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عن الدور العريب يف حل األزمة السورية

ــه  ــب ل ــث أن يكت ــريب الحدي ــراك الع ر للح ــدِّ إذا ق

االســتمرار والنجــاح يف حــل األزمــة الســورية فيجب 

ــة  ــة واملوامئ ــة املوضوعي ــي املكامل ــي رشط أن يراع

الذاتيــة –وقتهــا- لــن نكــون أمــام الخطــوة املهمــة 

ــداد  ــة االنس ــاء حال ــة األوىل إلنه ــا البداي ــط إمن فق

الكليــة يف العمليــة السياســية الســورية التــي نعتقد 

بأنهــا مل تبــدأ حتــى اللحظــة؛ وأنهــا أشــكال متقدمــة 

ــورية  ــة الس ــة إدارة األزم ــا يف بوتق ــب مجمله تص

ــة وأزمــات العــامل.  ــق أزمــات املنطق ــا وف وتحريكه

ــة  ــة لألزم ــة العربي ــأن املقارب ــا ب ــو أدركن ــة ل بخاص

الســورية مل تحظــى بالتكامــل املطلــوب والــذي 

يحقــق املــردود اإليجــايب لهــا أيضــاً عــى أســاس أن 

الخطــر الــذي يهــدد ســوريا يهــدد املنطقــة برمتهــا؛ 

ــا  ــن أهمه ــذ لك ــن املآخ ــر م ــد الكث ــك توج يف ذل

مفــاده مل تحــاول أن تنظــر إىل األزمــة الســورية مــن 

ــم  ــايل مه ــت الح ــأن الوق ــد ب ــا. نعتق ــال عيونه خ

ــة  ــأن هيئ ــد ب ــاالً نعتق ــك مث ــك. ويف ذل ــار ذل العتب

التفــاوض التــي تــم تشــكيلها ســابقاً يف الريــاض يف 

وقــت ســابق جــاء نتيجــة توافــق عــدة مجموعــات 

ــب  ــميات. يج ــدة مس ــت ع ــة تح ــة وإقليمي دولي

اللحظــة إعــادة هيكلــة هــذه الهيئــة دون الســاح 

لطــرف معــن باالســتئثار واالســتثار ومصــادرة  

ــدم  ــايل ع ــورية وبالت ــة الس ــة الوطني ــرار املعارض ق

الســاح يك تتحــول هــذه الهيئــة إىل حجــة لتغييــب 

ــورية  ــة الس ــن املعارض ــة م ــزاء مهم ــن وأج الفاعل

ويف الوقــت نفســه تحقيــق أجنــدة ضيقــة متعارضــة 

مــع األجنــدة الوطنيــة الســورية. كــا أننــا نعتقــد 

بــأن هــذا الوقــت مثــايل يك تكــون للمجموعــة 

ــة  ــدات املبيت ــاف األجن ــل انكش ــة رأي يف ظ العربي

تجــاه املنطقــة يف مقدمــة هــذه األجنــدات املســمى 

بالعثانيــة الجديــدة. علــاً بأننــا يف اإلدارة الذاتيــة 

ــة األوىل  ــذ البداي ــا من ــوريا حاولن ــال ورشق س لش

ــم  ــم الدع ــألة وتقدي ــذه املس ــورة ه ــه لخط التنبي

املناســب لــإدارة الذاتيــة املفشــلة لهــذه األجنــدات 

وكل أجنــدة مهــددة لوحــدة ســوريا وســامة ترابها.

أي أنــه لحــل األزمــة الســورية يجــب إحــداث 

تكامــل يف العاملــن املوضوعــي )املتداخلــة( والــذايت 

ــى  ــواالة(. حت ــت أم م ــة كان ــة معارض ــوى وطني )ق

عــى  عامــل  تأخــر  أو  تقديــم  يوجــد  اللحظــة 

ــد إحــدى أهــم أســباب االنســداد  آخــر. وهــذا يع

ــأن  ــا ب ــد هن ــة السياســية الســورية. نعتق يف العملي

ــة  ــوى الوطني ــه الق ــن أن تقدم ــة ميك ــل خدم أفض

الدميقراطيــة الســورية لشــعب ســوريا وللقــوى 

املتداخلــة يف الوقــت نفســه هــو إطــاق حــوار 

حقيقــي وبنــاء ســوري ســوري مبلكيــة ســوريّة وفــق 

القــرار الــدويل 2254 ميكــن يف ذلــك أن ننطلــق مــن 

خطــوة أوىل تتخــذ بــن اإلدارة الذاتيــة مــن طــرف 

والســلطة الســورية مــن طــرف آخــر. يجــب أال 

يقتــر األمــر عــى ذلــك فقــط إمنــا تصلــح كنقطــة 

انطــاق. مــن خــال هــذه الخطــوة ســوف نكــون 

ــف  ــار تشــبيك املل ــف آث ــام تخفي ــل أي يشء أم قب

ــة إن كانــت  الســوري مــع امللفــات األخــرى إقليمي

دوليــة. عمومــا فإننــا نرحــب بــدور عــريب أيضــاً يف 

ــي إىل أن  ــذي يف ــل ال ــورية الح ــة الس ــل األزم ح

تتوســع فيهــا ســوريا عــى عمــوم ســورييها بكافــة 

ثقافاتهــم القوميــة والدينيــة وفــق نظــام حكــم 

ــم  ــاس وامله ــذه األس ــي؛ وه ــر طائف ــي غ دميقراط

ــل  ــق بح ــدويل 2254 املتعل ــرار ال ــة يف الق والنتيج

ــورية. ــة الس األزم
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النظام الرتيك األردوغاين يستثمر يف الكارثة

 ملآربه الهدامة وفرض واقع سيايس واجتاعي وثقايف 

يف املناطق السورية املحتلة من قبله

ــاً إىل  ــإدارة الذاتيــة بيان ــية ل ــوى السياس ــدرت الق أص

الــرأي العــام يحــذر فيــه مــن تســيّس واســتغالل النظــام 

الــريك االردوغــاين للتعاطــي الــدويل اإلنســاين مــع الكارثة 

الزلزاليــة التــي رضبــت تركيا وشــال كردســتان وســوريا.

 وأشــارت القــوى السياســية،  إىل  أن النظــام الــريك  يتبع 

سياســات عدائيــة  تجــاه ســوريا،  وبشــكل خــاص تجــاه 

ــة  ــه بعــض األنظم ــذي تلعب ــدور ال ــة،  وال اإلدارة الذاتي

االقليميــة والعربيــة كقطــر مبشــاركتها للنظــام االردوغاين  

ومــا تقــوم بــه مــن عمليــات للتغيــر الدميغــرايف عفريــن 

رشيكــة يف االنتهــاكات و املارســات العداونيــة. 

ــيايس  ــع س ــرض واق ــى ف ــل ع ــرتيك يعم ــام ال النظ

ــة  ــورية املحتل ــق الس ــايف يف املناط ــي وثق واجتاع
ــام الــريك يســتثمر  ــوى السياســية أن النظ  بينــت الق

التغيــر  واقــراف جرائــم  الهدامــة  ملآربــه  الكارثــة  

الدميوغــرايف يف املناطــق املحتلــة  وبشــكل ملفــت للنظــر 

ــة ــن املحتل ــا حــال مناطــق عفري ــة ك املناطــق الكردي

, »مــا حــدث كارثــة إنســانية بــكل  ييــس ملقا ا

ــة يف  ــا األردوغاني ــي لنظــام تركي ــت الوجــه الحقيق وبيّن

ــة  ــه الهدام ــها ملآرب ــة وتسييس ــذه الكارث ــتثار به االس

ــق  ــايف يف املناط ــي وثق ــيايس واجتاع ــع س ــرض واق وف

ــر  ــم التغي ــه جرائ ــه، واقراف ــن قبل ــة م الســورية املحتل

الدميوغــرايف حيــال هــذه املناطــق وبشــكل ملفــت 

ــن  ــق عفري ــال مناط ــا ح ــة ك ــق الكردي ــر املناط للنظ

املحتلــة، وسياســتها العدائيــة تجــاه النازحــن الســورينب 

ــراك. ويف  ــح ات ــات لصال ــن املخي ــم م ــا وطرده يف تركي

ــة الســلطة  الوقــت نفســه يحــذر املوقعــون مــن مقارب

ــة  ــا االســتثار أيضــاً يف هــذه الكارث الســورية ومحاولته

بهــدف اعــادة انتــاج نظــام االســتبداد املركــزي وكســب 

الرشعيــة واملــي يف التطبيــع معــه«.

 الشــعب الســوري شــعب واحــد يجمعــه اهــداف 

وآمــال وآالم مشــرتكة  
 اكــدت  القــوى السياســية أن الشــعب الســوري شــعب 

واحــد  وأن املارســات الركيــة موجهــة ضــد الســورين 

محاولــة  وأي  الــريك جميعــا،  االحتــالل  لرشعــة 

وتربئــة املجموعــات املرتزقــة  مرفوضــة قطعــا.

»كأحــزاب وقــوى سياســية يف االدارة الذاتيــة لشــال 

ورشق ســوريا- نحــذر مــن اســتثار حــزب العدالــة 

والتنميــة الحاكــم يف تركيــا, للكارثــة اإلنســانية و جهــود 

ــا,  ــا كلن ــة لن ــة موجه ــرب املارســات الركي ــة. ونعت اإلغاث

وال تســتهدف الكــرد وحدهــم او فئــة دون أخــرى, 

فكلنــا شــعٌب واحــد, وأهدافنــا مشــركة, ونحمــل ذات 

ــذا  ــالل ه ــن خ ــن م ــا ذات اآلالم, ونعل ــال وتصيبن اآلم

البيــان وقوفنــا إىل جانــب أخوتنــا الســورين يف مصابهــم, 

واســتعدادنا ملــد يــد العــون لهــم يف كل مــا هــو مطلوب 

لتجــاوز هــذه املحنــة. كــا نرفــض أيــة محاولــة مــن أي 

جهــة كانــت تبغــي إىل رشعنــة االحتــالل الــريك وتربئــة 

مــا اقرفتــه الفصائــل املرتزقــة مــن قتــل واغتصــاب 

ــة وبشــكل  ــق املحتل ــعبنا يف املناط ــق ش ــة بح ولصوصي

ــن«. ــه يف عفري ــا فعلت خــاص م

6 
>>>                                             



2
www.pydrojava.net    / pyd.roj@gmail.com العدد ) 316( السبت 25شباط 2023

    فكر وآراء

في فلسفة األمة الديمقراطية 

سيهانوك ديبو

ملخص

ــيايس  ــر الس ــه الفك ــوم علي ــذي يق ــايس ال ــراض األس االف

الغــريب بشــأن »مركزيــة البرشيــة « أو التمركــز حــول 

اإلنســان، أي أن البــرش هــم مركــز الوجــود، وأن مــن بــن 

ــوع  ــيدة الن ــم هــي س ــة منه ــون فئ ــرش يجــب أن تك الب

»البــرشي « نفســها وهــي الحاكمــة بأمورهــم، فليــس مــن 

الغريــب- وفــق نظريــة املركــز- أن نســمع كلمــة رشطــي 

ــرب،  ــرشق والغ ــوب، ال ــال والجن ــن، الش ــامل، القطب الع

النــواة واألطــراف…. وهــو مــا دمــر وشــّوه العالقــة بــن 

ــن املحافظــة عــى  ــدال م ــة، وب ــة الطبيعي اإلنســان والبيئ

كوكــب األرض واحرامــه واحــرام الفصائــل املختلفــة التــي 

تعيــش عــى ســطحه ســعى اإلنســان – كــا وصفــه جــون 

لــوك- ليصبــح »ســيدا للطبيعــة ومالكهــا «، ومتملــكاً 

ــة  ــة الليربالي وســلطوياً كــا دعــا أيضــاً، وســاعدت الفردي

عــى انطــالق مــرشوع الراكــم الرأســايل التحديثــي 

التكلفــة  عــن  بعيــًدا  النقديــة  االقتصاديــة  مبقاييســه 

ــر  ــوء األخ ــان الض ــا اإلنس ــة، معطيً ــانية والطبيعي اإلنس

ــة  ــدرة عــى معرف ــم بالق ــة والزع ــى الطبيع للســيطرة ع

ــن،  ــب والدي ــم بعــد التحــرر مــن الغي كل أرسارهــا بالعل

ــه. ــان ومصلحت ــة اإلنس ــة لراح ــتنزاف الطبيع ــم اس فت

ــالية  ــات الرأس ــي يف املجتمع ــذكاء التحلي ــق ال إن منط

ــويقي ال  ــق تس ــو منط ــرد، ه ــه الف ــاق وفق ــذي يُس وال

ــع،  ــز املجتم ــو مرك ــادي ه ــرد األح ــار الف ــي، فاعتب أخالق

وأن كان ســعيداً ســوف يســتطيع اســعاد البرشية وأن كان 

ــم تشــظي  ــذة، ت ــق هــذه التعوي ــاً ال يســتطيع، وف حزين

املجتمــع وتحويلــه إىل نويـّـات متخاصمــة ومتباعــدة، مــن 

الســهولة أن تنقــاد إىل مــادة أو عــرف يصــدر من مؤسســة 

ــر  ــادة غ ــذه امل ــت ه ــا كان ــة، مه ــن جمعي ــى م أو حت

أنســية، وخاصــة فيــا يتعلق بالتوســيات التــي صدرت يف 

حــق أمــم و أحــزاب وأشــخاص، وفــق هــذه الرؤيــة توجــه 

مــن توجــه إىل الــرشق، ويف بدايــات القــرن العرشيــن بــدأ 

ــة، أدخلــت  ــط، وتشــكيل واقعــات اجتاعي برســم الخرائ

ــايل  ــا، وبالت هــذه التقســيات يف حــروب مل تكــن حروبه

خلــق  بعــد  املجتمعيــة،  التلويحــات  منــاذج  خلقــت 

ظاهــرة ُمصــدرة هــي ظاهــرة الوطنيــة املفروضــة، علــا 

ــي  ــة الت ــط األولي ــن الرواب ــد م ــبه التعاق ــة تش أن الوطني

يُتخــم منهــا الروابــط فــوق األوليــة، فيعقــد اإلنســان 

فيــا بينهــم وينحــون إىل تشــكيل ظاهــرة الوطنيــة، ففــي 

ســوريا مثــالً، الجغرافيــا، والدولــة، والهيكلــة، وحتــى 

العــدو، تــم تصديرهــا إىل الشــعب الســوري بالحــدود 

الحاليــة، فدخــل حروبــا مل تكــن حروبــه؛ زُجَّ إليهــا، وانقــاد 

ــة  ــيس الدول ــاين وتأس ــزء الث ــال الج ــة، إىل اك ــال أدري ب

املفرضــة وفــق رؤيــة ورغبــة املســتعمر الرســام، الدولــة 

املتســلطة بالنزعــة القوميــة والتــي أدت إىل تشــكيل وعــي 

ــي،  ــر حقيق ــاً غ ــكان زائف ــه ف ــذي يلي ــي ال ــليل الوع س

اســتبدت الدولــة املرســومة بعنــارص تكونهــا فخلقــت 

حالــة متطــورة مــن التحاجــز االجتاعــي، تشــتيت مبــدأ 

الهويــة الســورية، وهــذا األخــر مــرده التســلط العامودي، 

وهــذا كلــه مــا أثلــج صــدر الرســام »املســتعمر « متيقنــاً 

ــة لحظــة، أن يكــون موجــودا،ً فــكان  ــه يســتطيع يف أي أن

موجــودا يف لبنــان ويف العــراق ويف مــر ويف تونــس، وكان 

موجــودا مســبقاً »مل يــربح أمكنتــه « يف دول مثــل الخليــج.

وتعتــرب مــن أبــرز معــامل التحاجــز االجتاعي وعــدم ظهور 

ظاهــرة الوطنيــة النوعيــة، تغييــب العنــر الكــردي، 

بعــد ابتــالع جغرافيتــه مــن قبــل مهنــديس الخرائــط 

واالتفاقيــات الدوليــة ومــن قبــل الشــخصيات االقليميــة، 

وبغيــاب نوعــي للشــخصية الكرديــة الوطنيــة عنــد وضــع 

ــع. ــى أرض الواق ــا ع ــط وتنفيذه الخرائ

الربيــع الســاكن تجــارب الدولــة املفروضــة واملطبقــة 

ــي إىل  ــون الالمنتم ــوة القان ــم بق ــن ث ــالح وم ــوة الس بق

ــجونة  ــة املس ــات الرشقي ــت املجتمع ــه، جعل ــرشق كل ال

ضمــن الحــدود املخطوطــة تفقــد مــا هــو مراكــم عليهــا 

ــتِبدة  ــا إىل مس ــت دوله ــة « فتحول ــمة »الوطني ــت س تح

ومســتبَدة يف الوقــت نفســه، مرهونــة أمورهــا بأوامــر 

»الخارجــي «، وصــوت ســياطها عــى الشــعب تطــرب لهــا 

آذان (الســيد العاملــي)، ومتيــزت هــذه املجتمعــات 

ــاآليت: ــتعمرين؛ ب ــالف املس ــم اخت رغ

أوالً، القــوة يف الرســوم املفروضــة اســتوجبت قــوة يف 

ــزوال  ــار للعنــر الحامــي للحــدود، ولكــن بعــد ال االختي

النويــات  مبــارشة  طفــت  الغريبــة  للقــوة  الظاهــري 

ــودة،  ــدود املوج ــرة للح ــا عاب ــت بغلبه ــة، وكان املجتمعي

ــت  ــا جمع ــاين، وم ــردي والرسي ــريب والك ــع الع ــا جم ف

الطوائــف يف ســوريا كان املســتعمر، لكــن األداء الســروري 

ــلط  ــوة التس ــد ق ــوة، بع ــر بق ــة ظه ــل الوطني ــا قب إىل م

ــئة. ــة الناش ــة القوموي ــا الدول ــي فرضته الت

ــم  ــت باس ــي حم ــة والت ــة القوموي ــور الدولتي ــاً، ظه ثاني

ــالل  ــن خ ــة، أدى و م ــاً علاني ــن يوم ــة، ومل تك العلاني

ــة  ــي، وكان يف حال ــيؤ الوطن ــرة التش ــاتها إىل ظاه مارس

امــالء مســتدمية بقــوة وببطــش، فحــزب البعــث؛ فــرض 

ــاش  ــوريا، فع ــة يف س ــة القوموي ــراً للدولتي ــاً قاه أمنوذج

عــى ســورية- وبجــرة قلــم- فقــط مــن هــو عــريب، 

والجمهوريــة  العــريب،  فقــط  هــو  الســوري  املواطــن 

املســتحدثة هــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، مــا أدى 

إىل مارســة وتعويــم ظاهــرة »اقتــالع العنــارص الوطنيــة 

«، مــن خــالل متمركــزات زَُمــِر االســتبداد إبــان مرحلــة مــا 

بعــد االســتقالل الظاهــري غــر امللمــوس وغر املحســوس، 

مؤديــاً وفــق املقدمــات إىل فشــل املجتمعــات املحكومــة 

ــي املــؤدي  ــة إىل نشــوء الفعــل الوطن ــل الدولتي كمــن قب

ــة. ــة املجتمعي ــرة الوطني لظاه

ثالثــاً، الفشــل الوطنــي يــؤدي بالــرورة إىل تشــكيل 

الســورية  الحالــة  يف  واملتمثلــة  النويّــة  االنقســامات 

املغيبــة  القوميــة  والعنــارص  الطائفيــة  باالنقســامات 

بفعــل الســلطوية، الرغبــة يف التحــول إىل ظاهــرة الخــروج 

ــربه  ــاً أعت ــذا أيض ــبها، وه ــد يناس ــوذج جدي ــكيل من وتش

ــاً، يف  ــدول الغريبــة رشقي ــة التــي ترغبهــا ال ــة الثالث املرحل

ــاً. ــع اجتاعي ــم املتخل ــا يف الجس ــل تدخله ــاد مداخ ايج

رابعــاً، أن االســتبداد وعــدم املســاواة وغيــاب قبــول 

اآلخــر يف منــوذج الدولتيــة التســلطية، رأت الحلــول التــي 

ــق  ــل آخــر قل ــوذج بدي ــن أجــل الحــل، إىل من ــا م فرضته

أيضــاً هــو بديــل املحاصصــة بعــد فشــل االنتــاء ونشــوء 

ــة  ــة ، وتســيد ظواهــر األولغيارشــية املالي ظاهــرة الوطني

والرأســالية.

ــدم  ــة يف ظــل ع ــت أســباب نوعي كل هــذه املظاهــر كان

الشــعوب  غالبيــة  عــى  املفــروض  والظلــم  املســاواة 

الرشقيــة، كانــت أســباب نوعيــة متقدمــة لظهــور ظاهــرة 

الربيــع، لكــن الربيــع ظــل ســاكناً، ومل يــؤدي إىل النتائــج 

املرجــوة منــه، وعلــة ذلــك، أســباب كثــرة، لكــن أهمهــا، 

كانــت اللعبــة العميقــة التــي أدركتهــا أنظمــة االســتبداد 

وطبقتهــا بحذافرهــا مرتــن؛ مــرة عى شــعوبها: اســتجالب 

األمــن مقابــل تســليم اإلرادة وكذلــك العقــل، ومــرة عــى 

الدولتيــة العامليــة؛ بأنهــا ال بديــل لهــا ســوى مجموعــات 

ــا، وهــذا هــو الجــزء املهــم يف  ــة ســتخلفها أمكنته إرهابي

ــة التدويــل  ــة التدويــل والــراع عــى الســلطة، ولعب لعب

ــئة،  ــة الناش ــوى الرافض ــع الق ــديد م ــذر ش ــت بح تعامل

فتحالفــت بالــرس مــع األنظمــة املتكــرسة، وتحالفــت 

ــر  ــت أك ــج أصبح ــئة، والنتائ ــوى الناش ــع الق ــن م بالعل

وضوحــاً يف العــام الرابــع مــن عمــر حــركات الربيــع لكــن 

الســاكنة.

ما العمل؟ ما هو الحل؟

األمــة الدميقراطيــة… الحــل األخــر للــرشق األوســط 

ــة،  ــة الدميقراطي ــر إىل رضورات اإلدارة الذاتي ــد أش الجدي

كفهــم وكنظريــة وكمارســة وكجســد ميثــل األيديولوجيــة 

التــي تختفــي فيهــا ظواهــر التفــكك؛ وتضمــن حالــة 

ــالً  ــكل، فمث ــزيئ إىل ال ــاء الج ــي أو االنت ــاء التمثي االنتش

الُكــرد يف اإلدارة الذاتيــة الدميقراطيــة تكــون مضمونــة 

ــؤدي  ــي ت ــباب الت ــات، واألس ــة يف الواجب ــوق وفاعل الحق

وكــا  األســباب،  فيهــا  تختفــي  القومويــة  الــردة  إىل 

ــا أســباب العلــة  ــزول فيه ــاً ت ــز: أن مجتمع ــول أنجل يق

ــب  ــبة للتعص ــه بالنس ــال ذات ــة، والح ــا العل ــي فيه تختف

القومــي والــذي يركــز واســميه إىل مســألة الحــدود فقــط 

والتقســيم فقــط، ال ميكــن أن يكــون هــذا هــو املدخــل 

املناســب لحــل قويــم مــن أجــل مشــكلة القضيــة القوميــة 

ــا  ــل منه ــي تدخ ــواب الت ــة األب ــو مبثاب ــل ه ــة، ب الكردي

ــة  ــذور املؤدي ــودة إىل الج ــا، والع ــر كله ــاح واألعاص الري

للمشــكل االبســتيمي للقضيــة الكرديــة؛ تتوافــق الحلــول 

معهــا وعــى أساســها، والحــل الوطنــي للقضيــة الكرديــة 

ــا  ــي أدت إىل تغيبيه ــارص الت ــل العن ــادة تفعي ــي يف إع ه

وجعلهــا قضيــة بحاجــة إىل حــل قانــوين اجتاعــي ســيايس 

ــر. ــيايس الكب ــوين والس ــل القان ــن الح ــادي ضم واقتص

ملاذا نتبنى مفهوم اإلدارة الذاتية الدميقراطية؟

يعكــس مفهــوم اإلدارة الذاتيــة كمدلــول تاريخــي جوانــب 

متعــددة لحيــاة بعــض املجتمعــات اإلنســانية – القوميات 

ــات العرقية. واملجتمع

ــاول اإلدارة  ــه تح ــن أجل ــذي م ــه ال ــول نفس ــو املدل وه

ــة تضمــن  ــة مجتمعي ــة أن تخلــق حال ــة الدميقراطي الذاتي

وضعــاً ونظــرة وفعــالً مســتقراً ثابتــاً يف نظــام قانــوين 

ــد. ــد وموح واح

وتعتــرب اإلدارة الذاتيــة ودالالتهــا ذي تاريــخ طويــل يف 

التفكــر اإلنســاين والفلســفي، ال ســيا يف املجتمعــات التي 

ــدول ذات الصبغــة  ــة أو ال ــة القومي ســبقت وجــود الدول

ــداً املجتمعــات والحضــارات  ــة، ومــا نقصــده تحدي الديني

التــي قامــت عــى أســس تبتعــد عــن كل ظهــور فــرداين 

أو فئــوي أو قومــي أو دينــي أو أي مظهــر ســلطوي يعمــد 

عــى طمــس معــامل التكويــن املجتمعــي. هــذا األمــر 

يكســبه شــيئاً مــن الســهولة والوضــوح والبســاطة نتيجــة 

للمعــاين واألدوار التاريخيــة التــي مــر بهــا، ولــالزدواج يف 

مدلولهــا بــن الجانــب الســيايس كجانــب أســايس والجانب 

القانــوين كجانــب مبهــم، أي ليــس حتــى اللحظــة مدلــول 

قانــوين يف القانــون الــدويل ودســاترها يســتفرد عــى هــذا 

املفهــوم الجامــع والــذي ســيحدث لحظــة األخــذ بــه 

ــع  ــة إىل املجتم ــة الدميقراطي ــه الذاتي ــق إدارات ــن طري ع

ــم  ــرب وتقدي ــن الغ ــتيمية ع ــة ابس ــي ؛ قطيع الدميقراط

ــه مــرة أخــرى. قيــوده بعــد تحطيمهــا إلي

الدميقراطيــة  الذاتيــة  اإلدارة  مفهــوم  يعتــر 

ــات  ــدٌد مبنطلق ــوم ســيايس – فلســفي ُمَح كمفه

نظريــة أهمهــا:

يف  الســوري  االجتاعــي  العقــد  نظريــة  متكــن   1-

تفعيــل  إىل  مســتدمية  بحاجــة  الســوري  اإلنســان  أن 

ــه  ــع املجتمــع الســوري ب ــي يتمت ــة » والت الســمة »القوي

ــي، مرجــع  ــي واالثن ــوع القومــي واملذهب ــد التن وبالتحدي

قــوي ومنطيــة أقــوى تجعلــه بحاجــة مســتمرة أن اإلنســان 

ــون  ــن الل ــر ع ــض النظ ــره وبغ ــوى إىل نظ ــة قص بحاج

واللغــة واالنتــاء، فاإلنتــاء هنــا مرتبــط باملرجعيــة 

ــرد  ــى الف ــة، فيتخ ــن واألم ــو الوط ــاء وه ــة لالنت العام

ــة العقــد االجتاعــي الســوري عــن  الســوري وفــق نظري

اللــون الواحــد واللغــة الواحــدة. يتخــى إلدارتــه املتشــكلة 

ــوان. ــن كل األل ــربة ع املع

-2 املنطلــق النظــري اآلخــر يف مفهــوم اإلدارة الذاتيــة 

ــة  ــارص املعادل ــن عن ــوازن ب ــادة الت ــة هــي إع الدميقراطي

الســورية (القوميــة – الوطنيــة – العامليــة)، والتــوازن 

يســبب  األعــى  الدميقراطــي  املجتمــع  يف  املتحقــق 

ضبطــاً مجتمعيــاً يف االنســياب اليومــي واملحقــق للــذات 

ــكل  ــبب وبش ــا يس ــكل م ــع ال ــة م ــدة واملدموج املتوح

أنُــي عــدم االنزيــاح والتفــرد والقوقعــة.

-3 املنطلــق النظــري اآلخــر وهــو مأسســة املجتمــع 

االقتصــادي الدميقراطــي، بتحويــل الفــرد املنتمــي إىل 

منتــج ضمــن تشــاركيات اقتصاديــة مــن خــالل املجتمــع 

أول  إىل   «  GOND» ال  وتحويــل  العضــوي،  الزراعــي 

خليــة فاعلــة تحقــق للقريــة الرشقيــة »الســورية أمنوذجــا 

املثاليــن  املزارعــن  بوجــود  اقتصاديــة  اســتقاللية   »

واملتخصصــن أو مــن هــم بحاجــة إىل تخصــص ، تحقــق 

هــذه الخطــوة توازنــاً ايكولوجيــاً مرتــن: مــرة بــن املدينــة 

والريــف ومــرة أخــرى الحفــاظ عــى اإليكولوجيــا، فالبيئــة 

والطبيعــة حتــى تكــون يف خدمــة الفــرد الــذي يعيشــها أن 

ــإرادة لهــذه الطبيعــة. ــاً ب يكــون خادمــاً للطبيعــة وحامي

واملدينــة باقتصادهــا املتكــون والتــي متتلــئ بــرشكات 

مجتمعيــة تشــاركية أيضــاً: مــن غــر املعقــول أن ال تكــون 

يف كل محافظــة رشكات لتصنيــع الســكر أو تكريــر الزيــت 

أو للــرز طاملــا هنــاك اإلرادة النوعيــة املســتوجبة يف إدارة 

مجتمعيــة بــرؤى االقتصــاد التشــاريك وخلــق الــكادر 

ــاالت. ــص ويف كل املج املتخص

-4 املــرأة وهــي العنــر األكــر فعاليــة يف مجتمــع اإلدارة 

الذاتيــة، فحــاالت القمــع املســتدمية بحقهــا ســتخلق لهــا 

ردة الفعــل األبــرز يف تــويل مهامهــا، والدفــاع عــن حريتهــا 

وفاعليتهــا يف املجتمــع.

ــى  ــر، وع ــين للتغي ــون األساس ــم الحامل ــباب وه -5 الش

عواتقهــم يتــم التغيــر املنشــود وهــم كفئــة يكــون لهــم 

االهتــام األكــرب ألنفســهم وللمجتمــع الــذي يتطلــع 

ــا. ــة أساس ــذه املهم ــة له ــة ومتمتع ــدرة نوعي ــم كق إليه

ــة  ــة الذاتي ــو حــق الحاي ــر ه ــق النظــري اآلخ -6 املنطل

ــة  ــع قامئ ــون ألي مجتم ــن يك ــرشوع، ل ــاع امل ــق الدف وح

متغــرة وتطــور حتــى يؤمــن جميــع أفــراده أن اإلنســان 

ومنــذ تشــكل املجتمــع الزراعــي األول أي قبــل أكــر 

ــو  ــتمراريتها ه ــل اس ــرز عوام ــنة، كان أب ــن 13000 س م

ــان ويف كل املراحــل كفــرد  ــاع أن اإلنس الحاجــة و االقتن

وجــزء مجتمعــي يتوجــب عليــه مارســة الحايــة الذاتيــة 

ــي. ــرشوع الوطن ــاع امل ــق الدف ــة وح الطبيعي

املجتمــع الدميقراطــي املتشــكل مــن خــالل مفهــوم و 

ــاً  ــالً ناجع ــرب ح ــة تعت ــة الدميقراطي ــة اإلدارة الذاتي نظري

للكــرد كمكــون أســايس يف املجتمــع الســوري، وكحــل 

ــة  ــن أن فاعلي ــن غــر أن نكــون مجحف ــكل ســوريا، وم ل

ــه  ــه جهت ــرشق كل ــد لل ــة تعي ــة الدميقراطي »اإلدارة الذاتي

التــي افتقدهــا، وتُبِْعــد عنــه تبعيتــه للجهــة التــي تقابلــه.

                             .........  يتبع يف العدد القادم
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سياسة3

حسن كوجر: قوى املؤامرة الدولية تعمل عى تصفية القائد أوجان 

من خال العزلة ومبرور الزمن
الذاتيــة  لــإدارة  املشــركة  الرئاســة  نائــب  قــال 

الدميقراطيــة حســن كوجــر” عــى قــوى املؤامــرة 

ــر  ــد أوجــالن خــطٌّ أحم ــوا أّن القائ ــة أن يعلم الدولي

للكــرد وشــعوب املنطقــة وأنّــه نفــد صربهــم يف 

ــاً  ــه ” , داعي ــة املشــّددة املفروضــة علي تحمــل العزل

ــدية  ــه الجس ــل حريت ــى ني ــال حت ــد النض إىل تصعي

والقضــاء عــى الفاشــية.

القائــد  للعزلــة املشــّددة املفروضــة عــى  تقيــاً 

ــة  ــعوب املنطق ــات ش ــا وواجب ــة منه ــالن والغاي أوج

ــدية  ــة الجس ــل الحري ــال ني ــة حي ــة املقبل يف املرحل

للقائــد أوجــالن شــارك نائــب الرئاســة املشــركة 

، حســن كوجــر يف  الدميقراطيــة  الذاتيــة  لــإدارة 

برنامــج “ROJEVA HERÊMÊ” قائــالً ” إن قــوى 

ــجن  ــام س ــالل نظ ــن خ ــل م ــة تعم ــرة الدولي املؤام

إمــرايل الخــاص والعزلــة املشــّددة ،عــى تصفيــة 

القائــد أوجــالن والقضــاء عــى دوره مــع الوقــت وهو 

مــا نعتــربه تحــرك خطــر للغايــة ضــد القائــد أوجــالن 

ــع” ــط أجم ــرشق األوس ــعوب ال ــرد وش والك

ــة  ــإدارة الذاتي ــركة ل ــة املش ــب الرئاس ــب نائ وخاط

الدميقراطيــة قــوى املؤامــرة الدوليــة قائالً”عــى قــوى 

املؤامــرة الدوليــة أن يعلمــوا أّن القائــد أوجــالن خــط 

أحمــر للكــرد وكافــة الشــعوب يف املنطقــة ، وأنــه مل 

ــداً  ــم الصــرب عــى تحمــل هــذه العزلة”مؤكّ ــد له يع

أنّهــم ســيصعدون النضــال أكــر يف إطــار حملــة حــان 

وقــت الحريــة.

ــقطت  ــة اس ــرة الدولي ــر أن املؤام ــن كوج ــّن حس وب

األوروبيــة  التعذيــب  مناهضــة  لجنــة  أقنعــة 

ومحكمتهــا واملنظــات الدوليــة التــي تّدعــي حقــوق 

ــذ  ــى تنفي ــل ع ــات تعم ــذه املنظ ــان ،وأّن ه اإلنس

ــوين،  ــب القان ــن الجان ــا م ــة ورشعنته ــرة الدولي املؤام

مناهضــة  لجنــة  كشــف  عــدم  الســبب يف  وهــو 

مايقــارب  مــي  رغــم  تقريرهــا  عــن  التعذيــب 

ــارة لهــا إلمــرايل وعــدم  خمســة أشــهر عــى أخــر زي

ــدد. ــذا الص ــن به ــب املالي ــة مطال تلبي

ــال ورشق  ــى ش ــات ع ــن أّن الهج ــا وأشارحس ك

ــة ، هــي جــزء مــن سياســة  ســوريا وشــعوب املنطق

،داعيــاً  أوجــالن  القائــد  عــى  املفروضــة  العزلــة 

ــوده  ــة وصم ــالن املقاوم ــد أوج ــة القائ ــاذ وقف التخ

يف ســجن إمــرايل أســاس يف مواجهــة هــذه الهجــات 

والضغوطــات.

ــإدارة  ــام طالــب نائــب الرئاســة املشــركة ل ويف الخت

الوطنيــن  كوجــر  حســن   ، الدميقراطيــة  الذاتيــة 

ــة  ــام ألفــن وثالث ــل ع ــد النضــال أكــر وتحوي بتصعي

للقائــد  الجســدية  الحريــة  نيــل  لعــام  وعرشيــن 

أوجــالن والقضــاء عــى الفاشــية.

  قــال فرهــاد شــامي مديــر املركــز اإلعالمــي 

ــة : " مــن منطلــق  لقــوات ســوريا الدميقراطيّ

املســؤوليات اإلنســانية، أوقفــت قوات ســوريا 

منــذ  العســكريّة  العمليــات  الدميقراطيّــة؛ 

كارثــة الزلــزال، وجّهــزت فــرق إنقــاذ خاصــة، 

ــك  ــت ذل ــريك قابل ــالل ال ــة االحت ــّن دول لك

ــة". ــى املنطق ــدة ع بشــّن هجــات جدي

شــال ورشق  مناطــق  يف  الزلــزال  وشــّكل 

ســوريا املوضــوع الرئيــس عــى أجنــدة اإلدارة 

إذ  الدميقراطيّــة؛  ســوريا  وقــوات  الذاتيّــة 

ســّخرتا جميــع إمكاناتهــا لخدمــة املجتمــع.

فقــد قامــت اإلدارة الذاتيّــة لشــال ورشق 

ســوريا بتجهيــز مســاعدات إنســانيّة إلرســالها 

إىل املناطــق املنكوبــة واملتــّررة مــن الزلــزال، 

لكــّن دولــة االحتــالل الــريك ومرتزقتهــا منعــوا 

عبــور هــذه املســاعدات.

ويف ظــّل هــذا الوضــع؛ أوقفــت قــوات ســوريا 

الدميقراطيّــة جميــع عملياتهــا العســكريّة، 

الطــوارئ  لحــاالت  باالســتعداد  وقامــت 

بتجهيــز  وذلــك  واإلنســانيّة،  االجتاعيّــة 

ــالت  ــع والتدخ ــة املجتم ــة لخدم ــرق خاص ف

الرسيعــة.

ومرتزقتهــا  الــريك  االحتــالل  دولــة  أن  إال 

وحكومــة دمشــق مل يســمحوا بعبــور الفــرق 

ــزال  ــن الزل ــّررة م الخاصــة إىل املناطــق املت

ســواء املحتلـّـة أو الخاضعــة لســيطرة حكومــة 

ــق. دمش

وأوضــح مديــر املركــز اإلعالمــي لقوات ســوريا 

الدميقراطيّــة, فرهــاد شــامي أنـّـه ومنــذ بدايــة 

ــم  ــتعّدة لتقدي ــوات مس ــت الق ــزال؛ كان الزل

ــن  ــايل م ــاذ األه ــانيّة وإنق ــاعدات اإلنس املس

ــع  ــات رف ــاهمة يف عملي ــركام واملس ــت ال تح

األنقــاض.

إرســال  حاولــوا  أنّهــم  شــامي  وكشــف 

الفــرق الخاصــة التابعــة لقســد إىل املناطــق 

الســورية الخاضعــة لســيطرة حكومة دمشــق 

واملناطــق املحتلّــة مــن قبــل دولــة االحتــالل 

الــريك ومرتزقتهــا، لكــّن مل تتعامــل دولــة 

االحتــالل الــريك ومرتزقتهــا وحكومــة دمشــق 

ــة. ــك بإيجابيّ ــع ذل م

ــراً  ــذا مش ــم ه ــى موقفه ــامي ع ــق ش وعلّ

إىل أنّــه وفقــاً للقوانــن الدوليّــة واالجتاعيّــة 

فــإّن منــع التدّخــل إلنقــاذ النــاس مــن تحــت 

األنقــاض يعــّد جرميــًة.

إيقــاف  إىل موضــوع  تطــرّق شــامي  كــا 

هــذا  أّن  موضحــاً  العســكريّة،  العمليــات 

واجــب أخالقــّي وإنســايّن؛ قائــالً: “مل تقــم 

ــّد  ــرب ض ــاف الح ــاً بإيق ــة يوم ــة الركيّ الدول

القــوى  انتقدنــا  لقــد  ومناطقنــا،  شــعبنا 

الدوليّــة يف املنطقــة ســابقاً ونفعــل ذلــك 

اآلن أيضــاً، إّن موقفهــا الضعيــف وصوتهــا 

الخجــول مينحــان الدولــة الركيــة املحتلــة 

املزيــد مــن الجــرأة ملواصلــة هجاتهــا”.

ــة االحتــالل  وأشــار فرهــاد شــامي إىل أّن دول

النــداءات  اســتغالل  إىل  ســعت  الــريك 

اإلنســانيّة للقــوى اإلقليميّــة والدوليّــة لخدمة 

ــى يف هــذا  الحــرب، إذ تواصــل هجاتهــا حتّ

الوضــع، وذكــر أنّهــا تســعى إىل إضعــاف 

ــة بهــذه الهجــات  قــوات ســوريا الدميقراطيّ

معنويــات  وإحبــاط  املنطقــة  الحتــالل 

األهــايل.

 تركيا قابلت  التعاطي اإلنساين لقسد مع كارثة الزلزال بشن هجات عدوانية عى املنطقة 

 النظام الرتيك يستغل كارثة الزلزال إلكال مخططه االستيطاين يف شال غرب سوريا
أي  اســتغالل  يف  الــريك  االحتــالل  دولــة  تســتمر 

فرصــة لتغيــر دميغرافيــة املناطــق التــي احتلتهــا، 

وهــذه املــرة تســتغل كارثــة الزلــزال الــذي حصــل 6 

ــة  ــدول الداعم ــتمر ال ــا تس ــاري، وبدوره ــباط الج ش

ــا  ــم له ــم الدع ــالل يف تقدي ــة االحت ــات دول ملخطط

ــاء املســتوطنات للقضــاء عــى الوجــود األصــي  يف بن

للســكان يف املنطقــة.

الرئيــس املشــرك ملكتــب  قــال  الصــدد،  يف هــذا 

العالقــات لحــزب االتحــاد الدميقراطــي يف إقليــم 

الفــرات، بكــر حــج عيــى: »الزلــزال الــذي رضب 

املنطقــة أوضــح لنــا الكثــر مــن النقــاط املبهمــة 

وكانــت بحاجــة للتفســر، فقيــام أعضــاء مــا تســمى 

»منظمــة بــرزاين الخريــة« بالتقــاط الصــور التذكاريــة 

ليــس  املحتلــة،  املرتزقــة يف مدينــة عفريــن  مــع 

ــون  ــوم األول يدعم ــذ الي ــم من ــب، فه ــر الغري باألم

احتــالل تركيــا ملدينــة عفريــن، واســتعداد قطــر 

ــه  ــف الوج ــاك يكش ــدة هن ــتوطنات جدي ــاء مس لبن

الحقيقــي لهــا يف دعمهــا لإرهــاب«.

مضيفــاً: »اليــوم، أتيحــت فرصــة جديــدة لدولــة 

االســتيطاين«. إلكــال مخططهــا  الــريك  االحتــالل 

ــة عفريــن  وأشــار حــج عيــى »اليــوم تتعــرض مدين

ــزم  ــة تل ــوى الدولي ــرايف، والق ــر الدميغ ــة للتغي املحتل

الصمــت، ومــا يزيــد الطــن بلــة تقدميهــا الدعــم 

للمرتزقــة، مــن خــالل املســاعدات التــي تقدمهــا لهــا 

باســم اإلنســانية، ويف الحقيقــة هــذه املســاعدات ال 

تصــل إىل املواطنــن العــزل املترريــن مــن الزلــزال، 

بــل تقــع يف يــد املرتزقــة الذيــن يســتخدمونها يف 

ــة«. ــم الخاص ــبيل مصالحه س

للــدول  حقيقيــة  فرصــة  كان  »الزلــزال  مؤكــداً 

ــا، ولكــن املؤســف هــو  ــذ مخططاته املســتبدة لتنفي

مســاهمة مــن يدعــون أنهــم كــرد ومينحــون الرشعيــة 

لهــذه املخططــات، وعليهــم الكــف عــن هــذا الدعــم 

ــذي  ــخ ال ــيلعنهم التاري ــم وإال س ــودة لجذوره والع

ــم  ــة يف محاربته ــاء املنطق ــاء أبن ــوم بدم ــب الي يكت

لإرهــاب«.

وحــذر بكــر حــج عيــى يف ختــام حديثــه، أبنــاء 

املنطقــة املتــررة مــن املخططــات التــي تحــاك 

ضدهــم بقيــادٍة تركيــة والوقــوف يف وجههــا، وإال لــن 

ــة  ــتمرت دول ــوام، إذا اس ــد أع ــاً بع ــم بيت ــدوا له يج

ــذا. ــا ه ــريك يف مخططه ــالل ال االحت
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  النظام التعليمي يف اإلدارة الذاتية وفق معاير األمم املتحدة » اليوم العاملي للغة األم«  
ــاة البــرش  تحظــى اللغــات بثقــل اســراتيجي هــام يف حي

ــة  ــة اللهوي ــات الجوهري ــن املقوم ــا م ــب بوصفه والكوك

االجتاعــي  واالندمــاج  االتصــال  يف  أساســية  وركيــزة 

والتعليــم والتنميــة. مــع ذلــك، فهــي تتعــرض جــراء 

ــن  ــا. وح ــار كلي ــد أو إىل االندث ــد متزاي ــة إىل تهدي العومل

تضمحــل اللغــات يخبــو كذلــك ألــق التنــوع الثقــايف 

ــاع  ــا إىل ضي ــك أيض ــؤدي ذل ــة. وي ــه الزاهي ــت ألوان وتبه

الفــرص والتقاليــد والذاكــرة واألمنــاط الفريــدة يف التفكــر 

ــل. ــتقبل أفض ــن مس ــة لتأم ــوارد الثمين ــر، أي امل والتعب

ــور  ــظ وتط ــي تحف ــوى الت ــي األدوات األق ــات ه إن اللغ

تراثنــا امللمــوس وغــر امللمــوس . لــن تســاعد فقــط 

كافــة التحــركات الراميــة اىل تعزيــز نــرش األلســن األم 

ــات،  ــدد اللغ ــة تع ــوي وثقاف ــدد اللغ ــجيع التع ــى تش ع

وإمنــا ستشــجع أيضــاً عــى تطويــر وعــي أكمــل للتقاليــد 

ــتلهم  ــا س ــامل ك ــاء الع ــة أنح ــة يف كاف ــة والثقافي اللغوي

عــى تحقيــق التضامــن املبنــي عــى التفاهــم والتســامح 

ــوار. والح

ومــا ال يقــل مــن 43 يف املائــة مــن اللغــات املحكيــة حاليــا 

ــار. ــغ عددهــا 6000 لغــة معرضــة لالندث ــامل والبال يف الع

ــة يف نظــام  ــا بالفعــل أهمي ــي تعطــى له أمــا اللغــات الت

ــع  ــن بض ــا ع ــد عدده ــال يزي ــام ف ــك الع ــم واملل التعلي

ــن  ــي ع ــامل الرقم ــا يف الع ــتخدم منه ــل املس ــات، ويق مئ

ــة لغــة. مائ

ويعتمــد وجــود املجتمعــات املتعــددة الثقافــات واأللســن 

املعــارف  انتقــال  تضمــن  التــي  األلســن  تلــك  عــى 

واملارســات الثقافيــة وصونهــا صونــا مســتداما.

ويُحتفــل بهــذا اليــوم الــدويل ســنويا لتعزيــز التنــوع 

اللغــوي والثقــايف وتعــدد األلســن. 

ومــن املعلومــات أن قضايــا التنــوع الثقــايف والحــوار بــن 

ــة مجتمعــات  ــع وتنمي ــم للجمي ــز التعلي الثقافــات وتعزي

املعرفــة متثــل محــاور مركزيــة يف عمــل اليونســكو. ولكــن 

ــر  ــدون توف ــاالت ب ــذه املج ــا يف ه ــر قدم ــتحيل الس يس

ــوع  ــوي والتن ــدد اللغ ــز التع ــع ودويل بتعزي ــزام واس الت

اللغــوي، مبــا يف ذلــك صــون اللغــات املهــددة.

أُعلــن االحتفــال باليــوم الــدويل للغــة األم يف مــرشوع 

القــرار )C/DR 30.35(  املؤمتــر العــام ملنظمــة األمــم 

ــة )اليونســكو( يف شــهر  ــم والثقاف ــة والعل املتحــدة للربي

ــام 1999. ــن ع ــرب م ــن الثاين/نوفم ترشي

ويف كانــون الثاين/ينايــر 2006، وضعــت اليونســكو هيئــة 

للرصــد االســراتيجي )فرقــة العمــل املعنيــة باللغــات 

التنفيــذي(  املديــر  يرأســها  التــي  اللغــوي،  والتعــدد 

وهيــكل رصــد تنفيــذي )شــبكة نقــاط األتصــال للغــات( 

لضــان التــآزر بــن جميــع القطاعــات والخدمــات املعنيــة 

ــب  ــك الركي ــالل ذل ــن خ ــة، م ــل املنظم ــات. وتعم باللغ

املصمــم جيــدا الــذي عــززه ونشــطه - منــذ شــباط/فرباير 

ــة  ــات املعني ــن القطاع ــرك ب ــاج مش ــاد منه 2008 - إيج

باللغــات والتعــدد اللغــوي، عــى الصعيــد العاملــي لتعزيــز 

املبــادئ املكرســة أو املســتمدة مــن األدوات املحــددة 

للمعايــر املتصلــة باللغــات والتعــدد اللغــوي، كــا تعمــل 

عــى الصعيــد املحــي لتطويرسياســات لغويــة وطنيــة 

متوســطة  الســراتيجيتها  وفقــا  منســجمة،  وإقليميــة 

األجــل.

ــم  ــة لألم ــة العام ــت الجمعي ــو 2007، أعلن يف 16 أيار/ماي

املتحــدة ســنة 2008 ’’ســنة دوليــة للغــات‘‘ مبوجــب قــرار 

املؤمتــر العــام لليونســكو رقــم 33 م/ 5 يف دورتــه الثالثــة 

والثالثــن يف 20 ترشيــن األول/أكتوبــر 2005، وملــا كانــت 

قضيــة اللغــات تقــع يف صميــم اختصاصــات اليونســكو يف 

ــة واإلنســانية،  ــوم االجتاعي ــم والعل ــة والعل مجــال الربي

ــة  ــة العام ــد أســندت الجمعي ــات، فق واالتصــال واملعلوم

ــذا  ــق به ــا يتعل ــدة في ــة الرائ ــكو دور الوكال إىل اليونس

الحــدث.

وأهابــت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة كذلــك بالــدول 

األعضــاء ’’التشــجيع عــى املحافظــة عــى جميــع اللغــات 

ــت  ــا‘‘. وأعلن ــامل وحايته ــعوب الع ــتخدمها ش ــي تس الت

الجمعيــة العامــة، يف نفــس القــرار، ســنة 2008 باعتبارهــا 

ــوع  ــار التن ــدة يف إط ــز الوح ــات لتعزي ــة للغ ــنة دولي س

ــن تعــدد اللغــات والتعــدد  ــدويل م ــز التفاهــم ال ولتعزي

الثقــايف.

أصــدر املشــاركون يف االجتــاع التشــاوري الرفيع املســتوى 

املعنــون "عقــد مــن العمــل مــن أجــل لغــات الشــعوب 

األصليــة"، الــذي ُعقــد يف 28 شــباط/فرباير2022، خارطــة 

طريــق اســراتيجية للعقــد الــدويل للغــات الشــعوب 

لتمكــن  األولويــة  تعطــي   )2032-2022( األصليــة 

ــات. ــذه اللغ ــن به الناطق

ــن  ــداً، وم ــن 50 بل ــادم م ــن 500 مشــارك ق ــر م ــام أك ق

ــون  ــة، وباحث ــعوب األصلي ــن الش ــادة م ــم وزراء، وق بينه

ــة  ورشكاء مــن القطاعــن العــام والخــاص، وأطــراف معني

ــام  ــوس يف خت ــوس بين ــالن ل ــاد إع ــرباء، باعت ــرى وخ أخ

ــة  ــد يف مدين ــذي دام يومــن وُعق ــاع التشــاوري ال االجت

وركّــزت  واملكســيك.  اليونســكو  ونظمتــه  مكســيكو، 

ــالل  ــن خ ــة م ــعوب األصلي ــى الش ــالن ع ــات اإلع توصي

اســتخدام الشــعار "ال غنــى عنــا يف املســائل التــي تخصنا".

 

ــة  ــه خط ــد ب ــي تسرش ــع ل ــذي ُوض ــالن، ال ــو اإلع ويدع

عمــل عامليــة خاصــة بهــذا العقــد، إىل إنفــاذ حقــوق 

ــدويل  ــد ال ــى الصعي ــا ع ــرف به ــة املع ــعوب األصلي الش

التــي وردت بصــورة خاصــة يف إعــالن األمــم املتحــدة 

ويف   ،2007 لعــام  األصليــة  الشــعوب  حقــوق  بشــأن 

خطــة العمــل عــى نطــاق املنظومــة بشــأن حقــوق 

ــة لعــام 2017، ويف غرهــا مــن الوثائــق  الشــعوب األصلي

مكافحــة  بشــأن  اليونســكو  اتفاقيــة  مثــل  التقنينيــة 

ــة  ــة الدولي ــم )1960(، واالتفاقي ــال التعلي ــز يف مج التميي

ــز  ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء ع ــدة للقض ــم املتح لألم

العنــري )1965(،  والعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق 

ــوق  ــاص بالحق ــدويل الخ ــد ال ــية  ، و  العه ــة والسياس املدني

.)1966( والثقافيــة  واالجتاعيــة  االقتصاديــة 

ــراتيجية  ــه االس ــوس يف توصيات ــوس بين ــالن ل ــدد إع ويش

للعقــد عــى حقــوق الشــعوب األصليــة يف حريــة التعبــر، 

وعــى حصولهــم عــى التعليــم بلغتهــم األم، ومشــاركتهم 

ــاً  ــا رشوط ــم، بصفته ــتخدام لغاته ــة باس ــاة العام يف الحي

ــة يف الوجــود،  مســبقة الســتمرار لغــات الشــعوب األصلي

إذ يواجــه العديــد منهــا حاليــاً خطــر االندثــار؛ وأمــا فيــا 

يتعلــق باملشــاركة يف الحيــاة العامــة، فيشــر التقريــر إىل 

أهميــة الســاح باســتخدام لغــات الشــعوب األصليــة 

ــة،  ــل والصح ــج العم ــالم وبرام ــة واإلع ــم القضائي يف الُنظ

كــا يشــر إىل قــدرة التكنولوجيــات الرقميــة عــى دعــم 

ــا. ــات وصونه اســتخدام هــذه اللغ

ويقــر اإلعــالن، بنــاًء عــى الــدروس املســتفادة مــن الســنة 

الدوليــة للغــات الشــعوب األصليــة )2019(، بأهميــة 

هــذه اللغــات بالنســبة إىل تحقيــق التاســك االجتاعــي 

ــا بالنســبة  ــة وأهميته ــوق الثقافي ــاذ الحق ــاج وإنف واإلدم

إىل النظامــن الصحــي والقضــايئ، ويســلط اإلعــالن الضــوء 

عــى أهميــة هــذه اللغــات يف تحقيــق التنميــة املســتدامة 

وصــون التنــوع البيولوجــي لكونهــا تحافــظ عــى املعــارف 

القدميــة والتقليديــة التــي تربــط اإلنســان بالطبيعــة.

ــن  ــبة 40% م ــاً إىل أن نس ــة حالي ــات املتاح ــر البيان وتش

أصــل 7 آالف لغــة مســتخدمة يف العــامل معرضــة بدرجــات 

متفاوتــة إىل خطــر االندثــار، ويف حــن يصعــب الحصــول 

ــا، يتفــق الخــرباء عــى أن لغــات  ــوق به ــام موث عــى أرق

ــا ال  ــا ألن معظمه ــن غره ــف م ــة أضع ــعوب األصلي الش

ــام. ــل الع ــتخدم يف الحق ــدرّس يف املــدارس أو ال يُس يُ

ســيتاح املزيــد مــن البيانــات اإلحصائيــة مــع إطــالق 

ــدة  ــن قاع ــارة ع ــو عب ــات، وه ــس اللغ ــكو ألطل اليونس

بيانــات لجميــع لغــات البــرش.

 النظام التعليمي يف شال ورشق سوريا 

مــن أحــد ركائــز اإلدارة الذاتيــة عمليــة التعليــم، وانشــاء 

ــاء املنطقــة بعــد أن كانــت مقتــرة  املناهــج بلغــات أبن

عــى اللغــة العربيــة فقــط " لغــة الدولــة".

 النظــام التعليمــي لــإدارة الذاتيــة يســتند عــى التعليــم 

باللغــة األم  وعــى هــذا األســاس تــدرس املناهــج الربويــة 

بثــالث لغــات: الكرديــة والعربيــة والرسيانيــة.

يف الســنوات الثــالث مــن املرحلــة االبتدائيــة، يتــم تدريس 

ــكل مكــون.  ــع املــواد الدراســية باللغــة األم فقــط ل جمي

ــة، ويف  ــة الثاني ــم ادخــال  اللغ ــث، يت وبعــد الصــف الثال

ــم  ــم يت ــة. ث ــة ثالث ــار لغ ــم اختي ــس ميكنه ــف الخام الص

ــة يف معظــم الحــاالت. ادخــال اللغــة اإلنجليزي

 بالطبــع واجهــت االدارة الذاتيــة  الكثــر مــن التحديــات 

والصعوبــات  املتعلقــة بســر العمليــة التعليميــة ككل 

ــر  ــن  األم ــورياً، لك ــد س ــي الجدي ــام التعليم ــق النظ وف

ــة  ــر االدارة الذاتي ــن عم ــرة م ــنوات األخ ــف يف الس اختل

التــي حققــت الكثــر مــن االنجــازات عــى كافــة االصعــدة 

 " الربويــة  بالتعليــم والعمليــة  يتعلــق  فيــا  خاصــة 

االهتــام   ، العامليــة"  االس  وفــق  الربويــة  املناهــج 

بالجانــب العاملــي و االديب مبــا يســهم يف بنــاء جيــل واعــي 

ومثقــف ووطنــي، االهتــام بالــكادر التعليمــي  وبعمليــة 

التقييــم املــدريس، تطويــر العمليــة التعليميــة بشــكل 

ــبة  ــة  بالنس ــروع التعليمي ــن الف ــد م ــاح املزي ــام وافتت ع

ــد  ــع العدي ــة م ــات واملعاهــد، التنســيق  واملتابع للجامع

ــة. ــز األوروبي ــد  واملراك ــات  واملعاه ــن الجامع م

 رقميــاً هنــاك  4،356 مدرســة، و838،086 طالبًــا و39،696 

موظًفــا يف الســلك التعليمــي وفق احصائيــات 2022.

ــق  ــة إىل تحقي ــالدارة الذاتي  ويهــدف النظــام التعليمــي ل

القيــم   "تعزيــز  منهــا:  اســراتيجية   اهــداف  عــدة 

بحقــوق  الوعــي  وزيــادة  املجتمــع،  يف  الدميقراطيــة 

اإلنســان، واملســاواة بــن الجنســن، وتعزيــز ثقافــات 

ولغــات شــعوب املنطقــة. والعمــل ضــد التطــرف الدينــي 

وتعزيــز الســالم والقبــول والتســامح بــن املجتمعــات 

الدينيــة. لهــذا الســبب يتــم تعليــم األطفــال جميــع 

ــة  ــن الصــف التاســع. إدارة املدرســة دميقراطي ــان م األدي

ويتــم اتخــاذ القــرارات مبشــاركة الطلبــة وأوليــاء أمورهم".

 التعليم العايل  يف االدارة الذاتية :
ــة  ــن جامع ــات، لك ــع جامع ــة  أرب ــت االدارة الذاتي أسس

ــات  ــا الجامع ــريك. أم ــالل ال ــد االحت ــت بع ــن أغلق عفري

ــاين  الثــالث األخــرى هــي جامعــة روج آفــا وجامعــة كوب

ــاح هــذه الجامعــات يف  ــم افتت ــرات. ت وجامعــة رشق الف

2016 و2017 و2020 وتقــع يف مــدن قامشــلو وكوبــاين 

ــة  ــة: الهندس ــرع التالي ــات األف ــمل الجامع ــة.  وتش والرق

ــة،  ــة البروكيائي ــرول، والهندس ــة الب ــة، وهندس الزراعي

ــة  ــة الكردي ــب، واللغ ــة، والط ــة، والبيئ ــة املدني والهندس

إىل:  وآدابها.باإلضافــة  العربيــة  واللغــة  وآدابهــا، 

الرياضيــات، والفيزيــاء، والكيميــاء، والجغرافيــا، والتاريــخ، 

وعلــم األحيــاء، ومعهــد إعــداد املعلمــن. كليــة الدراســات 

الدينيــة، كليــة الفنــون الجميلــة، معهــد دراســات الرجمــة 

)اإلنجليزيــة(، املعهــد املــايل، معهــد الهندســة املدنيــة 

ومعهــد امليكاترونكــس )3 ســنوات(. وبالطبــع هنــاك 

ــة  ــا يف جامع ــم الجنولوجي ــة وعل ــوم االجتاعي ــة العل كلي

ــلو. ــا يف قامش روج آف

تــم  فقــد   واالكادمييــات  للمعاهــد  بالنســبة  أمــا 

إنشــاء مجموعــة متنوعــة مــن األكادمييــات يف شــال 

ــع  ــات املجتم ــاك أكادميي ــة هن ــن ناحي ــوريا. م ورشق س

ــة  ــع، وخاص ــى املجتم ــة ع ــذه مفتوح ــي. وه الدميقراط

ــذايت.  ــم ال ــاكل الحك ــطون يف هي ــن ينش ــخاص الذي لألش

ــاك  ــن هن ــتقلة. ولك ــائية مس ــات نس ــد أكادميي ــا توج ك

ــن  ــص املعلم ــال، تخ ــبيل املث ــى س ــات، ع ــا أكادميي أيًض

تحديــًدا. ألن جميــع املعلمــن يحــرون العديــد مــن 

الــدورات الربويــة والتعليميــة واالجتاعيــة املختلفــة. 

الغــرض مــن الــدورات املتعلقــة باملجتمــع هــو بنــاء 

ــة يف  ــدورات التدريبي ــن. ال ــن املعلم ــي ب ــي دميقراط وع

األكادمييــات مكثفــة للغايــة وعــادة مــا تســتغرق مــا بــن 

30 و45 يوًمــا.
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املرأة 5

وفد من قسم جينولوجيا يف جامعتي روج آفا وكوباين يجري لقاءات يف جامعات أملانيا
 يجــري وفــد مــن قســم جينولوجيــا يف جامعتــي روج آفــا وكوبــاين زيــارة إىل 

أملانيــا، تلبيــة لدعــوة مــن جامعــة إمــدن/ لــر )Emden/Leer( ، ومــن املقــرر 

أن يلقــي الوفــد محــارضات يف الجينولوجيــا )علــم املــرأة(.

يف 11 شــباط الجــاري، وبنــاء عــى دعــوة مــن جامعــة Emden/Leer األملانيــة، 

وصــل وفــد مــن قســم جينولوجيــا يف جامعتــي روج آفــا وكوبــاين إىل أملانيــا.

ــدر،  ــة حي ــاين دجل ــة كوب ــا يف جامع ــم الجينولوجي ــوة قس ــد عض ــم الوف ويض

الذهــاب  مــن  يتمكــن  مل  اللــوايت  واملعلــات  العضــوات  أن  إىل  إضافــة 

ســينضممن إىل اللقــاءات التــي ســتجري واملحــارضات عــرب األون اليــن.

ووفــق معلومــات أفــادت بهــا دجلــة حيــدر فــإن الوفــد ســيجري لقــاءات يف 

جامعــات أملانيــا، وإىل اآلن أجــرى الوفــد لقــاءات يف جامعتــي أليــس ســالومون 

)Alice Salomon( وبرميــن ) Bremen(، بينــا ســيتم تجديــد العقــد الــذي 

وقعتــه جامعــة روج آفــا مــع جامعــة أمــدن /لــر األملانيــة.

هــذا ويلقــي الوفــد محــارضات يف جامعــة أليــس ســالومون، وبحســب جامعــة 

روج آفــا فــإن برنامــج املحــارضات سيســتمر ملــدة أســبوع.

وتتمحــور املحــارضات حــول " التعريــف بجامعــات شــال ورشق ســوريا، 

ــي  ــتوى العلم ــى املس ــات ع ــر العالق ــا وتطوي ــم الجينولوجي ــف بقس والتعري

ــر". ــدن/ ل ــة أم ــا وجامع ــة روج آف ــن جامع ب

 مشاريع زراعية لدعم اقتصاد املرأة  يف الطبقة
 تعمــل منســقية املــرأة يف لجنــة الزراعــة والــري مبدينــة 

ــاد  ــم اقتص ــة لدع ــاريع تنموي ــذ مش ــى تنفي ــة  ع الطبق

ــرأة  ــقية امل ــارفت منس ــة وش ــة  الطبق ــرأة  يف  مقاطع امل

ــذي يف اإلدارة  ــس التنفي ــري باملجل ــة وال ــة الزراع يف لجن

املدنيــة ملدينــة الطبقــة وريفهــا عــى االنتهــاء مــن تجهيــز 

ــف  ــي يف الري ــتٍل زراع ــتيكية ومش ــوٍت بالس ــرشوع بي م

ــة. ــويب للمدين الجن

واملــرشوع يهــدف إىل توفــر فــرص عمــل للمــرأة، وذلــك 

ــرأة،  ــادي للم ــتقالل االقتص ــق االس ــو تحقي ــوٍة نح يف خط

ــة ككل. ــذايت للمنطق ــاء ال واملســاهمة يف دعــم االكتف

ــز املــرشوع الــذي تضمــن إنشــاء 6  وكانــت أعــال تجهي

ــد انطلقــت يف 21  ــي، ق ــوت بالســتيكية ومشــتل زراع بي

كانــون الثــاين الفائــت، وذلــك يف موقــع الكريــن الزراعــي 

ــة  ــاحة الكلي ــدر املس ــث تق ــة، حي ــة الطبق ــويب مدين جن

للمــرشوع بـــ 20 دونــم.

فيــا وصلــت نســبة إنجــاز املــرشوع إىل 70% حيــث 

ــة  ــل الرب ــة األرض ونق ــات فالح ــن عملي ــاء م ــم االنته ت

نصــب  إىل  باإلضافــة  باألســمدة،  وتزويدهــا  الزراعيــة 

ــمنتي  ــاه إس ــزان مي ــاء خ ــع، وبن ــارة يف املوق ــدة إن أعم

بســعة 100 برميــل.

ــة  ــة الزراع ــركة للجن ــة املش ــدت الرئيس ــا أك ــب م وحس

ــل  ــرشوع وص ــإن امل ــدايل، ف ــى ال ــة، من ــري يف الطبق وال

ــذور عــدة  ــة بب ــث ُزرعــت الرب ــه األخــرة، حي إىل مراحل

ــالف  ــوت بالغ ــتغطى البي ــروات، وس ــن الخ ــاف م أصن

ــة. ــام املقبل ــتيي يف األي البالس

وأشــارت، إىل أن هــدف اللجنــة مــن هــذا املــرشوع؛ 

يــأيت يف إطــار دعــم أكــرب عــدد مــن العامــالت يف مجــال 

ــد  ــف عن ــن يتوق ــرشوع ل ــذا امل ــدًة أن ه ــة، مؤك الزراع

هــذا الحــد، بــل ســيتم توســيعه خــالل الســنوات املقبلــة 

ــروات. ــن الخ ــة م ــة املنطق ــة حاج ــبيل تغطي يف س

وبحســب منــى الــدايل فــإن عــدد العامــالت يف املــرشوع 

ســيتضح يف فــرة الحقــة مــع االنتهــاء مــن التجهيــزات.

ــرشوع  ــرب امل ــتيكية يعت ــوت البالس ــرشوع البي ــر أن م يذك

ــة الزراعــة  ــه منســقية املــرأة يف لجن ــذي تقــوم ب األول ال

ــة. ــري يف الطبق وال

وفد من عاقات مجلس املرأة يف الـ PYD  يزور مجلس املرأة يف املؤمتر االسام الدميقراطي

ــرأة يف  ــس امل ــات مجل ــن عالق ــد م زار وف

حــزب االتحــاد الدميقراطــي PYD مجلس 

الدميقراطــي,  االســالم  املــرأة يف مؤمتــر 

ــلو. ــة قامش ــزه يف مدين ــك يف مرك وذل

مــن  كل  مــن  الزائــر  الوفــد  وتألــف 

)شــادية عمــر( و )نرسيــن طاهــر( عضوتــا 

عالقــات مجلــس املــرأة يف حــزب االتحــاد 

.PYD الدميقراطــي 

ــن رئيســة  ــد كل م ــتقبال الوف وكان يف اس

ــال ورشق  ــي يف ش ــرأة الدين ــس امل مجل

والرئيســة  الحجــي(  )أفــن  ســوريا 

الدميقراطــي  االســالم  ملؤمتــر  املشــركة 

مجلــس  يف  واإلداريتــن  خليــل(,  )دالل 

املــرأة للمؤمتــر )مزكــن محمــد(و )أمــرة 

الســالم  واإلداريــة يف جمعيــة  العــزو(, 

االنســانية )كلســتان عزيز(, وعضــوة إدارة 

وإعالميــة  خليــل(,  )وجيهــة  الجوامــع 

مجلــس املــرأة يف املؤمتــر )جيــان عبــاس(, 

أرشــيف  عضــوة  ابراهيــم(  )جــودي  و 

مجلــس املــرأة.

ــداف  ــول األه ــارة ح ــورت الزي ــد متح وق

مــن تأســيس مجلــس املــرأة يف مؤمتــر 

االســالم الدميقراطــي, وماهيــة األعــال 

التــي يجــب الركيــز عليهــا والتــي تخــدم 

ــرأة. ــح امل مصال

إىل  التطــرق  تــم  الحديــث  بدايــة  ويف 

مجلــس  بهــا  يقــوم  التــي  النشــاطات 

الدميقراطــي  االتحــاد  حــزب  يف  املــرأة 

مــن نــدوات و زيــاراٍت لجميــع النســاء يف 

ــن بأنفســهم  ــن وتعريفه ــة لدعمه املنطق

وواجباتهــن,  حقوقهــن  ومعرفــة  أكــر 

وإخــراج االفــكار الباليــة التــي تــم زرعهــا 

ــق  ــن طري ــنن ع ــات الس ــن ملئ يف عقوله

ــة. ــة خاطئ ــن بطريق ــم الدي فه

كــا دار النقــاش حــول التالعــب بالديــن 

يف  اإلســالم  تشــوه  التــي  السياســات  و 

وقتنــا الراهــن, وباألخــص ظهــور التنظيــم 

أبنــاء  حــارب  الــذي  داعــش  اإلرهــايب 

وجــه  وعــى  الديــن,  باســم  املنطقــة 

الخصــوص حــارب املــرأة لــي تبقــى دامئــاً 

مهمشــة.

ــل( الرئيســة املشــركة  ــت )دالل خلي وبيّن

ملؤمتــر االســالم الدميقراطــي أن الهــدف 

حــل  هــو  مجلســهن  تأســيس  مــن 

املــرأة  لهــا  تتعــرض  التــي  املشــاكل 

تهميشــها  يتــم  وكيــف  املجتمــع,  يف 

ــاة,  ــع مجــاالت الحي وإبعادهــا عــن جمي

وتصحيــح االفــكار غــر الصحيحــة عــن 

ــن  ــول ع ــا يف العق ــم زرعه ــي ت ــرأة الت امل

الديــن. اســتخدام  طريــق 

كــا أشــارت )دالل خليــل( إىل أهــداف 

ــن  ــات ب ــة العالق ــرأة يف تقوي ــس امل مجل

ــس  ــات واملجال ــع املؤسس ــاء يف جمي النس

وتقويــة املــرأة إيديولوجيــاً, ومــن مهامهن 

أيضــاً دخولهــن ضمــن املجتمــع, كــا 

ــر الرجــال مــن  ــن عــى تطوي أنهــن يعمل

ــع. ــارضات يف الجوام ــاء املح ــالل إعط خ

ــورة  ــارة عــن ث ــث يف الزي ــم الحدي ــا ت ك

روج آفــا وصمودهــا بفضــل فكر وفلســفة 

القائــد عبداللــه أوجــالن.

ويف ختــام الزيــارة أكــد الطرفــان عــى 

رضورة عقــد أعــال مشــركة فيــا بينهــا 

ــن  ــركة ع ــدواًت مش ــارضات ون ــن مح م

ــرأة. امل
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ــة  ــات املانح ــة واملنظ ــدول العربي ــى  ال  ع

أن ال تكــون رشيكــة يف سياســات االحتــالل 

ــريك  ال

ــال ورشق  ــية  يف ش ــوى السياس ــت الق  دع

ســوريا  الــدول العربيــة واملنظــات املانحــة  

التــي تقــدم املســاعدات والعــون للدولــة 

الركيــة أن ال تكــون رشيكــة يف سياســات 

نظــام أردوغــان ومــا يقــوم بــه عــى االرايض 

وتغيــر  تطهــر  عمليــات  مــن  الســورية 

دميغــرايف.

واملنظــات  العربيــة  الــدول  »نطالــب   

املانحــة ان ال تكــون رشيكــة يف أي إجــراءات 

ــة  ــع البرشي ــى الوقائ ــر ع ــأنها التأث ــن ش م

عمليــات  ودعــم  الســورية  األرايض  عــى 

التطهــر والتغيــر املمنهجــة التــي تســعى 

إليهــا نظــام أنقــرة, ونناشــد املجتمــع الــدويل 

والــدول الصديقــة والرشيكــة لقــوات ســوريا 

ــا اتجــاه  ــة, ان تتخــى عــن صمته الدميقراطي

السياســات الركيــة الالإنســانية, وننتظــر مــن 

تلــك الــدول رفــع الصــوت عاليــاً, واتخــاذ 

ــادي  ــن الت ــا ع ــردع تركي ــة ل ــف صارم مواق

يف مارســاتها العدائيــة وتجيرهــا للوضــع 

ــا  ــا املشــبوهة، ك ــاً ألجندته اإلنســاين تحقيق

ــاتها  ــن مارس ــف ع ــر بالك ــة قط ــو دول ندع

ــا  ــتوطنات ونحمله ــاء املس ــؤولة يف بن الالمس

مســؤولية التغيــر الدميوغــرايف يف املناطــق 

الســورية املحتلــة كرشيــك للنظــام الــريك 

العنــري، وندعــو لرفــع الحصــار املطبــق 

عــى مناطــق االدارة الذاتيــة وفتــح معــرب تــل 

ــت«. ــأرسع وق ــة ب ــر/ اليعربي كوج

 ويف الختــام  دعــت القــوى السياســية لــإدارة 

ــة يف شــال ورشق ســوريا  الســلطة يف  الذاتي

دمشــق إىل  التخــي عــن ذهنيتــه وأن  يعمــل 

للبــدء بحــوار وطنــي جــاد ومســؤول.

ــوار  ــدء بح ــق الب ــلطة يف دمش ــو الس   »ندع

واالدارة  بينهــا  ومســؤول  جــدي  وطنــي 

الذاتيــة لشــال ورشق ســوريا كخطــوة تعــزز 

ــام«. ــي الع ــوار الوطن الح

النظام الرتيك األردوغاين يستثمر يف الكارثة ملآربه الهدامة

 وفرض واقع سيايس واجتاعي وثقايف يف املناطق السورية املحتلة من قبله

ندوة يف مر بعنوان “الحرية ألوجان… ربع قرن من االعتقال”
بحضــور كوكبــة مــن املثقفــن والسياســين واإلعالميــن 

ــد أوجــالن،  ــة القائ ــة لحري ــادرة العربي ــع املب وبالتشــارك م

“الحريــة  بعنــوان  نــدوة  الثالثــاء  أمــس  مســاء  عقــَد 

ألوجــالن… ربــع قــرن مــن االعتقــال” يف مكتــب “دار 

الرابعــة  الســنوية  الذكــرى  مبناســبة  للنــرش”  نفرتيتــي 

اللــه  القائــد عبــد  والعرشيــن للمؤامــرة الدوليــة عــى 

أوجــالن.

ــَب االســتاذ “ســيد عبــد الفتــاح”  ويف كلمتــِه االفتتاحيــة رحَّ

مديــر دار نفرتيتــي للنــرش، باملشــاركن يف النــدوة، وطالــب 

املنظــات الدوليــة واإلقليميــة واإلنســانية باإلفــراج عــن 

القائــد عبــد اللــه اوجــالن الــذي انتــرشت أفــكاره بــن 

األخــوة الكــرد وشــعوب العــامل. الفتــاً إىل الحمــالت العديــدة 

املطالِبــة بالتضامــن مــع الزعيــم األممــي عبــد اللــه أوجــالن 

وافــكاره التــي تتضمــن التعايــش وفــق قيــم اإلنســانية 

ــة. ــة االجتاعي ــق العدال وتحقي

ــاه  ــك املي ــة تحري ــى أهمي ــاح” ع ــد الفت ــيد عب ــدد “س وش

الراكــدة وكشــف ازدواجيــة املعايــر التــي ميارســها املجتمــع 

الكرديــة،  القضيــة  عــن  النظــر  يغــض  والــذي  الــدويل 

ــاً أن  ــا، موضح ــعوب بأكمله ــوق ش ــاك حق ــارك يف انته ويش

ــة اإلنســان  ــادى بحري ــه ن ــه أوجــالن أن ــد الل كل جرميــة عب

الكــردي بشــكل عــام والــريك بشــكل خــاص، وذلــك بالرغــم 

مــن مــرور 24 عامــاً عــى اعتقالــه إال أن مســاحة املؤيديــن 

لــه تــزداد يومــا بعــد يــوم، بــل وحققــت افــكاره نجــاح كبــر 

ــردي. ــع الك يف املجتم

وأضــاف: إننــا ال نســتطيع أن نعــول عــى الحكومــات لإفراج 

عــن عبــد اللــه اوجــالن بــل نعــول عــى الشــعوب العربيــة 

واملنظــات الحقوقيــة بالقيــام بدورهــا لإفــراج عنــه.

مــن جانبــه أكــد “الهامــي املليجــي” الكاتــب الصحفــي 

واملنســق العــام للمبــادرة العربيــة لإفــراج عــن عبــد اللــه 

أوجــالن، أن مــرور 24 عامــاً عــى املؤامــرة الدوليــة العتقــال 

ــخصية  ــذه الش ــر إىل أن ه ــالن تش ــه أوج ــد الل ــد عب القائ

بالنســبة  ميثــل خطــر  كان  ونهــج  فكــر  تحمــل  كانــت 

ملصالحهــم، األمــر الــذي يؤكــد إن القائــد أوجــالن كان 

ــا أن  ــن خالله ــتطيع م ــفة تس ــاً وفلس ــكاراً ونهج ــل أف يحم

ــة. ــات املنطق ــل أزم تح

وأضــاف “املليجــي: أوجــالن اســتطاع أن يقــدم فكــراً جديــداً 

يحمــل حلــول ألزمــات املنطقــة، وأشــار إىل أن املبــادرة 

ــة. ــر مــن النخــب العربي ــا الكث تفاعــل معه

ورداً عــى استفســار حــول مــدى متكــن املــرأة يف املجتمــع 

الكــردي قــال إلهامــي املليجــي: إن املــرأة الكرديــة انخرطــت 

واالقتصاديــة  السياســية  النواحــي  بكافــة  املجتمــع  يف 

واألمنيــة. موضحــاً: هنــاك جيــش مــوازي يطلــق عليــه 

“وحــدات حايــة املــرأة ” تقــوده املــرأة باإلضافــة اىل أن كل 

ــائية. ــاركة وإدارة نس ــة مبش مؤسس

فيــا قالــت، د. فرنــاز عطيــة، الباحثــة يف الشــؤون السياســية 

ــة مــرشوع األمــة  ــة: إن أوجــالن كان يحمــل تجرب واالقليمي

الدميقراطيــة الــذي يتجــاوز الفكــر ويخاطــب جميــع االديــان 

ــر  ــل اآلخ ــلمي وتقب ــش الس ــو للتعاي ــن، وكان يدع واملواطن

واالنفتــاح مــع اآلخــر.

وأضافــت: فكــر القائــد أوجــالن كان يتســع جميــع الشــعوب 

وهــو مــا نفتقــده يف الــدول العربيــة، مؤكــدة أن نهجــه كان 

ميثــل نقــاط مضيئــة خاصــة فيــا يتعلــق بفكــرة متكــن املرأة 

ــلطة  ــن الس ــدة ع ــري البعي ــري والنظ ــتوى الفك ــى املس ع

األبويــة أو املجتمــع ســواء عــى املســتوى االقتصــادي أو 

االجتاعــي والســيايس.

ولفتــت فرنــاز عطيــة إىل أن قضيــة الدفــاع عــن املــرأة 

الكرديــة متثــل تجربــة فريــدة وناجحــة يُحتــذى بهــا خاصــة 

ــل يف نفــس الوقــت تحمــل الســالح.  ــريب وتنشــأ جي ــا ت أنه

ــت معــارك ونجحــت يف  ــة دخل مشــرة إىل أن املــرأة الكردي

ــه. ــرت علي ــل وانت ــة داعــش ب مواجه

ومــن جهتهــا أكــدت “ليــي مــوىس” ممثلــة مجلــس ســوريا 

الدميقراطيــة يف مــر: أن دولــة االحتــالل الــريك فشــلت يف 

إحبــاط فكــر ونهــج القائــد عبــد اللــه أوجــالن، وأن اســتمرار 

ــة  ــوغات قانوني ــربره أي مس ــر ال ت ــرن أم ــع ق ــه لرب اعتقال

ــارات اإلنســانية. ــاىف مــع كافــة االعتب ويتن

وحــول دور املــرأة يف املجتمــع ونســبة متكينهــا يف املجتمــع 

ــة  ــز صناع ــة يف مرك ــرأة الكردي ــوىس” إن امل ــى م ــت “لي قال

ــل 50 % القــرار متث

ــرأة  ــا امل ــي حققته ــة الت ــزات النوعي ــوىس بالقف ــادت م واش

الكرديــة، ولكنهــا مــا زالــت تريــد تحقيــق انجــازات أخــرى 

ــا. تســعى لتحقيقه

مــن جانبــه اســتعان الســفر “رشيــف شــاهن” ســفر 

مــر االســبق يف العــراق، بتجربــة نيلســون مانديــال والــذي 

ــري  ــر عن ــر إرهــايب ويحمــل فك ــربه الغــرب عن كان يعت

ــن  ــم م ــال: بالرغ ــه أوجــالن، وق ــد الل ــد عب ــة بالقائ باملقارن

مــرور 24 عامــاً عــى اعتقــال عبــد اللــه أوجــالن لكــن تركيــا 

ــذي  ــه ال ــفته ونهج ــكاره وفلس ــى أف ــاء ع ــلت يف القض فش

ــة. ــة االجتاعي ــة والســالم والعدال ــة والكرام يتضمــن الحري

ــع  ــيايس، م ــل الس ــث واملحل ــي” الباح ــه ع ــق “د. ط واتف

الســفر “شــاهن” حــول الربــط بــن منــوذج “نيلســون 

ــم  ــق بتجربته ــا يتعل ــالن” في ــه أوج ــد الل ــال” و”عب ماندي

الفريــدة وعالقتهــم بالغــرب.

وطالــب “طــه عــي” بــرورة نــرش الوعــي بحقيقــة أفــكار 

ومنهــاج عبــد اللــه أوجــالن خاصــة أن هنــاك مــن ال يعــرف 

حقيقــة أفــكاره.

وخرجت الندوة بتوصيات عدة:

1-  تشــكيل لجنــه تضمــن مجموعــة مــن الشــخصيات 

ملخاطبــة  واإلعالميــة  والثقافيــة  وامليدانيــة  السياســية 

الجهــات املعنيــة لإفــراج عــن عبــد اللــه اوجــالن.

2-  إنشــاء موقــع إلكــروين لتوضيــح القضيــة الكرديــة 

ولنــرش أفــكار ونهــج عبــد اللــه أوجــالن وذلــك عــى اعتبــار 

أن مواقــع التواصــل االجتاعــي أفضــل الوســائل لنــرش 

ــة. ــة الكردي ــي بالقضي الوع

اللــه  عبــد  أفــكار  لنــرش  كتــاب”   ” مــرشوع  عمــل   -3

أوجــالن التــي تتضمــن الحريــة والكرامــة والســالم والعدالــة 

االجتاعيــة.

4- تكثيــف الجهــود ملعرفــة الشــعوب واملجتمعــات العربيــة 

بقضيــة القائــد أوجــالن وأفــكاره وأهميــة العمــل لتحقيــق 

الحريــة لــه.

 أشــار عمــر أوجــالن الربملــاين عــن حــزب الشــعوب 

ــا  ــي رضبه ــدن الت ــأن امل ــا،  ب ــة ره ــي يف مدين الدميقراط

ــة  ــر الركيب ــق بتغي ــر تتعل ــى خط ــه منح ــزال تواج الزل

الســكانية للمنطقــة.

وذكــر عمــر أوجــالن بأنــه مــازال هنــاك الكثــر مــن  عــدم 

االلتــزام  والــال مســؤولية  يف ناحيــة "ألبســتان"  وقراهــا، 

التــي تتبــع ملدينــة مرعــش، وتحــّدث عــن الوضــع الراهــن 

ــُت يف بارزجــخ  ــد كن ــايل: "لق ــة عــى النحــو الت يف املنطق

وألبســتان عــى مــدى خمســة أيــام، واملناطــق التــي 

ــث  ــكانها، حي ــن س ــر م ــا الكث ــا، هجره ــُت بتفقده قم

ــر". ــة بشــكل كب تدمــر مركــز املدني

 وبــن أوجــالن أن هنــاك تقصــر كبــر يف عــدم مســاعدة 

األهــايل، ولفــت  االنتبــاه إىل موضــوع آخــر، أال وهــو 

ــا  ــي رضبه ــق الت ــن املناط ــكان م ــن الس ــر م ــزوح الكث ن

الزلــزال، وقــال أوجــالن بأنــه ينبغــي عــى الدولــة أن 

ــم يف املناطــق املتــررة،  ــاس عــى نصــب الخي تحفــز الن

وإن يتــم ســد الطريــق أمــام الهجــرة، وإال فــإن الركيبــة 

الســكانية للمنطقــة ســتتغر بشــكل خطــر للغايــة، وتابــع 

قائــالً: "رمبــا تتغــر الركيبــة الســكانية يف ملطــي وسمســور 

وهاتــاي  ونــورداغ  وإصالحيــة  ومرعــش  وألبســتان 

يتواجــدون  والعــرب  الكــرد  العلويــون  وأنطاكيــا، ألن 

ــة  ــن الطائف ــم م ــأس منه ــبة الب ــط، ونس ــذا الخ ــى ه ع

ــزوح  املســيحية، حيــث أضطــر العــرشات مــن اآلالف للن

إىل أماكــن مختلفــة مــن أوروبــا بســبب األحــداث الداميــة 

يف مرعــش واملجــازر التــي جــرت بحــق الكــرد العلويــن، 

حيــث كان يتــم توزيــع جــوازات الســفر حينــذاك، واآلن 

أيضــاً، كــا قــال لنــا أحــد املواطنــن، مــن بــن املؤسســات 

الرســمية للدولــة، تعمــل مديريــة النفــوس فقــط وأن 

الكثــر مــن النــاس يحصلــون عــى جــوازات ســفر، وينبغي 

عــى املــرء منــع حــدوث هــذا األمــر، ويجــب عــى النــاس 

ــا".             ــا ومواطنه ــاء يف أماكنه ــود للبق ــذل الجه أن تب

وذكــر عمــر أوجــالن بــأن مســؤولية بنــاء املنــازل ليســت 

ــق  ــع أيضــاً عــى عات ــل تق ــة فحســب، ب مســؤولية الدول

ــه  ــم حديث ــدين، وأختت ــع امل ــات املجتم ــة ومنظ املعارض

بالقــول: "كيــف تــم بنــاء هــذه املنــازل؟ ويندهــش 

املــرء مــن حــدوث هــذا األمــر، حيــث إن املنــازل اآليلــة 

للســقوط تتســاقط مثــل األوراق، بالتأكيــد أول مــا يجــب 

ــار  ــتغالل اإلع ــع اس ــو من ــداً، ه ــن اآلن فصاع ــه م فعل

والبنــاء، وهنــا، بالطبــع، تقــع مســؤولية العمــل عــى 

العمــراين  والتخطيــط  البيئــة  ووزارة  البلديــات  عاتــق 

ــى  ــك ، يجــب ع ــن ذل ــدالً م ــر املناخــي أيضــاً، وب والتغ

والدميقراطيــن  املــدين واملعارضــة  املجتمــع  منظــات 

واألكادمييــن واليســارين أيضــاً القيــام مبثــل هــذا العمــل.

عمر أوجان: منطقة الزلزال تواجه خطر كبر من التهجر القرسي
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محليــات

 االزدواجية الدولية يف التعامل اإلنساين » معابر شال ورشق سوريا« مثاالً
أظهــرت الكارثــة التــي حلــت بالســورين جــراء الزلــزال الذي 

رضب تركيــا ومناطــق عــدة يف ســوريا؛ الوجــه الحقيقــي 

ــم  ــى األم ــريك وحت ــالل ال ــق ودولــة االحت لحكومــة دمش

املتحــدة، ومــدى وحشــيتها وإرصارهــا عــى إفشــال املــرشوع 

الدميقراطــي املتمثــل بــاإلدارة الذاتيــة لشــال ورشق ســوريا.

ويف  الخارجيــة،  القــوى  وتدّخــل  الســورية  األزمــة  بعــد 

التــي احتلــت أجــزاء  الــريك  مقدمتهــا دولــة االحتــالل 

واســعة مــن األرايض الســورية، أُغلقــت جميــع املعابــر بــن 

ــا واملناطــق الســورية األخــرى،  ــا تركي ــي تحتله املناطــق الت

ويف املقابــل ســعت وتســعى حكومــة دمشــق عــرب سياســاتها 

الــال مســؤولة إىل فصــل املناطــق التــي تســيطر عليهــا عــن 

مناطــق شــال ورشق ســوريا عــرب اتبــاع السياســة ذاتهــا اذ 

ــال ورشق  ــن ش ــط ب ــي ترب ــر الت ــالق املعاب ــد إىل إغ تعم

ــربا  ــي ؛ مع ــة وه ــا ثالث ــوري وعدده ــل الس ــوريا والداخ س

الطبقــة والتايهــة يف منبــج مغلقــان مــن قبــل حكومــة 

ــارة  ــتخدمان للتج ــا يس ــذان كان ــق، 20 آذار 2021، الل دمش

ــو  ــرب الب ــة ومع ــرب الطبق ــح مع ــم فت ــة ث ــة املروري والحرك

ــانية. ــاالت اإلنس ــزور للح ــر ال ــايص يف دي ع

رشقــاً، يربــط مناطــق شــال ورشق ســوريا مــع جنــوب 

ــويدية،  ــرب الس ــة إىل مع ــيالكا، باإلضاف ــرب س ــتان مع كردس

ــذ 2020  ــق من ــو مغل ــر، وه ــل كوج ــرب ت ــراق مع ــع الع وم

بقــرار مــن مجلــس األمــن، بفيتــو مــزدوج مــن روســيا 

والصــن.

ومناطــق  الذاتيــة  اإلدارة  مناطــق  بــن  املعابــر  جميــع 

ــق  ــريك ومناط ــالل ال ــة االحت ــن دول ــق، وب ــة دمش حكوم

ــة  ــن اإلدارة الذاتي ــد ب ــرب الوحي ــى املع ــة، وحت اإلدارة الذاتي

والعــراق يف تــل كوجــر، مغلقــة؛ بغيــة فــرض إمــالءات 

عــى اإلدارة الذاتيــة، وقــد ظهــر ذلــك جليــاً عقــب الزلــزال 

فُتحــت  حيــث  شــباط،   6 وســوريا،  تركيــا  الــذي رضب 

ــور  ــاء جس ــة إىل إنش ــة، باإلضاف ــق املحتل ــر يف املناط املعاب

ــن  ــة م ــدول العربي ــة دمشــق وبعــض ال ــن حكوم ــة ب جوي

ــة  ــل العــدوة األزلي ــى إرسائي أجــل إدخــال املســاعدات، حت

لحكومــة دمشــق كــا تّدعــي، أصــدرت تعلياتهــا بتقديــم 

املســاعدات لضحايــا الزلــزال الســورين. فيــا عرقلــت دولــة 

االحتــالل الــريك وحكومــة دمشــق فتــح املعابــر بينهــا وبــن 

اإلدارة الذاتيــة التــي أرســلت شــحنات إغاثيــة وإنســانية إىل 

ــزال. ــراء الزل ــررة ج ــق املت املناط

هــذا ويف الوقــت الــذي تصــف فيــه منظمــة العفــو الدوليــة 

حصــار حكومــة دمشــق ملناطــق الشــهباء بـــ “الوحــي”، مل 

تتطــرق إىل إغــالق معــرب تــل كوجــر، وال الحصــار املفــروض 

ــة  ــت ازدواجي ــا يثب ــوريا, م ــال ورشق س ــق ش ــى مناط ع

سياســاتها مــع املواضيــع اإلنســانية.

ــر بــن مناطــق شــال ورشق ســوريا ومناطــق  أربعــة معاب

حكومــة دمشــق:

ــن أجــل  ــام املســافرين, ولكــن م ــوح أم ــة مفت معــرب الطبق

التجــارة مغلــق منــذ العرشيــن مــن آذار عــام ألفــن وواحــد 

ــن وإىل اآلن. وعرشي

ــق  ــى طري ــع ع ــذي يق ــة وال ــايص يف الطبق ــو ع ــرب الب مع

ــافرين. ــل املس ــن أج ــط م ــوح فق ــب مفت حل

ــن  ــذ العرشي ــق من ــج مغل ــو كهــف يف منب ــة أب ــرب التايه مع

ــى اآلن. ــن وحت ــد وعرشي ــن وواح ــام الف ــن آذار ع م

أجــل  مــن  يســتخدم  الــزور  ديــر  يف  الصالحيــة  معــرب 

املســافرين ولكنــه مغلــق أيضــا هــذا و مل تســتنثي حكومــة 

دمشــق املعربيــن املفتوحــن مــن أجــل املســافرين و املــرىض 

ــن  ــالق ب ــرد واإلغ ــد وال ــية والص ــاومات السياس ــن املس م

ــر ــن واآلخ الح

املعابر التي تربط شال ورشق سوريا و املناطق املحتلة:

معــرب أم جلــود ومعــرب عــون الــدادات يف منبــج يســتخدمان 

مــن أجــل التجــارة واملســافرين ومل يســلا أيضــا مــن االبتــزاز 

الســيايس و تضــارب مصلحــة االحتــالل الــريك ومرتزقتــه.

معــرب قامشــلو والدبارســية مغلــق منــذ انــدالع األزمــة 

الســورية يســتخدمان مــن أجــل التجــارة بــن البلديــن 

ولفــرة طويلــة و بعــد نشــوب األزمــة يف ســورية أغلقتهــا 

ــريك ــالال ال ــة االحت دول

ــاب  ــب والب ــمية يف إدل ــر الرس ــن املعاب ــد م ــاك العدي وهن

وإعــزاز وجرابلــس وعفريــن وكــري ســبي )تــل ابيــض( ورسي 

كانيــه و تســتخدم مــن أجــل دخــول وخــروج املرتزقــة.

وجنــوب  ســوريا  ورشق  شــال  تربــط  التــي  املعابــر 

كردســتان:

معــرب ســيالكا الحــدودي: يقــع هــذا املعــرب عــى نهــر دجلة 

وهــو بــن روج آفــا وجنــوب كردســتان افتتــح أمــام املــرىض 

ــتخدامه  ــم اس ــرب يت ــذا املع ــن ه ــارة، ولك ــل التج ــن أج وم

ــية  ــتاين كأداة سياس ــل الحــزب الدميقراطــي الكردس ــن قب م

لتشــديد الحصــار عــى مناطــق اإلدارة الذاتيــة الدميقراطيــة 

ووضــع العراقيــل دامئــاً.

ــة كوجــرات يف  ــد: هــو معــرب حــدودي يف منطق معــرب الولي

ناحيــة ديــرك بــن روج آفــا وجنــوب كردســتان تســيطر عليــه 

قــوات الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين ويســتخدم لالبتــزاز 

الســيايس .

ــى  ــرب ع ــاين مع ــرب ث ــو أك ــدودي: وه ــر الح ــل كوج ــرب ت مع

الحــدود بــن ســوريا والعراق،تــم تحريــره مــن ســيطرة 

مرتزقــة داعــش مــن قبــل وحــدات حايــة الشــعب واملــرأة 

يف عــام ألفــن وثالثــة عــرش ،كان مفتوحــاً أمــام املســاعدات 

اإلنســانية ولكــن املعــرب اصطــدم بالفيتــو الــرويس والصينــي 

ــه. ــن خالل ــاعدات م ــرور املس ــمح مب ومل يس

املعابــر عــى شــال ورشق ســوريا  إغــاق  انعاكســات 

خصوصــا معــر تــل كوجــر:

إغــالق املعابــر الحدوديــة يف مناطــق اإلدارة الذاتيــة لشــال 

ورشق ســوريا يؤثــر ســلباً عــى املنطقــة،و اغــالق معــرب تــل 

كوجــر الحــدودي وحــده كاٍف إلظهــار مــدى مســتوى التأثــر 

ــون الجــئ يف  ــر ملي ــث تأث ــة حي ــذي يســببه عــى املنطق ال

املخيــات

هنــاك ســبعة عــرش مخيــاً لالجئــن يف شــال ورشق ســوريا 

تقطنهــا عوائــل مرتزقــة داعــش، منهــا ســتة يف إقليــم 

الجزيــرة وخمســة يف إقليــم عفريــن وســتة يف إقليــم الفرات.

إقليم الجزيرة:

يسكن يف مخيم الهول وروج 58762 شخص

يف مخيم رسي كانيه والعريشة وواشوكاين 48331 شخص

إقليم عفرين:

يســكن يف مخيــم برخــدان والشــهباء وعفريــن وفَكــر ورسدم 

7243 شــخص.

يف مخيــات الشــهباء أكــر مــن 3 آالف مــن املترريــن مــن 

الزلــزال .

إقليم الفرات:

يســكن يف مخيــات تــل الســمن ومحمــوديل وطواحينــا 

ومنبــج الجديــد والقديــم وأبــو خشــب 33820 شــخص

  ملتقى حول واقع اللغة الكردية والتعليم الجامعي يف جامعة روج آفا

مبناســبة اليــوم العاملــي للغــة األم، نظمــت اليــوم جامعــة 

ــم  ــة والتعلي ــة الكردي ــع اللغ ــى حــول واق ــا، ملتق روج آف

الجامعــي، وذلــك مبشــاركة مختصــن ولغويــن مــن كافــة 

ــات. ــة توصي أجــزاء كردســتان، لينتهــي بجمل

نظمــت جامعــة روج آفــا، يــوم 21 شــباط ، ملتقــى حواري  

ــات روج  ــة يف جامع ــة الكردي ــع اللغ ــوان "واق ــت عن تح

ــى الجامعــة  ــر"، يف مبن ــات وخطــط تطوي ــن تحدي ــا ب آف

يف مدينــة قامشــلو.

فيهــا  شــارك  محــارضات،  ثــالث  امللتقــى،  وتضمــن 

فعاليــات  إىل  باإلضافــة  الجامعــة،  وطلبــة  محــارضون 

ثقافيــة وأدبيــة وممثلــن عــن مؤسســات اإلدارة الذاتيــة، 

كــا شــارك فيهــا، عــرب االنرنــت، لغويــون ومختصــةن يف 

األدب الكــردي، مــن جنــوب ورشق وشــال كردســتان.

بــدأ امللتقــى، بدقيقــة صمــت إجــالالً وإكرامــاً ألرواح 

وتضحيــات الشــهداء، ليبــارش باملحــارضة األوىل تحــت 

عنــوان "أهميــة التعليــم باللغــة الكرديــة ووضــع التعليــم 

ألقاهــا  الثــورة حتــى اآلن يف روج آفــا"،  منــذ بدايــة 

املحــارض يف كليــة اآلداب يف جامعــة روج آفــا، نــواف 

ــة  ــة اللغ ــاث يف مؤسس ــم األبح ــوة قس ــر، وعض ــال بش م

الكرديــة))SZK، كــويل حســن.

ــي  ــارص الت ــة اللغــة كأحــد العن ــواف، أهمي ــّن ن ــث ب حي

تكــون اإلنســان وشــخصيته، وخاصــة أهميــة التعلــم 

باللغــة األم، ملــا لهــا مــن دور أكــرب وفائــدة عــى تكويــن 

ــراد. ــخصية األف ش

وحــول محاربــة الســلطات املحتلــة لكردســتان اللغــة 

ــعب  ــى الش ــة ع ــادة الثقافي ــياق اإلب ــن س ــة ضم الكردي

الــدول  تحــاول  عــدة  ســنوات  "منــذ  قــال:  الكــردي 

الســلطوية املحتلــة لكردســتان فــرض ثقافتهــا ولغــة 

الشــعب الواحــد عــى الشــعب الكــردي، وتحــارب ثقافتــه 

ــه،  ــردي بثقافت ــن متســك الشــعب الك ــه، لك وتحظــر لغت

حــال دون تحقيــق هــذه الخطــط، وتشــهد روج آفــا 

ــة  ــم باللغ ــال التعلي ــرة يف مج ــة وكب ــوات مهم اآلن خط

الكرديــة".

فيــا تحدثــت كــويل حســن عــن بدايــة النظــام التعليمــي 

بعــد ثــورة روج آفــا، حيــث أشــادت بــدور مؤسســة 

اللغــة الكرديــة واملتطوعــن منــذ عــام 2011، يف بنــاء 

أســس وقواعــد التعليــم باللغــة الكرديــة وإعــداد املناهــج 

ــن  ــب املعلم ــن، وتدري ــارب اآلخري ــن تج ــتفادة م واالس

ــى اآلن. ــة حت ــرب دورات تعليمي ــايل ع ــات واأله واملعل

ليســتمر امللتقــى باملحــور الثــاين حــول "واقــع اللغــة 

الكرديــة يف أجــزاء كردســتان"، شــارك فيــه عــرب االنرنــت، 

الدكتــور يف األدب الكــردي مــن روجهــالت، هاشــم أحمــد 

زاده، ومــن باكــور الدكتــور يف اللغــة والفلكلــور الكــردي، 

رمضــان برتــف، ومــن باشــور الدكتــور يف اللســانيات، عبــد 

الوهــاب خالــد.

حيــث قيـّـم د. رمضــان برتــف يف البدايــة، تاريــخ محاربــة 

ــة  ــة والثقاف ــكيلها، للغ ــذ تش ــة من ــة الركي ــادة الدول وإب

والفلكلــور وكل مــا يخــص الشــعب الكــردي، وذلــك عــرب 

ــر  ــدف صه ــاليب، به ــة األس ــة وبكاف ــاريعها العنري مش

الشــعب الكــردي ضمــن الدولــة القوميــة، وعليــه أصبــح 

اليــوم واقــع اللغــة الكرديــة يف باكــور بلهجتيهــا الزازاكيــة 

ــى  ــر ع ــتمرار الحظ ــل اس ــر، يف ظ ــة يف خط والكرمانيجي

اللغــة.

واقــع  إىل  زاده،  أحمــد  هاشــم  الدكتــور  أشــار  فيــا 

ــز  ــي تتمي ــران، الت ــتان وإي ــة يف رشق كردس ــة الكردي اللغ

بتنوعهــا القومــي واالثنــي، وبــن أن االنصهــار حــدث 

ــام  ــرب النظ ــتان ع ــالم يف رشق كردس ــق اي ــض مناط يف بع

التعليمــي الــذي تفرضــه الدولــة باللغــة الفارســية، فيــا 

الحركــة األدبيــة والثقافيــة رغــم سياســات الدولــة اإليرانية 

مســتمرة، ومنهــا مؤسســة "فجــن" التــي تعتــرب مــن أكــر 

املؤسســات التــي تخــدم اللغــة واألدب والثقافــة الكرديــة. 

بلغتهــم  متمســكون  كردســتان  رشق  يف  الكــرد  لكــن 

ــم. وثقافته

فيــا شــارك دكتــور اللســانيات يف جامعــة نــوروز يف 

جنــوب كردســتان عبــد الوهــاب خالــد والــذي قيّــم 

واقــع التعليــم يف إقليــم باشــور كردســتان، حيــث كشــف 

أن النظــام التعليمــي الــذي تــم إنشــاؤه بعــد أعــوام 90 

وحتــى اآلن يعــاين مــن الكثــر مــن املشــاكل، منهــا عــدم 

ــوادر  ــدد الك ــص ع ــة، ونق ــادر علمي ــب ومص ــود كت وج

التعليميــة، باإلضافــة إىل أن وجــود لهجتــن رســميتن 

ــل  ــق عم ــة، يعي ــرف العربي ــا األح ــتخدم فيه ــي تس والت

املنظومــة التعليميــة.

"الصعوبــات  بعنــوان   فــكان  الثالــث،  املحــور  أمــا 

والتحديــات التــي تواجــه جامعتــي روج آفــا وكوبــاين، مــن 

ــن،  ــه كل م ــش في ــة"، ناق ــة الكردي ــم باللغ ــة التعلي ناحي

الرئيــس املشــرك لكليــة اآلداب والعلــوم االجتاعيــة، 

العلــوم  لكليــة  املشــرك  والرئيــس  داري،  دارويــن 

السياســية جيــان ســلو، والرئيــس املشــرك لكليــة العلــوم 

ــات  ــد اللغ ــس املشــرك ملعه ــة آرام حســن، والرئي الربوي

ــه  ــي تواج ــات الت ــات والتحدي ــم، الصعوب ــد إبراهي أحم

التعليــم الجامعــي باللغــة الكرديــة.

حيــث اجتمعــوا، عــى أن عــدم وجــود املصــادر والكتــب 

العلميــة، باإلضافــة إىل نقــص الخــربات ضمــن الــكادر 

التدريــي الجامعــي، وعــدم وجــود قامــوس شــامل لكافــة 

املصطلحــات العلميــة الكرديــة، مــن أهــم املعوقــات التــي 

تواجــه التعليــم باللغــة الكرديــة.

كــا شــددوا عــى أن حلقــة التعليــم مــا قبــل الجامعــي 

ــإن  ــذا ف ــزأ، وله ــدة ال تتج ــة واح ــي حلق ــي ه والجامع

تطويــر اللغــة والتعليــم وتأهيــل الطالب، يتطلــب التعاون 

ــة  ــة الكردي ــة اللغ ــم ومؤسس ــة والتعلي ــة الربي ــن هيئ ب

والجامعــات، وإعــداد املصــادر العلميــة واملصطلحــات 

ــي. ــص وأكادمي ــداد كادر مخت ــة وإع ــة الكردي باللغ

واختتم امللتقى بجملة توصيات منها:

الربيــة  الجامعــات وهيئــة  بــن  التنســيق  1- تعزيــز 

الكرديــة. اللغــة  ومؤسســة  والتعليــم 

2- بنــاء أداة لغويــة قويــة موحــدة عــى األقــل عــى 

ــا، أو أن  ــم وكاف له ــم دعــم قي ــا، وتقدي مســتوى روج آف

ــة. ــذه املهم ــة ه ــة الكردي ــة اللغ ــوىل مؤسس تت

3- عــى الجامعــات العمــل بجديــة عــى مشــاكل اللغــة 

الكرديــة املوجــودة، وخاصــة موضــوع املناهــج الكرديــة.

4- أن تــؤدي مؤسســة اللغــة الكرديــة دوراً قويــاً يف تعليــم 

ــاتذة الجامعات. أس

5- يجــب توضيــح السياســة اللغويــة للجامعــات، ويجــب 

عــى اإلدارة الذاتيــة أيضــا فعــل ذلــك.

عــى  الرســمية  الوثائــق  تكــون جميــع  أن  يجــب   -6

مســتوى جميــع العقــود وكليــات الجامعــات باللغــة 

الكرديــة.

7- إعطــاء الجامعــة األفضليــة واألهميــة للمتخرجــن 

ــا. منه

8- اختبــار مراحــل اللغــة الكرديــة يجــب أن يكــون رشطــاً 

أساســياً للتدريــس والتوظيــف يف الجامعــات

9- تفعيــل مركــز إعــداد املــواد واملناهــج الجامعيــة، 

وخاصــة يف مجــال الرجمــة.
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 الحرب الروسية األوكرانية ... هل من فرص للتسوية بعد عام عى اندالعها ؟

مــع إكــال الحــرب يف أوكرانيــا عامهــا األول، ال 

تبــدو يف األفــق نهايــة قريبــة ألكــرب حــرب بريــة 

يف أوروبــا منــذ الحــرب العامليــة الثانيــة.

ــن،  ــر بوت ــرويس فالدمي ــس ال ــرب الرئي ــد اعت فق

يف خطــاب مقتضــب ألقــاه خــالل مهرجــان 

وطنــي كبــر يف ملعــب لوجنيــي مبوســكو 

بــالده  أن  فرباير/شــباط،   22 األربعــاء  يــوم 

تحــارب حاليــا يف أوكرانيــا مــن أجــل "أراضيهــا 

التاريخيــة."

وأثنــاء ظهــوره الــذي دام بضــع دقائــق فقــط، 

ــا  ــل يف أوكراني ــي تقات ــه الت ــن بقوات ــاد بوت أش

ــورون  ــن فخ ــالة: نح ــجاعة وبس ــة وش "ببطول

ــم." به

ويف  بســاعات،  التريحــات  هــذه  وقبــل 

ــد  ــاعتن، تعه ــو س ــتمر نح ــة اس ــاب لألم خط

العســكري  هجومــه  مبواصلــة  أيضــا  بوتــن 

أوكرانيــا. يف  "منهجيــة"  بطريقــة 

وأكــد بوتــن أن الغــرب يريــد "إلحــاق هزميــة 

ــا"  ــا نهائي اســراتيجية بروســيا، أي القضــاء علين

األوروبيــن  وحلفائهــا  واشــنطن  محمــال 

ــقوط  ــراين وس ــزاع األوك ــج الن ــؤولية تأجي "مس

ضحايــاه."

كبــر،  وقــع  لــه  كان  بوتــن  خطــاب  لكــن 

ــق مشــاركة موســكو  ــن تعلي ــه أعل خصوصــا أن

ــرب  ــن أك ــلحة ب ــة األس ــدة ملراقب ــر معاه يف آخ

ــات  ــيا والوالي ــامل، روس ــن يف الع ــن نوويت دولت

نوويــة  تجــارب  بإجــراء  وهــّدد  املتحــدة، 

جديــدة إذا قامــت واشــنطن بذلــك أوال.

إلحــاق  "يريــدون  الــرويس  الرئيــس  وقــال 

هزميــة اســراتيجية بنــا، ومهاجمــة مواقعنــا 

ــا عــي أن  ــات واجب ــذا الســبب ب ــة، وله النووي

أُعلــن أن روســيا ســتعلّق مشــاركتها يف معاهــدة 

ــتارت." ــو( س )ني

وخففــت وزارة الخارجيــة الروســية مــن حــدة 

هــذا اإلعــالن مؤكــدة يف بيــان أن "روســيا تعتزم 

االمتثــال  وســتواصل  مســؤول  نهــج  التــزام 

عــى  املفروضــة  الكميــة  للقيــود  الصــارم 

األســلحة الهجوميــة االســراتيجية املنصــوص 

عليهــا يف املعاهــدة."

بدايــة آب/ أعلنــت يف  قــد  وكانــت روســيا 

أغســطس تعليــق عمليــات التفتيــش األمركيــة 

ــا العســكرية يف إطــار  ــا يف مواقعه ــط له املخطّ

االتفــاق، مؤكــدة أن هــذه الخطــوة جــاءت 

ــات  ــام عملي ــة أم ــل األمريكي ــى العراقي ردا ع

التفتيــش الروســية يف الواليــات املتحــدة.

وقــال وزيــر الخارجيــة األمريــي أنتــوين بلينكــن 

خفــض  معاهــدة  تعليــق  روســيا  قــرار  إن 

"مؤســف  واشــنطن  مــع  النوويــة  األســلحة 

ــى أن  ــدد ع ــه ش ــؤول"، لكن ــر مس ــة وغ للغاي

الواليــات املتحــدة مــا زالــت مســتعدة للحــوار 

ــة. ــذه القضي ــأن ه بش

ــراين، فولودميــر  ــس األوك ــال الرئي ــل، ق يف املقاب

زيلينســي، الخميــس 23 فرباير/شــباط، عشــية 

التــي  العســكرية  للعمليــة  األوىل  الذكــرى 

تشــنها روســيا يف بــالده، إن أوكرانيــا "ســتنتر" 

ــية. ــوات الروس ــى الق ع

ــي:  ــل االجتاع ــات التواص ــى منص ــاف ع وأض

"مل ننكــرس، تخطينــا الكثــر مــن املحــن وســوف 

ننتــر. سنحاســب جميــع الذيــن جلبــوا هــذا 

ــب  ــل والنه ــذا القت ــب وه ــذا الرع ــرش، وه ال

ــا." وهــذه الحــرب إىل أرضن

" وقــال زيلينســي إن "روســيا اختــارت طريــق 

القتــل واإلرهــاب، وســتتحمل الدولــة الروســية 

مســؤولية مــا ارتكبتــه."

مــن جانبــه قــال الرئيــس األمريــي جــو بايــدن 

إن موســكو لــن تنتــر يف حربهــا ضــد أوكرانيــا، 

العاصمــة  مــن  ألقاهــا  كلمــة  يف  مجــددا 

البولنديــة وارســو تشــبث بــالده بدعــم كييــف.

ــن بعــد  ــدن إىل وارســو مســاء االثن ووصــل باي

زيــارة مفاجئــة لكييــف، حيــث التقــى مــع 

ــذي  الرئيــس األوكــراين فولودميــر زيلينســي ال

يســعى للحصــول عــى مزيــد مــن األســلحة مــع 

ــع. ــروس يف الربي ــة ال ــتعداده ملهاجم اس

بايــدن إن واشــنطن تدعــم أوكرانيــا  وقــال 

دعــا تامــا مــع اقــراب الذكــرى األوىل للغــزو 

ــاح  ــي للجن ــم األمري ــد الدع ــا أك ــرويس ك ال

الرشقــي يف حلــف شــال األطلــي.

وشــدد بايــدن عــى أنــه "ال شــك أن التــزام 

ــف  ــع حل ــا م ــاه تحالفن ــدة تج ــات املتح الوالي

شــال األطلــي واملــادة الخامســة التــزام قــوي 

ال لبــس فيــه"، مشــرا إىل مبــدأ الحلــف الــذي 

يقــول إن الهجــوم عــى أي دولــة ميثــل هجومــا 

ــدول. ــع ال عــى جمي

وأضــاف "كل دولــة بالحلــف تعــرف ذلــك. كــا 

أن روســيا تعــرف ذلــك جيــدا، الهجــوم عــى أي 

دولــة هــو هجــوم عــى جميــع الــدول."

تسوية سياسية

يــأيت هــذا يف وقــت عرضــت بكــن رؤيتهــا 

ــالل  ــا خ ــزاع يف أوكراني ــية" للن ــوية سياس "لتس

زيــارة قــام بهــا وزيــر الخارجيــة الصينــي وانــغ 

ــباط. ــاء 22 فرباير/ش ــكو األربع ــي إىل موس ي

ــي يف  ــر الصين ــن الوزي ــس بوت ــتقبل الرئي واس

ــرويس ســرغي  ــه نظــره ال ــد لقائ ــن بع الكرمل

ــروف. الف

ــات  ــت الوالي ــد أن أعرب ــاء بع ــذا اللق ــأيت ه ي

عــن  األطلــي  شــال  وحلــف  املتحــدة 

قلقهــا مــن أن الصــن تســتعد لتزويــد روســيا 

باألســلحة ملواصلــة هجومهــا يف أوكرانيــا، يف 

اتهــام ســارعت بكــن إىل نفيــه.

ــية  ــة الروس ــت وزارة الخارجي ــا، قال ــن جهته م

يف ختــام املحادثــات الروســية - الصينيــة إن 

"الــرشكاء الصينيــن أطلعونــا عــى آرائهــم حــول 

ــة  ــة، إضاف ــة األوكراني ــة لألزم ــباب الجذري األس

ــيا." ــويتها سياس ــم لتس إىل مقارباته

ــث  ــدر حدي ــك النقاشــات "مل ي لكــن خــالل تل

أشــارت  كــا  محــددة"،  خطــة  أي  حــول 

الروســية. الخارجيــة 

وكانــت الصــن وعــدت بنــرش اقراحهــا بشــأن 

مبناســبة  األســبوع  هــذا  الســيايس"  "الحــل 

ــا  ــرويس ألوكراني ــزو ال ــدء الغ ــرى األوىل لب الذك

تعرضــت  والــذي   2022 شــباط/فرباير   24 يف 

ــات  ــن العقوب ــات م ــببه إىل موج ــكو بس موس

العاملــي  املــايل  النظــام  عــن  روســيا  لعــزل 

وحرمــان بوتــن مــن اإليــرادات الالزمــة لتمويــل 

حملتــه العســكرية.

وقــال مســؤول أوكــراين رفيــع املســتوى إن 

الحكومــة الصينيــة مل تتشــاور مــع كييــف أثنــاء 

ــا. ــالم يف أوكراني ــة للس ــا املقرح ــداد خطته إع

ــن أن أي  ــر م ــراين الكب ــؤول األوك ــذر املس وح

"الخطــوط  تتجــاوز  أال  يجــب  ســالم  خطــة 

ــك  ــا يف ذل ــف، مب ــا كيي ــي وضعته ــر" الت الحم

ــل  ــي تحت ــازل عــن أراض لروســيا الت عــدم التن

مناطــق يف رشق البــالد وجنوبهــا، وال ســيا 

ــرم. ــرة الق ــبه جزي ش

حشود روسية وتأهب أوكراين

ومــع اقــراب الذكــرى الســنوية األوىل للحــرب 

العســكرية  الحشــود  بــدأت  أوكرانيــا،  يف 

اســتعدادا  البــالد  الروســية تتدفــق إىل رشق 

ــة  ــم مقاطع ــاد حاك ــبا أف ــر حس ــوم كب لهج

األوكرانيــة. لوغانســك 

الغربيــة  العســكرية  املســاعدات  وبانتظــار 

وصواريــخ  قتاليــة  دبابــات  مــن  املوعــودة 

ــوم  ــن هج ــا لش ــأ أوكراني ــدى، تتهي ــدة امل بعي

مضــاد يف الربيــع مــن أجــل اســتعادة الســيطرة 

ــوات  ــة الق ــت يف قبض ــي وقع ــى األرايض الت ع

الروســية.

تداعيات الحرب

ومنــذ انــدالع الحــرب يف أوكرانيــا، شــهد العــامل 

تباطــؤا يف النمــو وزيــادة رسعــة التضخــم.

إن  لهــا،  تقريــر  يف  املتحــدة  األمــم  تقــول 

التضخــم املرتفــع يــؤدي إىل خفــض الدخــل 

الحقيقــي لــألرس يف البلــدان الناميــة واألقــل 

منــواً يف العــامل.

ــدان  ــاص يف البل ــكل خ ــال بش ــو الح ــذا ه وه

الناميــة، حيــث ينتــرش الفقــر ويظــل منــو 

املــايل  الدعــم  أن  حــن  يف  مقيــدا،  األجــور 

ــذاء  ــط والغ ــعار النف ــاع أس ــر ارتف ــل تأث لتقلي

يبقــى محــدودا.

والطاقــة،  الغــذاء  تكاليــف  ارتفــاع  أن  كــا 

ــة  ــة عــى بقي ــار إضافي ــه آث بســبب الحــرب، ل

االقتصــاد مــا ميثــل تحديــا للتعــايف الشــامل 

ــر األرس ذات  ــث تتأث ــا حي ــة كورون ــد جائح بع

ــب. ــر متناس ــكل غ ــض بش الدخــل املنخف

ــل طــرق التجــارة  ــة يف تعطي ومل تتســبب األزم

ــل  ــد وطــرق التجــارة فقــط، ب وسالســل التوري

ــاض النشــاط االقتصــادي  ــك إىل انخف أدت كذل

ــا وروســيا. ــن أوكراني يف كل م

عــى  اقتصاديــة  عقوبــات  فــرض  أدى  كــا 

وموانــئ  اإلنتــاج  دوائــر  واضطــراب  روســيا 

ــرات ســلبية عــى  ــا إىل تأث ــر يف أوكراني التصدي

ــة  ــادالت التجاري ــا التب ــة ومنه ــارة العاملي التج

ــة وكل مــن روســيا  ــدول العربي ــن ال ــرة ب الكب

وأوكرانيــا.

األورويب  واالتحــاد  للســام  الصــن  مقــرتح 

موســكو عــى  العقوبــات  يشــدد 

رحــب الرئيــس األوكــراين، فولودميــر زيلينســي، 

بنقــاط املقــرح الصينــي لوقــف إطــالق النــار، 

يف الذكــرى األوىل للحــرب الروســية األوكرانيــة.

وقدمــت الصــن مقرحــا مــن 12 نقطــة دعــت 

فيــه إىل إجــراء محادثــات بــن روســيا وأوكرانيــا، 

ــة. ــيادة الوطني ــرام الس ــب اح ــه يج ــة إن قائل

وقــال زيلينســي إن اقــراح بكــن يظهــر عــى 

مــا يبــدو "أن هنــاك احرامــا لوحــدة أراضينــا".

مــن جانبهــا قالــت وزارة الخارجيــة الروســية إن 

ــى  ــيادتها ع ــرف بس ــب أن تع ــوية يج أي تس

أربــع مناطــق تقــول إنهــا ضمتهــا إىل حكمهــا.

وأعلنــت موســكو، العــام املــايض، أنهــا ضمــت 

دونيتســك   - أوكرانيــا  مــن  مناطــق  أربــع 

ولوهانســك وخرســون وزابورجيــا - عــى الرغم 

ــا ال تســيطر بشــكل كامــل عــى  مــن أن قواته

ذلــك،  غضــون  املناطــق.يف  هــذه  مــن  أي 

اســتقبلت شــخصيات غربيــة املقــرح اســتقباال 

فاتــرا. وقــال األمــن العــام لحلــف الناتــو، ينــس 

ســتولتنربغ، إن بكــن "ليــس لديهــا الكثــر مــن 

املصداقيــة" ألنهــا "مل تكــن قــادرة عــى إدانــة 

الغــزو غــر الرشعــي ألوكرانيا".ويفتــح املقــرح 

ــل  ــكل قلي ــو بش ــدة ول ــة جدي ــي أرضي الصين

ــيا  ــاد روس ــن انتق ــن ع ــع بك ــوار، إذ متتن للح

ــا. ــا أوكراني لغزوه

وتــأيت املقرحــات الصينيــة بعــد زيــارة أجراهــا 

ــر الخارجيــة الصينــي، وانــغ يــي، ملوســكو  وزي

األربعــاء، التقــى خاللهــا بالرئيــس بوتــن.

وقــال زيلينســي، يف حديثــه يف مؤمتــر صحفــي 

األوىل  الســنوية  الذكــرى  مبناســبة  مطــول 

للغــزو، إن الخطــة الصينيــة كانــت "إشــارة 

مهمــة عــى أنهــا مســتعدة للمشــاركة".

عــن  تتحــدث  بــدأت  "الصــن  أن  وأضــاف 

ــيئ".وأردف  ــر الس ــس باألم ــذا لي ــا وه أوكراني

أنهــا  عــى  الصينيــة  املقرحــات  يــرى  أنــه 

ــه  ــال إن ــكار" وليســت خطــة ملموســة، وق "أف

ــلحة  ــدم أس ــن تق ــن ل ــد أن بك ــد أن يعتق يري

األمريــي،  الخارجيــة  وزيــر  لروســيا.وكان 

أنتــوين بلينكــن، قــال يف وقــت ســابق مــن 

هــذا األســبوع، إن بكــن تــدرس تزويــد روســيا 

باألســلحة والذخــرة - وهــو ادعــاء نفتــه بكــن 

بشــدة.كا قــال زيلينســي إنــه يعتــزم مقابلــة 

الرئيــس الصينــي يش جــن بينــغ ، لكنــه مل 

يذكــر تفاصيــل.ويف الـــ 24 مــن فربايــر/ شــباط 

ــن  ــرويس فالدميــر بوت ــم ال 2022، أرســل الزعي

االســتيالء عــى  بهــدف  أوكرانيــا  إىل  قــوات 

ــة زيلينســي. ــة حكوم ــف وإقال ــة كيي العاصم

لكــن الهجــوم عــى كييــف تــم صــده، ومتكــن 

الجيــش األوكــراين مــن اســتعادة بعــض املناطق 

ــح  ــيا، وأصب ــي وقعــت تحــت ســيطرة ورس الت

ــألرايض يف  ــة ل ــتنزاف طاحن ــرب اس ــراع ح ال

ــة. ــاس الرشقي ــة دونب منطق

حزمة عقوبات "أشد قسوة"

أقــر االتحــاد األورويب  عــى صعيــد متصــل 

ــيا،  ــد روس ــات ض ــن العقوب ــدة م ــة جدي حزم

بعــد مشــاورات اســتمرت حتــى اللحظــات 

الرئاســة  مــن  صــادر  بيــان  وفــق  األخــرة، 

الســويد  تتوالهــا  والتــي  لالتحــاد  الدوريــة 

حاليــا.

وجــاء يف البيــان "معــا جميعــا، وافــق األعضــاء 

عقوبــات  فــرض  عــى  األورويب  االتحــاد  يف 

ــدى،  ــد م ــوة واألبع ــد قس ــد األش ــدة، تع جدي

ملســاعدة أوكرانيــا يف الحــرب".

ــر  ــة توي ــى منص ــور ع ــان املنش ــاف البي وأض

صــف  يف  موحــدا  يقــف  األورويب  "االتحــاد 

أوكرانيــا، والشــعب األوكــراين، وسنســتمر يف 

ــك". ــر ذل ــتدعى األم ــا اس ــا طامل ــم أوكراني دع

ــودا  ــدة، قي ــات الجدي ــة العقوب ــن حزم وتتضم

أشــد قســوة عــى الصــادرات، فيــا يتعلــق 

ــالوة  بالســلع ذات االســتخدامات املزدوجــة، ع

ــم  ــي تدع ــات الت ــى املؤسس ــات ع ــى عقوب ع

ــد  ــية، أو توري ــة الروس ــرش الدعاي ــرب، ون الح

ــيا. ــتخدمها روس ــي تس ــرات الت املس

وقــال دبلومــايس حــر اجتاعــات الــدول 

دارت  التــي  واملفاوضــات  الرسيــة،  األعضــاء 

خاللهــا، "مــا كان مطلوبــا هنــا هــو توجيــه 

ــا،  ــا مــع أوكراني ــا وتضامنن رســالة مبــدى توحدن

يف هــذا اليــوم املميــز".

هــي  الجديــدة  العقوبــات  حزمــة  وتعــد 

العــارشة ضــد روســيا، منــذ بدايــة الحــرب 

العــام املــايض، وقــد تــم تصميمهــا جميعــا 

لتقليــل القــدرات الروســية عــى متويــل حربهــا 

ــدات  ــن املع ــكو م ــان موس ــا، وحرم يف أوكراني

املطلوبــة  الغيــار  وقطــع  الالزمــة،  التقنيــة 

واألســلحة. العســكرية،  املعــدات  لصيانــة 

وشــملت الحزمــة الجديــدة إجراءات تســتهدف 

شــخصيات يقــول الغــرب إنهــا تــروج للدعايــة 

ــا  ــا أوكراني الروســية، وشــخصيات أخــرى تتهمه

بنقــل أطفــال أوكرانيــن إىل روســيا، وشــخصيات 

مســؤولة عــن إنتــاج املســرات اإليرانيــة التــي 

تســتخدمها روســيا يف الحــرب.

واســتهدفت الحزمــة أيضــا عــددا مــن البنــوك، 

وبينهــا بنــوك خاصــة - مثــل بنــك ألفــا، وبنــك 

مــن  اســتبعادها  وتــم   - الرقمــي  تينكــوف 

ــة،  ــالت البنكي نظــام ســويفت الخــاص بالتحوي

ــة  ــض حجــم التجــارة البيني ــم تخفي ــك يت وبذل

بــن روســيا وأعضــاء االتحــاد األورويب بنحــو 10 

ــورو. ــارات ي ملي

هل تؤذي العقوبات بوتن؟

يف  ســيتغر  الــذي  مــا  الواضــح  مــن  ليــس 

فهــو  بوتــن،  لحســابات  الطويلــة  الطريــق 

األمــر. يقــود  الــذي  الوحيــد  الشــخص 

ــي  ــربى، الت ــن الك ــة بوت ــزو خط ــد كان الغ لق

أقــل  ســوى  أحــد  استشــارة  دون  رســمها 

ــل  ــن قب ــة، م ــرات أمين ــل، ودون أي تقدي القلي

الشــخصيات القريبــة منــه، كــا علمنــا.

إخبــاره  مــن  بالخــوف  يشــعرون  إنهــم 

ترفــض  شــخصيات  تواصــل  لــذا  بالحقيقــة، 

الحــرب رسا، وبينهــم وزراء يف الحكومــة، عملهــا 

ــربرون  ــا ي ــزو، ورمب ــتمرار الغ ــم اس ــذي يدع ال

علنــا، ويشــجعونها. الحــرب 

ورغــم أن روســيا مل تحقــق نــرا رسيعــا يف 

ــب  ــه يف الغال ــن، إال أن ــع بوت الحــرب كــا توق

ســيتورط فيهــا أكــر بــدال مــن االنســحاب منهــا.

أعتقــد أنــه مــن الســهل القــول إن الشــخصيات 

قضــاء  اعتــادوا  والذيــن  روســيا،  يف  الريــة 

ــج  ــدن، أو التزل ــات ممتعــة بالتســوق يف لن أوق

ــد  ــن تجمي ــرىض ع ــعرون بال ــا، ال يش يف إيطالي

أصولهــم وحظرهــم مــن الســفر لــدول الغــرب.

ــا  ــول إليه ــيا أو الدخ ــن روس ــروج م ــى الخ حت

هــذه األيــام، يعــد أمــرا صعبــا، بالنســبة لهــم، 

ــه  ــوا؟ إن ــؤالء ان يفعل ــتطيع ه ــاذا يس ــن م لك

ــا. ــف متام ــر مختل أم

 BBC News 



www.pydrojava.net    / pyd.roj@gmail.com Hejmara 316 / 25 Sibat 2023 

YekîtiYa         Demokratîk

Hikumeta AKP-MHP'ê berpirsyar 
e, wê hesa bidin. Divê em bi vê za-
nibin. Ji ber vê yekê çi bikin jî wê 
nikaribin xwe rizgar bikin. Erdhej 
wê wan jî hilweşîne."

Divê gel bi xwe biryara çarenûsa xwe bide
'DIVÊ KES ASTENGIYA 
AKP-MHP'Ê NAS NEKE'
Dûran Kalkan diyar kir ku ji bo 
sivikkirina bandora erdhejê divê 
partiyên din hîn bêhtir çalak bin, 

bi rengê seferberiyê bixebitin û got, 
"Tifaqa Ked û Azadiyê kete nava 
hin hewldanan. Ew jî piştre bi gi-
raniya mijarê hesiyan. Dîsa jî karê 
ku dike baş e. Têne astengkirin. 

Muxalefet, Tifaqa Ked û Azadiyê, 
komele, sazî, saziyên alîkariyê divê 
qet guh nedin astengiyên faşîzma 
AKP-MHP'ê."

Şandeya perwerdeyê ya Rêveberiya 
Xweser di gera xwe ya dawîn de bi 
Yekitiya Perwerdeyê ya Almanyayê 

û gelek saziyên perwerdeyê re ci-
viya.
Şandeya perwerdeyê ya Rêveberi-

ya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûri-
yeyê di 6′ê Sibatê de serdana Alman-
yayê kir.
Şande ji hevseroka Yekitiya Mamos-
teyan Nesrîn Reşk û cîgira Deste-
ya Perwerde û Fêrkirinê ya Bakur û 
Rojhilatê Sûriyeyê Dîlber Yûsif pêk 
dihat.
Piştî rêzehevdîtin û gerên şandeyê 
bi kesayet û pisporên perwerdeyê re, 
şandeyê gera xwe ya dawî bi Yekitiya 
Perwerdeyê ya Almanyayê (IAMA) 
re pêk anî.
Hevseroka Yekitiya Mamosteyan 

Nesrîn Reşk bi rêveber û endamên 
Yekitiya Perwerdeyê ya Almanyayê 
re civiya. Her du aliyan nêrînên 
xwe li ser rewşa perwerdeyê û di-
bistanên li Bakur û Rojhilatê Sûri-
yeyê, bi taybet li gel bûyerên dawîn 
ên êrişên dewleta Tirk û erdhejê û 
bandoran wan li ser xebata perwer-
deyê anîn ziman.
Her du alî li ser rewşa pergala 
perwerdeyê, materyalên li Bakur û 
Rojhilatê Sûriyeyê û mekanîzmaya 
nirxandina xwendekaran axivîn.

 Şandeya perwerdeyê ya Rêveberiya Xweser gera xwe ya
 li Almanyayê bi dawî kir

Endama Însiyatîfa Gel a Bakur û 
Rojhilatê Sûriyeyê Ahîn Elî  ji ajan-
sa Hawar re diyar kir ku gelê herêmê 
di pêngava komkirina îmzeyan a ji 
bo azadiya fîzîkî ya Rêber Abdullah 
Ocalan de, pabendiya xwe ya bi ra-
manên Rêber Ocalan nîşan da. Ahîn 
Elî bal kişand ser tevlêbûna xurt a 
pêkhateya Ereb.
Însiyatîfa Gel a Bakur û Rojhilatê 
Sûriyeyê roja 22ʹyê Çileya borî bi 
dirûşma “Gelên Bakur û Rojhilatê 
Sûriyeyê banga rakirina tecrîda li 
ser Rêber Ocalan û pêkanîna azadi-
ya wî ya fîzîkî dikin” kampanyaya 
komkirina îmzeyan ragihand.
Heta 9ʹê Sibatê, 892 hezar îmze li 
Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê hatin 
komkirin.

Biryar bû ku kampanya 15ʹê Si-
batê bi dawî bibe, lê ji ber mijûl-
bûna şênî û saziyan bi komkirina 
alîkariyan ji bo mexdûrên erdhejê, 
dema kampanyayê hat dirêjkirin.
Endama Însiyatîfa Gel a Bakur û 
Rojhilatê Sûriyeyê Ahîn Elî di-
yar kir ku komîteyên şopandina 
kampanyayê ji partiyên siyasî û 
saziyên civakî yên bi pêşengiya 
TEV-DEMʹê pêk tê.
Ahîn Elî li ser rêveçûna kampan-
yayê got: “Destpêkê, komîte li ser 
asta bajar û navçeyên Bakur û Ro-
jhilatê Sûriyeyê hatine avakirin. 
Ya girîng ew e ku komîte li ser 
pêşniyarên şêniyan bi xwe hatine 
avakirin. Ev komîte derbasî hemû 
malan dibe û ji bo pêkanîna azadi-

ya fîzîkî ya Rêber Ocalan dixebite.”
Ahîn Elî beşdarbûna pêkhateyên Ba-
kur û Rojhilatê Sûriyeyê ji bo kam-
panyayê wiha nirxand: “Tevlêbûn 
xurt e. Tevlêbûna pêkhateyê Ereb 
xurt e, bi sedan şêniyan îmze kir û 
daxwaza rakirina tecrîdê kir.”
Ahîn Elî diyar kir ku kampanyaya 
komkirina îmzeyan li kantona He-
sekê bi dawî bû û di demên bê de dê 
li herêmên din jî bi dawî bibe. Her 
wiha anî ziman ku li herêma Cizîrê 
hejmara ku ji bo komkirina îmzeyan 
hatibû diyarkirin, derbas kirine.
Ahînê diyar kir ku gelê herêmê di 
pêngava komkirina îmzeyan de, 
girêdana xwe ya bi ramanên Rêber 
Abdullah Ocalan nîşan da û got tevî 
mercên ewlehî û erdhejê jî şêniyan 

bi israr û îradeyeke xurt kampanya 
domand û li ser vî esasî dema kam-
panyayê hat dirêjkirin.
Ahîn Elî îşaret pê kir ku li ser 
daxwaza şêniyên Bakur û Rojhilatê 
Sûriyeyê dema kampanyayê hate 
diyarkirin û bi bîr xist ku li Şamê jî 
kampanya didome.
Endama Însiyatîfa Gel a Bakur 
û Rojhilatê Sûriyeyê Ahîn Elî di 
dawiyê de got: “Em ê çalakî û tê-
koşîna xwe dewam bikin heta ku 
tecrîda girankirî ya li ser Rêber 
Ocalan bi dawî bikin û azadiya wî 
ya fîzîkî pêk bînin. Ya girîng ji bo 
me ew e ku helwest û daxwazên gel 
ên dijî tecrîdê nîşan bidin.”

Tevlêbûna kampanyaya komkirina îmzeyan ji bo azadiya 
fîzîkî ya Rêber Abdullah Ocalan berfireh dibe
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Rojnameyeke Siyasî� Rewşenbî�rÎ� û Civakî� ji aliyê Partiya Yekî�tiya Demokratî�k PYD ve tê weşandin

Divê gel bi xwe biryara çarenûsa xwe bide

Endamê Komîteya Rêveber a PKK’ê Dûran 
Kalkan beşdarî  di axaftineke xwe de li gel 
kenala Medya Haber, got: “Bila gel çarenûsa 
xwe bi xwe diyar bike û ji vê sîstema rantxu-
riyê rizgar bibe. Bigihêje wê asta ewlehiya 
siyasî ku afetên xwezayî nikaribe xisarê lê 
bike. Hewldanên me ji bo vê ne.”
 Dûran Kalkan bal kişand ser erdheja 6’ê 
Sibatê ya li Mereşê rû da û bandor li 11 ba-
jaran kir û got, “Bila rehma Xwedê li qurba-
niyan be, şîfa xêrê ji birîndaran re dixwazim. 
Êşa gelên Kurdistan, Tirkiye û Sûriyeyê par-
ve dikim.”
Kalkan işaret bi piştevaniya civakî kir û got, 
“Spasiya her kesî dikim ku piştevanî kir. Ji 
derve jî piştevanî hate kirin. Lê belê timî 
dewleta Tirk esas hate girtin. Halbûkî polîtî-
kaya vê dewletê ya li hemberî Kurdan tê 
zanîn. Nêzîkatiya AKP-MHP’ê ya li Kurdan 
tê zanîn. Hin hêzan karîbûn yekser alîkarî 
bi hêzên xwecihî û civakê re bikira. Ji xwe 
hinekan helwesteke şênber nîşan dan, go-
tin ku cihêkarî tê kirin, cihêkarî li Kurdan, 
Elewiyan, hêzên çep, demokratîk şoreşger 
tê kirin. Rêveberiya AKP-MHP ji xwe rêba-
za xwe ya êrîşa faşîst a topyekûn, terorê, 
tunekirinê, vê helwest û polîtîkaya xwe li ser 
erdhejê jî dewam dike.
Hewl dide pêşî li piştevaniya civakî, liv û 
tevgera civakî bigire. Wê demê gelek hêz 
û derdoran dikarîbû ev yek bidîta û li gorî 
wê tevbigeriya. Ez careke din ji bo gelê me 

dibêjim ku bila derbasî be. Bi rastî jî em ê 
êşa vê yekê veguherînin hişmendî, rêxistinî, 
piştevanî û li ser vê bingehê jî bikin têkoşîna 
demokratîk û rizgariyê.”

BÎRANÎNA ERDHEJA ÇALDIRANÊ YA 
1976’AN
Dûran Kalkan erdheja zivistana 1976’an a li 
Wan/Çaldiranê bi bîr xist û got, “Wê demê 
hîn bi rengê komê em hatibûn welêt. Ji hemû 
bajarên Kurdan bi komên ji pênc, deh kesan 
çûn cihê erdhejê û xebitîn. Ji Dîlokê hevalê 
Hakî çû û koordîne kir. Li ser karê di dema 
wê erdhejê de, li ser encamên wê tevgera 
me bi têkoşîna xwe em kir partî. Bi têkoşîna 
li hemberî encamên giran ên vê erdhejê jî 
em dixwazin bigihêjin serketinê, li ser bin-
geha azadiya fîzîkî ya Rêber Apo azadiyê 
û demokrasiyê bi dest bixin. Em dikarin vê 
bi ser bixînin. Nêzîkatiya rast bi vî rengî ye.”
Dûran Kalkan anî ziman ku li hemberî en-
camên giran ên erdhejê ew ê bi hemû hêza 
xwe têbikoşin û got, “Ji bo encamên wê sivik 
bikin, ji bo êşa gelê me sivik bikin, em gel 
û tevger çi pêwîst be em ê wê bikin, em ê 
têbikoşin. Bi dîtina me, helwesta rast bi vî 
rengî ye.”

‘DIVÊ GEL XWE JI VÊ PERGALA 
RANTXURIYÊ RIZGAR BIKE’
Dûran Kalkan ragihand ku beriya 45 salan 
çawa ew li ser encamên erdheja Wanê se-

kinîn, îrade û înîsiyatîfa gel li ser bingeha 
têkoşîna azadiyê afirandin, niha jî ew dixwa-
zin li ser encamên vê erdhejê heman enca-
man bi xurtî bi dest bixin. Divê gel çarenûsa 
xwe bi xwe diyar bike û xwe ji vê pergala 
rantxur û şêlandinê rizgar bike. Bila karibe 
xwe bigihîne asta ewlehiyeke siyasî ku ti 
afetên xwezayî nikaribe zerarê lê bike, der-
fetan baş bi kar bîne, parve bike û di nava 
kêfxweşiyê de bijî. Hewldanên me ji bo vê 
ne. Li ser vê bingehê em ê hewldanên xwe 
xurtir bikin.”

‘DESTHILATDARÎ WÊ HEWL BIDE ER-
DHEJÊ BI KAR BÎNE Û TEMENÊ XWE 
DIRÊJ BIKE’
Endamê Komîteya Rêveber a PKK’ê Dûran 
Kalkan di dewama axaftina xwe de destnî-
şan kir ku desthilatdariya AKP-MHP’ê wê 
hewl bide erdhejê ji bo xwe weke ‘xêrekê’ 
bi kar bîne, bi vî rengî temenê desthilatda-
riya xwe dirêj bike û got, “Divê rê ji vê yekê 
re neyê dayin. Nikarin vê bikin. Encamên 
erdhejê rastiya faşîzma AKP-MHP’ê raxist 
pêş çavan, maskeya wan anî xwarê, nîşanî 
her kesî da bê çi ne. Nikare baweriya kesî 
bi tiştekî din bînin. Ne li hundir ne jî li derve. 
Dibe ku hinek ji bo qezencê jê bike, parekê ji 
mêtingeriyê werbigire bi rûkenî nêzîk dibin, 
lê belê divê kes nebêje ku wê timî piştgiriyê 
bidin Tayyîp Erdogan. Lewma nikarin jê riz-
gar bibin.                                     ...>>>>


