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إذا قــدر لنــا أن نجيــب مبختــر شــديد عــى هــذا 

ــة  ــذري للذهني ــر ج ــع تغي ــن م ــل نح ــؤال: ه الس

الذكوريــة؟ فســوف تجيــب كل هــذه التجــارب: 

مــع تغيــر النظــام األبــوي. ال تســتطيع أن تكــون يف 

طرفــه. بالرغــم مــن أنــه تبــدو عــدة أجوبــة أخــرى 

ــوي واألمومــي.  ــن النظامــن األب ــراوح ب ت

نعــم لســنا مــع النظــام الذكــوري أو النظــام األبــوي 

ــل هــذه  ــة. ويف مث ــة الذكوري ــذي يكــرس الذهني ال

ــج يف  ــباب ونتائ ــها أس ــرض نفس ــي تف ــة الت القناع

الوقــت نفســه ومــن عــدة مجــاالت: 

ــن لحظــة  ــق م ــي تنطل ــة: الت ١/ االســباب التاريخي

إىل  األمومــي  املجتمــع  مــن  الحاســم  التحــول 

ــك  ــوي؛ وكان لذل املجتمــع الوضعــي أو النظــام األب

تداعيــات أحدثتهــا آلــة الحــرب نتيجــة امللكيــة 

ــن  ــة. ميك ــدن/ الدول ــام امل ــلطة ونظ ــة والس الخاص

ــك بالشــكل املوصــوف يف نظــام اســكندر  رصــد ذل

املكــدوين والحــروب التــي شــهدتها البرشيــة وصــوال 

اىل الحربــن العامليــن يف القــرن العرشيــن والحــروب 

الحاليــة التــي نشــهدها. النظــام االبــوي هو املســؤل 

ــه.  ــت كل تفاصيل ــا يســتدعي تثبي ــك مب عــن ذل

ــذي  ــث ال ــة العب ــه نتيج ــاخ وتداعي ــار املن 2/ انهي

التلــوث  مســألة  يف  االبــوي  النظــام  يحدثــه 

ــراري  ــاس الح ــاخ واالحتب ــر املن ــي وتغي االيكولوج

الــذي بــات مهــددا لعمــوم البرشيــة. وميكــن القــول 

بــأن ســباق التســلح وتعزيــز ســلطة التفــوق أحدثــا 

خلــاً يف الصناعــة الطبيعيــة لصالــح الربــح األعظمي 

ــة. ــرش والطبيع ــاب الب ــى حس ــا كان ع كيف

3/ دواعــي احتــكار مركزيــة النظــام العاملــي الــذي 

نعيشــه اللحظــة والــذي يعــد يف الوقــت نفســه 

ــايض.  ــرن امل ــعينات الق ــذ تس ــداً من ممت

ــدال  ــة ب ــة املركزي ــة القومي ــوذج الدول ــرض من 4/ ف

ــة  ــة القومي ــة. الدول ــم الدميقراطي ــاد األم ــن اتح م

ــة.  ــا الذهنيــة الذكوري ــدها وتحميه تجس

٥/ كــا يتعــزز الــرأي أخــراً يف نقطــة الجانــب 

النفــي التــي تــرك بتأثــرات عــى املســتوى الفردي 

ــول  ــى ط ــدم ع ــا نصط ــذي يجعلن ــخيص ال أو الش

الخــط ويف أدق املشــاهدات اليوميــة بهــذا النظــام 

املصفوفــات  مــن  العديــد  اىل  بــدوره  املنشــطر 

ــرأة  ــوح امل ــن طم ــد م ــا وتح ــف يف وجهن ــي تق الت

عليهــا  الذكوريــة  الوصايــة  انهــاء  يف  وتطلعاتهــا 

وخاصــة يف مجتمعاتنــا الرشقيــة. هــذه املصفوفــات 

التــي تتســر وراءهــا اســباب االقتصــاد وجعــل 

واالدارة  االقتصــاد  امــور  عــن  مســؤوال  الرجــل 

ــن  ــه بع ــر الي ــك ينظ ــف ذل ــل أي رأي يخال وتجع

ــك.  ــة والش الريب

كــا يحــاول النظــام األبــوي مــن خلــق الشــخصية 

املــرددة لــكل رأي ال يقبــل بســلطة النظــام األبــوي. 

ويعــزز ذلــك ردات الفعــل التــي تعــزز هــذا الــرأي؛ 

ــوري  ــام الذك ــباك النظ ــة يف ش ــراة عالق ــل امل وتجع

وعاجــزة عــن ابــداء الخطــوة التــي تعــر عــن 

ماهيتهــا كشــخصية وروح وعقــل وذهنيــة متحــررة 

تطويقــه  يجــب  بجســد  اختصارهــا  ومحاولــة 

ــائل. ــتى الوس ــه بش ــوف من والخ

يجــب تغيــر الصــورة النمطيــة هــذه عــر احــداث 

ــة.  ــة والتعليمي ــر جــذري يف املناهــج الربوي تغي

يجــب ان تحظــى املــراة كامــل حقوقهــا؛ فالحيــاة 

ــا  ــر. انن ــاخ يف خط ــر. املن ــا يف خط ــة كله البرشي

نعيــش يف زمــن العبوديــة املقنعــة. لــذا فإننــا 

ننتمــي اىل القناعــة التــي مفادهــا هــذا الشــعار: 

ــة. ــاة. الحري املــرأة. الحي
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 الحوار مع الكرد... الضغط عى تركيا ... عناوين 

 كونفرانس كيب تاون

عقــد يف مدينــة كيــب تــاون جنــوب أفريقيــا يومــي 28-

29 مــن شــهر شــباط 2023 كونفرانســاً تحــت “الحريــة 

لعبــد اللــه أوجــان، الســام واالســتقرار يف العــامل” نظمــه 

مجموعــة العمــل الكــردي لحقــوق اإلنســان يف جنــوب 

أفريقيــا بالتعــاون مــع املبــادرة الســورية لحريــة القائــد 

أوجــان مبشــاركة شــخصيات وممثلــن عــن أحــزاب 

سياســية ونقابــات عامليــة وبرملانيــن وشــخصيات ثوريــة 

شــاركت يف النضــال إىل جانــب نيلســون مانديــا، فضــاً 

عــن مشــاركة محامــي القائــد عبــد اللــه أوجــان ووفــد 

مــن املبــادرة الســورية لحريــة القائــد أوجــان و ممثلــن 

الدميقراطــي  االتحــاد  وحــزب  الذاتيــة  اإلدارة  عــن 

ومؤمتــر ســتار.

كونفرانــس جنــوب افريقيــا: ندعــو حكومــة 

دمشــق لبــدء املحادثــات مــع الشــعب الكــردي
ودعــت القــوى السياســية والشــخصيات االعتباريــة التــي 

شــاركت يف الكونفرانــس املنعقــد يف جنــوب أفريقيــا 

لعبداللــه أوجان…الســام  الحريــة   ” تحــت شــعار 

ــراس  ــي للكونف ــان الختام ــامل” يف البي ــتقرار يف الع واالس

ــع  ــات م ــدء املحادث ــق لب ــة دمش ــى حكوم ــط ع الضغ

ــردي. ــعب الك الش

املؤمتــر  وحــزب  إفريقيــا  جنــوب  حكومــة  “ندعــو 

الوطنــي األفريقــي الحاكــم وجميــع املنظامت السياســية 

والتقدميــة األخــرى إىل التمســك بالتزامهــا بدعــم قضيــة 

الشــعب الكــردي يف نضالــه مــن أجــل الحريــة والكرامــة 

ــان”. ــوق اإلنس ــة وحق والدميقراطي

و “ندعــو حكومــة جنــوب إفريقيــا و الحــزب الشــيوعي 

يف جنــوب افريقيــا و مؤمتــر نقابــات العــامل يف جنــوب 

ــة  ــية واالجتامعي ــكيات السياس ــع التش ــا، وجمي إفريقي

لبــدء  الســورية  الحكومــة  عــى  للضغــط  التقدميــة 

ــردي”. ــعب الك ــع الش ــات م املحادث

كونفرانــس جنــوب افريقيــا يؤكــد عــى دعــم نضال 

الشــعب الكــردي ألجــل الحريــة والدميقراطية

وطالبــت القــوى السياســية والشــخصيات االعتباريــة 

منظــامت  » جميــع  الكونفرانــس  يف  شــاركت  التــي 

التضامــن  إىل  إفريقيــا”  التضامــن وحكومــة جنــوب 

مــع قضيــة الشــعب الكــردي عــر الدفــاع عــن حقــوق 

ــة يف  ــى الحكوم ــط ع ــة ، والضغ ــان والدميقراطي اإلنس

ــر  ــة ع ــة الكردي ــل القضي ــل ح ــورية ألج ــة والس الرتكي

الوســائل الدميقراطيــة«.

“ناحــظ أن األزمــة الحاليــة يف الــرق األوســط ومحنــة 

كردســتان  لتقســيم  نتيجــة  هــي  الكــردي  الشــعب 

بشــكل تعســفي مــن قبــل القــوى االســتعامرية بريطانيــا 

ــة األوىل. ــرب العاملي ــاب الح ــا يف أعق وفرنس
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    فكر وآراء

في فلسفة األمة الديمقراطية 

 سيهانوك ديبو

اشــكالية املصطلــح مــرة أخــرى يف تعريــف األمــة الدميقراطيــة 

الكــردي عبداللــه أوجــان يف منحــى األمــة  يــرى املفكــر 

الدميقراطيــة باعتبارهــا الحــل القويــم ملشــاكل الرق األوســط، 

ومــن أجــل ضــامن فــك االرتبــاط العقــدي عــن الغــرب الــذي 

يجعــل مــن الــرق مطيــة نفايــات مجســمة باملشــاكل املعــدة 

انفجــاراً موقوتــاً يف اللحظــة التــي يريدهــا الغــرب ذاتــه، 

فرياهــا أنــه الحــل الدميقراطــي الــذي يــدل عــى كينونــة األمــة 

الدميقراطيــة، وعــى ظاهــرة إنشــاء املجتمــع لذاتــه كمجتمــع 

وطنــّي دميقراطــي. أي إنــه ال يعنــي التحــول إىل أمــة أو الخروج 

ــي تســتند إىل  ــة الت ــة وإمنــا االدارة الذاتي ــد الدول منهــا عــى ي

األفقيــة املجتمعيــة. بــل يعنــي انتفــاع املجتمــع بــذات نفســه 

ــه يف إنشــاِء نفســه كأمــة دميقراطيــة. والحــال هــذه،  مــن حقِّ

يتعــن إعــادة تعريــف األمــة.

ــط  ــد فق ــف واح ــود تعري ــدم وج ــارة إىل ع ــب أوالً اإلش يتوج

لألمــة. فلــدى إنشــائها ِبيَــِد الدولــة القوميــة، فــإّن أعــمَّ تعريف 

لألمــة هــو أنهــا أمــة الدولــة. وإذا كان االقتصــاد هــو العامــل 

ــة الســوق. يف  ــن تســميتُها بأم ــن املمك ــا، فم ــُد لصفوفه املَُوحِّ

حــن إن األمــة التــي يَُســود فيهــا القانــون هــي أمــُة القانــون. 

ــة  ــية واألم ــة السياس ــمياِت األم ــاق تس ــتطاِع إط ــام وباملس ك

ــن، فيُســمى  ــُده الدي ــذي يُوحِّ ــة أيضــاً. أمــا املجتمــُع ال الثقافي

ــث متــددت  ــك، حي ــل ذل ــة االســامية دلي ــّة واألم باألســاِس ِمل

ــن  ــة االســامية، فالدي ــة مســبقة للحــدود الجغرافي دون معرف

االســامي الــذي بــدأ يف شــبه الجزيــرة العربيــة مل تضــع نصــب 

ــند  ــارف الس ــن ومش ــتصل إىل الص ــرورة س ــا وبال ــا أنه عينه

وعــى تخــوب أوربــا الغربيــة ذاتهــا، وهنــا الجــواب ملــن يســأل 

ــة يف  ــدود الجغرافي ــي ح ــا ه ــن: م ــة نيوت ــد تفاح ــه وج وكأن

ــة؟. ــة الدميقراطي األم

أمــا األمــُة الدميقراطيــة، فهــي مجمــوع القوميــات واملذاهــب 

تتحــرر هــذه  الدولتيــة،  الســلطة  بفعــل  تقوقعــت  التــي 

املجموعــات مــن عنــارص ارتباطهــا األوليــة وتشــكل وفــق 

ــراد  ــه األف نُ ــذي يَُكوِّ ــُع املشــرتُك ال عقدهــم االجتامعــي املجتم

األحــرار واملجموعــات الحــرُة بإرادتِهــم الذاتيــة.

ــدة يف األمــة الدميقراطيــة، هــي اإلرادُة  والقــوة الاحمــة واملَُوحِّ

الحــرة والذهنيــة الثائــرة العنــر األكــر حســامً نحــو التطــور 

ــامء  ــرَر االنت ــذي ق ــع ال ــات املجتم ــراد ومجموع ــال ألف واالنتق

إىل نفــس األمــة.

ــة  ــرتاك يف اللغ ــة واالش ــن األم ــُط ب ــذي يرب ــوم ال ــام املفه بين

الدولــة  أمــَة  يَُعــرِف  فهــو  والتاريــِخ،  والســوق  والثقافــة 

القوميــة، مثــاً: مفهــوم األمــة العربيــة، ومفهــوم األمــة الرتكيــة، 

واملفهــوم املغيــب بســبب عــدم وجــود مســند الدولــة؛ األمــة 

طرُحهــا  أي  تعميمهــا،  ميكــن  ال  ســبق  مــا  وكل  الكرديــة، 

كمفهــوٍم وحيــٍد ومطلــٍق لألمــة. ومفهــوم األمــة هــذا، والــذي 

ــة.  ــة الدميقراطي ــاد لألم ــو مض ــيدة؛ ه ــرتاكيَة املش ــى االش يتبن

كــِر أّن هــذا  وإذا مــا الحظنــا قــول القائــد أوجــان: (نخــص بالذِّ

التعريــَف الــذي صاَغــه ســتالن بشــأِن روســيا الســوفييتية، هــو 

أحــُد أهــمِّ األســباِب الكامنــِة وراء انهيــاِر االتحــاِد الســوفييتّي. 

وإذ مــا لـَـم يتحقــْق تخطــي تعريــِف األمــِة هــذا الــذي صبَغتــه 

الحداثــُة الرأســامليُة بالطابــعِ املطلــق، فــإّن حــلَّ القضايــا 

الوطنيــِة سيســتمرُّ يف املعانــاِة مــن حالــِة تــأزٍم ال مخــرَج منهــا 

بــكلِّ معنــى الكلمــة. وكــوُن القضايــا الوطنيــِة ال تنفكُّ مســتمرًة 

حتــى اآلن وبــكلِّ وطأتِهــا طيلــَة ســياٍق ميتــدُّ ألكــر مــن ثاثــِة 

ــِف  ــٍة بهــذا التعري ــٍة كثيب قــروٍن بأكملِهــا، إمنــا هــو عــى عاق

ــق). ــِص واملطل الناق

َر لهــا الخضوع  وهــذا النمــط مــن املجتمعــات الوطنية التــي قُدِّ

ــت الســلطة  ــي تغلغلَ ــة، والت ــة الصارم ــة القومي لحــدود الدول

ــا  ــًة بقصفه ــح ســاذجًة ومغفل ــى أدق خاياهــا؛ كادت تصب حت

باأليديولوجيــاِت القومويــة والدينويــة والجنســوية والوضعيــة. 

ــة بالنســبة إىل املجتمعــات، هــو  ــة القومي أي إّن منــوذج الدول

ــة. يف  ــى الكلم ــكل معن ــتغال ب ــع واس ــبكة قم ــدة أو ش مصي

ــف  ــذ التعري ــب ه ــة يَقل ــة الدميقراطي ــح األم ــن إن مصطل ح

رأســاً عــى عقــب. فتعريــف األمــِة الدميقراطيــة غــريِ املرســومِة 

بحــدود سياســية قاطعــة، وغــري املنحــرِة مبنظــور واحــد فقــط 

ُ عــن رشاكــة  ــة أو الثقافــة أو الديــن أو التاريــخ؛ إمنــا يَعــرِّ للغُّ

الحيــاة التــي يَســودها التعاضــد والتعــاون فيــام بــن املواطنــن 

واملجموعــات عــى خلفيــة التعدديــة والحريــة واملســاواة. هــذا 

ويســتحيل تحقيــق املجتمــعِ الدميقراطــي، إال مــن خــاِل هكــذا 

ــق  ــة منغل ــة القومي ــع الدول ــن أن مجتم ــة. يف ح ــوذٍج لألم من

عــى الدميقراطيــة ِبُحكــِم طبيعِتــه.

ــي وال  ــع مناطق ــن واق ــر ع ــة ال تع ــة القومي ــث أن الدول حي

كــوين. بــل عــى النقيــض، فهــي تعنــي إنــكار كل مــا هــو كــوين 

أو مناطقــي محــي. ذلــك أن مواطَنــة املجتمــعِ النمطــي دليــل 

ــداً  ــع مقي ــذا املجتم ــش يف ه ــذي يعي ــان ال ــل االنس ــى جع ع

بأصفــاد صنعــت لــه الــدول التــي رســمت الحــدود قبــل مائــة 

عــام، و املثــري للشــفقة أن املطبــق بحقهــم هــذه الحــدود 

انتشــلوا هــذه القيــود وأدخلــوا أيديهــم وعقولهــم فيهــا. 

ــة متكــن مــن إعــادِة إنشــاِء  ــك، فاألمــة الدميقراطي ومقابــل ذل

ــي  ــعِ االجتامع ــن للواق ــا، وتُؤم ــرد مث ــوين؛ الُك ــِي والك املناطق

فرصــة التعبــري عــن نفســه وكيــف يعيــش، وتحقيــق املمنوعات 

التــي منعتــه أن ميــارس كنــه كينونتــه طيلــة ســنوات تغييبــه، 

ابتــاع  كقوميــة:  الُكرديــة  التغييــب  معــامل  أبــرز  ولعــل 

ــا: التحاجــز  ــريب؛ وثاني ــب الغ ــد الغري ــى ي ــة أوالً وع الجغرافي

ــي. ــب الرق ــى الغري ــرة ع ــذه امل ــي وه املجتمع

التعريــف  هــو  الدميقراطيــة  لألمــة  األنســب  والتعريــف 

املضمــوم للعنــارص التــي تــؤدي إىل نشــوء األمــة الدميقراطيــة 

األمــة  إىل  التطــور  ثالــوث  أو  العنــارص  وهــذه  ذاتهــا، 

الدميقراطيــة: الذهنيــة والوعــي والعقيــدة، فيعــاد صياغــة 

والعنــارص  واملذاهــب  القوميــات  مجموعــة  إىل  التعريــف 

املجتمعيــة التــي تعيــش يف بوتقــة (متحــدة) جغرافيــاً أو 

ــاطروها  ــدة وتش ــي وبعقي ــة وبوع ــدت بذهني ــياً، واتح سياس

عــى أســاس تحقيــق املســاواة والعــدل والحريــة وعليــه، 

فحــدود الديــن واللغــة والثقافــة والســوق والتاريــخ والسياســة 

ــامً  ليســت ُمَعيِّنــًة يف تعريــف األمــة هــذا، بــل تــؤدي دورا مجسِّ

ــة  ــة ذهني ــاء عــى حال ــف األمــة يف األســاس بن ال أكــر. وتعري

ــي. ــع دينامي ــم بطاب ــا، يتس م

ويف حــل القضيــة الكرديــة يقــول أوجــان: وفيــام يخــصُّ حــلَّ 

ــُن  ــديئُّ والثم ــايسُّ املب ــبيُل األس ــاً، فالس ــِة أيض ــِة الكردي القضي

والــذي ال يســتنُد إىل االنفصاليــِة أو العنــف، إمنــا ميــرُّ مــن 

ــدا  ــُع الطــرِق ع ــوِل بشــبِه االســتقاِل الدميقراطــّي. وجمي القب

ــايل  ــا، وبالت ــا وإمهالِه ــاِء القضاي ــؤدي إىل إرج ــبيِل ت ــذا الس ه

إىل توطيــِد االنســداِد العقيــِم أكــر، أو تفــي إىل تصعيــِد 

االشــتباكاِت وحصــوِل االنفصــال. وتاريــُخ القضايــا الوطنيــِة 

ــاِد  ــداِن االتح ــُم بل ــد. ونَعي ــذا الصعي ــى ه ــِة ع ــٌر باألمثل عام

ــا الســام خــال  ه ــى ضمــن أجــواٍء يعمُّ ــاِه والغن األورويبِّ بالرف

العقــوِد الســتِة األخــرية، بعدمــا كانــت مهــَد االشــتباكاِت 

لشــبِه  بقبولِهــا  ممكنــاً  أصبــَح  إمنــا  الوطنيــة؛  والنزاعــاِت 

االســتقاِل الدميقراطــّي، وبتطويرِهــا املواقــَف واملامرســاِت 

ــا  ــِة وقضاي ــِة والوطني ــَة لحــلِّ قضاياهــا اإلقليمي ــَة والخاّق املرن

ــو  ــُس ه ــة، فالعك ــِة الرتكي ــا يف الجمهوري ــا. أم ــاِت لديه األقلي

وتتويُجهــا  إكاملُهــا  املُــراُد  القوميــُة  فالدولــُة  رسى.  الــذي 

بسياســِة اإلنــكاِر واإلبــادِة بحــقِّ الكــرد، قــد زّجــت الجمهوريــَة 

يف معمعــاِن إشــكالياٍت ضخمــٍة ال تُطــاق، وأقحَمتهــا يف أجــواٍء 

ــأُ  ــي يُلَج ــاِت العســكريِة الت ــة، واالنقاب ــاِت املتواصل ــن األزم م

لهــا كلِّ عــِر ســنوات. وعليــه، فلــن تســتطيَع الدولــُة القوميــُة 

ــواِء  ــيَخ أج ــى، أو ترس ــعادِة والغن ــاِه والس ــوَغ الرف ــُة بل الرتكي

الســاِم الوطيــِد كجمهوريــٍة علامنيــٍة ودميقراطيــٍة طبيعيــٍة 

قانونيــة؛ إال متاشــياً مــع مــدى تخليها عــن كلِّ رضوِب سياســاتِها 

الداخليــِة والخارجيــِة تلــك، وتراُجِعهــا عــن مامرســاِت نظاِمهــا 

ذاك، واعرتاِفهــا بشــبِه االســتقاِل الدميقراطــّي لجميــعِ الثقافــاِت 

عمومــاً (مبــا يف ذلــك الثقافتــان الرتكامنيــُة والرتكيــة)، وللوجــوِد 

ــوص. ــِه الخص ــى وج ــرديِّ ع ــايفِّ الك الثق

طريــُق الحــلِّ الثــاين لشــبِه االســتقاِل الدميقراطــّي، هــو تطبيــُق 

ــاِق  ــى الوف ــُد ع ــِب وال يعتم ــاديِّ الجان ــكٍل أح ــه بش مروِع

ــتقاِل  ــبِه االس ــاَد ش ــُق أبع ــث يطبِّ ــة. حي ــدوِل القومي ــع ال م

ــك  ــاً بذل ن ــاّم، ُمَؤمِّ ــعِ مبعناهــا الع الدميقراطــيِّ عــى أرِض الواق

ــة. ــٍة دميقراطي ــرِد يف التحــوِل إىل أم حــقَّ الك

ال جــداَل أنــه يف هــذه الحالــِة ســتزداُد االشــتباكاُت ِحــّدًة مــع 

الــدوِل القوميــِة الحاكمــة، التــي لــن تعــرتَف بطريــِق التحــوِل 

أحــاديِّ الجانــِب إىل أمــٍة دميقراطيــة. ومقابــَل هجــامِت الــدوِل 

القوميــِة فـُـرادى أو َجمعــاً (إيــران – ســوريا – تركيا)، فــإّن الكرَد 

يف هــذه الحــاِل لــن يَِجــدوا أماَمهــم خيــارا ســوى »االنتقــال إىل 

وضــعِ الحــرِب والنفــريِ العــامِّ بهــدِف صــوِن وجوِدهــم والعيــِش 

بحريــة «. ولــن يتقاعســوا عــن تســخريِ قواهــم الذاتيــِة يف 

ــكلِّ أبعاِدهــا  ــٍة ب ــم إىل أمــٍة دميقراطي ــِر تحوُّلِه ــِق وتطوي تحقي

عــى خلفيــِة الدفــاِع الــذايتّ؛ إىل أْن تُفــرَز الحــرُب وفاقــاً مــا، أو 

ــَد االســتقال. يتوطَّ

يف مفهــوم اإليكولوجيــا املجتمعيــة أول افــرتاض يف املفهــوم 

البيئــي أن األنظمــة البيئيــة ليســت »مغلقــة «، وال تكفــي 

ــل  ــي يتفاع ــام بيئ ــكل نظ ــة، ف نفســها بنفســها بصــورة مطلق

مــع غــريه مــن األنظمــة األخــرى، والعــامل الطبيعــي يتكــون مــن 

شــبكة مــن األنظمــة البيئيــة أكرهــا املنظومــة البيئيــة العامليــة 

ــي eco-sphere« أو  ــال البيئ ــاعت تســميتها ب «املج ــي ش الت

»املجــال البيولوجــي .bio-sphere « وقــد غــرّي التطــور العلمــي 

ــة املفهــوم عــن العــامل الطبيعــي، ووضــع اإلنســان  ــم البيئ لعل

ــذي يجعــل اإلنســان »ســيدا « عــى الطبيعــة  مــن املفهــوم ال

ــه  ــارض تواج ــة يف الح ــك، فالبري ــس ذل ــرى عك ــور ي إىل تص

احتــامل وقــوع كارثــة بيئيــة يعود الســبب فيهــا تحديــًدا إىل أن 

اإلنســان يف ماحقتــه العميــاء واملندفعــة للــروة املاديــة أخــل 

ــن  ــي ال ميك ــة الت ــة البيئي ــدد األنظم ــة «، وه ــزان الطبيع »مبي

ــة أن تقــوم إال بهــا. ــاة البري للحي

وعنــر املــرأة أكــر حفاظــاً عــى الطبيعــة؛ ألنهــا األم حاملــة 

قيــم الرعايــة والرحمــة، وهــو مــا يــؤدي إىل مركزيــة األنثــى يف 

النهايــة. أي أن املــرأة ســتحرر نفســها مــن الثقافــة البطريركيــة 

األبويــة الذكوريــة إذا تحالفــت مــع »طبيعتهــا األنثويــة .«

واملفهــوم الــذي يربــط املــرأة بالطبيعــة ليــس بجديــد، فطاملــا 

صــور علــامء االجتــامع أن العــر األمومــي صــورت األرض 

ــن  ــرة م ــذه الفك ــت ه ــد أُحيي ــه، وق ــة كإل ــوى الطبيعي والق

ــم  ــن بينه ــن وم ــن االجتامعي ــد يف مامرســات اإليكولوجي جدي

املفكــر أوجــان. ومؤيــدو الحركــة النســائية املحدثــون يــرزون 

ــة  ــة يف حقيق ــن الطبيع ــرأة م ــرب امل ــة لق ــدة البيولوجي القاع

حملهــا لألطفــال وإرضاعهــم، كــام يشــكل التصــاق املــرأة 

باإليقاعــات والعمليــات الطبيعيــة توجههــا الســيايس والثقــايف.

ومــن ثــم تتمثــل القيــم »األنثويــة « التقليديــة يف مبــدأ 

املعاملــة باملثــل واملشــاركة والتنشــئة، وهــي قيــم »لينــة « ذات 

طابــع بيئــي، وإذا كانــت مثــة رابطــة »حتميــة « أو »طبيعيــة 

ــة  ــل بالبيئ ــة الرج ــألن عاق ــة؛ ف ــرأة والطبيع ــن امل ــط ب « ترب

ــا  ــا طبيعي ــر كائن ــرأة تعت ــام امل ــا شــديًدا، فبين ــف اختافً تختل

ــع  ــا، فعــامل الرجــل صناعــي مــن صن ــا ثقافي يعــد الرجــل كائن

اإلنســان، وهــو نتــاج اإلبــداع البــري ال اإلبــداع الطبيعــي؛ إًذا 

ــا، وتتفــوق  يتقــدم الفكــر يف عــامل الرجــل عــى الحــدس ترتيب

االهتــامم  يكــون  كــام  الروحانيــة،  عــى  املاديــة  القيمــة 

ــة. ــات الكلي ــن العاق ــر م ــة أك ــات امليكانيكي بالعاق

أحــد  املــادي  والطمــع  األنــاين  الســلوك  رفــض  كان  ملــا 

ــذا  ــعى ه ــد س ــي، فق ــب البيئ ــة يف املذه ــات الثابت املوضوع

املذهــب إىل تقديــم فلســفة بديلــة تقــوم عــى الرضا الشــخيص 

ــوازن مــع الطبيعــة. وبالفعــل يشــيع ربــط منــو االهتــامم  والت

االجتاعيــة  الفلســفة  فــإن  وعليــه  البيئيــة.  باملوضوعــات 

ــية: البيئيــة تنقســم إىل ثاثــة حقــول رئيس

األول هــو األخــاق البيئيــة، التــي تركــز عــى االلتــزام األخاقــي 

ــوي  ــاق الحي ــاه النط ــرى، وتج ــات األخ ــاه الكائن ــوين تج والقان

ككل، إىل جانــب، وبالتــوازي مــع، االلتــزام األخاقــي بــن البــر 

تجــاه بعضهــم بعًضــا.

الحقــل الثــاين هــو اإليكولوجيــا الجذريــة، التــي تتضمــن، 

 deepالعميقــة اإليكولوجيــا  بــن  واســًعا  جــدالً  بدورهــا، 

البريــة  »املركزيــة  مفهــوم  تنتقــد  التــي   ،  ecology

anthropocentrism « وتعتــره أســاس األزمــة البيئيــة، وبــن 

ــة،  ــة والرتاتبي ــر أن البطريركي ــي تعت ــة الت النســوية اإليكولوجي

التــي تــرى النســاء واألطفــال والطبيعــة يف منزلــة أدىن، مرتافقــًة 

ــن  ــن هذي ــة، هــام مســبِّبا هــذه األزمــة. يجمــع ب مــع الهيمن

االتجاهــن نقــٌد واســع الطيــف ملنتجنــا الثقــايف التاريخــي 

واآلين.

ــرون  ــا. واملنظِّ ــة املتمركــزة بريًّ الحقــل الثالــث هــو اإلصاحي

ــر  ــرة ع ــة الجائ ــات البري ــح املامرس ــة كب ــرون إمكاني ــا ي له

ســنِّ تريعــات جديــدة وتغيــري السياســة العامــة ومــا إىل 

ذلــك، دون الحاجــة إىل »ثقافــة ثوريــة « أو إىل تبــدالت يف 

ــا. ــزة بريًّ ــة املتمرك ــة الخلقي النظري

ووفــق مــا تقــدم نســتطيع تعريــف اإليكولوجيــا املجتمعيــة يف 

األمــة الدميقراطيــة: أنــه منــوذج لفــك هيمنــة الطابع الســلطوي 

ــة.  ــع بالدول ــيطرة املجتم ــن س ــا م ــايل اتباعه ــوري وبالت والذك

والســلطة التــي تنشــأ بفعــل الدولتيــة – القومويــة تلحــق 

الــرر باملحيــط الحيــوي أيضــاً، وتتعمــد عــى اخضــاع البــر 

ــم االجتامعــي عــى نطــاق واســع. للظل

*ال ميكــن أن تقســيم املحيــط الحيــوي والــذي يشــكل اإلنســان 

جــزءاً منــه وليــس ســيده إىل طبيعــي بــري وطبيعــي جامــد. 

ونحــن البــر جــزء مــن العــامل الطبيعــي ونحــن الــذي نلحــق 

الــرر مــن خــال قدراتنــا عــى شــعوذة الرمــز »طبيعــة ثانيــة 

».

*الرأســاملية والحداثــة الرأســاملية تتســلط مــن خــال مفاهيــم 

ــا الجــزء  ــايل تنظــر إىل الطبيعــة عــى أنه ــك فقــط، وبالت التمل

الــذي يســتطيع تســخريه مــن أجــل الربــح فقــط، وهــذا هــو 

الدمــار الــذي ســينهي البريــة نفســها بعــد اســتنفاذ الطاقــة 

ــة يف الطبيعــة. الخاق

ــا  ــن االيكولوجي ــدن، ولك ــور امل ــا بظه ــة عرن ــل أزم * ال تتمث

املجتمعيــة تســتدعي أن يكــون التــوازن بــن املــدن واملناطــق 

الريفيــة عــى حــد ســواء.

* مــرة بــن املــرأة و الرجــل، أي خلــل ال يضمــن هــذا التــوازن 

ــل  ــة يف خطــر داهــم، عــى األق ــا االجتامعي يجعــل االيكولوجي

ــة الســلطوية. دوام الذهني

ــول  ــي أن ال يتح ــوازن يقت ــباب، الت ــيخ والش ــن الش ــرة ب * م

ــم  ــل امله ــم الحام ــباب؛ فه ــه الش ــد يف وج ــلطويون إىل س الس

ــري. مــن أجــل التغي

* مــرة أخــرية بــن البيئــة االجتامعيــة والبيئــة الطبيعيــة، 

فخــروج اإلنســان مــن املجتمــع الطبيعــي إىل املجتمــع الوضعي 

كان عــر عقــد اجتامعــي وضعــه اإلنســان الحــر، ووفــق هــذه 

ــي  ــع الطبيع ــوع إىل املجتم ــب الرج ــي يتوج ــد االجتامع العق

ــة. ــإرادة وبنوعي ب

ــم  ــع العل ــي م ــون األفريق ــعب دوغ ــد ش ــق عن ــطورة الخل اس

أنــه توجــد املئــات مــن التفســريات التــي تخــص أســاطري 

ــد شــعب دوغــون (  الخلــق، لكــن أغربهــا وأمتعهــا كانــت عن

dogon ) يف أرض مــايل الحاليــة، بــدأ األمــر منــذ البدايــة مــع 

امــام ( Amma ) الــذي خلــق النجــوم مــن الطــن ثــم رماهــم 

ــا  ــط به ــة تحي ــة ملتهب ــرة طيني ــت ك إىل األعــى. الشــمس كان

حلقــات مــن النحــاس. القمــر كان أيضــاً مثــل الشــمس ولكــن 

ــمس.  ــع الش ــل م ــام فع ــر م ــرتة اق ــار ف ــامه بالن ــق ح الخال

ــت منطرحــة عــى  ــت أيضــا قطعــة مــن طــن وكان األرض كان

ظهرهــا، عندمــا رآهــا اللــه ( (Amma قــرر أن يضاجعهــا 

ــج املضاجعــة األوىل مــع  ــه بــر عــى شــاكلته، نتائ لتنجــب ل

ــد لهــم  ــه يتمنــى ولكــن ول ــم كــام كان الل االرض مل يكــن توائ

ــة مــن  ضبــع. غــري ان اللــه مل يفقــد األمــل، لقــد اعــاد املحاول

جديــد لتولــد لــه االرض هــذه املــرة توائــم مــع بعــض اســمهم 

نومــو ( Nummo ) وكانــوا لنصفهــم عــى شــكل الحيــة. لقــد 

اعطــوا أمهــم العاريــة تنــورة مــن جلدهــم، عليهــا كان مكتــوب 

ــة األوىل. ــن اللغ ــامت األوىل م الكل

ــى  ــر ع ــق ب ــن خل ــن م ــل أن يتمك ــد األم ــام) فق ــه (ام الل

شــاكلته مــن خــال مضاجعــة األرض، فقــرر أن يصنــع بنفســه 

ــوا  ــات كان ــذه املخلوق ــن. أوالد ه ــن الط ــبهائه م ــن ش زوج م

ــى. ــرى أنث ــر واألخ ــام ذك ــن أحداه ــم جهت ــون وله يخلق

اســطورة الخلــق عنــد شــعب دوغــون طويلــة للغايــة ومعقــدة 

وتفاصيلهــا يعرفهــا فقــط الكهنــة، ولكــن جوهرهــا قائــم عــى 

توضيــح صعوبــة خلــق إنســان كامــل وبــدون اخطــاء.*

مهــام تكــن هــذه األســاطري ومهــام تكــن منابعهــا ومهــام تكــن 

دالالتهــا، املهــم األهــم أن إرادة الخلــق؛ اإلرادة املجتمعيــة 

ــن  ــئول م ــي املس ــكل الوع ــي تش ــرة والت ــا الثائ ــر ذهنيته وع

ــوث األيديولوجــي  ــة. مــن خــال الثال خــال الراديغــام الثوري

يتــم التحــول إىل األمــة الدميقراطيــة محدثــة ضجــة تشــبه 

القيامــة البريــة، وهــذه املــرة يف الــرق األوســط ليكــون لــه 

مــرة أخــرى املكانــة التــي فقدهــا، واملكانــة التــي تصبــح كرتنــا 

األرضيــة أكــر توازنــاً وأكــر فاعليــة وتتحــرر فيهــا كل املكونــات 

ــي –  ــع األخاق ــول إىل املجتم ــى الوص ــة حت ــة والديني القومي

ــة. ــة الدميقراطي ــي يف األم اإليكولوج

املراجع

ــة: مــن حقــوق  ــان (محــرِّر)، الفلســفة البيئي ــكل زميرم -1 ماي

الحيــوان إىل اإليكولوجيــا الجذريــة، برتجمــة معــن شــفيق 

روميــة، سلســلة »عــامل املعرفــة 333-332 « ، طبعــة 3، 2006 .

-2 معن رومية، »اخرار الفلسفة «، معابر، شباط، 2007 

األمــة  حــل  و  الكرديــة  القضيــة  أوجــان،  عبداللــه   3-

الدميقراطيــة، ترجمــة : زاخــو شــيار، مطبعــة روناهــي، نيســان 

2013

4* حمــدي الراشــدي، أســطورة الخلــق عنــد مختلــف األديــان، 

مقالــة نــرت يف 9 آذار 2014 يف موقــع الذاكــرة االلكــرتوين.
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سياسة3

ما ميثله القائد أوجان هو أوسع بكثر من قضية حزب واحد أو شعب واحد

 علينا أن نفعل كل ما بوسعنا من أجل حرية أوجان

بتاريخ 14 شباط 2023 يف مدينة الحسكة وإثر الدعوة التي وجهها حزب 

االتحاد الدميقراطي PYD  لعقد )امللتقى السوري حول املؤامرة الدولية عى 

القائد أوجان(: األسباب والدوافع، سبل التصدي وتحقيق الحرية الجسدية 

للقائد. حر اللقاء أكر من 150 من  شخصية ممثلن عن القوى واألحزاب 

والشخصيات السياسية الوطنية والحركات النسوية وأيضاً من الفعاليات 

املجتمعية من كافة املناطق السورية التي استطاعت الحضور  وخال امللتقى  

ألقيت العديد من الكلامت  واملداخات للشخصيات السياسية  من سوريا 

وخارجها.

 يف هذا العدد ارتأينا أن نضع بن يدي القراء  األعزاء مقتضب من بعض  

املداخات القيّمة التي تعر عن النظرة السياسية والرؤية املستقبلية ملستقبل 

املنطقة يف ضوء اطروحات القائد عبدالله أوجاالن، وبنفس الوقت  ميثل 

التعبري الصادق ما يف داخل هذه الشخصيات فيام يتعلق باملطالبة والنضال 

ألجل الحرية الجسدية للقائد أوجان الذي دخل عامه 25 يف  السجن 

االنفرادي بجزيرة امرايل وبقضايا الحرية والدميقراطية.

ــد  ــى القائ ــة ع ــرة الدولي ــح املؤام ــر فض ــه ملؤمت يف كلمت

ــوري  ــار الث ــس التي ــة( رئي ــاث نعيس ــال )غي ــان, ق أوج

الســوري:

ــألمل  ــو ل ــة تدع ــن جه ــبة م ــن مناس ــوم ع ــدث الي  نتح

ــد  ــعي إىل مزي ــاؤل والس ــو للتف ــرى تدع ــة أخ ــن جه وم

مــن العمــل والنضــال, وهــذه املناســبة هــي مــرور حــوايل 

ــد ومفكــر ســيايس  ــع قــرن عــى خطــف واعتقــال قائ رب

ــه يف 15  ــم اختطاف ــث ت ــان(, حي ــه أوج ــد الل ــارز )عب ب

شــباط 1999 بتعــاون مــن دول الهيمنــة العامليــة وأجهــزة 

االســتخبارات يف كينيــا, ومنــذ ذللــك الوقــت يقبــع يف 

ــا هــذا  ــة, ويف عرن ــة تام ــرة إميــرايل يف عزل ســجن بجزي

مــن النــادر حجــز قائــد ومفكــر ســيايس يف جزيــرة وبعزلة 

تامــة, ومعنــى هــذا تحديــداً هــو أن القائــد أوجــان يعــر 

حقــاً وفعــاً عــن قضيــة شــعب وشــعوب وإقليــم وأوســع 

مــن ذلــك, وطمــوح هــذه الشــعوب هــو التحــرر, ولذلــك 

ــة  ــي أن الدول ــة يعن ــة تام ــرة وبعزل ــزه يف جزي ــإن حج ف

الرتكيــة تريــد أن تقــول أن قضيــة تحــرر الشــعوب ليســت 

عــى جــدول األعــامل, وعــى العكــس مــن ذلــك ســتعمل 

ــة أو طمــوح  ــة هبّ هــذه األنظمــة عــى القضــاء عــى أي

للشــعوب مــن أجــل تحررهــا.

 وأضاف نعيسة يف كلمته:

بهــذا املعنــى ميكــن أن نفهــم العاقــة بــن خطــف 

واعتقــال القائــد أوجــان وطريقــة عزلــه واحتجــازه, ولكن 

رغــم ذلــك فــإن القائــد أوجــان ليــس معــزوالً ألن قضيتــه 

ــم العمــل بهــا لعقــود مــن الزمــن,  ــه وطرحــه ت ومــا قال

وأطروحاتــه وأفــكاره حيــة يف قلــوب ونشــاطات حــركات 

سياســية وطبقــات شــعبية وشــعوب يف املنطقــة وأوســع 

مــن املنطقــة, لذلــك فليــدرك الطغــاة مــن جهــة والقائــد 

أوجــان أنــه حــر وقــوي ألنــه موجــود يف قلوبنــا ويف 

ــع بهــذه األنظمــة إىل اإلمعــان  ــا يدف نشــاطاتنا, وهــذا م

ــان  ــه أوج ــذي ميثل ــل ال ــوح واألم ــذا الطم ــامد ه إىل إخ

ــرة. ــا تفشــل يف كل م رغــم أنه

ــة  ــب يف الحري ــر والراغ ــى الثائ ــان: ع ــد أوج ــال القائ ق

أن يــدرك متامــاً أنــه يجــب أن تقــوم ثــورة التغيــري, 

ــكل األحــوال ســتقوم, ألن الشــعوب ال ميكــن أن  ــا ب وأنه

تســكت طويــاً عــى اضطهادهــا أو تهميشــها واســتغالها 

واســتعبادها, وال ميكــن تحــرر املجتمــع دون تحــرر املــرأة.

واختتم نعيسة كلمته بالقول:

ــه القائــد أوجــان هــو أوســع بكثــري مــن قضيــة  مــا ميثل

حــزب واحــد أو شــعب واحــد, لذلــك علينــا أن نفعــل كل 

مــا بوســعنا مــن أجــل حريــة أوجــان, ألن حريتــه تعنــي 

انعطافــة عــى طريــق تحــرر الشــعب الكــردي وشــعوب 

اإلقليــم, والنضــال مــن أجــل حريــة القائــد يعنــي متابعــة 

ــا, وهــذه هــي  ــة مــن أجــل تحررن الكفــاح بحــزم وفعالي

العاقــة بــن مــا ميثلــه القائــد أوجــان كرمــز وبــن 

ــك ســنتابع  ــم, لذل ــة تحــرر شــعوب املنطقــة واإلقلي قضي

هــذا النضــال والكفــاح مــن أجــل حريــة القائــد أوجــان 

وحريــة الشــعب الكــردي وشــعوب املنطقــة واإلقليــم 

ــى االنتصــار.   ــامل, وسنســتمر حت والع

مصطلح األمة الدميقراطية يتجاوز الصيغ القوموية التقليدية

قــال )فــراس قصــاص( رئيــس حــزب الحداثــة الدميقراطــي 

ــد  ــى القائ ــة ع ــرة الدولي ــح املؤام ــر فض ــه ملؤمت يف كلمت

أوجــان:

يف الذكــرى الرابعــة والعريــن ألرس املناضــل واملفكــر 

ــول أن  ــعني إال أن أق ــان ال يس ــه أوج ــد الل ــي عب األمم

هــذا املناضــل جــاوز وكــر إرادة الفاشــية الرتكيــة التــي 

مجتمعــه  عــى  أوجــان  تأثــري  تغييــب  إىل  طمحــت 

ــري  ــل الكب ــذا املناض ــول ه ــك ح ــن ذل ــدالً م ــعبه, وب وش

محبــي  كل  أوجعــت  التــي  املوجعــة  املناســبة  تلــك 

ــم  ــت أه ــفة تعاط ــية لفلس ــبة تأسيس ــان إىل مناس أوج

العناويــن والقضايــا التــي تفيــد يف منــح إنســان املنطقــة 

ــاً. ــاً وآمن ــراً ودميقراطي ــتقباً ح مس

وأوضــح قصــاص أوجــان يف جزيــرة إميــرايل حيــث يُعتقــل 

يف ظــروف قهريــة وانعزاليــة, أســس األوجانيــة التــي 

الســلطة واملجتمــع  حــددت وتعاطــت مــع عناويــن 

والدولــة مــن منظــورات مختلفــة, وأضــاف:

ــدة والفلســفة  ــات الجدي ــك املقارب هــذه املنظــورات وتل

ــغ  ــا صي ــد تفريغه ــا إدارة بع نظــرت إىل الســلطة بوصفه

الهيمنــة, ونظــرت إىل هــذه الســلطة متجــاوزة العاقــات 

الهرميــة الحاصلــة يف كل الســلطات السياســية بــأي مــكان 

مــن العــامل, ونظــر أوجــان إىل املجتمــع بوصفــه مجتمعــاً 

ــش  ــة, وتعي ــول وهيمن ــش دون ته ــاً يعي ــاً تعددي طبيعي

الســياق  هــذا  يف  نحــت  ببعضهــا,  معرتفــة  مكوناتــه 

ــه  ــن خال ــاوز م ــذي تج ــة ال ــة الدميقراطي ــح األم مصطل

التقليديــة, ووضــع رؤيــة جديــدة  القومويــة  الصيــغ 

ــي  ــر اإلثن ــرتاف باآلخ ــاس االع ــى أس ــوم ع ــة تق ومختلف

ــا  ــرأة ومتكينه ــار للم ــادة االعتب ــي, وإع ــي واملذهب والدين

يف أطــر أشــكال التمكــن املمكنــة, أمــا الدولــة لــدى 

ــا  ــة بصيغته ــة, الدول ــري مركزي ــة  غ ــي دول ــة ه األوجاني

الحاليــة دولــة ضعيفــة تفقــد صيغتهــا وصفتهــا وســمتها 

األساســية بوصفهــا أداة قهــر. لتصبــح أداة تنظيــم تعكــس 

ــة  ــر الدميقراطي ــا ن ــن خاله ــق م ــع, وتتحق إرادة املجتم

عــى أوســع مســاحة اجتامعيــة  دميقراطيــة التــي تبــدأ يف 

مجالــس األحيــاء بأصغــر مســاحة جغرافيــة ممكنــة, ثــم 

ــة  ــة وأفقي ــة مــن صيغــة عاقــات مرن تنطلــق الدميقراطي

وتتحــدد وفقهــا منــاذج الســلطة التــي تفــرغ مــن الهيمنــة 

ــح إدارة. لتصب

وقال قصاص يف ختام كلمته:

األوجانيــة وأوجــان القائــد العظيــم واملفكر والفيلســوف 

انتــرا عــى إرادة القهــر التــي أراد األتــراك مــن خالهــا 

ــر املناضــل أوجــان, ولكــن هــذا مل  ــد فك ــب وتحيي تغيي

يحصــل, انتــر أوجــان وفشــلت الفاشــية الرتكيــة, املجــد 

والحريــة  للمناضــل واملفكــر عبــد اللــه أوجــان.

مدرسة امرايل اعتمدت طريق الحل السلمي والدميقراطي املرشّف واملبديئ واملتعايش

 مع واقع الشعوب التاريخي واالجتاعي 

ســوريا  ملجلــس  املشــرتك  الرئيــس  درار(  )ريــاض  أكــد 

الدميقراطيــة أن االنعطافــة يف تاريــخ املنطقــة كانــت يف يــوم 

ــاص  ــر الخ ــه للمؤمت ــال يف كلمت ــث ق ــباط 1999, حي 15 ش

ــه أوجــان: ــد الل ــد عب ــة عــى القائ بفضــح املؤامــرة الدولي

ــد  ــخص واح ــد ش ــة ض ــرة دولي ــل مؤام ــت بالفع ــد كان لق

انتهــت باعتقالــه يف كينيــا ونقلــه إىل ســجن يف جزيــرة 

ــة  ــا, ونســتطيع أن نقــول أن أكــر مــن 40 دول إميــرايل برتكي

ــد شــاركت يف  ــارات ومنظــامت وأحــزاب وشــخصيات ق وتي

ــريك  ــق رصاع ت ــك خل هــذه املؤامــرة, وكان الهــدف مــن ذل

ــة الفلســطينية-  –كــردي يســتمر أطــول فــرتة ويشــبه الحال

اإلرسائيليــة, وكانــت العمليــة التــي أدت إىل اعتقــال الســيد 

عبــد اللــه أوجــان جــزًء مــن مخطــط كبــري ينشــد الهيمنــة 

عــى منطقــة جاهــزة ملزيــد مــن الراعــات واالنقســامات, 

لكنهــا أيضــاً كانــت مســتعدة عــر حــركات ثوريــة مــن أجــل 

ــلطوية  ــة والس ــدول القوموي ــة ال ــد هيمن ــي ض ــري عامل تغي

ــل  ــن أج ــة, وم ــاملية املتوحش ــة والرأس ــة الخارجي والهيمن

ــة أيضــاً. ــا الوطني ــة للقضاي ــة دميقراطي ــول مجتمعي حل

وأضاف درار:

لقــد كانــت شــخصية الســيد عبــد اللــه أوجــان ال تناســب 

مشــاريع قــوى الهيمنــة تلــك, لذلــك تآمــرت عليــه ووصمــت 

حركتــه باإلرهــاب زوراً, فقــد كانــت كل حركــة ثوريــة وطنية 

ــع  ــة توصــم باإلرهــاب, م ــوى الهيمن ــن ق تنشــد التحــرر م

اســتغال وضــع الحــرب البــاردة التــي كانــت مرحلــة تحــول 

عاملــي واســتقطاب بــن قــوى التحــرر ومشــاريع االســتعامر 

والهيمنــة, وقــد كان مــن بــن املتآمريــن كثــري مــن األتــراك 

ومــن الكــرد واليســارين والقوميــن, وكانــوا مغتبطــن جــراء 

ــدأ يســحب البســاط مــن تحــت  ــي ب ــد وطن اســتهداف قائ

نفوذهــم وأيديولوجياتهــم, فقــد كان أوجــان يشــكل خطــراً 

عــى مصالــح هــؤالء, ويفضــح لهائهــم وراء املنافــع الليراليــة 

ــفة  ــح فلس ــية, ويفض ــة الفاش ــاملية وللعقلي ــة الرأس للحداث

ــس  ــا نف ــا, إنه ــي ينتهجونه ــة الت ــة واألناني ــح واملنفع املصال

ــامل ورشق  ــعب يف ش ــورة الش ــا ث ــاين منه ــي تع ــة الت الحال

ــوا  ــن رض ــة الذي ــّي املعارض ــن مدعي ــه م ــا تاقي ــوريا وم س

باملهانــة والتبعيــة لقــوى الفاشــية والعــدوان وســكتوا عــى 

الجرائــم, وفرحــوا ملصائــب الســورين.

ــرت يف  ــة ظه ــرة الدولي ــذه املؤام ــاق ه ــح درار أن آف وأوض

ــق  ــات كشــفت عم ــن مرافع ــا ســطّره الســيد أوجــان م م

املؤامــرة عــى الكــرد يف اســتمرار سياســة اإلنــكار واإلقصــاء 

بــن  االســرتاتيجية  الوحــدة  مســار  ووقــف  اتجاههــم, 

ــة  ــد أرضي ــراك, ولتعقي ــرد واألت ــن الك ــة ب ــعوب وخاص الش

الخــاف والشــقاق لتســتمر أطــول فــرتة ممكنــة وتتجــذر إىل 

ــة, وأضــاف: ــاال نهاي م

الغــريب  التدخــل  ســيخدم  الــراع  هــذا  تجذيــر  إن   

االســتعامري كــام خدمهــم الــراع الفلســطيني اإلرسائيــي, 

فبإمــكان رصاع كــردي – تــريك أن يخــدم الهيمنــة وحســاباتها 

فــرتة طويلــة, وهــم يســعون نحــو بنــاء رشق أوســط جديــد 

أساســه الراعــات القوميــة والدينيــة والطائفيــة, لقــد 

ظهــرت حقيقــة هــذه التوجهــات يف كشــفه عــر املرافعــات 

ــري  ــه إىل اســتتباب الســام وتوف مــن ســجن إميــرايل, وتوجه

ــيد  ــائل الس ــرأ رس ــن نق ــك نح ــيايس, لذل ــل الس رشوط الح

أوجــان مــن هــذا الســجن يف حــل املســألة الســورية 

ــن  ــداءات املخّدري ــاع لن ــدم االنصي ــه, وع ــذا التوج ــر ه ع

بالشــعارات الثوريــة والتعابــري االنتهازيــة, تلــك التعابــري 

ــورة  ــى ث ــة ع ــج كارثي ــن نتائ ــرى م ــا ن ــت إىل م ــي أفض الت

ــن يف  ــة للفاعل ــوا مطيّ ــم إىل أن يكون ــت به ــعب, وانته الش

تقســيم البــاد ونهــب ثرواتهــا, وآخــر ذلــك مــا ظهــر بعــد 

زلــزال الفــاق الســوري مــن انفصــام بــن ادعــاءات املعارضــة 

وأفعالهــا, مــن تســيّب ومــن ضيــاع ومــن انعــدام روح 

ــم  ــعب له ــة الش ــه محاكم ــتحقون علي ــا يس ــؤولية, م املس

ومحاســبتهم.

ويف ختام كلمته قال درار:

ــة,  ــود واملقاوم ــى الصم ــرايل ع ــة إمي ــدت مدرس ــد اعتم لق

وعــدم االنصيــاع ملخطــط االندفــاع نحــو الهاويــة, بــل اعتامد 

طريــق الحــل الســلمي والدميقراطــي املــرّف واملبــديئ, 

ــي,  ــي واالجتامع ــعوب التاريخ ــع الش ــع واق ــش م واملتعاي

ــة,  ــاء األمــم الدميقراطي ــذي يحقــق أخــّوة الشــعوب وبن وال

وبنــاء الحيــاة التــي تؤســس للدميقراطيــة, دميقراطيــة األمــم 

ــة وكرامــة. املتعايشــة بســام وحري

الحريــة للمناضــل عبــد اللــه أوجــان, والحريــة لكافــة 

الفاشــية. املعتقلــن يف ســجون 
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إضاءة عى  املهرجان الثامن ألدب وفن املرأة

اختتمــت أمــس يــوم  الخميــس 2آذار/مــارس2023 ، 

فعاليــات مهرجــان أدب وفــن املــرأة الثامــن يف مدينة 

قامشــلو، بعــروض مرحيــة وقصائــد باللغــات الثاثة 

ــان  ــة إىل اإلع ــة، باإلضاف ــة الرياني ــة العربي الكردي

عــن الفائزيــن يف املهرجــان وتوزيــع الجوائــز.

شــارك العــرات مــن النســاء يف مســابقات املهرجــان 

الثامــن ألدب وفــن املــرأة بهــدف املــي نحــو تطويــر 

ــرأة  ــة امل ــعار "بثقاف ــت ش ــا، تح ــرأة وقلمه ــن امل ف

الحيــاة الحريــة سنجســد فــن الثــورة".

 بدورهــا قالــت الشــاعرة فــريوز رشــك عــن مشــاركتها 

الشــعر  يف املهرجــان  " طبعــت يل ديوانــن مــن 

وأعمــل عــى طبــع الديــوان الثالــث  يف الوقــت 

تحــت  بقصائــدي  املهرجــان  يف  شــاركت  الحــايل، 

ــاة  ــي تــرح معان ــوان عــر رســائل وغيمــة والت عن

ــذ  ــتمرة من ــرب املس ــة الح ــرب وخاص ــرأة يف الح امل

أكــر مــن عــر ســنوات، مضمــون قصيــديت كان يعــر 

عــن مــدى قــوة املــرأة يف بــادي وأن كل امــرأة تعتــر 

مناضلــة وجنديــة يف هــذه الحــرب ســواء كانــت 

مقاتلــة أم عاملــة أو ربــة منــزل فأنــا اعتــز بــكل 

ــاء". النس

وأكــدت أن مهرجــان أدب وفــن املــرأة فرصــة للكثــري 

ــن  ــن ف ــا هــو موجــود م ــن النســاء إلعطــاء كل م م

وثقافــة لديهــن "رســالتي لــكل امــرأة أن الطــرق 

أن  اســتطعنا  بقوتنــا  أمامــك،  مفتوحــة  أصبحــت 

نكــر كل القيــود والعقبــات التــي كانــت تقــف أمــام 

ــا". تطورن

"بالنضال نحصل عى الحرية"

الكاتبــة واملخرجــة واإلداريــة لفرقــة دارســن التابعــة 

ــة  ــت يف مقابل ــد  قال ــة أحم ــي، فاطم ــال الذهب لله

ــة املــرأة " jînha  " إن "فرقــة دارســن  لهــا مــع وكال

تضــم حــوايل مثــاين فتيــات، شــاركنا اليــوم يف مهرجــان 

أدب وفــن املــرأة بعــرض مرحيــة املــرأة حيــاة التــي 

تتحــدث عــن االنتفاضــة األخــرية يف إيــران ورشق 

كردســتان وحريــة املــرأة وخصلــة شــعرها التــي 

ــامل". ــاء يف الع ــع النس ــعلة لجمي ــت ش أصبح

وأضافــت "أردنــا مــن خــال هــذه املرحيــة أن نوجه 

رســالة للعــامل بــأرسه بــأن املــرأة ميكنهــا الوصــول إىل 

حريتهــا بنضالهــا وتقــي عــى الظلــم. نحــن كنســاء 

شــامل ورشق ســوريا ومبناســبة اليــوم العاملــي للمــرأة 

ــن يف  ــوايت ترغ ــات الل ــاء والفتي ــع النس ــاند جمي نس

مامرســة هوايتهــن وتثبــن مكانتهــن يف املجتمــع".

الهــال  أوضحــت عضــو يف حركــة  ومــن جهتهــا 

ــة ازدهــار جمعــة طاهــر  ــة املرحي ــي واملمثل الذهب

أنــه "كان يل الــدور األســايس يف املرحيــة والــذي 

جســد دور املــرأة التــي تخــى مــن املجتمــع بســبب 

ــة  ــا. مــن خــال املرحي ــذي مــورس عليه ــف ال العن

ســلطنا الضــوء بشــكل كبــري عــى جينــا أمينــي التــي 

قتلــت يف إيــران عــى يــد رشطــة األخــاق، ويف ختــام 

املرحيــة أوضحنــا للمجتمــع أن املــرأة يجــب أن 

ــات  ــري مجتمع ــتطيع تغي ــا لتس ــرة بفكره ــون ح تك

بأكملهــا وتنظــم نفســها أكــر، ويجــب عــى املــرأة أن 

ــع  ــة جمي ــا وحري ــا مــن أجــل حريته تســتمر بنضاله

ــاء". النس

"يجب أن تكون هناك خصوصية للكتابة النسوية"

وبدورهــا اعتــرت الشــاعرة مريــم متــر أن هــذا 

املهرجــان فرصــة للمــرأة ودافــع لهــا، إذ يعطــي 

جميــع  يف  إبداعهــا  وتنــر  تبــدع  لــي  مســاحة 

مضيفــًة  والتشــكيلية،  واألدبيــة  الفنيــة  النواحــي 

ــد  ــة قصائ ــان مبجموع ــال املهرج ــن خ ــاركت م "ش

تحمــل عنــوان "ورود مــن فــم الحــرب". النســاء 

بحاجــة إىل الدعــم مــن خــال هــذه الفعاليــات ألن 

النســوية". هنــاك خصوصيــة للكتابــة 

"نتمنــى  متــر  مريــم  قالــت  حديثهــا  ختــام  ويف 

ــة  ــنوات القادم ــال الس ــان خ ــذا املهرج ــتمرار ه اس

لنتمكــن مــن إيجــاد مهــارات املــرأة املخبئــة ونعمــل 

ــا". ــى تطويره ع

عــى  الجوائــز  توزيــع  تــم  املهرجــان  ختــام  ويف 

الفائــزات بالتسلســل حســب املســتوى األول والثــاين 

والثالــث، ففــي مجــال كتابــة القصــة القصــرية، حــازت 

عــى املرتبــة األوىل يف اللغــة الكرديــة هنــد عبداللــه 

الثالثــة ميديــا  املرتبــة  وتلتهــا زيــان حمــو، ويف 

ــى  ــل ع ــاء التسلس ــة ج ــة العربي ــا باللغ ــركات، أم ب

ــايل، خاتــون إبراهيــم، فاطمــة أحمــد، ازا  الشــكل الت

حســن، ويف مجــال املقالــة العربيــة فقــط حــازت عى 

ــد، والشــعر جــاء التسلســل  الجائــزة االوىل ليــى خال

ــى. ــد، ســامء العي ــة حمي ــة املــوىس، أي لزكي

ويف مجــال الشــعر فــازت الشــاعرة انهيتــا ســينو 

باملرتبــة االوىل تلتهــا الشــاعرة ســيلفانا ارارات، الجــن 

حمــو، ويف مجــال الفــن والرســم فــازت الرســامة 

ياســمن حســن باملرتبــة األوىل، بعدهــا يــارا حســكو 

باملرتبــة الثانيــة، والثالثــة كانــت مــن نصيــب جينــدا 

قجــو.

ــة أن  ــة التحضريي ــوة اللجن ــال عض ــن ب ــت أف وقال

ــن  ــة هــو "تجســيد لف ــاة، الحري ــرأة، الحي شــعار  امل

الثــورة" لــذا تــم اختيــاره شــعار للــدورة الثامنــة 

ملهرجــان فــن  املــرأة، وأكــدت عــى أن صــدى شــعار 

” Jin, Jiyan, Azadî” انتــر يف أرجــاء العــامل، ولذلك 

ــم مهرجــان املــرأة يف ظــل هــذا الشــعار  ــا تنظي أردن

الــذي تنــادي بــه كل النســاء يف شــامل ورشق ســوريا 

ــه”. ــه وحقيقت ــرأة مبضمون ــن امل ــط ف ــامل، ورب والع

وينظــم هــذا املهرجــان كل عــام، مبناســبة حلــول 

يــوم املــرأة العاملــي املصــادف لـــ 8 آذار؛ بهــدف 

دعــم مهــارات املــرأة الثقافيــة واألدبيــة، وحثهــا عــى 

ــوع  ــار التن ــارات مــن خــال إظه مامرســة هــذه امله

الثقــايف يف مناطــق شــامل ورشق ســوريا ودور املــرأة 

البــارز يف حاميــة الــرتاث الثقــايف الخــاص بــكل مكون.
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املرأة 5

منصة الفعاليات للحركات النسائية  يف شال ورشق سوريا تلغي املظاهر االحتفالية من فعالياتها 

حداداً عى ضحايا الزلزال  
املشــرتكة  الفعاليــات  منصــة  رصحــت 
للحــركات والتنظيــامت النســائية،عن برنامــج 
فعاليــات الثامــن مــن آذار، معلنــة إلغــاء 
كافــة مظاهــر االحتفــال؛ حــداداً عــى أرواح 

ضحايــا الزلــزال.
إعطــاء  الفعاليــات  برنامــج  وتضمــن 
ــارة  ــرى، إن ــدن والق ــة امل ــارضات يف كاف مح
مداخــل املــدن، وتعليــق يافطــات، باإلضافــة 
كل  يف  جامهرييــة  مســريات  لتنظيــم 

املقاطعــات.
جميــع  اُلغيــت  أنّــه  إىل  نوهــت  املنصــة 
الحفــات ،حــداداً عــى أرواح الضحايــا الذين 
فقــدوا حياتهــم تحــت أنقــاض الزلــزال الــذي 
ــن مناطــق شــامل كردســتان  ــري م ــر الكث دم

ــوريا. ــرب س ــامل غ وش

 فعاليات نسوية يف شال ورشق سوريا بقدوم يوم املرأة العاملي 

 شــهدت العديــد مــن مناطــق شــامل ورشق 

اليــوم  بقــدوم  نســوية  فعاليــات  ســوريا 

العاملــي للمــرأة .

ــدوم  ــبة ق ــج مبناس ــوية يف منب ــات نس فعالي

آذار  8

ــج،  ــة منب ــات 8 آذار يف مدين ــل فعالي تتواص

ــرتكة  ــات املش ــة الفعالي ــا منص ــي أطلقته الت

للحــركات والتنظيــامت النســائية يف شــامل 

ــي  ــت، والت ورشق ســوريا، يف 28 شــباط الفائ

بــدأت يف مدينــة منبــج منــذ 1 آذار الجــاري، 

عــى  املوجــودة  الحواجــز  عــى  بجــوالت 

لتعزيــز  نــدوات  وعقــد  املدينــة  أطــراف 

ــزور. ــر ال ــابات يف دي ــم الش تنظي

يف إطــار الفعاليــات املتعلقــة مبناســبة 8 آذار 

 Jin, ” اليــوم العاملــي للمــرأة”، تحــت شــعار“

ــة نحــو  ــاة، الحري Jiyan, Azadî املــرأة، الحي

ثــورة املــرأة”، نظــم تجّمــع نســاء زنوبيــا 

يف منبــج جــوالت عــى الحواجــز؛ لتهنئــة 

عضــوات وأعضــاء قــوى األمــن الداخــي، 

ــم. ــورود له ــم ال وتقدي

أرجــاء  الجولــة ضمــن  ذلــك  بعــد  لتبــدأ 

ــروراً  ــة، م ــرآب البلدي ــن م ــدءاً م ــة، ب املدين

مبشــفى الفــرات وصــوالً إىل مؤسســة جرحــى 

والتهنئــة  الــورود  قدمــن  حيــث  الحــرب، 

العاملــي  “اليــوم  آذار   8 اقــرتاب  مبناســبة 

 Jin, ” للمــرأة”.، وســط ترديــد الشــعارات

الحريــة”. الحيــاة،  املــرأة،   Jiyan Azadî

ــد  ــزور يعق ــر ال ــابة يف دي ــرأة الش ــاد امل اتح

ــام 2022 ــنوي لع ــه الس اجتاع

ــابة  ــرأة الش ــاد امل ــد اتح ــزور عق ــر ال ويف دي

يف ديــر الــزور اجتامعــه الســنوي وخــرج 

بعــدد مــن التوصيــات مــن شــأنها تعزيــز دور 

ــن. ــابات وتنظيمه الش

،ســهى  االتحــاد  يف  اإلداريــة  وناقشــت 

والتحديــات  الســيايس  الوضــع  الســعيد، 

التــي تواجــه الــرق األوســط واملؤامــرات 

التــي تحــاك والتــي تعيــق مــروع األمــة 

الدميقراطيــة وهجــامت االحتــال الــرتيك عــى 

املنطقــة وقطعهــا مليــاه نهــر الفــرات وتقــارب 

ــا. ــران مــع تركي ــق وإي حكومــة دمش

النضــال  تصعيــد  رضورة  عــى  وشــددت 

الــرتيك وهجامتــه  االحتــال  ضــد  الثــوري 

ــه  ــال الصمــود ومــا يرتكب عــى املنطقــة وجب

ــة وتغــري  ــة وثقافي ــادة بري ــم وإب مــن جرائ

دميغــرايف.

ثــم قــرأت الناطقــة باســم املــرأة الشــابة 

بخــط الوســط، عفــاف الخليــف، التقريــر 

لعــام  الشــابة  املــرأة  التحــاد  الســنوي 

ــام  ــات أم ــاب النقاش ــا ب ــح بعده 2022 ليفت

الحضــور حــول األمــور التنظيميــة واملشــاكل 

والصعوبــات التــي واجهــت الفئــة الشــابة يف 

ــام. ــال ع ــزور خ ــر ال دي

ــات  ــن التوصي ــد م ــامع بالعدي ــم االجت واختت

أبرزهــا:

1- تفعيل دورات مغلقة خاصة باملرأة

2-تفعيل دورات فكرية مفتوحة

3-حمات توعية ضد املخدرات

4-حمات توعية ضد تزويج القارصات

5-تفعيل دورات محو أمية خاصة باملرأة

6-زيــارات مــن قبــل املــرأة الشــابة للمجالــس 

واملؤسســات بديــر الزور

7-تفعيل دورات معلوماتية وحاسوب

ممثــات  قبــل  مــن  محــارضات  8-إعــداد 

املــرأة الشــابة بديــر الــزور

9- عقــد اجتــامع كل 6 أشــهر للمــرأة الشــابة 

عــى مســتوى ديــر الــزور.

مجتمــع  بنــاء  يف  الريــادي  املــرأة  دور   

دميقراطــي عناويــن محــارضات و اجتاعــات 

ــرأة  امل

يف إطــار فعاليــات الثامــن مــن آذار، شــهدت 

مــدن ونواحــي شــامل ورشق ســوريا، سلســلة 

نشــاطات مختلفــة؛ أجمعــت عــى الــدور 

الريــادي للمــرأة يف بنــاء مجتمــع دميقراطــي 

ــاد. ــف واالضطه ــن العن ــال م خ

يف ناحيــة جــل آغــا مبقاطعــة قامشــلو، نظمت 

بالتنســيق  الناحيــة  املــرأة مبجلــس  لجنــة 

ــوم  ــف بي مــع مؤمتــر ســتار محــارضة للتعري

ــري  ــه ودوره يف التأث ــن آذار وأهميت ــن م الثام

ــع النســاء . عــى نضــال جمي

كــام ونظــم مؤمتــر ســتار محــارضة يف ناحيــة 

ديريــك مبناســبة الثامــن آذار يف مركــز مؤمتــر 

ســتار بالناحيــة.

ــة عامــودا، فنظــم مركــز هــوري  أمــا يف ناحي

للثقافــة والفــن يف الناحيــة، معرضــاً للفــن 

مبشــاركة  اليدويــة،  واألعــامل  التشــكيي 

ــه ملســاعدة  عريــن امــرأة، وسرتســل عائدات

ــزال . ــن الزل ــن م املترري

كذلــك نظــم مؤمتــر ســتار، محــارضة وعــرض 

ســنفزيوين للتعريــف بالــدور النضــايل للمــرأة 

واملنجــزات التــي حققتهــا يف مناطــق شــامل 

ورشق ســوريا .

الشــابات يف  عــرات  خرجــت  كوبــاين  يف 

ــة  ــرية يف مدين ــهداء مبس ــل الش ــس عوائ مجل

ــن آذار. ــن م ــات الثام ــن فعالي ــاين، ضم كوب

أمــا يف الحســكة نظــم املركــز الثقــايف يف بلــدة 

ــاً  ــول، معرض ــة اله ــة لناحي ــرية التابع أم حج

فنيــاً، تحــت شــعار “إحيــاء الرســم هــو إحيــاء 

للــروح الثقافيــة”.

محــارضات تعريفيــة ب 8 مــن آذار وزيــارات 

تهنئــة بحلولــه يف حلــب ومنبــج وديــر الــزور

ويف حــي الشــيخ مقصــود مبدينــة حلــب، 

للتعريــف  محــارضة  ســتار  مؤمتــر  نظــم 

بتاريــخ املــرأة وماضيهــا النــرّي وســبب اختيــار 

يــوم الثامــن مــن آذار.

ــج، فقــد قامــت عضــوات  ــة منب ــا يف مدين أم

املدنيــة  واإلدارة  زنوبيــا  نســاء  تجمــع  يف 

ومنظــامت  وريفهــا،  ملنبــج  الدميقراطيــة 

املدنيــة،  واملجالــس  املــدين،  املجتمــع 

املــرأة  ومجلــس  السياســية  واألحــزاب 

الســورية، ومجلــس املــرأة العســكري، وقــوى 

األمــن الداخــي- املــرأة بزيــارات للمؤسســات 

ــات  ــات والعام ــاء الكادح ــكرية، والنس العس

ــن  ــن م ــول الثام ــم بحل ــع، لتهنئته يف املصان
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متفرقات 6

لحريــة القائــد أوجــاالن أهميــة بالغــة لعمليــة الســام يف 

الــرق األوســط

وجاء يف البيان الختامي لكونفرانس جنوب افريقيا  

ــوب  ــه إىل جن ــان يف طريق ــه أوج ــد الل ــيد عب " كان الس

إفريقيــا لطلــب اللجــوء الســيايس الــذي عرضــه نيلســون 

وكاالت  اعرتضتــه  عندمــا  ؛   1999 شــباط  يف  مانديــا 

اســتخبارات معينــة يف كينيــا يف 15 شــباط / فرايــر 1999 

، واختُطــف وُعصبــت عينــاه وتــم تســليمه إىل الســلطات 

الرتكيــة ؛ وُحكــم عليــه باإلعــدام يف محاكمــة غــري عادلــة 

أمــام محكمــة شــبه عســكرية ، لكــن الحكــم ُخفــف فيــام 

ــة  ــد ؛ ووجــدت املحكمــة األوروبي بعــد إىل الســجن املؤب

لحقــوق اإلنســان الحًقــا أن محاكمتــه يف تركيــا كانــت غــري 

عادلــة ؛

حيــث مل يُســمح للســيد عبــد اللــه أوجــان مبقابلــة 

محاميــه وأفــراد عائلتــه ملــدة عامــن وهــو مــا يعــد 

انتهــاكًا للقانــون الــدويل ؛

ندعــو الحكومــة الرتكيــة إىل تســهيل لقــاء الســيد عبــد الله 

أوجــان مبحاميــه وعائلتــه عــى وجــه الرعــة، ألن نظــام 

ــم  ــد األم ــع قواع ــارض م ــا يتع ــايل يف تركي ــاز الح االحتج

ــد  ــجناء )قواع ــة الس ــا ملعامل ــة الدني ــدة النموذجي املتح

ــا(. نيلســون ماندي

ــر  ــان أم ــه أوج ــد الل ــاق رساح عب ــدرك أن إط ــن ن "نح

بالــغ األهميــة لعمليــة الســام يف الــرق األوســط". 

و"نطالــب الحكومــة الرتكيــة باإلفــراج الفــوري عــن الســيد 

ــن الســجن". ــن م ــه أوجــان و الســجناء اآلخري ــد الل عب

كونفرانــس جنــوب افريقيــا: عــى الحكومــة يف تركيــا كــف 

ــا  ــف تهديداته ــى شــامل ورشق ســوريا ووق ــا ع هجامته

عــى الشــعب الكــردي

ودعــت القــوى السياســية والشــخصيات االعتباريــة التــي 

شــاركت يف الكونفرانــس املنعقــد يف جنــوب أفريقيــا تحت 

ــتقرار  ــام واالس ــه أوجان…الس ــة لعبدالل ــعار ” الحري ش

“جميــع  للكونفــراس  الختامــي  البيــان  يف  العــامل”  يف 

ــط  ــا للضغ ــوب إفريقي ــة جن ــن وحكوم ــامت التضام منظ

ــة للكــف عــن هجامتهــا املســتمرة  عــى الحكومــة الرتكي

واملمنهجــة عــى املناطــق الكرديــة يف شــامل ورشق ســوريا 

وشــامل العــراق والتــي تســتمر بــدون حســاب، و تعــرض 

ــاء  ــن بن ــف ع ــك الك ــر ، و كذل ــن إىل الخط ــاة املدني حي

ــك املناطــق”. ــاط العســكرية يف تل القواعــد والنق

الحوار مع الكرد... الضغط عى تركيا ... عناوين  يف كونفرانس كيب تاون

تجربة االدارة الذاتية  ونظام الكومينات حديث لقاء جمع وفد شال ورشق سوريا

 باملجموعة الدولية لبحوث العمل واملعلومات يف كيب تاون

ــوب  ــزور جن ــذي ي ــوريا ال ــامل ورشق س ــد ش ــى وف ألتق

أفريقيــا، باملجموعــة الدوليــة لبحــوث العمــل واملعلومات 

وناقشــا جوانــب الثــورة يف جنــوب أفريقيــا وشــامل ورشق 

ســوريا وتجــارب اإلدارة الذاتيــة يف التعاونيــات واالقتصــاد 

املجتمعــي.

خــال الزيــارة التــي يقــوم بهــا وفــد شــامل ورشق ســوريا 

العمــل  لبحــوث  الدوليــة  املجموعــة  مبمثــي  التقــى 

واملعلومــات

اســتقبل الوفــد مــن قبــل إدارة املؤسســة، ممثلــة بـــ شــون 

هاتينــغ، الــذي اســتهل اللقــاء بالحديــث عــن عمــل 

املؤسســة وأنهــا تعمــل عــى تعزيــز حــركات الطبقــة 

ــة  ــج تعليمي ــورات وبرام ــاث ومنش ــر أبح ــة وتوف العامل

الحــركات املجتمعيــة والنشــطاء والتشــكيات  إلفــادة 

العامليــة.

ــاد  ــزب االتح ــم ح ــة باس ــت الناطق ــا، إوضح ــن جانبه م

الدميقراطــي ســام بكــداش عــن كيفيــة تنظيــم املجتمــع يف 

شــامل ورشق ســوريا، وركــزت عــى الهيكليــة التنظيمية يف 

املجتمــع واتخــاذ الكومــن أساســاً يف النظــام املجتمعــي.

ــد  ــان عب ــة يف لبن ــل اإلدارة الذاتي ــدث ممث ــدوره، تح وب

ســوريا  شــامل ورشق  الثــورة يف  عــن  أحمــد  الســام 

ــي  ــامت الت ــاً الهج ــا وخصوص ــرت به ــي م ــروف الت والظ

ــن  ــا م ــش وغريه ــة داع ــل مرتزق ــن قب ــا م ــت له تعرض

املجموعــات املرتزقــة وكذلــك هجــامت االحتــال الــرتيك، 

إىل جانــب فــرض الحصــار عليهــا مــن قبــل االحتــال 

ــر. ــاق املعاب ــق وإغ ــرتيك وحكومــة دمش ال

أمــا الناطــق باســم املبــادرة الســورية لحريــة القائــد عبــد 

اللــه أوجــان، فرزنــده منــذر

فتحــدث عــن اتخــاذ شــعوب شــامل ورشق ســوريا، مــن 

أفــكار وفلســفة القائــد عبــد اللــه أوجــان أساســاً لهــم يف 

تنظيــم أنفســهم مــن مختلــف الجوانــب.

ولفــت إىل أهميــة أن تلعــب املجموعــة الدوليــة لبحــوث 

ــد  ــكار القائ ــر أف ــرياً يف ن ــات، دوراً كب ــل واملعلوم العم

ــا. ــوب أفريقي ــة يف جن ــن الطبقــات العامل أوجــان ب

ــغ عــن إعجابهــم  وخــال النقاشــات، أعــرب شــون هاتين

ــهاب يف  ــب باإلس ــكيلها وطال ــم تش ــي يت ــات الت بالكومين

ــذه  ــن ه ــتفادة م ــل االس ــن أج ــا، م ــة عمله ــة آلي رشح

التجربــة لتطبيقهــا يف مناطقهــم، كــام دعــا إىل التعريــف 

ــم  ــوريا ألنه ــامل ورشق س ــات يف ش ــام التعاوني ــر بنظ أك

أيضــاً يعملــون عــى تشــكيل التعاونيــات ولكنهــم يعانــون 

مــن الكثــري مــن األخطــاء أثنــاء التطبيــق العمــي، حيــث 

رشح الوفــد بشــكل موســع نظــام الكومينــات واالقتصــاد 

ــوريا. ــامل ورشق س ــات يف ش ــي والتعاوني املجتمع

ــغ، بأنهــم سيســعون  ــام اللقــاء، أكــد شــون هاتين ويف خت

ــة يف  ــامت العاملي ــام للمنظ ــذا النظ ــرح ه ــن ل جاهدي

ــع  ــل م ــة التواص ــى أهمي ــد ع ــام أك ــا، ك ــوب أفريقي جن

شــامل ورشق ســوريا للتعــرف أكــر عــى النظــام املوجــود 

ــا أيضــاً. ــوب أفريقي ــه يف جن ــاك واالســتفادة من هن

نظمت هيئة اإلدارة املحلية والبيئة يف شامل ورشق سوريا  يوم السبت 4 آذار 

وبالتنسيق مع منسقية املرأة يف اإلدارة الذاتية لشامل ورشق سوريا ومركز 

دراسات جنولوجيا، منتدى املرأة ودورها يف هيئة اإلدارة املحلية والبيئة 

يف شامل ورشق سوريا، وذلك تحت شعار “املرأة الحياة الحرية، نحو ثورة 

املرأة”مبشاركة نحو مئة وخمسن عضوة من األحزاب السياسية، والتنظيامت 

النسائية، وعضوات هيئة اإلدارة املحلية والبيئة .

وتضمن املنتدى جلستن، الجلسة األوىل مكونة من أربعة محاور، تناولت 

الحياة النّدية والرئاسة املشرتكة و دور املرأة يف بلديات الدول اإلسامية، 

وشامل ورشق سوريا بعد ثورة التاسع عر من متوز ألفن واثني عر كام و 

تضمن عرض سنفزيون حول دور املرأة يف بلديات العامل .

الجلسة الثانية تألفت من ثاثة محاور،تضمنت عاقة الطبيعة ودورها يف 

الحفاظ عى البيئة ونظام مكاتب املرأة يف البلدية وآلية عملها ودور املرأة يف 

أقسام البلدية”، و اسرتاتيجية عمل املشاريع واملروع النموذجي، والبلدية 

النموذجية

واختتم منتدى املرأة ودورها يف اإلدارات املحلية والبيئة يف شامل ورشق سوريا 

بجملة من التوصيات منها:

االستمرار يف الدعم والدفاع عن نظام الرئاسة املشرتكة والنضال من أجل 

تعميمه يف كل ساحات العمل املشرتك إعطاء محارضات توعوية يف كافة 

املؤسسات والنقاش املوسع حول نظام الرئاسة املشرتكة جعل مفهوم الحياة 

النّدية من أساس املفاهيم التي نعمل عليها يف العمل املشرتك، بقيادة النساء 

يف شامل ورشق سوريا جعل االيكولوجيا وحامية البيئة أسلوب حياة، توسيع 

مشاريع املرأة والعمل باسرتاتيجية والوصول إىل كافة النساء يف املجتمع، 

نقاش كافة مشاريع املرأة مع النساء يف الكومينات وأخذ مقرتحاتهن كأولوية 

يف العمل، العمل معاً كنساء إلنجاح مروع البلدية النموذجية لجعله معمامً 

يف كافة البلديات.

منتدى املرأة يف اإلدارات املحلية والبيئة التأكيد عى أهمية دور املرأة يف  قيادة وتغير املجتمع
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محليــات

منظات املجتمع املدين واتحاد الفاحن  يطالبون بتدخل دويل للضغط عى  انتهاكات االحتال الريك بحجز نهر الفرات
ــن يف  ــاد الفاح ــدين واتح ــع امل ــامت املجتم ــت منظ أدان

الرقــة، اســتمرار دولــة االحتــال الــرتيك بحبــس ميــاه 

نهــر الفــرات، وطالبــوا القــوى الدوليــة؛ بــرورة التدخــل 

ــة. ــايل املنطق ــاة أه ــد ملعان ــع ح ووض

تنديــداً بسياســات االحتــال الــرتيك إزاء حبــس ميــاه 

واتحــاد  املــدين  املجتمــع  منظــامت  أكــدت  الفــرات 

الفاحــن يف الرقــة عــر بيــان أّن “دولــة االحتــال تســتمر 

باتبــاع سياســة حــرب امليــاه، وســط صمــت القــوى 

الدوليــة.

ونــوه البيــان إىل الجفــاف الــذي يــرب املنطقــة وشــدد 

ــن واإلعــراف  ــة القوان ــرتيك لكاف ــال ال عــى تجــاوز االحت

الدوليــة

املــدين  املجتمــع  منظــامت  طالبــت  البيــان  ختــام  يف 

ــي  ــدة وحكومت ــم املتح ــة األم ــن يف الرق ــاد الفاح واتح

ــا  ــا وإلزامه دمشــق وبغــداد بالضغــط الفعــال عــى تركي

ــاه. ــم املي بتقاس

 أشــارالرئيس املشــرتك للمجلــس العــام يف 

ــد  ــة لشــامل ورشق ســوريا، فري اإلدارة الذاتي

عطــي، إن اإلدارة الذاتيــة مــع انفتــاح ســوريا 

عــى الــدول العربيــة رشيطــة مراعــاة مصالــح 

الســورين وحقوقهــم.

ــام يف  ــس الع ــرتك للمجل ــس املش ــّن الرئي وب

ــد  ــة لشــامل ورشق ســوريا، فري اإلدارة الذاتي

عطــي إن اإلدارة الذاتيــة مــع انفتــاح ســوريا 

ــاس  ــى أس ــن ع ــة، ولك ــدول العربي ــى ال ع

ــورين  ــوق الس ــح وحق ــع مصال ــاة جمي مراع

ــرب. ــروف الح ــن ظ ــرياً م ــوا كث ــن عان الذي

وأكــد عطــي أن القضيــة الســورية هــي قضية 

داعيــا الــدول الراغبــة يف األزمــة الســورية أن سياســية واجتامعيــة وتاريخيــة وإنســانية، 

تجــد حــل ســيايس جــذري للســورين وليــس 

حــل شــكي أو حســب مصالحهــم الشــخصية

القديــم  الــرويس  الحديــث  وبخصــوص 

الجديــد عــن التقــارب بــن حكومــة دمشــق 

إن  شــدد عطــي  الــرتيك  االحتــال  ودولــة 

التقــارب ليــس ملصلحــة الشــعب الســوري”، 

موضحــاً هــي مصالــح دوليــة، حيــث تســعى 

كل دولــة لتحقيــق مصلحتهــا، مشــرياً بــأن 

دولــة االحتــال الــرتيك تحــاول منــذ تأســيس 

هــذا  إفشــال  ـ  الذاتيــة  اإلدارة  مــروع 

املــروع الدميقراطــي، وتهــدد بشــكل دائــم 

ــي  ــيا الت ــع روس ــؤ م ــق، بتواط ــذه املناط ه

تعمــل عــى ضــامن مصالحهــا الخاصــة”.

ــّن عطــي “أن مصلحــة الشــعب الســوري  وب

تكمــن يف إنهــاء االحتــال الــرتيك لــألريض 

طاولــة  إىل  الســورين  وعــودة  الســورية 

الحــوار، ولــن يكــون هنــاك حــل للقضيــة 

يجــب  بــل  فقــط،  دمشــق  يف  الســورية 

أن يكــون منفتحــاً عــى جميــع مكونــات 

جديــد  دســتور  وفــق  الســوري،  الشــعب 

الســورين”. جميــع  حقــوق  يصــون 

املشــرتك  الرئيــس  أدان  حديثــه  ختــام  يف 

للمجلــس العــام يف اإلدارة الذاتيــة لشــامل 

اإلحتــال  دولــة  هجــامت  ســوريا  ورشق 

بفتــح  الدوليــة؛  القــوى  وطالــب  الــرتيك، 

تحقيــق للجرائــم التــي ارتكبهــا االحتــال 

املنطقــة. شــعوب  بحــق 

اإلدارة الذاتية مع االنفتاح عى أساس مراعاة مصالح السورين

االجتاع الدوري الثالث ملجلس حزب االتحاد الدميقراطي PYD يف أوروبا

ــة  ــا  يف نهاي ــي PYD يف أوروب ــاد الدميقراط ــزب االتح ــس ح ــد مجل عق

شــهر شــباط 2023اجتامعــه الــدوري الثالــث يف بوخــم األملانيــة بحضــور 

ــا وغالبييــة أعضــاء مجلــس الحــزب، ويــأيت هــذا  ادارة الحــزب يف أوروب

االجتــامع عــى وقــع حــرب عامليــة ثالثــة نعيــش مامحهــا ويتأثــر بهــا 

ــاً بعــد ان اضيــف اليــه الزلــزال الــذي رضب  ــامل أجمــع وخصوص الع

ــاي كردســتان. ــور وروجآف ــا يف باك مناطقن

ــى الوضــع الســيايس لشــامل ورشق ســوريا  ــاء الضــوء ع ــم الق ــام وت ك

والقصــف الــرتيك املتكــرر ملناطقنــا رغــم مــا تعيشــه املنطقــة مــن مــآيس 

جــراء كارثــة الزلــزال التــي رضبــت مناطقنــا، مصحوبــة بتســييس وصــول 

املســاعدات االنســانية واغــاق املعابــر بــن مناطــق االدارة الذاتيــة 

لشــامل ورشق ســوريا ومناطــق حكومــة دمشــق، وكذلــك مناطــق 

ــول  ــاش ح ــم النق ــة. وت ــن املحتل ــا يف عفري ــرتيك ومرتزقته ــال ال االحت

التوجيهــات السياســية التــي متخضــت عــن اجتامعــات املجلــس العــام 

.PYD ــي ــاد الدميقراط ــزب االتح لح

واســتكامالً لحملــة الحــزب يف أوروبــا لتفعيــل عملــه ونضالــه يف أوروبــا 

وتوســيع تأثــريه االجتامعــي بــن الجاليــة الكردســتانية وتنظيــم صفــوف 

رشائــح املجتمــع تــم الرتكيــز عــى العمــل مــن أجــل زيــادة لجــان الحزب 

يف الســاحات األوروبيــة. كذلــك تتوجــت أعــامل االجتــامع باتخــاذ باقــة 

مــن القــرارات والتوصيــات ووضــع خطــة عمــل للمرحلــة القادمــة.

وتخلــل االجتــامع الكثــري مــن النقاشــات واملداخــات مــن الرفــاق 

املجتمعــن لتقييــم العمــل التنظيمــي واالعامــي وكذلــك فئــة الشــبيبة 

ــع  ــا ووضــع مخططــات عمــل مــن شــأنها رف ــة والفــن يف أوروب والثقاف

ــبل. ــة الس ــد وبكاف ــة الصع ــى كاف ــا ع ــال يف أوروب ــوية النض س

 PYD ــي ــاد الدميقراط ــزب االتح ــرأة لح ــد مجلــس امل ــك  عق   إىل ذل

ــيايس  ــع الس ــش الوض ــذي ناق ــس وال ــامع األول للمجل ــا االجت يف أوروب

ــاول املخاطــر التــي  ــذي تن وفــق توجيهــات املجلــس العــام للحــزب وال

ــدأت مامحهــا  ــي ب ــة الت ــة الثالث يعيشــها العــامل يف ظــل الحــرب العاملي

ــعوب  ــا الش ــع فيه ــاملين تدف ــكرين رأس ــن معس ــدام ب ــم يف ص ترتس

الريبــة الدمويــة. كــام وتــم رصــد الوضــع الســيايس يف الــرق األوســط 

تحــت تأثــريات تلــك الحــرب وخصوصــاً يف ســوريا وشــامل ورشق ســوريا، 

ــة  ــن املحتل ــا يحــدث يف عفري ــزال، وم ــة الزل ــة كارث ــش أزم ــذي يعي وال

ــاكات. مــن انته

ويف ســياق آخــر ركــز اجتــامع مجلــس املــرأة عــى الهيكليــة التنظيميــة 

ــل  ــور عم ــأنها أن تط ــن ش ــي م ــرارات الت ــن الق ــة م ــاذ جمل ــم اتخ وت

ــة الدبلوماســية  ــا اللجن ــم تشــكيل اللجــان ومنه ــرأة، كــام ت ــس امل مجل

الســاحة  يف  الريــادي  املــرأة  دور  لتفعيــل  نشــاطاتها  ســتبدأ  التــي 

ــياً. ــياً ودبلوماس األوروبيــة سياس

ــة  ــس األول ملنظم ــري للكونفران ــة التحض ــى مناقش ــامع ع ــز االجت ورك

ــاً. ــينعقد قريب ــذي س ــي PYD ال ــاد الدميقراط ــزب االتح ــرأة يف ح امل
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ــات  ــتخدام ملف ــي باس ــان العراق ــان يف الرمل ــب نائب طال

وأوراق ضغــط اقتصاديــة ضــد تركيــا؛ نتيجــة شــح امليــاه 

ــاد. ــة للب ــرادات املائي ــة اإلي وقل

تداعيــات شــح امليــاه وقلــة اإليــرادات املائيــة للبــاد ومــا 

يرتتــب عليــه مــن احتامليــة عــدم وجــود موســم زراعــي 

يف فصــل الصيــف املقبــل عــى خلفيــة قطــع تركيــا مليــاه 

نهــر الفــرات عــن العــراق.

النائــب عــن دولــة القانــون جــواد الغــزايل حــذر مــن قلــة 

الــواردات املائيــة النابعــة مــن تركيــا وأشــار إىل أّن هنــاك 

خطــر كبــري جــداً بســبب ذلــك.

ــف  ــل الصي ــري إىل أّن فص ــؤات تش ــزايل أّن التنب ــّن الغ وب

املقبــل ال زراعــة فيــه مــام ســيؤثر عــى املســتوى املعيــي 

ألبنــاء املحافظــة الجنوبيــة الذيــن يعتمــدون عــى الزراعة

وأضــاف أنَّ العــراق مــن الــدول املتشــاطرة مــع دول 

ــد  ــديد ال يوج ــف الش ــال: لألس ــاه وق ــف املي ــوار مبل الج

ضغــط عــى هــذه الــدول وال ســيام الجانــب الــرتيك لنيــل 

ــاه. ــن املي ــراق م ــتحقاق الع اس

وقــال النائــب عــن دولــة القانــون إّن إمكانيــة الحكومــة 

اســتغال امللــف االقتصــادي مــع االحتــال الــرتيك إذ مييــل 

ــا  ــار دوالر لرتكي ــن ملي ــن وعري ــزان التجــاري إىل اثن املي

مقابــل مليــار دوالر للعــراق.

ــة  ــط والطاق ــة النف ــن لجن ــب ع ــال النائ ــه، ق ــن جانب م

باســم الغريبــاوي إّن العــراق دخــل مــا وصفهــا “مرحلــة 

ــاه .. وأضــاف إّن ثاثــن باملئــة  حرجــة” بســبب شــح املي

مــن االســتحقاقات املائيــة فقــط تدخــل البــاد مــا انعكس 

عــى محافظــات جنوبيــة ومنهــا واســط التــي تعــاين مــن 

تحّجــر الجــداول واألنهــر.

ودعــا النائــب عــن لجنــة النفــط والطاقــة إىل تحــرك 

ــتخدام  ــة إىل اس ــع، باإلضاف ــاه دول املنب ــايس باتج دبلوم

ــف  ــا املل ــدول، منه ملفــات وأوراق ضغــط عــى هــذه ال

االقتصــادي؛ ألنَّ العــراق معــرض لكارثــة بيئيــة وإنســانية 

يف حالــة اســتمرار شــح امليــاه بهــذا الشــكل، واصفــاً 

تحــركات وزاريت املــوارد املائيــة والخارجيــة بـ”الضعيفــة”.

ــات  ــف الجه ــن مختل ــرتيك م ــال ال ــة االحت وتحــارب دول

العســكرية واإلنســانية يف البلديــن ســوريا والعــراق إذ 

تقلــص واردات امليــاه عــن العــراق بحيــث ال يتجــاوز 

ــة  ــر دجل ــن نه ــب م ــرت مكع ــن م ــة وعري ــة وخمس مئ

ومئتــن وعريــن مــرت مكعــب مــن الفــرات يف الثانيــة مــا 

ينعكــس يف اتســاع ظاهــرة التصحــر والجفــاف، وتراجــع 

وانحســار مســاحات األرايض املزروعــة عــى نحــو واضــح 

ــوس. وملم

أعلنــت القيــادة املركزيــة األمريكيــة تنفيــذ 48عمليــة ضــّد مرتزقــة “داعــش” 

خــال شــهر شــباط الفائــت يف العــراق وســوريا.

وقــال بيــان ســنتكوم أن العمليــات أســفرت عــن مقتــل 22 مرتــزق واعتقــال 

25 أخريــن.

وأضافــت أنَّــه تــمَّ القيــام بـــ 15 عمليــة وأســفرت عن مقتــل 5 عنــارص واعتقال 

ــن  ــراً م ــل 17 عن ــة مشــرتكة أدَّت إىل مقت ــن يف ســوريا و 33 عملي 11 آخري

داعــش واعتقــال 14 آخريــن يف العــراق.

ــاءة  ــا، بكف ــكل كوري ــرال ماي ــة الج ــة األمريكي ــادة املركزي ــد القي ــاد قائ  وأش

ــرياً إىل أنَّ  ــة مش ــن العراقي ــة واألم ــوريا الدميقراطي ــوات س ــاين ق ــة وتف ومهني

ــمَّ اســتنزاف قــدرة املرتزقــة بشــكل كبــري. القتــال ضــد “داعــش” مســتمر وت

حكمــت محكمــة الجنايــات الخاصــة يف باريــس عــى 

فرنســية انضمــت ملرتزقــة داعــش بالســجن عــر 

ــن وتســعة  ــاد يف ألف ــادت إىل الب ــد أن ع ســنوات بع

ــال. ــات وســبعة أطف ــاث نســاء أخري ــع ث عــر م

ــن  ــن وثاث ــوز ذات اإلثن ــو ك ــية “ل ــت الداعش واعرتف

ــها  ــري نفس ــرت يف تفج ــا فك ــرة األوىل بأنّه ــاً” للم عام

ــررت  ــا ق ــة إىل أنّه ــة املحاكم ــارت يف جلس ــام أش ، ك

ــة يف ألفــن  تســليم نفســها لقــوات ســوريا الدميقراطي

ــن وتســعة  ــم تســليمها لفرنســا ألف ــة عــر وت ومثاني

ــر . ع

ــوز”  ــو ك ــن ل ــية “أماندي ــة الداعش ــدأت محاكم ــث ب حي

أول أمــس، وبعدهــا جلســة للنطــق بالحكــم يــوم أمــس 

ــس. ــات يف باري ــة الجناي يف محكم

وكانــت “لــو كــوز” غــادرت إىل ســوريا يف ألفــن وأربعــة 

داعــش  صفــوف  يف  ســنوات  خمــس  وبقيــت  عــر 

وتزوجــت مرتــن مــن مرتزقــن .

 وكانــت محكمــة الجنايــات بباريــس قــد رشعــت يف 

ــى  ــة تدع ــابة مغربي ــة ش ــت، يف محاكم ــباط الفائ 27 ش

“ضحــى.م”، بتهمــة االنضــامم إىل تنظيــم الدولة اإلســامية 

“داعــش” بــكل مــن ســوريا )نهايــة 2013(، والعــراق 

ــنة. ــجن لـــ30 س ــه الس ــث تواج ــف 2015(، حي )صي

ــتحاكم  ــى” س ــية، أن “ضح ــام فرنس ــائل إع ــرت وس وذك

ملــدة 3 أيــام عــى ارتباطهــا بالتنظيــم اإلرهــايب “داعــش” 

بــن 2013 و2017، حيــث أقامــت بســوريا والعــراق، ومــا 

تخلــل ذلــك مــن محــاوالت متكــررة لانضــامم إىل تنظيــم 

الدولــة.

مــن  البالغــة  املغربيــة  الشــابة  مــن  مقربــون  ورصح 

ــرف  ــول إىل التط ــا تح ــان م ــا رسع ــا، بأنه ــر 32 عام العم

يف األشــهر التــي ســبقت ســفرها األول إىل ســوريا، والــذي 

كان انطاقــا مــن املغــرب، حيــث مل يكــن عمرهــا آنــذاك 

ــا. ــاوز 23 عام يتج

وقــررت “ضحــى” التوقــف عــن دراســة “القبالــة”، حيــث 

ســافرت للعيــش مــع أجدادهــا يف املغــرب، ومــن هنــاك 

بــدأت رحلتهــا األوىل إىل ســوريا، عــر إســبانيا ثــم فرنســا 

ــذي  ــا األول، وال ــت زجه ــرية، التق ــذه األخ ــا، وبه إىل تركي

ــل  ــن أج ــزواج م ــا ال ــرتط عليه ــث اش ــا، حي ــل مهرب يعم

دخــول ســوريا.

الزوجــان  فــإن  تقاريــر فرنســية،  أوردتــه  ملــا  ووفقــا 

ــدة  ــر 2013، يف بل ــن نون ــارا م ــة شــهرين، اعتب ظــا قراب

“أطمــة” الســورية بالقــرب مــن الحــدود الرتكيــة، مضيفــة 

أنهــا عــادت إىل فرنســا يف ربيــع 214 بســبب حملهــا 

ــوم  ــات يف الي ــه م ــا غــري أن ــث وضعــت طف ــد، حي املعق

ــايل. الت

ــا  ــت إنه ــى، م”، قال ــة “ضح ــع املغربي ــق م ــاء التحقي أثن

ســافرت إىل ســوريا لـ”أســباب إنســانية”، قبــل أن تعــرتف 

برغبتهــا كذلــك يف االنضــامم إىل معســكر لتدريب النســاء. 

وبعــد عــام حاولــت مــن جديــد التســلل إىل ســوريا ســواء 

مــن فرنســا أو موريتانيــا أو املغــرب أو مقدونيــا، لكــن يف 

كل مــرة ترحلهــا الســلطات الرتكيــة.

ويف صيــف 2015، متكنــت مــع زوجهــا الجديــد وهــو 

تونــي رفقــة ابنــه البالــغ مــن العمــر بضعــة أشــهر، مــن 

ــة  ــة مروق ــة هوي ــتخدام بطاق ــوريا، باس ــور إىل س العب

مــن والدتــه )الرضيــع(، وأيضــا مجوهــرات مروقــة 

ــة. ــل الرحل لتموي

ــذي  ــت ال ــه يف الوق ــية، أن ــات الفرنس ــفت التحقيق وكش

كان يقاتــل فيهــا زوجهــا التونــي مــع “داعــش”، كانــت 

“ضحــى” تعمــل قابلــة يف العــراق وســوريا، حيــث أنجبــت 

غــادرت  ثــم  “الرقــة”،  مبدينــة   ،2016 ســنة  مولــودة 

لســيطرة  خاضعــة  مدينــة  إىل  وانضمــت  “داعــش”، 

الجيــش الســوري الحــر قبــل أن تعــر إىل تركيــا يف مــارس 

ــا. ــا إىل فرنس ــا وترحيله ــم اعتقاله ــاك ت 2017، وهن

ــن  ــروب م ــر 2021، اله ــى” يف 14 نوفم ــت “ضح وحاول

الســجن االحتياطــي يف “فريســنس”، حيــث حفــرت حفــرة 

ــا  ــكن، وبعده ــة وس ــتخدام ملعق ــا باس ــدار زنزانته يف ج

نزلــت مــن الطابــق الثــاين للســجن بواســطة حبــل مضفــر 

مبــاءات الفــراش ومابســها، لكــن قبــض عليهــا يف النهايــة 

موظفــي الســجن.

ــة  ــة”، ورشك ــا الحقوقي ــة تركي ــة “محكم ــت مؤسس قدم

الهــاي،  يف  الدوليــة  الجنائيــة  املحكمــة  إىل  محامــاة 

معلومــات ووثائــق إفــادات شــهود بشــأن الجرائــم ضــد 

اإلنســانية يف تركيــا

 Van Steenbrugge Advocaten ، ــة ــن مؤســس رشك وب

يوهــان فــان ديانــوت ، إن الوثائــق تخــص 463 مــن 

ــم  ــم ونقله ــم اختطافه ــخًصا ت ــب و59 ش ــا التعذي ضحاي

إىل تركيــا، مــن دول مختلفــة مــن العــامل، و209 أشــخاص 

ــا. يعيشــون خــارج تركي

الجارديــان  صحيفــة  ذكــرت  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 

ــن األوروبيــن  ــداً مــن الخــراء القانوني ــة، أن وف الريطاني

يف جميــع أنحــاء العــامل تقدمــوا بطلــب إىل املحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة يضــم حــاالت اختفــاء وترحيــل قــري، 

ــون  ــا والجاب ــا وكمبودي ــذت يف كيني ــات نف ــمل عملي تش

وألبانيــا وبلغاريــا ومولدوفــا ومنغوليــا وســويرا.

نواب عراقيون يدعون إىل استخدام الورقة االقتصادية يف وجه أنقرة ردأ عى ساسياتها

الجنائية الدولية تتسلم ملف انتهاكات حكومة أردوغان لحقوق اإلنسان

فرنسا تحكم بالسجن عرش سنوات عى فرنسية انضمت ملرتزقة داعش يف سوريا

القيادة املركزية األمركية: 48عملية ضد “داعش” يف سوريا والعراق خال شهر شباط 2023
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Armanca me ya pêşîn û dawî azadiya fîzîkî ya Rêber Ocalan e

Komîsyona Jinan a KNK’ê daxu-
yaniyek da û got: “Êdî Kurdistan bi 
hêza jinên Kurd û nirxên xwe ji bo 
çareseriyên pirsgirêkên gerdûnî dibe 
alîkar.”
Komîsyona Jinan a KNK’ê daxuya-
niyek nivîskî weşand û ev tişt got: 
“Xwişkên me li Rojhilatê Kurdistan, 
Belûcistan û Îranê bi dirûşmeya ‘jin 
jiyan azadî’ rêya siberoja xwe diyar 
kirin. ‘Jin jiyan azadî’ wek berhema 
keda hezaran jinên şehîdên şoreşa 
Kurdistanê, êdî bû malê hemû gelên 
Îran û cîhanê.”
Berfirehiya daxuyaniyê wiha ye:
 “Rewşa îro pir dişibe rewşa qonaxa 
îlankirina 8’ê Adara 1910’an. Ama-
dekarî ji bo şerekî dijwar wek îro di 
rojevê de bû. Di demek wisa de, 8’ê 
Adara 1910’an ji aliyê jina şoreşger 
Clara Zetkîn wek roja jinên kedkar 
ya cîhanê hat îlankirin. Clara Zetkîn 
bawer dikir ku bi pêşengiya berxwe-
dana jinan wekhevîbûna qedrê kedê 
di navbera jin û mêran de li hember 
mêtîngeriya kapîtalîzmê pêk bîne. 
Mixabin xeyala Clara Zetkîn û heza-
ran jinên şoreşger ên din, wek îro di-
yar dibe ku bi qasî ku tê xwestin pek 
nehat. 4 sal piştî îlankirina 8’ê Adarê 
yanî sala 1914’an şerê cîhanê yê ye-
kemîn pek hat û milyonan mirov ha-
tin kuştin, welat hatin têkbirin. Jin di 
wî şerî de du qat hatin perçiqandin. 
Êdî dewletên serdest herkes di bin 
navê neteweyetekê de mecbûrî şer 

kirin.
Di cîhana îro de em wekî salên di 
navbera 1910-14’an ber bi rewşek 
giran ve diçin. Bi taybet piştî şerê 
di navbera NATO û Rûsyayê de li 
ser Ukraynayê pevçûn, hevrikiya di 
nava dewletan de zêde û bi lez dibe. 
Jiyana mirovahî û xwezayê îro di 
bin xeteriyek mezin de ye.
Şerên  cîhanê yên 1’emîn û 2’emîn 
xilas bûn, lê mîrateya wan li ser 
Kurdistanê qet nesekinî. Hem şerê 
dewletên rojava û hem jî yên dew-
letên Tirkiye, Îran, Iraq û Sûriyeyê 
li ser Kurdistanê qet ranewestiyan. 
Sed sal in komkujî, talan, koçberî, 
asîmîlasyon li ser me Kurdan hate 
ferzkirin. Ji bo ku koka Kurdan ji 
bingeh de ji holê rakin siyasetek 
taybet ji li ser jinên Kurd pêk anîn.
Ev 40 sal in li Kurdistanê rewşeke 
bingehîn derket holê. Di nav 30 sa-
lan de têkoşînek bê mînak ya jinên 
Kurd jî rû da. Ev şoreş hem ji ser-
keftin hem jî ji binketinên berxwe-

dan û raperînên beriya xwe, gelek 
ders wergirt û berdewamiya pêkanîna 
xeyalên hezaran şehîdên jin û mêrên 
Kurdistanê bû. Di asta îro de jî jiyan li 
Kurdistanê bê jin nameşe.
Ev hêza mezin û modern îro Kurd û bi 
taybet jî jinên Kurd gihand qada nav-
neteweyî. Berhemên wê yên serkeftî 
di şerê li dijî DAÎŞ’ê de di pêşengiya 
YPJ/YPG di sala 2013-2014’an de li 
Rojava û Başûrê Kurdistan û bi taybetî 
jî li Ezîdxanê hêvî da Kurdan û cîhanê. 
Cara yekemîn e ku di dîrokê de Kurd 
wek hêza hêvî dikevin rojeva cîhanê. 
Heya îro jî ew hêvîbûyîna şoreşa jinên 
Kurd berdewam e. Bi taybet rastîya 
jinên Ezîdî nîşan dide ku jinên ku duh 
kole bûn, îro xwedî hêza parastinê ne. 
Li Rojavayê Kurdistanê tevî êrîşên bê 
navber ên dewleta Tirk, şoreş bi pêşen-
giya jinan bi berdêlên mezin her diçe 
mezintir dibe. Li Bakûrê Kurdistan her 
çiqas rejîma dagirker û faşîst a dewleta 
Tirk rê nade ti liv û tevgerê, berxwe-
dan bê navber didome. Jinên Kurd li 

hember dîktator Erdogan bi serbilin-
dî di nav berxwedanê ne. Li Başûrê 
Kurdistanê wek qada lîstokên siya-
seta navdewletî û dagirkerên herêmî 
wek Tirkiye û Îranê, civaka Kurd û bi 
taybetî jî jinên Kurd di nav lêgerînên 
nû de ne. Jinên Başûrê Kurdistanê êdî 
di jiyanê de nûbûyînê dixwazin.

Gel û jinên Kurd xwedî li keça Kurd 
Jîna derketin û heya niha bê navber 
dewleta Îranê dihejînin. Xwişkên me 
li Rojhilatê Kurdistan, Belûcistan û 
Îranê bi dirûşmeya ‘jin jiyan azadî’ 
rêya siberoja xwe diyarkirin. ‘Jin ji-
yan azadî’ wek berhema keda heza-
ran jinên şehîdên şoreşa Kurdistanê, 
êdî bû malê hemû gelên Îran û cîhanê.
Pişti 113 salan îlankirina 8’ê Adarê 
me bi hezaran şehîdan pêvajoya ku 
Clara Zetkîn ji bo jinan dayî destpê-
kirin, bi şoreşa xwe ya Kurdî pêş xist 
û îro di qonaxa şerê cîhanê yê 3’emîn 
de berhemên xwe vedigerînin ji bo 
jinên cîhanê. Li ser axa Kurdistan 
alternatîfa jinan hember serê cîhanê 
yê 3’emîn roj bi roj diyarker dibe. 
Êdî Kurdistan bi hêza jinên Kurd û 
nirxên xwe ji bo çareseriyên pirs-
girêkên gerdûnî dibe alîkar. Di vê 
rojê de em jinên şehîdên şoreşa wek 
Clara Zetkîn û tevahî şehîdên şoreşa 
Kurdistanê bi minnetdarî bi bîr tînin.
Ji bo pêşerojek azad em dibêjin her 
roj bi ‘jin, jiyan, azadî’ geş û xweş 
bin.”

Êdî Kurdistan bi hêza jinên Kurd pirsgirêkên gerdûnî çareser dike

Mala Êzidiyan a Herêma Cizîrê da 
zanîn ku hedefgirtina dewleta Tirk 
a dagirker ji fermandarên YBŞ′ê, 
Asayîşa Êzîdxanê re bi rêya bala-
firên xwe dewama metoda çeteyên 
DAIŞ′ê ye.
Mala Êzidiyan a Herêma Cizîrê tê-
kildarî hedefgirtina fermandarên 
YBŞ′ê û Asayîşa Êzîdxanê ji hêla 
dewleta Tirk a dagirker ve, daxuya-
niyek da.
Di daxuyaniya Mala Êzidiyan de ev 
tişt hate gotin:
“Dewleta Tirk a dagirker her tim li 
pêş çav û guhên cîhanê gelê me yê 
Şengalê dike hedef.
Gelo mafên me ya pirsînê tune ye 
ku çima dewleta Tirk a dagirker 
gelê me hedef digire û cîhan jî di-
bihîse û naaxive? Gelo exlaq di si-
yaseta cîhanê de ku diruşmên mafên 

mirovan hildidin winda bû?
Gelo cîhanê azarên Şengalê û qir-
kirina wê ji hêla rêxistina terorîst a 
bi piştgiriya dewleta Tirk ve dema 
serî dibirîn, jin direvandin û bi zin-
dî dixin axê ji bîr kir? Hedefgirti-

na fermandarên Şengalê bi balafirên 
bêmirov ên dewleta Tirk a dagirker 
dewama metoda çeteyên DAIŞ′ê ye 
ku reseniya herêmê têk bibin.
Ruxmî bangên me ji kesên îdiya pa-
rastina Şengalê dikin, lê dewleta Tirk 

di êrişên xwe de dewam dike. Di 
encamê de dengê rastiyê bê dengve-
dan dimîne. Belê, çeteyên DAIŞ′ê 
bi rêya fikirê xwe yên terorîs xwest 
êzidiyan qir bike, lê belê dewleta 
Tirk ku dît parlamentoyên Ewro-
payê fermana Şengalê wek jenosîd 
nas kir, pêkhateya resen kir hedef.
Dewleta Tirk a dagirker ji bo qirki-
rina gelê me xwe dispêre rewanbû-
na xwe, pîvan û rêbazên xwe diyar 
dike û ji tawanbariya dewletên ku 
rêzê ji biryarên parlamentoyên xwe 
ji nagirin, natirse. Iraq jî ya ku îdi-
aya berpirsiyariya Şengal û şêniyên 
wê dike û israr dike welatiyên wê 
bi dewleta Tirk Iraqê ve werin girê-
dan, hîna li van kiryaran temaşe 
dike. Ev gotin ji bo Herêma Kurdis-
tanê jî derbasdar e, ji ber ku ji bilî 
Şengalê ew bi her tiştî mijûl e.”

Êrişên li ser fermandarên Şengalê dewama metoda DAIŞ′ê ne

Xoce destnîşan kir ku kampanyaya wan wê 
dewam bike û wiha pê de çû: "Bila desthilatdar 
bizanibe ku Rêbertî ne tenê ye, lê bi milyonan 
kes li pey wî ne ku ji bo şikandina dîwarê girtî-

gehê û şewitandina tayên komploya li dijî wî kar 
dikin. Li ser vê yekê divê her kes têkoşînê geş 
bike da ku di demeke nêzî de azadiya fîzîkî ya 
Rêbertî pêk were."

Ehmed Xoce di dawiya axaftina xwe de bang li 
CPTʹyê kir ku berpirsyariyên xwe bi cih bîne, 
zextê li dewleta Tirk bikin bila rewşa tenduristî 
ya Rêbertî eşkere bikin û wî fîzîkî azad bike.
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Rojnameyeke Siyasî� Rewşenbî�rÎ� û Civakî� ji aliyê Partiya Yekî�tiya Demokratî�k PYD ve tê weşandin

Ji bo serkeftina şoreşa jin 
em têkoşînê bilind bikin

Endamê Desteya Serokatiya 
PYD′ê Foza Yûsif da zanîn ku li 
gel jinan vîneke xurt heye ku di-
kare li hember tevahî astengiyan 
bisekinin û tu kes nikare vîna 
wan lawaz bike yan jî bişikîne.
roja şemiyê 4ê sbiatê Desteya 
Rêveberiyên Herêmî û Jîngehê 

ya Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê 
Foruma Jinan û rola wan  li 
bajarê Hesekê li darxist di vê 
komxebatê de, Endamê Deste-
ya Serokatiya PYD′ê Foza Yûsif 
axivî.
Foza di axaftina xwe de têkoşîna 
jina têkoşer û azad ku hewl dide 

jiyaneke azad pêk bîne pîroz kir 
û got: “Ji bo serkeftina şoreşa 
jinê em têkoşînê bilind bikin.”
Foza wiha domand: “Jinê di 
Şoreşa Rojava de roleke girîng 
lîst her wiha di şaredariyan de jî 
roleke girîng lîst. Ji yekemîn xe-
batên jinê yên di şoreşa xwe de 

rêvebirina xebata şaredariyan 
bû.”
Foza Yûsif jinên di oxira rêvebe-
rinê de canê xwe daye bi bîr anî 
û wiha pê de çû: “Wan jinan ev 
xebat û pêşxistina wê bi awayekî 
birêxistinkirî heta gihaştin şeha-
detê bi rê ve birin. Em jin di vê 
erdnîgariyê dizanin ku zihniyeta 
baviksalarî pêşketina jinan di te-
vahî aliyên jiyanê de red dikin û 
serkeftina şoreşa bi rêveberiya 
jinê naxwazin.”
Foza destnîşan kir ku bi sedema 
têkoşîna jin, hemû şerê wê dikin 
û bi rê û rêbazên şerê taybet li 
hember wê disekinin ku vîna wê 
ya xwe dispêre fikir û felsefeya 
Rêber Abdullah Ocalan bişikî-
nin.
Her wiha Foza diyar kir ku jin 
xwedî vîna xurt e ku dikare li 
hember astengiyan bisekine û 
ev tişt anî ziman: “Tu kes nikare 
vîna jinan lawaz bike û bişikîne.”
Foza anî ziman ku jin bi israr û 
hêz di rêya azadiyê ku hewl di-
din xwe ji zihniyeta baviksalariyê 
rizgar bikin li ber xwe didin.
Foza Yûsif di dawiyê de wiha 
got: “Çiqas hêzên şerê jinan li 
seranserî cîhanê dikin xurt bin, 
ew nikarin vîna jinan têk bibin, 
zirarê bidin wan û gavên wan 
bi paş ve vegerînin. Ew xwedî 
hêza mezin in.”

Armanca me ya pêşîn û dawî azadiya fîzîkî ya Rêber Ocalan e
Endamê rêveber ê komîteya kam-
panyaya komkirina îmzeyan a ji 
bo bidawîkirina tecrîda li ser Rêber 
Abdullah Ocalan û pêkanîna azadi-
ya wî ya fîzîkî Ehmed Xoce diyar 
kir ku kampaya wê dewam bike 
heta azadiya fîzîkî ya Rêber Ocalan 
pêk were.
30ʹê Çileya borî li bajarê Kobanê 
kampanyaya komkirina îmzeyan 
a ji bo bidawîkirina tecrîda li ser 
Rêber Abdullah Ocalan û pêkanî-
na azadiya wî ya fîzîkî dest pê kir. 
Di çarçoveya kampanya ku hîna 
dewam dike de heta niha bi sedhe-
zaran îmze hatin komkirin.
Endamê Komîteya Rêveber a Par-
tiya Yekitiya Demokratîk (PYD) û 
endamê rêveber ê komîteya kam-

panyaya komkirina îmzeyan Eh-
med Xoce  ji ANHA yê re axvî û 
got: "Kampanyaya me berdewam e. 
Armanca me ya pêşîn û dawîn bi-
dawîkirina tecrîda li ser Rêber Ab-

dullah Ocalan e û pêkanîna azadiya 
wî ya fîzîkî ye."
Xoce anî ziman ku careke din gelê 
herêmê îsbat kir ku bi rihekî û ca-
nekî li pey Rêber Ocalan re ne û 

beşdarbûna berfireh a bi hezaran 
şêniyên herêma Firatê bo kampan-
yaya komkirina îmzeyan nîşaneya 
vê yekê ye.
Ehmed Xoce got, divê hêzên nav-
neteweyî rêzê ji daxwazên gel re 
bigire û çavên xwe li sûcên dew-
leta Tirk a dagirker û binpêkirinên 
qanûnên navneteweyî yên ji aliyê 
dewleta Tirk ve negirin.
Xoce bi domdarî got: "Ji bo gelê 
herêmê ewle û bi aramî bijî Rêbertî 
têkoşînê dike. Dewletên destpo-
tî komplo pêk anî û wî girt, ji ber 
ku fikirên wî yên azad hevsengiyên 
navneteweyî yên ku hewl dan kokên 
gelên resen rakin ku ji bo rakirina 
bendan û ji bo azadiyê kar dikin."
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