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 Şêniyên Şedadê wê komîn û meclîsên
xwe ava bikin

Rûsipiyên êlên herêma Şedadê 
li hev civiyan û diyar kirin ku 
divê xwe birêxistin bikin û 
meclîsên xwe ava bikin.
Endamê têkîliyên giştî yê 
YPGꞌê Ebduletîf El-Zewbe 
bi rûsipiyên êlên herêma 
Şehbayê re civiya. Civîn bi 
rêzgirtinê dest pê kir, piştre 
Ebduletîf axivî û bal kişand ser 
hevgirtina welatiyên herêma 
Şeddadê û da zanîn ku ew di-
karin herêma xwe birêve bibin 
û pêwîste meclîsên xwe ava 
bikin.
El-Zewbe wiha axivî:” kêm 
mabû ku bajarê Hesekê 
bi temamî ji aliyê çeteyên 
DAIŞꞌê bihata dagirkirin. Lê li 
ser banga welatiyan ev herêm 
ji aliyê yekîneyên parastinêf 
ve, hat rizgarkirin. Welatiyên 
herêmê bi şervanên QSDꞌê re 

şerê çeteyan kirin û herêma 
xwe rizgar kirin.”
Rûsipiyên herêma Şehbayê 
rewşa herêmê nirxandin. 
Silêman Derwîş ji êla El-
Mehasna da zanîn ku herêm 
ji milê ewlekariyê ve arame û 
wiha dewam kir:” divê herêm 
bê rêxistinkirin. Ji ber vê jî divê 
em dest bi avakirina meclîsên 
bikin.”
Ziyad El-Umerî ji êla El-
Hezîm wiha bi lêv kir :” dê 
welatiyên Şedadê herêma xwe 
bipatarêzin. Divê gelê herêmê 
bê rêxistinkirin, komîn û 
meclîsên herêmê bêne avaki-
rin .”
Di civînê de hat nîqaşkirin 
ku dê di demên pêş de, tev-
gera welatiyên herêmê bê 
rêxistinkirin, komîn û meclîs 
bên avakirin.

Rojnamegerê Îspanyolî ‘Serdema Kurdan’ çap kir
Rojnamegerekî Îspanyolî li ser 
rewşa Kurdan, berxwedaniya wan 
û dengvedana wan li cîhanê piştî 
şerê li dijî DAIŞ’ê pirtûkek çap kir.
ROJNAMEGERÊ ÎSPANYOLÎ 
'SERDEMA KURDAN' ÇAP KIR2
Li gorî agahiyan Sputnik’ê rojna-
mevan û nivîskarê Îspanyolî yê nav-
dar Manûel Martorell li ser rewşa 
derbarê Kurdan pirtûkek bi navê 
“Serdema Kurdan” çap kiriye.
Martorell di pirtûka xwe de ji Kur-
dan daxwaz dike ku li ser mafên 
xwe bibiryar bin. Rojnamevanê 
Îspanyolî di pirtûka xwe ya nû de 

tîne ziman ku şerê li Iraq û Sûriyeyê 
bû sedem ku çavê hemû dinyayê li 
Kurdan be.Martorell got ku Kurd di 
demeke dîrokî re derbas dibin û di 
dîrokê de cara yekem e ku hemû hêzên 
cîhanê, Rûsya, Amerîka û Yekîtiya 
Ewrûpayê girîngiya Kurdan ya li 
Rojhilata Navîn dibînin.
Dostê gelê Kurd Manûel Martorellê 
heta niha derbarê Kurdan de gelek 
pirtûkên wekî “Kurdistan – 2002, 
Kurdistan, gerek li welatê Qedexe 
-2010, Mem û Zîn bi Zimanê Baskî 
– 2010, Kurd Ev in, şîrovekirina 
netweyekê – 2014″ çap kiriye.

Komîsyona Lêkolînê ya NY: 
DAIŞ'ê li hemberî Êzidiyan 

komkujî pêk anî

Komîsyona girêdayî Konseya Mafên Mirovan a 
Neteweyîn Yekbûyî (NY) eşkere kir ku DAIŞ'ê li Sûriye 
û Iraqê li hemberî êzidiyan komkujî pêk aniye. Di ro-
pora ku ji hêla konseyê ve hat amadekirin de, hat gotin 
hatiye xwestin ku 400 hezar Êzidî bên kuştin, wekî kole 
bên bikaranîn û bi sûcên cuda re rû bi rû hatine hiştin.
Komîsyona girêdayî Konseya Mafên Mirovan a 
Neteweyîn Yekbûyî (NY), der barê çalakî û sûcên ji 
hêla çeteyên DAIŞ'ê ve li Sûriye û Iraqê hatine kirin 
de komisyonek lêkolînê ava kir. Komîsyona Lêkolînê 
têkildarî çavdêrî û lêkolînên xwe raporek amade kir.
 ‘400 hezar Êzidî hatin qetilkirin’
 Di raporê de hat aşkerakirin ku DAIŞ'ê li Sûriye û 
Iraqê komkujî pêk aniye, bi vê rêyê hatiye xwestin ku 
400 hezar êzîdî bên kuştin, wekî kole bên bikaranîn û 
bi sûcên cuda re rû bi rû hatine hiştin.
 '3 hezar 200 jin û zarokên Êzidî di destên DAIŞ'ê de ne'
 Di raporê de hat piştrastkirin ku "komkujiya li hemeberî 
êzidiyan didome" û hat eşkere kirin ku hêj 3 hezar 200 
jin û zarokên Êzidî di destên çeteyên DAIŞ'ê de ye, der 
barê mijarê de li ser Dadgeha Cezayên Navneteweyî hat 
rawestandin. Pisporan bang kir ku divê ji bo rizgarkirina 
êzidiyên di destê DAIŞ'ê de bikevin nav hewldanan.
'Jinên Êzidî hatin firotin'
 Komîsyonê cara yekemîn der barê êrîşên di sala 2014'an 
de ji hêla DAIŞ'ê ve li Iraqê li hemberî Êzidiyên pêk 
hat de raporek amade kir. Rapora ku ji 41 rûpelan pêk 
tê, diyar dike ku jin û zarokên Êzidî yên li Sûriyeyê ji 
hêla çeteyên DAIŞ'ê ve hatine firotin.
 'Bi hezaran ciwan û zilêmanên Êzidî hatin kuştin'
 DAIŞ'ê di sala 2014'an de li Sûriye û Iraqê beşeke 
mezin a erdnîgariyê kir destê xwe. Li bakûrê Iraqê bi 
10 hezaran Êzidî hatin kuştin, bi hezaran Êzidiyên ji 
ber êrîşên çeteyan revîn xwe avêtin Çiyayê Şengalê û 
li war tî û birçî man. Bi hezaran zilam û ciwanên Êzidî 
hatibûn kuştin, jin û zarokên wan wekî kole hatibûn bi 
karanîn. Tê payîn ku dê NY dê kuştinên Êzidiyan wekî 
komkujî pênase bike.

Rondikên vê dayîkê dibin şahidê êş û 
azarên ku çeteyan anîne serê wan. Di 
roja azadiyê de hem kêfxweş e û hem 
jî li ser kurê xwe yê mexdûr dilbirîn 
e.Piştî rizgarkirina gundên girêdayî 
bajarê Minbicê gelek çîrokên kiryar 
û xerabiyên ku çeteyên DAIŞ’ê bi 
serê welatiyên vê herêmê kiribûn, 
derketin holê.
Dayîka Merîş El-Birho çîroka kurê 
xwe Fehed Mehmûd ê 33 salî ku 3 
zarokên wî hene û ji aliyê çeteyan 
ve hatiye kuştin vedibêje. -
Çeteyan, bêyî sûc û bêyî sebeb 
girtin ser mala Fehed û revandin. 
Çeteyan nedihiştin ku malbat li 
pey kurê xwe bikeve û fam bike ka 
mesele çi ye.Dayîka ku çavên wê tijî 
rondik bûne, dibêje ku kurê wê tenê 
ji ber bo ku bi fotbolê dilîst, çeteyan 
ew revandin û ser jê kirin. Çeteyan 
piştî serjêkirinê laşê Fehed avêtin 
ber devê lawirên çolê.

Merşî El-Birho dibêje: “Piştî 40 rojan 
çeteyan em agahdar kirin ku wan ew ji 
bo lîstina wî ya fotbolê ew ser jê kiriye. 
Cenazeya kurê min nedan me. Ew 
avêtin newalekê da ku lawir jê bixun 
û rê nedan me ku em biçin bînin jî.”
Dayîk û malbata Fehed ji tirsa çeteyan 
nikarîbûn li ser kurê xwe bigirîn an 
merasîmekê ji bo sersaxiya kurê xwe 
yê serjêkirî lidar bixin. Dayîk dibêje 
ku çeteyan nehişt ku ew li ser kurê 
xwe jî bigirîn û hertim gefa “Hûnê 
jî wekî wî bibin” li wan dixwarin.
Merîş El-Birho rizgarkirina gundê 
wê ji çeteyan jê re wekî merasîmekê 
ye. Ew tîne ziman ku ev roj kêf û 
şadiya xelasiya ji çeteyan, lê ji ber ku 
kurê wê ne li vir e di heman demê de 
rojeke dagirtî êş û keder e.
Merîş dibêje: “Em êdî dikarin li 
asîmanan binêrin û van cilên reş ji 
ser xwe bavêjin. Ez ji zûve li bendî 
vê rojê bûn.”

صحيفة  أجرته  خاص  لقاء  في   
صديقة  مع  الدمقراطي  االتحاد 
والناقدة  األديبة  الكردي،  الشعب 
سناء  الدكتورة  الشهيرة  األردنية 
الشعالن، تحدثت فيه حول عالقاتها 
الكرد  والمثقفين  األدباء  مع  الثقافية 
وطناً  لكردستان  عشقها  وحول 
لشعب  كموطن  وكردستان  وشعباً، 
عريق في النضال والثقافة واالبداع. 
سناء   - كردّي  فلسطينّي  قلب 
بآدميتها  كامل  بشكل  تؤمن  الشعالن 
لسُت  أنا  اآلدمية-  هذه  وبرسالة 
إن  اإلعالم  أمارس  إعالميّة،ولكنّني 
كان هناك فكرة أؤمن بها- كردستان 
تجربة   - يحب  الذي  قلبي  لي  تعني 
البطل  هي  كانت  الكردّي  المناضل 
في  الّطويلة"الّضياع  قصتي  في 
حريصة  كنُت   - الجبل  رجل  عيني 
المبدع،  العربّي  للجمهور  أقدّم  أن 
الجمهور  يجهله  الذي  الكردّي  ذاك 
العربّي، وهذا من سوء حّظه، ولذلك 
أرى من واجبي نحو اإلبداع الكردّي 

على  أطلعهم  أن  العربّي  واإلنسان 
الكنوز الكرديّة التي حظيُت بلقائهم.

الّروائية  علي  نتعّرف  أن  لنا  -كيف 
واألديبة الدكتورة سناء الشعالن؟

 من النّاحيّة اإلنسانيّة،وهي في رأيي 
واألجمل،سناء  األهم  المتواضع 
بشكل  تؤمن  إنسانة  هي  الشعالن 
هذه  وبرسالة  بآدميتها  كامل 
لتنير  القلم  مصباح  اآلدميّة،وتحمل 
به الّطريق نحو درب يتسع للبشريّة 
جمعاء بكّل محبّة وعدل ومحبّة،سناء 
الشعالن امرأة تؤمن أّن العالم يصبح 
معزوفة  القلب  يعزف  عندما  أجمل 
الّروح  وتتقد  العقل   العشق،وينير 
بترانيم المحبّة والتّسامح والخير.من 
األكاديميّة  بالحالة  التعريفيّة  النّاحية 
واإلبداعيّة فسناء الشعالن هي أديبة 
صحفية  ومراسلة  أردنية  وناقدة 
تعمل  العربية،  المجالت  لبعض 
أستاذة في الجامعة  األردنية،حاصلة 
األدب  في  الدكتوراة  درجة  على 
من  كثير  في  ونقده،عضو  الحديث 

الكتّاب  رابطة  مثل  األدبية  المحافل 
الكتّاب،وجمعية  اتّحاد  األردنيّين،و 
المترجمين  األردنيين،وجمعية  النقاد 
على  وغيرها.حاصلة  الدوليين 
نحو50 جائزة دولية وعربية ومحلية 
القصيرة  الرواية والقصة  في حقول 
األطفال.وحاصلة  وأدب  والمسرح 
المتميز  الجامعي  األستاذ  درع  على 
للعامين  األردنية   الجامعة  في 
التوالي. على  و2008   2007
كتاب  بين  منشوراً  مؤلفاً   38 ولها 
ومجموعة  ورواية  متخصص  نقدي 
عن  أطفال،فضالً  وقصة  قصصية 
كثير  في  الثابتة  األعمدة  من  الكثير 
المحلية  والدوريات  الصحف  من 
من  كثير  في  والعربية،وشريكةٌ 
الثقافية.ترجمت  العربية  المشاريع 

أعمالها إلى كثير من اللغات.
العمل  تمارسين  أنّك  المعروف  من 
نادرة،السيما  حاالت  في  اإلعالمّي 
المقابالت  إجراء  حقل  في 
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 كوتي : حقيقة المقاومة، حقيقة حزبنا    
َجلٌي للعلن

على هامش الدورة التدريبية التنظيمية و السياسية 
 pyd الديمقراطي  االتحاد  الحزب  في  ألعضاء 
,التقينا بـ عضو المجلس العام للحزب عن مدينة 
كري سبي خالد كوتي , وتمحور اللقاء معه حول 
جملة من النقاط المتعلقة بأهمية الدورات التدريبية  
الحزب  ألعضاء  بالنسبة  والسياسية   التنظيمية 
في  تطرقنا  ,كما  الشعب  أبناء  لكافة  ,وبالنسبة 
اللقاء عن الحالة االجتماعية والسياسية في كري 
سبي ,وخاصة بعد مرور عام من تحريرها على 
يد قوات سوريا الديمقراطية وإليكم نص الحوار:
ذََكَر كوتي : أن حزب االتحاد الديمقراطي حزب 
والمجتمعي   السياسي  والتدريب  التنظيم  ركيزته 
أينما وجد منذ تأسيس الحزب وإلى اليوم , ألن 
الحزب المنظم والذي يحمل فكراً نيراً,ومنسجماً 
على  قادراً  مع متطلبات شعبه وتاريخه سيكون 
براألمان  إلى  مكوناته  بكل  مجتمعه  إيصال 
والتحرر، وسيكون عثرة صلبة في وجه التحديات 
والمؤامرات التي يكيدها أعداء روج آفا وأعداء 
الديمقراطية. لذا كلما كان عملية التدريب والتوعية 
راسخة وأساسية لكل عملية تحول وتغيير للبناء 
والمواجه كلما كانت القدرة على البقاء والتمسك 
وفعالية  ديمومة  أكثر  الشعب  وقضايا  بمبادئ 
,ما يتم طرحه من  محاضرات فكرية وسياسية 
وتفاعالت،  مناقشات، ومشاركات،  يتم من  وما 
خالل العملية التدريبية يؤدي إلى صقل القدرات 
السياسية والثقافية وينمي المهارات، وفي كل دورة 

تدريبية يكسب االنسان معها معلومات وخبرات 
جديدة، والدورة التدريبية الحالية  بالنسبة لي لها 
طابع مميّز من حيث األسلوب ,التركيز في هذه 
الخامسة  المرافعة  ومناقشة  تحليل  على  الدورة 
من مرافعات قائد الشعب الكردي عبدهللا أوجالن 
هام جداً، وتلبي تطورات المرحلة الراهنة التي 
نظراً  أجمع،  والعالم  وسوريا  آفا  روج  بها  يمر 
معلومات  من  المرافعة  هذه  به  تستفيض  لما 
في  الصراع  تاريخ  حول  ونظريات  وتحليالت 
من  الصراع  ومآالت  وأسباب  االوسط  الشرق 
من  بنوع  المرافعة  هذه  دراسة  وأهمية  ناحية،  
الجدية واالهتمام نظراً لما تنطوي عليه من حلول 
في  و  االوسط  الشرق  في  متجذرة  قضايا  حول 
مقدمتها حل القضية الكردية بشكل ديمقراطي من 

ناحية أخرى   .
وتابع كوتي حديثه بالقول : إن العملية التدريبية 
تزيد من تفاعل االنسان مع محيطه وهي ضرورية 
فيأي زمان ومكان  ولكافة فئات المجتمع,وخاصة 
بالنسبة لمجتمعنا الذي تعرض للقمعِ واألضطهاٍد 
من أصحاب الفكر التسلطي القابع على الصدور 
فرضت  التي  الشوفينية  الذهنية  ومن  والعقول, 
ثقافتها وهيمنتها اإليدولوجية الطاغية على كافة 
مجاالت الحياة ,لذا لكي ينقاد المجتمع نحو ثورة 
حقيقة ويؤسس لحياة حرة كريمة عادلة عليه أن 

يكون واعٍ لواقعه وتاريخه .
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Rondikên vê dayîkê şahidiya her tiştî dikin Jinên Minbicê ji ‘rengê reş’ xelas 
bûn

Çeteyên DAIŞ’ê li herêmên ku di 
bin dagirkeriya wan de ne, bi hemû 
rêbazan hişmendiya ‘koleledariyê’ 
li ser jinan ferz kirine, lê piştî ku 
herêm rizgar bûn rewşa cuda bû.
Çeteyên DAIŞ’ê dijminahiya herî 
mezin li hemberî jinê kiriye. Bi 
tu awayî derfeta jiyanê ji wan re 
nehiştiye. Çeteyan bi hemû rê û 
rêbazên hişmendiya paşverû ya 
sîstema sermayedar a baviksalariyê 
jin hedef girtine û ‘koledarî’ li ser 
wan ferz kirine.
Jinên gundên derdora Minbic ku 
di ‘Operasyona şehîd û fermandar 
Feysel Ebû Leyla’ de rizgar bûne ji 
ANHA’yê re behsa kiryarên çeteyên 
DAIŞ’ê li ser wan dane meşandin, 
kirin.
DAYÎKA MELEK:
Me ji tirsa çeteyên DAIŞ’ê re cilên 
reş li xwe dikirin. Çete tevgerkirina 
me dişopnadin. Destûr nedidan ku 

em bi rehetî li gundê xwe bigerin. 
Eger yek ji me nesaxketibane di bin 
navê bijîjk zilam in destûr nedidan 
em biçin dektor.
DAYÎKA MIHEMED (Ji gundê El-
Muhtereqe El-Kebîr)
Dema ku me çete li gund didîtin dilê 
me diqetifî. Ew bi kiryarên xwe yên 
kuştine, serjêkirine û inşkencekirine 
têne naskirin. Me ji tirsa wan re cilên 
reş li xwe dikirin. Jineke ku zagonên 
wan pêkneanîbane lêdixistin.
Î(ji gundê El-Muhtereqe 
Me ji tirsa çeteyên DAIŞ’ê re 
nikarîbûn biçin nava erd û zeviyên 
xwe. Şertên wan ê derketina ji 
derveyî male ji me re zor dihatin û 
em ji wan ditirsiyan. Piştî ku Hêzên 
Meclisa Leşkerî yên Minbicê gundê 
me rizgarkirin. Ev vehisiyan û em 
niha dikarin biçin nava erdê xwe 
bixebitin û li gund bigerin.

 شمس الشمال تشكر كل من تضامن في عزاء أبو
ليلى

تقدمت كتائب شمس الشمال بالشكر 
المؤسسات  للجهات  والعرفان 
والنشطاء  والفصائل  واألحزاب 
عزاء  في  تضامنوا  الذي  واألهالي 

القائد فيصل أبو ليلى.
من  نسخة  على  وكالتنا  وحصلت 
شمس  كتائب  أصدرته  الذي  البيان 

الشمال، وهو كالتالي:
لكل  والعرفان  بالشكر  ”نتقدم 
واألحزاب،  والمؤسسات،  الجهات، 
والفصائل، والنشطاء واألهالي الذين 
شاركوا و بعثوا رسائل تضامنية في 
عزاء استشهاد القائد فيصل أبو ليلى.
والمبادرات  الشعبي  التضامن 
اجتاحت  التي  والجماعية  الفردية 
االجتماعي،  التواصل  مواقع 
الشهيد فيصل  بأن  أوضحت مجدداً، 
الذي  المجتمع  ضمير  صرخة  كان 
وجعل  ذاته،  في  الناس  محبة  جسد 
والتواضع  والتضحية  المحبة  من 
والعقائدية  السياسية  التوجهات  فوق 
يمكن  قلما  صفات  وهي  الضيقة، 
توافرها في شخصية قائد عسكري، 

أن  يبخل لحظة  ضحى بروحه، ولم 
يقصد جبهات القتال والشرف، وهو 

يتقدم صفوف مقاتليه الشجعان.
فيصل أبو ليلى لم يكن شهيد كوباني 
العرب،  أو  الكرد  شهيد  أو  منبج  أو 
اإلنسانية  خانة  في  اسمه  خلّد  وإنما 
نسير  ونحن  المجتمعي،  والنضال 
أبناء  تحرير  باتجاه  حملته  في  اليوم 
داعش،  تنظيم  إرهاب  من  منبج 
الطاهر  روحه  أمام  أنفسنا  عاهدنا 
بتحقيق حلمه الذي عكس في جملته 

المشهورة: ”سنلتقي في منبج رافعين 
راية الحرية والنصر“.

األوفياء  لجميع  والتقدير  الشكر  كل 
ضمير  صرخة  من  انطلقوا  الذين 
المجتمع بتعزية روح الشهيد فيصل 
ورفاق  الباسلة  وعائلته  ليلى  أبو 
الجهود  على  نثني  وكذلك  دربه، 
المبذولة لهؤالء الذين يسيرون اليوم 
الحرية  مسيرة  صوب  خطاه  على 

والكرامة والعيش المشترك“.

 شبيبة السليمانية تدين الهجمات التركية وتسخط على مواقف
احزاب االقليم

مدنية  في  الشابة  الفئة  تظاهر 
 ، الجمعة  امس  مساء  السليمانية 
للتنديد بانتهاكات تركية في اراضي 

اقليم كردستان. 
مساء  جماهيري  حشد  تظاهر    
مدينة  وسط  في  الجمعة  امس 
السليمانية،بتنظيم من جمعية الشبيبة 
الوطنيين الكردستاني ومنظمة المرأة 
الشابة المناضلة الكردستانية،حاملين 
شعل نار، ومرديين شعارات ترفض 
اقليم  اراضي  في  التركي  التدخل 

كردستان.
  وحمل المتظاهرون الفتات  كتبت 
الهجمات  امام  للصمت  ال   " عليها 
اعطاء  دليل  ،"الصمت  التركية" 
امر  للهجمات"،"الشهيد  الشرعية 
الى جانب   ،" الخيانة  بانهاء مرحلة 
وحدة  الى  تدعو  اخرى  شعارات 

الصف.
اجالالً  صمت  دقيقة  الوقوف  وبعد   

علي  مزده  قرأت  الشهداء،  الرواح 
عضو منظمة المرأة الشابة المناضلة 
لمنظمي  مشترك  بياناً  الكردستانية 
التظاهرة ،قالت فيها " تظاهرتنا هنا 
جاءت الدانة الهجمات التركية على 
ميديا  ومناطق  قنديل  في  مناطقنا  

الدفاعية ."
  واكد البيان ان " اطراف في اقليم 
ذلك،  عن  النظر  تغض  كردستان 

وتشرع االنتهاكات التركية ، مشيراً 
البيان الى ان ذلك الطرف وهو حزب 
باعطائه  الكردستاني  الديمقراطي 
الشرعية لتركيا لشن هجمات، اصبح 
بوجه  وواقف  الحملة  لتك  شريكاً 

المصلحة الوطنية الكردية."
وسخط البيان على صمت االطراف 
كردستان  اقليم  في  االخرى  الكردية 

حيال الهجمات التركية.

‘PDK destûr dide ku dew-
leta Tirk sînorên Herêma 
Kurdistanê derbas bike’

كيف يواجه المواطنون األزمات 
المختلفةعندما تبحث روج آفا عن 

نفسها ؟ 

الشعب السوري في وضعه الكارثي الذي 
التقسيمية  الصيغة  أن  مدركاً  بات  يشهده 
التي أنتجت سوريا قبل مائة عام ستكون 
ما  إذا  خاصة؛  اآلن؛  تفتيتها  في  سبباً 
تمثل  التي  السورية  اإلرادة  تتوفر  لم 
تطلعات الشعب السوري في تحقيق األمن 
التغيير  حالة  إلى  واالنتقال  واالستقرار 
اللحظة  هذه  حتى  أنه  كما  الديمقراطي، 
لم يفقد األمل في إيجاد حل سياسي ينبت 
من األرض السورية ومتوافق -في الوقت 
نفسه- مع جميع قرارات الشرعية الدولية 
ذات الصلة من بيان جنيف1 وحتى القرار 
الجغرافي  الموقع  إن   .2254 األممي 
المتواصل لمناطق شمال سورية، يؤهلها 
في  والتعددية  اتحادية.  وحدة  تكون  أن 
والمذهبية  والدينية  القومية  االنتماءات 
والمناطقية  االجتماعية  والخصوصيات 
السياسي  للتنظيم  االتحادي  الشكل  تحتم 
البعد  أن  كما  االقليم.  لهذا  واالداري 
الجغرافي عن مركز دمشق. والصراعات 
لها  التجارية والسياسية كانت  النخب  بين 
تأثير يسيء إلى تحقيق العدالة االجتماعية 
المركز  بين  العالقات  خالل  من 
هناك  كانت  السبب  ولهذا  واألطراف. 
السلطة  مع  دوما  متوافقة  غير  عالقات 
التركيبة  في  التميز  وفرض  المركزية. 
الديمغرافية في الشمال عن بقية المناطق 
الرغبة  دوما  هناك  كانت  إْذ  السورية 
المركز  معارضة  في  الشمال  في  العامة 
نظام  اطار  وضمن  دمشق.  في  الرسمي 
اتحادي يمكن اقامة التوازن والتنسيق بين 
التنوع  إلى  إضافة  المتناقضة.  المصالح 
في المصادر االقتصادية، وتقاليد التجارة 
بين سوق حلب وأطرافها في شمال سوريا 
االقتصادية  المراكز  اندماج  الى  تساهم 
تعبر  تكاملية  دورة  في  األخرى  المحلية 
االقتصادية  الموارد  تنوع  حالة  عن 
وتطويرها،  الحياة  احتياجات  لسد  الكافية 
سواء من الموارد النفطية أم الزراعية أو 
المناطق  فإن خصوصية  وأخيراً  غيرها، 
الشمالية، جسدت برغبتها في التخلص من 
لعب  في  وحقها  بحقها  الممارس  التمييز 

دورها بالتكامل والتتام الوطني.
على  تساعد  الديمقراطية  االتحادية  إن 
الوطن  مناطق  لكل  منسجم  تطوير 
الشمال  اقليم  ضمنها  ومن  السوري 
السوري واحترام تعددية بناها االجتماعية 
ناحية  ومن  ناحية،  من  والدينية  والقومية 
نجاح  شروط  تأمين  في  تساهم  أخرى 
نظام ديمقراطي اتحادي في بقية المناطق 
لمأسسة  السورية، واالتجاه بخطى حثيثة 
زمن  وأفول  الديمقراطية  األمة  عصر 
األمم النمطية التي لم تجلب سوى الدمار 
السوري  المجتمعي  والتشظي  والخراب 
كما  األوسط.  الشرق  أمصار  كافة  وفي 
األزمة  استفحال  من  المفجعة  الحالة  أن 
بأي  الضرورة  من  أنه  يعني  السورية 
األسباب  انتاج  عدم  األشكال  من  شكل 
التي أدت إلى نتيجتها الموصوفة باألزمة، 
السوريين  لكل  الجديدة تكون  وأن سوريا 
أجل  من  الوطنية  اإلرادة  يمتلكون  حينما 
مجتمعي  عقد  يلزمه  وهذا  وطنهم،  إدارة 
أفراداً  السوريين  حقوق  جميع  يضمن 
وجماعات ومكونات سورية، وأن خطوة 
آفا- شمال سوريا  النظام االتحادي لروج 
جزء من المشروع الوطني العام المتمثل 
سوريا  يحمي  كضمان  االتحادية  بسوريا 
من التفتيت والتقسيم الذي أرسى بداياتهما 
وكرستهما  االستبدادي  المركزي  النظام 
من  وكضرورة  اإلرهابية،  التنظيمات 
لدمقرطة  أساساً  المشروع  هذا  جعل 
سوريا وبمثابة إعادة خلق سوريا الجديدة 
ديمقراطي  سياسي  نظام  وفق  الموحدة 
التي  األحزاب  بين  لقاء  وأن  تعددي. 
واألطراف  الحل  الخطوة/  هذه  أسست 
السورية المعنية؛ بشكل منفرد أو مجتمع 
النقطة األساس النظري  وإذا لم تكن هذه 
والعملي له فسيكون نصيب مثل هذا اللقاء 

الفشل.

 د. سناء الشعالن: لو لم أكن فلسطينيّة لتمنيُت
أن أكون كرديّة
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‘PDK destûr dide ku dewleta Tirk sînorên 
Herêma Kurdistanê derbas bike’

Çalakvan û siyasetmedarên 
Herêma Kurdistanê diyar ki-
rin ku PDK destûrê dide dew-
leta Tirk gundên Herêma 
Kurdistanê bombe bike û 
destûr dide ku dewleta Tirk ji 
bo berjewendiyên xwe sînorên 
Herêma Kurdistanê jî derbas 
bike.
 Bombekirina gund û sînorên 
Herêma Kurdistanê ji aliyê 
dewleta Tirk ve berdewam 
dike. Di êrîşên bomberanê yên 
balafirên şer ên dewleta Tirk de 
heya niha gelek xelkên Herêma 
Kurdistanê ziyanên mezin 
dîtine. Her wiha gelek gund 
xerabûne û baxçe û merzayên 
gundiyên herêmê şewitîne. 
Bêdengiya hikûmeta Herêma 
Kurdistanê ya li hemberî van 
êrîşên dewleta Tirk jî berde-
wam dike.
 Çalakvan û siyasetmedarên 
Herêma Kurdistanê êrîşên dewleta Tirk ên li ser Herêma 

Kurdistanê ku ji ajansa me re 
axivîn.
 Siyasetmedar Niyaz Hamîd 
ku li bajarê Hewlêr dirûne, 
têkildarî bombebarana dewleta 
Tirk li ser Herêma Kurdistanê 
wiha axivî; “Li gorî destûra 
Iraqê, Herêma Kurdistanê be-
şeke ji Iraqê. Li gor yasayên 
navneteweyî jî, ti dewletek ni-
kare sînorên welatên cîranên 
xwe berdewam bike. Ger tiştek 
wiha rû bide jî, divê hesaba wê 
jî bê dayîn.”
  Niyaz Hemîd di dewama axaf-
tina xwe de wiha jî got; “Belê 
di rêza yekem de PDK berpir-
se ku dewleta Tirk li hemberî 
Herêma Kurdistanê êrîşan pêk 
bîne. Ji ber ku PDK destûr daye 
ji bo pêkhatina van êrîşan. Ev bi 
belgeyan jî eşkere bûye. Tirkiye 
li ser daxwaza PDK’ê sînorên 
xaka Herêma Kurdistanê binpê 

dike.” Li ser mijara bêdengiya 
hikûmeta Herêma Kurdistanê 
li hemberî binpêkirina sînorên 
xaka Herêma Kurdistanê ji 
aliyê dewleta Tirk ve, çalak-
van Kejal Nûrî ku li navçe-
ya Derbendîxan a Silêmaniyê 
dirûne, wiha got; “Li Başûrê 
Kurdistanê hizba desthilat-
dar ji ber berjewendiyên xwe 
yên siyasî û aborî naxwa-
zin peywendiyên xwe li gel 
Tirkiyeyê xera bikin. Ev lihev-
kirin jî dinavbera PDK û AKP’ê 
de hatiye kirin. Bi taybetî jî li 
ser mijara firotina petrolê.”
  Kejal Nûrî wiha jî got; “Dew-
leta Tirk timî hewl dide şer 
dinava aliyên Kurd de li ser 
xaka Başûrê Kurdistanê bi 
berdewamî bihêle. Ji bo aliyên 
siyasî yên Herêma Kurdistanê 
lihev nekin û aramiya herêmê 
çênebe, dewleta Tirk bi desteka 
hinek aliyên Başûr timî alozi-
yan çêdike.”
 Di dawiyê de jî siyasetmedar 
Bextiyar Mihemed ku li bajarê 
Kerkûkê dirûne, têkildarî he-
man mijarê wiha got; “Sedemê 
bêdengiyê hikûmeta Herêma 
Kurdistanê li hember bombe-
baran û derbaskirina sînorên 
xaka Başûrê Kurdistanê ji 
aliyê dewleta Tirk ve, ji ber 
berjewendiyên beşek ji rayedar 
û berpirsên Herêma Kurdistanê 
ye.”

Nivîskarekî Misrê: Kurd biser dikevin, Er-
dogan têk diçe

Berpirsyarê Sendiqeya 
Rojnamevanên Misrê yê berê 
û Nûnerê Giştî yê Yekîtiya 
Rojnamevanên ereb yê berê 
Mekrem Mihemed Ehmed  di-
yar kir ku dena Erdogan bir-
yara bidawîkirina agirbestê da 
welatê xwe ber bi tehlûkeyê ve 
bir.
Rojnamavanê Misrê Mekrem 
Mihemed Ehmed di bin navê 
” Kurd û şerê wan ê lehengî 
li hemberî Erdogan” gotare-
ke di rojnameya El-Ehram de 
nivîsand.
Ehmed di gotarê de bal kişand 
ser dijbertiya Hikûmeta AKP‘ê 
ya ku Erdogan serkêşiya wê 
dike ji bo gelên kurd li Rojava 
û Bakûrê û  got ku Erdogan xef-
ka dijberiya ji bo kurdan re ve-
daye dema nehişt şervanên wan 
bighêjin Kobanê. Ehmed , da 
zanîn ku Erdogan texmîn kir ku 
ew ê karibe tevgera niştimanî 
ya kurdî qir bike û wan ji hêviya 
xwerêveberinê dûr bixe wekî 
çawa Sedam Hisên berê li Kur-
distana Iraqê pêk anîbû. ji ber 

ku ev xweserî îtîrafê bi nasna-
me û mafan wan ên çandî dike.
Ehmed her wiha destnîşan kir 
ku ” Erdogan di nava 15 salan 
de di desethilatdariya xwe de, 
Tirkiyê ber bi tehlukeyê ve bir. 
Komkujî pêk anî, 40 hezar kes 
bûne qetil kir. “Ehmend wiha 
didomîn:” Ji destpêka buha-
ra ereban ve, Erdogan aqilê 
xwe wenda kiriye. Niha şerê 
qirkirinê li dijî kurdan pêk 
tîne, bi topan êrîş gundên der-
dora Kobanê dike, bi balafiran 
bakûrê Iraqê û gundên girêdayî 
Tirkiyê êrîşan pêk tîne. Lê niha 
bersiva wî di teqîna mezin a 
Enqere û Istenbolê hate dayîn.”
Ehemd her wiha got ku kurd 
bi qehremanî li dijî DAIŞ‘ê şer 
dikin, lewma  rojane hevalên 
ji Rûsya, Amerîka û dewletên 
ereban qezenc dike, lê belê Er-
dogan rojane hevalên xwe wen-
da dike, pirsgirêkan ji xwe re 
derdixe di serî de bi Rûsya re, 
bi taybet piştî xistina balafira 
Rûsya, her wiha bi Amerîkayê 
ku rêbazên wî yên danûstandinê 

bi kurdan û gelê Sûriye qebûl 
nake û wan wekî dijminê ye-
kem dibîne. Gelê Sûriyeyê ji 
rastiya Erdogan gazincan dikin, 
di hundurê Tirkyê de jî desthi-
latdariya li dijî çapemeniyê û 
zaningehan dimeşîne.”
Mekrem Mihemed Ehmed di 
dawiya gotarê de dibêje:” Kurd 
şervanên gelekî xurtin, di riz-
garkirina Kobanê ji DAIŞ‘ê de 
biser ketin, niha li Reqayê pay-
texta Xîlafeta DAIŞ li Sûriyeyê 
bi alîkariya Koalîsyona 
Navnetewî pêşengtiyê dike. Di 
navbera wan û Netwên Yekbûyî 
de têkiliyên xurt hene û di he-
man demê de jî bi Rûsya jî di 
nava têkiliyên baş de ne.”
ANHA

Piştî Hol û Til Berek, dora Şedadê ye

Şaredariya Gel a bajarê Hesekê 
amadekariyan dike ku şaxekî 
xwe li herêma Şedadê, veke.
Şaredariya Gel a bajarê Hesekê 
hewl dide pêwîstiyên sereke 
yên bajar û bajerokên ku nû 
hatiye rizgarkirin teimîn bike. 
Li ser vê yekê şaxên xwe li 
bajarokên Til Berek û Holê 
vekirin û hazirtiya ya herêma 

Şedadê jî dike.
Şaredariyê li bajarokên Til Be-
rek û Holê erebeyên rakirina 
çopê peyda kir û avê bi riya 
tirimpêlan li ser şêniyan be-
lav dike, ev yek ji ber zirarên 
ku di encama kiryarên çeteyên 
DAIŞ’ê pêk hatine.
Bajaroka Til Berek
Piştî avakirina komîteyên 
xizmetguzarî, abor, jin û 
dîwarn, di çileya îsal de şaxê 
şaredariyê li Til Berek hat 
aktîvkirin. Tê de jî 4 endam kar 
dikin, ev yek piştî ku hefeteyekê 
li bajarê Hesekê li ser çawaniya 
rêkûpêkirina karên şaredariyê 
hatin perwerdekirin, pêk hat.
Bajaroka Holê
Di 30 gulana 2016’an de şare-
dariya bajarokê Holê hat sazki-

rin û niha tevî şaredariya bajarê 
Hesekê dest bi sererastkirina 
boriyên avê ku di encama top-
baran hawanan de zirar dîtine, 
kiriye.
Herêma Şedadê
Li herêma Şedadê ku di 16’ê 
sibata 2016’an de hat rizgar-
kirin, xebatên vekirina şaxên 
şaredariyê tê kirin.
Di vê çarçoveyê de Hevseroka 
Şaredariya Gel a bajarê Hesekê 
Sozdar Ehmed da zanîn ku ve-
kirin şaxên şaredariyê li van 
herêma, tevgera kar hêsantir kir 
û bi vî awayî dê xebatê leztir 
bên pêkanîn.
Derbarê dîroka vekirina şare-
dariya herêma Şedadê, Soz-
dar eşkere kir ku di vê mehê 
(Hizêran) de be. ...ANHA

REPAK û Weqfa Newroz bi jinên Lubnanê re civiyan

Rêxistina Peywendiyan a Jinên 
Kurd (REPAK) û Weqfa New-
roz hevdîtin bi Yekîtiya Jinan 
a Demokratîk a Lubanê re pêk 
anîn.
Bi armanca nirxandina û 
gotûbêjkirina xebat û tekoşîna 
jinên kurd  li ser felsefer-
ya Rêberê Gelê Kurd Abdu-
lah Ocalan, Endama Desteya 
Rêveber a Rêxistina Peywen-
diyan a Jinên Kurd (REPAK) 
Buşra Alî û Seroka Weqfa 
Newroz Henan Osman li bajarê 
Bîqaa ya Lubanê bi Yekîtiya Ji-
nan a Demokratîk a Lubanê re 
hevdîtin kirin.
Di hevdîtinan de gotûbêjên  li 
ser girîngiya kordîneya di nav-
bera tevahî rêxistinên jinan û 
tecrubeya tekoşîna jina kurd di 
ware siyasî û leşkerî de hatin 
kirin.
Endama Desteya Rêveber 
a REPAK`ê Buşra Alî di 
hevdîtinan de balkişand ser 

girîngiya rêxistinbûna jinan  û 
got: “ Jina kurd statuya xwe ya 
rêxistinî di sala 1987`an de ava 
kir.Piştre artêşa xwe û prartiya 
xwe di bin sîwana Komeleya Ji-
nan a Kurdistanê (KJK) de ava 
kir..
Buşra Alî diyarkir ku divê 
tevahî jin û bi taybet jina kurd 
azadiya jinê ji xwe re bingeh bi-
girin, da ku karibin xwe ji hiş-
mendiya baviksalariyê rizgar 
bikin û wiha axaftina xwe do-
mand: “ Felsefeya Rêberê Gelê 
Kurd Abdulah Ocalan tekane 
riya azadkirina tevahî jinên 
cîhanê ye.“

Piştre Endama Yekîtiya Ji-
nan a Demokratîk a Lubananê 
dazanîn ku ji bo jinên Lubanê 
ji tekoşîna jina kurd sûd wer-
bigrin,  divê mijarên wan di 
vê hevdîtinê de gotûbêjkirin, 
bi riya civîn û semîneran bi 
rêxistinên jinan ên Lubnanê re 
bêne par vekirin.
Di dawiya hevdîtinê de hat 
gotin ku pêwîste hevdîtin û 
têkilyên di navbera Yekîtiya Ji-
nan a Demokratîk a Lubananê û 
Weqfa Newroz û REPAK`ê de 
bidomin.
ANHA

Sefîrê Yekîtiya Ewropa yê li Tirkiyeyê îstifa kir

Hat diyarkirin ku Sefîrê 
Yekîtiya Ewropa (YE) yê 
Tirkiyeyê Hansjorg Haber îstifa 

kir.
 Hat diyarkirin ku Sefîrê 
Yekîtiya Ewropa (YE) yê 
Tirkiyeyê Hansjorg Haber îstifa 
kir.
 Li gor nûçeya ajansa nûçeyan 
a Reuters’ê sefîrê Yekîtiya Ew-
ropa (YE) ê Tirkiyeyê Hansjorg 
Haber nêzikatiyên Tirkiyeyê 
yên li ser mijara lihevkirina 
penaberan a di navbera YE û 

Tirkiyeyê de rexne kiribû û ji 
ber daxuyaniyên xwe yên meha 
buhrî, ji aliyê Wazareta Hindirîn 
ya YE’yê ve hatibû vexwendin.
 Berpirsekî ji delegasyona 
YE’yê jî îstîfaya Hansjorg Ha-
ber piştrast kir û li hemberî se-
dema îstîfayê tu şîrove nekir û 
ragihand ku niha tiştekî diyar 
tuneye û nediyare ku Haber wê 
kengî ji Enqereyê veqete.

Soza rûmetê dan û tevlî YPJ’ê bûn
Dewreyeke din a şervanên 
Yekîneyên Parastina Jin li kan-
tona Efrînê bidawî bû.
Di çarçoveya perwerdehiya 
Yêkîniyên Parastina Jin (YPJ) 
de li Kantona Efrînê, dewreye-
ke din yê perwerdehiyê bi navê 
dewreya Şehîd Arya bi dawî bû.
Merasîma bidawîkirina 
dewreyê bi deqeyek rêzgirtinê 
li ser giyanê pakrawanan destpê 
kir. Şervanan soza bilindkiri-
na têkoşînê û şoreşgihandina 
serkeftinê dan. Merasim bi 
avêtina durişmeyên serkeftinê 
bidawî bû.
Piştî merasîmê şervanên 
Yekîniyên Parastinê Jin bi he-
yecanek mezin li yekîniyên 
xwe belav bûn.
ANHA

Çeteyên Koalîsyona Sûriyê li Şêxmeqsûd êrîşî sivîlan 
kirin

Çeteyên Koalîsyona Sûriyeyê 
di dema paşîvê de li taxa 
Şêxmeqsûd komkujiyek pêk 
anîn. 
 Komên çeteyên yên 

‘Koalîsyona Niştîmanî ya 
Sûriyeyê’ li taxên Benî Zêd û 
Seken El-Şebabî yên Helebê 
bicih bûne îro dema paşîvê de 
saet di 03.00’an de bi çekên gi-

ran û moşekan êrîşî taxê kirin.
 Ji ber êrîşa çeteyan 7 welatiyên 
sivîl jiyana xwe ji dest dan û bi 
dehan kes jî birîndar bûn.

PYD رابطة المرأة الحرة تزور مقر الــ
 PYD استقبل مكتب المرأة في حزب االتحاد الديمقراطي
المقر  في  وهيفا  آيتين  الحرة  المرأة  رابطة  في   االداريات 
العام لحزب االتحاد الديمقراطي في مدينة قامشلو، هذا حيث 

الهيئة التنفيذية والمسؤولة عن كان في استقبال الوفد عضوة 
المرأة  مكتب  في  واإلدارية  درويش،  بشيرة  المرأة  مكتب 
وكان  مهدي،  بروين  الحزب  مجلس  وعضوة  آياتا،  ليلى 
االتحاد  دعوة حزب  هي  الزيارة  هذه  من  الرئيسي  الهدف 
القاصرات،  إلى حضور محاضرة عن زواج  الديمقراطي 
آخر  عن  أيضا  النقاش  وتم  بأكمله،  المجتمع  على  وأثرها 
والمحلية،  والدولية  السياسية   الساحة  على  واالنتصارات التي تشهده المنطقة.المستجدات 

PYD مؤتمر ستار يزور مكتب الـ
االتحاد  لحزب  العام  المقر  ستار  مؤتمر  من  وفدٌ  زاَر 
الوفد  ضم  حيث  قامشلو,  مدينة  في   PYD الديمقراطي 
الزائر كل من أفين سويد ووليدة بوطي االداريات في مؤتمر 
مكية حسو،  المؤتمر  في  العالقات  لجنة  ستار, وعضوة  
وكان في استقبال الوفد عضوة الهيئة التنفيذية والمسؤولة 
في مكتب المرأة  بشيرة درويش، وعضوة مجلس الحزب 
بروين مهدي، هذا حيث دار النقاش حول آخر المستجدات 
على الساحة السياسية واالقليمية، وما تشهدها المنطقة من 
البدء  هي  الزيارة  من  الرئيسي  الهدف  وكان  بحملة  جمع التواقيع من أجل القائد عبد هللا أوجالن.  انتصارات، 

المجلس العام لحزب االتحاد الديمقراطي تعزي الشعب االمريكي 
بضحايا اورالند

االتحاد  حزب  تعزية,  بيان,  االميركي,  الشعب  الى  وسوم: 
الديمقراطي طباعة البريد االلكترونى

imageببالغ الحزن و االسى تابعنا االمس 12.06.2016  
العملية االرهابية التي وقعت في مقاطعة اورينج ”اورالند“ 
والتي راح ضحيتها  العشرات من المواطنين االمريكيين و 
نحن في الوقت الذي نعزيكم و نتضامن معكم ضد االرهاب 
الدولي المنظم الذي نعاني منه في مناطقنا روج آفا – شمال 
سورية  و بشكل يومي نؤكد أن هذه اآلفة الخطيرة التي باتت 
تتمدد في جميع أنحاء العالم البد من مواجهتها بتعاون جميع 

القوى المحبة للحرية و الديمقراطية .
مرة أخرى نعبر عن تضامنا و تعاطفنا مع الشعب االمريكي 
العاجل  الشفاء  نتمنى  و   , االليم  بمصابهم  الضحايا  ذوي  و 

للجرحى.
PYD المجلس العام لحزب االتحاد الديمقراطي

 صحيفة االتحاد الديمقراطي تزور مقر حزب البارتي
الديمقراطي

من  كالً  يضم  الديمقراطي  االتحاد  صحيفة  من  وفد  قام 
خالص مسور ومصطفى عبدو، بزيارة عمل رسمية إلى 
جناح   – الكردستاني  الديمقراطي  البارتي  حزب   مقر 
التقى  حيث  قامشلو،  مدينة  في  سكو  الكريم  عبد  الدكتور 
وعبد  محمد،  نذير  السيد  المركزية  اللجنة  بعضوي  الوفد 
الباقي إسماعيل وكل من عضوي الحزب سالفا إبراهيم، 

وهمالين فرمان.
على  والمستجدات  الراهن  الوضع  حول  الحديث  وجرى 

ساحات روج آفا وسورية والعالم، 
مفعم  جو  في  وجرى  وودياً  حميمياً  الحديث  وكان  هذا 
بالمستقبل،  واألمل  بالتفاؤل  مليء  المتبادل  باإلحترام 
نتيجة  إلى  الجميع  النظر متقاربة وخلص  وكانت وجهات 

تباشير  منها  هلت  التي  الجهة  هو  آفا  روج  أن  مفادها، 
والقمع  العنف  ديمقراطية خالية من  مالمح سورية جديدة 
والديكتاتورية وحكم الفرد الواحد وضمن فضاءات الحرية 
والعيش المشترك لجميع مكونات روج آفا وسورية ككل، 
والمثمر   الجاد  بالعمل  إال  وآخر  مكون  بين  الفرق  حيث 

لخير هذا الشعب وحريته وكرامته.   
الديمقراطي  البارتي  الحزب  الوفد  شكر  الختام  وفي 
الكردستاني على الحفاوة التي استقبل بها في مقر الحزب 
الوفد  الحزب  أعضاء  شكر  كما  قادمة،   بزيارات  ووعد 
الطرفين  بين  متواصلة  لقاءات  وتمنوا  بدورهم  الزائر 

لترسيخ آليات التعاون والعمل المشترك.

الـ PYD يعقد اجتماعين منفصلين في إيالة عامودا

منفصلين  اجتماعين   PYD الديمقراطي  االتحاد  حزُب  عقدَ 
للشعب في إيالة عامودا,

حيث جرى األول في بلدة سنجق سعدون بحضور العشرات 

من أهالي المنطقة, والثاني في مدينة عامودا أيضاً بحضور 
من  كل  االجتماع  في  وتحدث  المدينة،  أهالي  من  العشرات 
العام  المجلس  عضوا  كوتي  نبي  ومحمد  منزور  شرفين 
للحزب, حيث استهلوا حديثهم بتقييم آخر األوضاع السياسية 
في المنطقة عموماً وفي روج آفا على وجه الخصوص، كما 
فيدرالية  تُحاُك ضد  التي  القذرة  المؤامرات  عن  الحديث  تم 
والتنمية  العدالة  حكومة  قبل  من  سوريا  شمال   – آفا  روج 
وبقايا  السوري  االئتالف  في  وزبانيته  باردوغان  المتمثلة 
والتصدي  مواجهتها  كيفية  وعن  الكردي،  الوطني  المجلس 
لها، كما أكدوا على أهمية العيش المشترك وأخوة الشعوب. 

تخريج دورة جديدة من أكاديمية السياسة الديمقراطية
للسياسة  شيار  الشهيد  أكاديمية  من  جديدة  دورة  تخريج  تم 
في   PYD الديمقراطي  االتحاد  حزب  ألعضاء  الديمقراطية 
كانتون عفرين, هذا حيث استمرت الدورة مدة 13 يوماً تلقى 
والفكرية،  والسياسية  االيديولوجية  الدروس  األعضاء  فيها 

وانتهت الدورة في 17 من شهر حزيران 2016.

تشييع جثامين الشهداء إلى مثواهم األخير

تجمَع أهالي ديريك، وقرى براف، وكوجرات، وكركي لكي، 
أماكن  في  استشهدوا  الذين  مقاتليها  من  ثالثة  جثامين  لتشييع 
متفرقه, حيث انطلق الموكب في الساعة الرابعة من أمام المشفى 
الوطني بديريك, مروراً بساحة المدينة متجهاً إلى مقبرة الشهيد 
خبات ديريك, هناَك حيُث بدأت المراسيم بالوقوف دقيقةَ صمت 
على أرواح الشهداء, ثم تخللها عرٌض عسكرٌي، وبعدها تكلمت 
حيث   ,  ypg ypj والمرأة  الشعب  حماية  وحدات  عن  روزا 
باركتهما، وأهدت دم الشهداء إلى القائد آبو وكل المقاتلين في 
جبهات القتال. وقالت:" إن مقاومة هؤالء األبطال في جبهات 
القتال هي التي ستحرُر كلَّ شبٍر من هذه األرض, وعاهدت كل 

الشهداء في المضي على طريقهم حتى يتحقق النصر". 
لمجلس سوريا  المشتركة  الرئيسة  أحمد  إلهام  تكلمت  وبدورها 
الديمقراطية حيت جميع عوائل الشهداء, وأهل روج آفا وسوريا 
هو  منبج  تحرير  حملة  إن  وقالت:"  وسريان  وكرٍد  من عرٍب 
طريٌق جديدٌ لثورة سوريا إلنهاء المجتمع من ظلِم كل المرتزقة 
والفداء",  للتضحية  مثاٌل  هم  الشهداء  هؤالء  وإن  الوحشي, 

وأضافت إن من المتواجدين في باشور وتركيا يحاولون وبكل 
أساليبهم تشويه هذه الثورة, ونحن من أجل الفيدرالية ومن أجل 
سوريا يجب أن نكون مصرين في المضي قدماً في هذا الطريق, 
وهذا  الفيدرالية  هذه  أجل  من  بدمائهم  الشهداء ضحوا  وهؤالء 

المجتمع, ونحن نعاهدهم على المضي في طريق الشهادة.
 وسجل الشهداء حسب التسلسل كما يلي:

 االسم الحركي روناهي بوطان مواليد كركوك تاريخ االستشهاد 
حملة منبج في 2016/6/11.

االسم الحركي محمد من مواليد يوسفيه تاريخ االستشهاد الهول 
.2016/6/11

االسم الحركي بسام من مواليد دوكركا تاريخ االستشهاد منبج 
.2016/6/11

مثواهم  إلى  الثرى  الشهداء  جثامين  وري  المراسيم  ختام  وفي 
ذوي  وأهازيج  الشهداء,  تمجد  التي  الهتافات  وسط  األخير 

الشهداء والحضور.

شبيب الـ PYD تبدأ دورة تدريبية
فتحت شبيبة حزب االتحاد الديمقراطي PYD دورة تدريبية 
في كوباني، حيث ضمت الدورة العشرات من شبيبة الحزب 
في كانتون كوباني، وستستمر الدورة لمدة عشرة أيام متتالية 
يتم فيها دراسة بعض المصطلحات وأخذ الدروس في الحرب 
الدروس  وبعض  كردستان,  تاريخ  التدريب,  أهمية  النفسية, 

الفكرية والسياسية والتنظيمية األخرى.     

منسقية المرأة في الــ PYD تعقد ندوة مفتوحة
عقدت منسقية المرأة في حزب االتحاد الديمقراطي PYD في 
االتحادي  الفيدرالية والنظام  مفتوحة عن  ندوةً حواريةً  عفرين 

لروج آفا - شمال سورية.
حيث تمت في الندوة شرح ومناقشة النقاط التالية:

1-  تعريف الفيدرالية.
تاريخ نشوء الفيدرالية.  -2

المالمح األساسية للفيدرالية.  -3
اختصاصات الدولة الفيدرالية.  -4

أنواع الفيدرالية.  -5
الفيدرالية  وبين  بينها  والفرق  الكونفدرالية  تعريف   -6
 - آفا  لروج  الديمقراطي  االتحادي  النظام  وثيقة  مع  ومقارنتها 

شمال سوريا.
كونغرا ستار  األعضاء من  من  مجموعةٌ  الندوةَ  وقد حضرت 

ومجلس االتحاد الديمقراطي لروج آفا - شمال سوريا في عفرين, 
وبعض األعضاء من مجلس أعيان منطقة الشهباء. والبعض من 
األعضاء من الهيئات التنفيذية وأعضاٌء من الجمعية اإليزيدية 

وأعضاء من مجلس حزب االتحاد الديمقراطي.

 PYDوفد من الحزب التقدمي يزور مكتب الــ

االتحاد  حزب  مكتب  بزيارة  التقدمي  الحزب  من  وفدٌ  قاَم 
الديمقراطي PYD حيث كان الوفد مؤلٌف من كاميران حسن، 

وهيشمند شيخو.
وقد  بالحزب,  العالقات  مكتب  قبل  من  الوفد  استقبال  تم  حيث 
ناقش الطرفان آخر المستجدات على الساحتين الدولية والسورية 

الفيدرالي  النظام  الحديث عن  تم  كما  بشكل خاص,  آفا  وروج 
االتحادي المقرر تطبيقه في روج آفا – شمال سوريا, والحرب 
المكونات في روج  كافة  االئتالف على  يشنها  التي  الضروس 
التحديد, كما تطرقت  آفا عامة وحي الشيخ مقصود على وجه 

المحادثات إلى الحصار المطبق على روج آفا.
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خواطر الروح

تحليق في فضاءات 
الخيال! 

سيدا عبد الرزاق 
موسم  نحو  األحالم  وتتسابق  الخطى  تتواثب 
اكتمال الجمال مثل أي إنسان وتتراقص أمام 

ناظريه خياالت السعادة والفرح 
فموسم قطف ثمار التضحيات لب أنه آت  

ففي عيون الصغار تخلق األحالم، وفي طيبة 
الكبار روعة الكالم وفي نثر غزل عشاق هذه 
التي  والفلسفة  الحكمة  روعة  تنجلي  األرض 
العواطف  في  السريالية  أو  اللغز  تعرف  ال 

والمشاعر 
تعرفه  ولن  الكبت  تعرف  ال  هنا  فالعواطف 
بعد اآلن والعواطف ها هنا  تتعرف عليه  أو 
للعيان  ظاهرة  هائجة  جياشة  كالعواصف 
في  القمر  وهالة  السماء  في  الشمس  كقرص 

الليلة الظلماء 
الحب  وشاح  أشعتها  من  تنسج  فالشمس 
الكالم  بآيات  لعشاقها  وتوحي  األرض  لهذه 
واعجاز اللفظ لتخطه أيدي العاشقين المتلهفين 

في وصف عشيقهم األم وحبيبتهم األبدية  
والقمر يرسل بخيوطه الفضية ليرسم لنا غدا 
أروع وأجمل وأبهى من ذي قبل وليحقق لنا 
الليل  االحالم  من  أجمل  خياالت  الصحو  في 

والسبات وليجعلها حقيقية وسحرا ملموسا 
على  بحنانها  بخلت  ما  التي  األم  واألرض 
ابنائها وعشاقها باتت تهبنا من روائع عشقها 
وفيض مشاعرها ينابيع من الحب والعواطف 
في  والحب  السعادة  عالم  وليطغى  الجياشة 
أجوائها ليعطينا ثمار الموسم يعادل في وفرته 
العشق  من  عوالم  الصادقة  معانيه  واكتمال 
ومواسم  من الثمرات ماال عين رأت وال أذن 

سمعت 
ألنه  الرياء  يعرف  ال  هاهنا  الصافي  فالحب 
من  النقي  الماء  كنبع  البسطاء  قلب  من  ينبع 

جوف هذه األرض الطاهرة 
الحياة  تفاهات  كل  من  هنا عارية  والتضحية 
وال  صادقة  وهي  الزائلة  الدنيا  وشوائب 
نفسه  شفي  لمن  إال  فيها  شخصية  مصالح 

وجعل إلهه هواه واتبع سبيل الدجل والنفاق 
من  الذين  ابناءها  جبلت  الطيبة  األرض  هذه 
صلبها على الطيبة والصدق وحسن المعاشرة 
وأصحاب  والدجالين  والمنافقين  الخبيثين  اما 
الشخصية  والمصالح  الفردية  الغايات 
أبعد ما يكونون من  األنا فقط فهم  وأصحاب 
المستحيل  من  وهم  األم  األرض  هذه  صلب 
أن يمتوا إليها بصلة قرابة أو معرفة وال يعقل 

أنهم قد شربوا من معينها وماءها 
وأصله  لخلقه  منهم  شخص  كل  لينظر  لذا 
ألنه  نسبه  من  وليتأكد  وصلبه  حقيقته  وليعلم 

بالتأكيد نتاج سفاح وخطيئة 
من  وشربنا  االم  هذه  رحم  من  ولدنا  نحن 
ينبوعها وارتوينا حنانها وطعمنا من صدقها 
العفة  مبادئ  على  طينها  من  وجبلنا  وطيبتها 
واالقدام  والرجولة  والتضحية  وااليثار 
تبقى  بأن  علينا  األرض  هذه  بحق  وااليمان 
عفيفة طاهرة وان ال يدنسها زان أو غاصب 

كائنا من كان 
أمنا األرض ما عاد من وصف لدي يعطيك 
باتت  الكلمات  كل  ألن  الوصف  في  حقك 
علينا  حقك  وصف  توفي  أن  عن  عاجزة 
ما  غاية  تعطينا  معان  من  وماعاد  وقدرك 
نصبوا إليه لرد ولو جزء بسيط من حقك علينا 
عن  عاجزا  بات  وصفك  في  الخيال  فنسج 
منحك ما تستحقين من شكر وعرفان وعشق 

فيا ارض المحبة واألعياد و يا أرض الرجولة 
واالقدام 

و يا أرض المعاناة والثورات و يا أرض اآلباء 
واالجداد و يا أرض االنتصارات والبطوالت  
موسم  ميعاد  الميعاد،  عام  كل  يتجدد  معك 

قطف الحب والمودة 
كي  حضنك  في  وخذيهم  ابناءك  فاحضني 
االم  هذه  وحنان  بروعة  علمهم  رغم  يعلموا 

والعشيقة األبدية 
في  واالعجاز  الخيال  من  عوالم  ولينسجوا 

وصف عشقك 

 

قمت بالكثير من المقابالت اإلعالميّة مع اإلعالميين 
الكرد.بما تفسرين ذلك.

     أنا لسُت إعالميّة،ولكنّني أمارس اإلعالم إن كان 
هناك فكرة أؤمن بها،وأريد أن أحظى بشرف تقديمها 
للجمهور السيما لقّرائي الذين يثقفون بقلمي،ولذلك 
المبدع  العربّي  للجمهور  أقدّم  أن  حريصة  كنُت 
الكردّي الذي يجهله الجمهور العربّي،وهذا من سوء 
الكردّي  اإلبداع  نحو  أرى من واجبي  حّظه،ولذلك 
الكرديّة  الكنوز  على  أطلعهم  أن  العربّي  واإلنسان 
التي حظيُت بلقائهم،ولذلك فقد كنُت حريصة على أن 
أعّرف العرب بالمبدع الكبير"مزهر خالقي" عبر لقاء 
إعالمّي طويل معه بعنوان"مقابلة مع الفنان الكردي 
مزهر حالقي" قدّمته بالعربيّة والكرديّة،وهذا األمر 
تكّرر مع الموسيقار الكردّي العالمي دلشاد محمد سعيد 
الذي قدّمته للمشهد العربّي في لقاء باللغتين العربيّة 
والكرديّة بعنوان"دلشاد قيثارة الموسيقى الكرديّة".

ماذا تعني لك الكرد وكردستان؟
لكّل  الّشديد  يحّب،واحترامي  الذي  قلبي  لي  تعني   
صاحب حّق يدافع عن حقه،تعني لي شعبا يستحق 
علّمتني  كردستان  الحّب.  علّمتني  الحياة.كردستان 
سناء  أدب  في  وكردستان  الكرد  حضر  الحّب.هل 

الّشعالن؟
  تجربة المناضل الكردّي كانت هي البطل في قصتي 
الّطويلة"الّضياع في عيني رجل الجبل"،وهي قد فازت 
بجائزة كتاب بال حدود في عام 2012،كما صدرت 
في مجموعة مستقلّة تحمل العنوان نفسه،وصدرت 
عن منظمة كتاب بال حدود بدعم من مجلس األعمال 

الوطني العراقي.
وقد ظهرت تجربة نضال اإلنسان الكردي عبر عمل 
كوامن  مدّ   على  تقوم  رسالة  شكل  على  قصصي 

البوح عبر أكبر مساحة من التذّكر في توليفة سرديّة 
استرجاعيّة عبر تقنية الفالش بك في تشكيل قصصّي 
على شكل رسالة تّوجهها امرأة إلى رجل أحبّته في 
المحبة  لقيم  تنتصر  قصة  غامضة.وهي  ظروف 
والجمال والّصدق بعيداً عن هذا الكره والقسوة التي 

تعّم هذا العالم المنكود في الوقت الحاضر.
للنّضال  التي كانت حاضنة  الكرديّة  الجبال  -زرِت 
الكردّي عبر عقود طويلة.بماذا أوحت هذه الّزيارات 

لك؟
مقّرها  في  الكردستاني  االتّحاد  إذاعة  زرُت  عندما 
األول في الجبال الكرديّة قّررت أن أكتب رواية عن 
من  خائفة  أزال  ال  الكردّي،ولكنّني  النّضال  تجربة 
إنجاز هذه التّجربة إلحساسي العميق بهذه المسؤوليّة 
الكبيرة والخطيرة.لكنّني متأكدة أّن روايتي عن النّضال 
في الجبال الكرديّة ستكون من أجمل ما كتبت ألنّها 

تّصور تجربة عمالقة ومشّرفة.
لقد  لبسِت المالبس الكرديّة التّقليديّة.فماذا يعني ذلك لِك؟

بتفاصيلها  الكردي  باإلنسان  فخورة  أنّني  يعني    
جميعاً،وأنّني مؤمنة بقضيته وأفخر به،وأقدّر المرأة 
والمربّية   والمعلّمة  األم  أنّها  أثبتت  التي  الكردية 
أكن  لم  األمر.لو  لزم  إن  ببسالة  والمقاتلة  والوطنيّة 
فلسطينيّة لتمنيُت أن أكون كرديّة.عندما ألبس مالبسي 
ألبس  لقضيتي،وعندما  أنحاز  التّقليديّة  الفلسطينيّة 

المالبس الكرديّة أنحاز للحّق في كّل مكان.
ما سّر مساندة سناء الّشعالن للقضيّة الكرديّة؟وهل 

هذه المساندة تسبّب لك إحراجاً ما؟
أنا ابنة قضية عادلة،وهي القضية الفلسطينيّة،وقضيتي 
كّل  في  العادلة  القضايا  أساند  أن  علّمتني  العادلة 
مكان،والقضيّة الكرديّة قضية عادلة شأنها شأن القضيّة 
الفلسطينيّة،وال ينكر هذه العدالة إالّ جاهل أو متجٍن.

وقد تعلّمُت أن ال أبالي بالغاضبين أو المنزعجين من 
مساندتي لقضيتي أو للقضيّة الكرديّة أو ألّي قضيّة 
عادلة كانت،هناك الكثير مّمن يهاجمني لمواقفي من 
القضيّة الكرديّة،ولكنّني ال أبالي باألصوات الّظالمة 
العادل  الجمهور  جمهوري  من  المتجنّية،ويعنيني 

المخلص الذي ينحاز للحّق.
كتبت الكثير من النّقد عن المنتج اإلبداعي والفكرّي 
الكردّي.فماذا تقولين عن التّجارب التّالية التي كتبِت 

عنها:
كتب  الذي  الحالج  يي:إنّه  كاكه  الدّين  فلك  أ-      
العلويون  المثقّف"  الجميل  الّشريف  بقلمه 
النّور"و"احتفاالً  له"،و"موطن  قدّم  الذي 
للشرق  الّزجاجي  بالوجود"و"حالجيات"و"البيت 
األزهار"و"الحكمة  تتفتّح  األوسط"و"لمن 
والقضية  يانصيب"و"القذافي  لحظة"ورواية"ورقة 
باللغة  المؤلّفة  روحي"،وبكتبه  الكرديّة"و"انقالب 
الكردية:" بيدارى"و"روناهي زردشت" إلى جانب 
المئات من المقاالت والدراسات والبحوث،وهو من 
رحل عن عالمنا دون وداع وهو يتصارع مع الفيلسوف 
لم  الذي  الّرجل  أعماقه،إنّه  في  يعيش  الذي  النّاسك 

تسرقه المعارك والنّضال والّسياسة والّشهرة والنّجاح 
من إبداعه وجماله وفلسفته وزهده.

على  كريم:اّطلعت  محمد  بختيار/حكمت  مال  ب- 
كتاب " قراءة في كتاب "ثورة كردستان ومتغيّرات 
العصر" لمال بختيار.والوقوف عند هذا الكتاب هو 
لحظة انتصار لإلنسانيّة في إزاء عالم ظالم،وقضية 
عادلة ملّحة،وتجربة ثّرة غنية تفرض على صاحبها 
أن يفيض على الحركة النّضاليّة الكرديّة واإلنسانيّة 
بخالصة حكمته،ورائق ما توّصل إليه من حقائق بعد 
مسيرة قاسية من البحث عن الحّق في دروب وعرة 
شائكة تخلو من خصم رحيم شريف.الالفت للنّظر في 
هذا الكتاب قدرته على الكتابة بجرأة ضد الّسائد،وهو 
يختار طريقاً مغايراً نحو النّضال،ويحّول دربه في 
هذا الهدف،وهو نضال انتفاضة المدن.والتّصريح بهذا 
األمر هو بمثابة اختيار فضاء آخر مواٍت للّطيران 
بخالف ما يختاره الّسرب.وهو اتجاه ليس باألمر الهيّن.

ج- شيركو بيكس:أكاد أجزم أّن شيركو بيكه س قد 
مضى مع الموت إلى عالمه المجهول ألنّه استطاع أن 
يصنع من الموت قصيدة جميلة،وأن يرى في رحيله 

حلوالً أبديّاً في الذّاكرة والوجود والفكرة.
د- محيي الدين زنكنة:من النّوع الفريد من البشر الذين 
يهزؤون من الموت الذي ال يستطيع أن ينال منهم،وإن 
والحضور  الذاكرة  سجل  في  خالدين  نال،فيبقون 
ضمير  في  وبقاؤهم  حضورهم  واإلنجاز،ويتجدّد 
وخوالدهم،ومحيي  مآثرهم  حياة  باستمرار  البشرية 
الدين زنكنة من أولئك النخبة المباركة من البشر الذين 
رحلوا،وال  وإن  يرحلون  ماتوا،وال  وإن  اليموتون 
به،وباٍق  خالد  من  له  غابوا،فطوبى  وإن  يغيبون 

بعمله،ومتجدّد بمآثره.
صدر لِك العديد من األعمال األدبيّة ما بين رواية 
وقصة وأعمال إذاعية وتليفزيونية وقصص لألطفال  
مثل  رواية "أعشقني" ورواية السقوط في الشمس، " 
ومجموعات قصصية كثيرة تربو على  الـ 13 مجموعة 
قصصيّة ،مثل:  "تراتيل الماء"و " في العشق"و" 
ورسالة إلي اإلله"و " وأرض الحكايا" وغيرها، كيف 

تقيمين هذه األعمال، وأيها األقرب إليِك ؟
   من الّصعب أن أقيّم أعمالي بنفسي،والقارئ والتّاريخ 
هم الفيصل في ذلك،ولكنّني راضية عّما أنتجته وفخورة 
به،وأعدّه بصمات مشّرفة في تاريخي وتجربتي،وآمل 
أن يكون منارات في طريق المزيد من األعمال لي.وكّل 
عمل من هذه األعمال له مكانة خاصة في قلبي؛فهم 
بمثابة األبناء الذين نحبّهم على حٍد سواء بغّض النّظر 
عن أعمارهم وصورهم وطباعهم،ولكنّني أميل بشكل 
خاص إلى رواية" أعشقني" وإلى قّصة" الّضياع في 
عيني رجل الجبل"؛ففيهما مقدار كبير من الّرومانسيّة 
وجموح القلب والمشاعر التي أحبّها أن تكون حاضرة 
بقوة في الفعل اإلنسانّي دون خوف أو وجّل أو قلق.

أحبّهما  تماماً،ولذلك  روحي  يشبهان  العمالن  هذان 
بشكل خاص.

حوار :خالص مسور

كوتي  تحدث  سبي  كري  مدينة  عن  الحديث  وفي 
المكونات  متعددة  مدينة  سبي   كري  مدينة  أن   :
جنباً  عاشوا  والسريان  واألرمن  والكرد  كالعرب 
إلى جنب لمئات السنين ,لكن المدينة تعرضت لغزو 
وهجمات اإلرهابيين, وبقيت ألكثر من سنتين تحت 
نير وتسلط إرهابيي داعش ,قبل تحريرها على يد 
قوات سوريا الديمقراطية قبل عام ,قتل البعض من 
كان له يد في قتل سكان كري سبي, وكوباني, وكان 
إلى  مع هؤالء اإلرهابيين، وآخرون فروا  مرتزقاً 
تركيا مع عوائلهم , وبعد تحريرها تَّم اعادة تنظيمها 
وتوفير كافة المستلزمات للسكان وخالل مدة زمنية 
قصير استطعنا أن نؤسس في كري سبي العديد من 
,والعمل  والتعليمية  الخدمية  والهيئات  المؤسسات 
في  الشعبية  ,والمجالس  الكومينات  لبناء  مستمر 
دور  من  المجالس  لهذه  لما  المدينة  وخارج  داخل 
في تمتين الروابط بين السكان على أسس التعايش 

األخوي والسلمي .
كما استعرض كوتي :أن حزب االتحاد الديمقراطي 
والسالم  التسامح  ثقافة  نشر  في  طاقاته  بكل  يعمل 
,وما  المناسبات  كل  في  ويشارك  والديمقراطية 
كافة  على  تطورات  من  كرسبي   في  انجازه  تم 
من  هناك  أن  ويدل على  ذلك  يدل على  األصعدة  
,حزب  الصعبة  الظروف  كل  رغم  للبناء  يسعى 
االتحاد الديمقراطي حزب الشهداء حتى المكونات 
في  الضحايا  ,وقدموا  للحزب  انضموا  األخرى 
كري  ينفصل  أن  ,واليمكن  آفا  روج  تراب  سبيل 
سبي عن كوباني, وسري كانيه ,وعلى أسس هذه 
الرؤية والطموح يعمل كافة األطراف الديمقراطية 

والشخصيات الرزينة في  كري سبي .
للمزيد  بحاجة  سبي  كري  مدينة  أن   : كوتي  واكد 
والعديد من الدورات والندوات  والعمليات التدريبية 
ولما  بالية,  وثقافة  أثر  من  البعث  تركه  لما  ,نظراً 
للفكر الداعشي اإلرهابي من أثٍّرعلى بعض النفوس 
,وألسباب وظروف معينة , لذا تأتي أهمية التدريب  
والقيم  المفاهيم  وترسيخ  النفوس,  هذه  تنوير  في 
ينميان ذهنية  اللذان  الثقافة والفكر  االنسانية ونشر 
الديمقراطي  المجتمع  ضمن  الكريم  الحر  االنسان 

العادل.
وفي الختام ذكر كوتي : أن حقيقة المقاومة وحقيقة 
بل  فقط  الكردي  للشعب  ليس   , للعلن  جلٌي  حزبنا 
لكافة شعوب روج آفا والعالم , وماسطره الشهداء 
بطولية  مالحم  من  وعفرين  وجزيرة  كوباني   في 
ما  ,وهذا  ثوارالعالم  كل  لدى  الثورة  روح  أيقظت 
حفز القوى الحقيقية المحاربة لإلرهاب إلى مساندة 
اإلرهاب  لمحاربة  معها  والتحالف  آفا  روج  قوات 

والفكر الظالمي.

 كوتي : حقيقة المقاومة، حقيقة
حزبنا َجلٌي للعلن ...التتمة

سناء الشعالن: لو لم أكن فلسطينيّة لتمنيُت أن أكون كرديّة ..التتمة

‘Eyyy’ bihurî dema ramûsanê ye

Mervan Serhildan
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dibirîn. Bi şêwazeke qube-
de digotin; “Eyyy Amerîka, 
ma ‘em’ hevalbendên te yên 
stratejîk in, an YPG? Hel-
westa xwe nîşan bide!.. Eyyy 
Rûsya tu yê poşman bibî!.. 
Eyyyy Neteweyên Yekbûyî, 
dinya ji pêncan mezintir e!.. 
Eyyy Ewropa… Eyyy Esed… 
Eyyy YîPîCî(YPG)…”
Encax beriya van hezeyanan 
bi saya Serok Apo tansiyona 
siyasî daketibû asta herî nizm 
û maseya hevdîtin û muzake-
reyan ava bûbû. Pêvajoya ku 
bi perspektîfa birêz Ocalan 
dest pê kir, bi herdu aliyan 
jî (hem siyaseta kurd, hem jî 
hikûmet û dewleta tirk) dida 
qezenckirin. Kurdan li Rojava 
pêngavên geometrîk avêtin, 
li Bakur bi projeya HDK û 

HDP’ê alîkariyeke girseyî bi 
dest xistin û 80 wekîl derxis-
tin. Lê di çirka ku Tirkiye li 
vê rastiyê û li hêza destê xwe 
hayê bû, tavilê li refleksên 
xwe yên cinawirî vegeriya 
û ‘şûrê şer’ da stûyê kurdan. 
Heta wê çirkê jî hem kurd nêzî 
azadî û demokrasiyê bûbûn 
hem jî ‘serêşên serweriya tirk’ 
sivik bûbûn. Encax cinawir 
ev heqîqet neferikand û bi ar-
manca ku muktesebata kurdan 
ji destê wan derxe û pûç bike, 
şer da destpêkirin.
Lê pêvajoya şer bi qasî ku 
zerar da kurdan, jê bêtir ze-
rar da serweriya tirk. Lewre 
hem li Kurdistanê meşrûiyeta 
serweriyê wenda bû, hem jî 
di qadên siyasî û dîplomatîk 
de; li têkçûneke hetikber asê 
bû. Tirkiye îro li ser dika 
navneteweyî wekî dewleteke 
tarî, xwînî, fesad û dagirker 
tê pênasekirin. Di pêvajoya 
şerê salekê de, krîzên aborî û 
rêveberî jî kûr bûn. Ji seroko-
mar û heta wezîr û wekîlên 
Tirkiyeyê ji ber karên wekî 
bertîl, bêrêtî, qaçaxkariya 
çek û narkotîkê, veguhestin 
û hevkariya terorîstên kurewî 
û şûştina pereyên heram, 
di bin gumanbariyê de ne. 
Îhtimalek mezin e ku qetlîama 
Parîsê, dosyaya Riza Saraf 
a li Amerîkayê û hwd. sos-
reta ku rayedarên tirk tê de 
çûne xwarê, bêtir kifş bike 
û wan bikişîne dadgehên 
navneteweyî. Bi kurtasî ji 
hikûmeta AKP’ê, heta qaşo 

muxalefeta ku ji heman 
‘makecinawir’î peyda bûye û 
heta bi ‘mekanîka darbeyê’ ku 
hefsarê dewletê di dest de ye; 
bi tevahî li zinarên Kurdistanê 
qewimîn. Lewma dibêjin; 
“Neyarên me zêde bûne. Divê 
dostên me zêde û neyarên me 
jî kêm bibin…”
Diyar e ku brûskên şer li na-
venda dagirkeriyê xistine. 
Hişmendiya berê terikandi-
ye. Ew dewletên ku sînorê 
pirêzeyên wan xêz dikirin û ji 
wan re digot “wan mînut…”; 
êdî dibêje, “Were kekê 
mêrxas û dîlawer, ez ê eniya 
te maçîkim…” Ango her kes 
dibîne, têkçûneke ‘şilfî tazî’ 
li holê ye. Tirkiye amade ye 
ku tevahiya pirêzeyên herêmê 
radestî dîlaweran bike û bi 
ser de jî, xelat û diyariyan bi 
wan veke. Gelo çi guheriye 
ku Tirkiye ewqasî dimelise? 
Heqîqet ev e ku ax û zeviyên 
Kurdistanê ku ‘bi çavsorî’ 
daqurtandine, vedirşe. Lê te-
vahiya fatûreyê, tenê ne ev 
e; lewre ev hîn ‘lêlê’ ye, divê 
zanibe ku ‘lolo’ya vê jî li rê 
ye!.. Israîl, Rûsya, Ewropa, 
Amerîka û hwd tev dizanin ku 
ev pêngavên Tirkiyeyê ji bo 
qirkirina gelê kurd e…
Serdema “Eyyy…” bihurî, 
dema ramûsana destan e. Ger 
dagirker kurd û Kurdistanê 
daqurtînin jî ferikandina wan, 
ne pêkan e; lewre nokên ji 
pola û bi strî ne!

Ca TCyî ra teng bîyo!

Ehmedê Bira
 Wexta ke merdim dijminate-
ya kes, an zî netewêk bikero 
se, nêşkeno rehetî de bicuyo.  
Şew û roj her tim bi xopawiya-
yiş û şerkerdişî de cuyayişê xo 
ravêreno û do biravêrno. Kes, 
an zî netewe zî bi hawayê dest 
girêdaye verbê dijminê xo qet 
nêmaneno û heta ke şikyeno 
dijminê xo têk bibero ra xebat 
û şerkerdişî mîyan de ca geno.
TC, Îran, Iraq, Sûrîye û 
dewletêy komplogerîy bi se-
serrano ke dijminateya kurdan 
kenêy. Kurdîy zî bi seserranêy 
ke pawiyayişê xo kenêy û 
do bikerêy. Tayyîp Erdoganî 
zey Saddamî zaf qirkerdişê 
kurdan kerdbi. Herî peynî bi 
destê patronê Saddamî ame 
xeniqyayişî. Hinî eyseno ke 
qora polîtîka gemarin xo çar-
nayo û dora dardakerdişî res-
nayo Erdoganî.
Deneşê daraznayişê Erdoganî 
hedî hedî belî kenêy. Deneşê 
herî peynî ya darbeya ke 
Erdoganî cenazeya M. Alî 

Kilayî de werd o. No zî vet 
meydanî ke Dinya Erdoganî 
semedo ke kurdan qir kerdo û 
keno ra bertekê xo asta çorin 
ra mojnabi. No darbeya ke zey 
xençera jahrin Erdoganî canê 
xo ra girot, qada Dinyayî de 
û Tirkîyayî de erdlerzêko zaf 
giran ekonomî ser de vet. No 
semedî ra yo ke Erdogan verê xo 
açarna Rûsyayî ke têkilîya xo 
weş û geş bikero. Yanê semedo 
ke cayê TCyî qada Dinyayî de 
zaf teng bîyo ra Erdoganî verê 
xo dayo Rûsyayî. Hinî eyseno 
ke çend rojêy ma ver de do Rûs 
û TC zey pêjûbînan bikerêy ke 
bezîrganeya înan kar bikero. 
Kişta bînî de cayê TCyî tenê 
qada Dinyayî de teng nîyo, 
qada Kurdistanî ke dagir kerdo 
û qada tirkan de zî teng bîyo.
Kurdistanî her çiqas çeteyê 
Erdoganî Sûr, Şirnex, Silopî, 
Gever, Nisêbîn, Cizîr… û 
zafêreya sûkêy kurdan bi 
tanq û topêy xo xirabe û talan 
kerdbê zî nêşikyay ke verbê 
hêza şarê kurd xo avera biberêy 
û têk şîyê. Bawer bikerêy ke 
eke çeteyê qesrî zî bi keleşan 
şer bikerdayê ewro Kurdis-
tan çeteyê qesrî ra pak bîbîy. 
Çeteyê qesrî bin banê TCyî de 
qirkerdişan kenêy û dewletêy 
komplogerîy zî semedo zirar 
nêgino bezîraganeya înan heta 
no gamî zaf bêveng mendêy û 
manenêy.
Heteke bînî ra ez waze-
na bala şima boncî kişteke 

bînî. Kurdistanî de qereqol, 
kalekolêy ke estêy açaryayê 
betonkolan. Çimkî Kurdistanî 
de qereqol çîno ke dormeyê ci 
bi biloqêy betonî nêaçarnayo. 
Yanê tabîrê ci yê raştine, çeteyê 
ke qirkerdişê kurdan kerdbîy, 
ewro semedê xoverdayişê hêza 
kurdan PKKî terseke zaf gird 
kewro pîzeyê înan û semedo 
ke zirar nêgino înan dormeyê 
qereqolêy xo zey xendeq 
kenabêy bi bloqêy betonan 
çarnayê. Erdoganî ardbi ziwan 
û vatbi ke; ‘Kesêy ke xendeqan 
akenêy terorîst êy û do şerî vinî 
bikerêy…’ Ez ewro Erdoganî 
ra persena, sînorê Sûrîye û 
Iraqî de eke TC nîyo se, kamo 
ke bi kepçeyan xendeq kene-
no? TC bixo yo ke keneno. Ey 
semedî ra TC zî terorîst o zey 
vatişê Erdoganî TCyo ke xen-
deq kenenêy do têk bişêro.
Eke ez bi kilmek bivajî se, 
qada Dinyayî ra bigerêy heta 
sînorêy TCyî û zereyê sînorêy 
Kurdistanî de, ca TCyî ra zaf 
zaf teng bîyo. Eke wina bişêro 
TC wesarî bivejo an zî nêvejo.
Çimkî çeteyî ewro pey be-
tonkolan de şikyenêy xo tenê 
bipawêy, roj bi roj do nêşikyê 
pawiyayişê xo mîyanê be-
tonkolan de zî bikerêy û do 
tifingêy xo bironêy ra pey, 
zey çeteyê DAIŞî sînorê 
Kurdistanî terikenêy do êy zî 
sînorê Kurdistanî bi remayiş 
biteriknêy.

Serdest û huner

Weysî Varli
Roja ku serdestan kesên bin-
dest xist binê bandore xwe, di 
heman demê de dest bi şerê ji 
bo hunerê têxe destê xwe dike. 
Lê mixabin herdem huner li 
hemberî serdestan wekî çekek 
rola xwe lîstiye. Ji ber ku kes 
ji bo li hemberî zordestan li ber 
xwe bide, serê şivek tûj kiriye 
û kiriye rim. Kevirek bi darê 
xwe ve girêdaye û kiriye gurz. 
Ev afirandin him destpêka 
hunerê ya bi dest mirove him 
jî bi afirandina hunerê berxwe-
dana li hemberî serdesta ye.
Berdaysan di navbera gel û 
kilîsê de aforozkirina xwe daye 
ber çavê xwe û li bajarê Mem-
box ê muzîka xwe li dijberî 
kilîsê li alî gel pêkaniye ango 
li hemberî serdestan derketi-
ye. Serdest ji bo vê rol û hêza 
hunerê bi sedsalan hunermen-
dan di konax û serayê xwe de 
xwedî kirinin. Mînaka heri 
baş  têkiliya Evdalê Zeynikê 
û Surmelî Mehmet Paşa ye. 
Sedema ku serdest xwedî li 
hunermendê muzîkê û muzîkê 
derdikeve tenê ew e ku huner 

ji gel qutbikin û bikin çekek ji 
bo xwe ye.
Lê huner bi piranê derfet neda-
ye ku têkeve destê serdestan. 
Çawa ku bi dengê Tîr û kevana 
şervan dengek pîroz hesiyan 
kirin lîr, jana xwe jî kirin hel-
best û pê jan û coşa xwe anîn 
ziman û bi civakêre parveki-
rine, ji serdestanre jî heqîqeta 
hunerê nîşandane. Dîsa fêrbuna 
li ser kevira nexşê çêkirinê, 
ev nexşe mirateya şahidiya  
dirokêye. Ji vê şahidiyêye ku 
di civakande hiş hertim xwe 
nû dike û pêşvebunê di afirîne. 
Di qada çandê de yê ku aheng 
û nîzam dixe nava gel taybet-
mendiya çandê ya estetîk û 
dînamîk e. Lê ev lib û aheng 
girêdayê koka xwe ye. Heman 
dişibe wekî gulekî li ser kok 
û axa xwe bi pelê xwe, dirikê 
xwe şax bide, geşbibe û bihn 
bide ye. Civak jî wekî vê gulê 
li ser axa xwe li ser koka xwe 
dema şax bide bi dirikê xwe bi 
pelê xwe pêşî li pêşketina hiş, 
raman vedike. Coş, kelecanê 
zêde dike û ji bo civakê derî li 
jiyanek azad vedike.
Huner çiqasî hêza xwe ji gel 
û civakê bigire, hêzên ser-
dest jî pêngavên îdolojîk ji bo 
tunekirinê davêje. Pêngava 
îdolojîk tenê ji bo vehûna gel 
a li ser hunerê parçe bike û 
tune bike ye. Ev ji aliyên ser-
destan ve di tevahiya dîrokê de 
hatiye kirin lê bi serneketinin. 
Di reşahiya serdema navîn de 
ronesans mînaka herî girin-

ge. Di gel tevahiya reşahiyê 
huner bi şewq û çirûska xwe 
vejîna civakî afirandiye. Ji ber 
wê ye ku serdest ji bo civakê 
lawaz, bê hêz bike û teslîm 
bigire hunerê bi kar tîne, ev jî 
ne tesadûf e, kirinek îdolojîk û 
polîtîk e. Ji ber ku civan hêza 
dînamîk û yên bi hunerêre 
herî zêde xwedî têkiliyê ye ji 
bo serdestan hedefa serke ya 
îdolojîk û polîtîke.
Serdest bi metoda tevcivîna 
xwe ya dîrokê daxwaz dike li 
ser pêkanînên ciwana civakê 
bê erk û lawaz bike. Ji ber ku ji 
bo ciwanan huner buyerek gi-
ring û xwedî rolek nasnameyê 
ye. Serdest ji sedema giringiya 
vê rolê plansaziya xwe li ser ci-
wana bikişîne nav hunerek de-
jenere û dijberî civakî ava dike. 
Ciwana ji bo têxe binê xizmeta 
xwe ji eslê wî û koka wî qut 
dike û dike kesayetek sosret.
Heke îro di sazî û dezgahên 
çand û hunera kurdî de li gorî 
vê îdolojiyê liv û libatek heye. 
Sedema wê jî ne tesadûfî ye, 
sedem ji pratîka kesayetiya hin 
kesên ku vê polîtîkayê berovacî 
dixwîne, nikare bibe bersîv  
û jê fêde dibîne ye. Bersîva 
xwesteka serdestan a ku civa-
kek dejenere bi destê ciwanan 
were pêkanîn, bi şerê hunera 
îdolojiya civakek demokratîk 
were dayîn û bi serkeve ye. 
Bi vê hişmendiyê dema huner 
were afirandin heqîqeta hunerê 
xwe bi encam dike û serkeftin 
a civakê ye..

Têkoşîna jinên kurd bû 
mînak

Bawerîn Koçer
 Hemû kêliyên jiyanê ku li 
derdora jinê dihat pêşketin, 
zilamê kurnaz hemû nirxên 
civakê ku bi destên jinê hati-
ye avakirin ji holê rakir, jin ji 
qadên civakî derxistin û xwe 
kir sazî. Aqlê kuz ilim pêş xist 
bû aqlê pergala kapîtalîzmê. 
Êdî pergala jinê ku di destpêka 
jiyanê de hatibû avakirin jî 
netîtî ve hat.
Em bi hezaran salan in di nav 
pergala serdest a zilam de 
dijîn. Desthilatdariya zilam 
çiqas fersendê bibîne êrîşê ji-
nan dike. Jin tê mêtîngerkirin 
û jinê dixin zayenda duyemîn. 
Zilamê serdest jî dizane ku 
jin xwediyê vîneke bi hêz in. 
Jin jîr in, têkoşer û xwediyê 
zanistekî mezin in. Ev yek bi 
karê wan naye. Ji bo ji jinanê 
xilas bikin, hemû polîtîkayên 
qirêt bi kar tînin. Minak di-
bistan ku cihê perwerdehiyêne 
bûye cihê tecawizê. Jin tên qe-
tilkirin, rastî tacîz û tecawizê 
tên.
Li dijî hişmendiya ku jin dixe-
bitin û pêşeng in, desthilatda-
riya serdest dest davêje taybet-
mendiya wê ya ku zarok tîne 
dinê û dixwaze jinê bêbandor 
bihêle. Yê ku jinê di nav 

çar dîwaran de dihêle, dixe 
karkerê malê û wê ji hemû 
mafan bêpar dihêle serdestiya 
zilam e.
Fermana kapîtalîzmê ku got 
“Destpêkê jinan qetil bikin” 
jin hatin qetilkirin û tunekirin. 
Serokatî jî bi banga “Destpêkê 
jinan rizgar bikin” xwest jinê 
vegerîne xweza û civaka wê. 
Li ser vê banga Serokatî ji li 
xwe vegeriyan û berê xwe 
dan dîroka xwe bê ka ji ku 
derê hatine heta kuderê. Belê 
zilamê serdest jinê tune ki-
riye û vala derxistiye. Lê jin 
bi Serokatiya xwe xwediyê 
kîjan nasnameyê ye îspat kiri-
ne. Û li ser vê esasî jinan di 
sala 1993’an de bi YJWK’ê re 
artêşa xwe ava kirine.
Di sala 1995’an YAJK’ê, 
di sala 1996’an de teoriya 
veqetandinê, di sala 1998’an 
de bîrdoziya rizgariya jinê, 
projeya veguhertina zilam 
û hevjiyana azad, di sala 
1999’an de
 ceribandinên partîbûnê 
û di sala 2000’î de bi 
konfederalîzma jinê û hevpey-
mana civakî, bi ceribandinên 
YJA STAR û YPJ û YPS’ê 
xwe mezin kirine û tu carî 
negotine bes e. Her wiha heta 

jin azadiya xwe û ya Rêberê 
xwe jî bi dest nexin dê dest ji 
têkoşîna xwe ya çiya û bajaran 
bernedin.
Dê sedsala 21’emîn ruhê 
şoreşê ya jinê nîşan bide. Dê 
hem rê nîşanê şoreşê bide û 
hem jî pêra xwe bi hêztir bike.
Jin beyî ku civakê kategorîze 
bikin, jiyana komunal ji xwe 
re armanc dikin. Ji bo kesên 
azad û civaka azad têkoşînê 
didin.
Desthilatdar çawa ku 
Kurdistanê parçe kir, jin jî wê 
parçebûnê kom dikin û dixin 
yek parçe. Çawa ku parçeyekî 
Kurdistanê yanî Rojava azad 
bû dê parçeyên din jî azad bi-
bin.
Dê azadbûna van parçeyan 
bi pêşengiya jinan pêk bê. 
Ji ber ku li Rojava şoreş bi 
pêşengiya jinan dest
 pê kir û gihîşte vê encama 
serkeftî. Her wiha li bakurê 
Kurdistanê jî jin bi salan in 
fedekariyek mezin didin û 
xwe gihandin astekî lûtkeyê. 
Ji ber wê jî ji her derê cîhanê 
hemû jin jinên kurd ji xwe re 
mînak digirin û bi pêşengiya 
jinên kurd ew jî digihîjin fikir 
û nêrînên azad.

مؤسسة عوائل الشهداء ذاكرة حياة ومسيرة وفاء
في كِل عاٍم من عمر الثورة في روج آفا ينعقد 
كونفرانس عوائل الشهداء في كل مدينٍة من 
مقاطعات روج آفا, ليتم استذكار اآلالف 
من شهدائنا األبرار على مر مسيرة حركة 
التحرر الكردستانية التي قادها القائد عبد 
هللا أوجالن, والتي يكمل مسيرتها التحررية 
الثورة في  تاريخ  بطريقة مؤسساتية من 
روج آفا, لتكون هذه المؤسسة شاهداً على 
تاريخٍ مجيٍد وراسخةً على قواعد فكرية 
البطولة  مالحم  أروع  سطرت  ونضالية 
التي نسجها شهداؤنا بدمائهم, وشاهدةً على 
بطوالتهم وتدوينها على صفحات تاريخ 
الذاكرة اإلنسانية, إال أنه في كل مرة من 
بخشية  الشعور  من  نعاني  المرات  هذه 
عدم التعبير عنهم بكمال, ألن الشهداء هم 
األناس الذين سطروا أسمى آيات البطوالت 
التي ال تتسع كل كلمات األدب من التعبير 
عنها عبر انضمامهم الفعال والمتفاني في 

مسيرة الحرية. 
حقيقة أن التعريف بشهداء الحرية وبماهية 
لهؤالء  والبطولي  التاريخي  الميراث 
الشهداء تُْعتَبَُر مهمةً غايةً في الصعوبة ألنها 
تعتبر من أولى مهامنا وأقدسها, لذلك فأن 
التعبير عن ماهية وحقيقة الشهداء تتوجب 
التحلي بقوةٍ كبيرة, فعظمة وقداسة الشهداء 
األثر  من  لها  الكردي  الشعب  تاريخ  في 
والدور الكبير بالوصول بنا إلى هذا اليوم 
الذي تحرر فيها اغلب جغرافية روج آفا, 
كما أن تبني ومتابعة مسيرة شهدائنا يعتبر 
من أهم مهام كل مقاتٍل وثوريٍ وساعيٍ 
البد  دين  كونه  الكريمة,  والحياة  للحريِة 
في كردستان  بحق كل شهيد  اإليفاء  من 
الدروس  عبر  تعلمنا  فنحن  آفا,  روج  و 
والتجارب التاريخية للثورة بأن الشهداء هم 
أكثر الناس مصداقيةً ووفاًء مع الطبيعة األم, 
وهم األناس األبرياء من شتى الذنوب إزاء 
بمهامهم  قاموا  كونهم  والكون,  اإلنسانية 
على أكمل وجه إزاء كل منها، لذلك تعتبر 

الشهادة أسمى وأقدس مرتبة بالنسبة لكل 
ثوار الحرية والديمقراطية, ألن الشهداء 
هم األناس الذين يطبقون أسمى الخصائص 
والمميزات اإلنسانية في شخصياتهم عبر 
اتخاذهم مفهوم وطراز الخدمة الالمتناهية 
لصالح اإلنسانية, فيتحولون بذلك إلى رموز 
الفداء والتضحية السامية فتقربات الشهداء 
الفدائية والمتفانية في سبيل خدمة اإلنسانية 
أناس مقدسون في أعين كل من  تجعلهم 
نهجهم  على  يسير  من  وكل  يعرفونهم, 
ألنهم هم الذين يتجاوزن الذات نحو بناء 
شخصية متكاملة. وفي هذا الصدد يقول 
القائد عبد هللا أوجالن:" لقد قلنا الكثير عن 
الشهداء وأجرينا تحليالت مسهبة حول ما 
إذا كنا باإلمكان تسميته الشهيد باألموات 
فلو دققنا قليال في تاريخنا وحياتنا سنصل 
الحياة  لمفهومي  الحقيقي  التعريف  إلى 
والموت, فالموت كان يكمن في الطريق 
الذي سار فيه شعبنا والحياة التي كانا نعيشها 
قبل مرحلة الشهداء, حيث كنا نعتقد بأننا 
نعيش ونحيا. ولكن لو غصنا في أعماق 
ذلك الواقع أكثر لتبين لنا بأننا كنا أمواتاً 
حقيقيين. فإذا متنا في غير طريق الشرف 
والكرامة حينها يمكن تسميتكم باألموات 
في سبيِل  اإلنسان حياته  إذا وهب  ولكن 
هدٍف نبيٍل وعظيم واستشهد ألجله حينئذ 
ال يمكن أن نسمي الحادثة بالموت و إنما 
في هذا  يسقطون  الذين  إن  و  الحياة  هي 

الطريق هم شهداء خالدون".
  لهذه األسباب يعد السير على نهج الحرية 
التي رسمها لنا الشهداء هي من أقدس المهام 
التي البد من تطبيقها والقيام بها, ألنهم هم 
الحياة  بفدائهم وتفاديهم في  الذين علمونا 
بها  الشعور  عبر  تمر  الحرية  أن  على 
وبمقدار الخدمة في سبيل اإلنسانية, ومن 
هذا المنطلق وبمناسبة انعقاد الكونفرانس 
الخامس لمؤسسة عوائل الشهداء في إيالة 
تربسبية قامت جريدة االتحاد الديمقراطي 

بأخذ عينة من أراء القوى والشخصيات 
المشاركة في الكونفرانس: 

التحاد  منسقية حزب  بدر عضو  سليمان 
الديمقراطي في كانتون الجزيرة:

في البداية نُبارُك انعقاد المؤتمر الخامس 
لمؤسسة عوائل الشهداء على كافة عوائل 
جمعاء,  الكردستاني  والشعب  الشهداء 
في  والنجاح  التوفيق  دوام  له  متمنين 
أعماله. حقيقةً عندما يكون الموضوع عن 
الشهيد والشهداء تتسابق الكلمات لتتشرف 
بالتعبير عنهم ولكنها فقط التضحية ونكران 
الذات من أجل اآلخرين, هي التي تستطيع 
حٍر  مجتمعٍ  خلق  أجل  من  عنهم  التعبير 
وديمقراطي كومينالي. وإن نضال الشهيد 
والسير  الوجود  في  ما  بأغلى  وتضحيته 
على نهجهم ومسيرتهم التحررية هو الرد 
واألعداء  المؤامرات  كل  على  األمثل 
كردستان,  باسم  يتغنون  الذين  والخونة 
ويغضون النظر عن الجرائم التي يرتكبها 
اردوغان ومرتزقته في شمال كردستان 
ويهاجمون  مقصود,  الشيخ  حي  في  كما 
ثورة روج آفا ومكتسباتها للنيل من إرادة 
الذكية  ودمائهم  أبنائه  وتضحيات  شعبنا 
التي روت كامل تراب روج آفا ونسجت 
خارطتها ومستقبلها, لذلك يُعَّدُ السير على 
تذكرةُ  هي  الذكية  ودمائهم  الشهداء  نهج 
والعدالة  والمساواة  الحرية  نحو  مروِرنا 
االجتماعية وبناء مجتمع ديمقراطي تعددي 

حر.
 زبيدة حسين جانكير أدارية في مؤسسة 

عوائل الشهداء:
االتحاد  بجريدة  نرحب  البداية  في 
تغطية  في  المساهمة  على  الديمقراطي 
الخامس  الكونفرانس  انعقاد  فعاليات 
لمؤسسة عوائل الشهداء في إيالة تربسبية 

التي تضم 123 
عضواً, حيث سيتم اليوم انتخاب 23 

عضواً إلدارة شؤون 
بجملة  للخروج  وكذلك  الشهداء,  عوائل 
من القرارات التي من شأنها الوقوف على 
مستلزمات عوائل الشهداء, وكذلك لتكون 
مؤسسة عوائل الشهداء العين الساهرة على 
جميع التجاوزات والمسيئين لثورة روج آفا 
ومكتسباتها التي حققها الشهداء بدمائهم. لقد 
ظن أعداء الكرد بأنهم نجحوا بخطتهم للنيل 
من شعبنا ولكننا اليوم نقول لهم وللعالم أجمع 
وسقط  وسقطت  فشلت  المؤامرة  هذه  أن 
معها جميع الذين يظنون بأن  شعبنا في 
روج آفا  يمكن هزيمته, وذلك منذ ارتقاء 
الشهيد األول دفاعاً عن شعبه فكل شهيد 
هو يُمثل فكر القائد عبد هللا اوجالن, الفكر 
الحر  الفكر  ذلك  نفوسنا  في  الذي زرعه 
الذي اليوم نحن نحيى وموجودون بفضله,  
في  الشهداء  عوائل   مؤسسة  في  ونحن 
إيالة تربسبية سنستمر بالسيِر على خطا 
الشهداء حتى تحقيق حرية القائد آبو, فحرية 
القائد عبد هللا أوجالن هي حرية الشعب 
الكردي. وبهذا اليوم أيضاً نستنكر استمرار 
الدولة التركية بممارسة اإلرهاب الممنهج 
بحق شعبنا في شمال كردستان وروج آفا, 
واالستمرار بأسر القائد في سجن جزيرة 
الرئيسي  المخطط  كانت  والتي  إيمرالي, 
للمؤامرة الموجهة للشعب الكردي بشكٍل 
عام, والتي فشلت بفضل الفكر الذي طرحه 
القائد آبو وتبناه الماليين من شعبنا وضحى 
من أجله العشرات من شهدائنا للخالص 
نحن  اآلن  وللذين  واالستعباد.  الظلم  من 
في روج آفا موجودون بفضلهم  وبفضل 

تضحياتهم. 
إبراهيم الحامد عضو اللجنة المركزية عن  

وفد  حزب الشيوعي السوري الموحد:
عبر التاريخ والعصور كان الجيش األقوى 
والسالح األمضى والفكر النير هم الشهداء, 
نجعل  وأن  لهم  أوفياء  نكون  أن  ونأمل 
تضحياتهم ودماءهم الذكية سياجاً لحماية 
وحدة مكونات وطننا السوري وتآخيهم. 

القوة  الشهداء  من  نستمد  أن  وعلينا 
بناِء  والعزيمة ونسير على خطاهم حتى 
مجتمعٍ ديمقراطيٍ يسوده المساواة والعدالة 
االجتماعية, وال يتحقق ذلك إال بمحاربة 
اإلرهاب والتطرف واالنتهازية السياسية 

والفساد واإلقصاء.
 عبد الرحمن حجي حسن إداري في بلدية 

الشعب بإيالة تربسبية:
الشهيد  تعريُف  الصعِب  منَّ  يكوُن  قد   
وإضفاء نوع من المعنى الحقيقي لمفهوم 
الشهادة ذلك أن الشهيد هو تعريٌف للحياةِ 
بذاتها, والشهادة هو المعنى الكامل الكامن 
للمعاني السامية للقيم والمبادئ واالخالق 
والفلسفات, وخالصة ما سعى إليه األديان 
الفضيلة  نحو  ورقيها  اإلنسانية  لخالص 
والعدالة, والحق الذي يفضي إلى العشق 
النقي للحياة ذات المعنى الخالية من األلم 
معرفة  إلى  سعينا  يكون  قد  واالستعباد, 
المعاني  من  بحر  في  كالسعي  الشهداء 

والقيم والغور في بحر الشهداء.
قيمهم  ترسيخ  في  الدؤوب  العمل  يتطلب 
الوفاء  يتطلب  ما  وهو  ونهجهم  وفكرهم 
وغاياتهم  أمانيهم  تحقيق  حتى  لمسيرتهم 
والظلم  األلم  من  خاليٍ  مجتمعٍ  بناء  في 

واالضطهاد.    
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مسألة الشخصية في كردستان وخصائص 
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كاريكتير العدد مؤسسات المجتمع المدني رافدٌ للتنمية المجتمعية "بيت مانديال "

المجتمع  هو  المدني  المجتمُع 
نفسه  يعبرعن  والذي  الطبيعي 
المؤسسات  من  جملةً  ِعبر 
واالقتصادية  السياسية 
التي  والثقافية,  واالجتماعية 
من  مختلفة  ميادين  في  تعمل 
الُملّحة  االحتياجات  تلبية  أجل 
جغرافيٍة  ضمن  للمجتمعات 
حيث  نسبي،  وباستقالٍل  معينٍة 
القرارات  صياغة  في  يساهم 
السياسية  المؤسسات  خارج 
التنظيمات  هذه  الحاكمة, 
لتقديم  تُنشأ  الحرة  التطوعية 
ولممارسة  للمواطنين  خدماٍت 
وتلتزم  متنوعة،  إنسانية  أنشطة 
بقيم  ونشاطها  وجودها  في 
أساس  على  قائمة  ومعايير 

االحترام والتسامح والمشاركة.
هذه  تكون  أن  المفترض  من 
المنظمات رافدة وحاملة للمجتمع 
يمر  التي  الراهنة  المرحلة  في 

بها سوريا وروج آفا, وحتى في 
واجبها  ومن  القادمة،  المرحلة 
من  بالمجتمع  النأي  وأولوياتها 
العارمة,  الفوضى  في  الضياع 
ومايخلفه سياسة األنظمة البالية 
وآلة الصراع والحروب الدائرة,
محاوالٌت  ظهرْت  لذا   
ومبادراٌت تطوعيةٌ وجريئة من 
المدني  المجتمعِ  مؤسساِت  قِبَِل 
المدني  العمل  ثقافِة  لتعميق 
والتأكيد  اإلنسان,  حقوق  و 
الثورية  والقيم  الحريات  على 
وتطورت بياناتها ونشاطاتها إلى 
شمولياً  تصوراً  تقدُم  مبادراٍت 
خاصةً  السورية,  األزمة  لحل 
وبهدف  الصراع  اشتداد  مع 
مقدمةً  الصراع  حدة  تخفيف 
ومشورات  مقترحات  بذلك 
الذي  المجتمع  تطلعات  تلبي 
والتظلم  الكبِت  من  يعاني  كان 
تاريخية  مراحل  في  واالستبداد 

سابقة.    
حاولت  المنظمات  وبعض 
الموجودة  المجتمعات  تعريف 
بمبادئ  آفا  روج  داخل 
من  األساسية  الديمقراطية 
والسبل  الطرق  من  عدٍد  خالل 
(الجلسات  مثل  األكاديمية 
الورشات  وعقد  الحوارية 
بحثية  مؤسسات  مع  بالتعاون 
شأن)،  ذو  وشخصياٍت 
بمفاهيم  الوعيِ  رفعِ  بهدِف 
والديمقراطية  المواطنة  مثل 

والحقوق المدنية والسياسية .
حول هذا الموضوع أجرينا في 
الديمقراطي  االتحاد  صحيفة 
لقاًء مع إدارة مركز بيت مانديال 
والتنمية  واألنشطة  للسالم 
قامشلو  مدينة  في  المدنية 
نص  وهذا  الجزيرة  بمقاطعة 

اللقاء:
ما  ويتبنى  يسعى  مانديال  بيت 
أهداٍف  من  آفا  في روج  يُطرح 
في  وتعمل  مجتمعية,  وقيٍم 
الديمقراطية  الثقافة  نشِر  سبيل 

ومبادئها
بيت  في  إدارية  خلف  ليلى 

مانديال:
بيت  مركز  بأن  القول  يمكن 
أو  َشقيّن  على  يعمل  مانديال 
جانبين من األنشطة, جانٌب نُقدم 
للمنظمات  والمساندة  الدعم  فيه 
كتأمين  والمجتمعية  المدنية 
حيث  من  اللوجستي  الدعم 
األنشطة  ولوازم  توفيرالقاعات 
جانٍب  ومن  والثقافية,  التدريبية 
خاصة  مشاريُع  للمركز  أخر 
بها حيث يقوم المركز بفاعليات 
تتعلق  ومشاريع  ثقافية  وأنشطة 
بين  والتعايش  األهلي  بالسلم 
تطورت  وقد  المكونات,  كافة 
نشاطات المركزوأصبحت فعالة 
ً أكثر بعد أن أنتقل مقر المركز 
في  الكائن  الحالي   مقره  إلى 
الحي الغربي, هدفنا تقديم الدعم 
لكل منظمة أو جهة تعمل لصالح 
لنشر  وتسعى  المجتمع,  تطوير 
وترسيخ مبادئ المجتمع المدني 
وديمقراطية  إنسانيٍة  قيٍم  من 
الصراعات  بعيداًعن 
وبهذا  الراهنة,  والتناحرات 
التي  النشاطات  أغلب  الصدد 
يقوم بها المركز تنصب في هذه 

الخانة .
لدينا  الراهن  الوقت  في 
منظمة  مع  مشروٌع  مشروعين 
تحت  كمنتدى  ونعمل  شار, 
شين"  شانا  "منتدى  تسمية  
يتضمن النشاط جلسات حوارية, 
أفكار  وتطرح  تناقش  وندوات 
األهلي  والسلم  الديمقراطية  عن 
والثقافات  بالمكونات  والتعريف 
في  والمتعايشة  الموجودة 
كان  قصيرة  فترة  وقبل  سوريا, 
مشروُع  آخر  مشروٌع  لدينا 
 " بعنوان    ( شبابي  (ملتقى 
أفكار جديدة " أستهدفنا فيِه الفئة 
المجتمع,  في  ودورهم  الشابة 
تطلعاتهم  أهم  التركيز على  وتم 

وآرائهم وأفكارهم.  
مانديال  بيت  مشاريع  في   
والنشاطات  البرامج  من  العديد 
تتعلق  والتي  المستقبلية, 
بالقضايا الديمقراطية والحوكمة 
وإدارة المشاريع التنموية, كذلك 

المحاضرات  من  العديد  أُلقيت 
الذاتية,  اإلدارة  من  لشخصيات 
العديد  مع  حوارية  وندواٍت 
قضايا  حول  المثقفين  من 
وسياسية  وثقافية  اجتماعية 
والفدرالية,  الذاتية,  (كاإلدارة 
والعدالة  والديمقراطية, 
االهلي,  والسلم  االجتماعية 

وحقوق االنسان).
  بيت مانديال منظمةٌ مدنيةٌ تتلقى 
الدعم من منظمة (بيل األلمانية) 
هنا  وعملنا  مشاريعنا,  لتمويل 
نسعى  تطوعي  األولى  بالدرجة 
ونسعى  لمجتمعنا  الدعم  لتقديم 
لتنمية  ونتوجه  ثقافته,  لتطوير 
أخالقية,  إنسانية  سلوكيات 
لما  السلبي  التأثير  من  ولنخفف 
في  والحرب  الصراع  إليه  آل 
المعنوي,  الصعيد  على  سوريا 
هدفنا التقرب أكثر من المجتمع 
قانوني  بشكٍل  آفا  روج  في 
وضمن أّطّرٍ تخدُم المجتمع بعيداً 
كما  وتعقيداتها,  السياسة  عن 
نتواصل مع العديد من المنظمات 
ولدينا مشاريع مشتركة في هذا 
وأشتي  شار  كمنظمة  المجال, 

ومنظمة شاوشكا للمرأة
ثورة  نعيش  نحن  آفا,  روج  في 
األصعدة  كافة  وعلى  حقيقية 
تنوع  من  آفا  روج  تحتويه  لما 
والدينية  الثقافية  المكونات 
وعرٍب  كرٍد  من  والفكرية 
ومسلمين  مسيحيين  وسريان, 

وإيزيدين 
مانديال  بيت  في  رسالتنا  لذا 
وتعايٍش  ومحبٍة  سالٍم  رسالةُ 
أسٍس  على  المكونات  كافة  بين 
العدالة  فيه  يحقق  ديمقراطية 
في  نشهده  ما  وهذا  للجميع, 
في  يحدث  ما  بخالف  آفا  روج 
سوريا,  في  األخرى  المناطق 
قبل  األوضاع  عليها  كانت  وما 
بدأ األزمة والصراع في سوريا, 
حيث كان القيام بأّيِ عمٍل مدنيٍ 
السلطة  دائرة  خارج  ثقافي 
ويُحاُل  محظوٌر  وأيديولوجيتها 
المسائلة  إلى  عليه  القائمون 

واالعتقال وخاصة روج آفا. 
آفا  روج  في  الِحراك  بداية  منذ 
المجتمعي  النشاط  معها  تطور 
تقبٌل  هناك  وأصبح  المدني 
ووعٌي بدور وأهمية وجود هذه 
الجديدة  والفعاليات  النشاطات 
في مجتمعنا, وأعتقد إن المرحلة 
هذه  أهداف  سيُرسخ  القادمة 
ومدى  والفعاليات  النشاطات 
بكافة  المجتمع  على  تأثيرها 
ملحوظة,  بنسٍب  ولو  مكوناته 
ويتبنى  يسعى  مانديال  بيت 
مايُطرح في روج آفا من أهداٍف 
وقيٍم مجتمعية, وتعمل في سبيل 
الديمقراطية  الثقافة  هذه  نشِر 

ومبادئها.
نشاطاٍت  من  أنجازهُ  ماتَّم 
وفعالياٍت منذ افتتاح مركز بيت 
الراهن  الوقت  وحتى  مانديال 
َشكََّل له رصيداً وأرضيةً وخبرة, 
بصمة  لنا  بأن  القول  واستطيع 
العمل  صعيد  على  قامشلو  في 
وشهادات  المجتمعي,  المدني 
اآلخرين بالنسبة لنا تشكل حافزاً 
أكثر  والمثابرة  االستمرار  على 
في عملنا ونشاطنا, بيت مانديال 
لعب دوراً هاماً في مجال توعية 

المرأة وتقديم الدعم النفسي لها.
الحوار  إلى  تهدف  مشاريعنا 
بين  المشترك  والعيش  السلمي 
مدينة  في  المجتمع  مكونات 

قامشلو 
بيت  في  إداري  أحمد  اسامة  

مانديال:
في  مانديال  بيت  افتتاح  منذ   
الثاني  كانون  شهر  من  األول 
عام  2014, لم تتوقف نشاطاتنا 
قيم  نَشِر  مجال  في  وفعالياتُنا 
السلمي  والتعايش  الديمقراطية 
المجتمعية  التنمية  وتحقيق 
وحقوق  الحوار  ثقافة  ونشر 
بعيداً  المرأة  وحقوق  اإلنسان 
كما  السياسية,  السجاالت  عن 
نعمل على بناء وتنمية القدرات 
الشباب,  لدى  والفكرية  الذهنية 
لتمكين  دراساٍت  وإعداد 
تعزز  التي  بالمهارات  المجتمع 
القرار  واتخاذ  اإلبداعي  التفكير 

والمشاركة الفعالة.
الحوار  إلى  تهدف  مشاريعنا 
بين  المشترك  والعيش  السلمي 
مدينة  في  المجتمع  مكونات 
يضع  مانديال  وبيت  قامشلو, 
من  وطاقاته  إمكاناته  كل  
تحَت  وكوادَر  وأجهزةٍ  قاعاٍت 
والمجموعات  األفراد  تصرِف 
ثقافة  نَشِر  إلى  الساعية  المدنية 
الديمقراطي,  المدني  المجتمع 
كما نشجع المبادرات المدنية في 
ِعبر  نِفسها  وتطوير  االنطالق 
ممكٍن  قدٍر  أكبِر  وتقديِم  توفيِر 
واالمكانيات  المستلزمات  من 
بيت  في  والمتوفرة  لنا  المتاحة 

مانديال. 
نشاطاتنا وعملنا في بيت مانديال 
في تطويٍر ُمستمر, ونستفيدُ ِمن 
ُكُل الخبرات, ونسعى إلى تحقيِق 
األمثل واألفضل لمجتمعنا, وكُل 
ما يخدُم ويهدُف إلى تعميم ثقافة 
السالم والتعدد والمحبة وحماية 
قيم المجتمع في روج آفا. نعمُل 
أبحاٍث  لتقديم  دؤوٍب  بشكٍل 
ودراساٍت ووضع تصورات لما 
المستقبلية,  ستكون عليه سوريا 
مهتمين بعدٍد من المواضيع مثل 
المرأة  ودعم  االنتقالية  العدالة 
استباقيٍة  محاولٍة  في  والشبيبة 
بالخطوط  المعنيين  لمشاركة 
الديمقراطية  لشكل  العريضة 
مستقبالً  تأسيسها  ينبغي  التي 
على مستوى سوريا وروج آفا. 
بيُت مانديال من المراكز الفعالة 
به  تتميز  لما  قامشلو  مدينة  في 
ونشاطات  ألفكاٍر  طرحٍ  من 

ثقافية
بيت  أحد أصدقاء  غاندي سعدو 
مانديال وعضو في مركز أريدو 

للمجتمع المدني:
عالقةُ  مانديال  ببيت  يربطنا   
وبيُت  ُمتبادل,  واحتراٍم  صداقٍة 
في  الفعّالة  المراكز  من  مانديال 
من  به  تتميز  لما  قامشلو  مدينة 
ثقافية,  ونشاطاٍت  ألفكاٍر  طرحٍ 
مجال  في  الخدمات  وتقديم 
المجتمع المدني, وهناك نشاطاٌت 
وفعالياٌت مشتركةٌ فيما بيننا كما 
قامشلو  في  العامة  الرغبة  أن 
وبناء  الديمقراطية  نحو  تتوجه 
ثقافة قائمة على أساس التعايش 
وتقبل اآلخر بكل كينونته, نتمنى 

المزيد من النجاح والتقدم.  

أربيل تصدر أمرا باعتقال نوشيروان مصطفى زعيم حركة 
التغيير في إقليم كردستان العراق

التجديد  مصطفى  شيروان  نو  يرفض 
للبارزاني في رئاسة االقليم

إقليم  في  أربيل  تحقيق  محكمة  اصدرت 
كردستان العراق أمرا بإلقاء القبض على 
(كوران)،  التغيير  لحركة  العام  المنسق 
أمام  مثوله  لعدم  مصطفى،  نوشيروان 

المحكمة في قضية مرفوعة ضده.
وكانت المحكمة تنظر في دعوى قضائية 
القنصليات  بتهديد  تتهمه  نوشيروان  ضد 
العاملة  النفط  شركات  وموظفي  األجنبية 

في أقليم كردستان بالقتل والخطف.
وقال فرهاد مارف، مسؤول العالقات في 
إن  لبي بي سي،  ببريطانيا  التغير  حركة 
هذه قضية سياسية تأتي على خلفية مطالبة 
حركة التغيير بإنهاء حكم الحزب الواحد 
فترة  تمديد  على  الحركة  موافقة  وعدم 
الرئاسة لرئيس اإلقليم مسعود البارزاني.

وقع  الماضية  األيام  "خالل  أنه  وأضاف 
االتحاد  التغيير وحزب  بين حركة  اتفاق 
الحكم  لتغيير  الكردستاني  الوطني 

الديمقراطي  الحزب  لكن  االقليم،  في 
الكردستاني لم يكن راغبا بذلك".

نسبت  صوتية  تسجيالت  وكانت 
للحزب  تابعة  قنوات  بثتها  لمصطفى، 
الديمقراطي الكردستاني، حملت تهديدات 
الشركات  مهندسي  على  هجمات  بشن 
في  األجنبية  الدول  وقنصليات  النفطية 

اإلقليم.
ونفى مارف أن تكون مثل هذه التسجيالت 
التغيير، مشددا  صادرة عن زعيم حركة 
سياسية  قضية  ضده  القضية  أن  على 
رفض  "نوشيروان  ألن  قضائية  وليست 
أي  ضد  وهو  بارزاني  رئاسة  استمرار 

تجاوز على القانون".
باسم  الناطق  عن  صحفية  تقارير  ونقلت 
في  قوله  حاجي  شورش  التغيير  حركة 
عقب  السليمانية  في  صحفي  مؤتمر 
"ستميزه  الحركة  إن  الحكم،  صدور 
تحقيق  "حاكم  أن  مضيفا  قانونيا"، 
االسايش في أربيل رفض تحويل الشكوى 

ضد نوشيروان مصطفى إلى السليمانية، 
في  ونحن  المحكمة  بقرار  طعناً  وقدمنا 
انتظار الرد لنعرف الى أي مدى ستثبت 

المحكمة استقالليتها".
تعطل  منذ  سياسية  أزمة  اإلقليم  ويشهد 
الماضي،  العام  منذ  االنعقاد  عن  برلمانه 
لرئيس  أربيل  في  السلطات  منع  اثر 
التغيير،  حركة  إلى  المنتمي  البرلمان 
يوسف محمد صادق، ونواب الحركة من 

الدخول اليها.

دبلوماسيون أمريكيون يطالبون ادارة اوباما باستهداف 
حكومة األسد

ينفذ  تحالفا  المتحدة  الواليات  تقود 
ضربات جوية على اهداف للتنظيم الذي 
يطلق على نفسه اسم "الدولة االسالمية" 

في سوريا والعراق
وزارة  مسؤولي  من  العشرات  وقع 
الخارجية االمريكية على مذكرة داخلية 
عبروا فيها عن احتجاجهم على السياسة 
حيال  االمريكية  االدارة  تتبعها  التي 
سوريا، وطالبوا بشن هجمات عسكرية 

تستهدف حكومة الرئيس بشار األسد.
المتبعة  السياسة  بأن  هؤالء  ويحاجج 
المعارضة  من  بالضد  تعمل  حاليا 
على  األسد  الرئيس  وتعين  السورية 

االحتفاظ بالسلطة في دمشق.
مسؤوال   51 نحو  المذكرة  على  ووقع 
مختصون  المستوى  ومتوسط  رفيع 

بالشأن السوري.
يذكر ان ليس من غير المألوف ان تجد 
النوع  هذا  من  احتجاجية"  "مذكرات 
طريقها في قنوات الخارجية االمريكية، 
ولكنه من النادر ان يعارض دبلوماسيون 

بهذا العدد موقفا يعتمده البيت االبيض.
في  الخارجية  وزارة  باسم  ناطق  واكد 
امتنع  ولكنه  المذكرة،  استالم  واشنطن 

عن التعليق على محتوياتها.
قال  بالمذكرة  علم  له  مسؤوال  ولكن 
الوضع  ارسلت "ألن  إنها  بي سي  لبي 

الراهن ال يمكن ان يستمر."
على  االدارة  المذكرة  موقعو  ويحث 
بالقيام  بمصداقية  يتمتع  تهديد  توجيه 
الرئيس  حكومة  ضد  عسكري  بعمل 
األسد، واال فلن تشعر الحكومة السورية 
مع  التفاوض  على  يجبرها  ضغط  بأي 

المعارضين.
ويعبر هذا الموقف عن المخاوف من ان 
انهيار عملية السالم التي ترعاها روسيا 
على  بالنفع  يعود  المتحدة  والواليات 

حكومة دمشق.
الحربية  االعمال  وقف  اتفاق  ان  يذكر 
تعرض الى انتهاكات من طرفي النزاع، 
ويبدو  علنا  تحداه  األسد  الرئيس  ولكن 
ايران  جانب  من  المدعومة  قواته  ان 
وروسيا مصممة على استعادة سيطرتها 
على مناطق استراتيجية مثل مدينة حلب 

الشمالية.
تساند  إنها  جانبها  من  موسكو  تقول 
المسلحين  ضرب  في  االسد  حكومة 
الجهاديين غير المشمولين باتفاق الهدنة، 

جون  االمريكي  الخارجية  وزير  ولكن 
المعارضة  الفصائل  ناشد  الذي  كيري، 
ازاء  امل  بخيبة  يشعر  اسلحتها،  القاء 
تغيير  على  السورية  الحكومة  اصرار 
هو  يطالب  فيما  االرض  على  الواقع 

بانتهاج الطريق الدبلوماسي.
وقال الوزير كيري مؤخرا "لن ترضى 
كأداة  تستخدم  بأن  المتحدة  الواليات 
لما يطلق عليه هدنة باالستمرار  تسمح 
من  لالستفادة  الطرفين  احد  يعمد  فيما 
ذلك لتقويض العملية (السلمية) برمتها."
على  يضغط  كيري  الوزير  برح  وما 
اكثر  سياسة  بانتهاج  القناعها  االدارة 
السورية الجبارها  الحكومة  تشددا ضد 
التفاوض،  طاولة  الى  الجلوس  على 
سيكون  انه  المذكرة  موقعو  ويعتقد 

متعاطفا مع ما ذهبوا اليه.
على  االرجح  على  يؤثر  لن  ذلك  ولكن 
موقف ادارة الرئيس اوباما التي جعلت 
على  يطلق  الذي  التنظيم  محاربة  من 
نفسه اسم "الدولة االسالمية" في سوريا 
اولويتها، ونأت بنفسها الى حد بعيد من 

الحرب االهلية الدائرة فيها.
من  كثيرا  اوباما  الرئيس  ويتخوف 
المتحدة  الواليات  انجرار  امكانية 
الشرق  منطقة  في  جديدة  حرب  الى 
السلبية  النتائج  بعد  خصوصا  االوسط، 
كل  في  االمريكية  العسكرية  للتدخالت 

من افغانستان والعراق وليبيا.
المرشحة  المحتملة،  خليفته  ولكن 
دعت  كلينتون،  هيالري  الديمقراطية 
حيال  تشددا  اكثر  سياسة  اعتماد  الى 
سوريا بما في ذلك تعزيز الدعم المقدم 

للمعارضين غير االسالميين.
الى  موجهة  المذكرة  كانت  وربما 

كلينتون كما كانت موجهة الى كيري.

 تركيا: مكاسب األكراد تساهم في تخفيف الموقف من
األسد

قيام  منع  على  تركيا  عزم  يؤدي  ربما 
منطقة لألكراد ذات حكم ذاتي في شمال 
سوريا إلى التخفيف من مطالبتها برحيل 
تسعى  بينما  فوراً،  األسد  بشار  الرئيس 
إلصالح سياستها الخارجية التي زادت 

من عزلتها بدالً من أن تعزز نفوذها.
الشهر  منصبه  توليه  من  أيام  وبعد 
الماضي، قال رئيس الوزراء الجديد بن 
علي يلدريم، وهو حليف وثيق للرئيس 
رجب طيب إردوغان، إن تركيا بحاجة 
إلى »زيادة أصدقائها وتقليل أعدائها«، 
بأن  يبدو  ما  على  ضمني  اعتراف  في 
سياسات سلفه أحمد داود اوغلو تسببت 
في تهميش بلده العضو في حلف شمال 

األطلسي.
وفي عهد داود أوغلو كانت أنقرة تصر 
السبيل  باعتباره  األسد،  رحيل  على 

الوحيد لتحقيق االستقرار لسوريا، وهو 
ما أثار خالفاً بينها وبين روسيا، وأبعدها 
الواليات  تقوده  الذي  التحالف  عن 
تنظيم  لمحاربة  تركيزه  ويوجه  المتحدة 

»داعش«.
في  مطلقة  بسلطة  إردوغان  ويتمتع 
تركيا، ويشمل ذلك السياسة الخارجية، 
األسد،  منتقدي  أشد  من  واحداً  وكان 
الظروف  تغير  إن  يقولون  محللين  لكن 
من  األكراد  عزز  حيث  األرض،  على 
يمكن  حدودية،  مناطق  على  سيطرتهم 

أن يضطره لتخفيف نبرة تصريحاته.
مجاالت  أربعة  يلدريم  حكومة  وحددت 
جديدة  خطوات  اتخاذ  تريد  للسياسة 
واالتحاد  وروسيا  إسرائيل  وهي  فيها، 
األوروبي وسوريا. ومن أسباب تحركها 
األسد  رحيل  أن  إدراكها  دمشق  بشأن 

يمكن أن يفيد »وحدات حماية الشعب« 
الكردية.

من  المستوى،  رفيع  مسؤول  وقال 
طلب  الحاكم  والتنمية«  العدالة  »حزب 
أكبر:  بحرية  ليتحدث  اسمه  نشر  عدم 
إنه  قاتل.  المطاف  نهاية  في  »األسد 
ذلك،  موقفنا من  نغير  لن  يعذب شعبه. 
ربما  لألكراد.  ذاتيا  حكماً  يؤيد  ال  لكنه 
هذه  في  لكن  البعض  بعضنا  نحب  ال 

المسألة نؤيد السياسة نفسها«.
وتجدد الصراع في جنوب شرق تركيا 
بين  النار  إلطالق  وقف  انهار  منذ 
الحكومة و »حزب العمال الكردستاني« 
تقول  ألسباب  الماضي،  تموز  في 
عبور  بينها  من  إن  التركية  السلطات 
الحدود من سوريا.  والمقاتلين  األسلحة 
ويقول محمد يجين، المحلل في مؤسسة 
ومقرها  البحثية،  كيه«  إيه  إس  »يو 
سوى  لتركيا  يترك  ال  هذا  إن  أنقرة، 
محادثات  استئناف  هي  قليلة،  خيارات 
الكردستاني  العمال  حزب  مع  السالم 
اآلن،  حتى  الحكومة  تستبعده  ما  وهو 
األسد  على  المباشر  غير  االعتماد  أو 
كحائط صد. وأضاف: »الشيء الوحيد 
قد  تركيا  أن  هو  يتغير  أن  يمكن  الذي 
تكف عن اإلصرار على رحيل األسد«.
للسياسة  األربع  األولويات  بين  ومن 
يصبح  الجديدة  للحكومة  الخارجية 
هو  إسرائيل  مع  العالقات  إصالح 
مؤشرات  يظهر  الذي  الوحيد  المجال 

على إحراز تقدم.

 موسكو تندد بدعوة ديبلوماسيين أميركيين إلى تدخل
عسكري في سورية

نددت روسيا بالدعوة التي وجهها حوالى 
شن  أجل  من  اميركيا  ديبلوماسياً   50
السوري،  النظام  ضد  عسكرية  ضربات 
مشددة على ان مثل هذه الدعوة تتعارض 

مع قرارات مجلس األمن حول سورية.
ميخائيل  الخارجية  وزير  نائب  وأعلن 
صادرة  قرارات  »هناك  أن  بوغدانوف 
احترامها«،  من  بد  ال  األمن  مجلس  عن 
بحسب ما نقلت عنه وكالة »انترفاكس«.

المبادرة  هذه  ان  على  بوغدانوف  وشدد 
خوض  علينا  القرارات،  مع  تتالءم  »ال 

مفاوضات والسعي نحو حل سياسي«.
من جهتها، أعربت وزارة الدفاع الروسية 
الديبلوماسيين  دعوة  ازاء  »قلقها«  عن 

األميركيين.
ايغور  الوزارة  باسم  الناطق  وصرح 
هناك  كان  »لو  بيان:  في  كوناشنكوف 
ذرة حقيقة واحدة في هذه المعلومات على 
ان  يمكن سوى  ال  االمر  هذا  فان  االقل، 

يثير قلق اي شخص عاقل«.
ستريت  »وول  صحيفتا  واوردت 
أن  أمس  تايمز«  و»نيويورك  جورنال« 
اميركيا  وموظفا  ديبلوماسيا   50 حوالى 
الخارجية اعدوا برقية طالبوا  في وزارة 
فيها بوضوح بشن ضربات عسكرية على 

نظام الرئيس السوري بشار األسد.
وأوضحت »نيويورك تايمز« أن البرقية 
المدروس السلحة  الى »االستخدام  تدعو 
بعيدة المدى واسلحة جوية«، اي صواريخ 
كروز وطائرات بال طيار وربما غارات 

اميركية مباشرة.

على  يوقع  لم  أميركي  مسؤول  وقال 
البيت  إن  عليها،  اطلع  لكنه  المذكرة 
تدخل  أي  يعارض  زال  ما  األبيض 
الصراع  في  أعمق  نحو  على  عسكري 
المذكرة  أن  المسؤول  وأضاف  السوري. 
لن تغير هذا الموقف على األرجح، ولن 
ضد  الحرب  عن  أوباما  تركيز  تحول 
يمثله  الذي  والمتزايد  المستمر  التهديد 

تنظيم »الدولة اإلسالمية« (داعش).
وقال مسؤول ثان قرأ المذكرة، إنها تعبر 
األميركيين  المسؤولين  نظر  وجهة  عن 
السوري  الملف  شأن  في  يعملون  الذين 
ويعتقدون أن السياسة التي تنتهجها إدارة 

أوباما غير فاعلة.
وقال المصدر الثاني الذي طلب عدم نشر 
طرح  المجموعة  تود  »باختصار  اسمه: 
الضغط...  بعض  ليضع  عسكري  خيار 

على النظام (السوري)«.
وزير  قال  المذكرة،  على  فعل  رد  وفي 
اليوم،  كيري  جون  األميركي  الخارجية 
حين  سيبحثه  مهم«  »إعالن  المذكرة  إن 

يعود إلى واشنطن.
النوع  هذا  من  المذكرات  أن  حين  وفي 
كبير  عليها  الموقعين  عدد  فإن  معتادة 
استقال  الذي  فورد  روبرت  وقال  للغاية. 
سفيراً  منصبه  من   2014 العام  في 
بسبب  سورية  في  المتحدة  للواليات 
خالفات سياسية، ويعمل األن في »معهد 
إن »هذا  في واشنطن،  األوسط«  الشرق 

رقم كبير على نحو مثير للدهشة«.
األربع  السنوات  مدار  على  أنه  وأضاف 

ممارسة  على  حّض  هناك  كان  الماضية 
األسد  حكومة  على  الضغوط  من  مزيد 
في  الحرب  إلنهاء  بالتفاوض  للقبول 

سورية.
المرة  ليست  هذه  أن  إلى  فورد  وأشار 
األولى التي تطالب فيها وزارة الخارجية 
األميركية بانتهاج سياسة أكثر فاعلية تجاه 
سورية، ففي صيف العام 2012 اقترحت 
وزيرة الخارجية األميركية آنذاك هيالري 
المعارضين  وتدريب  تسليح  كلينتون 
أيدها مسؤولون  التي  الخطة  لكن  لألسد، 
آخرون في اإلدارة رفضها الرئيس باراك 

أوباما ومساعدوه في البيت األبيض.
ضربات  شن  إمكان  المذكرة  وبحثت 
المزيد  نشر  إلى  تشر  لم  لكنها  جوية، 
في  األرض  على  األميركية  القوات  من 
سورية. ومن المعتقد أن للواليات المتحدة 
في  الخاصة  القوات  من  فرد   300 نحو 
سورية ينفذون مهاما ضد »داعش« لكنهم 

ال يستهدفون حكومة األسد.
المركزية  »االستخبارات  مدير  وقال 
برينان  جون  آي)  أي  (سي  األميركية« 
األسد  إن  أمس،  للكونغرس  جلسة  أمام 
قبل  عليه  كان  مما  أقوى  وضع  في  بات 
الروسية  الجوية  الضربات  بفضل  عام 

ضد المعارضة المعتدلة.
»داعش«  تنظيم  قدرات  إن  أيضاً  وقال 
في  هجمات  شن  على  وقدرته  اإلرهابي 

أنحاء العالم لم تتقلص.

 الرئيس الكازاخستاني يؤيد فكرة أن تتولى امرأة منصب
رئيس البالد

نور  الكازاخستاني  الرئيس  رحب 
سلطان نزاربايف بفكرة أن تتولى امرأة 

منصب رئيس البالد في كازاخستان.
يوم  للصحفيين،  سؤال  على  وردا 
إمكانية  حول  يونيو/حزيران،   17
في  الرئاسة  منصب  امرأة  تتقلد  أن 
"لماذا  نزاربايف:  قال  كازاخستان، 
تكون  أن  المرأة  يمكن  ال  أنه  تعتقدون 
جائز،  األمر  هذا  لكازاخستان؟  رئيسة 

كازاخستان  في  توجد  أنه  وخصوصا 
نساء مؤهالت".

على  هذه  نزاربايف  كلمات  وجاءت 
االقتصادي  بطرسبورغ  منتدى  هامش 
شعار  تحت  بروسيا  المنعقد  الدولي، 

"على عتبة واقع اقتصادي جديد".
وأضاف نزاربايف: "أن 30% من نواب 
البرلمان في كازاخستان هم نساء، كما 
توجد نساء في الحكومة أيضا". ومازح 

قائال:  الصحفيين  الكازاخي  الرئيس 
للنساء  أكن  لذلك  بنات،  لثالث  أب  "أنا 

معاملة خاصة".
ويشار هنا إلى أن مدينة سان بطرسبورغ 
من  الفترة  خالل  تستضيف  الروسية 
منتدى  يونيو/حزيران   18 إلى   16
"سان بطرسبورغ االقتصادي الدولي" 
بمشاركة  الـ20،  دورته  في  السنوي 
من  واالقتصاديين  السياسيين  من  نخبة 

مختلف أنحاء العالم.
أصبح  الماضي  العقد  مدى  وعلى 
االقتصادية  المنصات  بين  من  المنتدى 
الرائدة في العالم لبناء جسور التواصل 
األعمال.  رجال  مجتمع  ممثلي  بين 
ويزور المنتدى هذا العام أكثر من 10 
آالف مشارك، بما في ذلك رؤساء دول 
كبرى،  شركات  ورؤساء  وحكومات، 
وسائل  عن  وممثلون  دوليون،  وخبراء 

اإلعالم والمجتمع المدني.
المصدر: "لينتا.رو"  

بالنسبة  ضرورٌي  السياسية  لالستراتيجية  بالنسبة  تحقيقه  المطلوب  المستوى  إن 
لالستراتيجية العسكرية أيضاً بالشكل ذاته. ال نستطيع الحديث عن بلوغ قوانا التحررية 
القومية واالجتماعية إلى مستوى عسكري استراتيجي كامل. البد للمناضل من فهم 
األسلوب الرئيسي لتحريك عنف الشعب الذاتي، أي فهم االستراتيجية العسكرية. 
بمعنى أن على المناضل أن يتناول القضية بوصفها اإلجابة على سؤال: كيف سيقوم 
الشعب بتطوير عنفه العسكري األساسي وبأية وسائل وأهداف؟ إن ظروفنا القومية 
واالجتماعية تستلزم امتالك فهم استراتيجي من الناحية العسكرية، والبد للمناضل 
من أن يوفر إيصال القوى التحررية القومية واالجتماعية إلى استراتيجية عسكرية 
واضحة, فطبيعة العنف الذي يفرضه العدو في هذا المجال معروفة, إن االستراتيجية 
العسكرية لالستعمار التركي التي صيغت بالتنسيق مع اإلمبريالية مستندة إلى تحويل 
تركيا إلى جزء من حلف الناتو, وهذه االستراتيجية هي استراتيجية عدوانية مسعورة 
موجهة ضد االتحاد السوفيتي والبلدان االشتراكية األخرى وضد حركات التحرر 
الوطنية, ويريد االستعمار التركي أن يوظف شعبنا أيضا في االتجاه الذي يخدم هذه 
العسكري أيضاً، مثله مثل الوضع  المستوى  االستراتيجية, ذلك هو الوضع على 
على المستوى السياسي, إنه يسعى إلى إذابة قوى شعبنا كلها في جيشه وبالتالي إلى 

تبديدها في خدمة مخططاته االستراتيجية.
في هذه األثناء علينا أن نوضح النقطة التالية: في هذا المجال أيضاً كما في غيره، 
قة للتيارات اإلصالحية البرجوازية  هة وممّزِ تكونت استراتيجية معينة, وإن كانت مشّوِ
االشتراكية  البلدان  يرون  المزعوم  االستراتيجي  الفهم  هذا  وأصحاب  الصغيرة, 
التحرر الوطني جزءاً ال يتجزأ من استراتيجيتهم وتكتيكاتهم الخاصة،  وحركات 
غير أنهم يزعمون عكس ذلك كالماً، إال أنهم في الممارسة العملية ال يتقدمون خطوةً 
واحدةً في االتجاه المطلوب. إنهم أميل إلى "األممية االشتراكية - األممية الثانية" 
وإلى المرتبطين بها في الداخل, وعلى الرغم من أنهم يأتون على ذكر الموضوع 
على المستوى السياسي فإنهم يرفضون االنتقال إلى المستوى العسكري, ولن يكون 
مثل هذا االنتقال إلى المستوى العسكري ممكناً إال إذا كانت تعبر عن مصالح أوربا 
السياسية، أي "األممية الثانية" ومصالح بعض بلدان المنطقة تتطلبه أو تتفق معه, فهم 
يحاولون أن يوظفوا قواهم العسكرية لخدمة األهداف التكتيكية لبعض االستراتيجيات، 
ال األهداف االستراتيجية. والوضع الذي نشهده اليوم في كردستان الشرقية مثال 
ساطع لذلك, فالقيادة البرجوازية الصغيرة الموجودة هنا تحرك قواها العسكرية ال 
من أجل التحرر الوطني االجتماعي, بل بما يتفق مع مصالح قوة رجعية فاشية في 
كانت  الماضي أيضاً  المنطقة, ودولة إمبريالية أوربية على عالقٍة وثيقٍة بها. في 
هناك أمثلة مشابهة, من الواضح أن هذه القوى بعيدةٌ عن القدرة على استخدام عنف 

الشعب وتطويره في الميدان العسكري.
ومقابل ذلك ترمي استراتيجية الثوريين الخاصة بهم إلى تحويل قواها السياسية إلى 
قوى عسكرية, وهذه العملية تتطلب تحريك الشعب بأسره والسيما جماهير الفالحين 
التي تشكل القوة األساسية للثورة بما يخدم خطاً استراتيجياً صحيحاً. ونظراً لقيامنا 
بتفصيل الموضوع في كتاباتنا األخرى فإننا سنكتفي بتناوله هنا بخطوطه العريضة 
لشعبنا  بالنسبة  تسود  أن  لها  ينبغي  التي  االستراتيجية  أن  المعروف  من  والعامة. 
تنقسم إلى ثالث مراحل. هي: الدفاع االستراتيجي والتوازن االستراتيجي والهجوم 
االستراتيجي، البد من النظر إلى االستراتيجية العسكرية عبر هذه المراحل الثالث 
األساسي,  االستراتيجي  الفهم  هذا  اتجاه  يخدم  بما  الثوري  الشعب  وتحريك عنف 
كما يتوجب على الشعب أن يَعُدَّ نفسه لحرٍب شعبية طويلة األمد وفقاً لهذه المراحل 
االستراتيجية األساسية. والبد لسائر القوى االجتماعية والوطنية والمنظمات وفي 

مقدمتها المناضلون الثوريون من أن يكونوا قادرين على امتالك مثل هذا الفهم.
هناك ناحية أخرى يجب تأكيدها في موضوع االستراتيجية هي معرفة معسكر العدو 
تتطلب  المسألة  داخله, وهذه  في  التناقضات  اإلفادة من  والقدرة على  بشكٍل جيد, 
قبل كل شيء وضع أكثر األعداء شراسة في المقدمة وترتيب اآلخرين وفقاً لذلك. 
يجب اعتبار قوى االستعمار والرجعية المحلية القوى األشد عدوانية, ويمكن لهذا 
الفاشي  التالي: االستعمار  النحو  ترتيب األعداء على  تركيا من خالل  يتم في  أن 
فالقوة األساسية التي تدعمه وهي اإلمبريالية، ومن ثم القوى المعادية األخرى. من 
الواضح أن هناك تناقضات وخالفات حول العديد من النقاط بين القوى المعادية وإن 
بدت متحدة ومتفقة حول نقاط معينة, وواجبنا نحن هو توفير القدرة على اإلفادة من 
هذه التناقضات وترجمة استراتيجيتها الخاصة إلى الحياة. وبهدف اإلفادة من هذه 
التناقضات يمكن تطوير بعض العالقات التكتيكية أحياناً, وبالشكل نفسه البد من 
اإلفادة من التناقضات القائمة بين اإلمبريالية األوربية وإمبريالية الواليات المتحدة 
األميركية. كما يمكن أن نستفيد بل ويجب أن نستفيد من التناقضات القائمة بين الدول 
الرجعية في المنطقة. غير أن النقطة التي يجب االنتباه الشديد إليها هي ضمان أن 

تكون سائر الخطوات في خدمة االستراتيجية الثورية.
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كيف يواجه المواطنون األزمات المختلفةعندما تبحث روج الخالدون
آفا عن نفسها ؟ 

مصلحة  على  الغيورين  المواطنين  أحد  يقول 
جميع  على  تُِّم  يُحَّ الوطني  الواجب  إن  البالد:" 
المواطنين أن يتكاتفوا فيما بينهم لمساندة الجهود 
التي تهدف إلى التخلص من التحديات التي يمر 
آفا (األزمة االقتصادية  البالد وخاصةً روج  بها 

واإلرهاب)". 
جزءاً  يتحمل  أن  يجب  المواطن  إن  ويضيف: 
من المسؤولية ويتحلى باإلدارة والصبر وال يفقدَ 
األمَل بمستقبٍل أفضل, وال سيما أن المواطنين قد 
مرَّ عليهم ظروٌف أصعُب بكثير من هذه الظروف 
قبل سنواٍت ليست ببعيدة عندما فَقَدَ أبسَط مقومات 

الحياة.
التحديات  تلك  جميع  إن  المواطن  هذا  وأكد 
ستنجلي وسيعود الجميع إلى الرفاهية واالزدهار, 
ولفت المتحدث إلى أن األزمة التي نعيشها يجب 
مخرجاٍت  عن  للبحث  للجميع  دافعاً  تكون  أن 
النضال  جانب  إلى  واالنتاج  بالعمِل  الثقةَ  تعزُز 
االعتماد  من  كبيٍر  بشكٍل  وتقلَل  والمقاومة, 
ترشيد  في  مهماً  درساً  وتعطي  االستيراد  على 
الصمود  سلمان  األستاذ  َن  ثَمَّ بدورِه  االستهالك. 
إن  مؤكداً  األزمة  خالل  المواطنون  أبداه  الذي 
مع  األزمات  تجاوز  في  المواطنين  مشاركة 
عديدة  إيجابية  نتائَج  لُها  ستكون  القائمة  اإلدارة 
بالبلد  والوصول  المواطنة  تنمية شعور  أبرزها: 
إلى  المتحدث  ولفت  األمان,  بر  إلى  والشعب 
بناء  في  والكفاءات  الطاقات  جميع  إسهام  أهمية 
البلد بعيداً عن الحسابات الشخصية بغية النهوض 
معاً  والزراعية  واألمنية  االقتصادية  بالقطاعات 

كي نخرَج من أّيِ أزمٍة نحن أكثَر قوةً وصالبة.
السياسية  التنظيمات  إحدى  في  مسؤوٌل  أكد  فيما 
على  الديمقراطي  االتحاد  لصحيفة  آفا  روج  في 
أهمية وقوف جميع ابناء الوطن صفاً واحداً لنبذ 
والتصالح  التسامح  ثقافة  ونشر  والطائفية  الفرقة 

واالجتماعي وإبداء المساعدة فيما بينهم.
والثقافة  واألعراف  التقاليد  تلك  أن  إلى  وأشار   
طالما  الذين  آفا  روج  ابناء  عن  غريبةً  ليست 
وثََّمَن  والضراء,  السراء  في  بينهم  فيما  تعايشوا 
الهمم  شحذ  دعوات  نفسه  الوقت  في  المسؤول 
التي  التحديات  لمواجهة  الوطني  الصف  وجمع 
ابناء  ودعا  المفاصل,  جميع  في  البلد  تواجه 
الترشيد  على  االعتماد  إلى  آفا  روج  في  الشعب 
في االستهالك في جميع المجاالت الخدمية العامة 

وتكاتف المواطنين.
وقوف  على  إدريس  اإلعالمي  شدد  جهته  ومن 
على  والحفاظ  المواطنة  نداء  لتلبية  معاً  الجميع 
أجل  من  والنفيس  الغالي  بذل  خالل  من  البالد 
في  المحن  إن  وأكد  الصعبة,  المرحلة  عبور 
األوطان تزول في ظِل وجوِد مواطٍن يفقهُ معنى 
التضحية من أجل الوطن, مبيناً إنَّ هذِه المرحلة 
مفصلية من أن يكون المواطن أهالً لها أو يكون 

خالَف ذلك.
المسؤولين  دعم  الجميع  من  يتطلب  ما  وأضاَف 
في اإلدارة في جميع خطواتهم التي تهدف الحفاظ 
على استقرار البلد من جميع النواحي. ومن جانبه 
الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  مسؤولي  أحد  أكد 
لصحيفة االتحاد الديمقراطي إن المواطنين يجب 
أن يكونوا على أهبة االستعداد وليس فقط للدفاع 
عن كرامتهم بالسالح بل حينما يحتاج األمر إلى 
تعصف  التي  المختلفة  األزمات  لعبور  التعاون 
بالبالد؛ وأضاف إن الجميع يعلم أننا نمُر بضائقٍة 
أن  دون  للجميع  معروٌف  وسببها  اقتصاديٍة 
نذكرها, لذا يتوجب أن نكوَن يداً واحدةً ونحاول 
األزمات  هذه  تجاوز  الممكنة  الوسائل  بشتى 
وكلُّ محاولٍة تدُل بطبيعة الحال إلى تنمية شعور 

االنتماء لدينا.
اإلدارة  في  الموظفين  أحد  أكدَ  نفسه  الشأن  وفي 
مرتبٌط  آفا  روج  مصير  إن  الديمقراطية  الذاتية 
بأبنائها الذين يجب عليهم أن يُسِعفوا اإلدارة في 

وضعها الراهن, حتى تتمكن من توفير متطلبات 
المواطنين المختلفة, وأشار إلى ضرورة وقوِف 
جميعِ ابناء روج آفا صفاً واحداً للوصول بــ روج 
آفا إلى بر األمان من خالل ممارسة كل شخٍص 
بعض  تعميم  إلى  ودعا  المعادلة,  هذه  في  لدورِه 
ومواقع  التلفزيونية  القنوات  على  اإلرشادات 
التواصل االجتماعي والصحف, من أجِل توعيِة 
المختلفة  المواضيعِ  حوَل  المواطنين  وتثقيِف 
بتحقيِق  أملِه  عن  وأعرب  باألزمات.  المتعلقة 
المختلفة  المواضيع  للمواطنين حول  حياةٍ أفضَل 
بتحقيق  أملِه  باألزمات, كما أعرَب عن  المتعلقة 
الكثير خالل  الذين عانوا  للمواطنين  حياةٍ أفضَل 

السنوات الماضية.
يُمكُن تجاوز األزمات باالعتماد على الذات

محمد أمين إبراهيم – ديوان بلدية قامشلو غربي:
بطبيعة الحال الحروُب تخلُق أزماٍت كثيرةٍ وتمُر 
من خاللها الشعوُب بحاالٍت استثنائية ومضطربة, 
خمِس  منذُ  تمُر  آفا خاصةً  وسوريا عامة وروج 
سنوات بمثل هذه الحاالت, اصبحنا نواجهُ الكثيَر 
من المشاكِل واألزماِت والمؤامرات وخاصةً من 
االستبدادية,  وكذلك  والتكفيرية  الظالمية  القوى 
والمرأة  الشعب  حماية  َوحداُت  تحقُق  وبالمقابل 
سياسية  مكاسَب  عنها  نتج  كبيرة  انتصارات 
أبرزها:(التفاهم  وخارجياً  داخلياً  ودبلوماسية 
الشعب  مكونات  كافة  بين  والتعايش  والتضامن 
كرداً وعرباً وسرياناً وتركماناً) والدليل على ذلك 
تشكيل مجلس سوريا الديمقراطي, وإعالن النظام 
سوريا,  وشمال  آفا  لروج  الفيدرالي  االتحادي 
بالتوازي مع افتتاح بعض ممثليات اإلدارة الذاتية 
أحد  على  يُخفى  وال  الخارج.  في  الديمقراطية 
بأن هناَك دوٌل اقليميةٌ وقوى سياسية تقف حجَر 
العبر  أخذ  وعدم  النجاحات,  هذه  وجه  في  عثرة 
مرت  التي  بيكو  سايكس  اتفاقية  من  والدروس 
عليها مائة عام والتي جزأت المنطقة، والمطلوب 
اليوم من الجميع أن نعودَ إلى ُرشِدنا ونضَع جميع 
الخالفات مهما كانت جانباً, ونتكاتف ونتوحد مع 
عن  بعيداً  الميدان  في  والفاعلة  الحقيقية  القوى 
تخدم  ال  التي  اإلعالمية  والحروب  المهاترات 

الشعب مطلقاً بل تخدم اعدائه.
حقيقيةً  أزمةً  آفا  روج  تعيش  اقتصادياً  نعم 
كالبطالِة ونقِص بعض المواد األساسية واالرتفاع 
عن  ينتُج  طبيعٌي  شيٌء  هذا  طبعاً  األسعار,  في 
الحروب, باإلضافة إلى الحصار المفروض من 
ورغَم  الحدودية,  المعابر  وإغالق  الجهات  كل 
على  يقف  وثابٌت  صامدٌ  الشعب  بأن  نجدُ  ذلَك 

أرضه ومع ثورته.
خالل  من  األزمات  هذه  تجاوز  يمكننا  ربما 
بمواردها  غنيةٌ  فالمنطقةُ  الذات,  على  االعتماد 
جانب  إلى  والحيوانية  والزراعية  الطبيعية 
الشوندر  زراعة  وبإمكاننا  الباطنية،  الثروات 
السكر,  مشكلة  على  للقضاء  مثالً  السكري 
فاألرُض خصبةٌ والمياه واأليدي العاملة متوفرة، 
كما بإمكاننا إن كانت النوايا سليمة إنشاُء معامَل 
النباتية والصابون والمعجنات  للزيوت  ومصانَع 
والنسيج  والغزل  والجلود  واأللبان  والسكر 
وغيرها,  والكيماوية  الطبية  والمستحضرات 
الخضروات  زراعة  على  الفالحين  وتشجيع 

الشتوية واإلكثار من البيوت البالستيكية.
بالمحصلة علينا اتخاذ إجراءات آلية عاجلة وإن 
كانت ضرورية ومطلوبة, ووضع دراسة شاملة 
أن  وممكن  والخبرة,  االختصاص  ذوي  قِبَِل  من 
ظروفاً  شهدت  أخرى  دول  تجارِب  من  نستفيدَ 

اقتصادية مماثلة وتمكنت من تجاوزها.
في  مسؤولياتهم  تحمل  ضرورة  الجميع  وعلى 
بمصالح  اإلضرار  وعدم  األزمات  هذه  تجاوز 

المواطنين.
أزماٌت دوائية

الصيدلي رياض عبد المنعم:

ويبدو  مستمر,  تزايٍد  في  الدواء  قطاع  أزمة  إن 
الملف  هذا  أهمية وخطورة  يستوعُب  أحدَ  أنَّ ال 
وحساسية هذا القطاع, فنحن أماَم مصيبة ويكون 
فأسعار  مرض،  إذا  المواطن  عون  في  هللا 
أغلب  فقدان  مع  يومياً  ارتفاعاً  تشهدُ  األدويِة 
لألمراض المزمنة  األدوية الضرورية, وخاصةً 
وأضاف: يتم تسعيرة الدواء حسب رؤية الموزع 
أو من يموله, حيُث وصَل أسعار بعض األدوية 
إلى نسبة 500%, وعن دورهم اخبرنا الصيدلي 
قادرين  غير  صيدليات  كأصحاب  أنهم  رياض 
على تحديِد سعٍر ثابٍت ألي منتجٍ دوائي ألنه ومع 
يُحددُها  جديدةٍ  بأسعاٍر  يتفاجأون  يوم  كل  صباح 
مجموعة  اختفاء  أزمة  حل  وحول  الموردون, 
للسوق  عودتها  واحتمالية  األصناف  من  كبيرة 
مرة أخرى ذكر لنا الصيدلي رياض: يُحتمُل أن 
يحدث ذلك إال أن تأثيرات األزمة على المواطن 

ستكون هي األصعب.
أدوية بأسعار خيالية:

لنا  أكد  الدواء  نقص  بأزمة  آفا  روج  تأثر  وعن 
تزداد,  المعاناة  بأن  آفا  في روج  المواطنين  أحد 
تمثل  والتي  والبائسة  المتواضعة  فالصيدليات 
االعتماد األساسي للمواطن تواجه شبح اإلغالق, 
أما لعدم توافر األدوية أو بسبب االرتفاع الجنوني 
في األسعار حسب وصفه، ومن جانبها المريضة 
سعاد تضيف إن جميع األدوية التي تتناولها زاد 

سعرها بشكٍل كبير.
العمل الجماعي حٌل معقوٌل لمواجهة األزمات

جمال كوتي: تاجر عقارات:
إن ما يجري في روج آفا واألزمات المختلفة التي 
تمر بها هو حرٌب في كل الجبهات, وبالتزامن مع 
تكيف المواطنين مع األزمة قليالً اغلقت المعابر 
في وجه المواطنين لمنع وصول المواد األساسية 
إليهم بحجج مختلفة, فأصبح المواطنون يواجهون 
أزماتهم  إلى  تضاف  جديدة  وأزمة  جديد  تحٍد 
واقتصادياً  أمنياً  آفا  روج  فاستهدفت  السابقة, 
واجتماعياً, وبدأوا بتصعيد األزمات تدريجياً حتى 
طالت مقومات االقتصاد التي تقف عليه روج آفا 
والعدل  الحرية  إلى  الطامح  الشعب  إرادة  لكسر 
والمساواة, هنا يبادر إلى األذهان العمل الجماعي 
تواجه  التي  لألزمات  الحل  بمثابة  يُْعتَبَُر  الذي 
روج آفا، وبما أن وتيرة األحداث تسير بسرعة 
كبيرة فأن الحكمة تقتضي إن ينظر القائمون على 
اإلدارة الذاتية الديمقراطية بجديٍة متناهيٍة إلى ما 
تمكنهم  التي  الطرق  عن  ويبحثوا  حولها,  يدوُر 
من التوصِل إلى حلوٍل سياسيٍة سريعة لألزمات 
المكونات  جهود  توحيد  على  واإلسراع  القائمة, 
المختلفة في روج آفا, وزيادة التواصل والحفاظ 
قواعد  والتزام  الحالية,  اإليجابية  األجواء  على 

وفرض  القهر  سياسة  ممارسة  وعدم  الحوار, 
احتواء  عوامل  أهم  من  الحوار  ألن  السيطرة 
انعكاساٌت  له  األزمات, ومثل هذا األمر سيكون 
ايجابيةٌ على الشارع الذي سوف يشعر بأن هناك 
تقدماً يتحقق على أرض الواقع, وإن هناك عدٌل 
جميع  وإن  المختلفة,  المكونات  بين  ومساواةٌ 
المنطقة  شعوب  حلم  بتحقيق  ستنتهي  األزمات 

بقيام االتحاد الفيدرالي المنتظر.
على  القضاء  السياسية  الحركات  على  يجب 

أسباب األزمات
في  المركزي  اإلعالم  مسؤول  بركات:  إبراهيم 

حزب الشغيلة الكردستاني
عموماً  آفا  وروج  الجزيرة  بمقاطعة  تعصف 
جملةٌ من األزمات تشتد حدتها وتتفاقم بين الفينة 
واألخرى حسب العوامل والمسببات التي تتحكم 
بها، الشك إن أكثر األزمات حدة تلك التي تعني 
الجماهير الشعبية وأعني بذلك األزمة المعيشية, 
المواد  وقلة  الفاحش  الغالء  الصعيدين  وعلى 
والسلع في األسواق, وبطبيعة الحال هذا ناتج عن 
الحصار الخانق الذي يعيشه ابناء روج آفا منذ أكثر 
من ثالث سنوات, وتفاقمت هذه األزمة منذُ أكثَر 
من شهرين, بعد أن أقدمت سلطات اقليم كردستان 
معبري  إغالق  إلى  التركي  النظام  من  وبضغٍط 
سيمالكا وفيش خابور, هذين المعبرين اللذين كانا 
يعتبران الشريان المغذي لروج آفا وأدى إغالقه 
أسعار  وارتفاع  االقتصادي  الوضع  تفاقم  إلى 
السلع الضرورية للشعب, فاجتاحت روج آفا حالةً 
السبل  انعدام  في  خاصة  الحقيقية  المجاعة  من 
والخيارات البديلة عن اإلدارة الذاتية الديمقراطية 

وهيئاتها المعنية باالقتصاد.
ولعل إغالق هذين المعبرين كان ألسباٍب سياسية 
وانعكاٍس واضحٍ النحياز سلطات اقليم كردستان 
جانب  إلى  الكردستاني  الديمقراطي  والحزب 
طرف كردي ومحاولة ممارسة الضغط واالنتقام 
اقليم  فحكومة  الديمقراطية،  الذاتية  اإلدارة  بحق 
كردستان كانت لها اليد الطولى في هذا االنقسام 
روج  في  الكردية  السياسية  الحركة  لدى  الحاد 
آفا, وخاصةً رعايتها ودعمها لما يسمى المجلس 
الوطني الكردي الذي ال يملُك أيَّ رصيٍد سياسيٍ 

وشعبيٍ في الشارع في روج آفا.
أما الحصار من جانب النظام السوري ومرتزقة 
عليِه  للوقوِف  بحاجٍة  ليَس  ذلك  أن  أظن  داعش 
المرحلة  هذه  ولتجاوز  معروفة  فأسبابه  كثيراً, 
الصعبة على الحركة الكردية القضاء على أسباب 
وعوامل هذه األزمات, ولعل أهم ما يجب القيام 
به هو توحيد الصف الكردي وحركته السياسية, 
وهذا لن يتم إال إذا تخلى المجلس الوطني الكردي 
النظام  وأوامَر  خارجيٍة  ألجنداٍت  الخضوعِ  عن 

االئتالف  من  االنسحاب  وتالياً  االردوغاني، 
الكردي,  الشارع  إلى  والعودة  االسطنبولي 
واالنخراط في اإلدارة الذاتية الديمقراطية, ورفع 
المجتمع  سوية  في  لالرتقاء  والمساهمة  سويتها 
وتقوية العالقات بين الجماهير الشعبية لمواجهة 
االستحقاقات القادمة, وخاصة تلك  المتعلقة بحل 
األزمة السورية وضرورة مشاركة الكرد ككتلة 
موحدة في أي حٍل قادم, وهذا لن يتم إال بإعالن 
وشمال  آفا  روج  في  الفيدرالي  االتحادي  النظام 
حكومة  من  وننتظره  نتمناه  ما  وجل  سوريا, 
ومساندة  التاريخي  بدروها  القيام  كردستان  اقليم 
آفا, والمساهمة في توحيد  ابناء جلدتها في روج 
الصف الكردي وحركته السياسية وعدم الرهان 
والخضوع لألنظمة المعادية لمشروع روج آفا.  

كلمة المحرر
على مدى خمِس سنواٍت مضْت ويشهد االقتصاد 
في سوريا عامةً وفي روج آفا خاصة أزماٍت حادةٍ, 
وكانت األشهر األخيرة اشبه بدوامة كسفينة وسط 
المحيط فقدت ربانها, وفي وسط كل هذه األزمات 
بأبعادها االقتصادية والسياسية واالجتماعية, وفي 
مثل هذا الجو الخانق يعمل القائمون على اإلدارة 
المستلزمات  لتوفير  جاهدين  الديمقراطية  الذاتية 
والحاجات األساسية للمواطنين بالرغم من النقمة 
هذِه  مثِل  في  والمسؤوليةُ  المتزايدة,  الشعبية 
الظروف هي مسؤولية وطنية تضامنية يتحملها 
جديدة  منافذَ  وفتحِ  األزمة,  من  للخروج  الجميع 
والوطنية,  المحلية  الكفاءات  على  واالعتماد 
ونحن  المحلية,  لالستثمارات  أرضية  وتهيئة 
والقائمين  آفا  روج  في  المواطنين  أن  واثقوَن 
استنهضوا  إذا  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  على 
وصمموا لعبور هذه الظروف االستثنائية وفجروا 
طاقاتهم العلمية والوظيفية وتعاونوا بإدارة جدية 
سيوفرون لروج آفا مناخاً جيداً وتتمكن من تحقيق 

المأمول منه.
فالكثير من الدول ال تملك ما تملكه روج آفا ولكنها 
بخططها االقتصادية وتحمل مواطنيها وموظفيها 
المسؤولية الوطنية لدعم اقتصاد بالدهم باستثمار 
تحقق  أن  استطاعت  استهالكها  وترشيد  طاقاتها 

تقدماً ثابتاً.
إن التضحيات العظيمة التي تقدمها قوات الحماية 
سوريا  وجيش  المرأة  حماية  وقوات  الشعبية 
القتال ومقاومة  الديمقراطية وغيرهم في ميادين 
المسؤولين  كبار  يحاكيها  أن  يجب  اإلرهاب 
والمواطنين بالتضحية لبعض االمتيازات السابقة, 
في  وجهود  تضحيات  بذل  الجميع  من  وتقتضي 
ميادين العمل والبناء لتطوير وتقديم الخدمات بما 

يعين المواطنين وروج آفا. 
تحقيق :مصطفى عبدو

ومنها  السارة  منها  المتنوعة  والمشاكل  والعوارض  لألزمات  العملية  حياتنا  في  نتعرض  ما  كثيراً 
الضارة, والتي تستهلك من سنين عمرنا وقتاً كبيراً, وهذه األزمات البد وأن تتعرض حياتنا سواًء 
شئنا أَْم ابينا, ولسنا الوحيدين الذين يتعرضون لمثل هذه المشاكل واألزمات, بالتأكيد كلُّ دول العالم 
بإجراءاٍت  والمسؤولين  المواطنين  من  كل  فكر  هل  ولكن  كبيرة,  اقتصادية  ومشاكَل  بأزماٍت  تمُر 
لمجابهة هذه األزمة أوغيرها, ومحاولة تحجيم معاناة المواطنين في روج آفا والتي يبدو أنها لن 

تنتهي في وقٍت قريٍب على األقل وخاصةً بعد أن انتشرت هذه األزمات لتصبح عالمية.

   دار عالم الطفولة، وذوي االحتياجات الخاصة 

تكمن  الحقيقي  معناها  في  اإلنسانية 
يستطيعون  ال  الذين  عن  البحث  في 
الصحية،  أو  المعيشية  حياتهم  تأمين 
واإلنسان المفعم بالروح اإلنسانية هو 
الذي يقدم لهؤالء بدون مقابل وبروح 
مفعمة بالحيوية والبذل والعطاء. دائماً 
وأبداً العطاء بدون مقابل ال يقدر بثمن 
وله قدسية خاصة، لذلك يجب علينا أن 
نستوعب هؤالء األشخاص األبرياء 
قد  والتي  إليها  آلوا  التي  حالتهم  في 
يمتعض البعض منها أوينظرون إليهم 
في مستوى من الدونية والتهميش. في 
الحقيقة يكون االهتمام بهؤالء األبرياء 

من واجباتنا األساسية وعلينا أن نقوم 
بواجباتنا تجاههم على أكمل وجه.  

هؤالء  خصوصيات  معرفة  وألجل 
األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة 
حصلت صحيفة االتحاد الديمقراطي 
اإلدارية  من  تقريرخاص  على 
أدلت  والتي  إبراهيم  الدارندى  في 

بالمعلومات التالية:   
تحت رعاية هيئة المرأة افتتح مركز 
لألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة 
في مدينة قامشلو بتاريخ 8شباط 2015 
بهدف تدريب األطفال الذين تتراوح 
ولتجلب  سنة   12 3الى  أعمارهم 

وقد  المركز،  إلى  أطفالها  العائالت 
تم اإلعالن عن فتح الدار عن طريق 
توزيع  يتم  خاللها  ومن  الكومينات 
الدار  عنوان  تم وضع  وطبعا  الخبر 

عند كومينات المدينة كافة. 
بدأ المركز عمله باستقبال(18)  طفل 
من ذوي االحتياجات الخاصة واآلن 
وصل عددهم إلى(60) طفالً تقريباً، 
كما استقبلت الدار العديد من األطفال 
بأمراض  المصابون  من  اآلخرين 
المنغوليين  أومن  والداون   التوحد 
وصعوبة  البسيط،  العقلي  والتخلف 
النطق، وصعوبة التعلم، وطبعاً لكل 
حالة لها دروس وطريقة تعلم خاصة 
بها، كما يشرف على تدريب األطفال 
مدرسين مختصين في مجال تدريبهم 
على أسس علمية وفكرية متقدمة، ويتم 
عملية التدريب على عدة مراحل وهي 
مرحلة التمهيد والترفيه ويتلوها مرحلة 
التدريب  مرحلة  وبعدها  السلوكيات 

والتعليم لألطفال. 
التدريب، ففي المرحلة  بالنسبة آللية 
على  األطفال  تدريب  يتم  التمهيدية 
بالحنان  تعنى  خاصة  وبرامج  أسس 

على  األطفال  وتعريف  والعطف 
نقل  يتم  وبعدها  المركز،  انحاء  كافة 
ففي  السلوكيات  مرحلة  الى  األطفال 
األطفال  تعريف  يتم  المرحلة  هذه 
ما  والتفريق  الشخصية  النظافة  على 
بين الضار والمفيد، وسلوكيات تناول 
األطعمة الى جانب تعريف سلوكيات 
التعامل مع األشخاص، أما المرحلة 
والتعليم  التدريب  الثالثة فهي مرحلة 
وتتمحور على تعلم األطفال األحرف 
وكيفية نطقها ولفظها، باإلضافة إلى 
التي  النفسية  الضغوطات  تخفيض 
تلقيهم  اثناء  األطفال  بعض  تواجه 
دروس اللغة.  كما يقوم المركز بعديد من 
النشاطات والفعاليات الترفيهية إلدخال 
البهجة والسرور إلى قلوب األطفال، 
بشكل  اجتماعات  عقد  الى  باإلضافة 
تعريفهم  ليتم  األطفال  دوري ألهالي 
معهم  التعامل  في  سليمة  على طرق 
االحتياجات  ذوي  األطفال  ومراعاة 
قدرات  تنمية  منها  والهدف  الخاصة 
األطفال. طبعاً المركز يستقبل األطفال 
الكرد والعرب والسريان والدوام على 

فترتين صباحية ومسائية 

وبهذا الخصوص تابعت إدارية المركز 
الخدمات  عن  الحديث  إبراهيم  ندى 
والمساعدات التي تقدمها هيئة المرأة 
للمركز  توفر  الهيئة  أن  إلى  مشيرة 
الالزمة  واألدوات  االحتياجات  كافة 
للتعليم وخدمة األطفال بشكل عام، كما 
أن الهالل األحمر أيضاً يقدم للمركز 

مساعدات كاألدوية مثالً.  
كما أكدت اإلدارية ندى إبراهيم على 
التغيروالتطور الذي طرأ على العديد 
من األطفال بعد خضوعهم لفترة من 
التدريب والتعليم في المركز من ناحية 
السلوك والحالة االجتماعية والحركة 

وتعلم المهارات 
ندى  اإلدارية  ناشدت  الختام،  في 
من  األطفال  أهالي  جميع  إبراهيم 
التعاون  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
مع أطفالهم ومساعدتهم على تطوير 
أنفسهم وتشجيعهم على االختالط مع 
بشكل  اآلخرين  واألطفال  المجتمع 
طبيعي، منوهة بأن هيئة المرأة تدرس 
االحتياجات  لذوي  مشروعا  اآلن 
من  تتراوح  التي  لألعمار  الخاصة 

12الى 18عاما.  

ال PYD من روح التجدد واألفكار الصائبة الى مالمسة ضمائر الشعوب
كحزب  الديمقراطي  االتحاد  حزب 
عام  تأسيسه  ومنذ  يسعى  مجتمعي 
بتاريخ  يليق   إلى خلق واقع   2003
والشعوب  الكردي  الشعب  وبكينونة 
آفا  معه على أرض روج  المتعايشة 
وسوريا مؤمناً بوحدة اإلنسانية وقيم 

ومبادئ ديمقراطية عادلة.   
 حزب االتحاد الديمقراطي ومنذ بدء 
الحراك الثوري في روج آفا وسوريا، 
يعمل و يؤسس لنظام سياسي اجتماعي 
متكامل قائم على أسس التعدد والتنوع 
وروج  سوريا  وحقيقة  لواقع  الثقافي 
آفا، وبمشاركة كافة القوى واألحزاب 
والتيارات الديمقراطية، وتشمل البنى 
الفكرية للحزب مختلف نواحي الحياة، 
للتغيرات الحاصلة في تاريخ  مواكباً 
الشعوب  المتعدد  األوسط  الشرق 
والمذاهب،  واألديان  والثقافات 
الشعوب  ومقاومة  لكفاح  ومواكبته 
وترسيخ التفاصيل  والركائزاألساسية 
لبنية الحياة االجتماعية، وتتمثل هذه 
وهما  والشبيبة  المرأة  في  الركائز 
وفكر  لمبدأ  أساسية  نواة  يشكالن 
المقاومة والثورة والتحول الديمقراطي 
على مستوى روج آفا وسوريا والشرق 

األوسط .
الشابة  الفئات  ضم  الحزب  استطاع 
التفاعل  نواة  وجعلها  صفوفه  إلى 
وندوات  دورات  عبر  والديناميكية 
ثقافية،  فكرية،  تنظيمة،  تدريبية 
كافة  أمام  المجال  وفتح  وسياسية، 
اإلمكانات المتاحة لتُنَّمي من قدراتها 
وأبداعاتها  مهاراتها  من  وتزيد 
وواقعها،  مجتمعها  مع  التفاعلية 
الضياع  من  عليها  بذلك  محافظاَ 
والتشرذم في واقع ٍ َغلَب عليه طابع 
والتهجيروكبح  والتطرف،  الفوضى 
في  والضياع  وتحجيمها،  العقول 
مؤثرات الجوانب السيئة من الحداثة 
األفكارالتسلطية  وهيمنة  الرأسمالية، 
الفردية األنانية، والمنافية لقيم الشعوب 
جوانب  تعدد  مع  وخاصة  وثقافتها، 
وسائل  بتعدد  أي  للحداثة  السلب 
األعالم واالتصال الممنهج والمرتزق 
والتيارات  الديكتاتورية  لألنظمة 
القومية العفنة، كما عمل الحزب على 
النهوض بدورالمرأة ومشاركتها إلى 
إلى جنب في كل  جانب الرجل جنباً 
مناحي الحياة السياسية، واالجتماعية، 
بوصفها  والعسكرية،  واالقتصادية، 
ثوري  مجتمع  لبناء  والنواة  الركيزة 
ديمقراطي حر ومتقدم، يتمثل فيه أهداف 
ومفكر  عاقل  كمخلوق  اإلنسان  وقيم 
وحر، كما تمثل الحرية كشعارللحزب 
وهدف للحياة وجوهرلها، حيث ال حياة 
الديمقراطية  وتمثل  بدونها،  لإلنسان 
فكراً ومفهوماً ومنهجاً أساسياً لالتحاد 
سياسي  حزب  بوصفه  الديمقراطي 
وآمال  تطلعات  عن  يعبر  ومجتمعي 
والشعوب  خاصة  الكردي  الشعب 

المتعايشة معه عامة.
بالعلمية  الحزب  إيديولوجية  اتصفت 
الواقع  بتحليله  المجتمعية  والثورية 
النبيلة  القيم  على  والبناء  الراهن 
والمتأصلة للشعب الكردي وللشعوب 

االنهزامية  ورفض  قاطبة،  المنطقة 
الجاهزة  والنظريات  واالستسالمية 
الصدئة،  الكالسيكية  والقوالب 
طورالتحزب  في  الزالت  والتي 
األسرية  الربوبية  ومنظومة  العائلي 
والعشائرية، وتقاسم المناصب وتوزيع 
الحزب  وينتهج  األدوارالتمثيلية. 
منهجٍ  وفق  والعمل  الدقيق  التحليل 
حقيقي مثبت تاريخياً، واالستفادة من 
تجارب األحزاب والشعوب المتحررة 
كاملة  أجندات  وتوفير  األخرى، 
المجتمع  تطور  في  تساهم  وجذرية 
واالجتماعية،  الثقافية،  النواحي  في 
واالقتصادية التي ميَّزت الحزب عن 
الموجودة  والتيارات  األحزاب  باقي 

على الساحة في روج آفا وسوريا .
في سوريا  األزمة  وتيرة  ارتفاع  مع 
بدأت الهجمات اإلرهابية الشرسة بكل 
أنواعها وأشكالها تتكالب وتتهافت على 
تتمازج  بقعة  كل  وعلى  آفا،  روج 
وتندمج فيها الثقافات والقيم اإلنسانية   
في سوريا، ومارست القتل على الهوية 
والدين واالختالف الفكري إلى جانب 
والتهجيروالتدمير،  والنهب  السلب 
تبناها  وسياسية  فكرية  وإيديولوجية 
العديد من التيارات واألحزاب المدعية 
للوطنية والتعارض مع النظام القمعي، 
هذه األحزاب والتيارات ومنذ اللحظة 
سوريا  في  الثوري  للحراك  األولى 
في  ليلة وضحاها  بين  نفسها  وجدت 
تساند  إقليمية  وأنظمة  قوى  أحضان 
اإلرهاب ضمناً وعالنيةً، وال تقل خبثاً 
ونفاقاً واستبداداً عن النظام الذي يدعون 
إسقاطه  في  ويرغبون  معارضته 
موائد  على  وتسولهم  ارتزاقهم  عبر 
حاضنيهم وعرابيهم، بمعنى آخرمن 
يصبح أداة بيد األخرين ويمثل أجندات 
ونظريات األخرين ويحمل فكراً ينسجم 
مع فكرالسلطويين ويتناغم مع منهج 
اإلرهابيين لن يستطيع أن يكون ثورياً 
مصلحة  وضع  من  حراً،أما  ووطنياً 
الوطن والشعب فوق كل اعتبار، وتابع 
نضاله على مختلف الجبهات الثقافية 
والعسكرية،  واالجتماعية  والفكرية 
األزمة  حل  سبيل  في  الشهداء  وقدم 
إلى  بسوريا  والوصول  والخالص 
األمن واألمان، هو من يمكن التعويل  بّرِ
عليه والوثوق به للتحرر والخالص .  
هذه القوى المتآمرة المرتزقة، وعلى 
لم تتمكن  مدى أكثرمن أربعة أعوام 
من النيل من إرادة الحزب والشعب، 
والتضليل  التشويه  حمالت  رغم 
عبرآالف  الفتن  بث  ومحاوالت 
وتجاراألزمات  والسماسرة  األبواق 
واألحزاب  والتيارات  األنظمة  من 
ووسائل اعالمية وتواصلية تخدم منهج 
وفكر اإلرتزاق هذا، هؤالءأخفقوا في 
رهانهم وحتى في تجارتهم البخسة بعد 
على  سنوات  أربع  من  أكثر  مرور 
من  زاد  والفكر  المنهج  هذا  األزمة، 
صالبة وإصرارا االتحاد الديمقراطي 
تشاركه  التي  واألحزاب  والتيارات 
الثوري  والفكرالديمقراطي  المنهج 

والذي ازداد فاعليةً عن ذي قبل .
ويؤكد حزب االتحاد الديمقراطي اليوم 

وترسيخ  الشعب،  بخيارات  التزامه 
مفاهيم الديمقراطية والتعايش األخوي 
والسلمي بين جميع المكونات، والكفاح 
المستمر، والمضي بجدارة إلى تحقيق 
الذات الفاعلة الخيرة النيرة، وانجاز 
الديمقراطية  الحضارية  تطلعاتها 
والعادلة في بناء المجتمع  والوقوف في 
مواجهة محاوالت التفتيت، والتشويه 
بغية إضعاف الحزب واإلرادة الحرة 
مرتعاً  وسوريا  آفا  روج  وجعل 
واألزمات،  لتجارالحروب  ومستقراً 
والظالم   الجهل  جماعات  ولسيوف 
والقوى  الديمقراطي  االتحاد  باعتبار 
الحاضن  آفا  روج  في  الديمقراطية 
الشعبية  الثورية  للمقاومة  االساسي 
واألكثر  األقوى  والممثل  الحقيقة، 
لمشروع  وتصميماً  وإرادة  تنظيماً 

الحل الديمقراطي لسوريا. 
كل  محاربة  ثقافة  عززالحزب   
ومنهجهم  واإلرهاب،  التطرف  قوى 
التكفيري اإلقصائي والصمود في وجه 
التحديات والصعوبات التي تواجهها 
مناطق روج آفا خاصة وسوريا عامة 
والتمسك بالحقوق وعدم التنازل عنها 
أو المساومة عليها والعمل على اكسابها 
معشوق  المرحوم  الشيخ  قال  كما 

الخزنوي .
دورات  اتباع  على  الحزب  يعمل 
ثقافية، وسياسية،  تنظيمية،  تدريبية، 
الحزب،  فئات  لكل  واالجتماعية، 
وعلى  التنظيمية  السويات  ولكافة 
هذه  تركن  لم  الجماهيري،  المستوى 
من  أكثر  مدى  السويات ساكنة على 
خمسة أعوام وفي كل مدن وقرى روج 
فيه  يتواجد  أرض  بقعة  كل  وفي  آفا 

االتحاد الديمقراطي .    
يؤيد  الديمقراطي  االتحاد  حزب   
ويساهم ويشارُك في أي مسعى لحل 
األزمة في سوريا عبر حوار وطني 
سوري بامتياز ويحمل أجندات سورية، 
إقصائية ألي  ال  ديمقراطية  ووطنية 
ُمكّون أو ثقافة، مع كل  قوى المعارضة 
التي تسعى حقيقة لحل األزمة في سوريا 
وفق نظام  ديمقراطي فيدرالي يؤمن 
بكل  المكونات  كافة  حقوق  ويضمن 
شرائحها المجتمعية، الشعب في روج 
آفا أثبت قدرة بالغة على مواجهة قوى 
الظالمي  والفكرالتكفيري  التطرف 
بتآخيه مع المكونات األخرى وعمق 

ثقافته وامتالكه القدرة على التصدي 
للفتن ورفضها بكل أشكالها. 

إن القوى واألنظمة اإلقليمية المعادية 
للشعب  والمعادية  للديمقراطية 
التي  المرتزقة   والتيارات  الكردي، 
تدعي الوطنية والتي أصبحت أداة بيد 
تلك األنظمة، وتستهدف الحزب منذ 
انطالقة الثورة في سوريا وإلى اليوم، 
وهذا يدُّل على َما أثبته الحزب من إرادة 
قادرة على الكفاح المستمر والمضي 
تطلعاته  وإنجاز  تحقيق  إلى  بجدارة 
تجاه  العادلة  والقومية  الديمقراطية 
كافة المكونات، وقد أثبت الحزب أنه 
قادرعلى ترسيخ مفاهيم الديمقراطية 
والتعايش من خالل مشاركته القوى 
والمجتمعية  الديمقراطية  والتيارت 
تحت سقف واحد، وهو سقف اإلدارة 

الذاتية الديمقراطية.  
الديمقراطي  االتحاد  واكب  كما 
ثورت شعب روج آفا منذ انطالقتها 
التزامه  المرحلة  هذه  في  يعزز  وأن 
فصيالً  باعتباره  بمسؤولياته  الكامل 
واسع االنتشار والتأثير بين جماهير 
الثورة،  هذه  من  جزء  وأنه  الشعب 
الملقاة  المسؤولية  قدر  على  أنه  كما 
على عاتقه، وأكد منذ انطالقة الثورة 
نهج  الثالث"  بـ"الخط  تمسكه  على 
السلمي،  الديمقراطي  والتحول  الحل 
وذلك عبر استقالله بقراره ومشاركته 
التي  الديمقراطية  والتيارات  القوى 
عن  بعيداً  والمساواة  بالتعددية  تؤمن 
االزدواجية والدوغمائية واالرتزاق، 
التيارات  من  العديد  عكس  وعلى 
على  المحسوبة  والشخصيات 
والسورية  والوطنية  الديمقراطية 
أغلبيتها  غاصت  ,حيث  والكردايتية 
االرتزاق  وحل  في  عنقها  حتى 
واالرتهان للقوى الخارجية المساندة 
القتل  ونهج  لإلرهاب  والداعمة 

والسلب.
الديمقراطي ومنذ تأسيسه لم  االتحاد 
لنظام  يركع  ولم  يرضخ  ولم  يستكن 
وجميع  واإلنكار.  والتسلط  القمع 
شهدائه سطروا بدمائهم الزكية نهجه 
اليستطيع  حيث  اليوم  وإلى  الثوري 
أحد المزاودة عليه في ذلك وإنكاره. 
إن تأسيس االتحاد الديمقراطي لثقافة 
المقاومة والثورة،  كان في الوقت الذي 
اتخذ فيه البعض االستسالم عقيدة، ومن 

االستجداء والذل سياسة، ومن الطاعة 
العمياء لقوى األنكار والتسلط والعداء 

موقفا يتمسكون به ويدافعون عنه.  
لما  استعراض  أمام  لسنا  اليوم  نحن 
النضالية  مسيرته  في  الحزب  حققه 
بل  والمتواصل،  الدؤوب  عبرعمله 
إن نظرة سريعة لتاريخ الحزب وما 
مؤامرات  من  به  أحاق  وما  يقدمه 
دوره  وتحجيم  إلنهائه  ومحاوالت 
الوطني والكردي منذ التأسيس وإلى 
بجذوره  استطاع  أنه  تدّلِ على  اليوم 
ورؤاه  الديمقراطية،  وايديولوجيته 
الحقيقية أن يجتاز  كل المحن مستنداً 
بذلك على شعبه ودرب شهدائه، حيث 
يثبت في كل لحظة  أنه هو األكثر صالبة 
على مستوى روج آفا وسوريا واألكثر 
قدرة على صون قضاياها والنضال في 

سبيل تحقيق أهدافها. 
الذي  االتحادالديمقراطي  وحزب 
يثبت  صعوبة،  اجتازأكثرالظروف 
السياسي  وتنظيمه  بمبادئه  أنه  اليوم 
وهذا  الرهان،  كسب  قد  والمجتمعي 
التحدي الوجودي الذي واجهه زاد من 
المؤامرات وتفكيكها،  قدرته على دحّرِ
وأثبت أنه الحزب الذي حمل األمانة 
وطموح الجماهيروصانها، وهو من 
خالل مسيرته النضالية لم يكن كما هو 
اليوم لقد ظهر جليا أن الفكر األصيل 
المتواشج مع الروح االنسانية والمتطلع 
نحو القيم اإلنسانية هي جوهر أهداف 
فكر الحزب هذا الفكر واألهداف هي 

صميم آمال وأهداف الشعوب. 
العاقل يعرف جيداً ما يحاول البعض 
أن يحيكه وما يرغب في أن يكون عليه 
روج آفا وسوريا ويعرف أن التحرر 
والمسيرة الثورية مستمرة بحشد القوى 
الديمقراطية  القوى  حول  وااللتفاف 
والتي تدفع األذى عن كل أبناء روج 
آفا، ومن يقف اليوم على تخوم الحقل 
وينظر إلى ما تحقق سيَجدُ أن الحصاد 
وفير والبناء متين، وأن ما ينتظر من 
البناء والعمل على أسٍس راسخة تبني 
الحجر والبشر، وهي أهداف لن تغيب 
وال تراجع عنها مهما اشتدت المحن 
اتجاهها،  تنحرف عن  لنَّ  والبوصلة 
لكل  ديمقراطية  فيدرالية  وسوريا 

مكوناتها هي الغاية والهدف .  

الشهيد أبو ليلى
بأخالق  التحلي  المعنويون" على شعبنا  قادتنا  هم  "الشهداء 
ذروة  تمثل  ألنها  عظيٌم  الشهادة  فخلق  والشهداء  الشهادة 
الوطنية والمواطنة التي يضحي اإلنسان من أجلها بأثمن ما 
يملك ليعش أبناء جلدته بحريٍة وأمان, ولتنعم األجيال القادمة 

بالحريِة والوطن الحر.
وترك  الشهداء  بقافلة  مؤخراً  التحق  الذي  ليلى  أبو  فالشهيد 
العموم  على  سوريا  شهداء  جميع  ألبناء  بل  البنتِه  رسالةً 
طريقنا...هكذا  هو  مفادها:"هكذا  باألخص  الكرد  وشهداء 
نقاتل ألجل مستقبلك ومستقبل  ندافع ونعمل,  أن  هو واجبنا 
إن  نقول:  كنا  كما  وتقولوا  تكبروا  ال  لكي  أمثالك,  األطفال 
آباءنا وأجدادنا لم يفعلوا شيئاً ألجلنا, وأنا أقاتل ألجل أمثالك 
أطفال  كل  ومستقبل  مستقبلك  ألجل  هو  به  نخاطر  ما  كل 
الحرية،  أجل  من  الثورة  مع  آمنين  أحراراً  ليعيشوا  الوطن 

ألجلك وألجل وطني سوريا كم اشتقت إليك" حبيبتي ليلى
ولدَ الشهيد البطل في مدينة كوباني عام 1982 إال أنه انتقل 
مع أفراد اسرته إلى مدينة منبج, ليكبر ويترعرع هناك، لم 
يتابع دراسته لسوء األحوال المعيشية ألسرته, فتوجه للعمل 
وأنجب  تزوج  ثم  ومن  السيارات,  تصليح  في  الصغر  منذ 
أربعة بنات ( ليلى- رهف- سرهلدان- خوين دا). كان شجاعاً 
عزيز النفس محباً من قبل أهله وأقربائه, ال يعرف الخوف 
والهزيمة، وأثناء اندالع الثورة السورية كان من أوائل الذين 
ناهضوا ضد النظام البعثي االستبدادي, فانضم إلى الحركة 
الثورية 2012 وناضل في الكثير من الجبهات والساحات, 
فكان له شرُف القيادة، اطلَق على نفسه (أبو ليلى نسبة البنته 
الكبرى)، انضم إلى جبهة األكراد في الشمال السوري, وكان 
له دوٌر بارٌز في تأسيسها, فحارب في جبهات القتال في (تل 
حاصل، وتل عران، وصرين), وحارب في جبهات تحرير 
مناطق ريف الالذقية, وحارب على جبهات حلب( أشرفية- 
شيخ مقصود- مناطق حلب القديمة) كما شكل فيصل أبو ليلى 
جبهة تابعة للواء جبهة األكراد باسم لواء أحرار سوريا عام 
الدعم  انقطاع  وبعد  فيها,  العسكري  القائد  وأصبح   ،2013
انشق  والذخائر  باألسلحة  امدادهم  وعدم  عنهم  اللوجستي 
فصيل  تشكيل  عن  وأعلن  األكراد  جبهة  لواء  عن  ليلى  أبو 
عسكري آخر باسم ثوار الجبهة الشرقية عام 2014, وبعد 
فترة قصيرة من إعالنه، تم تشكيل كتائب شمس الشمال في 
جنباً  مقاتليه  مع  وقف  قائدها،  وأصبح  قوزات   قره  منطقة 
إلى جنب مع وحدات حماية الشعب, وأثناء الهجوم الوحشي 
رأسه  مسقط  عن  للدفاع  هب  كوباني  منطقة  على  لداعش 
كوباني, فشارك الرفاق في تحريرها وأبلى فيها بالًء حسناً. 
من  داعش  نفذتها  غادرة  هجمة  أثناء  بليغة  بجروح  أصيب 
له  وكان   2014 الثاني  تشرين   29 في  التركية  األراضي 
الفضل األول في حماية البوابة الحدودية بكل بطولة وفداء, 
والحماسة,  اإليمان  فيهم  مثيراً  مقاتليه  معنويات  من  رافعاً 
والروح  الشجاعة  بهذه  محال.  ال  قادٌم  النصر  بأن  مؤمن 
بيد  البوابة  بسقوط  يسمح  لم  العالية ورغم جراحه  المعنوية 
تحرير  وبعد   التعزيزات,  وصول  لحين  داعش  مرتزقة 
تل  ومدينة  بلدة صرين  تحرير  نحو  الحملة  سارت  كوباني 
تشرين,  سد  تحرير  و  والشدادي  الهول  نحو  وكذلك  أبيض 
كان يلبي نداء رفاقه في جميع جبهات القتال, فلم يترك جبهة 
إال وكان حاضراً فيها فهو المقاتل المتنقل المغوار, وأخيراً 
حملة  إلى  وأنضم  الديمقراطية  سوريا  قوات  بكتيبته  شارك 
الظالم  مرتزقة  أيدي  من  لتحريرهما  ومنبج  الرقة  تحرير 
وكان   ,2016 حزيران  من  األول  في  بدأت  والتي  داعش 
ألبو ليلى دوربارز في هذه الحملة حينما توجه إليها بأحالم 
الطفولة وذكريات مدينته منبج بروحه القتالية العالية، وبكل 
التي كان  والفدائية  الرفاقية  يمتلكها وبالروح  التي  الشجاعة 
يتحلى بها, وكيف ال وهو الذي وجد رفاقه محاصرين فذهب 
مندفعاً نحو الموت ليُنقذ رفاقه غير مباٍل وال هياب بالخطر، 
حتى أصيب بقذيفة هاون, وبعد يومين من العالج في باشور 

كردستان فقد حياته وألتحق بقافلة الخالدين.    
وثيقة الشهادة:

االسم الحركي: أبو ليلى
االسم الحقيقي: فيصل سعدون

اسم األب: عبدو
اسم األم: خانزه

محل وتاريخ الوالدة:1982
تاريخ االنضمام: 2012

تاريخ ومكان االستشهاد:2016/6/5 حملة تحرير منبج
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بصراحة

صالح الدين مسلم

مالمح خريطة المخاطر المحتملة في  2016 ومن 
يتحكم بالعالم؟

السيد عبد الفتاح
رئيس مركز القاهرة للدراسات الكردية

من  شهدته  وما   2015 عام  نهاية  أعطت 
وتصاعد  وحروب  وصراعات  أحداث 
تهديد  ومظاهر  اإلرهابية  العمليات  مخاطر 
األمن وعدم االستقرار، كلها أعطت مالمح 
في  العالم  ينتظره  ما  عن  ومكتملة  واضحة 
ما  استمرار كل  الجديد 2016، حيث  العدد 
بالتزايد  الحال  واقع  يؤكدها  وتوقعات  سبق 
على  يعيش  العالم  يجعل  ما  والتصاعد، 
وملتهبة  متقلبة  أجواء  وسط  ساخن،  صفيح 
أدنى  ودون  واالستقرار.  باألمن  توحي  ال 
العام  في  حظيت  التي  منطقتنا  فإن  مجهود 
المنصرم بنصيب األسد من كل هذه الحروب 
الدموية  والصراعات  واالضطرابات 
ستواصل  الشنيعة،  اإلرهابية  والعمليات 
الجديد  العام  في  النصيب  بهذا  االستئثار 
وتحتفظ بمقعد الصدارة في التهديدات وعدم 
وسيطرة  الفاشلة  الدول  عدد  وزيادة  األمن 
والتشريد  والدماء  والخراب  الدمار  مشاهد 
على وقع أصوات القنابل والمدافع والدبابات 
والطائرات والتفجيرات لترسم المشهد الذي 
ربما سيكون أكثر مأساوية ودموية في العالم 

هذا العام.
حول  للغاية،  مهم  تقرير  مؤخراً  صدر  وقد 
خريطة المخاطر السياسية واألمنية المحتملة 
التقرير صادر عن شركة  عام 2016،  في 
وترجمه  األمريكية،  بالمخاطر  التحكم 

المركز اإلقليمي للدراسات بالقاهرة.
وأشكال  اتجاهات  تحليل  التقرير  يحاول 
تحليل  على  معتمداً  العام،  لهذا  الظواهر 
تطور  اتجاهات  وتتبع  الراهن،  الوضع 
األعوام  في  واإلقليمية  العالمية  القضايا 

السابقة.
من يتحكم بالعالم؟

و2015   2014 عامي  أن  التقرير  يرصد 
عن  عبرت  األحداث  من  كثير  شهدا 
ضم  مثل  الدولي،  النظام  داخل  الصراعات 
تنظيم  وتوسع  أوكرانيا،  من  أجزاء  روسيا 
والحملة  وسوريا،  العراق  ”داعش“في 
وبناء  اليمن،  في  الخليج  لدول  العسكرية 
مناطق  في  وبحرية  جوية  قواعد  الصين 
متنازع عليها في بحر جنوب الصين. ومن 
جانب آخر تعثرت مبادرات متعددة األطراف 
متعلقة التجارة والمال والتغير المناخي مثل 

التجمعات الجيوسياسية المناخية لبيركس.
الفراغ  ظل  ففي  بروسيا،  يتعلق  وفيما 
الحالي في السلطة واالضطرابات التي تفتقد 
لروسيا  فرصة  هناك  ستكون  القوية،  القيادة 
نطاق  على  العالمية  الشؤون  في  لالنخراط 
في  روسيا  سياسات  إن  القول  ويمكن  أكبر، 
الضحايا  من  أكبر  عدٍد  إلى  ستؤدي  سوريا 
والخسائر البشرية. وأما عن عالقات روسيا 
فال  المتحدة  والواليات  األوروبي  باالتحاد 

يُمكن أن تكون أسوأ مما هي عليه اآلن.
في  للنمو  معدل  أبطأ  الصين  تحقيق  وبعد 
عام 2015 منذ اإلصالحات التاريخية التي 
ُمفاده  تساؤل  أُثير  بينج،  شياو  دينج  أدخلها 
”هل الصين على شفا االنهيار أم أنها بصدد 
واإلجابة  التطور؟“  من  جديدة  مرحلة  بداية 
أنها ليست على شفا االنهيار، ومع ذلك فإن 
انتعاش اقتصادها لن يكون بالمسألة السلسة، 
إذ يُتوقع أن يتباطأ النمو من 6.3% في عام 

2016 إلى ما يقارب 5% في 2020.
مدى  على  سيعتمد  نموها  فإن  ذلك  ومع 
الخاص  للقطاع  إصالحية  إجراءات  اتباع 
ستواجه  السياسية  الناحية  ومن  والحكومي، 
الصين تحديًا رئيسيًّا وهو مدى مرونة الحزب 
الحاكم في التعامل مع أزماته الداخلية، وفي 
االهتمام  الصين  ستُولي  الوضع  هذا  ظل 
يُمكننا  الداخلية، وباختصار  األكبر لمشاكلها 
القيادة  إن عام 2016 هو عام غياب  القول 

العالمية وانعدام األمن.
تصاعد الهجمات اإلرهابية:

لضربات  داعش  تعرض  سيدفع  ما  وغالبًا 
يزيد  انتقامية، ومما  إلى شنه هجمات  جوية 
األمر تعقيدًا احتمالية عودة المقاتلين األجانب 
إلى  عاٍل  مستوى  على  تدريبهم  تم  الذين 

بالدهم.
ويرى التقرير أن عام 2016 لن يشهد إعالن 
جماعات جديدة الوالء لداعش، كما لن تدعم 
الجماعات اإلرهابية الكبرى داعش، فـطالبان 
األقليات  واستهداف  التشيع  بمكافحة  ُمنشغلة 

الدينية في أفغانستان وباكستان بدال من دعم 
أخرى  ناحية  ومن  للحدود،  العابر  اإلرهاب 
نجد انشغال جماعة بوكو حرام بمعاركها في 
والكاميرون، وستُساهم جهود  والنيجر  تشاد 
اتباع  إلى  داعش  دفع  في  اإلرهاب  مكافحة 
أسلوب الكر والفر بدال من محاولة السيطرة 

على أراٍض جديدة.
الحرب  من  ”القاعدة“  تستفيد  أن  ويتوقع 
من  مزيٍد  على  لالستيالء  باليمن  األهلية 
على  النصرة  جبهة  عملت  كما  األراضي، 
بالمجتمعات  وروابطها  وجودها  ترسيخ 
المحلية للمشاركة في الحكم المحلي بالتوازي 
مع دخولها في تحالفات عسكرية مع غيرها 
وستزيد  المتشددة.  اإلسالمية  الفصائل  من 
من  وسوريا  وأفغانستان  اليمن  في  قدراتها 
عابرة  هجمات  لشن  قدراتها  زيادة  احتمالية 

للحدود في السنوات المقبلة.
تصاعد االحتجاجات العالمية:

استمرار   2016 عام  يشهد  أن  المتوقع  من 
وتصاعد االحتجاجات بشكل عالمي، مع ما 
يتبع هذا مع عدم حالة عدم استقرار وظهور 
في  الوضع  هذا  استغالل  تحاول  جماعات 
تكوين اقتصاد مواٍز القتصاد الدولة، وهو ما 

أطلق عليه التقرير ”رأسمالية العصابات“.
الدول  إلى  لتصل  االحتجاجات  وستمتد 
ومن  المتحدة،  الواليات  مثل  المتقدمة 
في حالة صعود  تشهد تصاعدًا  أن  المحتمل 
سدة  إلى  الجمهوري  الحزب  مرشحي  أحد 
الرئاسة. كذلك من المتوقع أن يصبح الفضاء 
كما  االحتجاجات،  منصات  أحد  اإللكتروني 
للتعبير،  سلمية  طرقًا  المحتجون  يستخدم  قد 
إال أن الخوف يتمثل من استغالل الجماعات 

اإلرهابية والعصابات لهذه االحتجاجات.
الصراعات االفتراضية:

الدول  انخراط  زيادة   2016 عام  وسيشهد 
بزيادة  السيبرانية  العمليات  شن  في  القومية 
تصل  أن  احتمالية  عن  فضال   ،%15 قدرها 
تهديدات سالمة األنظمة والبيانات إلى %40، 
من  الجديدة  التكنولوجيا  تزيد  أن  ويتوقع 
فرص الهجمات اإللكترونية التي تشل النظم.

انخفاض أسعار النفط:
تُشير قوانين العرض والطلب إلى أن أسعار 
قريبًا  أخرى  مرة  االرتفاع  ستعاود  السلع 
انهيار  أن  بالذكر  وجدير  النفط.  باستثناء 
انخفاض  بسبب  فقط  ليس  النفط  أسعار 
النفط، ولكن بسبب الوفرة  طلب الصين من 
الصخري  النفط  إنتاج  في  الهائلة  والزيادة 
في الواليات المتحدة خالل السنوات الخمس 

الماضية.
انعكس  النفط  أسعار  انخفاض  كان  وإذا 
فإنه  للنفط،  المصدرة  الدول  على  بالسلب 
المستوردة،  الدول  على  باإليجاب  انعكس 
وكوريا  واليابان  والهند  أوروبا  السيما 
يشهد  أن  الُمتوقع  ومن  وتايوان،  الجنوبية 
2016 إعادة إدخال النفط اإليراني لألسواق 

بعد رفع العقوبات عنها.
 2013 عام  حتى  السبعينيات  بداية  ومنذ 
القادرة على  الوحيدة  الدولة  السعودية  كانت 
ممارسة الضغط الهبوطي في أسعار النفط، 
مع  ولكن  السوق،  إغراق  على  والقدرة 
النفط  المتحدة على استخراج  الواليات  قدرة 
قادرة  األخرى  هي  أصبحت  الصخري، 
بيد  األمر  ليُصبح  األسعار،  في  التحكم  على 

السعودية والواليات المتحدة معًا.
ستبقى  الطاقة  أسعار  إن  القول،  وخالصة 
في  ستستمر  ولكنها   ،2016 في  منخفضة 
العشر  السنوات  خالل  التدريجي  االرتفاع 

القادمة.
أزمات الشرق األوسط في عام 2016:

يتوقع أن يظل الشرق األوسط بؤرة االهتمام 
العالمي في 2016، وقد رصد التقرير عددًا 

من االتجاهات في هذا الصدد:
– األزمة السورية: يتوقع المحللون استمرار 
الصراع في سوريا مع استمرار المساعدات 
لحل  مباشر  تحرك  غياب  في  العسكرية 
من  أيٌّ  يُحقق  أال  المرجح  ومن  األزمة، 
طرفي الصراع انتصاًرا حاسًما في 2016، 
التطرف  تهديدات  استمرار  عن  فضال 
قوة  زيادة  مع  للحدود  العابر  اإلسالمي 

داعش، واستمرار خطط تنظيم القاعدة.
ـ القرصنة على السفن: ستسلط السنة الُمقبلة 
التجاهات  المتنوعة  الطبيعة  على  الضوء 
القرصنة العالمية، نتيجة للتوترات السياسية 

االستقرار  وغياب  المحلية  والصراعات 
غرب  بين  ما  متنوعة  مناطق  في  السياسي 
وشرق إفريقيا وجنوب شرق آسيا، فضال عن 
استمرار المخاطر على السفن الليبية واليمنية 
الدولية  الجهود  من  بالرغم   2016 عام  في 
الجيوسياسية  التوترات  تأثيرات  من  للحد 
السفن  خاصة  المالحية،  الممرات  على 

الحاملة للنفط.
”االستقرار“  التركي:  االقتصاد  صعود  ـ 
حزب  دعاية  في  ذُكرت  كلمة  أكبر  كانت 
البرلمانية  االنتخابات  والتنمية خالل  العدالة 
في نوفمبر 2015، وأوضح المحللون أن هذا 
واختيارهم  المستثمرين  عدد  زيادة  إلى  أدى 
إلى  أدى  مما  الدوالر،  مقابل  التركية  الليرة 
عائدات  تراجع  مع  األسهم،  أسواق  ارتفاع 
التركي  االقتصاد  تأهب  ويتوقع  السندات، 

لمزيد من الصعود في عام 2016.
–  تقوية البنية التحتية: من المُرجح استمرار 
 ،2016 عام  في  التحتية  بالبنية  االهتمام 
ويرجع ذلك إلى أن مشروعات النقل والطاقة 
استمرار  إلى  تؤدي  التي  هي  واالتصاالت 
للمنطقة  المباشر  األجنبي  االستثمار  جذب 
سبيل  على  ذلك  ومن   .2016 عام  بحلول 
إلقامة   2020 إكسبو  دبي  مشروع  المثال، 
دول  لربط  اإلقليمية  الحديدية  السكك  شبكة 
وإنشاء  ببعضها،  الخليجي  التعاون  مجلس 
عاصمة جديدة لمصر. وما يزيد هذا االتجاه 
أسعار  انخفاض  ثم  المالية  األزمة  منذ  أنه 
على  االعتماد  لتقليل  الحاجة  خلقت  النفط 
النفط، وأهمية التنويع االقتصادي خاصة في 
المرجح  ومن  وقطر،  واإلمارات  السعودية 
تحذو  أخرى  إقليمية  اقتصادات  تظهر  أن 

حذوهم.
لتقييم  المؤشرات  من  عددًا  التقريُر  وحدد 
الشرق  بدول  السياسية  المخاطر  شدة 
التأثير  احتماالت  تقيس  والتي  األوسط، 
وغير  الحكومية  الجهات  لسياسات  السلبي 
الحكومية على العمليات التجارية، من حيث 
المباشر  التدخل  أو  النظام،  استقرار  درجة 
العوامل  أثر  أيًضا  يُقيم  كما  المباشر،  وغير 
االجتماعية والهيكلية والفساد والبنية التحتية 

والبيروقراطية على األعمال التجارية.
من  عددًا  التقرير  حدد  السياق،  هذا  وفي 
المخاطر،  هذه  شدة  تقيس  التي  الدرجات 

والتي تتراوح ما بين:
–  مستوى ضئيل للمخاط والتي تعني توفر 
بيئة تجارية جيدة، واستقرار سياسي، وبنية 

تحتية ممتازة.
–  مستوى منخفض للمخاطر بمعنى وجود 
ظروف سياسية وتشغيلية إيجابية على نطاق 
واسع، مع انخفاض مستوى عرقلة األعمال، 
تأثير  وجود  وعدم  عموًما،  العقود  واحترام 
الحكومية،  الفاعلة غير  للجهات  يُذكر  سلبي 

وغياب الجريمة المنظمة.
تشكل  حيُث  للمخاطر  متوسط  مستوى    –
األعمال،  لقطاع  تحديات  األمنية  البيئة 
هناك  مثال:  خطيًرا،  يكون  قد  وبعضها 
الدولة،  حماية  في  القصور  أوجه  بعض 
التي  المنظمة  الجماعات اإلجرامية  وانتشار 
التجارية  األعمال  من  كثير  في  تستهدف 
طريق االحتيال والسرقة واالبتزاز، وتعطيل 
طريق  عن  للعمل  اإلرهابية  الجماعات 
هجمات متقطعة على نطاق واسع أو ضيق.

التهديدات  المخاطر  من  عاٍل  مستوى    –
لألعمال  الخطيرة  األمنية  للبيئة  الُمستمرة 
لها،  الدولة  حماية  محدودية  مع  التجارية، 
األعمال  على  المستمر  المسلحين  وتأثير 
األجانب،  الموظفين  وخطف  التجارية، 
لألصول  اإلرهابية  الجماعات  وضرب 
ضعف  مع  التجارية،  واألعمال  األجنبية 
النشاط  مع  التعامل  في  األمنية  القدرات 

اإلرهابي.
–  مستوى عاٍل جدًّا من المخاطر الظروف 
ال  المثال،  سبيل  على  العادية.  غير  األمنية 
يوجد قانون أو نظام، وهناك حرب صريحة 
األعمال  كثافة  زيادة  مع  أهلية،  حرب  أو 

اإلرهابية.
بالتحسن  التصنيف  هذا  يرتبط  إجماال 
أن  يتوقع  ثم  ومن  عدمه،  من  االقتصادي 
يستمر سوء األوضاع االقتصادية في العديد 
من دول المنطقة بسبب تردي الحالة السياسية 
واألمنية، في مقابل استمرار صعود وتحسن 

األوضاع في دول الخليج. 

لماذا سنفتقد أبو ليلى؟
)CNN( الكاتب: فريدا جيتيس

 تعتبر هذه اللحظات عصيبة بالنسبة للرجال 
والنساء الذين يقاتلون المجموعة التي تسمي 
األراضي  اإلسالمية“ على  ”الدولة  بـ  نفسها 
السورية، حيُث حقق المقاتلون الذين يحاربون 
انتصارات  الفائتة  القليلة  األيام  في  ”داعش“ 
كبيرة ومهمة وأخرى تلوح في األفق، ولكن 
المحاربين توقفوا هذا األسبوع ليودعوا بحزن 
شديد أبو ليلى، أحد أكثر القادة المحبوبين في 
المنطقة. عمُق اإلحساس والشعور بـ أبو ليلى 
مهم ليس ألنهُ يذكرنا بالحقيقة القاسية للوضع 
في سوريا وخسارة حياة فرد في هذا الفصل 
الكئيب من تاريخ الشرق األوسط، األمر مهم 
ألنه يخبرنا بشيء مهم حول أفكار وقيم بعض 

األشخاص الذين انخرطوا في هذا الصراع.
أشخاص  يوجد  ال  بأنه  غالباً  يسمع  أحدنا 
الخيار  ألن   – السورية  الحرب  في  جيدون 
 – واإلرهابيين  األوتوقراطيين  بين  يكون 
ولكن  المشارب،  مختلف  من  المجانين  وبين 
يفضح  ليلى  أبو  ووفاة  نظرة على حياة  إلقاء 
أبو  سوريا.  في  الحاصل  والتضليل  الزيف 
ملتزماً  شخصاً  كان  سوري،  كردي  ليلى، 
ببناء سوريا متعددة ِعلمانية ديمقراطية. قائد 
وكان  أنصاره،  يحترمه  استثنائية،  بكاريزما 
أن يحافظ على الحس اإلنساني لدى  مصمماً 
سهولة  بكل  يضيع  الذي  األمر  وهو  جنوده 
وبشكل خاص حرب  الحروب  فترات  خالل 
شرسة مثل تلك التي تدور رحاها في سوريا.

ينحدر فيصل سعدون، كردي، من مدينة منبج 
بطلقة  ليلى  أبو  وأصيب  األعراق،  المتعددة 

قناصة في الثالث من حزيران الجاري خالل 
مدينته  على  السيطرة  الستعادة  حملة  قيادته 
األم اإلستراتجية الحيوية، نقل أبو ليلى على 
التي تساعد  القوات األمريكية  قبل  إثرها من 
العناية  لتلقي  الديمقراطية،  سوريا  قوات 
الطبية ولكنه مات بعد يومين من ذلك. كانت 
فات أبو ليلى، ضربة موجعة لرفاقه ولسكان 
المدن الذين ساعدهم في تحرير مدنهم سابقاً. 
لم يكن فيصل مجرد قيادي عسكري مهم فقط، 
بل شخصية ُملِهمة أيضاً، وكان مؤيداً لوجهة 
نظر إن طبقت بنجاح، من الممكن أن تحول 
سوريا من اليأس والتطرف إلى التركيز على 

التسامح والتعايش في المنطقة.
حتى تاريخ وفاته، كان أبو ليلى قيادياً بارزاً 
والتي   ،SDF الديمقراطية سوريا  قوات  في 
تتألف بغالبيتها من الكرد وتعد وحدات حماية 
الشعب YPG عصب هذه القوات، جنباً إلى 
ومجموعات  التركمان  العرب،  مع  جنب 
عرقية أخرى. كان فيصل سعدون مناسباً بال 
منبج،  هي  األم  مدينته  المهمة.  لهذه  منازع 
وخلفيات  مشارب  من  أناس  يعيش  حيث 
وعشائر مختلفة. وتعد السيطرة على المدينة 
”داعش“،  تنظيم  لدحر  أساسياً  أمراً  اليوم 
حيث تزود المنطقة التنظيم بخط إمداد رئيسي 

إلى الرقة، عاصمة خالفة التنظيم.
لدى  به  المعروف  ليلى“  ”أبو  االسم  ويعني 
 Father  “ اإلنكليزية  باللغة  الناس  جميع 
المنطقة  في  شائع  أمر  وهو   ،  “of Layla
 ،”  Father of” بلقب  الرجال  يعرف  أن 
ولكن  الولد.  أسم  وبعدها   “.…  – ”أبو  أي 

أحد هذه األسماء الالحقة تتضمن أسم  تقريباً 
بابنته  يفتخر  ليلى  أبو  كان  سناً.  األكبر  الولد 
محلل  أوغلو،  جيفر  مولوت  لـ  ووفقاً  ليلى. 
سياسي كردي، فإن اختيار االسم أمر متعمد 
طريقة  وهي  جداً  مدروسة  سياسية  ورسالة 
وبعد  الجنسين.  بين  بالمساواة  االلتزام  لتأكيد 
وفاته، امتألت صفحات التواصل االجتماعي 
بالتحيات واإلشادات له ولذكراه، وكان هنالك 
رسالة تمت مشاركتها من قبل أحد الصحفيين 
موجهة  ليلى  أبو  من  تركت  أنها  فيها  يزعم 
قتاله  أن  فيصل  فيها  ويشرح  ليلى،  ألبنته 
الحبيب  لبلدنا  الكاملة  الحرية  أجل  من  ”كان 
– سوريا- وكان لمستقبلك ولمستقبل األطفال 

اآلخرين“.
المقربون منه والذين عرفوه  وعرض أولئك 
مقتطفات ال تعد وال تحصى عن حياته. كان 
يتكلم لجنوده مع  له وهو  فيديو حديث  هنالك 
بدء حملة منبج قائالً لهم ”إنهم يجب أن يمتنعوا 
عن النهب، البحث في غرف نوم الناس وأنه 
يجب عليهم احترام شرف المرأة“. وفي مقطع 
آخر، يعود تاريخه إلى معركة مدينة كوباني 
أواخر عام 2014، يبدو القائد فيه وهو يساعد 
من  ”داعش“  تنظيم  مقاتلي  أحد  إخراج  في 
تحت األنقاض وقال حينها ”سنخرجه من هنا 
ونعيده إلى عائلته، وأعلن أبو ليلى أنه ال يقاتل 
ألجل أي مجموعة – كردية، عربية، مسلمة 
أو مسيحية، ولكن يحارب ألجل سوريا حرة 
ديمقراطية. ليس من أجل سوريا إسالمية بل 
حرة ديمقراطية“. في كوباني كما منبج، قاتل 
فيصل جنباً إلى جنب مع المقاتالت الكرديات 

أبو  تنظيم ”داعش“.  الحرب ضد  في طليعة 
ليلى وبال شك كان شخصية فريدة من نوعها، 
وقضيته.  لشعبه  كبيرة  خسارة  وفاته  وتمثل 
يشعر  ربما  الدوام  على  المتفائل  القائد  ولكن 
بارتياح كبير فيما حدث بعد وفاته. وتعتبر ردة 
فعل المنطقة على وفاته دليالً على استمرارية 

رسالته الخاصة بالتصميم على التسامح.
قوات  معركة  أن  العسكري  المجلس  وأعلن 
أبو  لتحرير مسقط رأس  الديمقراطية  سوريا 
الشهيد  ليلى، منبج، تحمل أسمه اآلن ”حملة 
والقائد فيصل أبو ليلى“. وفي الساعات القليلة 
الماضية شدّ مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية 
على  قبضتهم  واآلخرين  العرب،  الكرد،  من 
المدينة وهم يقفون على أهبة االستعداد للتقدم. 
فيصل من شأنه أن يكون سعيداً لهذه األنباء. 
المدينة  كوباني،  مدينة  شوارع  وبدت  كما 
التي ساعد في تحريرها، يوم تأبينه خالية من 
في  شخص  كل  أن  بدا  حيُث  تماماً.  السكان 
وأشار  ليلى.  أبو  يحترم شخص  كان  المدينة 
عشرات  مشاركة  إلى  كردي  صحفي  تقرير 
اآلالف من الناس في تشييع جنازته. وتظهر 
المقاتلين  من  المئات  ليلى،  أبو  تأبين  مقاطع 
وهم يبكون حزناً عليه، وبعدها وقف الرجال 
موحداً  عسكرياً  لباساً  يرتدون  الذين  والنساء 
وهم يحيونه من خالل شارة ”V“ التي تعطي 
داللة التزامهم باالنتصار وإكمال المهمة التي 
ليلى، وأن وفاته لم تذهب  أبو  حارب ألجلها 

سدى وذلك وفقاً للشرح الذي تلقيته.

 االئتالف السورّي
 واألمن القومّي
لدول الجوار

لالئتالف  الرئيس  الحديث  التركّي  األمن  عن  الحديث  بات  لقد 
السورّي، وتحّول نضال المعارضة من النضال ضدّ األسد إلى 
ومحاربة  التركيّة،  الدولة  أمن  على  الحفاظ  أجل  من  النضال 
الثورة  لقوى  الوطني  االئتالف  رئيس  هو  فها  الكردّي،  الشعب 
إّن "بروتوكول أضنة  يقول:  العبدة  أنس  السورية؛  والمعارضة 
الالزمة  األرضية  يهيّئ  عام 1998  وسوريا  تركيا  بين  المبرم 

ألنقرة، إلقامة منطقة آمنة في شمال سوريا.
لقد تحّول كّل الخطابات ضدّ األسد إلى خطابات موّجهة ضد الكرد 
وضدّ قّوات سوريا الديمقراطيّة، وتغيّر مسار الحرب بأكمله، فلم 
تعد تلك المصطلحات السابقة موجودة، بات الحديث برّمته عن 
األمن التركّي والمنطقة اآلمنة، ومنبج والرقّة، ولغباء وشوفينيّة 
المركز  إلى منبج،  كلّها  القضية  الخطاب حّولوا  وعنصريّة هذا 
الرئيس للمنطقة الفاصلة ما بين كوباني وعفرين، فتحرير منبج 
يعني انتهاء الحرب المسلّحة اإلرهابيّة التي تقوم بها تلك الفصائل 
غير اإلنسانيّة ضدّ الكرد، وضدّ الشعوب الديمقراطيّة المسالمة.

لقد تشتّت رؤى المعارضة السوريّة، فها هو المعارض السورّي 
عصام زيتون يحضر مؤتمراً باسم هرتسيليا السادس عشر لألمن 
الحفاظ  تقاسمت  قد  السوريّة  فالمعارضة  أبيب،  تل  في  القومى 

على األمن القومّي للدول المجاورة في إسرائيل وتركيا.
العقليّة والذهنيّة االستسالميّة ال محالة، فهؤالء َمن يدّعون  إنّها 
ال  السوريّة،  األراضي  وحدة  عن  ويبحثون  سوريّون،  أنّهم 
يستطيعون أن يلّمحوا إلى أراضيهم المغتصبة سواء في الجوالن 
السورّي المحتّل من قبل إسرائيل، أو لواء إسكندرون المحتّل من 
يؤّكدون على ذاك االحتالل، من خالل  بل  التركيّة،  الدولة  قبل 
وحياة  أمنهم  نسوا  درجة  إلى  التركيّة،  الدولة  أمن  عن  الدفاع 
شعبهم، وباتوا في إسرائيل يستجدونها من خالل زيارة زيتون 
مواطن  أّي  على  محّرمة  كانت  التي  البقعة  تلك  إسرائيل  إلى 

سورّي، والتي لم يستطع أن يحلم بالذهاب إليها.
هذا  أّن  في  تكمن  الكبرى  فالمشكلة  هنا،  تكمن  ال  المشكلة  لكن 
االئتالف وهذا المعارض الذي يعيش في أروع حال وهو بعيد 
فيها  تنازل  التي  االتفاقيّات  يبرز  السياسّي،  المال  بين  أهله  عن 
بشار األسد عن لواء إسكندرون السّريّة التي لم يكشف محتواها 
ألحد ما، لكن أردوغان جعل العبدة يضّطلع على البند الذي يالئم 
عدوانيّة أردوغان، بل ُسّربت االتّفاقيّة، بعد أن كانت تلك االتّفاقيّة 
في طّي النسيان، فهناك من يستطيع أن يرّوج لما يريده السلطان.

لقد استفحلت عادة طأطأة الهام عند هؤالء، فالعبدة عندما يطالب 
بتنفيذ اتّفاقيّة أضنة يُرّسخ شرعيّة األسد، الذي من المفترض أنّه 
يحاربه، وعوضاً أّن يحارب اتّفاقيّة لوزان التي فقدت فيها سوريا 
معظم أراضيها دون اتّفاق مع السوريّين، بل باتّفاق بين الدولة 
التركيّة وبين فرنسا وإنكلترا، فكيف ال يطالب هذا السورّي بحدود 
سوريا التي تصل حتّى جبال طوروس؟ وال يطالب باألراضي 
المغتصبة في لواء إسكندرون أو الجوالن، ال بل يختار إسطنبول 

مرتعاً له، واآلن يذهبون إلى تل أبيب.
عاماً  عشر  أربعة  قبل  لتركيا  السورّي  اإلذعان  عقد  إثارة  إّن 
أحد  العبدة  أّن  المفترض  من  الذي  السورّي  النظام  وقّعه  الذي 
نتاج  من  كان  الذي  القانون  هذا  يطبّق  أن  يريد  عليه،  الثائرين 
به؟  يطالُب  فلماذا  بعد،  يُزل  لم  الموجود والذي  السورّي  النظام 
معاداة  في  تصّب  التي  المعاهدة  هذه  على  الموقّعَين  أّن  لطالما 
الكرد ال يزاالن على رأس السلطة، وبإمكان كليهما أّن يطبّقا هذا 
القانون بعيداً عن العبدة، ما هذا التناقض الرهيب؟ فمازال العبدة 
الدولة  مصلحة  في  تصّب  التي  القوانين  على  يصّرون  وأتباعه 
التركيّة، وكأنّهم نسوا قضيّة المواطن السورّي وقضايا المعذّبين 

المضطهدين.
من ضمن القوانين التي لم يعترف بها االئتالف هو قانون إعادة 
الجنسيّة لألكراد غير المجنّسين، من خالل إصراره على اعتبار 
السّكان األصليين في سوريا السّكاَن المجنّسين قبل عام 2016، 
إْذ ال يحّق ألّي شخص حصل على الهويّة السوريّة المقدّسة بعد 
عام 2011 من االنتخاب أو الترّشح، فمّرة يقبلون معاهدة أضنة 
التي ال تصّب في مصلحة الشعب الكردّي، ومّرة ال يقبلون بقانون 
ألنّه يصّب في مصلحة الشعب السورّي، فلماذا ال يغيّرون تسمية 
للوجود  المناهضة  القوى  (ائتالف  ب  ويستبدلونه  هذا  تنظيمهم 

الكردّي في سوريا)؟
الطاّمة الكرديّة في كّل هذه المعادلة الظالمة هو الوجود الكردّي 
الكرديّة  القوى  على  المحسوبين  األشخاص  من  لبعض  الشكلّي 
الموجودة في روج آفا، فهؤالء إّما أنّهم ال يعرفون ما يحيط بهم؛ 
وهو أمر مستبعد، فقد بات أّي غبّي يدرك هذه المعادلة، أو أّن 
المرحلة  هذه  في  مسؤولياتهم  وحّطَم  أعماهم،  قد  والحقد  المال 

التاريخيّة.
دفّة  تغيّرت  أن  بعد  أضنة  اتّفاقيّة  عن  األسد  بشار  تنّصل  لقد 
المعادلة بعد عام 2011 واختار السلطان العثمانّي دعَم اإلسالم 
وبذلك  وأشهر،  أيّام  بعد  سيقع  السورّي  النظام  وكأّن  السياسّي، 
خسر أردوغان النظاَم السورّي، بعد أن توّرَط كالهما في سياسة 
السلطان  عنوان  الندم  وبات  أميركا،  افتعلتها  التي  المحاور 
فبات  آفا،  روج  مناطق  كّل  بين  الكرد  وصل  أن  بعد  العثمانّي 
يريد العودة إلى تلك االتّفاقيّات التي عقدت مع النظام السورّي، 

ويستطيع أن يتنازل أكثر فأكثر...

أنا كردي وأنت 
عربي؛ وسوريا 

تتسع للجميع
سيهانوك ديبو

يمضي الكردي معظم أوقاته كي يثبت لشركائه أنهم سوريون 
االنفصال  تهمة  أن  حيث  من  انفصاليين.  وغيَر  ِمثلهم 
الُملصقة بالكرد ليست سوى تهمة تم زجها في الوعي غير 
الُمدَرِك حتى اللحظة ماهية القضية الكردية، بالرغم من أن 
الجميع يعلم كيف صْيَغ المشهد الحالي للقضية الكردية وفي 
عموم أجزائها، ويعلمون ُجْحفَِة وال أْنَسنِة االتفاقيات الدولية 
الُمقِسمة للشرق األوسط إلى دول وبلدان وأقطار لم تكن يوما 

موجودة وُغيّبت في نتيجتها وطن اسمه كردستان.
نوعي  مساهم  بأنه  أوقاته  من  تبقى  فيما  الكردي  ويُثبِت 
للحضارة الشرقية الممتدة جذورها آلالف السنين من سومر 
مأَْسَسِة  إلى  الوصول  وحتى  االسالمية  بالحضارة  مرورا 
ليس  وأنه  والعراق،  إيران،  تركيا؛  الحالية: سوريا؛  الدول 
المتجذرين  من  بل  بالمهاجر  ليس  وأنه  الطارئ،  بالضيف 

في هذه األرض.
بالوعي  والطارئ  التقسيم  ُرهاب  سيادة  تسمية  الممكن  من 
الزائف؛ ليست باإلشكالية العرضية وإنما بالمشكلة المتأصلة 
الشأن  في  خصومة  الفرقاء  أشد  أحيانا-   – يتقاسمها  التي 

السوري كما حال النظام ومعظم المعارضة.
بإيجاد  التنبؤ  يمكن  ال  بأزمة  المشهودة  السورية  والحالة 
مثل  نشهد  مثل هكذا وعي؛  تسيّد  في ظل  لها؛ خاصة  حل 
هذا االصرار على تغييب حل للقضية الكردية في سوريا. 
توائم  اللحظات-  هذه   – تأجيلها  على  الُمراكنة  قصدية  أما 
تجاهل حل  في  المغزى  ما  وإال  تغييبها،  في  نفسها  الرغبة 
الحالة  إلى  االنتقال  أساسيات  من  ها  أوَعدِّ الكردية  للقضية 
الديمقراطية- بكل ما تحمل من معنى- في سوريا المستقبلية؛ 

من قبل النظام أو من قبل رموز المعارضة؟
فحتى نكون سوريين ال بد أن نقرر سوريتنا بملء إرادتنا؛ 
بالصيغة والشكل الذي يحقق تطلعات السوريين المشروعة؛ 

ال أن تفرض علينا فرضاً ُمبيناً.
وحتى نكون سوريين هناك الكثير ما نتقاسمه مع (األقران 
اآلليات  على  التركيز  أوالها؛  ثالٍث:  وأهمها  والشركاء) 
القناعة  خالل  من  استبدادي،  نظاٍم  انتاج  عدم  تضمن  التي 
الكلية التي تؤكد أن صيغ النظام المركزي هي التي أنتجت 
التي سببت  الرأي وهي  التي ولدّت سجون  االستبداد وهي 
الطيف  المكونات وألوان  بين  التحاجز  أكبر قدر ممكن في 
السوري من أقصاه إلى أقصاه، وأن الزمرة االستبدادية التي 
سلبت إرادة الشعب السوري استفادت من صيغة المركزية 
الشعب  وويالِت  فظائع  من  حدث  عّما  المسؤولة  وهي 

السوري بمجرد أْن قال: ال.
وتتقاسم هذه المسؤولية كل من شابهها من المحسوبة على 

المعارضة والمساهمة في سرق الثورة وتحريف حراكه.
أّما عدم انتاج االستبداد فهو المطلب الوطني العام، ومسؤولية 
ابراز مثل هذا التغيير وتناوله بشكل شفاف تقع على عاتق 

الجميع كي يستطيعوا أن يكونوا سوريين مرة أخرى.
عن  وتُعبِّر  معها،  تماس  وعلى  باألولى  مرتبط  وثانيها؛ 
سوريا  إلى  التحول  وآلية  الديمقراطي  االنتقال  فحوى 
الجديدة، إلى الجمهورية الثالثة، إلى الوطن السوري، وعبر 
صيغة الالمركزية الديمقراطية. ومثل هذه الصيغة والعمل 
المكونات  كافة  بين  ِن  الُمحصَّ الربط  ضمان  تأصيلها  على 
السورية، وتبديد – كلّي- للمخاوف (الظاهرة) من عمليات 
لدى بعض  بائساً  التي أحدثت تصوراً  الديمقراطي  االنتقال 
الديمقراطية  الالمركزية  بأن  الزعم  في  والقوى  األطراف 
-كما حال مشروع االتحادية- هي أولى خطوات االنفصال 
والتقسيم؛ ومثل هذا التصّور ُمنتٌَج بالضرورة لسيادة الوعي 
المقصود  غير  أو  المقصود  والخلط  الثقة  وفقدان  الُمتَشيِء 
بين أجزاء المعادلة الواحدة الحقيقية في سوريا المؤكدة بأن 
مجموع األجزاء تشكل الكل، وحل الجزء ما هو إال تركيز 
المجتمع  استنبات  وأخيراً  الجتمعية  حق  وعلى  الكل  على 

السياسي السوري.
ثالثها؛ مرتبط بدوره باألولى والثانية وتكاد تكون متالزمة 
معهما، أي أن تحقيق األول والثاني يفضي بالضرورة إلى 
المآسي  من  المزيد  سوى  ينتج  ال  أحدهما  وتغييب  الثالث، 
الكردية  للقضية  دستوري  حل  إيجاد  المجتمعي،  والتعنيف 
 – الحل  هذا  يكون  وأن  الدولية  والمواثيق  العهود  وفق 
بالضرورة- مضموم في الدستور التوافقي للوطن السوري 
الديمقراطي، وأن (الحجة) أو (البدعة) التي تنطلق من أن 
فتح  بمثابة  سوريا  في  الكردية  القضية  عن  الحديث  مجرد 
هذه  وبأحقية  بعدالة  المؤمنين  يظنها غير  كما  عالقة  ملفات 
تفتيت  أو  تمزيق  إلى  تتحول  بأن  الخشية  وإظهار  القضية، 
له  صلة  ال  حديث  وأجزاء؛  كيانات  إلى  السوري  المجتمع 
بالواقع؛ إنما هو مسوغ باهت من أجل الهروب من الالحل، 
المواطنة  بحق  وربطها  الكردية  القضية  تحجيم  يتم  أْن  أما 
من  المزيد  يسبب  آخر  اجحاف  فهذا  فقط؛  الثقافي  والحق 
االنعزال والمزيد من التحاجز وبالتالي المزيد من االنفصال 
بأن  العلم  مع  السوريّة،  القومية  المكونات  بين  الفعلي 
أية  على  وواجب  مبدأ  هي  ما  بقدر  بالحق  ليست  المواطنة 

يتعلق  ما  ذلك  وِمثُل  مواطنيها،  لجميع  تمنحها  أن  حكومة 
الحكومة بل وتفرضه  نَهُ  بالحق الثقافي كواجب ومبدأ تَُضّمِ
أبنائها. هل يدرك هؤالء بأن أكثر من مئة لغة  على جميع 
وثقافة يُقام تعليمها في كافة أرجاء دولة السويد؛ إلى جانب 

اللغة الرسمية؟
إلى  بداية  تحتاج  التي  المواطنة  دولة  على  ينطبق  ما  وهذا 
والبنود  الحديث  خالل  من  يتحقق  ال  وهذا  الدولة  مواطنة 
الُمَزِججة في الدستور وإنما إلى مشاريع نهضوية تجعل من 
مكونات أي مجتمع صانعة لفعل المواطنة وغيرها من سبل 

االنتماء الديمقراطي.
كي نكون سوريين ونقرر سوريتنا بقدر كرديتنا؛ ال بد من 
وبعكس  الناصعة  الحقائق  هذه  مثل  ناصع  سوري  وعي 
لم  زائفاً  وعياً  ِعبرها  وشّكل  األدمغة  اِْلتََحَف  الذي  السواد 
المفروضة  العزلة  المئة عام من  يخدمنا –كسوريين- طيلة 

على الكرد.
إن المستفيد األول من تحرير منبج هو العربي؛ بعكس ما يتم 
تصوير مشهد تحرير هذه المدينة وغيرها بأنه ضد العربي، 
كما أن تجربة عام كامل على تحرير مدينة كري سبي/ تل 
أبيض تؤكد بأن العربي أصبح اليوم رئيساً للمجلس المحلي 
عن  ُمعلنين  إرادتهم  التقت  من  مع  للقرار  وصانعاً  فيها 
أثبتت  التي  أبيض؛ هذه  تل  المدنية في كري سبي/  اإلدارة 
عملية  وترجمة  المشترك  للعيش  الخادمة  المؤِصلة  بأنها 
علمية ألخوة الشعوب، وأن تحريرهما أي تل أبيض ومنبج 
وتحرير كل المدن والبلدات على يد وحدات حماية الشعب 
والمرأة وفيما بعد فصائل قوات سوريا الديمقراطية يستفيد 
لما  جذري  بتعديل  وتسهم  المكونات  كل  كما  العربي  منها 
تؤكده المعارضة حينما جنّت جنونها حين تحرير ريف الرقة 
الشمالي ومنبج وقبلهما وبعدهما على القوات الديمقراطية؛ 
دون أن تظهر الشيء نفسه لو بقيت تحت سيطرة داعش أو 
تم استردادها من قبل النظام؛ هل هي النوستالجيا إلى القيد؟

إضافة إلى أن تحرير أية مدينة على يد (قسد) وهي بطبيعة 
األحوال مؤلفة من الكرد والعرب ومن السريان اآلشوريين 
حاضنة  ال  بأْن  التحرير  هذا  يعني  وغيرهم؛  والتركمان 
ورافضة  له  مقاومة  بل  داعش؛  اإلرهابي  للتنظيم  عربية 
لتوحشه. وبأنه ليس الكردي من نادى بجامع سيدنا علي بن 
من  لكل  غنيمة  األكراد  (أموال  أبيض:  تل  في  طالب  أبي 
يجاهد ضدهم)؛ إنما قسم من عربها قبلوا داعش وقسم كبير 
من المعارضة أثلج مثل هكذا فعل شائن صدورهم في أنهم 
أن  كما  بحرفية؛  الجديد  العثماني  السلطان  توصيات  طبقوا 
أنا  الدولي  النظام رفع رأسه مرة أخرى وصرخ في وجع 
راعي األقليات األخير؛ بالتأكيد هم يجمعون الشعب الكردي 
مقبول سياسياً  آخر غير  تجني  األقليات وهذا  في مصفوفة 

وأخالقياً وتاريخياً.
سوريا  في  االستثنائي  اإلحصاء  فرض  من  الكردي  ليس 
الجنسية  من  كردي  ألف  مئة  من  أكثر  د  وَجرَّ  1962 عام 
السورية؛ بعضهم أنهى الخدمة اإللزامية، وليس الكردي من 
منذ  في سوريا  الكردية  المناطق  على  عربياً  فرض حزاماً 
بأسماء  أوالده  يسمي  أن  منع  الكردي  وليس  العام 1974، 
الكردي من  بلغته، وليس  التكلم والتعليم  كردية، ومنع حق 
أنكر وجوده ولم يُسمح له بممارسة الحياة السياسية. وليس 

..وليس. فمن منّا يمارس التقسيم، ومن هو االنفصالي؟
رّوج  الذي  الكردي  ليس  بأنه  نجد  السورية  األزمة  وفي 
إنما  مناطق شمالية؛  بعض  في  تركيا-  أجنبية- عملة  لعملة 
وأنها  باالنفصاليين،  الكرد  اليوم  تصف  التي  المعارضة 
في  األمر  بها  تستقر  كي  حلب  من  المعامل  مئات  اقتلعت 
مدن تركيا الجنوبية، وليس الكردي من قام بتهريب ماليين 
براميل النفط السوري إلى تركيا، وليس الكردي الذي سرق 
آثار تدمر وباعها لمن يهمه األمر في تركيا، وليس الكردي 
الذي منع من تمثيل الكرد في أعمال جنيف السوري. ومن 
قام بذلك هم من يريد تفتيت سوريا وليس تقسيمها فقط. ألننا 
سوريا  مؤسسي  من  وألننا  سورياً؛  ورثناه  ما  أيضاً  حملنا 
الحديثة ومشاركين بكل مراحلها السياسية حتى لحظة توقف 
هيئة  من مؤسسي  كنا  فقد  البعث؛  واستالم  السياسية  الحياة 
مؤتمر  ويشبهوننا  نشبههم  من  مع  وقدنا  الوطنية،  التنسيق 
وأسسنا  و2012،   2015 حزيران  القاهرة  في  المعارضة 
قوات  العسكرية  وقواتها  الديمقراطية  سوريا  مجلس  الحقاً 
وسريان  وعرباً  ُكرداً  تضم  –التي  الديمقراطية  سوريا 
الذي  العربي  الدولي  للتحالف  شريك  وتركمان-  آشوريين 

تقوده أمريكا.
على األرض في سوريا شيء ما يستحق الحياة؛ أن تكون 
تقرير  في  المكونات  لجميع  يحق  وأن  السوريين  لكل 
النظام  وخطوة  إليها؛  االنتماء  يريدون  كيفما  مصيرهم 
حق  تمثل  سوريا  شمال  آفا-  لروج  الديمقراطي  الفيدرالي 
تقرير المصير لسبعة قوميات وثالث أديان. دون ذلك حتى 
الحديث عن الحل في سوريا بُِحْكِم المؤجل حتى إشعار آخر 

تأذن له الديمقراطية.

هل يمكن ألردوغان معاقبة ألمانيا بسبب اعترافها ب )االبادة الجماعية( لألرمن؟
سيف دين عرفات 

منذ أن صدر قرار البرلمان االلماني بخصوص 
االبادة الجماعية وتهديدات أردوغان ومعاونيه 
جارية على قدم وساق وخرج الساسة االتراك 
العالمي  االعالم  المستويات على  أعلى  ومن 
وخاصة  ألمانيا  ويتوعدون  يهددون  والتركي 
نوابها المنحدرين من دولة بما تسمى تركيا، 
من  الكامل  الخروج  الى  بهم  االمر  ووصل 
االطر الدبلوماسية واللجوء الى سياسة االرهاب 
المافياوية السياسية بقتل النواب االتراك، ولهذا 
نصحت الخارجية االلمانية بعدم زيارة هؤالء 
النواب لتركيا النهم معرضين للقتل والسجن.

وما هو واضح هو أن عين السلطان بصيرة 
ولكن يده قصيرة فهو بالتأكيد ال يملك األدوات 
والوسائل واالمكانيات الالزمة للقيام بمعاقبة 
بصدد  لست  كثيرة  لعوامل  اقتصاديا  ألمانيا 
جميعها اآلن ولكنني سأكتفي بذكر أهم العوامل 

واالسباب.
عندما قامت فرنسا بتاريخ كانون االول من عام 
2011 م بسن قانون يجّرم كل َمن ينكر االبادة 
الجماعية لالرمن بحيث أن هؤالء يتعرضون 
حينها  أعلن  واحدة،  لسنة  السجن  عقوبة  الى 
رجب طيب أردوغان الذين كان حينها رئيسا 
من  قليلة حزمة  ساعات  بعد  أعلن  للوزراء، 

العقوبات على فرنسا، ولكن االيام تمر ثقيلة 
امكانية  اية  لديه  توجد  وال  أردوغان  على 
الصدار مثل تلك القوانين ضد ألمانيا، وكل ما 
قام به حتى اآلن هو استدعاء سفيره من برلين 
للتشاور محذرا بأن العالقات االلمانية التركية 
ابراهيم  وخطة   ،( جدية  عواقب   ) تنتظرها 
كالين المتحدث الرسمي باسم أردوغان بشأن 
االجراءات التي تقوم بها تركيا ال تزال بانتظار 
التنفيذ وهذه الخطة ولدت وهي ميتة، والبدء 
الضوء  اشعال  أردوغان  يتطلب من  بتنفيذها 
االخضر الذي سوف لن يشع أشعتها على أحد، 
وعلى ما يبدو اطالة مدة البدء بتنفيذها يتعلق 
الكثيرة  االمكانيات  يملك  ال  الذي  بأردوغان 

لمعاقبة ألمانيا.
العالقات  تجميد  تم  فقط  فرنسا  حالة  في 
اعالميا وعلى أرض الواقع استمرت العالقات 
االقتصادية والعسكرية كالسابق مع انه لم يُسمح 
بطيران الطائرات الحربية في االجواء التركية 
ومرور السفن الحربية في الموانئ التركية. هل 
أنا  ألمانيا  الفعل ضد  ستقوم تركيا بنفس ردة 
بالتأكيد سيكون هناك رد  استبعد ذلك، ولكن 
فعل من جانب تركيا وأول رد فعله هو وضع 
الذنب واللوم على 11 برلماني ألماني ينحدرون 
باصولهم من تركيا واتهامهم من قبل أردوغان 

بأن ( دمهم فاسد ) وانهم أذرع ل ال ڀ ك ك 
وكالمه االخير يثير الضحك والسخرية فمن 
المعروف بأن الحزب المذكور هو على الئحة 
االرهاب من طرف ألمانيا والبرلمان ال يسمح 

بوجود أذرعة لذلك الحزب بينهم.
العالقات مع  لن تخاطر بقطع  وتركيا سوف 
ألمانيا ألن بركين شريك تجاري مهم ألنقرة 
فمثال بلغ الحجم التجاري بينهما في عام 2015 
م مبلغ 37 مليار يورو وألمانيا تقع في المرتبة 
الثانية من حيث حجم االستثمارات فيها، وهناك 
كبيرة  ألمانية  كبيرة  شركات   6000 حوالي 
تستثمر هناك ومن بين تلك الشركات الشركات 

الرأسمالية الكبيرة مثل:
 Siemens, Bosch, Daimler, الخ 

 BASF, Metro, MAN
باالضافة الى اآلالف من الشركات المتوسطة 
اقتصاديا  (التركي)  الشعب  ويعتمد  الحجم، 

بشكل كبير على تلك الشركات.
ألمانيا  به  يهدد  الذي  الوحيد  أردوغان  سالح 
اتفاقيته  هو  ميركل  المستشارة  وخاصة 
االبتزازية بشأن الالجئين التي أبرمتها تركيا 
فهل  الماضي،  آذار  في  االوربي  االتحاد  مع 
سيلجأ أردوغان الى ذلك السالح واحتمال ذلك 
ضعيف جدا الن ذلك التصرف سيكون موجها 

الى ميركل فقط وسيخاطر أردوغان بعالقاته 
االوربية وسيقضي على  والدول  بركسل  مع 
أمل حصول االتراك على الفيزا الحرة للدخول 
الى أراضي الدول االوربية من دون تأشيرة.

ولتجنب ذلك واعني انهاء قضية الفيزا أعلن بن 
علي يلدرم رئيس وزراء تركيا قبل يوم واحد 
من اصدار قرار البرلمان االلماني، أعلن بأن 
القرار الذي سيتخذه البرلمان االلماني سوف 
ال يتعلق بمعاهدة الالجئين المبرمة بين تركيا 

واالتحاد االوربي.
وحاليا التعاون العسكري المشترك بالناتو بين 
وهذا  كالسابق  مستمرا  زال  ال  وأنقرة  برلين 
تهديداته  سيتناسى  السلطان  بأن  آخر  دليل 
الجوفاء ضد ألمانيا كما تناسى خطوطه الحمر 
التي رسمها لنفسه فيما يتعلق بالحرب الدائرة 

اآلن في روژآڤا وسوريا.
قوي  برباط  مغلولة  يداه  أردوغان  بالنهاية 
به  يقوم  ما  وكل  ألمانيا  معاقبة  يستطيع  وال 
المذكورين  النواب  ضد  المستمر  تهديده  هو 
الخضر  زعيم  على  يقع  هنا  االكبر  والخطر 
جيم أوزدمير والنواب اآلخرين بالطبع واعتقد 
بأن ذلك التهديد سيبرد شيئا فشيئا وسيتناساه 

سلطان القرن الحادي والعشرون.

مقاتلي حزب العمال الكردستاني في منبج
نورالدين عمر

فوبيا الكورد التي أصابت حكام تركيا و انتقل 
السورية  المعارضة  المجموعات  إلى  منها 
الخليج  دول  و  انقرة  مشاريع  مع  المرتبطة 
العمال  حزب  مقاتلي  سوى  يرون  يعدوا  ،لم 
التي يتواجد فيها  الكردستاني في كل مناطق 
قوات كوردية . فجميع فصائل قوات سوريا 
العسكري  المجلس  و   QDS الديمقراطية 
لمنبج المؤلفة من العشرات الفصائل العربية 
،كلها  الكوردية  و  التركمانية  و  السريانية  و 
بمجموعات  يسمى  ما  و  أنقرة  حكام  بنظر 
السلفية  و  اإلخوانية  و  االسالمية  المعارضة 
هي فصائل تابعة لحزب العمال الكردستاني، 
المنظمات  و  الذاتية  اإلدارات  جميع  ان  بل 
بنظرهم  هي  روجافا  في  المدنية  و  الحزبية 
تابعة لحزب العمال الكردستاني. و أكثر من 
يعني  الكورد  أصبح(  عندهم  فالحديث  ذلك 
حزب  بالعكس  و  الكردستاني  العمال  حزب 
)،مثلما  الكورد  يعني  الكردستاني  العمال 
و  الصهيونية  و  إسرائيل  ان  العرب  اعتبر 

اليهود هي نفس الشيء .
اصال العديد من النخب السياسية و الحزبية و 
اإلعالمية التركية و العربية أصبحوا يقولوها 
عالنية أن الكورد يسعون إلى إقامة إسرائيل 
بنظرهم  فالكورد  سوريا.  شمال  في  ثانية 
كاليهود لهم أطماع و يسعون إلى تقسيم الدول 
المتحدة  الواليات  و  الغرب  مع  متحالفين  و 

مع  حتى  و  بل  إيران  و  روسيا  و  األمريكية 
تفكيك  هدفه  مشروع  ضمن  داعش  تنظيم 

المنطقة و تقسيمها خدمة إلسرائيل .
الكردستاني  العمال  تأثير حزب  ينكر  أحد  ال 
في  و  الكورد  ،ولكن  عامة  الكورد  على 
يمتلكون  العالم  و  كوردستان  اجزاء  جميع 
المئات من التنظيمات و المؤسسات السياسية 
هذه  و   . المدنية  و  االجتماعية  و  الثقافية  و 
القوى  مع  تتعامل  المؤسسات  و  التنظيمات 
في  نشاطات واسعة  لها  و  الدول  و  اإلقليمية 
العالم ،و تملك االستقاللية في  مختلف أنحاء 
و  المتحدة  الواليات  فإن  كمثال  و   . قرارتها 
العديد من الدول الغربية تتعامل مع اإلدارات 
الذاتية و وحدات حماية الشعب و ال تعتبرها 
الكردستاني  العمال  جزء او فرعا من حزب 
تربط  التي  العالقة  نوعية  تدرك  انها  رغم 
العمال  بحزب  المؤسسات  و  التنظيمات  تلك 

الكردستاني. 
لدى العديد من الشعوب و الطوائف و األديان 
و  دينية  و  سياسية  مرجعيات  القوميات  و 
فكرية و لها تأثير على مجمل نواحي حياتهم 
،و هذه ال تعتبر جريمة . فال يمكن اتهام كافة 
االحزاب المسيحية بالتبعية للكنيسة و ال يمكن 
اتهام كافة االحزاب الشيعية بالتبعية لمراجعها 
كلها  ليست  السنية  االحزاب  كذلك  و  الدينية 
مع  العقائدي  و  الفكري  ارتباطها  رغم  تابعة 

بعض المراجع الدينية .

والكورد او الجزء األكبر من الكورد يعتبرون 
لكن  ،و  اوجالن كمرجع  فلسفة عبد  و  أفكار 
هذه األفكار و الفلسفة هي نفسها من دعت إلى 
استقاللية االحزاب الكوردية في كل االجزاء 
إلى  دعت  كذلك  و  كوردستان  أجزاء  من 
استقاللية القرار لدى كل المكونات و الفئات 
الثقافية و  الدينية و  السياسية و  التنظيمات  و 
الممارسات  بعض  تظهر  حينما  .و  المدنية 
الخاطئة و تبعية في بعض األمور فهذا ليس 
ذنب تلك الفلسفة بل هي ناتجة عن التأثيرات 
و األفكار و الممارسات القديمة ،او ناتجة من 
قلة الوعي و عدم اإلدراك لماهية تلك الفلسفة. 
باختصار الكورد أيضا من حقهم أن يمتلكوا 
المرجعيات و هذا ال يعني التبعية او أن الحزب 
الكوردي الفالني فرع او تابع لحزب أخر . 
وحدات  هي  الشعب  حماية  وحدات  كذلك  و 
العمال  حزب  ال  الحد  تابعة  غير  و  مستقلة 
الديمقراطية  سوريا  قوات  ال  و  الكردستاني 
التي هي احدى مكوناتها العديدة بل هي تشكل 
عامودها الفقري حسب رؤية معظم القوى و 
مثل  مثلها  االستقاللية  تملك  لكنها  و   ، الدول 
تحت سقف  المنضوية  االخرى  الفصائل  كل 
قوات  كذلك  و  الديمقراطية.  سوريا  قوات 
تملك  فصائل  هي  لمنبج  العسكري  المجلس 
االستقاللية و القرار و تجمعها مع كافة القوى 
االخرى المنضوية تحت سقف قوات سوريا 
الشعب  حماية  وحدات  فيها  بما  الديمقراطية 

أهداف مشتركة تسعى لتحقيقها .
و  شباب  هم  العسكري  المجلس  أعضاء  و 
عامة  الشهباء  مناطق  و  منبج  مدينة  شابات 
من العرب و الكورد و التركمان و الشركس 
عناصر  من  مناطقهم  تحرير  إلى  يسعون 
ديمقراطية  إدارات  بناء  و  داعش  تنظيم 
بمشاركة كافة أبنائها .و رغم ادعاءات انقرة 
السورية  المعارضة  بمجموعات  ما يسمى  و 
بحق هذه الفصائل المقاتلة و اتهامها بالتبعية 
لحزب العمال الكردستاني احيانا و بارتكاب 
التهجير  و  األحيان  بعض  في  المجازر 
القسري لسكان العرب و التركمان و ممارسة 
التطهير العرقي و غيرها من التهم ،أال أن هذه 
الفصائل المقاتلة من قوات سوريا الديمقراطية 
و المجلس العسكري لمنبج و وحدات حماية 
الشعب أثبتت عمليا و على أرض الواقع انها 
الفصائل السورية اعتداال و ديمقراطية  أكثر 
األراضي  وحدة  على  تحافظ  التي  هي  ،و 
بعيدا  المكونات  كل  مشاركة  عبر  السورية 
عن روح االنتقام ،و حقد العنصرية األعمى . 
و  شباب  خيرات  هم  الشهباء  و  منبج  مقاتلي 
كعصابات  ليسوا  هم  و  المنطقة  هذه  شاب 
إسالمية  مجموعات  و  النصرة  و  داعش 
تركستانية و مرتزقة من كل أصقاع العالم . 
تحريرها من  أجل  أتوا من  و  أبناءها  هم  بل 
تنظيم همجي قتل بوحشية االالف من شبابها.


