل  ــن خ ــول "م ــة تق ــة الرتكي ــاءة الحكوم ــدم كف ــن ع وع

ــامل،  ــاء الع ــع أنح ــزال يف جمي ــاءات أرضار الزل ــص إحص فح

يُظهــر أن الــدول التــي تهتــم مبصــر أمتهــا تتعلــم مــن كل 

حــدث طبيعــي وغــر متوقــع وتتخــذ خطــوات طويلــة 

وحازمــة لحايــة حيــاة وممتلــكات مواطنيهــم. لذلــك، فــإن 

الزلــزال هــو أكــر مــن مجــرد حــدث طبيعــي أو غــر متوقع، 

ــكات  ــاق أرواح وممتل ــؤدي إىل إزه ــة ت ــة حكومي ــه كارث إن

ــة". ــر فعال ــات غ ــن يف حكوم املواطن

"سندعم أهالينا يف تركيا وسوريا"

عاشــت هاللــة محمــدي مــن مدينــة كرماشــان بــرق 

كردســتان مواقــف ماثلــة يف الســنوات املاضيــة، وحاولــت 

ــا  ــن تعاطفه ــًة ع ــة، معرب ــة اســتيعاب هــذه املدين الحكوم

ــن أهــايل  ــن هــو أحــق م ــزال "م ــا الزل ــع ضحاي ــق م العمي

كارماشــان أن يتعاطــف معكــم؟ تلــك املدينــة التــي ال 

ــل بســبب اضطهادهــا  ــزال رسب ــزال تعــاين مــن جــروح زل ت

وعيشــها تحــت ظــروف االحتــالل والقمــع. نعلــم جيــداً أن 

ــة ال  ــة والتنمي ــة اإلســالمية وفاشــية حــزب العدال الجمهوري

يعمــالن عــى إدارة األزمــات، كــا أنهــا مــع التمييــز وعــدم 

ــروب،  ــعال الح ــن إش ــج ع ــار النات ــة والدم ــاءة الحكوم كف

ــة لتتحــول إىل مأســاة  ــة طبيعي ــكل كارث ــة ل ــران األرضي يوف

ــانية". إنس

ــدم  ــان "نق ــدان املنكوب ــع البل ــم م ــن تضامنه ــت ع وأعرب

ــم.  ــر الدع ــزال املدم ــا الزل ــي رضبه ــا يف املناطــق الت ألهالين

ــة  ــن تكــون هــذه الحــدود املصطنعــة واالســتعارية عقب ل

ــم". ــاعدتكم ودعمك ــى مس ــا ع ــم أمتن ــام تصمي أم

ولفتــت إىل أن "شــدة الحــزن الــذي عشــته مــن هــذه الكارثة 

ال يختلــف عــن الحــزن الناتــج عــن حــوادث ماثلــة وقعــت 

يف رشق كردســتان. نحــن أمــة واحــدة وأرض واحــدة. الزلــزال 

ــر الالزمــة  هــو حــدث طبيعــي ميكــن للبــر اتخــاذ التداب

لتقليــل أرضاره".

وأضافــت "متامــاً مثــل دول رشق وجنــوب رشق آســيا، عــى 

الرغــم مــن تعرضهــا للــزالزل، إال أنهــا متكنــت مــن التعامــل 

ــرق  ــداً لســنوات. لكــن شــعوب ال ــة جي ــع هــذه الكارث م

ــذا  ــل ه ــببوا يف مث ــن تس ــع ديكتاتوري ــارع م ــط تتص األوس

الفســاد واألزمــات والحــرب يف املنطقــة، مــن أجــل الوصــول 

إىل الســلطة".

وأوضحــت هاللــة محمــدي أنــه "بــدالً مــن توفــر الرفاهيــة 

والراحــة للشــعب وبنــاء البنيــة التحتيــة املناســبة، يتــم 

إنفــاق أمــوال ورؤوس أمــوال الــدول عــى الحــرب وتقويــض 

لهــذه  القدميــة  الشــعوب  حقــوق  وتجاهــل  املعارضــة 

ــدول". ال

"عدم تغطية الوضع الحرج يف روج آفا"

وكانــت شــدة الزلــزال األخــر يف تركيــا وســوريا عاليــة جــداً 

ــر  ــذي أث ــر ال ــرة األم ــة كب ــة ومادي وتســبب بخســائر بري

بالعــامل أجمــع، وعــن ذلــك تقــول روناهــي زاده مــن مدينــة 

ســقز "لقــد تأثــرت كثــراً. مــا كان مثــراً لالهتــام بالنســبة 

ــن مل يشــعروا يف الســابق  ــك الذي ــدار حــزن أولئ يل هــو مق

بالتعاطــف والوحــدة مــع أجــزاء أخــرى مــن كردســتان".

ــة الوضــع  ــا مــن عــدم تغطي ويشــتي أهــايل مــدن روج آف

ــر،  ــزال املدم ــراء الزل ــررت ج ــي ت ــة الت ــرج يف املنطق الح

ــى  ــز ع ــالم ترك ــائل اإلع ــم وس ــدويل ومعظ ــع ال وأن املجتم

شــال كردســتان "هــذا أمــر مؤســف بالتأكيــد. كانــت روج 

آفــا مثــاالً للمقاومــة لســنوات، وحتــى اليــوم، يف أزمــة 

ــب  ــر مــن املصاعــب. إىل جان ــا تتحمــل الكث ــة، فإنه طبيعي

هــذا الوضــع الحــرج، فــإن حكومــة دمشــق وأردوغــان مــن 

ــى  ــي ع ــز اإلعالم ــتخدام الرتكي ــيئون اس ــرى يس ــة أخ ناحي

أزمــة الزلــزال ويهاجمــون روج آفــا ويهددونهــا. عفريــن 

ــة رمــز للمقاومــة مزقتهــا الحــرب ، لكــن رمبــا يكــون  مدين

ــن  ــدام األم ــو انع ــة ه ــة إعالمي ــود تغطي ــدم وج ــبب ع س

للصحفيــن".

وحــول املعوقــات التــي متنعهــم مــن تقديــم املســاعدة 

ــون  ــخاصاً حريص ــاك أش ــول "هن ــا تق ــن يف روج آف للمواطن

جــداً عــى التواجــد هنــاك وتقديــم املســاعدة، ولكــن 

بســبب الوضــع األمنــي يف رشق كردســتان هــذه األيــام، مــن 

ــاء  ــدياً أو إنش ــارضاً جس ــون ح ــرة أن تك ــب واملخاط الصع

حمــالت شــعبية وإطالقهــا. بالنســبة ملســاعدة الناس بســبب 

تكلفــة النقــل رمبــا يكــون أفضــل نــوع مــن املســاعدات هــو 

ــكل  ــات بش ــذه الترع ــع ه ــن جم ــة. ميك ــاعدات املالي املس

غــر رســمي وتســليمها إىل شــال كردســتان وروج آفــا مــن 

ــتاين". ــر الكردس ــالل األحم خــالل اله

وعــن تعامــل البلــدان التــي تشــهد زالزل مثــل اليابــان قبــل 

ــدم  ــد متق ــان بل ــة توضــح "الياب ــل هــذه الكارث حــدوث مث

ــة.  ــوارث الطبيعي ــة للك ــاين املقاوم ــييد املب ــم تش ــث يت حي

ــن يف  ــم. لك ــى حيواناته ــاس وحت ــاة الن ــدرون حي ــم يق إنه

بلدنــا يتــم التمييــز بــن مركــز املدينــة واملــدن التــي يقطنهــا 

ــل األزمــات أو بعدهــا". الكــرد ســواء قب

ويف ختــام حديثهــا أكــدت روناهــي زاده أنــه "يف شــال 

ــه بوضــوح هــو النظــرة الفاشــية  ــا ميكــن رؤيت كردســتان م

لألتــراك تجــاه الكــرد، والتــي تتمثــل يف مثــل هــذه األزمــة، 

وميكــن الشــعور بالتمييــز مــن جميــع االتجاهــات. إن بنــاء 

ــة  ــببها أناني ــي تس ــرى الت ــة األخ ــات البيئي ــدود واألزم الس

ــة مــن  ــة والتنمي الحكومــات خاصــًة حكومــة حــزب العدال

ــة يف املنطقــة أكــر  ــاء ســد الفجــوة، جعلــت البيئ خــالل بن

أزمــة مــن خــالل قطــع امليــاه عــن روج آفــا ومارســة 

ــدالً  ــرى ب ــة أخ ــن ناحي ــتان. م ــال كردس ــى ش ــط ع الضغ

مــن تأمــن املبــاين وتقليــل الخســائر يف األرواح يف مثــل هــذه 

األزمــات، تنفــق تكاليــف باهظــة عــى الحــرب مــع الكــرد 

ــة". ــالل املنطق ــم احت ووه
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الســلطوي  املركــزي  النظــام  "حقيقــة  بــأن  وبينــت    

املعقــدة   املركزيــة  سياســاته  عــر  مجــدداً  تكشــفت 

والتــي تــرتك فيهــا الشــعب يواجــه قــدر املــوت ، الزلــزال 

الــذي حــدث كشــف حقيقــة النظــام املركــزي بأنــه غــر 

ــط كل  ــات، فرب ــل هــذه التحدي ــة  مث ــادر عــى مواجه ق

ــا عــى  ــة وعــدم قدرته ــالد بالســلطة املركزي مقــدرات الب

الشــعب يواجهــون مصــر  التحديــات يــدع  مواجهــة 

ــي". ــوت الحتم امل

فيــه  يكــون  املحليــة   االدارة  نظــام  بــأن  منوهــة     

االســتجابة للكــوارث واالزمــات ارسع واكــر مرونــة " 

فلــو كانــت البلديــات معــززة وقويــة يف النواحــي واملــدن 

والقــرى لكانــت تحركــت  بشــكل فــوري يف حــال حــدوث 

اي كارثــة".

ــزي  ــام املرك ــأن النظ ــت ب ــزال ثب ــذا الزل ــة "  يف ه مضيف

الــرتيك، نظــام الدولــة القوميــة النظــام  املرتكــز عــى 

الحــرب واملــال قــد فشــل مجــدداً،  هنــاك حاجــة للتغيــر 

ويف هــذا الســياق فــأن توجيهــات القائــد أوجــالن  فيــا 

ــام االدارة  ــة ونظ ــا واألمــة الدميقراطي يخــص االيكولوجي

املحليــة مهمــة للغايــة وتبــن رضورتهــا لشــعوب املنطقــة" 

االتحــاد  لحــزب  الرئاســية  الهيئــة  عضــوة  ودعــت   

ــة إىل  ــعوب املنطق ــف ش ــوزة يوس ــي PYD  ف الدميقراط

ــر االنســانية،  ــى األســس  واملعاي ــن ع ــف والتضام التكات

وأن يكــون االنســانية فــوق كل االعتبــارات األخــرى.          

الزلزال األكر دماراً هي أنظمة السلطة املركزية الحاكمة التي ال تعر لإنسان واإلنسانية  قيمة

 لنضع اإلنسانية فوق كل االعتبارات األخرى

الهال األحمر الكردي يؤكد مجدداً استعداده  للتوجه إىل أي منطقة منكوبة يف سوريا
أكــد الهــالل األحمــر الكــردي مجــددا اســتعداده للتوجــه 

إىل أي منطقــة منكوبــة يف ســوريا، وذلــك يف بيــان ألقــي 

ــالل  ــة لله ــة الثاني ــز القافل ــة، خــالل تجهي يف معــر التايه

األحمــر الكــردي للعبــور إىل حلــب.

ــل اإلداري  ــن قب ــي م ــردي، ألق ــر الك ــالل األحم ــان اله بي

األوىل  القافلــة  "انطلقــت  فيــه:  وقــال  حمــي  جــوان 

للزلــزال  يــوم  أول  يف  الطبيــة  باملســتلزمات  املحملــة 

ــل  ــي تحم ــة الت ــة الثاني ــذه القافل ــب، وه ــة حل إىل مدين

طاقــاً طبيــاً مــن مســعفن ومغيثــن وأطباء واملســتلزمات 

الطبيــة، أيضــاً ســتتجه إىل مدينــة حلــب وريفهــا، إلغاثــة 

ــق". ــك املناط ــن يف تل ــا املنكوب أهلن

ــد اســتعداده للتوجــه  ــان أك ــر وخــالل البي ــالل األحم اله

الهــالل  يف  "إننــا  ســوريا:  يف  منكوبــة  منطقــة  أي  إىل 

ــه  ــام للتوج ــتعدادنا الت ــن اس ــن  ع ــردي نعل ــر الك األحم

ــدءاً  ــوريا، ب ــة يف س ــا املنكوب ــن مناطقن ــة م إىل أي منطق

مــن جنديــرس و إىل ســلقن وحــارم ورسمــدا وجبلــة، وأي 

ــة".  ــون منكوب ــوريا تك ــرى يف س ــة أخ منطق

تســييس  عــن  بالتوقــف  البيــان  يف  طالــب  حــن  يف 

املســاعدات اإلنســانية، والعمــل عــى مســاعدة مــن تبقــى 

ــوري. ــعب الس ــن الش م

ــردي إىل  ــر الك ــالل االحم ــارع اله ــوم األول س ــذ الي  ومن

واملســاعدة  الدعــم  لتقديــم   والتدخــل   االســتجابة  

االنســانية  للمناطــق املنكوبــة لجــراء الزلــزال، واالســتعداد 

ألي طــارئ يف شــال رشق ســوريا. 

 سدود تركيا ... الزلزال ومخاطر االنهيار
أشــار العديــد مــن خــراء الجيولوجيــا والــزالزل ، أن كميــة 

امليــاه التــي تحتجزهــا تركيــا يف ســدودها تزيــد مــن 

ــزالزل . ــر ال مخاط

وبحســب خــراء الــزالزل أن الســدود التــي أنشــأتها تركيــا 

عــى نهــري دجلــة والفــرات والتــي بلغــت عددهــا ٥٧9 

ســدا واحتجازهــا لكميــات ضخمــة مــن املــاء كانــت ســبابا 

مــن أســباب الزلــزال املدمــر الــذي رضب تركيــا وســوريا.

ــي  ــدود الت ــذه الس ــزون ه ــل مخ ــراء يص ــب الخ وبحس

ــر إىل ٦٥1  ــط وخط ــزايل نش ــاط زل ــق نش ــع يف مناط تق

مليــار مــرت مكعــب مــن امليــاه، وهــي تؤثــر عــى القــرة 

األرضيــة وباطنهــا. فكميــات امليــاه هــذه قــد تؤخــر حركــة 

دوران األرض لثــواٍن بســبب الثقل،كــا أن امليــاه تتــرسب 

خــالل الشــقوق والثغــور والفواصــل إىل باطــن األرض مــا 

تــؤدي إىل متــدد وتوســيع احــواض امليــاه الجوفيــة وتــؤدي 

إىل انزالقهــا ، وهــذه بدورهــا تــؤدي إىل خلخلــة او تكســر 

للفوالــق الزلزاليــة، وينشــط نقــاط الضعــف والتصدعــات.

ــبب  ــن الس ــدود وأن مل تك ــذه الس ــراء أن ه ــوه الخ وين

ــادة قوتــه لدرجــة  ــزال فإنهــا ســاهمت يف زي املبــارش للزل

ــر . التدم

ويحــذر الخــراء أن إنهيــار واحــد أو أكــر مــن هــذه 

الســدود الضخمــة فــإن مــن شــأنه احــداث دمــاراً هائــل 

مبناطــق ســوريا والعــراق وأن الجــدار املــايئ الطوفــاين 

ــآ  ــول الخــراء ، جارف ــا يق ــريب ك ــج الع ســيصل إىل الخلي

ــة. ــرى كامل ــدن وق ــه م مع

ــاه نهــري  ــا مي ــس النظــام الفــايش يف تركي ولســنوات يحب

دجلــة والفــرات عــن ســوريا والعــراق ويســتخدمه كســالح 

حــرب ضــد البلديــن.

وبالرغــم مــن املناشــدات األمميــة إال أن نظــام أردوغــان مل 

يضــع أي اعتبــار ال أخالقيــا وال إنســانيا وال قانونيــاً لتلــك 

املناشــدات.

روكــن أحمــد:  النظــام الــرتيك خصــص كل امليزانيــات املخصصــة 

لحايــة الشــعب، للحــرب ضــد شــال ورشق ســوريا 

قالــت الرئيســة املشــرتكة لحركــة املجتمــع الدميقراطــي روكــن 

أحمــد تعليقــاً عــى كارثــة الزلــزال التــي رضب ســوريا وتركيــا 

أن ســبب خطــورة تداعيــات هــذه الكارثــة ينبــع مــن سياســات 

الــدول القوميــة.

 واشــارت الرئيســة املشــرتكة لحركــة املجتمــع الدميقراطــي 

روكــن أحمــد أن ســبب الخســائر الفادحــة للزلــزال هــو نتيجــة 

ــوم  ــد الي ــى بع ــه حت ــرًة إىل أن ــة، مش ــة الرتكي ــات الدول سياس

ــى  ــرتيك ع ــالل ال ــات االحت ــتمرت هج ــزال اس ــن الزل األول م

ــة  ــدة الوطني ــت إىل الوح ــوريا، ودع ــال ورشق س ــق ش مناط

ــة. ــا الكارث ــي أحدثته ــراح الت ــداواة الج مل

وأوضحــت روكــن أحمــد أن "تأخــر الدولــة الرتكيــة يف التدخــل 

ــر  ــيء األك ــن، كان ال ــاذ الناج ــث وإنق ــات البح ــدأ عملي وب

ــوا ببعضهــم البعــض. رغــم  ــاً لألنظــار هــو أن األهــايل اعتن لفت

ــوا  أن الشــعب مل يســتطع فعــل أي يشء، لكنهــم حفــروا وأزال

الحجــارة بأيديهــم ليكونــوا صــوت الشــعب الذيــن كانــوا تحــت 

األنقــاض. ال بــد أننــا رأينــا مــدى خيبــة أمــل النــاس مــن الدولــة 

ــوارث،  ــذا ك ــل هك ــدث مث ــا تح ــزال. عندم ــاء الزل ــة أثن الرتكي

فــإن األهــايل يتحــدون دون أن يقولــوا إنــه كــردي أو عــريب أو 

تــريك، وقــد ظهــر ذلــك يف الزلــزال الــذي حــدث وجعــل وجــود 

الدولــة القوميــة بــال معنــى. إن رســالة املجتمــع واضحــة حيــث 

أن النــاس لــن ينتظــروا الدولــة والســلطات مســاعدتهم".

ــي أدت إىل حــدوث  ــاه إىل سياســات الحــرب الت ــت االنتب ولفت

الكــوارث "منــذ مائــة عــام، كانــت الحيــاة مليئــة بالحــروب وال 

ــة بســبب هــذه  ــزت أســس الطبيع ــد اهت ــزال مســتمرة، وق ت

الحــروب. نتيجــة للزلــزال اليــوم، فقــد آالف األشــخاص حياتهــم 

ــتان  ــال كردس ــع يف ش ــزال وق ــاد. الزل ــذ يف االزدي ــدد آخ والع

وســوريا ومل يذهــب أحــد لنجــدة أهــايل إدلــب وعفريــن 

ــوا،  ــي، ونهب ــا يكف ــوا م ــد رسق ــون؟ لق ــاذا يذهب ــب، فل وحل

وغــروا الرتكيبــة الســكانية وحققــوا كل مصالحهــم، عندمــا كان 

النــاس تحــت األنقــاض، مل يذهــب أحــد لنجدتهــم. أظهــر هــذا 

الزلــزال للجميــع كارثــة الدولــة القوميــة التــي تركــز فقــط عــى 

مصالحهــا الخاصــة. الدولــة وإهــال الســلطات ســبب الحــرب. 

ــع  ــو املجتم ــع ه ــاعد املجتم ــن يس ــح أن م ــزال اتض ــد الزل بع

نفســه والدولــة ال تســاعد النــاس. تعــرف الدولــة أنــه إذا 

ــا  ــد وجوده ــودة، تج ــر موج ــي غ ــوداً، فه ــع موج كان املجتم

بالقضــاء عــى املجتمــع".

"سياسة الدولة تضع الناس يف مواجهة املوت"

ــى  ــام ع ــدة أي ــرور ع ــم م ــه رغ ــد إىل أن ــن أحم وأشــارت روك

ــاك مســاعدات حكوميــة للشــعب، ورغــم  ــزال مل تكــن هن الزل

ذلــك تــم حظــر املســاعدات املرســلة لشــال كردســتان "حتــى 

ــا  ــي ميكنه ــة األنقــاض والفــرق الت اآلن، مل ترســل معــدات إزال

إزالــة األنقــاض إىل مــكان الحــادث. السياســة التــي ميارســونها 

نجحــت  كلــا  املجتمــع،  دمــروا  وكلــا  املجتمــع،  تدمــر 

سياســاتهم. متــارس العنريــة عــى النــاس وتثــر الخالفــات يف 

ــلوا  ــم أرس ــة أنه ــن مالحظ ــتان، ميك ــال كردس ــع. يف ش املجتم

آالف املعــدات والطواقــم إىل األماكــن التــي يريدونهــا، لكنهــم 

ــذه  ــا. ه ــي ال يريدونه ــن الت ــاعدة إىل األماك ــلوا أي مس مل يرس

املــوت. دفــع هــذا  تــرتك املجتمــع يف مواجهــة  السياســة 

الزلــزال ضمــر البريــة إىل التحــرك، حيــث أن آالف األشــخاص 

اليــوم تحــت األنقــاض ينتظــرون اإلنقــاذ، لكــن مل يتــم إرســال 

املعــدات والفــرق، وهــذا نتيجــة سياســة الدولــة الرتكيــة التــي 

ــرتك املجتمــع ميــوت". ت

"أنفقوا كل امليزانية من أجل الحرب"

ولفتــت روكــن أحمــد االنتبــاه إىل سياســة حكومــة حــزب 

ــت  ــي خصص ــة، الت ــة القومي ــزب الحرك ــة وح ــة والتنمي العدال

كل امليزانيــات املخصصــة لحايــة الشــعب، للحــرب ضد شــال 

ــزب  ــة وح ــة والتنمي ــزب العدال ــة ح ــوريا "إن سياس ورشق س

أمــام صعوبــات  تركيــا  القوميــة وضعــت شــعب  الحركــة 

ــرة وانفقــت اقتصــاد املجتمــع يف الحــروب، خــالل األشــهر  كب

ــع  ــة املجتم ــة ميزاني ــة الرتكي ــت الدول ــة، أنفق ــة املاضي الثاني

عــى الحــرب يف شــال ورشق ســوريا وإقليــم كردســتان. فبــدالً 

مــن إنفــاق ميزانيــة الشــعب عــى الحــرب ورشاء أســلحة أكــر 

خطــورة، كان يجــب أن تســتخدم تلــك امليزانيــات لخدمــة 

ــت  ــا كان ــوارث، ومل ــن الك ــة م ــر للحاي ــاذ التداب ــاس واتخ الن

ــة  ــة للدول ــد سياس ــو. ال توج ــذا النح ــى ه ــزال ع ــة الزل نتيج

الرتكيــة بخصــوص املجتمــع، لــذا فــإن السياســة التــي ينتهجهــا 

حــزب العدالــة والتنميــة وحــزب الحركــة القوميــة هــي سياســة 

ــس  ــم، لي ــبة له ــة. بالنس ــع والثقاف ــة للمجتم ــادة الجاعي اإلب

مــن املهــم أن يظــل املجتمــع تحــت االنقــاض ويكــون مصــره 

ــإن األهــم هــي ســلطتهم". ــم ف املــوت، بالنســبة له

وأشــارت روكــن أحمــد إىل أهميــة الوحــدة الوطنيــة "الوحــدة 

ــا  ــا، يجــب أن نســاند بعضن ــة جــداً بالنســبة لن ــة مهم الوطني

البعــض ونبنــي وحــدة الشــعب".

وأضافــت "يف عــام 2023 يجــب أن نكــون قادريــن عــى 

االنتصــار يف السياســة والتنظيــم واألمــن، وتحريــر القائــد عبــد 

اللــه أوجــالن جســدياً والقضــاء عــى الســلطة الحاليــة. اليــوم 

هنــاك انتفاضــة يف إيــران بقيــادة النســاء، إيــران التــي تشــهد 

ــة  ــذ سياس ــم تنفي ــتان، يت ــال كردس ــداً. يف ش ــرة ج ــة كب أزم

خطــرة عــى املجتمــع، حيــث تصبــح املجتمعــات الرتكيــة 

ضحايــا  األعــراق  وجميــع  والفارســية  والعربيــة  والكرديــة 

ــا  ــوا ضحاي ــن يكون ــه، فل ــعب صفوف ــم الش ــة. إذا نظ للحكوم

للســلطات. تعتــر أفــكار القائــد عبــد اللــه أوجــالن وفلســفته 

ــوم،  ــاس الي ــع الن ــام لجمي ــة مصــدر إله عــن األمــة الدميقراطي

حتــى نتمكــن مــن فهــم مصــدر اإللهــام هــذا بشــكل صحيــح، 

ــي  ــعب تكف ــوة الش ــة. ق ــلطات الحالي ــر الس ــب أال ننتظ يج

لبنــاء الوحــدة الوطنيــة، ندعــو الشــعب وخاصــة النســاء 

لتحقيــق ذلــك. ألن املــرأة هــي التــي تعرضــت ألكــر قــدر مــن 

الــرر يف الزلــزال، فاملــرأة بقوتهــا وإميانهــا هــي التــي ســتقي 

ــددة". ــة املش ــرس العزل ــلطة وتك ــى الس ع

JINHA املصدر \ وكالة انباء املرأة 

روكن أحمد:  النظام الرتيك خصص كل امليزانيات املخصصة لحاية الشعب، للحرب ضد شال ورشق سوريا 
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محليــات

 اإلدارة الذاتية  املبدأ اإلنساين  واالخاقي والوطني فوق كل االعتبارات يف  الكارثة التي 

متر بها أبناء سوريا واملنطقة
 منــذ اليــوم األول مــن  الكارثــة االنســانية التــي رضبــت 

ــا  ــكل طاقاته ــة ب ــت االدارة الذاتي ــا تحرك ــوريا وتركي س

ــاعدة  ــاندة واملس ــكال املس ــم كل اش ــا لتقدي وامكاناته

إلنقــاذ ضحايــا الزلــزال يف شــال وغــرب ســوريا.

االعتبــارات  أولوياتهــا  يف  الذاتيــة  االدارة  وضعــت   

ــم املســاعدات   ــة لتقدي ــة والوطني االنســانية  واالخالقي

ــرب  ــال غ ــق ش ــة ملناط ــتقات النفطي ــة و املش االغاثي

ســوريا املنكوبــة وللمناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام 

ــوري. الس

لوضــع  االطــراف  جميــع  الذاتيــة  االدارة  ودعــت   

االعــال  كل  ووقــف  جانبــاً  السياســية  الخالفــات 

العســكرية  عــى االرض الســورية   وتوحيــد كافــة 

الجهــود  إلنقــاذ  املنكوبــن، لكــن  املجموعــات املرتزقــة 

التابعــة لســلطة االحتــالل الــرتيك ومــا تســمى بالحكومة 

املؤقتــة التابعــة لالســتخبارات  الرتكيــة ســاهمت يف 

قتــل الســورين  وهــذا مــا أكدتــه الوقائــع عــى االرض 

يف املناطــق املنكوبــة  ناهيــك عــن توجــه تلــك املجاميع 

ــازل  ــب  املن ــت بنه ــة  قام ــاعدات الدولي ــة املس لرسق

املنكوبــة  يف كل مــن جنديــرس  ومناطــق أخــرى شــال 

ــرب ســوريا. غ

 االدارة الذاتيــة ارســلت 4 قوافــل مســاعدات  للمناطــق 

ــع دخــول  ــا متن ــة  تركي ــة يف ســوريا لكــن مرتزق املنكوب

القافلــة املتجهــة نحــو مناطــق شــال وغــرب ســوريا

 توجهــت االدارة الذاتيــة إىل حلــب وهنــاك تفقــد وفــد 

مــن اإلدارة الذاتيــة لشــال ورشق ســوريا، أوضــاع 

ــيخ  ــي الش ــايل حيّ ــن أه ــزال م ــراء الزل ــن ج املترري

مقصــود واألرشفيــة ومهّجــري عفريــن داخــل املخيــات 

ــهباء ــة الش يف مقاطع

وأعلنــت اإلدارة الذاتيــة الدميقراطيــة يف إقليــم الجزيرة، 

اإلنســانية"؛  ألجــل  "معــاً  حملــة  الخميــس،  أمــس 

ــزال يف شــال ورشق  ــا الزل ــم املســاعدات لضحاي لتقدي

ــتمر  ــي ستس ــتان، والت ــور كردس ــوريا وباك ــوريا وس س

ــاري. ــباط الج ــة 20 ش لغاي

 منــذ اليــوم الثــاين  ارســلت االدارة الذاتيــة قافلــة 

مســاعدات إىل شــال غــرب ســوريا لكــن القافلــة 

متوقفــة عــى معــر أم جلــود بانتظــار موافقة  ســلطات 

االحتــالل الــرتيك  للدخــول إىل املناطــق املنكوبــة يف 

ــوريا. ــرب س ــال غ ش

 ارســلت االدارة الذاتيــة قافلــة مســاعدات باتجــاه 

حلــب، واردفتهــا بقافلــة أخــرى لتمــر عــر معــر 

. التايهــة 

مــن  املزيــد  إلرســال  الذاتيــة  االدارة  وتســتعد    

ــل   ــا يعرق ــن  م ــة لك ــق املنكوب ــاعدات إىل املناط املس

هــي السياســة العدائيــة للنظــام الــرتيك وللفصائــل 

ــا  ــا طيه ــوري وتع ــام الس ــاد النظ ــا  وفس ــة له التابع

مــع هــذه الكارثــة ضمــن اطــار املصالــح والروبوغنــدا 

السياســية.

 فعاليات مجتمعية لسكان شال ورشق سوريا للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد أوجان
ــع  ــات املجتم ــوريا ومؤسس ــال ورشق س ــايل ش ــدد أه ن

املــدين؛ بالعزلــة املشــددة املفروضــة عــى القائــد أوجــالن، 

الجســدية،  القائــد  تحقيــق حريــة  بــرورة  وطالبــوا 

ــعوب. ــع الش ــة جمي ــي حري ــه؛ ه ــدوا أن حريت وأك

بالتزامــن مــع اقــرتاب الذكــرى الســنوية 24 للمؤامــرة 

الدوليــة التــي اســتهدفت القائــد عبداللــه أوجــالن، نــدد 

أهــايل شــال ورشق ســوريا خــالل فعاليــات بهــذه العزلــة، 

ــة القائــد الجســدية. وطالبــوا بتحقيــق حري

الحسكة

خــرج اآلالف تنديــداً بالعزلــة املفروضــة عــى القائــد عبــد 

ــط  ــه، وس ــي طالت ــة الت ــرة الدولي ــالن، واملؤام ــه أوج الل

ــد أوجــالن؛  ــة القائ ــا "حري ــب عليه ــم يافطــات كت حمله

ــرق األوســط". ــاح الســالم يف ال مفت

انطلقــت املظاهــرة مــن أمــام مجلــس مخيــم واشــو 

ــد"  ــة القائ ــت مقاوم ــاركن "عاش ــد املش ــط تردي كاين وس

ــة إىل وقفــة  ــد نقطــة البداي ــم لتتحــول عن وجابــت املخي

احتجاجيــة، بــدأت بالوقــوف دقيقــة صمــت؛ إجــالال 

ألقــت عضــوة مجلــس مخيــم  ثــم  الشــهداء،  ألرواح 

ــا الصمــت  ــت فيه ــة دان ــد، كلم ــة محم ــو كاين، أمين واش

ــد، وشــددت  ــة املفروضــة عــى القائ ــال العزل ــدويل حي ال

"سنســتمر يف املقاومــة والفعاليــات حتــى تحقيــق حريــة 

ــدية". ــد الجس القائ

الرقة

 تظاهــرة اآلالف مــن ســكان اقليــم الرقــة املظاهــرة أمــام 

ســاحة املجلــس العــام، مردديــن شــعارات "ال حيــاة دون 

ــة  ــة"، "الحري ــرة الدولي ــد أوجــالن "، "تســقط املؤام القائ

للقائــد آبــو"، ولــدى وصولهــم إىل الســاحة، وقفــوا دقيقــة 

صمــت؛ إجــالالً ألروح الشــهداء، ثــم قــرأ عضــو مؤسســة 

الشــؤون الدينيــة، عــيل الصالــح، بيــان باســم أهــايل الرقــة.

أكــد البيــان "أن أفــكار القائــد أوجــالن أثــرت بشــكل 

مبــارش يف مكونــات ســوريا والتــي نظمــت نفســها مبوجبها 

وضمــت كل مكونــات الشــعوب وبنــت إدارات ذاتيــة 

ــوة  ــة وأخ ــة الدميقراطي ــرة األم ــاس فك ــى أس ــة ع ومدني

ــة الرتكيــة  الشــعوب التــي بثــت الرعــب يف أوصــال الدول

وجعلتهــا تستشــعر الخطــر الــذي يتهــدد مفهــوم الدولــة 

ــددة  ــة مش ــد عزل ــى القائ ــت ع ــك فرض ــة، ولذل القومي

ــان  ــوق اإلنس ــة وحق ــن الدولي ــراف والقوان ــة األع ضارب

عــرض الحائــط دون أن تعــي أن التاريــخ قــد أثبــت بأنــه 

ميكــن ســجن األشــخاص، لكــن لألفــكار أجنحــة؛ ال تحدهــا 

ــوار". األس

دير الزور

خــرج أهــايل ريــف ديــر الــزور الغــريب يف مظاهــرة، 

سنفشــل  الســجون،  مقاومــة  "بــروح  شــعار  تحــت 

ــدوا  ــالن" وأك ــد أوج ــع القائ ــراراً م ــنحيا أح ــرة وس املؤام

ــد  ــة القائ ــق حري ــى تحقي عــى االســتمرار يف النضــال حت

الجســدية.

 وجــاء يف بيــان اهــايل ديــر الــزور "لــن نخضــع ولــن 

نستســلم مهــا حاولــت دولــة االحتــالل الــرتيك وحلفائهــا، 

ألننــا أصحــاب إرادة وال ميكــن ألي أحــد أن يقــف يف 

طريــق حريتنــا؛ فحريــة القائــد حريتنا، وجاهــزون لتقديم 

أروحنــا يف ســبيل حريــة القائــد عبــد اللــه أوجــالن، فنحــن 

فدائيــون لــه فهــو منحنــا الحريــة والكرامــة التــي ســلبتها 

الســلطة الدولتيــة الرأســالية منــا، وأن اعتــداءات العــدو 

التــي يحــاول فيهــا إكــال مشــاريعه يف املنطقــة ال تــزال 

تبــوء بالفشــل وذلــك بفضــل فكــر وفلســفة القائــد ودمــاء 

الشــهداء ونضــال الشــبيبة وتضحيــات أبطــال الكريــال يف 

جبــال كردســتان".

الطبقة

 شــجبت منظــات املجتمــع املــدين يف الطبقــة خــالل 

املتحــدة  األمــم  ودعــت  املشــددة  العزلــة  بيــان، 

إنهــاء  للقيــام بواجبهــا حيــال  الحقوقيــة  واملنظــات 

العزلــة عــن القائــد.

التحــاد  املشــرتك  الرئيســة  ِقبــل  مــن  البيــان  وقُــرئ 

العــال، زينــب كنعــان، بحضــور أعضــاء اتحــادات وغــرف 

ــه: ــاء في ــة، ج ــدين يف الطبق ــع امل ــات املجتم منظ

ــتهدفت  ــي اس ــة الت ــرة الدولي ــن املؤام ــرى 24 م "يف الذك

ــة  ــردي خاص ــعب الك ــة والش ــدة عام ــعوب املضطه الش

ــه أوجــالن مــن خــالل  ــد واملفكــر عبدالل يف شــخص القائ

العديــد مــن  فيهــا  عمليــة قرصنــة دوليــة، شــاركت 

ــل  ــة إىل الني ــالية؛ الهادف ــة الرأس ــوى العاملي ــدول والق ال

مــن إرادة الشــعوب الثائــرة وإفشــال مــروع الحــل 

التاريخــي الــذي طــرح القائــد أوجــالن؛ أال وهــو مــروع 

كونفدراليــة الــرق األوســط الدميقراطــي، وإنهــاء الــدور 

ــة يف  ــة الشــوفينية القومويّ ــه األنظم ــذي لعبت الســلبي ال

ــادة التــي  املنطقــة، والخــالص مــن سياســة اإلقصــاء واإلب

متــارس بحــق الشــعوب املضطهــدة، لكنهــم فشــلوا يف 

إنهــاء فكــر وفلســفة الحريــة، الــذي أصبحــت نــواة لحــل 

ــذي  ــط، وال ــرق األوس ــة يف ال ــة واملتأزم ــا العالق القضاي

لعــب دوراً رياديــاً مهــاً يف مســاندة الشــعوب املضطهــدة 

وقيــادة الثــورة الشــعبية يف املنطقــة، وتأســيس نظــام 

ــام املؤامــرة  ــق أم إداري دميقراطــي تعــددي وســد الطري

ــا". ــة برمته ــوريا واملنطق ــتهدف س ــي تس الت

ويف ختامــه، ناشــد البيــان األمــم املتحــدة واملنظــات 

ــا األخالقــي؛ إلنهــاء  ــام بواجبه ــة للقي اإلنســانية والحقوقي

ــى  ــل ع ــالن، والعم ــد أوج ــى القائ ــة ع ــة املفروض العزل

ــدية. ــه الجس ــق حريت تحقي
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 إىل أين يتجه النظام العاملي الجديد يف ظل  التطورات الجيوسياسية الراهنة 

التغــرات  العــامل يف ظــل  تغيــرات كبــرة تشــهدها توجهــات دول 
الجيوسياســية واألزمــات والراعــات التــي تحيــط بالكــرة األرضيــة 
بصــورة جعلــت معظــم القــوى الكــرى تتجــه للقــارة اإلفريقيــة.. فهــل 

ــار؟ ــن الكب ــدة ب ــة رصاع جدي ــمراء نقط ــارة الس ــون الق تك
بالقــارة  الــدويل  االهتــام  تزايــد حــدة  املاضيــة  الشــهور  شــهدت 
ــة بصــورة ميكــن وصفهــا بالــراع الخفــي بــن القــوى الكــرى  اإلفريقي

واإلقليميــة عــى ثــروات القــارة الســمراء.
ــي  ــروف، والت ــرغي الف ــرويس، س ــة ال ــر الخارجي ــات وزي ــأيت تريح وت
ــه: "فرنســا  ــا بقول ــا اتهامــات ملارســات فرنســا يف إفريقي وجههــا خالله
تتــرف بعصبيــة مــع تراجــع نفوذهــا االســتعاري الجديــد يف إفريقيــا" 

لتعــر عــن حجــم الــراع الــدويل عــى الــروات اإلفريقيــة.

ــبوع  ــة األس ــايل نهاي ــا وم ــن موريتاني ــكل م ــرويس، ب ــر ال ــل الوزي ويح
ــودان. ــراق والس ــن الع ــاً م ــة قادم ــة دولي ــاري، يف جول الج

ــة  ــية - اإلفريقي ــة الروس ــل القم ــوز املقب ــكو، مت ــتضيف موس ــا تس ك
الثانيــة، وكانــت فرنســا قــد اتهمــت روســيا نهايــة األســبوع املــايض مبــا 

ــا. ــد" يف إفريقي ــتعاري الجدي ــيايس االس ــورط الس ــمته "الت أس
ــذي  ــم ال ــى الزخ ــاظ ع ــدة الحف ــات املتح ــاول الوالي ــا، تح ــن جانبه م
ــاين  ــون الث ــدت يف كان ــي عق ــا الت ــكا وإفريقي ــادة أمري ــة ق ــب قم أعق
ــدن"  ــا إدارة "باي ــت خالله ــي أعلن ــة والت ــنطن العاصم ــايض يف واش امل
ــة  ــار دوالر عــى مــدى الســنوات الثــالث املقبل ــا اســتثار ٥٥ ملي عزمه

ــا. يف إفريقي
وأعلنــت الخارجيــة األمريكيــة، اإلثنــن املــايض مشــاركتها يف تطويــر 
ــي  ــن اإلفريق ــر التعدي ــة يف مؤمت ــادن حيوي ــد مع ــل توري ــن سالس وتأم

ــا. ــوب إفريقي ــتضيفه جن ــذي تس ال
ــات  ــفرة الوالي ــن" وس ــت يل ــة "جاني ــة األمريكي ــرة الخزان ــت وزي وكان
ــة يف  ــد" - بجول ــدا تومــاس جرينفيل ــدى األمــم املتحــدة "لين املتحــدة ل
ــي  ــة الحقيق ــك التنمي ــدة كري ــات املتح ــع الوالي ــدف وض ــارة؛ به الق

ــن الصــن. ــدالً م ــل ب ــا عــى املــدى الطوي إلفريقي
الصــن الحــارضة دامئــاً يف إفريقيــا، بــدأ وزيــر خارجيتهــا الجديــد "تشــن 
ــا  ــر وإثيوبي ــملت دول م ــة ش ــة إفريقي ــد بجول ــام الجدي ــج" الع جان

ــون وبنــن وأنجــوال. والجاب
وكانــت الصــن، قــد شــاركت بفعاليــة يف الــدورة الثامنــة ملنتــدى التعاون 
الصينــي - اإلفريقــي الــذي عقــد يف داكار بالســنغال يف نوفمــر/ تريــن 
ــل داكار )2022- ــة عم ــاد خط ــه اعت ــم خالل ــذي ت ــايض، وال ــاين امل الث

.)2024
إرسائيــل أيضــاً، تســعى للتمــدد بشــكل كبــر يف القــارة الســمراء، حيــث 

ــن  ــع الســودان، فضــالً ع ــة ســالم م ــع اتفاقي ــن توقي ــت مؤخــراً ع أعلن
تطبيــع العالقــات الدبلوماســية مــع تشــاد وافتتــاح ســفارة للدولــة 

ــادي. ــس التش ــو والرئي ــور نتانياه ــب بحض ــل أبي ــة يف ت اإلفريقي
2023 عام الراع

ورأى خبــر الشــؤون اإلفريقيــة، رامــي زهــدي، أن "الــراع عــى الوجــود 
يف القــارة اإلفريقيــة قديــم مــن ســنوات طويلــة ولكنــه لــن يكــون مثــل 

العــام الجــاري".
ــدة يف  ــنوات ح ــر س ــون أك ــد يك ــام 2023 ق ــا، أن "ع ــح لوكالتن وأوض
الــراع الــدويل عــى إفريقيــا، حيــث نــرى ألول مــرة تحــركات مبــارشة 

ــة". ــدول اإلفريقي ــاه ال ــوى الكــرى تج ــن الق ــة م وإجــراءات علني
ــر  ــارة لوزي ــهدت زي ــة، ش ــرتة املاضي ــالل الف ــا خ ــار إىل أن إفريقي وأش

الخارجيــة الصينــي، ووزيــرة الخزانــة األمريكيــة، وجولــة لوزيــر خارجيــة 
ــة  ــة الخليجي ــن القم ــالً ع ــن، فض ــؤولن إرسائيلي ــرى ملس ــيا، وأخ روس
الصينيــة التــي كانــت تســتهدف يف األســاس الــدول اإلفريقيــة؛ ألن هنــاك 

ــة. ــة إفريقي 10 دول عربي
 كــا أن الخليــج لــه امتــدادات قويــة مــع القــارة اإلفريقيــة، إىل جانــب 
ــة التــي عقــدت أواخــر 2022 والتــي مثلــت  ــة األمريكي القمــة اإلفريقي
بدايــة إعــالن عــن إســرتاتيجية أمريكيــة جديــدة تجــاه القــارة اإلفريقيــة 
وبــدء إجــراءات تنفيذيــة فعليــة مــن جانــب واشــنطن جســدتها جولــة 
وزيــرة الخزانــة؛ لبحــث متويــل الحكومــات اإلفريقيــة التــي تعــاين 

ــة. أزمــات اقتصادي

ــالث  ــن ث ــري اآلن ب ــا يج ــى إفريقي ــراع ع ــإن "ال ــدي، ف ــب زه وحس
ــا مــا يعــرف بالقــوى الكــرى ومتثلهــا  ــة؛ أوله ــواع مــن القــوى الدولي أن
أمريــكا والصــن وروســيا، إضافــة إىل قــوى دوليــة تقليديــة ومتثلهــا 
ــكا  ــا وبلجي ــا وإيطالي ــا وفرنس ــل أملاني ــة مث ــتعمرة القدمي ــوى املس الق
ــا وإيــران وإرسائيــل". وهولنــدا، بجانــب القــوى اإلقليميــة املؤثــرة تركي

كــا تظهــر يف الصــورة قــوى إفريقيــة - إفريقيــة تتنافــس عــى الزعامــة 
مثــل مــر والجزائــر واملغــرب ونيجريــا وجنــوب إفريقيــا وإثيوبيــا.

خيارات إفريقيا
ــن ذي  ــوى م ــع أق ــت يف وض ــة اًصبح ــارة اإلفريقي ــدي أن "الق ورأى زه
ــكان دول  ــح بإم ــدويل أصب ــس ال ــل التناف ــه يف "ظ ــاً إىل أن ــل"، الفت قب
القــارة حايــة كنوزهــا ومواردهــا بصــورة أكــر مــن الســابق خاصــة أن 
هنــاك خيــارات وبدائــل كثــرة أمــام األفارقــة، وأصبــح بإمكانهــم الضغــط 
ــا أو  ــة بريطاني ــة الصــن والضغــط عــى فرنســا بورق ــكا بورق عــى أمري

ــا وغــره". أملاني

ووفقــاً لزهــدي، فــإن "الصــن تســبق الجميــع يف إفريقيــا؛ نظــراً لوجودها 
ــداً عــن  ــب االقتصــادي بعي ــة وتركيزهــا عــى الجان ــذ ســنوات طويل من
أي أجنــدات سياســية"، الفتــاً "يف الوقــت نفســه إىل أن الــراع سيشــتد 
الفــرتة املقبلــة مــع دخــول أمريــكا وتعديــل إســرتاتيجياتها تجــاه إفريقيــا 

خاصــة بعــد القمــة األمريكيــة اإلفريقيــة".
كــا توقــع زهــدي "اشــتعال الــراع خاصــة مــع محــاوالت دمــج 
ــا كمصــدر  ــع االقتصــاد العاملــي، ودخــول إفريقي ــي م االقتصــاد اإلفريق
للطاقــة يف ظــل الحــرب الروســية، ورغبــة دول ورشكات أوروبيــة يف 
ــا فضــالً عــن  ــا يف ظــل ارتفــاع التكاليــف بأوروب ــع بإفريقي إقامــة مصان
كــون الســوق اإلفريقــي أكــر ســوق ناشــئ يف العــامل"، الفتــاً إىل أن "هــذه 
األســباب تجعــل مــن الــراع الــدويل عــى إفريقيــا خــالل العــام الجــاري 

عــى أشــده".
وأشــار إىل أن "الــراع قــد يكــون خطــر يف حالــة تحولــه لشــكل فــردي، 
ــة ٥٥  ــا يف النهاي ــوة وأخــرى، ألن إفريقي ــن كل ق ــى نقــاط نفــوذ ب مبعن
دولــة وليســت دولــة واحــدة أو كيــان صاحــب قــرار واحــد، فأيضــاً األمــر 
ليــس فقــط مهــدد لــروات الشــعوب ولكــن أيضــاً للعالقــات اإلفريقيــة 

– اإلفريقيــة".
نظام دويل جديد

ورأى الباحــث الســوداين يف الشــؤون اإلفريقيــة، عبــاس صالــح، أن "القارة 
اإلفريقيــة عــادت لتجــد نفســها يف خضــم موجــة جديــدة مــن التنافــس 

عــى مواردهــا الوفــرة بــن قــوى خارجيــة؛ وأخــرى محليــة".
ــة هــاوار "بعــد أن كان التنافــس مــن أجــل الحصــول عــى  وقــال لوكال
مــوارد يف القــارة يغــذي الراعــات املحليــة، غــدا حاليــاً عامــالً جديــداً 
يف تغذيــة رصاعــات الــدول الكــرى عــى أراضيهــا؛ فالــراع بــن روســيا 
ــة مــن جهــة يقــوم عــى الحصــول  والصــن مــن جهــة، والقــوى الغربي
عــى املــوارد، فضــالً عــن تعزيــز النفــوذ والتأثــر؛ بهــدف إعــادة تشــكيل 
ــة  ــوى، ويف مقدم ــذه الق ــح ه ــق مصال ــد يحق ــام دويل جدي ــد نظ قواع

تلــك املصالــح املــوارد املهمــة؛ الســتدامة ازدهــار ومنــو تلــك القــوى".
وحســب صالــح فإنــه "إزاء هــذه املوجــة الجديــدة مــن الحــرب البــاردة 
ــات  ــب وطبق ــر، نخ ــدة دوائ ــى ع ــتتة ع ــة مش ــة املحلي ــدو املقاوم تب
الســلطة التــي تتــوزع والءتهــا عــى الفاعلــن الخارجيــن حســب 
ــا  ــة ونخبه ــة الحاكم ــن األنظم ــارصة م ــة مح ــوى وطني ــا؛ وق مصالحه
ــي  ــعبية والت ــركات الش ــدها الح ــعبية تجس ــوى ش ــاً؛ وق ــارج أيض والخ

ــر". ــد كب ــي إىل ح ــل االجتاع ــائل التواص ــف وس توظ
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Bê şoreşa zihnî û wijdanî mirov nikare bibe kesên  hestewar û bi exlaq jî
Di şert û mercên zindanê de bi qasî ku min 
dixwest, min karîbû şoreşên heqîqetê yên ro-
jane bikirana. Hewce nake ku ez bibêjim, hêza 
berxwedanê ya ev yek dide tu tiştekî din nikare 
bide. Bihêzbûna têgihiştina li heqîqetê bandora 
xwe di warê pêşxistina çareseriyên pratîk de jî 
nîşan da. Der barê jiyana min a li Îmraliyê de 
pirseke din a gelê me bersiva wê meraq dike ev 
e, heye ku ez ji zindanê derketim, ez ê li ku û 
çawa bijîm. Ez ew kes nînim bi pey xeyalan bi-
kevim.
Divê baş were zanî�n ku ez xwedî� şêwazekî� ji-
yanê me, jêre rastiya şoreşgerî� tê gotin.
Ne jiyana min a piştî� derketineke muhtemel, 
xeta min a jiyanê ya ji zarokatiyê ve dikare 
bersiva pirsên bi vî� rengî� baştir bide. Ez hî�nê 
di bin deh salî� re bûm ‘serî�rakirinên min ên 
pêşî�’ li dijî� otorî�teya malbatê dest pê kirin. 
Ji bo vê mijarê delî�lên girî�ng di van serî�raki-
rinên min ên pêşî� de hene. Ez hê ji wê demê ve 
isyankarekî� bi tenê bûm. Min hewl da nerazî�-
bûna xwe ya ji civaka gund û bajêr di parêz-
nameya xwe de car caran di hinek beşan de 
bî�nim ziman. Kesên pêwendî�dar dikarin têde 
pirs û bersivên wan ên lê digerin bibî�nin.
JIYANA MIROV KENGI� AZAD BIBE MANEYEK 
XWE HEYE
Girtî�geh malên islahkirinê nî�nin, ew mekan 
in ku li wan mirov erkên xwe yên exlaqî� û î�ra-
dî� bi xurtî� hî�n dibin. Heman xusûs ji bo şer-
vanên azadiyê yên derketinê serê çiyan jî� di 
cih de ne. Mirov bibe gerî�llayê azadiyê ev tê 
wê maneyê ku mirov di asta herî� jor de erkên 
xwe yên exlaqî� û polî�tî�k der barê civakbûyî�nê 
de bi cih tî�ne; bi bî�rewerî� û exlaqî� li ser vê 
erkê ye; ji bo azadbûyî�nê erkên der barê xwe-
parastinê de pêk tî�ne. Tişta ez dixwazim bi-
bêjim ev e: Kesên hebûna wan di nava kole-
tiya mutleq de, heta kesên ji hev belav dibin, 
li ku dibin bila bibin xisletên her deverê ji bo 
wan yek in. Bi awayekî� hundir xirab e, derve 
baş e, kesê bi sî�leh xirab e, kesê bê sî�leh baş e, 
bi vî� awayî� kategorî�zekirin hewldanên esasî� 
yên têkoşî�na ji bo hebûn û azadiyê naguherin. 
Jiyana mirov kengî� azad bibe maneyek xwe 
heye, naxwe li ku dibe bila bibe, ew der her 
tim zindaneke tarî� ye.
DI JIYANÊ DE BI SER BIKEVIM Û EZ Ê BI 
HER KESÎ RE PARVE BIKIM
Hingê di rewşeke gengaz a derketinê de ez li 
ku dibim bila bibim, di kî�jan dem û dewranê 
de dibim bila bibim, ez ê ji bo civakbûyî�na 
dixwazim bibim endamekî� wê, ji bo Kurdan 
ku vê rastiya trajî�k herî� zêde bi serê wan de tê, 
ji bo netewebûyî�na demokratî�k a rêya rizgarî� 
û çareseriya wan e, ji bo Yekitiya Neteweyên 
Demokratî�k a rêya rizgarî� û çareseriya di serî� 
de gelên cî�ran ên ew jî� parçeyekî� wan in, ji bo 
tevahiya gelên Rojhilata Navî�n, ji bo Yekitiya 
Neteweyên Demokratî�k a rêya rizgarî� û çare-
seriya gelên cî�hanê ye ku ew jî� beşekî� wan in, 
pir asayî� ye ku ez ê heta dawiyê bi şêwazê xwe 
yê gotin û çalakiyê di nava têkoşî�nê de bim. Ji 
bo vê, hêza zanistî�, felsefî�, etî�k û estetî�k a pê-
divî� pê heye û bi kesayeta xwe ya para wê ya 
heqî�qetê her diçe mezin dibe, ez ê bimeşim, 
ez ê di jiyanê de bi ser bikevim û ez ê bi her 
kesî� re parve bikim.”

Li ser piyan mayî�na min û nerizî�na min, dê 
zêhn û î�radeya min diyar bikirana.
HÛN Ê ÇAWA BIKARIN BI MÎLYONAN KESÎ 
DI ODEYEKE TENG DE BIGIRIN!
Tiştekî� din heye ku divê bî�nim ziman. Ew 
jî� ev e, di pêvajoya I�mraliyê de komploya li 
ser min ferz kirin ewqasî� dijwar bû bi qasî� 
serê derziyê hêvî� bi mirov re nedihişt. Bi vê 
armancê cezayê darvekirinê û şerê psî�kolojî�k 
demeke dirêj di rojevê de hatin hiştin. Di 
rojên destpêkê de min bi xwe jî� nikarî�bû 
tesewir bikim ku ez ê çawa li ber xwe bidim. 
Ne gelek salên bihurî�n, ez nedifikirî�m salekê 
jî� derbas bikim. Fikreke min a min di ber 
xwe de digot hebû, min digot: “Hûn ê çawa 
karibin bi mî�lyonan kesî� di odeyeke teng de 
bigirin!” Bi rastî� weke Rêbertiya Neteweyî� ya 
Kurd di dema şertên anî�na zindanê de min 
xwe kiribû senteza bi mî�lyonan kesî� yan jî� ez 
kiribûm. Gel jî� bi vî� rengî� fêhm dikir. Mirov hî�ç 
nikarin ji malbat û zarokên xwe qut bibin, lê 
ez ê demeke dirêj û bi awayekî� careke din hî�ç 
li wan venegerim çawa ji î�radeya mî�lyonan a 
yekbûyî� qut bibûma! Ev î�radeya bi mî�lyonan a 
yekbûyî� mirin li ber çavan girtibû pêk hatibû.
MIN XWE DI QADÊN CIVAKÎ YÊN AZADIYÊ 
DE BI AWAYEKÎ HELANDIBÛ
Nameyên ji gel ên çend rêz jî� nedidan min. 
Heta niha ji hevriyên li zindanê ji beşekî� 
mezin nameyên wan pir kêm ên di kontroleke 
hûrûkûr re derbasbûne û ji bilî� çend î�stî�snayan 
hî�ç name nedane min. Min nikarî�bû ez 
nameyan bişî�nim. Ev xusûs hemû belkî� hinekî� 
tecrî�da rê li ber vekiriye, rave bikin. Lê rewşa 
min aliyên xwe yên xweser hene. Ez ew kes 
im ku min bi Kurdan gelek gavên ji wan re 
cara pêşî� bê gotin dabû avêtin. Ev gavavêtinên 
nî�vcomayî� hemû ji bo jiyaneke azad pêk bên 
bivênevê hewce bûn. Min bi her kesê ji gelê 
me, der barê her qada civakî� de gava pêşî� 
dabû avêtin, lê min nikarî�bû wan bisipêrim 
dest û şertên ewle. Evî�ndarekî� bifikirin: Ji bo 
evî�ndara xwe ya pêşî� gav avêtiye, lê kêliya 
wê karibe wê himbêz bike destên wî� li hewa 
dimî�nin. Di qadên civakî� de gavavêtinên min 
ên ji bo azadiyê jî� timî� li hewa mane. Min xwe 
di qadên civakî� yên azadiyê de bi awayekî�

helandibû. Ji ‘min’ zêde tiştek jî� nema bû. Ji 
aliyê civakî� ve pêvajoya zindanê di demeke 
wisa de dest pê kir.
Ya rastî, şertên derve, dewlet, îdare û girtîgeh bi 
xwe weke qesran jî hatibin amadekirin têrê nakin 
ku rave bikin bê ka ez çawa xwe
li vê tecrîda xweserî min radigirim. Hêmanên se-
reke divê di şert û mercan û nêzîkatiyên dewletê 
de neyên pirsîn. Ya diyarker ew e, divê ez xwe 
ji bo şert û mercên tecrîdê îqna bikim. Diviya-
bû sedemên min ên wisa mezin hebûna ku min 
karîbûya xwe li tecrîdê ragirta û her çi qasî tecrîd 
bûya jî diviyabû min îspat bikira ku mirov dikare 
bibe xwediyê jiyaneke mezin.
Dema mirov bi vê fikrê rabe, serê pêşî divê behsa 
du têgînên sereke bikim. Ya pêşî, der barê statu-
ya civakî ya Kurdan de ye. Ez wisa difikirîm: Ji 
bo ez jiyana azad bixwazim, divê civaka ez en-
damê wê me azad bibe. Ya rastî, bêyî azadbûna 
civakê azadbûna ferdî nedibû. Ji aliyê sosyolojîk 
ve azadiya ferd bi temamî bi asta azadiya civakê 
ve girêdayî ye. Dema ez li gorî vê feraziyê rewşa 
Kurdan difikirîm, min wer fêhm dikir ku jiyana 
Kurdan ji zindaneke tipîtarî ya bi dîwaran dor lê 
hatiye girtin tu cudahiya xwe nîne. Ez vê fêhm 
û têgihiştina xwe bi vegotineke wêjeyî naynim 
ziman, bi temamî weke heqîqeta rastiyê ya pêk-
hatî îfade dikim. Ya diduyan, ji bo bi awayekî 
tam serwextbûna li têgînê, hewcedarî bi girêdana 
pêvaneke exlaqî heye.
Divê tu xwe serwext bikî ku jiyan ji sedî sed bi 
girêdana bi civakekê re dibe. Yek ji têgihiştina 
girîng a modernîteyê afirandiye û pê ferd îqna 
kiriye ew e, bêyî girêdana civakî ferd dikare bijî. 
Ev îqna vegotineke qelp e. Ya rastî, jiyaneke bi 
vî awayî tineye, lê weke rastiyeke ferazî ya ha-
tiye çêkirin didin qebûlkirin. Mirov ji vê pîvanê 
mehrûm bibe, ev tê wê maneyê ku exlaq jî ji hev 
de ketiye. Li vir heqîqet û exlaq di zikhev de ne. 
Kengî civaka exlaqî ji hev de ket û têkiliya wê bi 
têgihiştina exlaqî re qut bû, hingê ferdperestiya 
lîberal dikare pêk bê. Di serdema me de weke 
şêweyê jiyanê yê serdest tê pêşkêşkirin û ev ras-
tiya wê îspat nake.
EZ XWEDÎ ŞÊWAZEKE JIYANÊ ME, JÊ 
RE RASTIYA ŞOREŞGERÎ TÊ GOTIN
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KOMPLOYA NAVNETEWEYÎ BI ÊRIŞÊN 
QIRKIRINÊ DIDOME

Rêber Ocalan: Diviyabû sedemên mezin 
hebûna ku min karîbûya xwe li tecrîdê ragirta

Rêber Abdullah Ocalan ku ev 22 meh e bi tu 
awayî agahî jê nayên wergirtin, di pareznameyên 
xwe de têkildarî sîstema îşkenceyê ya li Îmraliyê 
dibejê “Diviyabû sedemên min ên wisa mezin 
hebûna ku min karîbûya xwe li tecrîdê ragirta 
û her çi qasî tecrîd bûya jî diviyabû min îspat 
bikira ku mirov dikare bibe xwediyê jiyaneke 
mezin.”
Rêber Abdullah Ocalan di pareznameyên xwe yên bi navê 

“Manîfestoya １aristaniya Demokratîk” de, di pirtûka ٥`an 

)Parastina Kurdên di nava Pencê Qirkirina Çandî de-Pirsgirêka 

Kurd û Çareseriya Neteweya Demokratîk( de di bin sernavê “Li 

ser jiyana min a li girtîgeha girava Îmraliyê” de, behsa １ertên 

zindana Îmraliyê, sûc û berxwedana xwe dike. Di wê be１ê de hin 

nirxandinên wî em parve dikin.

Heta niha di tevahî parêznameyên xwe yên nivîskî û diyalogên 

xwe yên devkî de zêde behsa jiyana xwe ya １exsî nekir. Ji bilî 

pirsgirêkên gi１tî yên tenduristiyê û pirsgirêkên bi îdareya 

girtîgehê re, sîstem bi awayekî taybet min tecrîd dike û vê bi tenê 

li ser min pêk tîne.

Min heta niha behsa vê nekir û min neanî� zi-
man ku ez çawa li hemberî� vê li ber xwe di-
dim. Ez yeqî�n dikim ku yek ji mijara herî� zêde 
kakûnî� û meraqê qê tê kirin, ev e. Anku meraq 
tê kirin ku ez li hemberî� vê tenêtiya mutleq û 
sekantiyê çawa li ber xwe didim.
Ezmûna min a jiyanê di vî� warî� de cihê me-
raqê ye. Ez dema zarok bûm, yek ji dinyadî�tiyê 
gund ku wek zana dihat qebûlkirin, hal û he-
reketên min şopandibûn û ez hê ji bî�r nakim, 
gotineke wiha gotibû: “Lo li cihê xwe rûnê, ma 
di te de cî�wa heye?” Çawa ku tê zanî�n, civak 
elementek e ku diherike û di cihê xwe de na-
sekine. Ez jî� kesekî� wisa bi hereket bûm û di 
cihê xwe de nedisekinî�m. Eger xwedayên mî�-
tolojî�k jî� bifikiriyana bi her halî� wê nehata bî�ra 
wan ku min bi zinarên I�mraliyê ve girê bidin 
û bi cezayekî� giran ceza bikin. Tevî� vê jî� min 
di hucreyeke yekkesî� de dozdeh salên xwe te-
mam kirin.

NERIZÎNA MIN, WÊ ZÊHN Û ÎRADEYA MIN 
DIYAR BIKIRANA
Girava Îmraliyê di dîrokê de bi nav û deng e. Ji 
ber ku li vir rayedarên payebilind ên dewletê ha-
tine cezakirin. Avhaweya vir hem gelekî nedawî 
ye, hem jî gelekî hişk e. Ew xisleta wê heye ku 
binyeya mirov ji aliyê fizîkî ve têk bibe. Li vê 
rewşê odeya girtî ya tecrîdkirinê jî bê zêdekirin 
hingî bandora wê ya mirov bihilhilîne, bêhtir dibe. 
Her wiha di dema destpêkirina kalbûnê de ez anîm 
giravê. Demeke dirêj ez di kontrola Fermandari-
ya Hêzên Taybet de girtim. Ez yeqîn dikim ku du 
salên dawiyê kontrola Wezareta Dadê heye. Ji bilî 
pirtûkek, rojnameyek, kovarek û radyoyeke yek 
kanalî derfetên min ên têkiliyê bi derve re tune ne. 
Bê guman mehê carekê hevdîtinên nîv saetî yên bi 
xwişk û birayan re û bi bihaneya rewşa hewayê ya 
nexweş gelek caran pêk neyê jî, hevdîtinên hefteyî 
yên bi parêzeran re cîhana min a têkilîdanînê pêk 
dianîn. Hemin ez van hêmanên têkiliyê piçûk na-
bînim, lê ji bo mirov xwe li ser pêyan bigire têrê 
nakin.                                                           >>>


