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Kobanî diherikin goristanên şehîdan

Divê PKK ji 
lîsteya terorê der-

keve

Bi sedan Kobaniya ji bo bîranîna şehîdên Kom-
kujiya 25’ê Hezêranê berê xwe dan goristanan.
Îro roja yekemîn salvegera Komkujiya Kobanê 
ya 25’ê Hezêranê ye. Ev komkujî bi pişt-
giriya hikûmeta AKP’ê li ser destê çeteyên 
dijmirovahiyê DAIŞ’ê pêk hat û di encamê de 
bi sedan welatiyên sivîl şehîd bûn. Qurbaniyên 
vê komkujiyê hem li goristana bajarê Kobanê û 
goristana gundê Berx Botan ê li başûrê Kobanê 
hatine oxirkirin.
Bi sedan ji welatiyên Kantona Kobanê ji bo 
bîranîna şehîdên komkujiyê ku di wekî vê rojê 
de pêk hatiye, berê xwe dan van herdu gorista-
nan.
Ji ber ku ev roj wekî rojeke reş li gel civaka 
Kobanê têye dîtin, dikan û sazî nehatin vekirin.

Parlamentera Partiya Çep a Swêdê Amîneh Kakaba-
veh diyar kir ku heta PKK wekî ‘Rêxistina terorê’ 
di lîsteyê de be dê aştî pêk neyê û da zanîn ku ji bo 
pirsgirêk bi rêyên aştiyane bê çareserkirin divê PKK 
ji lîsteyê derkeve
Parlamentera Partiya Çep a Swêdê Amîneh Kakaba-
veh da xuyakirin ku dewleta tirk bi nîşandana PKK’ê 
wekî ‘rêxistineke terorîst’ hewl dide komkujiyên 
xwe yên li Kurdistanê rewa nîşan bide û destnîşan 
kir ku ji bo êrîş bên sekinandin divê PKK ji lîsteya 
‘rêxistinên terorîst’ were derxistin. Kakabaveh ragi-
hand ku heta ev pêk neyê, şer nasekine û aştî jî pêk 
nayê.
Kakabaveh diyar kir ku di demên dawî de êrîşên herî 
giran li hemberî gelê kurd tê kirin û bi bîr xist ku li 
Kurdistanê bajar û navçe tên şewitandin û xeraki-
rin, sivîl tên qetilkirin. Kakabaveh got ku ev bûyerên 
dijmirovî û dijqanûnî li pêş çavan diqewimin, 
Yekîtiya Ewropa û DYA dibêjin ‘Mafê Tirkiyeyê 
xwe li hemberî terorîzmê biparêze’ û wiha pê de çû: 
“YE û DYA’yê li şûna komkujiyên li ser gelê kurd 
tên kirin şermezar bikin, hewl didin komkujiyên ji 
aliyê dewleta tirk ve tên kirin, rewa nîşan bidin.”
ÇARESERIYA AŞTIYANE
Kakabaveh da zanîn ku heta PKK di lîsteya rêxistinên 
terorê de were ragirtin, pirsgirêka kurd çareser nabe 
û wiha berdewam kir: “Erdogan û lîderên welatên 
din nîşandana PKK’ê wekî ‘rêxistineke terorîst’ di-
kin hincet û li dijî çareseriya aştiyane ya pirsgirêkê 
derdikevin. Dibêjin ku ‘Nabe bi terorîstan re bazarî 
bê kirin’.
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HRW: Tirkiye nikare 
penaberan biparêze

Rêxistina Çavdêriya  Mafên 
Mirovan(HRW) dîyar kir  ku 
Tirkiye penaberên xwe lê digi-
rin û diçinê  bi awayekî fermî 
qeyt nake û bi wî awayî nikare 
penaberên ji Sûriyeyê bi awayekî 
ku divê bên parastin  biparêze û ji 
wan re kar bibine
Rêxistina Çavdêriya  Mafên 
Mirovan(HRW) bi daxuyaniyeke 
ku da bang li YE’yê kir  û got ku 
heta Tirkiye hemû penaberên ku 
xwe li Tirkiyeyê girtine  nebe ci-
hek ewle û xizmetên ku pêdiviya 
penaberan pê heye ji bo wan neke  
divê Yekîtîya Ewropayê(YE) pe-

naberan neşîne Tirkiyeyê.
Her wiha HRW’ê di daxuyaniya 
xwe de diyar kir ku li gor hevpey-
mana di navbera YE û Tirkiyeyê 
de, Tirkiye  wek ‘’ welatê 
ewle yê sêyem’’ an jî ‘’welatê 
xwespartinê’’ hatiye binavki-
rin. Ev yek jî di be sedema ku 
dewletên Ewropayê rasterast pe-
naberan bişînin  û wiha hat gotin:  
“ ‘’Li Tirkiyeyê hê jî ji bo gelek 
penaberan xizmetên tenduristî  û 
perwerdeyê nayên kirin û şert û 
mercên ku penaber t di wan de 
dijîn  ne li gorî qanûnan e . ‘’
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Metirsiyên êlên ereb ên 
derbarê federaliyê de rabûn

Meclîsa Damezrêner a Sîstema 
Fedraliya Demorkatîk a Rojava-
Bakurê Sûriyê metirsiyên 
welatiyên herêmê yên ji hemû 
pêkhateyan rakirin.
Di destpêka avakirina Meclîsa 
Damezirîner a  Sîstema Fedrali-
ya Demorkatîk a Rojava-Bakurê 
Sûriyê ku bi beşdarbûna 150 
delgeyên ku nûnertiya partiyên 
siyasî, rêxistin, êlên eraban û ku-
ran, rûspî, oldar, yekîtiyên ciwa-
nan, rewşenbîrên ereb û suryan, 
hiqûqnas, pêkhateyên êzîdî,çeçen, 
ermen, asûrî û suryan, her wiha 
rêxistinên jinan di 16 û 17’ê 
adarê de pêk hat, gelek alî bi 
metirsîneke mezin nêzî avakirina 
meclîsê dibûn.
Aliyên ku sîstem baş fam ne di-
kirin û bi taybet hin eşîrên ere-

ban bi tirs nêzî sîstemê dibûn. 
Komîteyên Meclîsa Damezirîner 
a Sîtema Fedraliya Demorkatîk 
a Rojava-Bakurê Sûriyê bê nav-
ber ket nava liv û tevgerê da ku 
metirsiyên welatiyan rabikin. 
Komîteyan li nerîn û pêşniyarên 
wan ên derbarê reşnivîsa Sîstema 
Fedraliya Demoraktîk. Eşîrên ere-
ban ên ji sê kantonên Rojava pişt-
giriya xwe bi sîsteê re anîn ziman 
û sedemên metirînên xwe vego-
t in.DER-CIVINA-ASEREN-
EREBA (2)
Komîteya Dîplomasî ya Sîstema 
Fedraliya Demorkatîk a Rojava-
Barkuê Sûriyê bi nûnerên 17 
eşîrên ereban ên ji sê kantonên 
ROjava re hatin cem hev, 
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Lîsteya AKP’ê ya girtinan heye
Sellahatîn Demîrtaş di serdana 
xwe TÎHV’ê da axivî û da zanîn 
ku destê AKP’ê de lîsteya înfaz 
û girtinê ya şaredar, parlemen-
ter, rojnameger, akademîsiyenan 
heye. Demîrtaş anî ziman ku 
Fîncanci, Onderoglu û Nesîn jî di 
nav lîsteyê de bûn
Hevserokê HDP’ê Selahattîn 
Demîrtaş piştî girtina Sero-
ka Wexfa Mafên Mirovan a 
Tirkiyeyê (TÎHV) Şebnem Ko-
rur Fîncanci çû serdana naven-
da TÎHV’ê. Sekreterê Giştî yê 
TÎHV’ê Metîn Bakkalci, Serokê 
berê yê TÎHV’ê Yavuz Onen û 
Serokê Giştî yê ÎHD’ê Ozturk 
Turkdogan, Demîrtaş pêşwazî ki-

rin. Demîrtaş li vir ji rojnamege-
ran re axivî û mijarên di rojevê de 
nirxandin.
Demîrtaş got ku pêkanînên 
demên dawî nîşan didin ku Tirki-
ye di bin îktidara AKP/Qesrê de 
têk diçe û wiha axivî: “Ez vê yekê 
wekî bêhêvîtiyek û reşbîniyek 
îfade nakim. Ez samîmî dibêjim 
ku pêwistiya Tirkiyeyê bi rêyek 
nû heye û peydakirina wê rêyê 
jî nêzîk e. Ronahiya li dawiya 
tûnelê xuya dike.”
Demîrtaş da zanîn ku biryara 
girtinê ya siyasetmedaran ji hêla 
serokomar Erdogan hatiye dayîn 
û ev tişt gotin: “Di destê AKP’ê 
de lîsteya înfaz û girtinê ya şa-

redar, parlementer, rojnameger, 
akademîsiyenan heye. Ji nav van 
yek bi yek kesan hildibijêrin. 
Ji hesabên sosyal medyayê bi-
gire heta xwendekarên dibis-
tana seretayî herkesî digirin vê 
lîsteyê.”

Demîrtaş got ku Fîncanci, Nesîn 
û Onderoglu jî ji van kesên di 
lîsteya wan de bûn û diyar kir 
ku her 3 hevgerinendeyên hatin 
girtin herdem di jiyana xwe de 
alîgirên demokrasiyê bûn..
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 عبدهللا :على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته
من أجل فتح ممر إنساني

إلى الرأي العام
مجلس  بها  يقوم  التي  التحرير  حملة  نبارك  بداية 
الديمقراطية بجميع  منبج العسكري وقوات سوريا 
ضد  الشهباء  مناطق  وجميع  منبج  في  فصائلها 
تنظيم داعش اإلرهابي الفاشي ومن يرتبط به؛ كما 
القوات من حماية  به هذه  تقوم  الذي  الدور  نبارك 
جميع مكونات مناطق الشهباء والتأثير النوعي له 
الخيار  السورية على أساس  إيجاد حل األزمة  في 
السياسي. كما ندين األفعال اإلجرامية المرتكبة من 
إعدامات  من  المدنيين  ضد  اإلرهابي  التنظيم  قبل 
األفعال  هذه  باألهالي.  وتنكيل  واعتقاالت وخطف 
ل  تشّكِ لما  اإلنسانية  ضد  جرائم  إلى  ترتقي  التي 
خطر مباشر وتهديد محتمل على المدنيين من جميع 
ظل  في  الكردي؛  الشعب  ضد  وخاصة  المكونات 
غياب وصول وسائل اإلعالم ومنعها من رصد ما 
يجعل  ذاته  بحد  وهذا  جرائم صارخة،  من  يحدث 
احتمالية تكرار الجينوسيد الذي حدث سابقاً في تل 
عرن وتل حاصل وشنكال وغيرها أن تحدث اليوم 

في ريف منبج والباب وعموم مناطق الشهباء. علماً 
أن آالف المدنيين أغلبهم من األطفال والنساء باتوا 
في العراء ومتروكين لجميع األخطار المحدقة بهم.
 إننا نهيب الرأي العام العالمي وجميع المؤسسات 
المدني  المجتمع  ومؤسسات  العالمية  القانونية 
أن  العالمية  والمنظمات  اإلنسان  حقوق  وهيئات 
تتحمل مسؤولياتها والعمل بأقصى سرعة من أجل 
فتح ممر آمن من شأنه أن يفضي إلى خروج آمن 
تنظيم  رحمة  تحت  العالقة  واألسر  العوائل  لجميع 
المدنيين  صدور  إلى  بنادقه  ومصوب  يرحم  ال 
قبل  من  اآلمن  الممر  هذا  يُدار  أن  على  والعزل؛ 
قوات  من  وبإشراف  الديمقراطية  سوريا  قوات 
التحالف الدولي في كل المجاالت. كما نهيب العالم 
الحر والمجتمعات المتمدنة أن تفعل كل ما بوسعها 
منعاً لحصول أية مجازر ضد المدنيين وفي الوقت 
نفسه تقديم العون اإلغاثي لألهالي الذين يبيتون هذه 

اللحظات في العراء.

سكو: تحرير منبج سيؤدي إلى ترسيخ قيم 
الديمقراطية 

الديمقراطي  للبارتي  العام  السكرتير  َح  َصرَّ
لصحيفة  سكو  عبدالكريم  الدكتور  الكوردستاني 
االتحاد الديمقراطي: أنه و بتحرير منبج تكون قد انتقلت 
سورية من غرفة العناية المشددة إلى الجرعة األخيرة, 
حيث بدأت قبل عدة أيام قوات سوريا الديمقراطية 
ليلى)  أبو  (فيصل  الشهيد  القائد  حملة  خالل  ومن 
لتحرير مدينة منبج من سيطرة تنظيم داعش اإلرهابي, 
وبدعٍم من قوات التحالف الدولية التي تقودها الواليات 
المتحدة األمريكية بشن هجوٍم واسعٍ للسيطرة على 
آخر معاقل التنظيم اإلرهابي على الحدود السورية 
التركية, بهدف عزل التنظيم عن العالم في محاولٍة 
من  المزيد  لتحقيق  الديمقراطية  سوريا  قوات  من 

التقدم والوصول إلى مداخل مدينة منبج.
وأضاف  بتصوري تحرير مدينة منبج وما لها من 
أهمية استراتيجية وسياسية وفي كافة جوانب الحياة 
بدًء من الربط بين المقاطعات الثالث, وبفك الحصار 
أزمته  من  سوريا  وإخراج  عفرين,  مقاطعة  على 
الديمقراطية  قيم  ترسيخ  إلى  تؤدي  سوف  الدموية 
والحرية على كامل مساحة روج آفايي كردستان, 
وتمتين أواصر اإلخوة بين جميع الشعوب المتعايشة 
في روج آفا, سيتم توفير األمن واألمان ليس على 
مستوى روج آفاي كردستان فحسب بل على مستوى 
على  الجارية  األحداث  تؤكد  حيث  سوريا,  عموم 

مدى  يوم  بعد  يوماً  والعسكرية  السياسية  الساحة 
والقوى  الذاتية  اإلدارة  مؤسسات  رؤية  صوابية 
العسكرية واألمنية والمؤسسات المدنية واالجتماعية 
والخدمية في تحقيق ما تصبو إليه شعوب ومكونات 
المنطقة من أحقاق للحقوق؛ مؤكداً بأن اإلدارة الذاتية 
بقواتها العسكرية المتمثلة في وحدات حماية الشعب 
قادرة على تحقيق المزيد من االنتصارات التاريخية  
على امتداد جغرافية سورية, بدءاً من ..التتمة ص 3 

 مال ابراهيم  : كل المناطق التي تتحرر من
 داعش تعيش  الديمقراطية في ظل اإلدارة

الذاتية
حول السياسة التي يتخذها حزب االتحاد الديمقراطي 
مند انطالقة في بداية الثورة في روج آفا, والمؤامرات 
التي حيكت ضد الحزب من قبل دول ال تريد السالم 
أجزاء كردستان ومشروع  ولكل  آفا  لمنطقة روج 
االدارة الذاتية في روج آفا وخاصة المناطق التي 
الديمقراطية,  سورية  قوات  قبل  من  تحريرها  يتم 
على  نفسها  تحسب  أطراٌف  به  تقوم  الذي  والدور 
التيار الكردي باسم المجلس الوطني الكردي وداعميه, 
وحزب العدالة والتنمية الراعي االول لإلرهاب, كان 
ابراهيم عضو حزب  الدين مال  لقاء مع شمس  لنا 

االتحاد الديمقراطي PYD في الحسكة حيث قال:
"بنظرة موضوعية إلى تاريخ حزبنا حزب االتحاد 
الديمقراطي، نرى بوضوح بأن هذا الحزب كانت 
قراءته صحيحة للوحة الشرق األوسط بشكٍل عام 
وسوريا وروج آفا بشكٍل خاص، وبالتحديد منذ الحراك 
الثوري في سوريا عام 2011 وما بعد، وقد اتخذ 
حزبنا الخط الثالث كاستراتيجية في سياسته من النظام 

والمعارضة. 
الساحة  السياسية والعسكرية على  التطورات  ومع 
ypg السورية وروج آفا تم تشكيل قوة عسكرية باسم
وypj. ومنذ اللحظة األولى لتشكيل هذه القوة تعرض 
حزبنا للكثير من المؤامرات والدسائس من قبل حكومة 

الكردستاني  الديمقراطي  والحزب  والتنمية  العدالة 
برئاسة البرزاني, ولكن وبإمكانياتنا الذاتية واالعتماد 
على شعبنا واإلرادة القوية استطعنا تجاوز كل ذلك 
وانتصرنا بفضل دماء شهدائنا في كل المعارك, ابتداًء 
بـالجزعة، وتل كوجر،  العين، ومروراً  من رأس 
وتل براك، وكوباني، وحتى حملة الشهيد فيصل أبو 
ليلى, كل ذلك بالتزامن مع نضاالتنا بين المكونات 
في روج آفا ودبلوماسية حزبنا في الخارج, مما فتح 
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أصدر االتحاد الليبرالي الكردستاني بياناً خطياً إلى الرأي 
العام العالمي مشيراً فيه إلى ارتباطات بعض الشخصيات 
السياسية الكردية مع قوى اقليمية معادية لمصالح الشعب 

الكردي.
كما ندد البيان بأعمال المجلس الوطني الكردي ومشاركته 
وحبكه المؤامرات ضد شعوب روج آفا، والتشهير بوحدات 
حماية الشعب، القوة العسكرية التي تتألف من كافة مكونات 
روج آفا والتي أخذت على عاتقها الدفاع عن كافة شعوب 

سوريا وتحقيق الحرية له.
وطالب البيان محاكم روج آفا والهيئة التنفيذية والشتريعية 
باصدار مذكرات اعتقال بمن باعوا ضمائرهم لالئتالف 
من  للنيل  جهدها  تعمل  التي  التركية  واالستخبارات 

مكتسبات شعوب روج آفا.
ونص البيان كالتالي:

”بيان الى الرأي العام
يعلم الجميع , اعداء الكرد قبل اصدقائهم ما وصل اليه 
فمراهقي   , االصعدة  جميع  على  كردستان  آفاي  روج 
الزعبي  امثال  الوطن من  , وبائعي  السياسة ومرتزقته 
وميشيل كيلو قد فعلوا كل ما في وسعهم , والباحثين عن 
المال والسلطة في احضان اعداء قضيتنا , ليصل بهم 
مرتبة الغدر والخيانة بشعبهم الذي صبر اكثر من خمس 
سنوات يقدمون القرابين من اجل ترابه المقدس وعلى 
جميع الجبهات وساحات الدبلوماسية , مؤسسين اقوى قوة 
منظمة في وجه قوى الظالم ال YPG _ YPJ , هذا 
الذي لم يروق لفاشية الدولة التركية السلطان المهووس 
الذي يعيش فوبيا الكرد , فاوعز للمجلس المسمى بالمجلس 
الوطني الكردي ENKS على لسان ناطقه في العالقات 

الخارجية في انقرة على مهاجمة ال YPG وحزب العمال 
الكردستاني ويضعهم في مصاف االرهاب واضعا“ اللوم 
على الدولة التركية في تصاعد وتنامي هاتين القوتين التي 
اصبحت رمزا“ في جميع العالم بمحاربته اعداء االنسانية.
المخابرات  ايعاذ  يؤكد  حاجو  سيامند  به  صرح  ما  ان 
التركية له, ونؤكد ان جميع مخططات هؤالء قد فشل منذ 
الجمعة االولى عند انطالقهم من الجوامع الى جنيف ثالث 
ومن ثم اجتماعهم االخير في مدينة اورفا التي حضرها 
حفنة من المرتزقة وفي مقدمتهم عبد العزيز التمو الذي 
تاجر منذ اليوم االول بدم اخيه الذي قتل على يد االخوان 
المسلمين, وألمثال هؤالء نقول انكم ال تمثلون عوائلكم وهم 
منكم براء , فكيف تستطيعون تمثيل الشعب الكردي , اننا 
في االتحاد الليبرالي الكوردستاني في الوقت الذي ندين 
االعمال العدائية من قبل المجلس لروج آفاي كردستان 
نطالب محاكمنا والسلطات التشريعية والتنفيذية باصدار 
مذكرات اعتقال بحق هؤالء الخونة الذين باعوا ضمائرهم 

الى االئتالف واالستخبارات التركية.
YPG _ HPG عاش ال

االتحاد الليبرالي الكوردستاني“

االتحاد الليبرالي يطالب بمحاكمة المجلس الوطني الكردي

أكثر من ألف شخص اختطفوا في 9 أيام

الفارين من ممارسات مرتزقة  الباب  أكد أهالي منطقة 
داعش، والذين وصلو قرية احرص بمناطق الشهباء أن 
من  أكثر  اخطفت  األخيرة  أيام   9 الـ  وخالل  المرتزقة 

ألف شخص.
وتمكنت مجموعة آخرى من أهالي منطقة الباب النجاة 
والفرار من مناطقهم التي تشهد ارتكاب مجازر على يد 
بمناطق  احرص  قرية  إلى  والوصول  داعش،  مرتزقة 

عن  الكشف  يرغبوا  لم  الذين  والمواطنزن  الشهباء، 
هوياتهم بسبب وجود أقاربهم المخطوفين لدى المرتزقة 
اختطفوا  داعش  مرتزقة  أن  هاوار  أنباء  لوكالة  قالوا 

120 شخصاً من منطقة الباب.
وأكدوا بأنه وخالل الـ 9 أيام األخيرة اخطفت المرتزقة 

أكثر من ألف شخص من مناطق الشهباء والباب.

أظهر  الحالي  السوري  الوضع 
للجميع  وبيّن  حقيقتهم،  على  الجميع 
سواء السوري أو اإلقليمي أو الدولي 
نهضوية  وبرنامج  خطط  لديه  من 
الذي  حزبنا  حال  كما  مجتمعية 
ويسعى  السوريين  لجميع  يناضل 
مقدمتها  وفي  السورية  األزمة  لحل 
إيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية. 
والقوى  األحزاب  مع  أسسنا  وحينما 
مكونات  جميع  من  الديمقراطية 
الذاتية  اإلدارة  مشروع  آفا  روج 
وضع  قد  غيرنا  كان  الديمقراطية 
غير  لألجندات  خدمة  يملك  ما  جميع 
السورية وهم يدركون قبل الغير بأنهم 
باتوا خارج المسرح السياسي. الكثير 
المجلس  بينها  ومن  األطراف  من 
أنهم  بدافع  علينا  تتهجم  الكردي 
الذاتية  باإلدارة  االعتراف  يرفضون 
يريدون  أنهم  كما  نفسها  الديمقراطية 
التضليل  الرفض  هذا  خالل  من 
والتشويش على اإلدارة الذاتية والربط 
بينها وبين حزبنا؛ مع العلم أننا نشكل 
من  مجموعة  مع  سياسي  طرف 
المكونات  وممثلي  والقوى  األحزاب 
التي أعلنت مجتمعة عن هذه اإلدارة. 
برنامج حزبنا يهدف إلى إقامة مجتمع 
بروح  وإيكولوجي  سياسي  أخالقي 

المرأة الحرة.
لمشروع  التأسيس  تم  التي  الظروف 
التي  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة 
الفيدرالي  النظام  اليوم مضمون  تمثل 
الديمقراطي لروج آفا- شمال سوريا؛ 
معنا  يكن  لم  لو  تستمر  لن  كانت 
القومي  والشارع  الوطنية  الساحة 
الكردي. إننا نقدم نموذج حل لألزمة 
أن  إيمان  بكل  ونسعى  كلها  السورية 
بأكمله.  الكردي  الشارع  ثقة  ننال 
لحزب  الملحوظة  المتقدمة  والحالة 
الديمقراطي دليل على وجود  االتحاد 

قاعدة جماهيرية كبيرة له.
البعض يرى بأن األزمة التي يشهدها 
طائفي  بمفاد صراع  األوسط  الشرق 
بين السنة والشيعة؛ مع األسف يوجد 
هذه  ضمن  نفسه  وجد  محدد  طرف 
نرى  فإننا  تماماً  بعكسه  المصفوفات. 
بأن أصل الصراع وجوهر األزمة في 
الشرق األوسط -كما في سوريا- متمثل 
بين ُزمَر استبدادية وأنظمة استبدادية 
بأن  ونعتقد  للتغيير.  تواقة  وشعوب 
التي  الديمقراطية  الفيدرالية  خطوة 
الوحدة  أنواع  أقصى  أصلها  في 
لعدم  األكبر  والضامن  االتحادية 
هذه  إفشال  يريد  البعض  بأن  التقسيم 
في  اليوم  ونراه  المجتمعية  الخطوة 
على  الحصار  وإطباق  الهجوم  موقع 
روج آفا بكل مكوناتها كما حال حزب 
العراق  الكردستاني-  الديمقراطي 
والتي تتطابق رؤاه الحالية مع أجندة 
بقائنا  وأن  والتنمية،  العدالة  سلطة 
بكثير  أفضل  اتحادية  سوريا  ضمن 
الشعوب  بالتقسيم؛ قضايا  التفكير  من 
حل  لها صيغ  الكردي  الشعب  ومنها 
ديمقراطية نؤمن بها اليوم في صيغة 
من  تنطلق  التي  الديمقراطية  األمة 
مع  المصير؛  ووحدة  الشعوب  أخوة 
في  يكون  القومي  الحق  بأن  العلم 
الحالة  هذه  في  وأرقى  أفضل  وضع 
أثبتت  التي  النمطية  الصيغ  من  بدالً 
مصلحتنا  من  وأن  فشلها.  التجربة 
لكن على  اتحادية؛  بقاء سوريا وحدة 
المعقول  من  ليس  إْذ  فيدرالية  شاكلة 
المركزية  الصيغة  على  االصرار 
االستبدادية قبل 2011، وتنسيقنا مع 
المقسمة  سوريا  إلنقاذ  الدولية  القوى 
أجل  من  وليس  فعلي  بشكل  اليوم 
تكريس تقسيمه وتفتيته. الحل ال يكمن 
االتحاد،  في  يكمن  الحل  التقسيم؛  في 
األزمة  حل  جوهر  يشكل  واألخير 

السورية.

سمرقند: المسلسل والكتيبة؛ 
سورياً

 كيَف ينظُر المسؤوُل إلى ظاهرِة
 الفساد والتجاوزات في روج آفا

Eger Minbic azad nebîne 
zarokên xwe jî nabîne
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الــ PYD تحضر الكونفرانس الخامس لعوائل الشهداء
 PYD الديمقراطي  االتحاد  حزِب  مجلِس  من  وفدٌ  حضَر 
الكونفرانس الخامس لعوائل الشهداء الذي أقيم في مدينة قامشلو 
تحت رعاية مؤسسة عوائل الشهداء, حيُث ضمَّ الوفد كلًّ من بشيرة 
درويش عضو الهيئة التنفيذية في الحزب, وسامي علي وليلى 

الحزب,  مجلس  عضوا  وكل من محمد كوزي ومحمد آياتا 
خليل وأحمد عارف، هذا حيث ألقت بشيرة درويس كلمةً باسم 
الحزب تحدثت فيها عن األوضاع السياسية في سوريا بشكٍل 
عام وفي روج آفا على وجه الخصوص, وعن الدور الرئيسي 
التي  الجسام  والتضحيات  الثورة  هذه  في  الشهداء  لعبه  الذي 
بذلوها في سبيل إرساء الحرية والديمقراطية والعيش بحرية, 
وعما تحملها الشهادةُ من قيٍم نبيلة, كما أكدت بشيرة درويش 
على ضرورة السير على نهج الشهداء وضرورة إكمال طريقهم 

والسير على الخط الذي رسموه لنا. 

انعقاد الكونفرانس الخامس لمؤسسة عوائل الشهداء
 انعقد الكونفرانس الخامس لمؤسسة عوائل الشهداء إليالة تربسبية 
بمشاركة  123عضواً والعديد من القوى والفعاليات المجتمعية. 

على  صمت  دقيقة  بالوقوف  أعماله  الكونفرانس  بدأ  حيث  هذا 
أرواح الشهداء, ثم ألقى كلمة ديوان الكونفرانس السيد آزاد حيث 
في  ودورهم  الشهداء  مناقب  عن  وتحدث  بالحضور  فيها  رحب 
حماية تراب روج آفا ومكتسباتها, وضرورة االستمرار على نهج 

الشهداء ودربهم. 
ثم قرأ السيد نور دين شاكر توجيهات القائد آبو وتوصياته التي 
التحرر  حركة  مسيرة  في  والشهداء  الشهادة  أهمية  على  تؤكد 
القيم  وترسيخ  وطنهم  مستقبل  بناء  في  ودورهم  الكردستانية 

اإلنسانية النبيلة التي ضحى من أجلها الشهداء.
كما ألقيت كلمات كل من حركة المجتمع الديمقراطي و الحاكمية 
المشتركة لمقاطعة الجزيرة ورئيس الهيئة التنفيذية وكلمة مؤتمر 
ستار وغيرها من الكلمات حيث أكد جميعها على أهمية الشهداء 

ودورهم في بناء القواعد المجتمع وترسيخ قيم العدالة والمحبة. 
كما جاءت الكثير من البرقيات لكل من حزب االتحاد الديمقراطي 
والحزب الشيوعي الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني 
االتحاد  وحزب  الموحد  السوري  الشيوعي  والحزب  سوريا 

السرياني, وغيرها من البرقيات التي هنأت فيها انعقاد المؤتمر 
الخامس لمؤسسة عوائل الشهداء إليالة تربسبية وأهمية الشهادة 

والشهداء في بناء مجتمع ديمقراطي تعددي حر  
وفي الختام   تم قراءة مقترحات ومقررات الكونفرانس وانتخاب  
23  عضواً إلدارة مؤسسة عوائل الشهداء في إيالة تربسبية.                    

ممثلية روج آفا تشارك في يوم الالجئين العالمي في فرنسا
بدعوةٍ من رئيسة بلدية باريس "آن هيدالغو" وممثل المفوضية 
تم  كرونيه"   "رالف  فرنسا  في  الالجئين  لشؤون  السامية 
إلحياء  فرنسا  في  آفا  روج  ممثلية  إلى  رسمية  دعوة  توجيه 
باريس  بلدية  أحيت  حيُث  العالم,  في  لالجئين  العالمي  اليوم 
اليوم العالمي لالجئين الذي صادف يوم اإلثنين 20 حزيران 
الحفل  بدأ  حيث  فيل.  دو  هوتيل  شارع  في  البلدية  قصر  في 
الذين  الالجئين  من  حياتهم  قضوا  من  أرواح  على  بالصالة 
ألقيت  وقد  المحتوم،  الموت  بالدهم وسلكوا طريق  فروا من 
أن  على  ركزت  وكلها  المناسبة  هذه  في  الكلمات  من  العديد 
لالجئين،  آمن  وصول  بتأمين  األوربية  الحكومات  تقوم 
واستيعابهم بطريقة إنسانية وتأمين كافة المستلزمات الحياتية 
لهم. وبحسب المفوض السامي لشؤون الالجئين لألمم المتحدة 
حيث   ،2015 لعام  شخص  مليون   60 يقارب  ما  دَ  ُشّرِ فقد 
فرنسا  ففي  الثانية.  العالمية  الحرب  منذ  مثيل  لها  يسبق  لم 
للحصول  طلبات  قدموا  شخص   80،000 من  أكثر  وحدها 
األولى من 2016  األشهر  وفي   لعام 2015.  اللجوء  على 
وهذه  طلبات،  هذه  من   (٪23  +) نسبية  زيادة  هناك  كانت 
األرقام ال تتناسب مع حجم التحدي والجهود التي تبذلها البلدان 
مثل تركيا واألردن وبلدان أخرى في أفريقيا. ومنذ أوائل عام 
البحر  في  األقل  أكثر من 2800 شخص على  قتل   ،2016
ألقيت على  التي  الكلمات  غالبية  وأكدت  المتوسط.   األبيض 
األراضي  إلى  وآمن  قانوني  وصول  لضمان  الملحة  الحاجة 
الفرنسية وحتى الدول االوربية األخرى من الالجئين الفارين 
الرقابة  تعزيز  وأيضا  الحرب،  ومناطق  الدكتاتوريات  من 
على الحدود واالتفاقات الثنائية التي تؤدي ضمان وصول آمن 

هو  وتركيا  األوروبي  االتحاد  بين  المبرم  فاالتفاق  لالجئين. 
للدفاع عن الالجئين.  الدول  التي تدعي  للقيم  مشيٌن ومخالٌف 
إلى  اللجوء  إلى  الفارين  تشجع  أيضا  الجنائية  التدابير  وهذه 
إلى  للوصول  المخاطر  من  المزيد  تسبب  والتي  الشبكات 
نقل على  آليات  إيجاد  المخاطر البد من  تلك  ولدرء  أوروبا. 
نطاق واسع إلى أوروبا لالجئين من بلدان اللجوء األول, أي 
تركيا واألردن وكوردستان والعراق ولبنان، من خالل تسهيل 
إصدار التأشيرات إلى األشخاص الموجودين في هذه البلدان 
اللجوء  للحصول على حق  التقدم بطلب  والذين يرغبون في 
الحفل  هذا  في  المشاركين  دعا  أيضا  أوروبا.  أو  فرنسا  في 
المجتمع الدولي إلى ضرورة دعم القوى العسكرية والمشاريع 
ستساهم  والتي  المنطقة  استقرار  في  تساهم  التي  السياسية 
بدورها في تخفيف موجات النزوح، وقد ذكرت كلمة روج آفا 

أكثر من مرة في هذا الصدد. 
 إبراهيم مسلم - عضو ممثلية روج آفا في فرنسا 

لجنة العالقات الدبلوماسية في الــ PYD تزور رؤساء العشائر في 
عامودا

الديمقراطي  الدبلوماسية في حزب االتحاد  العالقات  قامت لجنة 
وميادة  حسن  كاميران  من  كل  وبعضوية  عامودا  إيالة   PYD
من عشيرتي  كل  إلى رؤساء  بزيارةٍ  وهيلين شويش  نواف  مال 
السيد  مع  اللقاء  تم  حيث  عامودا,  مدينة  في  والكابارا  الدقورية 
محمد  حاج  السيد  ومع  الدقورية,  عشيرة  مسؤول  دقوري  فهد 
في  البحث  اللقائين  خالل  وتم  الكابارا,  عشيرة  مسؤول  هسو 
بعض القضايا االجتماعية واالقتصادية في مدينة عامودا, كما تم 
الحديث عن االنتصارات التي تحققها قوات سوريا الديمقراطية 

وخاصة في مدينة منبج.

بيان الــPYD إلى الرأي العام بذكرى مجزرة كوباني 

في الخامس والعشرين من شهر حزيران العام الماضي شهدت 
مدينة كوباني هجوماً غادراً قام به تنظيم داعش اإلرهابي وبعض 
المجموعات المسلحة المرتبطة به وبمخطط من االستخبارات 
التركية وبهجوم من األراضي في تركيا إلى كوباني. وقد نجمت 
أغلبهم  شهيد   250 من  أكثر  وقوع  الجبانة  العملية  هذه  عن 
من األطفال والنساء. وبدفاع بطولي وبمقاومة شعبية تاريخية 
واستبسال من وحدات حماية الشعب والمرأة قد تم قتل أغلبية 

المرتزقة المهاجمين وفرار بعضهم إلى األراضي التركية.
إن المجلس العام لحزب االتحاد الديمقراطي PYD في الذكرى 
األولى لمجزرة كوباني يدين ويستنكر هذا الفعل الجبان الذي 
يدين  نفسه  الوقت  وفي  الجماعية،  اإلبادة  مستوى  إلى  يصل 
تحرير  مشهد  سابقاً  تتحمل  لم  التي  المتورطة  الجهات  جميع 
لتنظيم  التصدي  التاريخي ومقاومتها في  كوباني وانتصارها 
داعش اإلرهابي والمدعوم من بعض الدول اإلقليمية وبعض 
جت بنصر عظيم تحّول  الجهات المحلية؛ تلك المقاومة التي تّوِ
إلى فارقة تاريخية في العصر الحديث والمعاصر بعد البطوالت 
العظيمة التي أبدتها وحدات حماية الشعب والمرأة وبدعم جوي 
من قوات التحالف الدولي بقيادة أمريكا. وقد جاء النصر بنتيجة 
لم تتوقعها سلطة العدالة والتنمية وبعض األطراف المحسوبة 
على المعارضة ومن بينها بقايا االئتالف ومن ضمنهم المتبقي 
من المجلس الكردي متمثلين ببعض شخوصهم؛ من حيث أن 
اإلعالمية  القنوات  مختلف  في  سمومهم  يبثون  كانوا  هؤالء 
الصفراء يؤكدون فيها بأن (تمدد) داعش في كوباني ما هو سوى 
لحظات، ُمنطلقين من قواميسهم –إْن كانت باألساس موجودة- 
التي لم تتعرف على ماهية النضال والمقاومة واالنتصار الحتمي 
إلرادة الشعوب مهما امتلكت الجهات المعادية من عدد وعدة 
ودعم من دول قوموية استبدادية تعادي تطلعات شعوبها وجميع 

شعوب الشرق األوسط.

بهذه المناسبة األليمة ينحني مجلس حزبنا أمام من استشهد في 
تلك المجزرة المروعة ونتوجه بالعزاء الخالص لعوائل الشهداء 
الشعب  أبناء  وعموم  سوريا  في  الديمقراطية  القوى  ولعموم 
الكردستاني التي اختلطت دمائه وامتزجت في تلك المجزرة ومن 
بعدها في المقاومة التي أسفرت عن دحر المعتدين مرة أخرى؛ 
تلك الدماء التي لم تعترف لحظة بتلك الحدود المفروضة التي 
قسّمت شعوب المنطقة إلى عشرات األقطار والشعب الكردي 
إلى أربعة أجزاء. كما أننا نجدد العهد وعموم القوى العلمانية 
األهداف  تحقيق  عن  نحيد  لن  بأن  الحر  والعالم  الديمقراطية 
ثائرين  التي استشهدوا من أجلها وأننا على طريقهم سائرين 
حتى دحر التنظيمات اإلرهابية وجميع المجموعات المسلحة 
المرتبطة بها من أجل حل األزمة السورية حال ديمقراطياً بما 
سوريا.  في  والجماعات  الشعوب  مكونات  إرادة  مع  يتوافق 
الديمقراطية  به قوات سوريا  تقوم  ندعم مرة أخرى ما  وأننا 
وباألخص المالحم البطولية في منبج وجميع مناطق الشهباء 
وأن النصر ال بد أن يكون حليفهم، ومن تتصدى لهم (قسد) 
وتحاربهم ينتمون إلى الجهة نفسها التي ارتكبت مجزرة كوباني 
في العام الماضي وحاولت الحقاً أن تكرر مثلها في كري سبي/ 
تل أبيض، وهؤالء اإلرهابيون يقومون اليوم بارتكاب الجينوسايد 
ضد الشعب الكردي والمكونات األخرى في مناطق الشهباء 
ويقومون باختطاف المدنيين واعتقالهم واستخدامهم في الوقت 
نفسه كدروع بشرية. وما يقوم به أبطال قسد تتعدى أن تكون 
مهمة سهلة وإنما مهمة استثنائية تاريخية تفضي إلى نتائج متعلقة 
بالتغيير الديمقراطي الذي يلبي عن قناعة وإرادة مكونات روج 
آفا ويسهم في أن يكون النظام الفيدرالي الديمقراطي لروج آفا- 

شمال سوريا كحل أمثل لعموم األزمة السورية.
PYD المجلس العام لحزب االتحاد الديمقراطي
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منظمة لوزان السويسرية لحزب الـ PYD تقيم مراسم استذكار 
الشهيد القائد فيصل أبو ليلى

لوزان  منظمة  من  العشرات  بمشاركة  سويسرا  في  أقيمت 
السويسرية لحزب االتحاد الديمقراطي PYD مراسم استذكار 
دقيقة  بالوقوف  المراسيم  بدأت  حيث  ليلى,  أبو  القائد  الشهيد 
صمت على أرواح الشهداء ثم ألقى خبات ديريك كلمةً تحدَث 
فيها عن مناقب الشهداء ودورهم المفصلي في إيصال قضية 
في  االنتصارات  التاريخية من  السوية  هذه  إلى  العادلة  شعبنا 

روج آفايي كردستان وسوريا.

التدخالت  خباثة  مدى  إلى  منوهاً  السياسي  الوضع  سردَ  كما 
الفاشية التركية في المسألة السورية وحربها القذرة على مدن 
الحراك  على  المسعورة  وحمالتهم  كردستان,  شمالي  وقرى 

السياسي هناك.
كما تحدَث عن مدى صوابية النهج الثالث الذي انتهجه حزبنا 
اإلقليمي  المستوى  على  خالله  من  تحققت  التي  والنجاحات 

والعالمي.
وتحدَث أحدُ الرفاق الذي عاشَر الشهيد القائد عن قرب, ومدى 
كمناضٍل  البطولية  شخصيته  في  حققه  الذي  الثوري  التحول 
ثوريٍ محترف, مؤمناً بفكِر وفلسفِة القائد آبو وروحِه المرحة 

عرفهُ  من  وكلَّ  محيطه  في  واالحترام  الود  أكسبت  التي 
وعاشرهُ, كما تحدَث كلٌّ من الرفاق حسن بافي جوان واالستاذ 
كردستان  في  المقاوم  الخط  وانتصارات  مكتسبات  حنفي عن 

بأجزائها األربعة بفكر وفلسفة القائد آبو.
وسط هتافات الحضور بتمجيد الشهداء والقائد مطالبين الحرية 
له, وفي ختاِم المراسيم تم عرض سينفزيون عن حياة الشهيد 
منظمة حزب  في  الرفاق  من  العشرات  وانتصاراته بحضور 

االتحاد الديمقراطي PYD في مدينة لوزان.

نصب خيمة للتنديد بالعزلة المفروضة على عبدهللا أوجالن

في    PYD الديمقراطي  االتحاد  حزب  منظمة  تنصب 
للتنديد  أيام  عشرة  لمدة  خيمة  فيينا  النمساوية  العاصمة 
بالعزلة المفروضة على قائد الشعب الُكردي عبدهللا اَوجالن 
المعتقل لدى الحكومة التركية ألكثر من 17 عاماً في سجن 
باكور  مقاومة  مع  أيضاً  وللتضامن   , إيمرالي  جزيرة  في 

كردستان وروج آفاي كردستان والمجازر التي ترتكب بحق 
المدنيين العزل في وذلك يوم االثنين بتاريخ 2016/6/20

المكان ماريا هيلفا شتراسي
_PYD الديمقراطي  االتحاد  لحزب  االعالمي  المركز 

أوروبا.

Divê PKK ji lîsteya terorê derkeve…BR
. Ji bo çareseriya pirsgirêkê 
divê PKK û dewleta tirk li hev 
rûnin. Lê belê dewleteke wiha 
li pêşberî me heye ku dixwaze 
PKK’ê ji holê rake.”
KOMKUJIYA KURDAN
Kakabaveh destnîşan kir ku ji 
bo vegera li pêvajoya aştiyê û 
Mutabaqata Dolmabahçeyê, 
berpirsyariyeke mezin dike-
ve ser milê Yekîtiya Ewropa û 
Swêdê û wiha dirêjî da axafti-
na xwe: “Ev sed sal in zext li 
gelê kurd tên kirin. 30 sal in 
li Tirkiyeyê komkujî li gelê 
kurd tê kirin. Ger zext li kur-
dan nehatibûya kirin, ger êrîş 
lê nehatibûya kirin, wê tu carî 
ranehişta çekê.”

TIRKIYE NE EWLE YE
HRW’ê di berdewamiya da-
xuyaniya xwe de bang li NY’ê 
kir ku Tirkiye ne welatekî 
ewle ye  û di daxuyaniya xwe 
de wiha destnîşan kir:  ‘’Qey-
da demkî ya parastinê carinan 
şeş mehan nayê çêkirin, ev 
jî dibe sedem ku  penaber ji  

HRW: Tirkiye nikare penaberan biparêze…
BR..

komîteyê her wiha bi nûnerên 
gelek gelek partiyên siyasî 
û rêxistinên civaka sivîl re jî 
civîn lidarxistin Komteyê bi 
nûnerên eşîrên Cibûr, Cihêş, 
Imêrat, Bgara, Şemer û begart 
El-Cebel ên li herêma Çiyayê 
Kizwanan re hatin cem hev.
Li tevahiya herêmên katnona 
Cizîrê jî bi nûnerên eşîrên Cês, 
Herib, Cewala, Teya, Zibêd, 
Xenama, Niêm û Şerabiyan re 
hatin cem hev.
Li Efrînê jî bi eşîrên Bûbena û 
Umêrat re hatin cem hev û li 
herêma Girê Spî jî bi nûnerên 
eşîra El-Bû esaf re hatin cem 
hev.
Komîteya Dîplomasî her 
wiha bi partiya Îradeya Gel, 
rêxistina Asûrî ya Demokratîk 

Metirsiyên êlên ereb ên derbarê federaliyê 
de rabûn…BR..

Lîsteya AKP’ê ya girtinan heye…BR..

Divê jin xwe biparêzin
Jinên HPC’ê der barê parastina 
cewherî ya ku li hemberî êrîşan 
ku çawa bê nîşandin de axivîn 
û diyar kirin ku divê hemû jin 
xwe li hemberî hemû tundiyan 
biparêzin
“Kurd ji bo tune nebin, ji bo 
qirkirin û komkujiyên lê tên 
kirin rawestînin, neçar in hêza 
xwe ya ewlekarî û parastinê 
ava bikin û li ser bingeha 
‘xweparastinê’ hewl bidin xwe 
biparêzin.”
Bûyerên piştî şerê navxweyî 
yê Sûriyeyê li Rojava qewimîn 
û rewşa bi berxwedana 
xwerêveberiyê ya li bakurê 
Kurdistanê derket holê ku ca-
reke din nîşan da ku xweparas-
tin ji bo kurdan, ji bo xwe pa-
rastina ji qirkirin û êrîşan, rêya 
bê alternatîf e.
Di roja îro de qirkirin û kom-
kujiyeke giran li hemberî 
kurdan tê kirin. Yên ku van 
qirkirin û komkujiyan dikin jî 
hêzên sîstema netewe-dewletê 
dimeşînin e. Lê belê mirov ni-
kare li Rojava qala vê rewşê 
bike.
Ji ber ku ev 6 sal in li Sûriyeyê 
û li Rojava tu pratîka netewe-
dewletê nema ye. Kurdan 
dîtin ku komên çete yên weke 
DAIŞ, El Nûsra, Ehrar El Şam 
hewl didin valahiya hêzên 
navneteweyî û herêmî dagirin 
û li hemberî vê yekê xwepa-
rastin û ewlekariya xwe xistin 
rojevê.
Gelê kurd baş pê dizane, 
komên çete yên li ser navê 
hêzên navneteweyî û nete-

we-dewletan şer dikin, azadî 
û siberojekê ji wan re nîne, 
berovajî vê wê zext, tundî, qir-
kirin, komkujî û mêtîngeriyê 
li ser ferz bikin. Ji ber ku gelê 
kurd ev 100 sal in, 200 sal in 
tecrûbeyên gelekî bi êş û giran 
jiyan e.
Ji ber vê yekê gelê kurd sîstema 
xwe ya parastin û ewlekariyê 
li Rojava bi HPC-HPC Jin, li 
bakurê Kurdistanê jî bi YPS-
YPS Jinê bi rêxistind ike.
Hêzên Parastina Civakî (HPC) 
û Hêzên Parastina Civakî yên 
Jinê (HPC-Jin) ên piştî kom-
kujiya li Kobanê ava bûn, li 
ser vê esasê hatin damezran-
din. Jinên di nava HPC Jinê de 
cih digirin axivîn û diyar kirin 
ku divê jin giraniyê bidin ser 
xweparastinê.
Havva Beravar a HPC’î di 
destpêka axaftina xwe de di 
serî de jin û zarok her kesên 
di komkujiya 25’ê hezîrana 
2015’an de hatin qetilkirin bi 
rêzdarî bi bîr anî û diyar kir ku 

çeteyên DAIŞ’ê bi komkujiya 
25’ê hezîranê ve xwestin jinê û 
ruhê berxwedanê yê derketiye 
holê têk bibin.
Beravar destnîşan kir ku 
çeteyên DAIŞ’ê nikarî 
bigihêjin vê armanca xwe û 
da zanîn ku damezrandina 
HPC Jinê bersiveke şoreşgerî 
ya jinan a li hemberî çeteyên 
DAIŞ’ê ye.
Endameke din a HPC Jinê 
Hetîce Ûbbeyd, komkujî, 
îşkence, destavêtin û her şêwe 
tundiya li hemberî jinê şerme-
zar kir û wiha got: “Divê jin 
tu carî ji bîr neke; ew pêşeng 
e. Jinên li Şengalê, Rojava 
û çiyayên azad, mînakên vê 
rastiyê ne. Girîng e jin rola xwe 
ya pêşengiyê li nava civakê bi 
xurtî bi cih bînin û têkoşînê 
mezin bikin. Ez ji vê derê bang 
li jinan dikim ku perspektîf û 
analîzên Rêbertî bixwînin.” – 
ANF

Çeteyan fermana jêkirina serê 
wî dabû, lê xwe ji destê wan 
xelas kir. Piştî têkoşîneke me-
zin li Kobanê, Girê Spî, Eyn 
Îsa, Sirîn, Hol, Şedadê û Ben-
dava Tişrîn niha rizgarkerekî 
Minbicê ye.
‘Operasyona şehîd û fermandar 
Feysel Ebû Leyla’ ya rizgarkiri-
na bajarê Minbicê û gundewarê 
wê di roja xwe ya 23’emîn bi 
dorpêçkirina bajarê Minbicê 
berdewam dike.
Di vê operasyonê de gelek 
çîrokên balkêş ên şervanên ji 
Minbicê ku tevlî operesyonê 
bûne mirov lê rast tê.
Yek ji van çîrokan jî, çîroka 
Hisên Ebû Ereb zarokê Minbicê 
ye. Hisên di nava kolanên 
bajarê Minbicê de mezin dibe. 
Bi destpêkirina şoreşa Sûriyayê 
li dijî Rêjîma faşîst, Hisên tevlî 
tugeya Cund El-Heremîn a 
bajarê Minbicê dike. Ebû Ereb 
di rizgarkirina bajarê xwe de 

cihê xwe digre û dema ku bajarê 
wî ji destê rêjîmê tê derxistin, 
gelek kêfxweş dibe.
Lê çeteyên DAIŞ’ê kêfxweşiya 
Hisên di nêvî de hiştin û piştî 
dagirkirina bajarê Minbicê ji 
aliyê çeteyan ve û destpêkirina 
şer di navberî tabûr û tugeyên li 
Minbicê û çeteyên DAIŞ’ê de 
derdikeve. Tabûrên li Minbicê 
ji bo gelê sivîl zerarê nebîne, 
neçar dimînin ku bajarê xwe 
derkevin. Hisên di wê demê de 
ji aliyê çeteyên DAIŞ’ê ve dîl 
tê girtin. Bi hinceta ku Hisên di 
nava Artêşa Azad de cihê xwe 
digre û li dijî çeteyan şer kiri-
ye, çeteyên DAIŞ’ê fermana 
serjêkirinê li dijî Hisên derxis-
tin.
Çeteyên DAIŞ’ê li baragehên 
xwe hemû reng û rêbazên 
êşkencekirinê bi serê Hisên Ebû 
Ereb de anîn, lê piştî berxwe-
daniyeke 22 rojan di zindanê 
çeteyan de, Hisên Ebû Ereb ji 

zindanê direve û berê xwe dide 
bajarê Rojavayê Kurdistanê 
Serêkaniyê. Di demeke kurt e  
de, Hisên ji bo têkoşîna xwe 
ya li dijî çeteyên DAIŞ’ê ber-
dewam bike û bajarê xwe ji 
çeteyên DAIŞ’ê xelas bike, 
berê xwe dide Kantona Kobanê 
û careke din tevlî Tugeya Cund 
El-heremîn dibe.
Hisên tevlî berxwedaniya 
Kobanê dibe û piştre jî di ope-
rasyona rizgarkirina bajarê Girê 
Spî, Eyn Îsa, Sirîn, Hol, Şedadê 
û Bendava Tişrîn de cih digre.
Her dawî jî Hisên ku hêviya 
vegera bajarê xwe tu caran qut 
nekiribû û li ser vê hêviyê roj 
bo roj xwe amade dikir, di 1’ê 
hezêranê de tevlî operesyona 
rizgarkirina bajarê Minbicê û 
gundewarên wê bû.
Piştî berxwedaniyeke bê hem-
pa ya şervanên hêza Minbicê 
û QSD’ê gundewarên Minbicê 
ji çeteyên DAIŞ’ê hate rizgar-
kirin û bajarê Minbicê ji her 
çar aliyan ve hate dorpêçkirin. 
Hisên jî wekî bi sedan hevalên 
xwe çav lê rê ye ku kengî 
têkevin bajarê xwe û tola heval 
û xizmên xwe ji çeteyan hilînin.
Hisên Ebû Ereb zewicî ye û 
sê zarokên wî hene. Tevî ku 
gundê zarokên wî lê dimînin 
rizgar bûye, lê dest ji çeperên 
xwe berneda û got: “Heta ku ez 
bajarê xwe ji çeteyan rizgar ne-
kim û bajarê min azad nebe, ez 
zarokên xwe nabînim.”

Eger Minbic azad nebîne zarokên xwe jî nabîne

ŞÛNA ÇEKÊ PÊNÛS
Kakabaveh ragihand ku ji 
ber ew van nêrînên xwe li 
parlamentoyê û medyayê bi 
lêv dike, hêzên Îslamî û faşîst 
êrîşî wê dikin, gefên mirinê 
lê dixwin û wiha got: “Ez ê 
bi mîlîmetreyekê jî ji vê rêya 
xwe venegerim. Têkoşîna me 
ne li hemberî gelan e, li dijî 
rejîmên gelên xwe qetil di-
kin e. Pirsgirêk, xemsariya li 
pêşberî binpêkirina mafên mi-
rovan e. Pirsgirêk nîşanedana 
helwesta li hemberî şer e. Ez 
li dijî şer im. Gelê kurd deme-
ke dirêj rahişt çekê. Ez dix-
wazim êdî li şûna çekê rahêje 
pênûsê, lê bi nîşandana PKK’ê 

wekî ‘Rêxistineke terorîst,’ bi 
dorpêçkirin û bombebarandina 
navçeyan aştî pêk nayê. Tundî 
rê li ber tundiyê, rijandina 
xwînê rê li ber rijandina xwînê 
vedike.”
BÊDENGKIRINA KURDAN
Kakabaveh da zanîn ku Erdo-
gan ji aliyekî ve bi komkuji-
yan hewl dide berxwedana li 
Kurdistanê bişikîne, li aliyê din 
jî dixwaze mûxalefeta kurd a 
qanûnî û meşrû bêdeng bike. 
Kakabaveh rakirina destnedana 
parlamenterên HDP’ê jî bi bîr 
xist û diyar kir ku divê Yekîtiya 
Ewropa û Swêd li hemberî Er-
dogan û rejîma tirk hewlestekê 
nîşan bidin.   STOCKHOLM

mecbûrî di kampan de bijîn.’’
PENABERÊN LI KAMPAN
HRW’ê di daxuyaniya ku ji 
rapora amade kir weşand de 
destnîşan kir ku Tirkiyeyê 
ji sala 2011 û heta niha qey-
da 2,7 milyon penaberên ji 
Sûriyeyê çêkiriye  û daxuyanî 
wiha hat bi dawîkirin: “Li 

Tirkiyeyê piraniya zarokên 
penber ji mafê perwerdeyê 
bêpar tên hiştin,  nikarin biçin 
dibistanê. Tirkiyeyê tevî ku  
biryar dabû dê 450 hezar za-
rokan li dibistanan bi cih bike,  
ji 756 hezar zarokên penaber 
heta roja îro bi tenê  325 hezar 
penaber hatine bicihkirin.

û hejmarek mezin ji rêxistinên 
asûriyan ên li herêma Til Temir 
re hatin cem hev. Li aliyê din jî 
gelek aliyê ji herêmên Şehbaa 
daxwaznameyên xwe yên 
beşdarbûna nava sîstemê de ji 
komîteyê re pêşkêş kirin.DER-
CIVINA-ASEREN-EREBA 
(3)
Çawa sîstem qebûl kirin?
Rêbaza beşdarbûna nava 
sîstema Feraliya Demokratîk 
li ser esasê daxwaznameyan 
ji desteya rêxistinî re pêk 
tê. Daxwaznameya wan li 
gorî hevpeymana civakî tê 
nîqaşkirin, paşê dewrî Mclîsa 
Damezirîner dibe da ku di 
civîna xwe ya giştî de erê bike.
Têkildarî mijarê Hevseroka 
Meclîsa Damezirîner a 

Sîtema Fedraliya Demorkatîk 
Hediya Yûsif diyar kir ku 
derdorên dixwazin beşdarî 
sîstema fedraliya demokratîk 
bibin, dê xwe li gorî sîstema 
meclîs û komînan li gorî 
teybetmendiyên herêman wê 
bêne avakirin ûp got ku sîtem 
li gorî xwe rêxistinkirina gel 
bi xwe dê pêk were, şêniyên 
herêma li gorî teybetmeniyên 
herêmên xwe wê rêveberiya 
xwe bikin.
Tê payîn ku Desteya Rêxistinî 
ya Melcîsa Damezirîner a 
Sîstema Fedraliya Demorkaîtk 
a Rojava-Bakurê Sûriyê 
dê civîna xwe ya gitşî ji 
bo nîqaşkirina reşnivîsa 
Hevpeymana Civakî wê di 
25’ê hizranê de destpê bike.

Demîrtaş destnîşan kir ku gir-
tinan wan dide nîşandan ku 
Tirkiye hatiye noqteya rêyên 
nû bibîne û wiha got: “Bi van 
girtinan li Tirkiyeyê yekem car 
bêdadî nayê jiyîn. Jixwe li vî 
welatî hestek wekî dadê nema 
ye. Tu dadger, dozger nikarin bi 
dosyayek wiha der barê kesên 
wiha de biryara girtinê bide. Ev 
girtin bi talîmatên Erdogan pêk 
tên.”
Demîrtaş banga mezinkiri-
na piştgiriyê kir û daxuyand 
ku ne dema tirsê ye û wiha pê 
de çû: “Dibe bi van pêkanînan 
bixwazin civakê bitirsînin û bi 
çewisînin. Lê bersiva li hemberî 

vê yekê ya herî mezin pişgirî ye. 
Ku em bitirs in dê zarokên me 
çavên xwe li pêşerojek tirs ve-
kin.” Demîrtaş da zanîn ku ma-
moste Fîncanci dê li girtîgehê jî 
wezîfeya xwe bi cih bîne û anî 
ziman ku mamoste Fîncanci di 
roja yekemîn de çavdêrinên xwe 
yên li girtîgehê wekî raporekê ji 
wan re ragihandiye. ENQERE – 
DÎHA
AKP alîkariya terorê dike
Demîrtaş herî dawî pirsên rojna-
megeran bersivand û di bersivên 
xwe de bal kişand ser têkiliya 
Tirkiye û DAÎŞ’ê. Demîrtaş bi 
lêv kir ku piştgiriya bi terorê 
re sûcek mezin e û da zanîn 

ku  AKP’ê bi TIR’an çek ji 
DAÎŞ û El Nusrayê re şandine. 
Demîrtaş bi bîr xist ku dozger û 
dadgerên ên vê bûyerê derxistin 
holê hatibûn girtin û wiha axivî: 
“Bi rastî jî ku divê ji deverên 
alîkariya terorê dikin re Qayyûm 
bê şandin, divê Qayyûm bişînin 
Qesrê. Lê rêyek veşartina sûcên 
xwe peyda kirin. Ji her kesî 
re dibêjin ‘alîkarên terorê’ û 
bi vî awayî alîkariya xwe ya 
terorê vedişêrin. Bila pêşiyê 
li xirêjiya li şaredariyên xwe 
binêrin. Dizî, talan, rant, rişwet 
tev li şaredariyên AKP’ê ne. Li 
şaredariyên HDP’ê ji bilî xiz-
meta gel pê ve tiştek nîne.”
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خواطر الروح
Bêmaltî

Yildiz Gültekin
 Hin mirovên weke min di ji-
yana xwe de qet qedr û qîmet 
nedane mal û milken dinyayê.  
Lê hinek jî hene ku pesnê mal 
û milken xwe didin, dema ew 
yek li ba min qala vana dike 
bi rastî jî ez aciz dibim, kêfa 
min direve û dibêjim; de bes e 
her ku em hevdu dibînin, her 
tim tu qala van dikî, tu nizanî 
tu yê çend sal jiyan bikî, an jî 
ewqasî mal û milk tu nikarî ji 
xwe re bibî gorê jî.
Bi van gotinan ew pir bi min 
dikeniyan, lê tu carê min ji 
malê dinyayê xêr nedît. Hin 
mirovên weke min gerok bi 
rastî pir qedrê malê dinyayê 
nagirin. Lê van demên dawî 
ev fikra min hinekî hat gu-
hertin, min ji xwe re got; keçê 
porkurê, rojek ger tu li derve 
biminî û derek jî tune be tu 
xwe bispêrî wir, tu yê li derve 
biminî.
Lê ev fikra min piiir derengî 
ma ji bona min. Pir hevalên 
min û dostên bi qedr û qîmet 
hene, her carê ew di jiyana 
min de cihên mezin û baş 
digrin, ji wan kîjan dikeve 
tengasiyê, em diherin hewara 
hev.

Lê vê carê min qet nizanîbû 
dor hatiye min!.  Beriya 
mehekê min xwest ez barkim 
herim bajarekî din, çend ca-
ran min fikra xwe guhert, min 
got; Heyran dema ez herim 
bajarekî din, ew bajar ji min 
re dibe jiyanek nû, hevalên 
nû, çandek nû û virde û wê de.
Dawî min got na; ez terka 
vir nakim, ew kar jî bila ji 
hinekên din re be. Dûre heva-
leke min ku bi salan em hev-
du nas dikin, got; naa, ez jî li 
vî bajarî bi tena serê xwe me, 
dema tu werî vir, wê jiyana 
min jî berfireh bidome û em ê 
bi hevre bijîn.
Dixwest ez herim li mala 
wê bimînim heta ez ji xwe 
re cihekî din bibînim, weke 
çend meh. Wê ewqasî xeber 
da ku di dawiyê de min got; 
erê, lê ne heta dawiya dawî, 
tenê ji bo demekê. Me wisa 
li hevdu kir, (di vê navberê 
de jî li wî bajarî jiyana wê ya 
veşartî çawa ye ez nizanim, 
min nedizanî, piştre ez pê he-
siyam). Min mala xwe vala 
kir, hinek malbatên bê mal 
hatin li mala min bicîh bûn, 
ez jî çûm cem ew hevala xwe. 
Du roj û sê roj baş bû, min 

alîkariya wê dikir, kêmasiyên 
di nav malê de temam dikir, 
carinan wê digot; karê min 
dereng diqede, heta nîvê şevê 
ez kar dikim, wexta ku ez ne-
hatim malê nekeve heyra min.
Dawiya çend rojan, rojek sibê 
zû min dî bi şev xebitiye û 
heta serê sibê, ji min re got; tu 
dizanî min sozek dabû te ku 
em bi hevre li mala min bijîn, 
niha ez nikarim te zêde li mala 
xwe xwedî bikim, cînarên 
min ji min aciz dibin, divê tu 
heta çend saetan ji mala min 
derkevî, (wexta ku qala vê 
mesele kir, qet çavên xwe bi-
lind nekir û li min nenihêrî).
Min got; baş e, mal jî ya te ye 
û jiyan jî jiyana te ye, lê ca-
reke din sozên tu nikarî bigirî 
nede kesekî, yanê tu yê di ji-
yana xwe de tenê biminî. Ez 
wê saetê ji mala wê derketim 
û çûm. Niha min ji xwe re ça-
direk vegirtiye, di bin piyên 
min de erd, li ser min jî ez-
man. Ez ne bi tenê me, lê ew 
hevala min niha bi çik û tenê 
maye, tenêbûna wê ne baş e, 
piştî demekê ez ê herim cem 
wê ku bila xwe wenda neke… 
Wendabûn ne baş e…

Tasalûta dagirker

Mervan Serhildan
 AKP’ê bi polîtîkayên kom-
kujer û qirker Tirkiye veguhe-
randiye gola xwînê. Li kîjan 
welatên medenî rewşeke wisa 
xwînî û hetikber rû daba, ew ê 
muxalefet û dînamîkên siyasî 
dinya rakirina ser piyan.
Encax di konsepta şerê ku îro 
bi destê AKP’ê tê meşandin 
de tiliya CHP, MHP û teva-
hiya muxalefeta nijadperest 
heye. CHP wekî ku li dijî 
AKP’ê siyasetê dimeşîne, bi 
çend dengan dike ‘qibeqib’ lê 
ew jî hevparekî vê konseptê 
ye.
Hewl dide ku ji ‘parsa şer’ 
bêpar nemîne. Qaşo muxa-
lefet e lê dixwaze dînamîkên 
ku li dijî pergalê tevdigerin, 
bi rêbazên cuda têxe bin kont-
rola serweriyê. Diyar e ku 
dagirkeran li Kurdistanê kont-
rola gel û girseyên qedîm ji 
dest revandine; ji aliyê siyasî, 
civakî û rêvebirî ve rewabûna 
xwe winda kirine.
Lewma niha hewl didin 

şaredariyên ku bi rêjeyeke 
bilind ji aliyê siyaseta kurd 
ve hatine qezenckirin ji dest 
wan derxin. Amadekariya 
tasalûteke giran dikin.
Lê ji bo ku ev heqîqeta 
binixumînin, bi hestên 
manîpulatîf Tevgera Azadiyê 
bi “tasalûta li ser şaredari-
yan” tawanbar dikin. Gelo kî 
tasalûtker e û kî jî li hemberî 
pergala tasalûtê têkoşer e?
Ma kî museletî welatê kê 
bûye, kê îradeya gel û civakên 
qedîm bin pê kiriye û gelo 
kê welatê bi navê Kurdistanê 
dagir kiriye? Tasalûta herî gi-
ran ma ne ev e?.. Rayedarên 
dewletê henekê xwe bi aqilê 
kurd û kurdistaniyan dikin.
Zêdeyî 200 salî ye ku 
Kurdistanê bi tasalûteke 
bêeman dieciqînin. Ji aliyekî 
ve îrade, ziman û çanda gelê 
kurd “tune” dihesibînin; ji 
aliyê din ve jî bi devê sero-
komar dibêjin, “Em ê kurdan 
ji tasalûta PKK’ê rizgar bi-
kin”… Ew bibêjin “qeyûm” 
jî; bibêjin “venêrîna rêvebirî” 
jî; bibêjin “avêtina ji ser kar” 
jî; dema êrîşî ser rêvebiriyên 
herêmî bikin, di bin kîjan nav 
û dirûvan de pêk bînin, ferq 
nake. Wateya helwesteke bi vî 
rengî, dubarekirina dagirke-
riya Kurdistanê ye; museleta 
bêperwa ye…
Êdî rastî li holê ye: Alîkariya 
kurd û kurdistaniyan winda 
kirine, di bin xof û tirseke me-
zin de çarmedorên xwe beton 
kirine. Sosretek giran e; ligel 

ewqasî plan, konsept û êrîşên 
komkujer jî, dewletê bi tu 
awayî encam negirtiye.
Jixwe ger museletî şaredariyên 
gel bibin, têkçûna xwe radest 
dikin. Ji dewletê re, bingeheke 
sivîl û civakî nemaye. Ji ber 
vê têkçûnê, desthilatdariya 
xwe tenê li ser hêza ewlekarî 
û leşkeriyê dimeşîne.
Êdî ji gel û jiyanê qetiyaye, bi 
ev tirs û xofa giran, xwe di bin 
qalibên betonê de veşartiye. Ji 
ber van sedeman li hemberî 
îradeya gelê kurd dikeve bin 
krîz û komplekseke kronîk. Ji 
sibehan û heta êvaran di bin 
bîra xwe de psîkoza ku dijî, (di 
xewnan de jî) dubare dike û 
dibêje “Ger kurd bibin xediyê 
deng û mafê rêvebirinê, teqez 
ew ê Tirkiyeyê parçe bikin.”
Lewma dijminahiya gelê kurd 
jî ‘di asta nexweşiyê de’ dike 
ku ev nexweşiyeke bîrdozî 
ye, ango kronîk e û heta ku 
bîrdoziya ‘yekyekoperest’ 
neguhere, ev nexweşî jî rihet 
nabe.
Bi kîjan peyva populîst û 
faşîst bê nixumandin jî, 
kurd û kurdistanî tasalûta 
dagirkeran qebûl nakin. Li 
gorî rêgezên demokrasiyê 
jî, li gorî nirx û normên 
navneteweyî jî û li gorî muk-
tesebata gel û civakên medenî 
jî; li Kurdistanê îradeya gelê 
kurd û kurdistaniyan esas e. 
Jê û wê de tasalût e, destwer-
dan e û heta bigir dagirkirina 
erdnîgariya kurdan e.

Zilmkaro tewr gird Erdogano!
Ehmedê Bira
 Estbi çînêbi, wexteke de Qa-
wayo Asinkar, Dehaqo Zilim-
kar kiştbi. Qawa verê kiştişê 
Dehaqî bi her hawayî bi hestê 
xizmeta şarê xo bikero ra 
mezgê xo avera berdbi ke him 
xo him zî şarê xo zilmî ra xe-
las biko. Qawayî bi ey hêstan 
biryara kiştişê Dehaqê zulim-
kar da bi û ard ca ra pey, şarê 
kurd û şarêy bînîy zilmikarî 
ra xelas bîy. Tarîxî ra heta 
na game zulimkarêko ra pey, 
yewna ameyo hureynîya ey 
û do wina zî bidomyo. Ewro 
zî zilimkarê tewr gird Erdo-
gan ameyo û kurdan ser de 
zilmêko zaf zaf gird dano 
meşnayişî. Çend rojan verî 
Erdoganî vatbi: “… Kesêy ke 
ters danêy lazimo ke bi tersî 
bêrêy terbîyekerdiş.”
Rojêy ke ma tira ravêrenêy, 
tarîxa kurdan de rojêy herî 
zoran ra yê. Çimkî Erdo-
gan wazeno polîtaka tersna-
yiş û terbîyekerdişê kurdan 
Cizîr, Şirnex, Silopî, Ge-
ver…. de bîyaro ca. Ewro TC 
heme estbîyayişê xo semedê 
qirkerdişê kurdan serferber 
kerdo. Erdogan keno nêkeno 
bi kurdan nêşkeno û bi 
rehetî qirkerdişêko bi dilê xo 
nêşkeno bikero ke serkewtişê 
Rojawanî nêbo. Çimkî hêzêy 
ke kurdan pawenêy bin banê 
PKKî de bi her hawayî seme-

do ke kurdîy meyrê qirkerdişî 
ra, xoverdayişêko gird danêy 
û do biderêy zî.
Xoverdayişê ke yeno dayişî 
de bi her hawayî kurdîy 
zahîyat danêy. La zahîyata 
hêzêy TCeyî danêy qat bi 
qat kurdan ra zaf o, çimkî 
bi mîlyonan guleyê giran ke 
Dinyayî pey şikyeno bêro 
rizgarkerdişî, erzenêy kurdan 
ser la kurdîy hewna zî payan 
ser de yê. Hinî bîyo Kurdistanî 
de TC tersana zey jûjoyeke an 
zî kesayeke xo onto qalikê 
xo. Her qereqolêkê xo kerdêy 
betonqolêk û na gam en-
cax şikyenê bonê ke hewna 
PKKî herîşê ci nêkerdo, tenê 
bipawêy. PKKî hinî kerdo ke 
dest û lingê TCeyî kerdo fe-
reke sola ci. PKK bi bi TCeyî 
qirîzeke hinî dana cuyayiş 
ke tarîxa TCeyî çîyeke wina 
nîyameyo vînayiş û cuyayişî. 
TC bi dijminê xo Rûsyayî ra 
zî semedo ke qirîza kurdan 
dayo ra bixelisyo û Rojawanî 
de kurdîy serkewte nêbêy ra 
nameyan şiraweno Putînî ra 
ke birêy werêy.
Gelo semedo ke kurdîy yewi-
teya xo avera bibêrêy û raştê 
qirkerdişan nêrêy ra, yewîtî 
ferz o? Semedo ke kurdîy 
zahîyata xo boncê asta herî 
gêr, lazim o her kurdo ke 
vano ez kurd a, gereke bi ruhê 
yewbîyayişî hereket bikera. 

Ez zana ke ruhê kurdan de 
faşîstî zaf tayn o. Semedo ke 
yewitîya xo verbê dijminêy 
xo hewna weş û geş bikerêy û 
meyrêy qirkerdişî ra, lazim o 
kişta faşîsteyî ya yewbîyayişî 
nimûne bigerêy. Goreya min 
heta ke ruhê kurdan de yewitî 
çînê bo se, do halê ma kurdan 
bi no hawayî bi zilmontişî 
ravêro. Min çorde ardbi zi-
wan, nêy rojêy ma kurdîy 
tira ravêrenêy zaf zaf zor êy. 
Heme warêy Kurdistanî hetê 
tanq û topê TCeyî, bi bala-
firan û helîkopteran hêrîşê 
kurdan kenêy. Kurdîy zî bi 
egîdkî pawiyayişê xo verbê 
teknolojîya TCyî danêy. 
Kurdîy kişta sîyasî û fizîkî ra 
qirnêbêy xoverdayiş danêy.
Wa tu kes nêvajo ke adir 
nêreseno min. Ewro Kurdis-
tan kêyêkî yo. Ewro Kurdis-
tan bi destê dijminan veşeno. 
Wa tu kes nêvajo ke şewat 
nêreseno min ha. Ewro wa-
reke veşeno se, şiba wareke 
bîn û caneke bîn do biveşo. 
Semedo ke ma nêveşêy lazim 
o ma asta yewitîya tikeyêna 
berz bikerêy û voltajê eyarê 
ci berz bikerêy ke hêstê yewi-
teya ma hewna gur hol bibo. 
Semedo yewiteya ma kurdan 
geş û weş bibo û Kurdistana 
azad bironîyo, lazim o ke ma 
hemeyî bi eyarê faşîsteya xo 
kay bikerêy.

Zeynep Erdem 
Rojnameya Ozgur Gundemê 
bi berxwedan û têkoşîna xwe 
ve kewneşopiyek e. Bi sa-
lan e ev dewleta ceberut ji 
her alî ve êrîşî vê rojnameyê 
dike. Ger mirov vê rojnameyê 
tenê bi êrîşên demên dawî 
ve pênase bike, bêguman ev 
pênase dê kêm bimîne. Ji roja 
avabû heta îro her tim ji aliyê 
serdestan ve hedef hat girtin. 
Bi weşan û nûçeyên xwe ve 
nîşan da ku rastî di tarîtiyê de 
namînin. Avahiya rojnameyê 
hat bombebarankirin, xebat-
kar, belavkar û nûçegihanên 
rojnameyê hatin qetilkirin 
û girtin. Bi dehan caran hat 
girtin û neçar ma navê xwe 
biguherîne. Bi kewneşopiya 
berxwedanê ve her tim bal ki-
şand. Rojnameya Ozgur Gun-
dem her tim azad maye.
Bi xet û nasnameya weşanê 
ve cudabûna xwe nîşan daye. 
Aliyê serkeftî ya rojnameyê 
ew e ku di weşanên xwe de gel 
esas girtiye û bûye rojnameya 
gel. Li hemberî hemû zext û 
bêhiqûqiyan li ser piyan maye 
û îro jî bi piştgiriya gel li ser 
piyan e. Ozgur Gundem tenê 
rojnameya gelê kurd nîne, her 
wiha rojnameya hemû gelên 
Tirkiyeyê ye. Hemû kes xwe 

di vê rojnameyê de dibînin.
Di demên dawî de li hemberî 
rojnameyê zext zêdetir bûn û 
ji aliyê rojnameyê ve kampan-
yaya ‘Nobeda Gerînendiya 
Giştî’ hat destpêkirin. Bi vê 
kampanyayê ve eniyeke hev-
par a têkoşîn û berxwedanê 
dest pê kir. Her çiqas êrîş zêde 
bin jî paş ve gav nehat avêtin. 
Seroka Weqfa Mafê Mirovan 
a Tirkiyeyê Prof. Dr. Şeb-
nem Korur Fîncanci, nivîskar 
Ahmet Nesîn û Nûnerê 
Rojnamegerên Sînornenas 
yê Tirkiyeyê Erol Onderog-
lu piştgirî dan kampanyayê, 
bûn gerînendeyê rojnameyê û 
piştre hatin girtin. Van kesan 
her tişt li ber çavan girtin û li 
vê kewneşopiya berxwedanê 
xwedî derketin. Di heman 
demê li mîrasa Musa Anteran, 
Huseyîn Denîzan û Gurbetel-
liyan xwedî derketin.
Li hemberî gelê kurd şerekî 
qirêj û faşîzm tê meşandin, ça-
pemeniya azad di vê mijarê de 
raya giştî agahdar dike. Ji ber 
vê yekê ye ku ji çapemeniya 
azad ditirsin. Ozgur Gundemê 
bi wêrekî û berxwedêriya 
xwe bandor li hemû kesî kir 
û hemû kes gihand hev. Bi 
milyonan kes di bandora vê 
berxwedanê de man. Niha 

gelek rojnamegerên tirkiyeyî 
piştgirî didin vê berxwedanê 
û dizanin ku ji bo rizgariyê 
tenê rêyek heye, ev rê jî berx-
wedan e. Ji ber vê ye ku tevli 
vê kewneşopiya berxwedanê 
dibin.
Ji îro pê ve tenê piştgirî têrê 
nake. Bi rojane ji rojava û 
rojhilatê welat û her wiha ge-
lek saziyên navneteweyî ber-
tek nîşanî zextan dan û piştgirî 
dan Ozgur Gundemê. Pêwîste 
rojnamegerên kurdistanî jî 
li vê rojnameyê xwedî der-
kevin. Xwedî û avasazên 
esasî yên vê rojnameyê, 
rojnamegerên kurd in. Pêwîst 
e ji çar parçeyên Kurdistanê û 
li hemû deverên cîhanê hemû 
kes demildest tevli berxweda-
na rojnameyê bibin. Lazime 
çalakiyên hevpar bên lidar-
xistin û bi yek dengî bertek 
bê nîşandin.
Tişta pêwîst ew e ku hemû 
derdorên kurdistanî li vê 
kewneşopiyê bidomînin. Bi 
her avahî tevli ruhê berxwedêr 
yê Gundemê bibin. Niha roje-
va (gundem) me Ozgur Gun-
dem e. Ji ber ku rojeva Ozgur 
Gundemê azadî ye. Kevneşo-
piya azadiyê Ozgur Gundem 
e.

Gundemê bi berxwedan 

سكو: تحرير منبج 
سيؤدي إلى ترسيخ قيم 

الديمقراطية ...التتمة

بناء  بعد  وخاصة  أوروبا  في  الرئاسية  القصور 
إعجاب  نالت  التي  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة 
العالم, وأصبح حزبنا يشارك في معظم االجتماعات 
واالجتماعات  السوري   بالوضع  المتعلقة  الدولية 
كلها  باءت  مختلفة  ألسباب  فيها  يشارك  لم  التي 
مدح  بريطانية  وزراء  رئيس  أن  حتى  بالفشل،  
أخالقيا  مجبرون  بأننا  قائال:  كوباني  مقاومة 
رقماً  حزبنا  أصبح  وقد  الحركة،  هذه  لمساعدة 
اجتماع  فكل  عالمياً  السورية  المعادلة  في   رئيسياً 
حزبنا  مشاركة  بدون  مفاوضات  أو  محادثات  أو 
سوريا  شمال  آفا  روج  وفيدرالية  الذاتية  وإدارتنا 

سيكون مصيرها الفشل. 
إن األوضاع التي تمربها المنطقة بشكل عام وروج 
االدارة  من  عام  بعد  وباألخص  خاص،  بشكل  آفا 
فيها  المكونات  كافة  ومشاركة  الديمقراطية  الذاتية 
روج  فيدرالية  عن  باإلعالن  ذلك   تكليل  ثم  ومن 
قبل جميع  المشروع من  آفا- شمال سوريا وقبول 
الصرح  ذلك  بناء  في  والمشاركة  بل  المكونات  
العظيم الذي يرى فيه جميع مكونات روج آفا عرباً، 
من  وخالصه  مصلحته  وغيرهم  وآشور،  وكرداً، 
الظلم واالضطهاد واالقصاء واإلنكار ودون فرق 
بين مكون وآخر، كل يعيش بهويته وتاريخه ولغته 

كل هذا لصالح الجميع لذلك نرى الطلبات من كل 
القوة  الديمقراطية  سوريا  بقوات  تستنجد  المناطق 
والتي  شمال سوريا،   - آفا  روج  بفيدرالية  الممثلة 

تضم شباباً وشابات من كافة المكونات. 
الديمقراطية  ويعيشون  ويسمعون  يرون  إنهم 
الذاتية  اإلدارة  ظل  في  والعدالة  والمساواة 
ذلك  من  يتخذوا  أن  يريدون  وبذلك  الديمقراطية، 
مثاالً لهم إنهم في أول خطوة بعد تحرير مناطقهم 
الديمقراطية  سوريا  قوات  حماية  وتحت  يقومون 
تجربة  من  باالستفادة  ومجالسهم  كوموناتهم  ببناء 
المناطق  شعوب  الديمقراطية.  الذاتية  اإلدارة 
هناك  حكمها،  شكل  ستقرر  التي  هي  المحررة 
ولكل  فعل  رد  فعل  لكل  يقول  الفيزياء  في  قانون 
ليست خارج  آفا  ثورة مضادة، وثورة روج  ثورة 
تحركت  التي  األولى  اللحظة  فمنذ  القانون  هذا 
اتخذت  بعض دول  باالتجاه الصحيح  فيها ثورتنا 
موقفا  األردوغانية  تركيا  رأسها  وعلى  المنطقة 
إمكانياتها  كل  ذلك  ألجل  وسخرت  لثورتنا  معاديا 
حزب  ودعم  بمساندة  كردية  أطراف  واستعملت 
وزرع  شعبنا  مكتسبات  لضرب  البرزاني  مسعود 

الفتن بين المكونات في روج آفا. 
إن ما يسمى بالمجلس الوطني الكردي باع إرادته 

عبر البرزاني  إلى أردوغان  وحزبه AKPحيث 
ولكنها  واالجتماعات  اللقاءات  الكثيرمن  عقدوا 
كلها باءت بالفشل. ونقول لتلك األطراف المعادية 
المؤامرات  وحيكوا  اعملوا  وحزبنا  شعبنا  إلرادة 
لن  ولكنكم  والخونة،  األزالم  وسخروا  وانسجوها 
تستطيعوا النيل من إرادة شعبنا وحزبنا وسيحاسبكم 
التاريخ على ما اقترفتموه بحق شعبنا الكردي، وما 

النصر إال إلرادة الشعوب. 
البرزاني  حزب  من  وعمالئها  تركيا  فشل  إن 
ومجلسهم الالوطني  في ضرب  مكتسبات شعبنا في  
روج آفا أدى بهم إلى قاموا ضرب شعبنا المطالب 
أسلوب  وعلى  العسكرية  آلتهم  قوة  بكافة  بحقوقه 
النظام السوري الذي كان يقول عنه أردوغان لقد 
فقد بشار شرعيته بضربه للشعب السوري، فماذا 
أنت فاعل اآلن؟ إنك تجاوزت بشار باعتمادك على 
قوى إرهابية مثل داعش والنصرة بضرب شعبنا 
أنت  فلتعلم  ولكن  آفا،  وروج  كردستان  باكور  في 
الصف  عن  والخارجة  العاقة  الكردية  وزمرتك 
آفا وباكور ألننا  بأننا سننتصر في روج  الكردي، 
الحقيقية  الديمقراطية  ونبني  حق  قضية  أصحاب 

والعدالة االجتماعية والمساواة فاهموا ذلك . 

مال ابراهيم  : كل المناطق التي تتحرر من داعش تعيش  الديمقراطية في ظل 
اإلدارة الذاتية...التتمة

مستوصف الهاللية غايةٌ إنسانيةٌ، ورعايةٌ المتناهية

وزيادة  والمرض  للصحة  المتغيرة  المفاهيم  إن 
الوعي لدى الناس, والزيادة المستمرة في تكاليف 
تقديم الخدمات الصحية, والتأثير المحدود للخدمات 
الصحية السابقة أدى إلى نزعة االتجاه نحو مفهوم 
الصحية  الرعاية  إن  األولية،  الصحية  الرعاية 
وقد  للجميع,  الصحة  تحقيق  مفتاح  هي  األولية 
مقولة  العالمية،  الصحة  منظمة  سياسة  اعتمدت 
الصحة للجميع كهدف لها من خالل الرعاية الصحية 
المجتمع معتمدةً  أفراد  لكافة  األولية, وهي ميسرةٌ 
على وسائل وتقنيات صالحة عملياً، وسليمةً علمياً، 
المجتمع  من  تامٍة  وبمشاركٍة  اجتماعياً,  ومقبولة 
بجميع أفراده وبروحٍ من االعتماد على النفس. وهي 
النواة والمحور الرئيسي في النظام الصحي, وهي 
المستوى األول التصال الفرد واألسرة والمجتمع 

بالنظام الصحي.
وهو  التنمية,  وعماد  التقدم  جوهر  هو  فاإلنسان 
في  المنشودة  األهداف  لتحقيق  األساسي  العنصر 
الصحة  هيئة  لذلك حرصت  والمستقبل،  الحاضر 

الرعاية  بخدمات  الشاملة  التغطية  تحقيق  على 
الصحية األولية لجميع المواطنين من خالل إنشاء 

مراكز صحية في جميع المدن.
الرعاية  مراكز  دور  على  قرب  عن  وللتعرف 
الصحية األولية والخدمات التي تقدمها هذه المراكز 
حيث  وعينة،  كمثال  الهاللية  مستوصف  ومنها 
تحدث لنا مدير المستوصف الدكتور فرهاد مهدي 
قائالً:" لقد افتتح هذا المستوصف قبل حوالي أربعة 
الجزيرة،  كانتون  الصحة في  قبل هيئة  أشهر من 
ونقدم العناية والعالج والدواء بشكٍل مجانيٍ لألطفال 
من  اإلمكان  قدر  على  المواطنين  وجميع  والنساء 
الطبية  واألجهزة  المتوفرة  الطبية  االختصاصات 
مئة  حوالي  يوميٍ  بشكٍل  نستقبُل  ونحُن  واألدوية، 
مريض  آالف  ثالث  حوالي  وشهرياً  مريض, 
ثمانية  من  والممرضات  الدكاترة  من  بكادٍر طبيٍ 
أشخاص فقط، ومنهم (الدكتور فرهاد مهدي: داخلية 
ونسائية وأطفال - الدكتورة همرين وليكا: أذن وأنف 
 - صدرية  إسماعيل:  محمود  الدكتور   - وحنجرة 

القابلة القانونية: جيهان الخالدي - المخبرية: سعاد 
عبد محمد)، وأكمل الدكتور مهدي أن أكثر حاالت 
المرضى هي االلتهاب المعوي والتهاب اللوزتين 
والديدان وضغط القلب والسكري، وبالنسبة لألدوية: 
أدوية األطفال واالسهال  يتوفر كمية محدودة من 
وااللتهابات والمسكنات, لكن هناَك نقٌص حادٌ في 
احتياجات المواطنين من بعض األدوية ومنها أدوية 
وضغط  والسكري  والمقويات  الفيتامينات  عوز 
القلب وآالم الظهر، وأما األجهزة الطبية فيتوفرمنها 
جهاز تحاليل تقليدية وجهاز الفحص باأليكو, لكن 
حاالت المرضى تتطلب أجهزة فحص األذن وجهاز 
والهرمونات  السكري  لتحليل  (اناليزات)  تحاليل 
والغدة الدرقية وبعض كراسي المعوقين، وتحدث 
وأعمالهم  الصحية  مشاريعهم  عن  مهدي  الدكتور 
الطوعية كالتالي: نحن نلقي محاضرات عن األدوية 
ورعاية  الصحي  والتثقيف  والتوعية  األساسية 
دور  و  الكومينات  في  النفسية  والرعاية  األمومة 
ودوريٍ  طوعيٍ  بشكٍل  الدكاترة  ويذهب  الشعب, 

ريفي  و  منبج  في  القتال  وجبهات  الحمالت  إلى 
تمريض  دورات  بفتح  وسنبدأ  والحسكة,  كوباني 
داخل المستوصف بعد عطلة عيد الفطر، وفي ختام 
حديثه قال الدكتور مهدي منصحاً األهالي بأن يهتموا 
بصحة أطفالهم ونظافتهم, وأن يقدموا لهم السوائل 
والشوربات وخاصة في فترة الصيف, وعدم تناول 
طعام اليوم السابق, ومن جهٍة أخرى يُناِشدُ الجهات 
ذات العالقة بهذا المجال والقائمة بالمراقبة الصحية 
إلى الوقاية من األمراض الناتجة عن شرب المياه 
الشخصية،  النظافة  مستوى  انخفاض  أو  الملوثة 
الغذائية  بالمواد  الخاصة  األنشطة  لمتابعة  إضافةً 
في المحالت العامة ومراقبة وفحص مصادر مياه 

الشرب، ومتابعة حوادث التسمم الغذائي.
 ويمكننا القول أن صحة الناس مسئوليتهم األساسية 
ويجب أن تكون مسئوليتهم أنفسهم وأن الحرب ضد 
األمراض من أجل الصحة ال يمكن أن يخوضها 
األطباء فقط, وهو ما يؤكد الحاجة للمشاركة الفعّالة 
للمواطن وللمنفعة المتبادلة بين الطبيب والمجتمع.

الصمود  ومدينة  وشدادي  سبي  كري  تحرير  من 
كوباني وانتهاًء  بـ منبج عن قريب, وبتحرير منبج 
سيتم نشر فكر العيش المشترك بين كامل المكونات 
من الكرد والعرب والسريان, وعلى كامل الخارطة 
السورية. وأضاف سكو بأنهم مستمرون في نضالهم 
حتى الوصول إلى بناء نظاٍم ديمقراطيٍ تعدديٍ ال 

مركزي في سوريا.
االنتصارات  هذه  مع  وبالتزامن  بأنه  سكو،  هَ  ونوَّ
من  خبيثة  مؤامرة  حياكة  يتم  والتاريخية  المتتالية 
قبل المخابرات التركية, ولألسف بمشاركة ما تبقى 
من األحزاب الكردية في المجلس الوطني الكردي, 
وتم التأكد من ذلك بعد عقد العديد من المؤتمرات 
في  انعقد  الذي  المؤتمر  كان  وآخرها  واللقاءات 
مدينة أورفا التركية, وذلك كمحاولٍة منهم للنيل من 
إرادة  بأن  متناسين  آفا.  ومنجزات روج  مكتسبات 

الشعوب أقوى من النيل منها.
وفي ختام حديثه لصحيفة االتحاد الديمقراطي قال 
السكرتير العام للبارتي الديمقراطي الكردستاني – 
البارتي  في  إننا  سكو  الكريم  عبد  الدكتور  سوريا 
وقواعد  قيادةً  سوريا   – الكوردستاني  الديمقراطي 
نبارك كل الجهود الرامية إلى إفشال كافة مخططات 
تحاول  التي   ( اردوغان  (حكومة  الشعوب  أعداء 
النيل من مكتسبات روج آفا, ونعلن عن كامل دعمنا 
تسعى  التي  الديمقراطية  سورية  لقوات  ومساندتنا 
بالتوفيق  لها  تمنياتنا  إلى تحرير مدينة منبج, ومع 
ندين  أننا  كما  االنتصارات,  من  والمزيد  والنجاح 
وبشدة أي مؤامرة تُحاُك من قبل أجهزة مخابرات 

اردوغان من أجل النيل من مكتسبات روج أفا.

افتتاح أول معمل لأللبان واألجبان بإدارة المرأة

التابعة  التعاونية  االستهالكية  الجمعية  افتتحت   
مع  بالتعاون  عفرين  مقاطعة  في  المرأة  لهيئة 
األلبان  لصناعة  معمل  باري  سهام  جمعية 
واألجبان في مدينة عفرين، باسم  بريفان. خالل 

مراسم.
أهالي  من  العشرات  االفتتاح  مراسم  وحضر 
الديمقراطية  الذاتية  المدينة وممثلين عن اإلدارة 
في المقاطعة وأعضاء جمعية سهام باري، وبدأت 
نائبة  قبل  كلمات من  بإلقاء عدة  االفتتاح  مراسم 

دلشان  عفرين  مقاطعة  في  المرأة  هيئة  رئيسة 
فيدان  الشهداء  عوائل  مؤسسة  عضوة  محمد، 
وأشارت  شيخو.  حميد  الجمعية  عضو  إبراهيم، 
المشروع  هذا  مثل  وجود  أهمية  إلى:“  الكلمات 
في  المرأة  دور  تفعيل  إلى  يهدف  الذي  الخدمي 

بناء المجتمع“.
الكلمات أن هذه الخطوة تهدف إلى  وأوضحت  
للمرأة،  والتشاركية  االقتصادية  الناحية  دعم 
على  الخانق  الحصار  ظل  في  وباألخص 

المقاطعة.
قبل  االفتتاح من  الكلمات ص شريط  القاء  وبعد 
ودخل  ابراهيم.  ،فيدان  شورش  المناضل  والدة 
المشاركون في مراسم االفتتاح المعمل لرؤية آلية 
عملها، وانتهت المراسم بترديد األهالي شعارات 
التي تحيي مقاومة وحدات حماية الشعب والمرأة 

في روج آفا.
يتم  الذي  نوعه  من  األول  المعمل  هذا  ويعتبر 

افتتاحه في المقاطعة بإدارة المرأة.

مدينتي
سيدا عبدالرزاق

مدينتي ... مدينة الحب الحراك بها....ال أحاسيس 
بها...ال بشر فيها ... باتت مدينة لألشباح........

لألوهام.......للموت واألموات
مدينتي أصبحت مقبرة لألحالم ....لآلمال ..للحب 
الغربان... نعيق  سوى  فيها  يسمع  صوت  .ال 
وصوت دوّيِ الموت وآلته  الحاصد لألرواح. 

مدينتي.....غدت مدينة األرواح الضائعة.. البائسة 
واليائسة...والفاقدة ألي رغبة في مقاومة الظروف 
القتل  وطوفان  العاتية  األعاصير  ومقارعة 
والتدمير.....وما عادت تملك القدرة على مقاومة 

انتزاع اإلنسانية من الروح والجسد انتزاعاً...
وثقتها  واحساسها   روحها  فقدت  التي  مدينتي 

بنفسها وبابنائها الذين من رحمها،
باتت أرضاً جرداء ال حياة فيها وما عادت تمتلك 
روح البقاء ....وباتت جسداً بال احساس ......أو 

ندم على فقدها أبناءها وأحبائها ....
مدينتي ما عادت تمتلك القدرة على التعبير عن 

ندمها وحزنها على من فقدت وتفقد وستفقد....
مدينتي أصبحت غير قادرة على الدفاع عن نفسها 

... أو عن من ينتمي لها روحاً وجسداً....
جلدها  /غيّرت  والسالم  الحب  .../مدينة  مدينتي 
وحقيقتها ......وبات اسمها /مدينة العهر والموت 
باعها  لغير من  فيها  والفسوق/... حيث ال مكان 
ويبيعها كل لحظة بأبخس ثمن ليشعر بنشوة عابرة 
نزقة... لتشبع غروره ... وغرور أمثاله من تجار 

االخالق والمحروقات والدم ..
مدينتي ....ما عادت مدينتي التي أعرفها وعاشرتها 
والفرح  واآلالم  اآلمال  من  عمراً  سوياً  وعشنا 

والسعادة والحزن والبكاء والضحك.
ما عادت مدينتي التي كنت أعرف عنها كل شيء 
../خباياها ....أسرارها ...إعالنها ...حقيقتها ....
حواريها ...أزقتها ...ماءها ...سماءها ...مواسمها 
يسكنها.....  شخص  كل  اسم  أعرف  وكنت   /

ويعشقها ....وكل محبيها وعشقها 
مدينتي ...من أين جئت بكل هذا الظلم واالنكار 
واالجحاف والقتل والحقد األسود من أين جاؤوك 
كل هؤالء القتلة المأجورين كل زناة األرض ولما 

جاؤوك؟
بالتأكيد لم يأتوك حباً وعشقاً وهياماً ...إلحيائك....
ألنهم ال يعرفونك مثلما أعرفك ....وال يعشقونك 
يهواك  أن  ألحدهم  يمكن  وال   ... أعشقك  مثلما 

معشار ما أهواك وأعشقك 
.... ...هوائي  .....عشقي  ...حبيبتي  مدينتي 
أحالمي ....آمالي ...مرتع طفولتي صباي وشبابي 
ورجولتي ...هل بات اغتصابك غاية كل من تسول 
له نفسه اغتصابك ..... كل دنيء وخسيس وجبان 

؟؟؟؟
بالذل  ووشمك  سهالً...  عرضك  هتك  بات  هل 
مرتعاً  أصبحت  ...حتى  يكون  ما  أهون  والعار 

لكل زناة البشر وبائعي األعراض والشرف؟؟
مدينتي ... لن ابكيك أبداً.. ولن أبكيك بعد اليوم.. 
ألنك بّتِ جثة هامدة ال حراك فيها باتت تأوي كل 
أفاك أثيم ............. وقاتل ولص ومخادع ومرائي 

..... وتجار الموت والدم! 
هواه  حسب  متلون  لكل  مدينة   ... مدينتي  باتت 

وحسب ما يأخذه هواه وطعمه وجشعه 
 .... تتمنى  أكثر مما  الجشع  باتت تعطي  مدينتي 
وتحرم المحتاج وتمنعه بأقل وأبسط ما يحتاج إليه 
على  يقتات  كحيوان  بل   ....... كإنسان  ال  ليحيا 

الفتات ! 
غدت مدينتي بال قلب وال رحمة وال شفقة .... غدت 

باردة الدم اتجاه ابنائها ومن أحبها ....
العصر  هذا  مغول  من  القسوة  درس  تعلمت 

وهوالكو كل العصور 
مدينتي ... باتت تحب وتهوى من يعبث بها ... 

ويعيث فيها الفساد والبغي ! 
... غيرت  كاألفعى  القديم  مدينتي غيرت جلدها 
جلد البراءة والعفة وارتدت ثوب الخداع والخسة 

والخالعة!
مدينتي انحنت ألول إغواء ونست ماضيها بكل 

ما فيها من صدق وصفاء وعفة ...
كيف أبكيك مدينتي ... وأنت ما عدت أهالً لكي 
دمعة  ولو  ذرف  تستحقين  عدِت  وما   ... أبكيك 
ألجلك ... ألنك بِت تعشقين غواني الليل وسمار 
المالهي والكازينوهات ... وأصبحت تنتشين من 
رقص الداعرات والداعرين وهز أردافهم ويقدم 

روحه وأغلى ما يملك ألجلك...
وألجل أن تبقي شامخة... 

لذلك لن أبكيِك أبداً بعد اآلن... ولكن أذهبي وأرتمي 
لتحقيق  ابنائك جسراً  دم  أحضان من جعلوا  في 
غاياتهم ... عساك – تجدي من يرضى بك...    
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مسألة الشخصية في كردستان وخصائص 
المناضل الثوري )65(

كاريكتير العدد
مناطق الشهباء وقائع التاريخ وأهوال اليوم

(جرابلس,منبج ,الباب ,اعزاز(
مناطق الشهبا التي تضم مناطق غرب نهر 
الفرات وصوالً إلى مقاطعة عفرين وشمال 

حلب (جرا بلس، منبج، باب وإعزاز)
 تطلق تسمية مناطق الشهبا على المساحة 
الجغرافية  التي تصل ألكثر من 5000 كم 
مربع، وأصل تسمية مناطق الشهبا تأتي 
الملك“وتعود  با“وتعني ”هواء  من ”شاه 
تسميتها لـ 2400 عام قبل الميالد، تتصف 
من  الممتدة  وسهولها  المعتدل،  بمناخها 
ومنحدرات  عفرين  جبال  سفوح  تخوم 
جبال ليلون غرباً إلى حدود منطقة سمعان 
حدود  نحو  شرقاً  الباب  ومنطقة  جنوباً، 
البوابة  هي  الشهبا  مناطق  شماالً.  تركيا 
الخصبة  السهلية  والخاصرة  الرئيسية 
لسلسلة جبال طوروس والجبال الساحلية 
المتوسط,وتعتبرالقاعدة  لبحراألبيض 
السوري  نحوالعمق  لألنطالق  الوحيدة 
,والطريق  مواصالت  بإعتبارهاعقدة 
البري الوحيد للعبوروالوصول إلى أوروبا, 
وتزداد أهمية مناطق الشهباء كونها العنوان 
التاريخي للحضارات المتعاقبة التي شهدتها 
هويتها  ووتعرف  وسوريا،  ميزبوتاميا 
بعدة مدن وحواضر مدينية هامة كاعزاز 
 girqamish) ,)جرابلس  ،((azaz
على   ((girharod) ، (bendarojava
نهر قويق عند تل شعير الحالية وتضم بلدات 
اخترين   (vavin) فافين  تاريخية  وقرى 

.(axtarin)
طبيعي  بموقع  الشهبا  مناطق  تتمتع 
وجغرافي هام ومتميز وخاصة من الناحية 
عبرمراحل  تجسدت  التي  االستراتيجية 
الحضارات،  لصراع  البشري  التاريخ 
كونها البوابة السهلية الوحيدة بعد اجتياز 
سالسل الجبال الساحلية وجبال طوروس 
نحو الشرق، وتتنوع منتوجاتها الزراعية 
واعتدال مناخها وخصوبة تربتها التي تزيد 
التي  من أهميتها, كل هذه الخصوصيات 
تتمتع بها هذه المنطقة جعلتها نقطة تالقي 
وتمازج الحضارات ومركزاً بشرياً نشطاً 
للشعوب التي حطت رحالها على هذه البقعة 
الجغرافية، وتضم المعبر الجغرافي الوحيد 
الى  الفرات  لنهر  الغربية  الضفة  الجتياز 
الضفة الشرقية في نقطة سلسلة جبال منبج 
بالسهل  اتصالها  في  العليا  الجزيرة  نحو 
الخصيب (مرزابوتان) وحضارتها كانت 
جزءاً هاماً وتاريخياً في حضارات شعوب 

.MOZOBOTAMYA موزوبوتاميا
كرجاميشن  من  األثرية  التنقيبات  كل 
وتل  وهابوبة،  عارودة،  وتل  وسلنكحية، 
حرير، حتى أكده، واعزاز، وبت اغوشي، 
وآرفاد (تل رفعت)، وصوالً إلى عين دارة، 
وتل مرديخ، وحتى قلعة حلب، هي معالم 
المعالم  هذه  والحثيون،  الميتانيون  شيدها 
الحضارية لمناطق الشهبا التاريخية تثبت 
بوضوح مدى قدم هذه المناطق عبر التاريخ 

ومدى دورها في التاريخ. 
شهدت  التاريخي  الزمني  التسلسل  وفي 
هذه المناطق وبحكم األهمية االستراتيجية 
لموقعها اآلنف الذكر العديد من الحضارات، 

التي إما استوطنتها أو عبرتها 
األلفية  ”الهوريين“في  الحوريين  فمن 
اآلشوريون  إلى  الميالد  قبل  الثالثة 
,ومن  ق.م  الميديون612  ثم  ق.م   853
 ) الهلينستية  العصور  المقدونيين  عهد 
األسكندرالمقدوني333 ق.م و السلوقيين)
إلى فترة الحكم الروماني 64 م، ثم البيزنطي 
هذه  تسمى  وكانت  661م،  االسالمي  ثم 
المناطق بمناطق الثغور( خط الفصل بين 

البيزنطيين والمسلمين) 
الهمذانيون  ,و  م   941 األخيشيديون  ثم 
945 م ,المرداسيون 1024م – السالجقة 
1094 م – الصليبيون 1124 م, الزنكيون 
1128 م ، واأليوبيون 1160 م – فالمغول 
بقيادة هوالكو1265 وفي 1516 م احتلها 
العثمانيون في معركة ”مرج دابق“م مع 
المماليك الشراكسة، ثم دخلها ابراهيم محمد 

علي باشا 1832 م 
العثمانيون لم يستطيعوا أن يقتلعوا الكرد 
من كل مناطقهم، ولكنهم فعلوا ذلك بالنسبة 
إلعزاز والباب، فعشيرة ديدان وحدها كانت 
تعيش في أكثر من (36) قرية تحت حكم آل 
جنبالط وتّم تهجيرها، وكما أن عشائرعديدة 
فيها مثل الهسكي، والدومللي، والقره كجي، 
أغلبيتهم  اليزال  والكيتكان،  والبرازي، 
يعيشون في قراهم، ولكن نتيجة سياسات 
البعث  حكومات  مارستها  التي  التعريب 
المتتالية عَّربت أغلبية تلك القرى والبلدات 
في تلك المناطق وهذه السياسة لم تختلف عن 

سياسة العثمانيين التي اعتمدت في جوهرها 
على التغيير الديمغرافي وأتبعها كل الغزاة 

والمستعمرين لميزوبوتاميا 
إن النظام البعثي ورغم شوفينيته المقيتة، لم 
يتمكن من تغيير هوية المنطقة وتحويلها إلى 
منطقة عربية صرفة عبر سياسة الصهر 
القومي, وإذا ما أخذنا السلسلة الجغرافية 
الممتدة من (كرجاميش) جرابلس اآلن إلى 
تخوم مقاطعة عفرين، نجد أّن القرى الكردية 
ال تنفصل عن بعضها حيث يصل عددها 
فقط في  قرية كردية صرفة  إلى (117) 
منطقتي الباب واعزاز إضافة إلى (80) 
بعض  وهناك  جرابلس،  منطقة  في  قرية 
القرى المشتركة ما بين الكرد و (الطاط) ,
(15000) أعزازأكثرمن  مدينة  يسكن   
كردي من أصل (40000) نسمة وحوالي 
التركمان, وماتبقى هم من  (4000) من 
وقسم  واألرمن  والشركس  اآلشوريين 
(من  أمامنبج  العرب,  من  جداً  صغير 
بناها كسرى فبلغ عدد سكانها  به) والتي 
حوالي 84 ألف نسمة وهم خليط من الكرد 
واالرمن  والطاط  والشيشان  والشركس 
الكردأكثرمن  ويشكل  والعرب  والسريان 

50٪ من سكنها.
 أما مدينة تل رفعت، حيث توجد إلى اآلن 
فيها عوائل كردية مثل آل أوسي وحوراني 

وسلو وأوسو,وعوائل أخرى مستعربة.
قبل الحرب العالمية األولى تعرضت مناطق 
الهالل الخصيب  في الحقب الماضية إلى 
العديد من التجاذبات السياسية والحروب 
البينية والمعارك المحلية ونتج عنها هجرات 
كيفية وقسرية عديدة أثرت بشكل مباشر على 
تجانس وقوام قاطني تلك المناطق كثورة 
جان بوالت عام 1607 في والية حلب، 
وثورة تيمور باشا في الرقة عام 1790، 
وتمرد بيراجيك عام 1831، يضاف إلى 
ذلك اجراءات تعسفية مارستها السلطات 
العثمانية في مراحل سلطتها األخيرة ,وكان 
لها األثر البالغ في تأرجح قوام المكونات 

التي سكنت تلك المناطق
 1914 األولى  العالمية  الحرب  بدأ  ومع 
ديمغرافية  تغيرات  المناطق  هذه  شهدة 
أخرى كالتي شهدتها جميع مناطق روج 

آفا وكردستان عامة 
بدءاً من أتفاقية سايكس بيكو لتقسيم المنطقة 
ريمو  سيفروسان  معاهدات  م-    1916

ولوزان,إلى دخول فرنسا في 1922 م ,
وأخيراً خروج القوات الفرنسية  بعد هزيمتها 
في الحرب العالمية الثانية     1945 وزوال 
بعدها  ليبدأ  واألنتداب  عصراألستعمار 
بفترة قصيرة جاءت مع استيالء البعثيين 
على الحكم في سوريا 1963 م، وما رافق 
ذلك من تغييرات كان لها تأثير كبيرعلى 
كل مناحِ الحياة السياسية واالجتماعية في 
سوريا عامة  ومانتج عنها في الوقت الراهن . 
البوابات  إحدى  من  الشهبا  منطقة  تعتبر 
األوسط  الشرق  على  المنفتحة  الهامة 
لنشوء  مسرحاً  المنطقة  هذه  يجعل  مما 
الصعيد  على  دولية  نفوذ  قوى  تحالفات 
المناطق،  لهذه  الجيوسياسية  المقومات 

أغنى  من  مصغراً  مثاالً  تجسد  أنها  كما 
نماذج التعايش المشترك فيما بين مكونات 
المجتمع السوري، وهذه نقطة إضافية لتزايد 
أهالي  يرى  كما  بها،  والتربص  األطماع 
وعلى  األقليمية  القوى  أن  المناطق  هذه 
راسها النظام التركي  عملت على ضرب 
الثورة السورية منذ اندالعها عبر تأسيس 
في  بها  مرتبطة  أجندات  تنفذ  مجموعات 
هذه المناطق، ليتمكنوا من خاللهم تمرير 

مشاريعهم نحو العمق السوري.
حاولت  سوريا  في  األزمة  بداية  ومنذ 
جميع الفصائل اإلسالمية (جبهة النصرة، 
أحرار الشام جيش الفتح، الجبهة الشامية) 
الموجودة على األرض، وبدعم من بعض 
الدول اإلقليمية وخاصة تركيا، رسم خطط 
التدخل باالعتماد على األهمية االستراتيجية 
على  تمتد  التي  الشهبا  لمناطق  العسكرية 
حيز من الشريط الحدودي مع تركيا، وهي 
نقطة الوصل بين ريف حلب والمدينة، وكما 
إن وجود مطار منغ العسكري فيها الذي 
توالت السيطرة عليه من قبل كل من النظام 
والمجموعات المسلحة ليقع مؤخراً تحت 
سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وتتواجد 
األكراد، جيش  لواء جبهة  قوات  من  كل 
الثوار، كتائب شمس الشمال، بركان الفرات 
التي هي من ضمن الفصائل المنضوية تحت 
سقف قوات سورية الديمقراطية، على نقاط 
الحدود الفاصلة بين مناطق الشهبا ومقاطعة 
كوباني، ومناطق الشهبا ومقاطعة عفرين، 
جرابلس،  (منبج،  على  داعش  وتسيطر 
الباب، الراعي واخترين) وجبهة النصرة 
(مارع،  على  يسيطران  الشام  وأحرار 
حاصل،  وتل  عران  تل  إعزاز،حريتان، 
داعش  مرتزقة  عليها  يسيطر  بالط  وتل 
أما من الجهة الشمالية ومن الجهة الغربية 
لتلك المناطق فيسيطر عليها قوات النظام 

السوري حتى مدينة نبل والزهراء)
أما بالنسبة إلى عالقات المكّونات الموجودة 
من عرب وكرد وتركمان،فكانت عالقات 
أخوية وهناك تشارك فعلي في الحياة وعلى 
األفراح  في  يتشاركون  المستويات  كافة 
واألتراح، رغم أّن نظام البعث حاول مراراً 
خلق فتن عرقية وتأجيجها، لكنه فشل ولم 
يلَق ذلك صدى لها في هذه المنطقة. كذلك لم 
تنقطع صالتهم مع كّل من كوباني وعفرين، 
بل منطقتهم كانت وما تزال الجسر الواصل 
بين عفرين وكوباني، وهي عالقة متبادلة 
بمعنى أّن عفرين وكوباني تستمدان قوتهما 
من منطقة جرابلس والباب ومنبج واعزاز 

والعكس صحيح أيضاً. 
كانت مناطق الشهبا هي النموذج لمكونات 
األخوي  التعايش  ومنبع  السوري  الشعب 
جميع  بين  السليمة  االجتماعية  والحالة 

الشعائر الموجودة فيها
الثقافات  ملتقى  الشهبا  مناطق  كانت  و 
والحضارات التي احتضنت جميع األديان 
والمعتقدات السماوية ومنها انطلقت ثقافة 
التسامح والخير إلى أرجاء المعمورة وفي 

هذا البند نذكر ما يلي:
التعايش المشترك بين مكوناتها عرباً، كرداً، 

تركماناً، شركساً والتمازج الثقافي بين كل 
الشعوب التي احتضنتها عبر التاريخ, ومن 
أهم المكونات الموجودة في هذه المناطق 

هي:
سموا  ما  وهم  الكرد-)األوروبيون:   -
القائد  الى  نسبة  (بالطاط)  أو  بالحضر 
وهم  (طاطليوس)  الروماني  التاريخي 
بقايا الرومان واالفرنج واليونان، والقفقاس 

واعتنقوا االسالم واستعربوا بعد ذلك( 
- العرب - الكرد المستعربون- التركمان.- 
(الشركس أو " الجاجان": وهم من اصول 
قفقاسية )- (االرناؤوط: وهم بقايا البلغاريين 
والهنغاريين توافدوا إلى سوريا مع الجيش 

االنكشاري العثماني) 
بكامل  الشهبا يحتفظون  الكرد في منطقة 
وانتمائهم  والوطنية  القومية  خصائصهم 
العشائري التاريخي لكرديتهم. مع بعض 
الخصائص التي تميز كرد منبج , واعزاز 
والباب عن باقي المناطق الكردية وتوجد 
بعض القرى األخرى ذات الجذور الكردية 
وحندارات،  وسويفات،  باشكوي،  ومنها 
وآخترين، العديد من القرى التي تم تعريبها 

ونُسيت كرديتها بعد نسيانهم للغتهم 
يبلغ تعداد الكرد في منطقة ”مناطق الشهبا“ 
يتمتعون  الذين  نسمة  ألف  حوالي ستمائة 
تعداد  عن  ناهيك  كردية،  وإرادة  بثقافة 
ينحدرون من أصول كردية  الذين  الكرد 
ويستشعرون أنهم من جذور وأصول كردية
المتواجدة في مناطق  الكردية  أماالعشائر 

الشهبا فهم عشائر:
 -(Kêtikan) كيتكان -(Resî) الرشوان -

 :(Dina) دنا -(Dîdan) ديدان
 -(Bîzakan) بيزيكان -(Zaza) دمللي –
 -(Bêşaltî) بيش آلتي -(Qeregê) قره كيج
-(hocan) (عشيرة الموشان)- العوجان

 ،(Beraz)براز-(kaxuda) الكيخيا   -
 ،(mîran)ميران  ،(kîkan)كيكان

 (şerqiyan) شرقيان
تشتهر مناطق الشهباء بكثرة تاللها األثرية 
والتاريخية القديمة ويعود تاريخها إلى فترة 
ما قبل الميالد كـ (تل عران وتل حاصل 
,وتل حيجر, وتل دوينة ,وتل أحمر, وتل 
حبو, وتل ليمان, وكوله جبولي, وتل كوم 
بينار باإلضافة إلى العديد من التالل األخرى 
حيث  اقتصادية  أهمية  الشهباء  ,لمناطق 
تمتاز المنطقة بوجود العديد من المقومات 
االقتصادية التي كانت عماد االقتصادعلى 
مدى التاريخ، حيث يتواجد فيها العديد من 
الثروات الباطنية ومخزون كبيرمن المياه 
الجوفية وتربتها الغنية وامتالكها السهول 
واألنهار كنهر قويق وسهول ضفاف نهر 
ساجور وضفاف نهر الفرات الغربية، ومنُذُ 
أن بدأت األزمة في سوريا تعرضت هذه 
وجحافل  البرابرة  غزوات  إلى  المنطقة 
النظام  وبمساندة  التكفير  وقوى  األرهاب 
التركي وُهِجَر األالف من سكانها وتعرض 
الكرد  والتنكيل وخاصة  للمجازر  سكانها 

على يد هؤالء الغوغاء 
لكن لم تسطع النيل من إرادة الشعوب .

تقرير:دوست ميرخان

من المالحظ أن من الضروري ترتيب القوى الصديقة أيضاً وفق تسلسٍل معيٍن مثلها 
مثل القوى المعادية. والوصول إلى مثل هذا الفهم االستراتيجي الشامل يجب أن يُصبَح 
المناضل  فعلى  ثوري,  طليعي  مناضل  لكل  بالنسبة  عنها  االستغناء  يُمكن  ال  ميزةً 
أن يعرف جيداً تلك االستراتيجيات الغربية التي ال تُجدي نفعاً، استراتيجيات القوى 
الستراتيجيته  العميقة  معرفته  إلى  إضافةً  المعادية،  الشوفينية  والقومية  اإلصالحية 
الخاصة والمناضل المستوعب لالستراتيجية الثورية يستطيع أن يسير قُدُماً في طريق 
تطوير االستراتيجية السياسية والعسكرية بمقدار ما تتطور نشاطات الشعب وحربه 
بكل  الموضوع  إظهار  إلى  المناورة وصوالً  ساحة  توسيع  من  يتمكن  كما  الشعبية، 

وضوح.
وبعد االستراتيجية الُمباشرة يأتي موضوع التكتيك ليفرض نفسه, البد للقوى الوطنية 
إلى  السطح مسألة ما  النقطة تبرز  واالجتماعية من امتالك تكتيٍك معيٍن, وفي هذه 
ينبغي المتالك قدرة تكتيكية معينة أن يعبر عنه. فامتالك القدرة التكتيكية الصحيحة 
يعني القدرة على تطوير الخط التنظيمي والعملي الذي توجبه المرحلة في إطار الخط 
العام للسلوك الصحيح. البد من تحديد المواقع التنظيمية والعملية لسائر القوى الوطنية 
واالجتماعية وفقاً لالستراتيجية السياسية والعسكرية التي تمت صياغتها, بمعنى أن 
إلى  ودفعها  تنظيمها  بعد  االستراتيجي  الخط  يخدم  بشكٍل  تحريكها  يجب  القوى  هذه 

ساحة العمل.
هذا  من  التكتيك  ينطلق  والمعادية،  الصديقة  القوى  مواقع  االستراتيجية  تحدد  فيما 
التحديد مستنداً إلى القوى الصديقة الخارجية والداخلية, ومستفيداً من تناقضات العدو 
بأفضل األشكال الممكنة، ليلقي الضوء على مسائل تحريك الجماهير وتنظيمها ودفعها 
والنضال  التنظيم  أشكال  تحديد  مسائل  باختصار  يعالج  فالتكتيك  العمل.  ساحة  إلى 
الصحيحة, ويعمل على تطبيق االستراتيجية في الحياة, لهذا السبب فإن الخط التكتيكي 
أي األشكال التنظيمية والنضالية الصحيحة المتفقة مع المرحلة يكتسب أهمية حاسمة 
وحياتية. إن القدرة على تطوير التكتيكات المالئمة للمرحلة كفيلة بتحقيق واقع شعبي 

قادر على تطوير التنظيم والعمل مع مرور الزمن.
ال يمكن للتكتيك أن يكون ناجحاً إال إذا تم أخذه مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً جداً باالستراتيجية. 
االستراتيجية  تنظيمي وعملي معقد ومتعارض مع  لرسم خط  أية محاولة  نتيجة  إن 
الفشل  ستكون  االعتبار  بعين  االستراتيجية  خصائص  المحاولة  هذه  تأخذ  أن  دون 
حتماً. لذلك يجب رسم خط تكتيكي أي خط سلوكي ومخطط وشكل عمل متناسبة مع 
معرفة  يعني  التكتيك  إذاً  التنفيذ.  موضع  ذلك  بعد  االستراتيجية ووضعها  خصائص 
كيفية تحريك القوى االجتماعية والقومية ودفعها إلى العمل، غير أن ذلك لن يكون 
بشكل تلقائي وعفوي، بل باالسترشاد بخط استراتيجي معين. إن األشكال التنظيمية 
والنضالية التي يتم استخدامها من أجل تطبيق الخط االستراتيجي على الحياة مختلفة 
ومتنوعة كثيراً. فحسب المكان والزمان يتم تأسيس المنظمات االقتصادية أو السياسية 
الالزمة، وتطوير العالقات الداخلية والخارجية، وتحريك الطبقات والفئات التي يجب 
تحريكها, وباختصار يتم القيام بكل ما يجب القيام به. إال أن هذا كله يجب أن يتحقق 
قيادة الحزب  للقوى حسب مستلزمات االستراتيجية وتحت  من خالل تحريٍك شامٍل 
وبشكٍل منسجٍم مع المرحلة. فالتكتيك قد يتغير هو اآلخر باالرتباط مع مراحل الصعود 
والهبوط في النضال. إن تكتيكات واستراتيجيات الدفاع والتوازن والهجوم عندنا مثالً 
تكون مختلفة بالضرورة وبالشكل نفسه تكون التكتيكات السياسية والعسكرية مختلفة 

ومتباينة.
ولدى حديثنا عن التكتيك على المستوى السياسي إن ما نقصد بكالمنا هو كيفية تنظيم 
أما  منها.  اإلفادة  وطريقة  إليها  وما  والتظاهرات  واالجتماعات  السياسية  النشاطات 
التكتيك العسكري فيعني إيضاح مسائل ماهية التنظيمات العسكرية التي يجب تأسيسها, 
وأشكال العمل التي يجب تبنيها حسب مراحل الدفاع والتوازن والهجوم االستراتيجية, 
وسيتجلى ذلك عندنا في البداية على شكل دعاية وعمليات فدائية بل وأعمال فردية، 
وإلى  للشعب,  األوسع  العنف  تنظيم  هو  الذي  الشعبي  الجيش  إلى  تدريجياً  ليتحول 
الحرب الشعبية التي هي أوسع أشكال ممارسة العنف الثوري. من الواضح أن من 
المستحيل بلوغ هذا المستوى من االتساع بصورة آنية وسريعة. كما ينبغي االمتناع 
عن تطبيق هذه الخطط التكتيكية الحية إال باالرتباط مع اتساع أو ضيق اإلمكانيات 
االستراتيجية مع أخذ مسائل إمكانية وشكل تطبيقها أو تحدد مراحل هذا التطبيق بنظر 
االعتبار. هناك نقطة أخرى يجب أال ننساها في هذا المجال هي عدم االكتفاء لدى 
التنظيم وصبغ النضال المختلفة, تقييم مواقف  التكتيك في أشكال  السعي إلى تجسيد 
اإلصالحية  الفئات  سلوك  أشكال  أخذ  وضرورة  بل  فقط  ومواقعها  المعادية  القوى 
التنظيمية  األشكال  تحديد  من  مثالً  البد  نفسه.  الوقت  في  االعتبار  بنظر  التسووية 
القادرة على  المؤخرة،  إلى  القوى اإلصالحية واالستسالمية  بدفع  الكفيلة  والنضالية 
فضحها وعزلها وبيان الطرق التي تضمن إنهاء وجودها، كما البد من تبني تكتيك 
يضمن ذلك كله. وجنباً إلى جنب مع التكتيكات التي تستهدف االستعمار واإلمبريالية, 
يجب توفير تكتيكات توحد النضال وتشمل أيضاً عمالء االستعمار واإلمبريالية أيضاً 
في جبهة واحدة. وباختصار نقول البد من تطوير تكتيكات ثورية قادرة على فضح 
على  والخارجية  الداخلية  مرتكزاتها  مع  واالستسالمية  اإلصالحية  من  كل  وعزل 

المستويات السياسية والعسكرية.

أكراد سوريا ... مفارقة التاريخ وسخرية القدر
صراع اإلرادات بين تركيا وأكراد سوريا 
يزداد احتداماً مع كل إنجاز ميداني تحققه 
وحدات الحماية وقوات سوريا الديمقراطية 
مدعومة بغطاء سياسي وعسكري من أهم 
إلى  موسكو  من  الدولية،  القوة  مراكز 
واشنطن، ومن باريس مروراً بلندن وبرلين.
لم تنفع تهديدات السيد رجب طيب أردوغان 
في الحد من اندفاعة الكرد، ولم تفلح خطوطه 
الحمراء في منع انتقالهم من ضفة الفرات 
هي  وها   ... الغربية  ضفته  إلى  الشرقية 
معركة منبج، تعطي الحركة الكردية مزيداً 
من ”الشرعية“ وتحيلها إلى العب رئيس 
على األرض، من العبث االستمرار بتغييبه 
عن موائد التفاوض، استجابة لرغبة تركية 

ال يؤيدها أحد.
تحققها  التي  االختراقات  وقع  وعلى 
”الوحدات“ على جبهة منبج، ترتفع وتيرة 
التفاؤل الكردي بفرص قيام ”إقليم“ خاص 
بهم، على غرار اإلقليم في شمال العراق، 
في  وشرعوا  صراحة،  ذلك  أعلنوا  وهم 
الرسمية  لخطواتهم  والتأييد،  الدهم  حشد 
عندما  قالئل  أشهر  في غضون  المتوقعة 
يجري االنتهاء من وضع دستور لإلقليم، 

وربما عرضه على استفتاء عام.
رسائل  إطالق  عن  يكفون  ال  األكراد 
االطمئنان للسوريين بمكوناتهم األخرى، 
ودول الجوار العربي واإلقليمي والمجتمع 
الدولي، يؤكدن من خاللها مراراً وتكراراً 
أنهم جزء من سوريا، وال ينتوون االنفصال 
عنها ... لكن ممارسات الحركة الكردية على 
األرض، وطابع ”االستعجال“ و“التفرد“ 
الذي يسم مواقفها وخطواتها، يجعل مهمتها 
صعبة، إذ بات جلياً للعيان، أن منسوب القلق 
األطراف،  مختلف  لدى  يرتفع  والتحسب 
من نوايا ”انفصالية“ خبيئة، ومن نزعات 
إلعادة تشكيل ميزان القوى الديموغرافي 
في مناطق سيطرة وحدات الحماية الكردية.

من  وحذرا  تخوفاً  تبدي  التي  األطراف 
قمقمه  من  الكردي“  المارد  ”خروج 
هي  تركيا  أن  صحيح  عديدة،  السوري، 
مما  انفعاالً  وأكثرها  األطراف  هذه  أبرز 
أن  كذلك،  الصحيح  لكن  ويجري،  جري 
تركيا ليست وحدها في هذا الموقع وعلى 
هذا الموقف ... فالنظام السوري بات يخشى 
بها  المبالغ  ”التسمين“  بدوره،محاوالت 
للدور الكردي،  سياسياً وعسكرياً، وبدعم 
 ... سواء  حد  على  وحلفائه  من خصومه 
إيران تخشى كذلك مفاعيل ”مبدأ الدومينو“، 
وما يمكن أن يترتب عليه من انتقال عدوى 
داخلها...  إلى  و“األقلمة“  ”االنفصال“ 
حتى المعارضات السورية على اختالف 
مرجعياتها وارتباطاتها، باتت تنظر بعين 
القلق لتطورات المشهد الكردي في شمال 

سوريا
يواجهون  األكراد  الرغم من كون  وعلى 
رفضاً وتحفظاً واسعين لمشروع ”األقلمة“ 
تفاقم حدة  أن  إال  ”االنفصال“،  لـ  الممهد 
حد  ووصولها  خصومهم  بين  الخالفات 
اطمئنانا  أكثر  يجعلهم  الدامي،  الصدام 
...إذ  ”القومي“  مشروعهم  مستقبل  على 
يبدو ان المستبعد تماماً أن توحد ”المسألة 
الكردية“ كل من حكومات دمشق وأنقرة 
وطهران وتدفعها للتنسيق فيما بينها، أقله 

في المدى المرئي.
ثم، أن ألكراد سوريا تجربة عميقة وضاربة 
دروسها  يتعلموا  أن  يمكن  جذورها،  في 
من أشقائهم في العراق، الذين عرفوا تماماً 
كيف يوظفون صراعات األدوار والمراكز 
اإلقليمية وحروب المذاهب والطوائف في 
تعزيز ”اإلقليم“ وتكريس  بلدهم، لصالح 
كيانيته المستقلة والوصول به إلى ”حافة 
الدولة“ التي ال ينقصها شيء سوى اإلعالن 
رسمياً عن قيامها ... اكراد سوريا، تعلموا 
ينتزعون  كيف  وعرفوا  مبكراً  الدرس 

االعتراف بالمزيد من حقوقهم، ومن قبل 
جميع األطراف بال استثناء، وما زالت هذه 

العملية جارية على قدم وساق.
بعد قرابة المائة عام على اتفاقات سايكس 
بيكو ومعاهدات سيفر ولوزان وسان ريمو، 
يبدو أن التاريخ بصدد إعادة االعتبار لألمة 
الكردية من جديد، بدءاً بجغرافيا هذه األمة 
التي تتوزعها دول أربع فاعلة في اإلقليم، 
اثنتان منها في وضعية ”الرجل المريض“ 
لديهما ما  كسوريا والعراق، واألخريان، 
و“الخاصرات  الضعف  نقاط  من  يكفي 
الكرد  طموح  تعزز  بصورة  الرخوة“ 
في استعادة حلمهم التاريخي، عن طريق 
”األقلمة“ المفضية إلى االستقالل وتقرير 

المصير.
هي مفارقة تاريخية، يمكن وصفها بسخرية 
القدر... داعمو الحركة الكردية، ال يتفقون 
على شيء تقريباً سوى دعم هذه الحركة 
يتفقون  ال  الكردية،  الحركة  وخصوم   ...
على شيء تقريباً، سوى القلق من نواياها 

وأحالمها المستقبلية.

 برلمانية: مصالح سياسية واقتصادية حزبية سبب صمت
االقليم حيال الهجمات التركية

باقليم  التغيير  كتلة  في  برلمانية  قالت 
كردستان، ان صمت حكومة االقليم حيال 
الهجمات التركية على المناطق الشمالية 
االقتصادية  مصالح  سببه  البالد  من 
والسياسية  ومصالح النفط مع تركيا،مبينة 
على  مصالحه  يفضل  حزبي  طرف  ان 

مصالح الشعب والمصلحة الوطنية. 
مناطق  على  التركية  الهجمات  وتستمر 
واسعة داخل شمال كردستان شملت مدناً 
وقرى وكذلك المناطق الشمالية من اقليم 
كردستان" مناطق ميديا الدفاعية"،وتالقي 
االقليم،  حكومة  وكذلك صمت  الهجمات 
سياسية  شخصيات  قبل  من  تنديدات 

ومدنية.
باقليم  التغيير  البرلمانية في كتلة   وقالت 
كردستان،ايفار ابراهيم،لوكالة روج نيوز 
"لالسف حكومتنا ومؤسساتها باتت حزبية 
الموقف  الحكومة  اختارت  االن  ،وحتى 
الصامت حيال الهجمات التركية ولم ترد 

بكلمة ضد تلك الهجمات."
صمت  اسباب  الى  ابراهيم  واشارت   
الحكومة قولها ان "مصالح الحكومة في 

مصالح  تتضمن  والتي  تركيا  مع  االقليم 
تجارة  ومسائل  واقتصادية  سياسية 
امام  النفط جعلت حكومة االقليم تصمت 

الممارسات التركية."
 وفي اشارة الى االطراف السياسية التي 
ادانت تلك الهجمات اوضحت البرلمانية 
ايفار انها اقتصرت على البيانات فقط رغم 
الحقت  التي  واالضرار  المجازر  حجم 

باراضي االقليم.
 ودوت ذكر اسم، قالت ابراهيم ان هناك 

طرف سياسية في االقليم  تفضل مصالحها 
الحزبية على المصلحة الوطنية و الشعب 
محزبة   "والحكومة   ً مضيفة  وحياته. 
وفتحت الطرق امام تركيا لتنتهك اراضي 

جنوب كردستان."
بتغيير  االقليم  حكومة  البرلمانية  وطالب 
موقفها  واتخاذ طرق دبلماسية وسياسية 
تلك  داخلي ودولي برفض  على مستوى 

الهجمات والعمل اليقافها.

ماذا لو ثَبُت أن الشهادة الجامعية للسيد أردوغان ُمَزًوَرة؟

عبدهللا جاسم ريكاني
السيد  التركي المخضرم،  كتب الصحفي 
ان  المعلوم  من  يلي:  ما  جاندار  جنكيز 
مدارس  احدى  خريج  أردوغان  السيد 
األئمة و الخطباء المتخصصة في اعداد 
السبعينيات  في  تركيا.  في  الدين  رجال 
الماضي، كانت  القرن  الثمانينيات من  و 
تنص،  تركيا  في  التربية  وزارة  قوانين 
المدارس  هذه  خريجوا  يكمل  ان  على 
دراساتهم العليا في علوم الدين فقط. و لكن 
السيد أردوغان يدًعي انه قد أكمل دراسة 
كلية  مرمرة-  جامعة  في  البكالوريوس 
للتسجيل  و  االدارية؛  العلوم  و  االقتصاد 
المتقدم  يكون  ان  يجب  كليات،  هكذا  في 
من خريجي احدى الثانويات العامة و ال 
ثانويات االئمة  يجوز لخريجي معاهد و 
و الخطباء التسجيل و التقديم لهكذا كليات 
التركي.  التربية  وزارة  قانون  حسب 
شهادة  صحة  في  التدقيق  بدأ  هنا  من  و 
البكالوريوس و الوثائق التي قدمها عندما 

ترًشح لمنصب رئيس الجمهورية. 
اإلدعاء او االشتباه االخير، هو ان شهادته 
الجامعية غير صحيحة، و اذا صح الخبر، 
فان النتائج ستكون وخيمة، النه و حسب 
المادة 101 من الدستور التركي، يجب ان 
يكون رئيس الجمهورية التركية حاصالً 
من  البكالوريس  شهادة  على  االقل  على 
احدى الجامعات المعترف بها. من الوهلة 
االولى، قد تبدو هذه اإلِدعات حول السيد 
أردوغان غير ذات أهمية، فالرئيس اآلن 
يحكم في سنته الرئاسية الثانية، و حسب 
الناطق باسم الرئاسة التركية، ليس هناك 
يثار حوله  ما  الموضوع و  اي خطأ في 

مجرد شائعات سخيفة! 
أالمر في (مفوضية  أول  بدأت  اإلِدعات 
القاضي  قبل  من  العليا)  االنتخابات 
السابق، عمر فاروق ايماناأوغلو، و هو 
و  القضاة  لرابطة  الرئيس  و  المؤسس 
الُمدَعين المشهورة في تركيا. و أعضاء 
معظمهم  في  يعتنقون  الرابطة  هذه 
الحزاب  موالون  و  الكمالية  العقيدة 
لحزب  خاصة  و  التركية  المعارضة 
الشعب الجمهوري، كما ان هذا القاضي 
لحزب  بمعاداتهم  يشتهرون  جماعته  و 
الحاكم في  التنمية االردوغاني  العدالة و 

تركيا. و هذا هو احد االسباب التي جعلت 
لمسألة شهادة  كبيراً  الناس ال تعير انتباهً 

الرئيس في بادئ األمر. 
العليا  المفوضية  ان  من  الرغم  على  و 
الذي  االلتماس  رفضت  لالنتخابات 
حزب  لكن  ايماناأوغلو،  القاضي  قدمه 
على  أخذ   ،HDP الشعوب  ديموقراطية 
المضي  و  ثانية  الموضوع  إثارة  عاتقه 
و  الرئيس،  شهادة  في صحة  الطعن  في 
الحزب  طلب  قبول  المفوضية  إختارت 
المذكور، و أرسلت له نسخة من الشهادة 
للمفوضية  الرئيس  قدمها  التي  الجامعية 
أثناء ترشحة لمنصب رئيس الجمهورية 
الرئاسية. و قد  إنتخابات آب 2014  في 
على  منها  نسخة   ،HDP حزب  وضع 
الخالف  دخل  ذلك،  بعد  و  تويتر.  موقع 
حول مسألة شهادة الرئيس مرحلته الثانية 
و المهمة و حازت على متابعة و اهتمام 
الكثير من الشعب التركي. وهناك بعض 
شهادة  ان  الى  تشير  التي  القوية  األدلة 
ألبكالوريوس التي قدمها الرئيس قد تكون 

مزورة!. 
النسخة المنشورة على موقع تويتر، تؤكد 
االقتصاد  كلية  من  تخرج  قد  الرئيس  ان 
العلوم االدارية في جامعة مرمرة في  و 
اسفلها  في  موقعة  هي  و   ،1981 عام 
و عميد  الجامعة  رئيس  من  كٍل  قبل  من 
الكلية المذكورة. و هنا تكمن المشكلة في 
بهذا  جامعة  هناك  تكن  لم  النه  الحقيقة، 
عام  في  تركيا  في  اصالً  موجودة  االسم 
1981، و ان جامعة مرمرة قد تأسست 
فعلياً في تركيا في عام 1982، و الكلية 
ارتبطت  قد  أردوغان  منها  تخرج  التي 
بهذه الجامعة في عام 1983، و قبل هذه 
المدة كانت معهداً عالياً يسمى ( أكاديمية 
إذن،  التجارية)!؟.  العلوم  و  االقتصاد 
شهادة  توقيع  من  أردوغان  تمكن  كيف 
جامعية من جامعة و كلية لم تكن موجودة 
الموجود على شهادته  التاريخ  في  أصالً 
الجامعية المزعومة التي قدمها للحصول 
العليا لالنتخابات  المفوضية  على موافقة 
و الترشح لمنصب الرئيس؟ و لهذا السبب 
ايضاً، يسعى حزب HDP على المضي 
االخرى  الجهة  من  و  دعواه.  في  قدماً 
السيد  قدّم  التركي،  السياسي  للطيف 

عنصري  ناشط  هو  و  فرات"  "كوكجي 
للكورد،  المعادين  وأحد  معروف  تركي 
الرئيس  تزوير شهادة  أدلًة مفصلة حول 

اردوغان. 
فإنها  بجدية،  االدعات  هذه  اُخذت  إذا  و 
قانونية كبيرة في  و شكوكاً  اسئلةً  ستثير 
كان  أردوغان  ان  ثبت  ما  إذا  و  تركيا. 
الرئيس،  لمنصب  قانونياً  مؤهل  غير 
من  طبقه  و  ووقَعه  أصدره  ما  كل  فإن 
القوانين و التعليمات و االوامر الرئاسية 
تعتبر باطلة و فاقدة للشرعية القانونية. و 
سياسياً، ستشكل هذه القضية ذخيرةً حية 
لمنتقديه و أعدائه الذين يزدادون يوماً بعد 
يوم. على سبيل المثال، و بعد االنتقادات 
العضاء  اردوغان  وجهها  التي  الكبيرة 
البرلمان االلماني من اصل تركي عندما 
صوتوا لصالح قرار البرلمان االلماني في 
قضية االبادة الجماعية لالرمن، فإن احد 
داكديفرين"  سافيم   " البرلمانيين  هؤالء 
بأنه  صًرح  االلماني،  اليسار  حزب  من 
الى  الدخول  من  اردوغان  منع  يجب 
ألمانيا بسبب تصريحاته العنصرية، ألن 
أي تصريح عنصري يعتبر جريمة حسب 
العديد  حالياً  هناك  و  االلماني.  القضاء 
االصول  من  و  االلمان  البرلمانيين  من 
 " توجيه  بإمكانهم  الذين  ايضاً  التركية 
إذا  و  أردوغان.  للسيد  عنصرية"  تهم 
ما ثبت ان شهادة أردوغان مزورة، فإن 
مصداقية منصبه الحالي كرئيس لتركيا، 
ستكون مادة دسمة لمعارضيه في الداخل 
و  شرعيته  في  يطعنوا  لكي  الخارج  و 
شرعية كل ما قام به في منصبه الحالي. 
إن إثارة هذا الموضوع في تركيا سيكون 
قد  التركية  االعالم  اجهزة  ألن  صعباً 
و  أردوغان  يد  في  تقريباً  كلها  سقطت 
ان  منها  أي  على  الصعب  من  و  حزبه 
و  الرئيس"!  للسيد  المتاعب  "تسبب 
لشهادته  الرئيس  تزوير  ثبت  ما  إذا  لكن 
االعالم  "أجهزة  حتى  فإنه  الجامعية، 
الَخنوَعة و الُمذِعنة" سوف لن تتمكن من 
تجاهل او تجنب هذه الفضيحة المجلجلة 
و التي ستكون لها تداعيات و مضاعفات 
عواقبها  الى  باالضافة  عالمية  أبعاد  و 

الداخلية. 

عواصمـ  وكاالت: في منبج شمال سوريا، 
الديمقراطية  يتمركز مقاتلو قوات سوريا 
خلف جدران منازل األحياء الغربية المدمرة 
»الدولة«،  تنظيم  قناصة  حركة  يراقبون 
ويطلقون النار عليهم ليتابعوا تقدمهم أكثر 
داخل المدينة التي ال تهدأ اجواؤها من حركة 
طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

على مدخل المدينة الواقعة في ريف حلب 
سهم  شكل  على  لوحة  الشرقي،  الشمالي 
بالقادمين  االنكليزية  باللغة  ترحب  أزرق 
»اهالً وسهالً في مدينة منبج«. وليس بعيداً 
عنها لوح حجري ضخم على رأسه سهم 
المدينة وكتب عليه »في  اتجاه  يدل على 
على  تأمن  انت  اإلسالمية،  الدولة  ربوع 

نفسك ومالك ودينك وعرضك«.
لكن المدينة بدأت تخرج من ظل »الدولة 
اإلسالمية«. فبعد ثالثة أسابيع على اطالقها 
عملية لطرد الجهاديين الذين كانوا يسيطرون 
على منبج منذ العام 2014، دخلت قوات 
سوريا الديمقراطية الخميس وبغطاء جوي 
كثيف من التحالف الدولي المدينة من الجهة 
شوارع  حرب  فيها  وتخوض  الغربية، 
واشتباكات عنيفة. وكانت وكالة »فرانس 
برس« اول فريق اعالمي يدخل منبج إلى 
جانب قوات سوريا الديمقراطية، التحالف 

الكردي العربي.
تماماً  خالية  »المحررة«  المنطقة  وبدت 
الفرعية  طرقها  أغلقت  وقد  السكان،  من 
الرصاصات  ومألت  القديمة  بالسيارات 

الفارغة شوارعها.
وتفادياً لرصاص قناصة تنظيم »الدولة«، 
يتنقل عناصر قوات سوريا الديمقراطية في 
عربة مصفحة ومموهة يطلقون عليها اسم 
»عقربة«، وقد رافقهم فيها فريق فرانس 

برس إلى االحياء الغربية.
سوريا  قوات  مقاتلي  معظم  ويتحصن 
لرصاص  تفادياً  المنازل  الديمقراطية في 
يصرخ  واآلخر،  الحين  وبين  القناصة. 
ليحدد  اتصال السلكي  احدهم عبر جهاز 
مكان احد القناصة الذي يتم التصويب عليه 

عبر ثقوب الجدران والستائر.
لم يتمكن فريق  ونتيجة حدة االشتباكات، 
»فرانس برس« من اجراء مقابالت داخل 
المدينة، خصوصاً بعدما طلب منه عناصر 
قبل  مغادرتها  الديمقراطية  سوريا  قوات 
احد  أبلغه  اذ  عصراً،  السادسة  الساعة 
من  يّصعدون  الجهاديين  ان  المقاتلين 

هجماتهم بعد هذا الوقت.
المدينة  مدخل  على  الُكتّاب  دوار  وعند 
لّف  وقد  آفا  روج  مرفان  يقف  الغربي، 
عنقه بوشاح كردي تقليدي اخضر مزين 
بورود حمراء.ويقول »تجري اآلن حرب 
شوارع في األحياء الغربية من مدينة منبج، 

وتدور اشتباكات عنيفة بين قواتنا وداعش 
عند منطقة الصوامع والمدرسة الشرعية 
غرب المدينة«. ويضيف وقد بدا خلفه منزل 
تدمر جراء تفجير بعربة مفخخة، »انتهت 
المرحلة األولى من محاصرة المدينة واآلن 

يتم دخولها تدريجياً«.
ومنذ 31 أيار/مايو، تاريخ اطالق عملية 
منبج، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من 
السيطرة على اكثر من مئة قرية ومزرعة 
تطويق  في  الحقاً  لتنجح  منبج  ريف  في 

المدينة بشكل كامل.
»انهيار« الجهاديين

في منزل على بعد مئات األمتار خارج مدخل 
المدينة الغربي، يضع عدد من مقاتلي قوات 
سوريا الديمقراطية امامهم خريطة يحددون 
ليرسلوا  الجهاديين  تواجد  اماكن  عليها 
االحداثيات لطائرات التحالف الدولي التي 

ال تكف عن التحليق في األجواء.
ومن داخل المنزل المحاط بأشجار زيتون، 
يقول مقاتل فضل عدم ذكر اسمه، »بحسب 
المعلومات التي حصلنا عليها من داخل مدينة 
منبج، هناك أعداد من السيارات المفخخة 
المعدة الستهداف قوات سوريا الديمقراطية، 
وتم حفر األنفاق بشكل كبير تحت األرض 
لتجنب ضربات طيران التحالف«. وقد ابطأ 
التفجيرات  استراتيجية  الجهاديين  اتباع 
االنتحارية والمفخخات تقدم قوات سوريا 

الديمقراطية إلى داخل منبج.
بدا  العسكري علي كوباني  القيادي  ولكن 
واثقاً بقدرة قوات سوريا الديمقراطية على 
التصدي لهجمات تنظيم الدولة اإلسالمية 
عنقه  حول  كوباني  ويلف  انواعها.  على 
كوفية سوداء وبيضاء اللون، ويقول باللغة 
إلى  يلجأ  لهذا  منهار،  »داعش  الكردية 
رفاقنا  لكن  المفخخة،  السيارات  استعمال 
لمواجهته،  القوة  ولديهم  الصبر  يملكون 
وان كان داعش مجهزاً بأعداد كبيرة من 
العربات المفخخة«. ويرى ان هذه العربات 
سيارة  تأتي  »فحين  الجهاديين  تجدي  لن 
مفخخة باتجاهنا، نفرح فهذا يعني أن داعش 

ينهار«.
ويقول مرفان روج آفا بدوره »لم تعد لدى 
داعش وسائل للدفاع عن نفسه سوى ارسال 

سيارات مفخخة«.
في قرية  إلى منبج، وتحديداً  الطريق  في 
ام الصفا التي تبعد مئات االمتار فقط عن 
المدينة، يركض طفل وهو يصرخ وبيده 
منشور رمته طائرة تابعة للتحالف الدولي 
الشعب  ارادة  »ستحطم  عليه  كتب  وقد 

السوري قيود اإلرهاب«.
قيوداً،  يحطم  نسر  المنشور  على  ورسم 
وقم تم تلوينه بالعلم السوري الذي اعتمدته 
المعارضة بثالث نجمات ملونة باالحمر 

بنجمتين  الرسمي  السوري  العلم  من  بدالً 
خضراوين.

وتتلقى قوات سوريا الديمقراطية في هذه 
امريكيين  مستشارين  من  دعماً  المعركة 
وفرنسيين على االرض، ويتوقع ان يشكل 
سقوط منبج المحتمل تحوالً كبيراً في الحرب 

ضد تنظيم الدولة اإلسالمية.
وال يزال عشرات آالف المدنيين محاصرين 
في منبج، ولم يتمكن من الفرار سوى ثمانية 
لحقوق  السوري  المرصد  وفق  آالف، 
اإلنسان، بمساعدة قوات سوريا الديمقراطية 
التي سبق وأعلنت ان ما يؤخر تقدمها إلى 

داخل منبج هم المدنيون المحاصرون.
األمم المتحدة والقامشلي

ستقيم  أنها  الخميس  المتحدة  األمم  أعلنت 
القامشلي  ومدينة  دمشق  بين  جوياً  جسراً 
حالياً  يصعب  التي  سوريا  شرق  شمال 
إلى  سكانها  ويحتاج  برا  اليها  الوصول 

مساعدات عاجلة.
وصرح منسق الشؤون اإلنسانية في األمم 
المتحدة لسوريا يعقوب الحلو للصحافيين 
في جنيف »اننا على وشك اقامة جسر جوي 
بين المدينتين سيتيح انقاذ حياة عدد كبير 

من االشخاص«.
من جهتها، قالت بتينا لوشر المتحدثة باسم 
برنامج االغذية العالمي التابع لالمم المتحدة 
من  ليس  انه  العملية  الذي سيشرف على 
الممكن الوصول براً إلى مدينة القامشلي 
الحدود مع تركيا من سائر  الواقعة قرب 
االراضي السورية »منذ مطلع 2014«.

وستسمح كل رحلة من الرحالت المقررة 
في تموز/يوليو وعددها 25 بنقل 40 طناً 
من المساعدات على ان تبدأ العملية »في 
االيام المقبلة« وسينقل الف طن منها ٪70 
قرب  يقع  مطار  إلى  الغذائية  المواد  من 
القامشلي قبل توزيعها على سكان المدينة.
وتابعت ان الهدف من العملية هو اطعام 
150 الف شخص الشهر االول مشيرة إلى 
ان اول سبع طائرات »ستنقل فقط المواد 
الغذائية الن القامشلي حرمت من الطعام 

لفترة طويلة«.
ال  التي  الحسكة  محافظة  في  والقامشلي 
يمكن الوصول اليها براً من باقي األراضي 
السورية اال بالمرور في محافظتي الرقة 
تنظيم  عليهما  يهيمن  اللتين  الزور  ودير 

الدولة اإلسالمية.
وكانت األمم المتحدة أقامت جسرا جويا إلى 
القامشلي في 2014 وارسلت إلى المدينة 
مساعدات برا عبر الحدود التركية-السورية 
قبل اغالق نقطة العبور الرئيسية فيها مطلع 

العام الحالي.

 قوات سوريا الديمقراطية تالحق الجهاديين داخل مدينة منبج… واألمم
المتحدة ستقيم جسراً جوياً بين دمشق وقامشلو
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الخالدون

 من أفراحٍ ال تدوم ... إلى أحزاٍن
 أبدية

يقول: سليل كوباني الجريحة (bavê xanê  )عندما 
البحر  وأسأل  نجمي،  هو  فتقول:  عنِك  السماء  أسأل 
عنِك  النار  وأسأل  أصدافي،  لؤلؤة  هو  يقول  عنِك: 
فتقول: هو شعلة الثورة, وأسأل الهواء عنِك فيقول إنه 
دمعي  لؤلؤة  هو  فقالت:  الشهيد  أم  وسألت  عاصفتي, 
فؤادي،  أعماق  في  وناٌر  روحي،  سماء  في  ونجٌم 
وعواصَف حزٍن تعصُف بي أنيناً إلى سنوات الحنين. 
وقعها  لها  أسماًء  وتنجب  أنجبت  التي  عامودا  إنها 
والحاضر  العريق  الماضي  تاريخها  على  المؤثر 
المكافح, وقدم أبناؤها أرواحهم قرابين للحرية الحمراء 
في كل مكان وزمان, فهم ال يبخلون بالعطاء والسخاء 
والتضحية,  الكرامة  معنى  لآلخر  يجسدوا  أن  ألجل 
وفي  الثورة  زمن  في  التغيير  راية  يحمل  من  فهناك 
زمن الدم, آجل نفتقد فلذات اكبادنا حتى لو توقف سيل 
بين  تنزف  جراحهم  وستبقى  الثورة,  وانتصرت  الدم 
شرايين قلوبنا الدامية, فالصبر هو عنوان إرادة أولياء 
الشهداء, وإن سألناهم بعد أياٍم وأسابيعٍ وشهوٍر وسنيين 
سوف نراهم يتأرجحون بين صمٍت وبكاٍء أزلي, عندما 
أبنائهم،  لوداع  األخير  الجنائزي  المشهد  يستلهمون 
والفراق الذي ال يملكون منه إال الصبر على الفقدان، 
إال أنهم بعكس كل البشر نراهم يتعالون على جراحاتهم 
الشهيد " عبر   " ليقصوا حكايات  ويكفكفون دموعهم 
في  الحال  هو  كما  الذاتية،  يومياته وعن سيرته  سرد 
عامودي)  (برفينا  حسين  كلياز  الشهيدة:  حياة  سيرة 
التي استشهدت في 2015/7/22 في عين عيسى. نعم 
تارةً  خلجاتها  تبوح عن  كانت  التي  كلياز حسين  إنها 
باليراع وهي تسطر على بياض الورقة الناصعة عبر 
أفراحٍ  من   - الدم  في زمن  (الحب  كـ  مختلفة  عناوين 
ال تدوم .... إلى أحزاٍن أبدية -  وراء رصاٍص بكينا 
ولكنها  الوحيدة  تكن  لم  نعم  بالبندقية،  أخرى  وتارةً   (
كزهرة  كن  اللواتي  الكثيرات  بين  من  واحدةً  كانت 
من  حكاية  منهن  واحدة  لكل  ستكون  كانت  النسرين, 
الربيع  قدوم  ينتظرن  كن  ولعلهن  المستقبل,  حكايات 
بفارغ الصبر مثل كلياز التي كانت تتفتح كوردة وهي 
تنثر نورها وعطرها الفواح فوق أديم األرض، كقوِس 
قزحٍ بألوانه الزاهية،  لتتأملها نسائم صباح كوردستان 
رحلت  أنها  إال  البريء.  وجهها  الضحكات  وتداعب 
في زمن الدم والدفاع عن األرض والعرض .. رحلت 
قلوب  على  المّر  غيابها  في  حزين  شيء  كل  تاركةً 
والديها، وكثيرات مثلها بقيت عيونهن معلقة على أفق 
النصر فتحولن إلى راياٍت خفاقةً في سماء كردستان, 
تغادرها  لم  التي  وصفوفهن  مساكنهن  جدران  وحتى 
أصداء أصواتهن ومقاعدهن الدراسية ودفاترهن التي 
رسمن فيها خطوط وطالسم، لعلهن الوحيدات اللواتي 
بمقدورهن فك تلك الطالسم. وما الذي كان يدور في 
اكتنزن  التي  أعماقهن  في  الغوص  لحظة  خواطرهن 
بين طياتها  آمال وآالم وأحالم بقيت معلقة على خيوط 
االنتظار, ليتسلم الراية آخرون ليخرجوا تلك األحالم 
من حيز الخيال إلى واقع الحياة, والنصر لشعٍب سأم 

التشتت والتشرذم على أبواب التاريخ.  
وثيقة الشهادة: 

االسم الحقيقي: كلياز حسين 
االسم الحركي: برفينا عامودا 

اسم األم: صباح خلف 
اسم األب: حسين 

مكان وتريخ الوالدة عامودا 1989
تاريخ االنضمام: 2015

مكان تاريخ االستشهاد: عين عيسى 22/ 7 / 2015 

  منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة، وآفاق العمل والنهوض
في  الحقيقي  الوجود  هي  المرأة 
للحياة  الرئيسي  والداعم  المجتمع 
والمجتمع, فوجودها بكِل ما تملُك من 
طاقة وعطاء يجب أن توثق ويعطى 
المرأة,  بشخصية  تليق  أهميةً  لها 
واألخت  والزوجة  األم  هي  فالمرأة 
تمثل  أنها  والمناضلة  والصديقة 
أنها  بل  المجتمع  نصف  فقط  ليس 
أساس  فهي  اآلخر,  النصف  مكملة 
األساسية  المفاهيم  وغرس  التربية 

فالمرأة  الغد,  الصاعد وصناع  للجيل 
تشكيل  في  األساسي  العنصر  هي 
المرأة  تنتج  وحتى  األسرة  وتوحيد 
بالشكل المطلوب يجب أن تعامل منذ 
صغرها على االحترام وعدم التمييز 
تعزز  بيئة  في  تنشأ  وأن  العنصري, 

مبادئ الكرامة والمساواة.      
لألسف الشديد ماتزال المرأة تتعرض 
الراهن,  وضعنا  في  والشدة  للعنف 
لذلك فإن المرأة ال تستسلم وتقف مع 

نفسها أي مع المرأة المظلومة.    
المنظمات  تلك  عن  الكثير  ولمعرفة 
المناهضة للعنف ضد المرأة فقد أجرت 
مقابلة  الديمقراطي  االتحاد  صحيفة  
السالم  عبد  منى  السيدة  مع  صحفية 
لمناهضة  سارا  منظمة  في  اإلدارية 
أفادتنا  حيث  المرأة  ضد  العنف 
تأسست  المنظمة  هذه  إن  بالقول:" 
في قامشلو بتاريخ 7/1/ 2013حيث 
تتخذ المعاهدات والمواثيق واإلعالن 
ضد  العنف  لمناهضة  العالمي 
لنا  وتحدثت  لها.  مرجعيةً  المرأة 
المنظمة  هيكلية  عن  مفصٍل  بشكٍل 
وبأنها  مجتمعية  مدنية  منظمة  بأنها 
الذاتية  اإلدارة  قبل  من  مرخصة 
لمناهضة  تهدف  وهي  الديمقراطية, 
والتمييز  العنف  أشكال  جميع 
الممارس حيال المرأة, وتقوم بحماية 
ومناصرة النساء ضحايا العنف, كما 
الجنسين  بين  بالمساواة  تنادي  أنها 
ورفع  المرأة  توعية  على  وتعمل 
العنف,  لمناهضة  الفكرية  سويتها 
حال  مشاكلها  طرح  على  وتشجيعها 
تعرضها للعنف, كما أن هذه المنظمة 
المنظمات  مع  التنسيق  على  تقوم 
المدني  المجتمع  ومنظمات  النسائية 
أنها  إلى  باإلضافة  والدولية,  المحلية 

للنساء  عمل  فرص  إليجاد  تسعى 
الالتي ال تجدن فرصاً للعمل وتطوير 
مهاراتهن المهنية ليحصلن على دخٍل 

مناسب.    
وفي نفس السياق قالت عبد السالم:" 
إن المنظمة تقوم على تحصيل جميع 
اإلعالم  إلى  ورفعها  المرأة  مشاكل 
العالمي للحد من هذا العنف ضد المرأة 
كالقتل، والشدة، واالنتحار، والزواج 
كما  القاصرات,  زواج  أي  المبكر، 
المنظمة  أن  إلى  السالم  عبد  َهْت  نوَّ
تأتيها  التي  المرأة  قضايا  جميع  تحل 
المعقدة  والقضايا  المستطاع,  قدر 
أو  المحكمة  إلى  تحويلها  يتم  أكثر 
عملهن  طبعاً  القضية,  لحل  األسايش 
ومنها  اللجان  أساس  على  متوزٌع 
حل  على  تقوم  التي  القانونية  اللجنة 

مشاكل المرأة.      
تنسيق  على  تقوم  العالقات  ولجنة 
عالقاتنا مع جميع الهيئات والمنظمات 
داخل  بالمرأة  المرتبطة  والمؤسسات 

وخارج روج آفا.  
تشرف  واألرشيف  اإلعالم  ولجنة 
تقوم  التي  العمل  وتعميم  توثيق  على 
على  الضوء  وتسليط  المنظمة  بها 
دراسات  وإعداد  المنظمة  أعمال 
باالرتكاز على االحصائيات,  واقعية 
تفعيل  على  تعمل  المالية  ولجنة 
وتطوير  البطالة  لمناهضة  مشاريع 
الكفاءات الشخصية والرفع من سوية 
شؤون  متابعة  ولجنة  مادياً,  المرأة 
فرصاً  يجدن  ال  (الالئي  المعنفات 
الناحية  من  بالبحث  تقوم  للعمل) 
الدعم  وتقديم  الحالة  في  االجتماعية 

النفسي لهن.  
فكل  للمنظمة  العضوية  شروط  أما 
من  عشرة  الثامنة  تجاوزت  امرأة 

المنظمة  بأهداف  وتقبل  عمرها 
تستطيع االنتساب بتقديِم طلٍب خطيٍ 
وكل  الشخصية,  معلوماتها  يتضمن 
عضوة ملزمة بالتقيد بمهام العضوية 

واآللية التنظيمية. 
السالم  هت اإلدارية منى عبد  نوَّ كما 
على تواصل المنظمة مع هيئة المرأة 
للمرأة, طبعاً  تابعة  ومنظمات أخرى 
يعني  استثناء  دون  المنظمات  كل 
كما  والكردية,  والسريانية  العربية 
مختلفة  توعية  بنشاطاِت  يقمن  أنهن 
حقوقها  جميع  على  المرأة  ومعرفة 
كافة  يحضرن  أنهن  كما  وقوانينها, 
مثال  واالجتماعات  النشاطات 
حضور اجتماع انعقد في آمد لتتعرف 
أيضا  باكور  في  المرأة  مشاكل  على 
ولالستفادة من الخبرات والتجارب.   
القاصرات  زواج  على  ركزت  كما 
ومدى حجم خطورتها على المجتمع 
الكثير  يخلق  الذي  السلبي  وتأثيرها 
التي يصعب حلها, كما  المشاكل  من 
نوروز  مخيم  زارت  المنظمة  أن 
لمعرفة  العالمي  الالجئ  يوم  بمناسبة 
بعد  وخاصة  االيزيدية  المرأة  وضع 
في  داعش  بها  قامت  التي  المذبحة 

الموصل بحرق االيزيديات. 
وقد قامت المنظمة بفتح ورشة خياطة 
وفي  للمرأة.  والعمل  التعليم  ألجل 
باسمها  منى  اإلدارية  وجهت  الختام 
المرأة  إلى  نداء  النساء  جميع  وباسم 
نفسها,  وتثبت  تظهر  بأن  المنطوية 
وتمنت على المجتمع وجميع األديان 
على  والعمل  بالنهوض،  والطوائف 
الحد من العنف ضد المرأة ألن المرأة 
واألساسية  الرئيسية  الدعامة  هي 

للمجتمع.

األيقونة الُكروية لنادي الجهاد

في صحيفة  أجريناه  الذي  اللقاء  في 
رموز  أحد  مع  الديمقراطي  االتحاد 
الرياضة, والعب نادي الجهاد الكَُّروي, 
في مدينة قامشلو, حسن جاجان, والذي 
أجابنا على مجمل استفساراتنا وأسئلتنا 
عالية  رياضيٍة  وروحٍ  رحٍب  بصدٍر 

وإليكم نص اللقاء:
-في البداية من هو حسن جاجان؟ وكيف 
ُعِرَف  لناديٍ  قدم  كرة  ب  الّعِ أصبح 

بعراقتهً على مستوى سوريا؟ 
أهالً بكم أدعى حسن جاجان, وأنا من 
مواليد مدينة قامشلو1970. م متزوج 
ولدي 3 أوالد, البكر أسمه جاجان, وهو 
الجهاد,  نادي  أشبال  في  العب  حالياً 
مسيرتي مع كرة القدم بدأ من ساحات 
مدينة قامشلو, كنا نلعب كرة القدم أينما 
ما  هذا  الفرصة,  لنا  ما سنحت  ومتى 
زاد من تعلقي بالرياضة عامةً وبكرةِ 
من  عشرة  الحادية  في  خاصةً,  القدم 
فريق  في  ألعب  بدأت  تقريباً  عمري 
يمثل  كان  والذي  الشعبي",  "الطريق 
الحي الغربي في قامشلو هذا كان خالل 
إلى  انتقلت  ذلك  بعد  الثمانينات,  فترة 
نادي الرميالن وكنت ألعب ضمن فئة 
انضممت إلى نادي  الناشئين, وأخيراً 
الجهاد منذ عام 1991, وبقيت كالعب 
في نادي الجهاد خالل فترة زمنية طويلة 
اعتزلت  ثم  عاماً,  العشرين  تجاوزت 
اللعب في الفريق كالعب, وكان ذلك في 

آخر مباراة للجهاد عام 2006.
 ماذا بعد اعتزالك كالعب؟ وما أبرز 
محطات هذه الرياضة في مسيرة حياتك 

حتى اللحظة؟
كل  ورغم  عديدةٍ،  مبارياٍت  لعبنا 

وتعرضي  للنادي  الصعبة  الظروف 
لبعض اإلصابات, وبعد هذا المشوار 
الطويل قررت االعتزال ثم دخلت مجال 
النادي,  التدريب, كمساعد مدرب في 
وفي السنة الماضية عرض علي منصب 
المدرب لنادي الجهاد, لكن لم يرق لي 
والدعم  اإلمكانات  ضعف  نتيجة  ذلك 
لذا  أخرى,  وظروف  للنادي  المقدم 
فضلت البقاء كمساعد مدرب على أن 

أصبح مدرباً.
 نادي الجهاد وكأحد األندية السورية, 
ويفرض  للظلم  يتعرض  دائماً  كان 
بحقه,  المجحفة  والعقوبات  المخالفات 
كاذبة,  وادعاءات  ملفقة  حجج  تحت 
المورد االقتصادي للنادي كان ضعيفاً, 
المادية  واألوضاع  التهميش  نتيجة 

البائسة ألغلبية الالعبين.
في  التباطؤ  من  يعاني  النادي  كان   
العبوا  يترك  لم  ذلك  ورغم  التطور, 
الجهاد فريقهم وقدموا أفضل ما عندهم 
طيلة مسيرة النادي, العديد من األسماء 
وآسيا  سوريا,  مستوى  على  برزت 

أمثال: زانا حاجو, سامر سعيد، و قذافي 
عصمت، و جومرد موسى, ومحي الدين 
كجو,  هيثم  الهداف  والمرحوم  تمو, 
األسماء  من  والعديد  ملكي،  وماهر 
الالمعة في الكرة السورية عامة, حققنا 
 1995 عامي  بين  اإلنجازات  بعض 
و2003, وأينما كان  يلعب الجهاد كان 
هناك جمهوٌر له, وتميز فريق الجهاد 
عن باقي الفرق األخرى بمدى الترابط 
واالحترام واالنسجام بين العبيه, وربما 
السبب أن أغلبية العبيه كانوا من نفس 
السوية المادية والثقافية واالجتماعية, 
وهذ ما أكسبه جمهوراً عريضاً حيث 

نال احترام الشعب السوري عامة. 
أما أكثر المحطات والمواقف التي أثر 
في النادي وفي الالعبين وأنا شخصياً 
لحادث سيٍر في عام  ,عندما تعرضنا 
2002  ونحن في طريقنا للقاء نادي 
بالنسبة  الميادين, كانت فاجعة حقيقية 
لمدينة قامشلو ولنادي الجهاد وخسرنا 
أصدقاء والعبين, كان لهم دوٌر وأثٌر 
كبيرين في نادي الجهاد, أذكر المرحوم 

(هيثم كجو), أيضاً حوادث عام 2004 
ت كافة  والتي تحولت إلى انتفاضٍة َعمَّ
مدن روج آفا وسوريا, تلك الحادثة في 
الملعب كانت مفتعلة من بعض األطراف 
التي كانت تسعى لخلق الفتنة وتمرير 
كانت  والمنطقة  بها,  خاص  مشاريع 
سياسي,  وتغييٍر  احتقاٍن  بمرحلة  تمر 
هذه الحادثة ترك شرخاً إلى هذه اللحظة 
في تقارب نادي الجهاد وجمهور الجهاد 

مع نادي الفتوة وجمهوره.  
الجهاد في  ماذا عن مشاركة العبي   
وماهو  الدولية؟  والمباريات  األندية 

وضع النادي خالل هذه المرحلة؟
الجهاد  العبي  أمام  المجال  يُفسح  لم 
في اللعب في منتخب سوريا الوطني, 
والمشاركة في مباريات دولية, واقتصر 
بعض المشاركات على األدوار الثانوية 
والقصيرة, أوفي دكة االحتياط, العديد 
من الالعبين احترفوا في بعض األندية 
أو عندما كانوا يأدون الخدمة العسكرية, 
كانوا يلعبون في نادي الجيش, والذي 
كل  بين  من  األكبر  الدعم  يتلقى  كان 

األندية السورية. 
من  البعض  الراهن  الوقت  في  أما 
العبي الجهاد يلعبون في أندية سورية, 
عمر,  ووالت  (عكيد,  مثل  وخارجية 
أندية  في  يلعبون  جانكير)  وعبدهللا 
الحالية  واالدارة  كردستان,  باشوري 
بالنادي  النهوض  السبل  بكل  تحاول 
رغم االمكانات الصعبة, ومازلنا نلعب 
ضمن أندية الدرجة األولى. بماذا تختتم 

لقائنا هذا؟
في الختام الشكر لكم على هذه االلتفاتة 
وعبر صحيفتكم, نريد ونطلب من هيئة 
الرياضة في اإلدارة الذاتية الديمقراطية 
لمقاطعة الجزيرة, تقديم المزيد من الدعم 
الرياضة,  لتطوير  أكثر  جهود  وبذل 
وتفعيل كافة القدرات والخبرات في سبيل 
تطوير األندية الكروية في المقاطعة. 
النجوم  من  العديد  قامشلو  في  في 
والخامات الرياضية التي يمكن البناء 
عليها لمستقبل كرة القدم في روج آفا.                                                                                                              

أجرا اللقاء: دلبرين فارس

 كيَف ينظُر المسؤوُل إلى ظاهرِة الفساد والتجاوزات في روج آفا
 استوقفني أحدُ األصدقاِء قبَل أياٍم وسألني! لماذا ال تكتبون عن الفساد المستشري

 في مجتمعنا وخصوصاً في هذه االوقات التي نحن بأمس الحاجة فيها إلى المصالحة
!والمصارحة وإلى كل الجهود المخلصة للبناء

 وبمعنًى آخر نريدكم أن تكتبوا عن الفساد. لعل القارئ يالحظ أنني قليل الكتابة عن
 قضايا الفساد ال خوفاً ورهبةً أو رغبةً ومطمعاً، بل ألنى أجد أنه من المعيب أن تكشف
 وتهاجم وال تستطيع أن )تجد عالجا لمثل هذه الحاالت(.. وهنا يخطر على الباِل سؤاٌل

هام: هل بدأ هذا الفساد اآلن فقط أم أنهُ حصيلةُ سنواٍت وسنوات؟

وانتشر  لهيبها،  استشرى  خطيرةٌ  آفةٌ  الفساد 
داؤها في العالم انتشار النار في الهشيم، وتفشَّى 
فََشلَّ  المجتمعية,  الحياة  أعصاب  في  سرطانها 
وساهم  والتنمية،  النهوض  أركان  َب  وخرَّ
التنمية  مؤشر  سلم  في  وتقهقرها  تراجعها  في 
البأَس  نصيٌب  أيضاً  آفا  لروج  وكان  البشرية، 
بِه من هذا الداء، خصوصاً ونحن نمر بمرحلٍة 
تجار  فيها  يكثر  حيث  الثورة,  عمر  في  انتقاليٍة 
أنيابهم  البعض عن  األزمات والحروب ويكشر 
دون خجل. ويظل الفساد أحد معاول الهدم التي 
والسياسية  االقتصادية  التنمية  عمليات  تواجه 
فأحسُن  ولهذا  المجتمعات؛  في  واالجتماعية 
وسيلٍة لمحاربة الفساد هو أن تكون هنالك خطة 
استراتيجية شاملة إلعادة العدل بمختلف صوره 
في المجتمع من القمِة إلى القاعدة، ومن القاعدة 
االستغالل  وأشكال  الظلم  وإنهاء  القمة،  إلى 
المسؤولية  ربط  خالل  من  مجتمعاتنا  كل  في 

بالمحاسبة.
مؤشرات الفساد:

 إن مؤشرات الفساد تظلُّ واضحةَ المعالم، تنتشر 
وتتفشى داخل المجتمعات، تتمثل في:

في  والمفاجئ  الفاحش  الغنى  ظاهرة  شيوع   •
المجتمع.

فيها من  الرشوة لدرجة تصبح  • شيوع ظاهرة 
جملة المستمسكات المطلوبة في أية معاملة.

َشغِل  في  القربى  لذوي  والوالء  المحسوبية   •
الوظائف والمناصب، بدالً من الجدارة، والكفاءة 

والمهارة والمهنية والنزاهة.
• غياب مبدأ تكافؤ الفرص في شغل الوظائف.

أو  ودوًرا"  وأداًء  "أجهزةً  الرقابة  ضعف   •
إهمال  أو  منتظرة،  نتائج  دون  الشكلي  وجودها 

ما يسفر عنها.
• االستغالل السيئ للوظيفة لتحقيق مصالح ذاتية 
على حساب المصالح الموضوعية والمجتمعية.

العامة  القواعد والنظم  • الخروج المقصود عن 
لتحقيق منافع مادية ومعنوية خاصة.

منافع ومكاسب  لتحقيق  العامة  الممتلكات  بيع   •
خاصة واإلثراء غير المشروع.

• انتشار ظاهرة االبتزاز، متمثلة في التعقيدات 
هروب  إلى  يؤدي  الذي  والروتين  اإلجرائية 

رؤوس األموال من البلد.
داٍل  مجتمعٍ  أي  في  الفساد  مؤشر  ارتفاع  ويُعَدُ 
القانون  وضعف  الحكومية،  الرقابة  تدني  على 
نتيجةً  الفسادُ  ينشُط  وقد  التشريعات،  وغياب 
والقانونية  التنظيمية  واألسس  المعايير  لغياب 
الضمير،  رادع  غياب  ظل  في  أو  وتطبيقها، 
استغالل  إلى  يؤدي  بما  الفردية  مبدأ  وسيادة 
تحقيق  أجل  من  الدولة  وموارد  العامة  الوظيفة 
مصالح فردية أو مجموعاتية على حساب الدور 
األساسي للجهاز الحكومي بما يلغي مبدأ العدالة، 
وتكافؤ الفرص والجدارة والكفاءة والنزاهة في 

شغل الوظائف العامة.
تربويٍ  وجيٍل  واعيٍ  مجتمٍع  لتحضيِر  نسعى 

يستطيُع قيادةَ المجتمع
التنفيذي  المجلس  الكريم صاروخان رئيس  عبد 

في مقاطعة الجزيرة:
مجتمعٍ  أّيِ  عن  كثيراً  يختلف  ال  مجتمعنا  إن 
قد  بأنه  نقول  أن  الكون, ونستطيع  هذا  في  آخر 
بعض  في  األخرى  المجتمعات  بعض  يتجاوز 

في  الخصوصيات  بعض  لدينا  ولكن  األمور, 
من  قروٍن  مدى  على  عانينا  كوننا  األمر  هذا 
قبل  من  دائماً  مسيرين  وكنا  واالضطهاد  الظلم 
فرضوا  الذين  قبل  ومن  المتعاقبة  الحكومات 
ولإلدارات  للمجتمع  قادةٌ  أنهم  على  أنفسهم 
الرغم  وعلى  وغيرها،  والحكومات  وللدولة 
ضد  البداية  منذ  تقف  وتقاليدنا  عاداتنا  أن  من 
قليلةٌ جداً  اشكالِه إال أن هناك فئةٌ  الفساد بجميعِ 
التي كانت سائدةً  الخصوصيات  اكتسبت بعض 
السابقة,  األنظمة  أركان  في  أو  المجتمع  في 
وأصبحت هذه الفئة تؤثر بهذه الخصوصية على 
الذاتية  اإلدارة  على  حتى  أو  الجماعات  بعض 
فظهرت  ككل،  المجتمع  وعلى  الديمقراطية 
بعض التجاوزات ال نستطيع أن نقول بأن الفساد 
مستشري في مؤسسات اإلدارة الذاتية أو ما شابه 
ذلك, ولكن نستطيع أن نقول بأن هناك تجاوزات 
وهناك  هنا  النواقض  وبعض  األخطاء  وبعض 
النفوس  الناس الضعاف  المجال, بعض  في هذا 
يهمهم  ما  كل  المجتمع  مصلحة  يهمهم  ال  الذين 
هو مصالحهم الشخصية والحصول على بعض 
هذه  الحصول على  كيفية  يهمهم  المكتسبات, ال 
َمْت  قُدِّ التي  التضحيات  حجم  وال  المكتسبات 
ذلك  كل  يهمهم  ال  المجتمع  هذا  إلى  للوصول 
سوى جشعهم والبحث عن مصالحهم الشخصية, 
وهناك  هنا  فساد  نسميها  قد  حاالٌت  يظهُر  لهذا 
هذه  مثل  لمعالجة  بصدده  نحن  الذي  السبيل  و 
نضع  فعندما  األشخاص,  انتقاد  هي  الحاالت 
بالدرجة  هناك  يكون  أن  يجب  ما  لشيٍء  مقياساً 
نستطيع  ال  والضمير,  الوجدان  حالة  األولى 
خالل  من  ستنحل  األمور  جميع  بأن  نقول  أن 
ال  فنحن  وغيرها,  والتفتيش  الرقابة  مؤسسات 
المجتمع  نعول على  ما  بقدر  عليها  كثيراً  ُل  نُعَّوِ
وليس على المؤسسات داخل هذا المجتمع, وهذا 
ال يعني بأننا ال نملك مؤسسات وأجهزة تختص 

بمثل هذه المسائل
الوجداني  بالجانب  نهتم  األولى  بالدرجة  ولكن   
الحد  المعادالت, عدا عن ذلك لكي نستطيع  في 
بيَن  تظهر  التي  الفساد  التجاوزات وحاالت  من 
آخر  أي شيٍء  من  وأكثر  أوالً  نهتم  وآخر  حيٍن 
بالجانب التربوي والتوعية المستمرة (بروردة) 
(التدريب), هذا هو الشيء الذي سيبعد الكثيرين 
االكاديميات  أو  فالتدريب  الفساد.  حاالت  عن 
نرتكز  التي  األساسية  النقطة  هي  التربوية 
عليها في بناء مجتمعنا من جديد, حتى نستطيع 
الرجعية  من  المكتسبة  الذهنيات  تلك  نمحو  أن 
المتخلفة أو الذهنية القديمة التي عفا عليها الزمن 

والتي أثرت في األنظمة الحاكمة
الذهنيات  تلك  من  تتخلص  أن  تستطيع  , وحتى 
تحتاج إلى اكاديمياٍت للتدريب والتوعية, وأظن 
وأكثر  سنتين  فمنذ  المشوار  هذا  بدأنا  قد  بأننا 
عندما تم إنشاء بعض االكاديميات في روج آفا 
التدريب إلى جانِب الضميِر  ليتمكن الجميع من 

وجزٍء بسيٍط من المؤسسات الرقابية،
 لنكون سداً مانعاً أمام هذه الحاالت. أما بالنسبة 
لإلدارة الذاتية الديمقراطية لم تظهر فيها حاالٌت 
وهناك,  هنا  يشاع  كما  فيها  الفساد  من  تذكر 
حيث  البداية  في  الحاالت  هذه  قبل  عشنا  فربما 
لدينا مؤسسات وإدارات ومحاكم سابقاً,  لم يكن 
كلياً وضمن هذه  اختلف  قد  الوضع  اليوم  ولكن 

الفترة القليلة استطعنا إنجاز الكثير ويتم محاسبة 
المخطئين والمتجاوزين.

هذا ما نفكر فيه لكي نصل بمجتمعنا ليس بالقضاء 
على الفساد ولكن لتحضيِر مجتمعٍ وجيٍل واعي, 
وجيٍل تربويٍ يستطيع قيادة المجتمع في أوقاٍت 

الحقة ونعمل بكامل جهدنا لهذا السبيل. 
قائدُ حركتنا، أكدَّ على ضرورِة التقيِد بالدورات 
المستمرة حرصاً على المجتمع من التجاوزات

الدينية في  الشؤون  القادري: رئيس هيئة  محمد 
مقاطعة الجزيرة

إن هللا سبحانه وتعالى نهى عن الفساد واإلفساد 
اإلرهاب  مرتبة  في  الفساد  وجعل  األرض  في 

والتخريب حيث قال في حق المفسدين:
"وإذا تولى سعى في األرض ليفسد فيها ويهلك 

الحرث والنسل وهللا ال يحب الفساد"
مع  نراها  مختلفة  وصور  كثيرة  معاٍن  وللفساِد 
األسف في جميع المجتمعات البشرية, وتختلف 
نسبتها من مجتمعٍ إلى آخر حسب مصادر تشريع 
المواطنين  اخالقيات  وحسب  المجتمعات  هذه 
أنفسهم, وقد يعود السبب اآلخر في انتشار الفساد 
بنسب كبيرة إلى القائمين على إدارة المجتمعات, 
ونرى الصورة جلية وواضحة في حياة الرسول 
الزكاة  جابي  جاءه  حيث  والسالم  الصالة  عليه 

وقال:" هذا لكم وهذا أهدي إلي"،
بأن  المجتمع  ليعلم  والسالم  الصالة  عليه  فقام   
هذا فساد ونوٌع من أنواع الرشوة فقال:" ما بال 
لكم  هذا  ويقول  فيأتي  عمل  إلى  نرسله  أحدكم 
هل  فينظر  بيته  في  جلس  هال  إلي  أهدي  وهذا 

يهدي إليه"
يجب علينا متابعة الفساد ومعالجة أسباب انتشاره 
ونستأصل  نسبته  من  نحدَّ  حتى  المجتمعات  في 
التربوية  بالدورات  إال  يأتي  ال  وهذا  جذوره, 
الوظائف  مع  الوجداني  والتعامل  واالخالقية 

وبشكٍل مستم
ترغيبه  في  حركتنا  قائد  عليه  أكد  ما  وهذا  ر, 
وتوجيهه إلى الدورات بشكٍل دائم, ألن اإلنسان 
سرعان ما يناله الفساد من نفسه أو من حوله من 

المفسدين, وأني أرى 
المصاعب  جميع  رغم  هلل  والحمد  مجتمعنا  إن 
عالية  ليست  بنسٍب  فيِه  الفسادُ  مازاَل  يقال  وما 
الخانق حوله, ولكن  الحصار  أنواع  رغم جميع 
الذاتية  اإلدارة  هذه  على  القائمين  اخالقيات 
التضحية  نهج  على  ستستمر  الديمقراطية 

وااليثار.
أن  البد  مجتمعٍ  كل  في  أقول:"  أن  أود  وهنا 
تكون هناك استثناءات أو طفرات غير صحيحة, 
ومجتمعنا غير معصوٌم عن هذه الطفرات, ولكن 
القائمين  أو  المجتمع  فساد  على  بدليٍل  ليس  هذا 
على إدارة هذه المجتمع, ومع ذلك هذا ال يمنعنا 
أشكال  جميع  لمواجهة  دائماً  يقظين  نكون  أن 

الفساد والتجاوزات والحد منها,
اإلدارات  يدمر  أن  يمكن  ما  أخطر  ألن   
والحكومات والدول هو عدم ثقة المواطنين فيها, 
يَِقَظةٌ  الديمقراطية  الذاتية  إدارتنا  هللا  شاء  وإن 

وحريصةٌ على هذا األمر.
 الوالء للوطن عند ابناء روج آفا ليَس لهُ حدود, 

وجميع التجاوزات ستزول بالتوعية:
عبد الباسط أوسو: الرئيس المشترك لهيئة العدل 

في كانتون الجزيرة 

إن أهم الخطوات التي يجب أن تقوم بها لمعالجة 
كان  مجتمعٍ  أي  في  والفساد  التجاوزات  حالة 

تتلخص فيما يلي:
إلى  باالقتصاد  النهوض  على  بالتركيز  أوالً: 
للشباب  وظائف  وإيجاد  الفقر  محاربة  جانب 
وتحويل القرى البائسة المتناثرة إلى مدٍن جميلة 

متوسطة الحجم تتوفر فيها كل مقومات الحياة.
وثانياً: على اإلدارة الذاتية الديمقراطية أن تراجع 
جميع انظمتها الداخلية بين فترةٍ وأخرى لسد كل 

ثغرة قد يشك بها المواطن.
ثالثاً:

 الوطن للجميع وكل ظلم أو غبن يقع على فئة 
والمفسدين  الفساد  خاللها  من  ينفذ  قد  ثغرة  هو 
إلى المجتمع، علينا سد الثغرات وتوعية المجتمع 

باستمرار.
البالد  في  األخيرة  األحداث  اثبتت  وقد  هذا 
للوطن  الوالء  إن  البالد,  تشهدها  التي  واألزمة 
اليوم في  ابنائه ليس له حدود وما نالحظه  عند 
سوريا  جيش  تشكيل  وبعد  وسوريا  آفا  روج 
الديمقراطية أكبر اثبات على ذلك, حيث يتكاتف 
جميع ابناء هذا الوطن وبمختلف مكوناتهم جنباً 
إلى جنب وعلى شكِل بنياٍن مرصوص للوقوف 

في وجه قوى اإلرهاب واإلجرام.
ال يمكن ضبط التجاوزات دون العمل على تغيير 

ثقافة المجتمع
المهندس دلوفان سلو: وكيل هيئة العمل والشؤون 

االجتماعية
الفساد هو ظاهرة بشرية مرتبطة بوجود البشر, 
كما أنهُ مرٌض اجتماعٌي وبائي ال يمكن معالجتهُ 
بصورةٍ كاملة, وذلك لظهوره بأشكال متعددة لسنا 
بصدد شرحها اآلن, فالفسادُ موجودٌ في كِل زماٍن 
ومكان والذي يختلف هو نسبة ذلك الفساد, حيث 
في  الفساد  نسبة  تحدد  عدة  مؤشرات  هناك  أن 
الدول والمجتمعات, و في روج آفا ال يوجدُ لدينا 
مقاييس ومعايير معتمدة للفساد حتى اآلن, ولكن 
بهذا األمر كجهاز  المعنية  الجهات  هناك بعض 
بالمحاكم  ممثلة  العدل  وهيئة  والتقييم  الرقابة 
وهيئة الداخلية ممثلة باألسايش كجهات تنفيذية. 
اإلدارية,  الناحية  من  فتياً  الزال  عملها  أن  ولو 
ولكن الفساد ال يمكن ضبطه أو تخميده إلى الحد 
األدنى من دون العمل على تغيير ثقافة المجتمع, 
وبشكٍل  تعرَض  قد  واقعيٍ  وبتحليٍل  فمجتمعنا 
ممنهجٍ طيلة خمسين سنٍة الماضية من قبل النظام 
الحاكم إلى إدخال ثقافات غريبة ودخيلة من بينها 
يمكننا  ال  لذا  عادياَ  شبه  األمُر  وأصبَح  الفساد. 
السيطرة على هذا الموضوع بين ليلٍة وضحاها, 
بثقافات  جديد  جيل  إعداد  على  العمل  يجب  بل 
متمدنة تنبذ الفساد وأشباهه وتعتمد على القوانين 
واألنظمة والعادات والتقاليد السمحة التي تشجع 
على المحبة والوئام وااللتزام والوالء, إلى جانب 
ذلك يجب العمل بمبدأ المحاسبة لكل من تسول 
الصعبة  الظروف  هذه  في ظل  بالفساد  نفسه  له 
يجب  وال  بها  نمر  التي  التاريخية  والمرحلة 

التهاون بهذا الخصوص مطلقاً.
النظام  مع  تشكلت  تاريخية  ظاهرة  الفساد   

االقتصادي
لحزب  المركزية  األمانة  عضو  محمد:  فهد 

الشغيلة الكردستانية
الحاكمة  بالمنظومة  عامةً  الفساد  قضايا  ترتبط 

من  وتستحوذ  االقتصادية,  بالحياة  تتحكم  التي 
خاللها على المفاصل األساسية المكونة القتصاد 
المناطق التي تحكمها, وتزداد وتيرة هذِه القضايا 
نتيجةً للسياسات االقتصادية التي تعتمدها والتي 
المبنية  االحتكارية  بالرأسمالية  أصالً  ترتبُط 
تؤدي  والتي  والتبعية,  االستغالل  على  أساساً 
حاكمة  (طبقة  بالمجتمعات  شرخٍ  حدوِث  إلى 
ادنى  سوى  تملك  ال  مسحوقة  وطبقة  مستغلة 
تاريخية  ظاهرة  والفساد  المعيشة)،  مستويات 
تتشكل مع والدة النظام االقتصادي الذي تشكلت 
البيروقراطية, ودخلت في قلب  البرجوازية  فيه 
التي  القوانين  خالل  من  وترعرعت  السلطة 
ولمعالجة  القانوني.  للنهب  الفرصة  لها  اتاحت 
االقتصاد  قوانين  تغيير  يجب  الفساد  ظاهرة 
اللحظة  هذه  حتى  استخدامها  يتم  التي  المشوهة 
من قبل أشخاٍص ال يمكن محاسبتهم ألنها مقوننة. 
بالفساد وضرب مواقع  التي تتعلق  القوانين  بتر 
البرجوازية الناشئة، نبذ السياسات الليبرالية التي 
صارمة  قوانين  وضع  والمجتمع،  بالفرد  تضر 
يشغلون  الذين  النفوس  ِضعاف  ردع  شأنها  من 
مراكز مهمة في الحكومات واإلدارات، القضاء 
على ظاهرة المحسوبية واالعتماد على أصحاب 
الخبرة والكفاءات في التعيينات اإلدارية ( وضع 
الشخص المناسب في المكان المناسب)، ترسيخ 
الشعبية،  الجماهير  بين  الحقيقية   الديمقراطية 
تفعيل دور الرقابة المركزية ومنحها صالحيات 
الفساد،  أشكال  كل  ضد  بحزم  للوقوف  كاملة 
تفعيل دور القضاء لما له أهمية في حياة الفرد, 
التي  والقوانين  النظم  طريق  عن  والمحاسبة 

تحقق العدالة االجتماعية.

كلمة المحرر
ينتشر  الساحقة  األزمان  ومنذ  عصر  كّلِ  في 
بضرورة  األصوات  تتعالى  ومعها  الفساد 
محاربته, ولكن ال الفساد تالشى وال األصوات 
اختفت وبقي األمر كما هو عليه .ينتابني أحيانا 
الشعور باإلحباط واليأس من األوضاع التي نمر 
األطفال  وأرى  الناس  أتأمل  عندما  ولكن  فيها 
الباعة  عند  الناس  اكتظاظ  وأشاهد  مرحين 
بأن  أجد  وعندما  يشتري,  والكل  األفران  وأمام 
الجميع  متناول  في  أصبحت  الفارهة  السيارات 
في  كانت  كما  للثراء  معياراً  الكماليات  تعد  ولم 
خالل  انجازه  تم  ما  أتذكر  وعندما  الماضي, 
السنوات األخيرة، وعندما أفكر باألمن واألمان 
المواطن  قدرة  وعلى  بها,  ننعم  التي  والحرية 
على التعايش مع االختالف واحترامه وانتاجه، 
أجد نفسي متسائال بيني وبين نفسي: كيف يمكن 
العامة  والمصلحة  والتنمية  الفساد  بين  نميز  أن 
وبناء الوطن؟ وكيف يمكننا أن نحكم على الكثير 

من األمور ما دمنا ال نرى إال قشورها؟ 
تحقيق :مصطفى عبدو
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67 فكرآراء

بصراحة

صالح الدين مسلم

سياسةٌ عدائية لن تدوم طويالً 
رياض يوسف 

لم يعد خافياً على أن أي كردستاني 
وحساً  ضميراً  وبجدارة،  يحمل 
إنسانياً وطنياً تجاه وطنه وأرضه 
أّيِ سوري كرديٍاً  وشعبه, وعلى 
أم  سريانياً،  أم  عربياً،  أم  كان، 
آشورياً، أم تركمانياً، أو غيرهم، 
وكما هو معلوم فاألوطان ال تقدر 
وطنهُ  باَع  من  هناك  لكن  بثمن، 
وأرضهُ وشعبه بأرخص األثمان, 
نسائه  من  وأهله  وطنه  وسلم 
واستلم  وشبابه،  وشيبه  وأطفاله 
طمعه  يرضي  ما  المقابل  في 
وجشعه في الثروة والعيش برفاه, 
ضميره  ويسكت  فمه  يُغِلُق  وما 

(إن ملك الضمير).
الغير  مصلحة  َل  فضَّ من  وهناَك 
وأمنه وكلمته وسياسته على بني 
وتراب  بلده  ومكونات  جلدته 
العمالت  من  حفنٍة  مقابَل  وطنه 

متذرعاً بأنها السياسة........!
سياسة هذه أم عمالة عمياء....؟

التي  تلك  سياسة  أيةُ   -
المقاتلين  سمعِة  لتشويِه  تدفعك 
الكرد الذين يدافعون عن أرضَك 
جميعِ  وغياِب  بغيابك  وعرضَك 

شركائك.
التي  تلك  سياسة  أيةُ   -

حماية  وحدات  لتتهم  تدفعك 
الشعب والمرأة بالتطهير العرقي 
ألخوتهم العرب في مناطقهم التي 
إرهابية  قوة  أعتى  من  حرروها 
شهدها التاريخ القديم والمعاصر, 
بينها  والفتنة  الحقد  بذلك  لتزرع 
وبين باقي المكونات في المنطقة 
الذي  االنتقام  إلى  دفعها  وبالتالي 

ال يخدم أحداً.
التي  تلك  سياسة  أيةُ   -
تدفعك إلى الطعن في إيمان أخيك 
إلحاده  من  وأسلمته  جلدتك  وبني 
الظالمية  اإلرهابية  للقوة  لتبرر 
في نحرهم وضرب رقابهم بتهمة 

الردة ومحاربة هللا ودينه.
التي  تلك  سياسٍة  أيةُ   -
بكلمٍة  ولو  الرِد  من  تمنعَك 
االئتالف  في  شركائك  على 
جلدتك  بني  على  التمادي  عند 
والملحدين  بالقرباط  ووصفهم 
وملمعي  الليلية  المالهي  وعمالة 

األحذية.
التي  تلك  سياسٍة  أيةُ   -
والتغطية  العون  يد  لمد  تدفعك 
أهلك  بحق  االئتالف  على جرائم 
حي  في  تدعي)  (كما  واخوتك 
الشيخ مقصود والقصف الهمجي 

البربري على هذا الحي.

التي  تلك  سياسٍة  أيةُ   -
القوى  جميع  مساعدة  إلى  تدفعك 
اإلرهابية في تطبيق الحصار على 
أهل بلدك (روج آفا), وتشجيعهم 
الحصار  في  االستمرار  على 
حققوها  التي  المكتسبات  لضرب 
على أرضهم مع شركائهم, وخنِق 
الشعِب ومحاربته في لقمِة عيشه, 
احتضن  أنهُ  الوحيدة  وجريمته 
والمرأة  الشعب  حماية  وحدات 
القوى الوحيدة التي تحميِه وتدافُع 

عنه.
التي  تلك  سياسٍة  أيةُ   -
أبناء  يقتل  عمن  للدفاع  تدفعك 
ويمثل  جرحاك  ويحرق  جلدتك 
دولٍة  في  الكرد  شهداء  بجثث 
أنت تعيش في فنادقها ومطاعمها 
وتؤيدهم  بل  منهم,  وتسترزق 
أجنداتهم  وتطبق  عنهم  وتدافع 
التي  سياساتهم  وتستميت إلنجاح 
تُضادُ مصالح أخوتك وابناء بلدك 

(كما تدعي).
التي  تلك  سياسٍة  أيةُ   -
االنتصارات  مباركة  من  تمنعك 
حماية  وحدات  تحققها  التي 
سوريا  وقوات  والمرأة  الشعب 
الديمقراطية ضد داعش وغيرها 
من المتشددين في جميع المناطق 

سوريا,  في  والعربية  الكردية 
الشخصيات  من  وغيركم 
األوربية  واألحزاب  والحكومات 
هذه  مباركة  إلى  بادرت  التي 
بأنها  ووصفها  االنتصارات 
انتصارات للعالم أجمع, ولم تتوان 
ومجالت  وجرائد  قنوات  جميع 
العالم من عرضهم كقوة تحارب 
اإلرهاب عوضاً عن العالم اجمع.
وحقد  سفاهٍة  وأيةُ   -
من  وصف  من  حتى  تمنعك 
أهلك  سبيل  في  حياته  وفقد  قاتل 
بكرامة وأمان  وأرضك وعيشهم 

بأنهم شهداء.
مهينة  سياسات  أيةُ   -
مصداقيتها،  فقدت  وضمائر 
الالمسؤولية   من  درجِة  وأيةُ 
على  الرد  من  تمنعك  التي  تلك 
شريكك  مثل  الحاقدين  شوفينية 
في االئتالف وهو يجعر ويصف 
المرأة  حماية  وحدات  قديسات  
وقوات سوريا الديمقراطية بأنهن 
للمقاتلين  جذٍب  وسيلةَ  أصبحن 
األجانب، هذا وكل ما َسبََق ِذْكُره 
للسياسة  تَُمُت  وال  بسياسة  ليست 
ستشهد  عمالة  هي  إنما  بِِصلة، 
عليها أقوالكم وبياناتكم ودعواتكم 
األرض،  هذه  في  الشرفاء  بحق 

هو  ما  لمستوى  ترتقي  عمالةٌ 
يظن  من  واِهٌم  وسيكوُن  أعظم 
االعتقاد  لمجرد  يعتقد  حتى  أو 
المجلس  هذا  به  يقوم  ما  بأن 
االردوغاني  االئتالف  ظل  في 
كما  السوريين  بدم  المتاجر 
البسطاء  بدم  الالوطني  المجلس 
الكرد  لمصلحة  أنه  الكرد  من 
كافة  آفا من  الشعب في روج  أو 
وسيأتي  والطوائف،  المكونات 
ما  فيه  يتضح  ببعيد  ليَس  يوٌم 
بقي في جعبتكم من تلك السياسة 
عفواً (العمالة), يتبين فيه إن كنتم 
سياسيين وطنيين تعملون لشعبكم 
وبلدكم أم أنكم تتبعون سياسة هي 
الوجه الثاني للعمالة دون منازع.  

هل من أدلة بعد لتثبت صوابية سياستنا
عباس عمر

بوادر  والعراق  سوريا  في  هناك 
في  تلوح  جديدة  جغرافيا  ظهور 
التركي  والدور  القريب  األفق 
ذلك  تثبت  أردوغان  بإدارة 
السياسي  تخبصه  خالل  من 
داللة  المنطقة  في  والعسكري 
بباطن وخفايا  اكيدة على معرفته 
دوائر  في  ومايطبخ  األمور 
ولكن  العالمي  القرار  وعواصم 
ماهو مرسوم سيطبق وفق برنامج 

خطط له في السابق .
البرلمان  قرار  إن  يعقل  فهل 
األلماني على إعتبار المزابح التي 
مائة  بعد  األرمن  بحق  إرتكبت 
عام وعام من قبل أجداد أردوغان 
األوربية  والرسائل  مصادفة  هي 
األوربي  اإلتحاد  باب  بإن  لهم 
مغلق أمامه وباب البيت األبيض 
الذي  الداعشي  ذاك  يفوت  يعد  لم 
دولمة  قصر  في  الكرافة  يلبس 
بخجة .وكذلك تلك الجرعة الهشة 
والتي  أردوغان  تناولها  التي 

أدت إلى إسقاط الطائرة الروسية 
التركية  السورية  الحدود  قبالة 
قصقصة  فقط  هي  الرسائل  فهذه 
الجناحات الخارجية له وألركانه.

وهمية  في  تجسدت  إقليمياً  أما 
رسمت  التي  الحمراء  الخطوط 
الثوري  المد  تجاه  خياالته  في 
آفايي كردستان وشمال  في روج 
سوريا  قوات  قيادة  تحت  سوريا 
وحدات  تشكل  التي  الديمقراطي 
عمودها  والمرأة  الشعب  حماية 
تكمن  السياسية  ومظلتها  الفقري 
الديمقراطي  سوريا  مجلس  في 
الديمقراطية   الذاتية  واإلدارة 
مشروعاً  تحمالن  والوحيدان 
وثقافة  أسس  على  مبنياً  سياسياً 
إخوة الشعوب التي تنبع من فلسفة 
رسمها  التي  الديمقراطية  األمة 
القائد عبدهللا أوجالن وهي إحدى 
بها  يمتاز  التي  القيادية  سماته 
الحرة  للمرأة  تقرباته  جانب  إلى 

والشبيبة الحرة.
تجاوز  في  تخبصه  وكذلك 

المرحلة  وإستحقاقات  متطلبات 
في  البرلمانية  اإلنتخابات  بعد 
في  وتقوقعه  المنصرم  حزيران 
حربه  إعالن  في  الفاشي  خندقه 
بمدنها  كردستان  على  القذرة 
وقراها وكذلك تقييد السياسة العامة 
في تركيا وإنهاء الحياة البرلمانية 
وإقصاء الصحافة واإلعالم الحر 
التطبيل  من  حالة  إلى  وتحويلها 
المهووس  وشخصه  للقصر 
األهم  واألمر  هتلرية  بقرارات 
بمايسمى  تسييس  في  فشله  هو 
بناها  الذي  السورية  بالمعارضة 
وتحولت  وبإشرافه  بذاته  هو 
عمر  من  أعوام  خمسة  بعد 
عصابات  إلى  السورية  الثورة 
بناء موطىء  تستطع  لم  إرتزاقية 
دمجها  عبر  سوريا  في  لها  قدم 
والنصراوي  الداعشي  بالفكر 
الهجين  والكردي  واإلخوانجي 
نتيجة  صفر  أضحت  والنتيجة 
الجامعية  الشهادة  لصاحب 
المزورة والمعلقة على صدر تلك 

بلوحات  محاطاً  العثماني  القصر 
سرقت  تاريخية  ومخطوطات 
نينوى  تاريخ  من  داعشية  بأيدي 

وتدمر زنوبيا.
علينا  يتوجب  الذي  والمنعطف 
التحالف  وهو  عندها  بالوقوف 
سوريا  شمال  في  بناءه  تم  الذي 
والتي تضم األمريكان والفرنسيين 
إلى  والنرويجيين  والبلجيكيين 
إال  ماهي  الكردية  الطليعة  جانب 
في  الوقوف عندها  تتطلب  قراءة 
الراهنة  المرحلة  جغرافيا  رسم 
التي تخوفهم جميعاً وإحدى أسباب 
تخبطهم في وعورة السياسة التي 
التحررية  المقاومة  تيار  ينتهجها 
يقرؤها  كما  وليس  الكردستانية 
ينتظر  الذي  البليد  النهج  تيار 
مجيء لقمة اليوم من أية يداً كان .
التي  الصبيانية  الحركات  وما 
تنتهجها بعض من مجلس األنكس 
سواءاً داخلياً او خارجياً ماهي إال 
مشاغبات صبيانية بغاية التشويش 
على المرحلة ال أكثرتكشف زيفها 

الوقوف  واليستحق  البداية  في 
عندها أو حتى قراءتها .

وصوالً  والباب  منبج  فتحرير 
األبواب  مئات  سيفتح  بعفرين 
في  الكردستانية  اإلرادة  أمام 
بناء مالمح الجغرافيا القادمة من 
واألبطال  الشهداء  دماء  أنهار 
الذين مهدوا بناء المستقبل الواعد 
ينتظرون  الذين  األطفال  لهؤالء 
أياماً غير أيامنا وأحالمناً تختلف 
باتت  والمسافات  أحالمنا  عن 

أقرب وأقرب

عاٌم على فجِر 
الغْدر في اليوم 

األسود
كان الليل هادئاً عندما نام الكوبانيّون منتصرين فرحين باتّصال 
سبي،  كرى  من  الدواعش  طرد  عبر  ببعض،  بعضهم  الكرد 
بالد  في  الوطن  عن  البعد  أيّام  نابذين  أجمل،  بغٍد  يحلمون 
البوم ينعب  النفي، حيث كان سلطان  اليباب في شمال  الغربة 
البوم  يطردون  أحالمهم  في  وهم  كوباني،  سقطت  لقد  قائالً: 
الفجر  ساعات  في  الرصاص  بأصوات  المختلطة  والكوابيس 
في 25-6-2016، فهناك من يقول قائالً: إّن هناك أنباَء عن 
تحرير صّرين، لكن هناك صمت يتقّطعه صوت الرصاص، 
ال أحد يُعِلم اآلخر ما الذي يحصل؟ وال أحد يستطيع أن يفّسر 
ما يجري، فالهواتف التركيّة ال تعمل، وال هواتف سوريّة وال 
خطوط أرضيّة بعد كّل هذا الدمار الداعشّي، ليدرك من حالفَه 
الحّظ من الكوبانيّين الذين لم يدفعهم الفضول للخروج من البيت 
ليتلقّى أحدهم رصاصة غادرة من منهج الغدر، في فجر الغدر، 
أو ليكون الكسل من الخروج من البيت، أو الحذر، أو الصدفة.
المتقّطع،  الرصاص  هذا  معنى  ليفهم  السطح  من صعد  هناك 
ليرى سيارات هوجاء يتصاعد منها لهيب النيران العشوائّي، 
أولئك  من  تخرج  التي  أكبر  هللا  تكبيرات  منهم  بعضاً  ليسمع 
المتشبّهين بوحدات حماية الشعب، ليرى بعضهم الشعر الطويل 
المسلسالت  من  إاّل  يسمعها  لم  التي  الفصيحة  العربيّة  واللغة 
والسفّاح  أبيه  وابن  والحّجاج  أبي جهل  أيّام  تجّسد  كانت  التي 

والمنصور...
لتكتمل فصول المجزرة بعد أيّام من يوم الخميس الدامي، ليجدوا 
امرأة بلون الحجر الممشوق زبداً من طهر العودة، وطفلةً تقتات 
على الرصاص المنفلت من عقال الذئب، ورضيعاً يرضع من 
علقم الوحشية، ورجالً في السبعين من عمره أدرك أّن الجوع 
لم يستطع قّط أن يغتاله أمام طوابير اإلغاثة في سروج، لكن ما 
قتلَه ضعُف حيلتِه وهو يطارد الوهن بعد أن نفدَِت البراعم من 

اللون األسود الداعشّي التركّي الحاقد على اإلنسانيّة.
بعد  يشابهه ربيٌع  لم  الذي  اكتسى ربيع كوباني  أسودُ  لوٌن  إنّه 
أن عادت البسمة إلى شفاه الناس، بعد أن عادوا إلى موطنهم، 
أنّه  وبهتاناً  زوراً  القاتم  األحمر  األسود  اللون  ذاك  ليدّعي 
الوطن، أنّه الجبروت، أنّه يفكر عنك بحّرية اللحى والتابوت؛ 
بحّريّة القرآن الذي أّوله السلطان القميء بلونه القميء، ليجتّر 

ذئبية القرون الوسطى المطعّمة بغيالن الرأس والمال.
أّن  بانتظارها،  حلبجة  أّن  أيّاٍم  قبل  ُزفّت  التي  العروس  تعِ  لم 
والسلطة  الرعونة  سماء  إلى  تأملها  تاريخ  سيلغي  الرصاص 
والجسد، لم تدرك تلك الطالبة التي تحّملت أزيز الرصاص في 
حلَب، وهي تقدّم امتحاناتها أّن الرصاصة الطائشة قدُر الكردي 
دون  مواعيدها  وطيش  مأدبتها  تحّضر  مهاباد  أّن  َحّل،  أينما 
أّي موعد كان، لتسردَ لها حكاية األنفال من جديد، ولم تعِ تلك 
الممّرضة وأخَت الشهيد أّن الرصاصة الغادرة ستكون جزاَء 
صنيعها في مداواة الذئب، حيث كان الكّل متطلّعاً نحو السماء 
إاّل ذاك القابع في فندق الجحيم؛ يخّطط للذئب متى تحين ساعة 
الخضرة  ينتظر  الذي  الجَراد  كما  كوباني  في  ليصولوا  الندم؟ 

ليتسلّقوا القيعان.
تلك المرأة السبعينيّة التي لم يقتلها بْحُث الزوج عن لقمة وطٍن، 
بل اغتالتها يدُ السَواد المطلّي بالقار، وذاك الهارب من بطش 
الثعالب في الرقة ليلتقي به وهو يحتسي الموت بشراهة الباحث 
عن الحياة، وتلك العجوز التي تجاوز عمرها المئة وقد كانت 
شاهدة على اغتيال أسرة وذّريّة بأكملها، وتصبح من عمرها 
في العاشرة أّماً، ومن في الحادية عشرة أباً، ليصبح ذاك المنزل 
الذي كان يضّج باألقارب إلى بواٍر قْفٍر، إلى أرض جرداء ال 

حياة فيها. 
قّصة  وسبعين  مئتين  من  فأكثر  المأساة،  فصول  بعض  تلك 
الكرد،  على  انهالت  التي  المجازر  تاريخ  تلّخص  أن  تستطيع 
فّكي  بين  الكردّي  القدر  تاريخ  يسرد  أن  واحد  كّل  ليستطيع 
ذاك  ليبكي  لها،  وليس  له  ليست  دول  في  الصهر  أو  اإلبادة 
المقاتل وألّول مّرة بعد أن خاض كّل المعارك في كوباني ضدّ 
داعش ويقول: إّن هذا أسوأ مشهد رأيته في حياتي. فهذا جزٌء 
من فصول الملحمة التي تقول: سنظّل نناضل ونناضل، سنظّل 
كرداً، إنسانيّين، سنظّل نثبت للعالم أنّنا موجودون، ولسنا شيئاً 

كما تريدون أن نكون.
ما لم تستطع أن تفهمه تلك القوى المعادية للوجود الكردّي أّن 
أّن  الرغم  وعلى  وجودهم،  يمأسسوا  أن  استطاعوا  قد  الكرد 
بعضاً مّمن أراد العودة إلى كوباني لكنّه لم يعد من هول هذا 
الرعب، وعلى الرغم أّن بعض العائالت قد هاجرت، وتجدّدت 
نذور الغربة، لكن عاد الكثيرون بعد المجزرة، وصار استذكار 
بشنكال،  يذّكرنا  األسود،  اليوم  هذا  في  كوباني  أرواح شهداء 

وحلبجة، وديرسم... وقائمة المجازر التي تطول وتطول.
إّن الرماد أينَع وخرجت من تحته موارد تزأر، لتقول للذي ترك 
أرض الميعاد وابتعد عن الهوية، لتقول للسلطان الذي مازال 
يبني عرشه بالدماء، لتقول لجمهور المصفّقين من المجرمين 
الذين يشربون الدم بالمال: لن تفلحوا أيّها المجرمون، يا شاربي 
وكوباني ستظّل صامدة، وستظّل  كثيراً،  الدماء، وستسقطون 

شعلة روج آفا، لم تسقط كوباني ولّما تسقط ولن تسقط أبداً.

قراءة متأنية، في فكر القائد 
أوجالن

ومفهوم  الديمقراطية  األمة  نظرية  تنتمي 
إلى  للقائد أوجالن  الديمقراطية  الحضارة 
البراكسيس,  بفلسفة  يسمى  فلسفي  حقل 
وفلسفة البراكسيس هي مفهوم يقوم على 
المادية  القيم  بين  والمواءمة   الممازجة 

والقيم الروحية لإلنسان.
هذه  بين  الممازجة  مسألة  شكلت  لقد 
تاريخ  في  الرئيسية  اإلشكاالت  أحد  القيم 
فغالباً  والثورية,  االجتماعية  التحوالت 
ما كانت الكفة تميل لصالح أحد الطرفين 
التحول  هذا  أن  كما  معناه,  التحول  فيفقد 
على  المادية  القيم  صوب  يميل  كان 

األغلب.
إن صلب ومحور نظرية األمة الديمقراطية 
بشكل  ركزت  فقد  اإلشكالية  هذه  معالجة 
مسهب ودقيق في معالجتها, فدعوة القائد 
للعودة إلى المجتمع الزراعي النيوليتي أو 
إلى المجتمع الطبيعي ما هي إال صرخة 
للقيم  الكاسحة  الهيمنة  هذه  وجه  في 
الرأسمالية  الحداثة  رسختها  التي  المادية 
الى  أدت  التي  السادس عشر,  القرن  منذ 
االجتماعية  العالقات  وتفكك  تشظي 
الفلسفة  في  التفكيكي  االتجاه  وسيادة 

والتوجه صوب القطيعة التاريخية.
هذا االتجاه الذي بدأ ينمو ويسيطر فلسفياً 
الديمقراطية  االشتراكية  تيار  صعود  مع 
عام  الثانية  األممية  انهيار  أثر  على 
اإلصالحية  برنشتين  ونزعة   ,1914
واالنحراف المريع في مسار االشتراكية 
الديمقراطية  االشتراكية  قيم  نحو  المشيدة 

ذات الطابع االصالحي.
إن ما قام به القائد أوجالن ما هو إال وصل 
ما تم قطعة ومحاولة استئناف ذلك المسار 
بمعنى  الفترة  تلك  منذ  المقطوع  الثوري 
متجددة  رؤية  وفق  ولكن  المعاني  من 

وانتقادية.
ضمن  الديمقراطية  األمة  نظرية  تتحرك 

ثالثة دوائر أساسية:
الكردية  الدائرة  هي  (أ):  االولى  الدائرة 
والهم التحرري الكردي والمظلومية التي 
الخالص  وسبل  الشعب  هذا  على  وقعت 

من هذا الواقع .
اإلقليمية  الدائرة  هي  الثانية(ب):  الدائرة 
الحل  وسبل  األوسط  الشرق  دائرة  وهي 
ترتبط  والتي  المترابطة  قضاياها  لجملة 

جدليا بالقضية الكردية.
الدائرة الثالثة (ج): وهي الدائرة العالمية  
وهنا يتوقف القائد بشكل مسهب ومطول 
بشكل  التغيير  مهام  ويطرح  ومعمق 
السياق:  هذا  في  يقول  وواضح  صريح 
 , العالمي"  النظام  تصميم  إعادة  "يجب 
تشكيل  وهي  وواضحةٌ  فالمهمة صريحةٌ 

مركٍز في مواجهة المركز اإلمبريالي.
دفاعاً عن حضارة الشرق 

إنه  نجد  القائد  لفلسفة  الدقيقة  القراءة  في 
ناقش بشكل دقيق ومفصل كافة نظريات 
وفلسفات الغرب منذ القرن السادس عشر 
االختالالت  وبيّن  النهضة,  فلسفة  أي 
بين  كما  الفلسفات,  هذه  في  الواضحة 
إنها ليست إال تعبير عن مشروع الحداثة 
لهذا  اإليديولوجية  واألغطية  الرأسمالية 
عند  يتوقف  السياق  هذا  وفي  المشروع, 
ويدحضها  األوربية  المركزية  نظرية 
مع  نقاشه  خالل  من  وتفصيالً  جملةً 
هو  التاريخ  سقف  إن  اعتبر  الذي  هيجل 
حضارة اليونان وروما, وإن من يريد فهم 
هاتين  تاريخ  قراءة  إال  عليه  فما  التاريخ 

الحضارتين.
أما القائد فيرى عكس هذا فهناك حضارة 
الحضارتين  هاتين  من  أعمق  ومدنية 
الحضارة وهذه  تلك  لمدنية  امتداد  وأنهما 
يظهر  وهنا  السومرية,  هي  الحضارة 
عن  مدافعاً  بامتياز  شرقي  زعيم  القائد 

حضارة الشرق وقيمها.
   خريف الحضارة:

وأدبياً  فكرياً  قحطاً  التاريخ  يعرف  لم 
فعلى  الحالية,  مرحلتنا  تعرفه  كالذي 
صعيد الفلسفة ال نجد من يضاهي هيجل 
وعلى  ديكارت  أو  كنط  أو  ماركس  أو 
الصعيد األدبي ال نجد من يضاهي ماركيز 
أو ديستوفيسكي, فهناك تراجٌع واضٌح في 
ينسحب  وهذا  والمعرفية  الفكرية  السوية 

حتى على السياسة.
الديمقراطية  اآلن مع بروز نظرية األمة 
بدأت  الديمقراطية  الحضارة  ومفهوم 
الصدع  هذا  رأب  في  اآلمال   تنتعش 
وهذا الفراغ, فما قام به القائد أوجالن من 
أيضا  تندرج  ونظريه  فكرية  طروحات 
في سياق محاولته رأب الصدع وتوصيل 
واستئناف  الجانب,  هذا  في  قطعه  تم  ما 
رؤية  وفق  والثقافي  الفكري  المسار  ذلك 

انتقادية متجددة.
في  الكبار  السياسيين  المصلحين  إن 
الثنائي  التفكير  ذات  الغربية  الحضارة 
ذو  العموم  وعلى  بغالبيتهم  هم  التجريبي 
للحد  قدرات سياسية وتنظيمية ومفتقدون 
الفكر ويفتقد   يقدم  أما من  (الفكر),  األول 
للحدين الثاني والثالث غالباً ما كان ينتهي 
إلى الفشل السياسي وال يستطيع أن يعطي 
من  أما  بطولية,  أخالقية  نماذج  من  أكثر 
جمعوا تلك الحدود الثالثة (فكر , سياسة , 
تنظيم ) قد نجحوا في مشاريعهم السياسية 
غرامشي   , هيرتزل   , ماو   , (لينين  مثل 
األمة  نظرية  فهل  *ص*)  محمد   ,
أوجالن  القائد  ومنظرها  الديمقراطية 
هكذا  تقديم  في  اآلمال  ينعش  أن  يمكن 
والمعطيات  المؤشرات  كل  نماذج.... 

تشير إلى حدوث هكذا إمكانية.
مشروع النهضة:

قد يسأُل سائٌل ما هي النهضة التي نطلبها, 
وما هو مشروع النهضة ويخص من هذا 
الظروف  هذه  في  خصوصاً  المشروع 
عن  الحديث  يبدو  وهل  نعيشها,  التي 

مشروع النهضة حديٌث ترفي.
عليها  ولنا  حالياً  التساؤالت  هذه  نترك 

عودة.
لقد بدأت معالم النهوض األوربي مع توما 
استفاد  الذي  االكويني  (1198-1126) 
 - (القلب  لإلنسان  رشد  ابن  تقسيمية  من 
والعاطفة,  الدين  يساوي  القلب  العقل) 
محاوالً  والعلوم  الفلسفة  يساوي  العقل 

إقامة مصالحة بينهما أي العقل والقلب.
لقد انتشرت أفكار القس توما االكويني في 
أوربا أنتشار النار في الهشيم, أسست لها 
المدارس والحركات ليأتي القرن السادس 
المرحلة  تلك  ثمار  أوربا  لتحصد  عشر 
النهضة  ولتكون  الرجل  هذا  وتأسيسات 
يومنا  حتى  العالم  أذهلت  التي  األوربية 

هذا.
افتقدت المنطقة لفكٍر ينبُع من واقعها  لقد 
وظروفها وحاجاتها, بل اعتمد الفكر لدينا 
على االستيراد وحتى االستيراد لم نستطع 
تكييفه وإلباسه ثياب محلية, بل تم التعامل 
محاولة  وتمت  دوغمائي  بشكٍل  معه 
ميكانيكي,  بشكٍل  الواقع  على  إسقاطه 
يطورها,  ولم  الماركسيه  أخذه  فاليسار 
الفكر  مدارس  من  أخذوا  والقوميون 

القومي األوربي ولم يطوروها,
 فكان الفشل بتحقيق مشروع النهضة على 

الصعيد القومي والتنموي.
الشعبين  مع  حصل  ما  هذا  األقل  على   
العربي والكردي فمفكرونا لم يتعاملوا مع 
االكويني  توما  تعامل  كما  المستورد  هذا 

مع فكر ابن رشد. 
نظريةً  لدينا  أصبح  أنه  هو  قوله  أريد  ما 
تاريخنا,  ومن  واقعنا  من  نابعين  وفكراً 
وهذا الفكر هو نظرية األمة الديمقراطية 
للقائد أوجالن, إنها نظرية متكاملة تبحث 
الفكر والسياسة والمجتمع واالقتصاد  في 
تأسيسات  اعتبارها  ويمكن  والبيئة, 

وترسيمات  لمشروع نهضوي في المنطقة 
إذا ما تم قراءتها بشكٍل دقيٍق وصحيح. 

وطروحات  أفكار  هناك  قائٌل  يقوُل  قد 
الواقع  من  تغير  لم  ولكنها  كثر  لمفكرين 

شيء.
هذه  إن  أقول  طروحات  هكذا  على  للرد 
النظرية,  مستوى  إلى  ترتقي  ال  األفكار 
عبد  محمد  طروحات  اعتبار  يمكن  فال 
العربي  الوعي  من  موقفه  في  الجابري 
نظرية, بل هي طروحات تستحق القراءة, 
أمين  سمير  كتابات  اعتبار  يمكن  وال 
اعتماداً  تحلل  ألنها  نظرية  االقتصادية 
على النظرية الماركسية, وال يمكن اعتبار 
طروحات مهدي عامل في (نمط االنتاج 
الكولونيا لي ) ترتقي إلى مستوى النظرية 
ألنها تحلل أيضا وفق المنهج الماركسي.

ليس القول بالشرعية العلمية لهذه النظرية 
المعطيات  بصحة  إقرار  مجرد  تلك  أو 
لهذه  العلمية  الشرعية  بل  فيها,  الواردة 
العناصر  بموقع  تتحدد  تلك  أو  النظرية 
التي  السببية  العالقات  ضمن  الصحيحة 
فتعمم  الظواهر,  بين  النظرية  هذه  تقيمها 
الملموس,  الواقع  في  جوهرٌي  هو  ما 
يرتقي  نجده  القائد  فكر  في  التدقيق  وعند 
انطباقه  سياق  في  النظرية  مستوى  إلى 

وتحقيقه شروط النظرية.
خياٌر  إال  المنطقة  أبناء  أمام  يوجد  ال  إذاً 
القومي  التفكير  حالة  تجاوز  وهو  واحدٌ 
يمكُن  ال  إنه  االقتناع  وعليهم  الضيق, 
لقوميٍة أو لشعٍب واحٍد النهوض بالمنطقة 

إال من
يعكس مصالح   خالل مشروعٍ حضاريٍ 
وتطلعات كافة مكونات المنطقة, وأظن إن 
المظلة  هو  أوجالن  القائد  وفكر  مشروع 
سار  فكما  وحلم,  رؤية  لهكذا  الجامعة 
في  مشاربهم  مختلف  على  المنطقة  أبناء 
يوم من األيام خلف القائد الكردي صالح 
الدين األيوبي لتحرير بيت المقدس, يمكن 
القائد  فكر  خلف  المنطقة  أبناء  يسير  أن 
الكردي عبدهللا أوجالن مسترشدين بفكره 
في إنجاز مشروعه النهضوي التحرري.

وإجراءات  شروطاً  يتطلب  األمر  ولكن 
منها:

1- إنشاء أكاديمية أو مركز بحثي مختص 
بدراسة وتعميق الدراسة بهذا الفكر.

بها  تكتب  فصلية  دورية  إصدار   -2
االهتمام,  ذوي  والمثقفين  الفكرية  النخب 
تكون  العالمي  المستوى  من  أمكن  وإذا 
ومناسبة  والمجال,  الفكر  هذا  لنشر  منبر 
حالة  ينتج  عالمي  حوار  عملية  إلطالق 
السبات  حالة  من  العالم  تخرج  فكرية 

والكسل الفكري الذي يعيشه.
3- العمل على عقد ندوة فكرية يتم دعوة 
الباحثين في العلوم االجتماعية والسياسية 
يتم  مؤتمر  بمثابة  الندوة  هذه  تكون  إليها 
الخروج من خالله باستنتاجات وقرارات 

وعلى ضوء التجربة المقامة.
في الختام أظن إنني بحاجة لالعتذار للقائد 
ألنني خضت في فكره والخوض في فكر 
تستطع  لم  إذا  البحر  في  كالخوض  القائد 

السباحة به ستغرق. 
عميقة  نظرية  معرفة  ككل  القائد  عمل 

يستفز الفكر ويتحداه,
أسئلة  طرح  تعيد  أن  على  يجبرك  إنه   
تقديم  من  فرغت  إنك  ظننت  نفسك  على 
اإلجابات عنها, فمن ينتهي من قراءة فكر 
القائد بعمق ليس كمن لم يقرأه, وفي فكره 
المتحدي يوجد أسلوب ومعالجة متحديين 
منطق  إن  القارئ  سيجد  لهذا  وهجوميين 
إلى  االرتقاء  يتطلب  القائد  فكر  مناقشة 

أسلوبه في المعالجة  ....

إبراهيم الثالج

سيهانوك ديبو
األوسط؛  الشرق  أبناء  نحن  نعانيها  التي  مشاكلنا  إحدى 
وجميع  والكردي  العربي  أغلبهم  في  سوريا  أبناء  ومنهم 
المكونات القومية والدينية والطائفية في سوريا عدم تعرفنا 
تشهير  كأسلوب  استعماله  أو  الخاّلق  بشكله  النقد  على 
بغرض الحط من الجهة التي يُراد نقدها قوة كانت أْم حزباً 

أم مؤسسة أْم شخصاً؛ 
ال لشيء إنما للنيل منه/م. ومثل هذه المشاهدة يتم تلمسها 
الزرقاء-  الصفحة  على  المبذول  الجهد  في  ببساطة 
الفيسبوك. أشبه أن يكون نزال العطب أو الدم، أو مسابقة 

َجْرّيٍ غير معدة باالنتهاء.
السوريون في أزمتهم؛ بدى أغلبهم؛ بدون أعين إْذ كانت 
عقولهم غير مسموح لها بالتفكير الكلي أو بالتفكير الجزئي 
ويبدو  البعث.  سلطة  فترة  طول  من  األحوال  أحسن  في 
في  سلبياً  تأثيراً  ترك  قد  العقل  باستخدام  السماح  عدم  أن 

الوظائف المسندة للعيون،
 وكما نالحظ اليوم بأن السوري- أغلبه- ينظر إلى أزمته 
بعيون غيره. للرأي المخالف لذلك نقول: إذاً ما مبرر طول 
هذه األزمة وتعميقها المستمر في كل يوم تُتْرك فيها سوريا 

بال حل؟ 
من المؤكد بأنها مؤامرة خارجية على سوريا ولكن؛ من 
المؤكد بدأت أول ما بدأت كمؤامرة في داخل سوريا بطرفين 
أما  االستبدادية.  والمعارضة  االستبدادي  النظام  داخليين 
اليوم وبعد تحجر العقول وِعماِء العيون وصّمِ اآلذان نرى 
أو  العروق  المرور في  َهّمِ  تَتَفَْولَذ دون  بدأت  القلوب  بأن 
فقط في عروق دون غيرها. إن معركة تحرير ريف الرقة 
التشيؤ  وكميّة  السوري  الموقف  بشاعة  أظهر  الشمالي 
واالغتراب بين مكوناته وحالة متقدمة من الفراق؛ مشكلة 
أو حتى  أو نصفهم  السوريين  كبيرة حينما تطمأن غالبية 
ثلثهم بوجود داعش واحتالله الرقة وتفضيلهم لهذا الوجود 
غير األخالقي وغير السياسي إذا كان األمر متعلق بتحرير 
يتم على يد إحدى المكونات السورية أي الكرد والمتحالف 
معهم والمتحالفين معه في قوات سوريا الديمقراطية- قسد، 
أمٌر وصل إلى حد التصفيق حين السماع بوصول قوات 
النظام إلى الحدود اإلدارية للرقة من جهة السلمية. ومشكلة 
أكبر وقد تكون بدون حل حينما لم يتجاوز عدد المستنكرين 
األلف من أصل ماليين السوريين لعمليات التطهير العرقي 
ضد الُكرد في تل عرن وتل حاصل من قبل جبهة النصرة 
وبعض الفصائل المعلنة عن نفسها بأنها كتائب من الجيش 

الحر – كذبة كبيرة كانت هذا الجيش الحر. 
حتى  وبغيرهما  بهما  السوريين  أغلب  يسمع  لم  ربما  بل 
اللحظة. طرح هذه المسألة في هذا الوقت ال عالقة له ببيان 
العالقة  إنما كل  أو ُعصاب جمعي  بِِرهاٍب  أو  المظلومية 
بالحلول التي تلوك في حديث الحلول السوري والمستقرة 
المواطنة  أو  كالمساواة  القديم؛  كالعرجون  لسانهم  على 
الالمركزية  في  المستجد  العهد  ألصحاب  أو  التعددية  أو 

اإلدارية.
 وأنها ستصبح مشكلة أشبه بالطالق لما يحدث اليوم في 
واختطاف  الشهباء  مناطق  والمدينة وعموم  وريفها  منبج 
بشكل  أسمائهم  مقيّدة  منهم   900 شخص  ألفي  من  أكثر 
رسمي في خانة المعتقلين في سجون اتخذتها داعش بأنها 
السجون، والعشرات أغلبهم من الُكرد قد أعدمهم التنظيم 
فقط ألنهم من الكرد، هذا دون غير اآلالف من أهالي منبج 
الذين باتوا متروكين في العراء في ظروف استثنائية تفوق 

قدرة الرضيع والطفل والعجوز والنساء على العيش فيه؛
أو موقف  بيان  في  بهم  التذكير  أو  يتم ذكرهم  أن   ودون 
أو مقابلة صحفية أو حتى في تدوين بوست على الصفحة 
الزرقاء؛ ويطل أحدهم كعيّنة ونموذج للمعارضة - تكّرش 
حتى عاد دون رقبة- محسوب من (فطاحل) هذه المعارضة 
َمْن  المعتوه  أيها  ثانية!!  بإقامة إسرائيل  أنه لن يسمح  في 
منَا يتراكض كي يكون ذيل هذه اإلسرائيل التي هددتموها 

لنصف قرن مضى أو أكثر بكثير وأن تكون في البحر،
وقنصليات  سفارات  سوى  العربي  المواطن  يرى  وال   
أية  وعن  هذا  هراء  أيُّ  بلدانها.  في  إلسرائيل  وقواعد 
تشكيل  عن  يُعلَن  وذلك  ذاك  من  بدالً  تتحدثون؟  مواطنة 
كتيبة باسم (سمرقند) وبحسب بيانها أن ستقاتل الوحدات 
السوري  عالقة  ما  وآخرين...  النظام  وقوات  (الكردية) 
السلطان  كتيبة  تسمى  بما  السوري  عالقة  وما  بسمرقند؟ 

مراد؟ وما عالقته بالنصرة؟
 وبداعش؟ وجيش اإلسالم وجيش السنة؟ وبأكثر من ألف 
اسٍم وحدها القائمة األردنية تحتوي عليها جميعاً ويعرفها 
قبلهم السوريين ولكنهم ال يروونها وال يعقلونها وال قلوب 
العمى  إنه  المقاريَح.  الِقبُّ  هذه  تنبض كي تطرح  سورية 

الذي تحدث عنه خوسيه ساراماغو؛ 
التي تحدث عتها أوجالن حينما  الواهمة  المجتمعات  إنها 
تنحو منحى النمطية فتصبح أكثر شذوذاً ويصبح معتنقيها 
أكثر وهماً حتى درجة االختالط. سمرقند الكتيبة؛ مصيبة 
ووهم  الجوفاء  وبالبيانات  وبالمقاصد  والمعنى  االسم  في 
البدائية  البدئية  القوموية  النمطية  بالنسبة لحّراس األنظمة 
أن  سمرقند  كتيبة  شاكلة  على  من  يصبح  كي  تتوهم  بأن 
تتسيّد المشهد السوري أو تقوده نحو الحل الذي يناسب ما 

تبقّى من عقلها؛
زمن  في  عبيداً  يجدوا  أن  يحرصون  اإلقطاع  بقايا  إنهم   
هذه الحرية التي تبدو كقرص شمس في يوم صيفي مثل 

حزيران السوري.   
سورياً؛ كتيبة سمرقند ال تختلف كثيراً عن مسلسل سمرقند 
المأخوذ بتصرف كبير عن رواية سمرقند ألمين معلوف 
في العام 1988، من حيث أن الرواية األصلية تتألف من 
أربعة كتب هي: الكتاب األول (شعراء وعشاق)، والكتاب 
(نهاية  الثالث  والكتاب  الحشاشين)،  (فردوس  الثاني 

األعوام األلف)،
في  تَِرد  الرواية  أن  إاّل  تائه)؛  (شاعر  الرابع  والكتاب   
زمنين تاريخيين  تتمحور أوالها على ثالث أشخاص هم 
عمر الخيام وحسن الصباح ونظام الملك، أما الثانية فتبدأ 
الباخرة  غرق  حتى  لوساج  عمر  بنيامين  الراوي  بزمن 
مسلسل  عن  تختلف  سمرقند  رواية  وأن   .1912 تيتانيك 
الخزوز،  إياد  وإخراج  البطوش  محمد  تأليف  سمرقند 
الصباح  حسن  يضع شخصية  أن  المخرج  يحاول  والذي 
كي تكون محورية وبدرجة أقل عمر الخيام رومنسي حالم 

ونظام الملك كرجل دولة.
 وهي باألساس مقاربة بين ما يحدث اليوم وبين ما حدث 
تاريخاً أو وضع الجذع على جذره التاريخي، وتبيان الفساد 
وتظهر  التي تحتمل أساساً  والتسلط واالستبداد والعبودية 
أو  غيرها  ل  تحّوِ التي  النمطية  المجتمعات  لكل  كأساس 
تريد تحويل المختلف إلى عبيد وجواري في أسواق نخاسة 
(مجتمع األنظمة النمطية المرجو). ويمكن االستدالل من 
العنف  ظاهرة  أصل  المسلسل  أو  الرواية  سواء  كليهما 
والتضحية  االنغماسية  المجموعات  بدايات  وظهور 
وأيّاً  االنتحارية.  بالعمليات  تسمى  ما  وظهور  بالمقربين 
كانت الفكرة التي يتلقفها مشاهد مسلسل أو رواية سمرقند 
السوري ليصل بأن االستبداد كظاهرة تؤدي إلى اإلرهاب 
في سبيل  ليس  بينهما ومنهما  الُمراقة  الدماء  كواقعة وأن 
كان  وأياً  السلطة،  إلى  الوصول  سبيل  في  وإنما  التغيير 
الواصل منهما إلى الكرسي فلن يكن الجالب للحق وللعدالة 

ولألمن؛ بل على حساب فئات أخرى.
 بالرغم من أن مشكلة أو أزمة أو الحرب السورية باتت 
في معرض االدراك التام بها؛ لكن يصر السوري؛ الذي 
لم يسمح له من استخدام أجزاء كبيرة من عقله في زمن 
أزمته  في  ورؤيته  رؤاه  معظم  وفقد  البعثي  االستبداد 
كما  أمامه  المتشكلة  الحلول  يرى  ال  أن  على  األخيرة؛ 
الحل  بنموذج  المتمثل  سوريا  شمال  آفا-  روج  في  حالها 
الديمقراطي.  الفيدرالي  النظام  صيغة  في  الديمقراطي 
السوري الذي ال يرى من رواية ومسلسل سمرقند سوى 
من  المتدفق  بالكم  ظاهر  وهذا  الخيام؛  عمر  شخصية 
أشعاره وكأنه اكتشف من جديد؛ سوريٌّ لن يتعرف على 

الحل الديمقراطي بيسر وبسهولة.
 حيث من المفترض أن يرى اآلخرين واألمور والمسائل 
التي  والسلطة  السلطة  تقر  التي  الدولة  أيضاً:  األخرى 
تصون الدولة؛ فكرة اإلرهاب والعالقة التاريخية –ربما- 
النمطيتين  بين  التناقض  من  بالرغم  والرقة  (ألموت)  بين 
تقتل  التي  النمطية  وفكرة  بينهما؛  التاريخي  والتناحر 
والسعي  المغيّب  الكل  فكرة  الكل؛  على  وتتحايل  األلوان 
على إيجاده في شكل الصيغة التي تضم وتسع الجميع كما 

في فكر األمة الديمقراطية.
الميزوبوتاميا  إلى  وإنما  سمرقند  إلى  تحتاج  ال  سوريا 
وهاللها الخصيب؛ إنه أوان العهد الديمقراطي في عصر 

األمم الديمقراطية.  

سمرقند: 
المسلسل 

ً والكتيبة؛ سوريا

ميشيل كيلو و الكرد بين لغة التهديد و ذهنية العبيد
منير شيخي

متابع  أي  على  خافيا“  يعد  لم 
مر  التي  الدراماتيكية  للتحوالت 
كيلو  ميشيل  الزئبقي  الكائن  بها 
ليبرالي  عروبي  (ديمقراطي)  من 
البعثي  للفكر  إصالح  (رائد)  إلى 
في  األسد  حافظ  من  الموروث 
في  األسد  بشار  وريثه  عهد  بداية 
ما سمي بربيع دمشق التي أزهرت 
مقاالت و رؤى و سجاالت فكرية 
الصحف  كل  صفحات  على 
و  تشرين  من  السورية  الرسمية 
و  منجسم  إلى   ، الثورة  و  البعث 
رياض  شقه  الذي  بالخط  مقتنع 
بداية  في  المسلمين  شقفة لإلخوان 
التي  الحرب األهلية في سوريا و 
مئات  أرواح  اآلن  حتى  حصدت 
هجرت  و  السوريين  من  األالف 

الماليين.
لعبد  الملحوظ  لتحوله  وصوال“ 
السلطان  حظيرة  جوقة  في  ذليل 

كل  مرددا“  أنقرة  في  التركي 
الكرد  ضد  أردوغان  إفتراءات 
سواء  الكرد  تواجد  أماكن  كل  في 

شمالي كردستان أو في روجأفا .
يستخدمها  التي  لللغة  المراقب 
من  المرفق  الشريط  في  كيلو 
تاريخي  وجود  خالل رفضه ألي 
أصيل للشعب الكردي في روجأفا 
هو  يسميها  ما  و   – كردستان 
الدولة  بأراضي  الشوفينية  بذهنيته 
المستنقع  هول  يدرك  السورية، 
النتن الذي يتمرغ فيه دعاة سوريا 
سوريا  قضايا  مع  تعاملهم  و  الغد 
تناقش و تحل  لم  إذا  التي  الشائكة 
كفيلة  فأنها  بروية  و  ثاقبة  برؤية 
و  الخالف  لتسعير  وقودا“  لتكون 
مما  السوري  الداخل  في  الشقاق 
حلول  إليجاد  إمكانية  اي  يعقد 
مستدامة للمعضلة السورية و يهدد 
أمكانية  أي  قاسي  و  مباشر  بشكل 
للعيش المشترك و األمن بين أبناء 

الوطن السوري بشكله الحالي.
اللغة الهجومية التي يستخدمها كيلو 
على  تستند  المرة  هذه  الكرد  ضد 
الجماعات  لموقف  واضح  تبني 
تعيث  التي  و  المسلحة  اإلرهابية 
منذ  السوري  بالداخل  فسادا“ 
التركية  الدولة  و  سنوات  خمس 

الداعمة لهم.
المتسارعة  اإلنتصارات  ما  و 
قوات  تحققها  التي  النوعية  و 
سوريا الديمقراطية و مجلس منبج 
الجوهري  السبب  إال  العسكري 
داعمي  يثير  الذي  الرئيس  و 
حتى  يفقدهم صوابهم  و  اإلرهاب 
البائسة  المواقف  هذه  على  يقدموا 
الساذج  التنكر  أو  الكرد  كتهديد 
روجأفا  في  التاريخية  لحقوقهم 
للبعض  يحلو  ما  او  كردستان 

بتسميتها بكردستان سوريا.
و  تاريخية  وثائق  يملكون  الكرد 
سياسية و حتى واقعا“ ديموغرافيا“ 

متأصال“ لم تستطع كل الحكومات 
بكون  تغيريها  من  العنصرية 
هي  عليها  يعيشون  التي  االرض 

جزء من كردستان الكبرى.
و  كيلو  صراخ  كثرت  أن  يبدو 
باإلئتالف و رواد  المتمثلة  جوقته 
من  هو  األردوغانية  الحظيرة 
يحدثه  و  أحدثه  الذي  األلم  شدة 
و  روجأفا  في  الكرد  أنتصارات 
في  ربما الحقا“  و  شمالي سوريا 

عموم الجغرافيا السورية.
إذا كان ميشيل كيلو و من يسانده 
الكرد  ظهر  قصم  على  قادرين 
جهد  أي  يدخروا  ال  أن  فعليهم 
ذلك  يدخرون  ال  هم  و  ذلك-  في 
صوابية  يدركون  فالكرد  أصال“- 
تعصف  التي  المرحلة  أهمية  و 
بالمنطقة و لن تقف قوة مهما عظم 
عائقا“  تشكل  تكون  أن  من  شأنها 
لرسالتهم  و  لهدفهم  بلوغهم  أمام 
اإلرهاب  أشكال  كل  دحر  هو  و 

المتمثل بداعش من جهة و بالقوى 
المساندة له من جهة أخرى.

نشعر  و  نحزن  يجعلنا  ما  لكن 
أي  صدور  عدم  هو  بالدهشة 
تجاه  اإلئتالف  أكراد  من  موقف 
حلفائهم  و  أعضاءه  إفتراءات  كل 
الشعب  حق  على  العنصريين 
التاريخي  تواجده  و  الكردي 
روجأفاي  التاريخية  أرضه  على 
يعنيهم و  يعد  لم  كأنه  كردستان و 
بيان  بإصدار  لو  و  غيرتهم  يثير 
ماء  على  للحفاظ  إلكتروني  تنديد 

أوجههم.


