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الرئيس المشترك لالتحاد الديمقراطي في غالسكو االسكتلندية
االسكتلندي  البرلمان  من  رسميٍة  بدعوٍة 
لحزب  المشترك  الرئيس  مسلم  قام صالح 
الثالثاء  يوم   PYD الديمقراطي  االتحاد 

بزيارٍة إلى مدينة غالسكو االسكتلندية،
 وذلك إلجراء بعض اللقاءات مع المسؤولين 
األوضاع  حول  االسكتلنديين  والبرلمانيين 

الراهنة في روج آفا و سورية.

 وفور وصوله ألتقى مسلم بهنر كوباني ممثل 
حزب االتحاد الديمقراطي في اسكتلندة، ثم 
و  البرلمانية  الشخصيات  من  العديد  ألتقى 
باإلضافة  اسكتلندة،  في  البارزة  السياسية 
المتواجدة  الكردستانية  الجالية  أبناء  إلى 
يلقي  أن  المقرر  من  أنهُ  أن  كما  هناك, 
محاضرة في مقر البرلمان االسكتلندي، و 
يجري العديد من اللقاءات حول الوضع في 

روج آفا و سوريا.

بطُل سباحة استرالّي ... في صفوف الـ YPG لمحاربة 
داعش

الواليات المتحدة لن تتخلى عن الكرد 
... تقول مسؤولة كبيرة سابقة

الكرد والمنتدى االستراتيجي العربي الذي يستشرف
 مستقبل العالم 2017

الشيخ  السمو  صاحب  ورعاية  بتوجيهات 
رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد 
دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
وبعد انطالق أعمال المنتدى االستراتيجي 
دبي  الجاري في  يوم 14 ديسمبر  العربي 
سياسياً  العربي  والعالم  العالم  حالة  لبحث 
واقتصادياً، وتحليل التحديات والفرص التي 
ستواجه العالم على المستويين االقتصادي 

والسياسي في 2017.
هذا وتأتي في طليعة برنامج المنتدى جلسة 
البريطاني  الوزراء  رئيس  من  كل  يقدمها 
وكالة  ومدير  كامرون،  ديفيد  السابق 

األمريكي  الدفاع  ووزير  االستخبارات 
حالة  يستشرفان خاللها  بانيتا  ليون  سابقاً، 
سيتم  حيث  القادم،  العام  في  سياسياً  العالم 
التحديات  أبرز  على  الجلسة  في  التركيز 
السياسية التي ستواجه العالم في العام المقبل 
والتوقعات التي ستتخذها الدول المختلفة في 
مواجهة هذه التحديات. وتدير الجلسة بيكي 

.CNNأندرسون من قناة
وزير  من  كالً  المنتدى  يستضيف  كما 
فهمي،  نبيل  السابق  المصري  الخارجية 
غسان  البروفسور  السياسي  والمفكر 

سالمة،... التتمة )ص3(

أن تحيا وتموت في روج آفا:  
كل  االسترالي  السباحة  بطل  منحها  كيف   

شيء ليتحدى داعش في سوريا؟
للكفاح  في مواصلٍة  ميشيل وكيث هاردينغ 

الكردي بعد وفاة ابنهما.            
في شهر حزيران / يونيو من عام 2015 
مكالمة من  هاردينغ"  "ميشيل وكيث  تلقت 
ابنهما في شرق سوريا..." رييس "، البالغ 
من العمر 23 عاماً وبطل السباحة السابق، 
الذي كان قد ذهب لقتال تنظيم داعش جنباً 
إلى جنب مع المقاتلين الكرد قبل شهري...

التتمة )ص3(

األمريكي  الدفاع  وزير  مساعدةُ  َحْت  َصرَّ
الواليات  بأن  لونغ"  بيث  "ماري  األسبق 
المتحدة لن تتوقف عن دعم القوات الكردية 

في سوريا والعراق رغم معارضة  تركيا.
الكافية  الدالئل  من  الكثير  هناك  أن  "اعتقد 
والعراق  سوريا  من  كل  في  الكرد  بأن 

يشكلون القوى القتالية األكثر فاعلية"، 
هذا ما ذكرته لونغ لصحيفة حرييت في روما 
عندما ُسئِلَْت فيما إذا كان الرئيس المنتخب 

دونالد ترامب... التتمة )ص3(

الُكرد ال يغدرون 
وال يحملوَن 

الحقَد ألحد .... 
والشيخ مقصود 

خيُر دليل

Ehmed: Pirojeya demokratîk pîlana Tirkiyê asteng dike

KNK'ê -bi hêviya aştî, azadî û biratiyê Cejna Êzî pîroz kir.
Konseya Rêveber a Kongreya 
Neteweyî ya Kurdistanê (KNK( 
bi wesîleya Cejna Êzî peyamek 
weşand û bi hêviya aştî, azadî 
û biratiya gelan, cejn li civaka 
Êzidî, gelên Kurdistanê û teva-
hiya mirovahiyê pîroz kir.
KNK'ê bal kişand ser girîngiya 
cejnan li nava hemû baweri-
yan û destnîşan kir, ku divê 
Cejna Êzî weke kevneşopiya 
xwedîderketina li bawerî û çan-
da welat bê dîtin.
KNK'ê diyar kir, pîroziya 

van cejnan di roja îro de ji bo 
bawerî û çanda Êzîdiyatiyê hê 
watedar e û got, "Ji ber ku ev 
ҫanda qedîm bi her awayî di 
bin metisiyeke mezin de ye. 
Girîng e civaka Kurdên Êzidî, 
bi taybetî Êzidiyên li derveyî 
welat, bawerî û çanda xwe 
biparêzin û xwedî lê derkevin."
Konseya Rêveber a KNK'ê 
bibîr xist, ku Şengal berî niha 
bi salekê hatiye rizgarkirin û 
wiha dewam kir: Dem dema 
vegera welat e. Dema avaki-

rina Şengalê ye. Tê xwestin û 
pêwîste nasnameya Êzidiyatiyê 
li Şengalê bê parastin. Pêwîste 
di nava Federasyona Kurdistanê 
de civaka me ya Êzidî bi awayekî 
xweser xwe bi rê ve bibe."
KNK'ê di dawiya peyama 
xwe de bang li tevahiya gelê 
Kurdistanê, civaka Êzidî û 
dostên gelê Kurd kir, ku ji bo ji 
nû ve avakirina Şengalê bikevin 
nava tevgerê û bibin alîkar, ku 
Êzidî li cih û warên xwe vege-
rin.

Pêngava Xezeba Firatê di 
qonaxa duyemîn de ye

Siko : Lidarxistina Kongreya Netewî pêwîstiye

Sekreterê Giştî yê Partiya 
Demokratîk a Kurdistanê û 
Endamê Meclîsa Zagonsaz a 
Kantona Cizîrê Ebdulkerîm 
Siko got ku pêwîst e kurd 
yekîtiya xwe ava bikin û da 
zanîn ku divê di zûtirîn dem de 
Kongreya Netewî ya Kurdistanê 
bê lidarxistin.
Ebdulkerîm Siko derbarê ban-

ga KCKʹê ya ji bo lidarxis-
tina Kongreya Netewkî ya 
Kurdistanê gut :ʹKongreya 
Netewî pêwîstiyekeʹ u da 
zanîn ku lidarxistina Kong-
reya Netewî pêwîstiyek e û 
wiha dom kir: ʺGelê kurd rastî 
gelek êrîşên dijwar û terorîst 
hat. Terorîstan xwestin kurdan 
parçe bikin. Dereng mayîna li-
darxistina Kongreya Netewî dê 
bandorê li tevahiya gelê Kurd 
bike.
 Divê kongire bê lidarxistin 
û lêvegera siyasî ya kurdî bê 
avakirin.ʺ
Siko, destnîşan kir ku lidarxis-
tina Kongreya Netewî dê gelek 

biryarên girîng bi xwe re bîne 
û wiha dom kir: ʺBi kongreya 
netewî dê biryara hemû partiyên 
kurdan bibe yek. Di kongreyê 
de dê hemû pirsgirêkên asê 
mane bêne çareserkirin.ʺ
ʹYekîtiya kurdan dê bersiveke 
tund li dijî Tirkiyê û çeteyan beʹ
Sekreterê Giştî yê Parti-
ya Demokratî Kurdistanê û 
Endamê MEclîsa Zagonsaz ê 
Kantona Cizîrê Ebdulkerîm 
Siko da zanîn ku lidarxisit-
na kongreya netewî bersiveke 
tune li dijî hemû êrîşên dewleta 
Tirk, çeteyan û hemû dijminên 
gelê kurd e û wiha dom kir: 
ʺLidarxistina Kongreya Netewî 

dê hewldanên dewleta Tirk a 
kurdan bêne beranberî hev vala 
derbixe, di heman demê de dê 
gaveke erênî be ji bo fedraliya 
demorkatîk a Rojava-Bakruê 
Sûriyê.ʺ
Silo bûyer û idîayên şewitandi-
na ala herêmê ya li Rojava bibîr 
xist û wiha dom kir: ʺDijberên 
gelê kurd pîlan kirin ku kuran 
berdin hev. Ew naxwazin gelê 
kurd bikin yek. Heger gelê kurd 
bibe yek dê hemû êrîş û pîlanên 
têne kirin vala bêne derxistin. 
Divê hemû parstiyên siyasî di 
zûtirîn dem  de ji bo lidarxisita-
na kongreya netewî kar bikin.ʺ 
ANHA

Emînoglû: Kurd bi yekîtiya neteweyî re wê bibe hêza sereke ya 
Rojhilata Navîn

Hevseroka MSDʹê Îlham Eh-
med diyar kir ku geşedanên 
li Sûriyê di çarçoveya 
lihevkirinên navdewletî de pêk 
tên û got armanca Tirkiyê ew e 
ku axa Sûriyê dagir bike û pi-
rojeya Federaliya Demokratîk 
a Bakurê Sûriyê derbe bike. 
Meclîsa Sûriya Demokratîk 
(MSD( bi rûspiyên herêma Til 
Koçer re civiyan.
 Di civîna ku li Mala Gel a Til 
Koçer de hate lidarxistin de, 
rewşa dawî ya herêmê hat nir-
xandin.
Hevseroka MSDʹê Îlham Eh-
med, Endamên Desteya Sero-
katiya MSD′ê Hikmet Hebîb û 
Îşoi Goriya, Endamê Desteya 
Siyasî Ebdulqadir Miwehed 
û Newal El-Mezîd, her wiha 
bi dehan rûspiyên herêma Til 
Koçer û nûnerên TEV-DEM û 
saziyên civakî beşdarî civînê 
bûn.

Civîn bi rêzgiritinê destpê kir û 
paşê Hevseroka MSDʹê Ilham 
Ehmed axivî û bal kişand ser 
geşedanên siyasî yên di herêmê 
de û berxwedana şêniyên Bakurê 
Sûriyê ya li dijî komên çete yên 
girêdayî dewleta Tirk.
Ilham Ehmed jiyana hevbeş û bi-
ratiya gelan a di herêmê de bibîr 
xist û wiha dom kir: ʺRêjîma 
Baas her dem dixwaze di navbe-
ra pêkhateyan de nakokiyan der-
bixe. Bi vê yekê dixwazin ew-
lekariya herêmên Bakurê Sûriyê 
û bi taybet li herêma Cizîrê 
binpê bikin. Têkiliya di navbera 
pêkhateyên herêmê dîrokiye.ʺ
Ilham Ehmed di berdewama 
axaftina xwe de bal kişand ser 
rewşa Helebê û destwerdana 
Tirkiyê di Bakurê Sûriyê de û 
wiha domand: ʺRêjîm texmîn 
dike ku bi girtina Helebê dê..
br....(2(

Qonaxa duyemîn a Pêngava 
Xezeba Firatê, li gundê Şabdax 
ê bajarokê Silûkê yê Girê Spî 
bi civîneke çapemeniyê hate 
ragihandin.
Bi qonaxa duyemîn re wê 
rojavayê Reqayê ji çeteyên 
DAIŞ'ê bê paqijkirin û bajar 
bê dorpêçkirin. Di vê civîna 
çapemeniyê de daxuyanî 
ji aliyê Berdevka Odeya 
Çalakiyê ya Pêngava Xezeba 
Firatê Cîhan Şêx Ehmed ve hat 
xwendin. Ehmed da xuyakirin, 
ku piştî rizgarkirina bajêr wê 
rêveberiya sivîl ji aliyê gelê 
Reqayê ve bê avakirin.
Ehmed da zanîn, di qona-
xa duyemîn a pêngavê de wê 

rojavayê bajêr ji çeteyan bê 
paqijkirin û dor li bajêr bigirin.
KOMÊN TEVLÎ QONAXA 
DUYEMÎN A PÊNGAVÊ DI-
BIN
Hin komên nû tevlî qonaxa 
duyemîn a Pêngava Xezeba 
Firatê bûn. Bi vê yekê re pêngav 
hê girîntir û stratejîk bû. Tevî 
Ketîp Şuheda El Fırat, Ketîp 
Şehid El Cimo, Melîsa Leşkerî 
ya Dêra Zor, Hêzên Nêxbe, 
Teyyar El Xad û Siwar El Reqa, 
hin komên nû û 1.500 şervanên 
Ereb ên Reqayî yên ji aliyê 
Koalîsyona Navneteweyî ve 
hatine perwerdekirin, beşdarî 
pêngavê dibin... br...(2(

Nûnera HDP'ê ya Başûrê 
Kurdistanê Emînoglû got, ew 
piştgiriyê didin banga KCK'ê 
ya ji bo yekîtiya neteweyî. 
Emînoglû destnîşan kir, eger 
Kurd yekîtiya xwe ya neteweyî 
pêk bînin, wê bibin hêza sereke 
ya Rojhilata Navîn.

Nûnera HDP'ê ya Başûrê 
Kurdistanê Şîlan Emînoglû 
li ser banga KCK'ê ya ji bo 
yekîtiya neteweyî ji ANF'ê re 
axivî.
Emînoglû diyar kir, ew ban-
ga KCK'ê ya ji bo yekîtiya 
neteweyî ...br...(2(

     Vexwendinek ji bo 
Opozisyoneke Kurdî – 

Erebî Li Sûriyê  

هيومان رايتس ووتش تتهم تركيا بقمع اإلعالم المستقل

ووتش  رايتس  هيومان  منظمة  اتهمت 
"باسكات"  تركيا  اإلنسان  بحقوق  المعنية 
لمنع  منها  محاولٍة  في  المستقل"  اإلعالم 
االعتقاالت  لحملة  انتقاد  أو  تحقيق  أي 

التي شنتها عقب محاولة تموز  واإلقاالت 
/ يوليو االنقالب الفاشلة والمشكوك فيها.

المتحدة  الواليات  ومقرها  المنظمة  وقالت 
في تقريٍر نشرته:" إن الهجوم الذي تشنه 
تسارع  قد  المنتقدة  الصحافة  على  تركيا 

منذ المحاولة االنقالبية، و تضيف أن هذا 
الهجوم بدأ قبل سنوات وقد زاد شراسةً منذ 

عام 2014".
الصحفيين  إن  تقريرها  في  أيضاً  وقالت 
األتراك الذين تحدثت إليهم وصفوا "الجو 

الخانق الذي يعملون فيه وانكماش الفضاء 
الذي يتيح لهم التحقيق في القضايا التي ال 

تريد الحكومة أن تغطى".
وتصر الحكومة التركية على أنها ال تهاجم 
ال  أن  وتكرر  الصحفيين،  أو  الصحافة 

مشكلة مع حرية الصحافة في تركيا.
تقرير  على  التركية  الحكومة  ترد  ولم 

هيومان رايتس ووتش.
 140 أن  تقريرها  في  المنظمة  وأضافت 
اغلقت  نشر  دار  و29  إعالمية  مؤسسة 
منذ أواسط تموز / يوليو الماضي بموجب 
حالة الطوارئ التي أعلنت عقب المحاولة 
االنقالبية الفاشلة، مما أدى إلى فقدان اكثر 

من 2500 صحفي لوظائفهم.
العمل  مددت  قد  التركية  السلطات  وكانت 
في  أخرى  أشهر  لثالثة  الطوارئ  بحالة 

تشرين األول / اكتوبر.
وقالت هيومان رايتس ووتش في تقريرها 

السلطات  تشنها  التي  الحملة  إن  أيضاً:" 
الذين  أولئك  فقط  تستهدف  لم  التركية 
المحاولة  بمنفذي  ارتباطات  لهم  إن  تقول 
المنفي  الدين  رجل  يتهم  )التي  االنقالبية 
تستهدف  ولكنها  بتدبيرها)  غولن  هللا  فتح 
أيضاً وسائل اإلعالم الكردية، واألصوات 

المستقلة المنتقدة للحكومة".
واتهمت المنظمة الحكومة باستخدام الجهاز 
القضائي الجنائي كأداة ضد اإلعالم، مشيرة 
كبار صحفيي جريدة  اعتقال 12 من  إلى 
جمهوريت في تشرين األول / اكتوبر بمن 
فيهم رئيس تحريرها بتهمة ارتكاب جرائم 

نيابة.
بال  صحفيون  منظمة  قالت  جهتها  ومن 
حدود في وقٍت سابٍق من األسبوع الحالي:" 
العالم  في  سجٍن  أكبر  أصبحت  تركيا  إن 

لمهنة اإلعالم".

إْن  اليوم،  مشهدها  في  اليوم،  حلب 
كان هنالك شيء مفيد لعملية التغيير 
الديمقراطي في سوريا يجب الحديث 
عنه، فهو متعلق بالمعارضة السورية 
التي تحولت إلى مادة للبيع، وحولت 
تمر  وسائط  إلى  ذلك  وفق  نفسها 
اإلقليمية  األجندات  فقط  خاللها  من 
مقدمتها  في  المعادية؛  الضيقة 
حلب  بيع  تم  لقد  التركية.  األجندات 
النظام  إلى  التركي  النظام  قبل  من 
اللعبة  وضح  في  وحلفاؤه  السوري 
دالّة  أوضح صورة  وعلى  السياسية 
لها على مدى تهافت القيم األخالقية 
وأي اعتبار لإلنسان مثلما جرت من 
موبقات على رأس اإلنسان السوري 
طيلة أعوام األزمة السورية، وبخاصة 
في حلب. وبالرغم من ظهور العديد 
من الخطابات والتحليالت عن ذلك؛ 
منحازة  دعائية  أغلبها  ظهرت  لكن 
مع  آخر.  طرف  لصالح  طرف  إلى 
األزمة  في  األول  الخط  بأن  العلم 
تزال  الثاني ال  السورية وكذا خطها 
تكرر نفسها بوقائع مختلفة؛ أقلها بأن 
تعمق األزمة السورية وتبدو مجانبة 
للحل بعمومه. وإذا كان هنالك درس 
أن  السورية  المعارضة  على  يجب 
بالمراجعة  فمتمثل  منه؛  العبرة  تأخذ 
على  والتوقف  المسؤولة،  النقدية 
تبدو  التي  الكاملة  شبه  العطالة  حالة 
عليها، ومن ثم اتخاذ خطوات تنتمي 
تنظر  وأن  السياسية،  الواقعية  إلى 
وطنية  سورية  بعيون  المرة  هذه 
ديمقراطية إلى ما حدث في روج آفا- 
شمال سوريا كجزء مهم من سوريا، 
وإلى التجربة والمشروع الديمقراطي 
المتأسس طيلة هذه السنوات بأنه يبدو 
اليوم األمثل واألصلح لعموم األزمة 
من  التي  المهمة  والخطوة  السورية. 
الممكن أن تقوم بها اليوم؛ بعد حلب؛ 
إلى  المعارضة-الوطنية-  تنتقل  أن 
الديمقراطية،  الذاتية  اإلدارة  مناطق 
من  محررة  مناطق  اعتبارها  على 
أي  عن  بعيدة  واإلرهاب.  االستبداد 
وصاية أو أوامر خارجية؛ كما حال 
وحالها  السورية  المعارضات  أغلب 
بدوره  الذي وجد  التركي  النظام  مع 
ومنفذة  مقاساته  على  منها  بعض 
االستعمارية  التوسعية  لمخططاتها 

في سوريا، وفي عموم المنطقة. 

محاربة  في  األساس  السبب  وأن 
الحل  لمشروع  التركي  النظام 
بالفيدرالية  المتمثل  الديمقراطي 
الديمقراطية، وعقده في هذا الجانب 
الدول  مع  )االتفاقيات)  من  العديد 
اإلقليمية والعالمية؛ إنما بهدف تقسيم 
)الكعكة)  من  حصتها  وأخذ  سوريا 
من  أهم  بأن  تجد  وتركيا  السورية، 
هو  االستعمارية  مشاريعها  يمنع 
الديمقراطي  الحل  ونموذج  مشروع 

في روج آفا- شمال سوريا.
حزبنا  ينتهجه  الذي  الثالث؛  الخط   
واألحزاب  القوى  من  مجموعة  مع 
بات  والسورية؛  الكردية  السياسية 
اليوم يشكل ثقالً ال يمكن القفز عليه 

أو تجاهل مشروعه الديمقراطي،
جميع  على  منفتح  فإنه  كذلك  وألنه   
السوريين  واألفرقاء  األطراف 
عملية  طريق  عن  بالحل  المؤمنة 
التفاوض المؤدية إلى احقاق التغيير 
لنظام  والتأسيس  الديمقراطي 
اتحادية،  سوريا  في  تعددي  سياسي 
أي  وفي  ذلك  بشأن  المعني  وأن 
الذاتية  اإلدارة  هي  مفاوضة  عملية 
طريق  عن  سواء  الديمقراطية؛ 
التي  أْم  المنضوية  والقوى  األحزاب 
لتحقيق  المناسب  اإلطار  بأنها  تجد 
حالة  عن  المسؤولة  وأنها  التغيير، 
منذ  مناطقها  في  واالستقرار  األمن 

فترة تأسيسها حتى اليوم. 

لماذا تظهر 
أنظمة؟ لماذا 

تفشل األنظمة؟ 
لماذا تتغير 

األنظمة؟ ما هي 
فرص الحل؟
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الـ PYD تستذكر الشهيدة شيالن كوباني ورفاقها في قامشلو

استمراراَ لفعاليات استذكار مؤسسي حزب االتحاد الديمقراطي 
فؤاد  جميل  جوان  ورفاقها  كوباني  شيالن  الشهيدة   ،PYD
في  آفا،  وروج  كردستان  وباشور  أوربا  من  كل  في  زكريا، 
الذكرى السنوية الثانية عشرة الستشهادهم، عقد حزب االتحاد 
الديمقراطي PYD اجتماعاً جماهيرياً ألهالي مدينة قامشلو في 

مركز محمد شيخو للثقافة والفن بهذه المناسبة.
عوائل  مؤسسة  ستار،  كونكرا  عن  ممثلين  االجتماع  حضر 

الشهداء، والعديد من المؤسسات المدنية واألحزاب السياسية.

بدأ االجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الحرية، 
حزب  لطليعة  النضالية  المسيرة  يتناول  سنفزيون  ُعِرَض  ثم 

االتحاد الديمقراطي ومؤسسيه.
للـ  المركزية  الهيئة  كلمة  منها  الكلمات  من  العديد  القيت  تالياً 
PYD القتها بشيرة درويش عضو الهيئة المركزية في الحزب، 
والدة  ألقتها  قامشلو  مدينة  في  الشهداء  عوائل  مؤسسة  مجلس 

الشهيد أنس، كلمة كونكرا ستار ألقتها هيفي محمد.
تضحيٍة  من  أبدوهُ  وما  الشهداء  مناقب  إلى  الكلمات  أشارت 

ونضاٍل لتحرير شعبهم، 
حزب  زاد  ما  الرفاق  هؤالء  شهادة  أن  على  الكلمات  وأكدت 
االتحاد الديمقراطي إال قوةً واصراراً، وشهادتهم دفعت الحزب 

إلى تصعيد نضاله بكل ثقة وعزيمة. 
كما تطرقت كلمات الفعالية إلى العنف التي تعرضت له الشهيدة 
شيالن كوباني من قبل تلك األيادي النتنة وتلك القلوب القمئة قبيل 

شهادتها، وكذلك إلى حقيقة أن إرادة المرأة ال تقهر.
وفي ختام الفعالية كانت العبارات والهتافات التي تنادي بعظمة 

الشهداء والسير على دربهم الذي رسموه لنا.

الـ PYD  يعقد اجتماعاً في قرية سحيل
في  ألعضائه  اجتماعاً   PYD الديمقراطي  االتحاد  حزب  عقد 
قرية سحيل التابعة إليالة تربسبيه، وذلك في إطار التحضيرات 
لعقد مؤتمر الحزب إليالة تربسبيه، بدأ االجتماع بالوقوف دقيقة 
سليمان عرب عضو  تحدث  ثم  الشهداء،   أرواح  على  صمت 
المجلس لعام للحزب عن أهم التطورات واألحداث الجارية في 
انتهجه  الذي  الثالث  الخط  أهمية  آفا وسورية، وأكد على  روج 
الحزب ونجاحه على الصعيد الميداني والسياسي والدبلوماسي، 
بها  يقوم  التي  والفعاليات  النشاطات  في  المشاركة  وضرورة 
الحزب إلرساء دعائم فلسفة األمة الديمقراطية للتصدي لجميع 
المخططات والمؤامرات التي تُحاُك في دوائر الحرب الخاصة 

وإفشالها وذلك عبر التوعية وتنظيم الجماهير.
خالد  تربسبيه حسين  إيالة  في  الحزب  مجلس  تحدث عضو  ثم 
الحزبي في  العضو  الحزب، ودور  التنظيمية في  النواحي  عن 
االجتماعات  أهمية  على  أكد  حيث  وترشيده،  المجتمع  تنظيم 

والمؤتمرات التي يعقدها الحزب في بناء الشخصية على أسس 
الفلسفة الديمقراطية التي ينتهجها الحزب، وأهمية تنظيم صفوفه 
الشهداء  التي حققها  المكتسبات  الحرية وترسيخ  إلرساء دعائم 

بدمائهم.

الـ PYD يزور مكتب حزب الخضر الكردستاني
قامت لجنة العالقات الدبلوماسية في حزب االتحاد الديمقراطي 
PYD إيالة عامودا بعضوية كل من ماهر شيخي مسؤول لجنة 
مكتب  مقر  إلى  بزيارٍة  العمري  ومحمد  الدبلوماسية،  العالقات 
مع  اللجنة  التقت  عامودا،  بمدينة  الكردستاني  الخضر  حزب 
اإلستاد لقمان أحمي رئيس الحزب الذي تحدث بدوره عن حملة 
الرقة التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية، كما تحدث عن 
األالعيب والخطط الخبيثة التي تقوم بها حكومة العدالة والتنمية 
التركي ضد فيدرالية روج آفا من خالل بعض المرتزقة التابعين 

لها.

تنظيم المرأة في الـPYD يعقد اجتماعاً في ديريك للتعريف بيوم 25 تشرين الثاني
عقد تنظيم المرأة في حزب االتحاد الديمقراطي PYD اجتماعاً 
الثاني  تشرين   25 بـ  للتعريف  ديريك  مدينة  ألهالي  جماهيرياً 
العشرات  المرأة، بحضور  العنف ضد  لمناهضة  العالمي  اليوم 

من أهالي المدينة وممثلي المؤسسات المدنية والنسائية.
شهداء  أرواح  على  صمت  دقيقة  بالوقوف  االجتماع  وبدأ  هذا 
زهرة    PYD الـ  في  المرأة  مكتب  تحدثت عضو  ثم  الحرية، 
أردال عن معنى هذا اليوم، والسبب الذي دفع األمم المتحدة في 
عام 1999 إقرار هذا اليوم على أنه يوم مناهضة العنف ضد 
المرأة. حيث تطرقت أردال إلى قصة األخوات ميربال اللواتي 
تصديّن للعنف السياسي الذي مارسه حاكم جمهورية الدومينيكان 
ترخيلو بحقهن وبحق أسرتهن إلى أن تم اغتيالهن من قبل حاشية 

تروخيلو.

أيضاً أشارت أردال إلى العنف السياسي الممارس بحق المرأة 
الكردية وعموم الشعب الكردي على السلطات الحاكمة في أجزاء 
كردستان األربعة ومنعهن من ممارسة حقوقهم المشروعة على 

أرضهم التاريخية.

شبيبة الـ PYD يعقدون اجتماعاً تنسيقياً في عفرين
عقد شبيبة حزب االتحاد الديمقراطي PYD في مركز عفرين 
اجتماعاً تنسيقياً لإلداريين في الشبيبة، بعد الوقوف دقيقة صمت 
على أرواح الشهداء، تحدثت أمينة أوسي عضو الهيئة المركزية 
لحزب االتحاد الديمقراطي في روج آفا عن دور الشبيبة التنظيمي 
إداريو  سيضعها  التي  األهداف  وعن  الحزب،  في  والسياسي 
المقاطعة في عقد االجتماعات والتدريبات، وزيادة  الشبيبة في 
الشبيبة  دور  وعن  المقاطعة،  في  ونوعاً  كماً  الشبابية  القاعدة 
في التعاون مع اإلداريين العام والمرأة في ترسيخ فكر الحزب 
المركزية  الهيئة  ثم تحدث شيار جيا عضو  تنظيمياً،  و  سياسياً 
لحزب االتحاد الديمقراطي في روج آفا عن البرنامج التنظيمي 
قادرة على  تكون  قاعدة شبابية  تأسيس  الشبيبة، وعن  إلداريي 
العمل السياسي والتنظيمي لعقد الكونفراس الثاني للشبيبة، بعدها 

تم تحديد ووضع البرنامج من قبل إداريي الشبيبة في المقاطعة 
حيث تم االتفاق على عقد اجتماعات في كافة نواحي المقاطعة.

شبيبة الـ PYD يعقدون اجتماعاً في عفرين

بعقد  عفرين  كانتون  في  العام  الشبيبة  مجلس  لمقررات  تنفيذاً 
اجتماعات في النواحي  

كانون   /7 بتاريخ  جنديريس  ناحية  في  للشبيبة  اجتماع  عقد  تم 
األول – ديسمبر. 

وبعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، بدأ شيار جيا 
 PYD عضو الهيئة المركزية لمجلس حزب االتحاد الديمقراطي
الشرق  في  العام  السياسي  الوضع  عن  بالحديث  آفا  روج  في 
السياسية والعسكرية في كردستان  المستجدات  األوسط، وآخر 

وروج آفا والشمال السوري وسوريا ككل. 
من ثم تحدثت حنان مامد قورديناسيون الشبيبة العام في كانتون 
عفرين عن الوضع التنظيمي للشبيبة في الناحية، من ثم تناقش 
أعضاء الشبيبة حول أسلوب العمل والتنظيم، وضرورة زيادة 

القاعدة الشبابية تحضيراً للمؤتمر العام للشبيبة.

شبيبة الـ PYD يعقدون اجتماعاً ألعضائه في تربسبية
َعقََد شبيبةُ حزب االتحاد الديمقراطي PYD اجتماعاً ألعضائه 

في قرية شيتكا التابعة إليالة  تربسبية.  
ثم  الشهداء،  أرواح  على  دقيقة صمت  بالوقوف  االجتماع  بدأ   
تحدث عضو مجلس الشبيبة في إيالة تربسبية سعيد عباس عن 
أكد  كما  والمنطقة،  آفا  روج  في  الدائرة  والتطورات  األحداث 
عقد  وضرورة  والحزب،  الثورة  في  الشبيبة  دور  أهمية  على 
االجتماعات الشبابية لنشر ثقافة األمة الديمقراطية، للوقوف في 
النضالية،  الروح  عن  الشباب  إلبعاد  الرامية  المخططات  وكشف أساليب الحرب الخاصة التي تستهدف الفئة الشبابية،  كما وجه 

هَ على أهمية مشاركة الشباب في فعاليات ونشاطات الحزب.  نوَّ

شبيبة الـ PYD يعقدون اجتماعاً للمجلس اإلداري في مدينة الرميالن

عقد شبيبة حزب االتحاد الديمقراطي PYD مساء يوم الخميس 
1/ ديسمبر- كانون األول اجتماع المجلس اإلداري لشبيبة حزب 
االتحاد الديمقراطي في مدينة الرميالن الذي دام يومين، وذلك 
العام  الشبيبة  مكتب  وأعضاء  المجلس  أعضاء  جميع  بحضور 

في الحزب.
مقاطعة  في  للشبيبة  اإلداري  المجلس  أعضاء  أجتمع  وقد  هذا 
الثاني  مؤتمره  انعقاد  على  أشهر  ثالثة  مرور  بعد  الجزيرة 
من  صدرت  التي  الشبيبة  عمل  آلية  حول  للنقاش  للمقاطعة، 
المؤتمر، وأيضاً للنقاش حول الصعوبات والعوائق التي واجهها 

الشبيبة خالل الشهور الماضية.
فوزة يوسف عضوة المنسقية العامة لحركة المجتمع الديمقراطي 

أيضاً شاركت في االجتماع لتلقي كلمة سياسية تمحورت كلمتها 
حول المستجدات السياسية والتغييرات المتسارعة التي تحصل 
في سوريا والمنطقة عموماً، وقالت في كلمتها:" بأن الظروف 
حقيقة  لنا  تثبت  عام  بشكٍل  بالمنطقة  تحيط  التي  الموضوعية 
األنظمة الدولتية الهادفة إلى تشتت وتفتت المجتمعات, وهذه من 
خالل استهدافه لطاقات الشبيبة وأبعاده عن مساره الطبيعي، لذا 
الشبيبة الحرة تقاوم في وجه هذه الممارسات ليصل بمجتمعه إلى 

مجتمٍع ديمقراطٍي وحر".
بانتخاب ديوان  الثاني الجمعة  هذا وقد تابع االجتماع في يومه 
الشبيبة  ونشاطات  فعاليات  تقرير  قراءة  تم  وبعدها  االجتماع، 
الرياضي  برخدان  نادي  وتقرير  المنصرمة،  الثالث  لألشهر 
عضو  سعدون  والت  قبل  من  الحزب  لشبيبة  عضوياً  التابع 
المكتب العام، وأيضاً تم النقاش من قبل االداريين على الوضع 
التنظيمي للشبيبة وخاصة الوضع اإلداري للشبيبة في اإلياالت، 
التي صدرت  للمقاطعة  الشبيبة  عمل  آلية  حول  النقاش  تم  كما 
في المؤتمر، وشرح الهيكلية التنظيمية للشبيبة من األسفل إلى 

األعلى من قبل عضو المكتب العام محمود حسين.
لتنظيم  ومخطط  برنامج  على  االقرار  تم  االجتماع  ختام  وفي 

الشبيبة بالمقاطعة لثالث أشهر مقبلة.

مكتب المرأة في بلدية ديرك يقوم بحملة النظافة
لبلدية ديرك بحملٍة لتنظيف المدينة من  التابع  قام مكتب المرأة 
القمامة،  تحت شعار  )بمقدار حبنا لوطننا سوف نحافظ على 
بين  النظافة  ثقافة  النظافة ونشر  بيئتنا)،  لرفع معنويات عمال 

المواطنين. 
حيث أطلقت هيئة البلديات الديمقراطية حملة تنظيف المقاطعة، 
مقاطعة  لتنظيف  عاماً  يوماً  ديسمبر  من  الخامس  واعتبروا 
الجزيرة من القمامة، حيث شاركت  مكاتب المرأة لجميع البلديات 
بهذه الحملة، وانطلقت الحملة التي بدأت في تمام الساعة التاسعة 
صباحاً من أمام مركز أسايش ديرك حتى كراج المدينة، وشملت 
الكورنيش العام للمدينة، وشاركت فيها مكتب المرأة لبلدية ديرك 
وجميع نساء بلديات قرى خط برأف و كوجرات التابعة لبلدية 
ديرك، و تم توزيع منشورات النظافة على المواطنين من قبل 
أعضاء البلدية، وتحدثت مسؤولة مكتب البيئة لبلدية ديرك رامان 

بركات قائلةً:  
)إن هدفنا األساسي هو نشر ثقافة النظافة بين األهالي، وتوعيتهم 

بعدم رمي األوساخ في الشوارع، وإخراج القمامة في األوقات 
المخصصة التي تم تحديدها من قبل مكتب البيئة لبلدية ديرك). 
بتنظيف  يقومون  ديرك  بلدية  في  النظافة  قسم  عمال  إن  علماً 
الشوارع بشكٍل يومي،  خالل الدوام الرسمي من الساعة السابعة 
صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً،  ومن الساعة الرابعة عصراً 
الجديد   المكب  إلى  القمامة  بنقل  ويقومون  مساًء  الخامسة  حتى 

بدواٍم إضافي. 

HAT ديرك تُشيع جثمان شهيداً من الـ

شيّع المئات من أهالي ديرك وكركي لكى شهيداً من قوات التدخل 
صمت  دقيقة  بالوقوف  المراسم  بدأت  حيث   ،  HAT السريع 
على أرواح الشهداء،  وقدمت العرض العسكري كالً من قوات 
االسايش ووحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة وقوات 
مكافحة اإلرهاب،  ثم ألقى كلمة قوات الـHAT  اإلداري باران 
قامشلو، تالها كلمة الرئاسة  المشتركة لفيدرالية روج آفا شمال 
سوريا، ألقتها كل من هدية يوسف ومنصور السلوم،  وبعدها تم 

قراءة وثيقة الشهادة وتسليمها إلى ذويه.
وبعدها تم دفن الشهيد وسط هتافات األهالي وزغاريد األمهات. 

الـ PYD يقيم دورة تدريبية لإلداريين في عفرين
التنظيمي  المكتب  بها  يقوم  التي  التنظيمية  الحملة  إطار  ضمن 
لحزب االتحاد الديمقراطي PYD في مقاطعة عفرين، تم فتح 
دورة تدريبية لكافة اإلداريين بالحزب، وتم خالله نقاش النظام 
الداخلي للحزب والهيكلية التنظيمية وآلية العمل، وكذلك جميع 
المعوقات التي تقف في وجه العمل، وقد استغرقت الدورة ثالثة 
وتمت  المقاطعة،  مستوى  على  إداري  خمسون  حضره  أيام 

مناقشة جميع النقاط الهامة من قبل اإلداريين.

الـ PYD يقيم معرضاً للتصوير الضوئي في موباتا

موباتا  بناحية   PYD الديمقراطي  االتحاد  حزب  مكتب  أقام 
في مقاطعة عفرين،  بالتعاون والتنسيق مع اتحاد المثقفين في 
للتصوير الضوئي األول تحت عنوان )  فنياً  المقاطعة معرضاً 
فرسان الشرق أبناء الشمس)، وذلك بحضور حشٍد من الجماهير 

الشعبية، هذا ويستمر المعرض لمدة يومين والدعوى عامة.

br... Ehmed: Pirojeya demokratîk pîlana Tirkiyê asteng dike
xaka Sûriyê bixe bin destê xwe. 
Tişta li Helebê bûye, di encama 
lihevkirina di navbera Rûsiya û 
TIrkiyê de pêk hatiye. Ketina 
Tirkiyê ya Cerablusê jî li gorî 
lihevkirinên navdewletî pêk 
hatiye.
 Cerablus bû bajarekî Tirkiyê û 
niha Tirkiyê dixwaze bargeheke 
xwe ya leşkerî li Extirînê ava 

bike. Tirkiyê ji destpêkê û 
heta niha siyasetek dagirkerî 
dide meşandin û dixwaze 
serdema Osmaniyan careke din 
vegerîne.ʺ

Pirojeya demokratîk pîlana 
Tirkiyê asteng dike
Ilham Ehemd da zanîn ku 
pirojeya demokratîk ku 

li Bakurê SÛriyê bi navê 
Neteweya Demorkatîk hatiye 
avakirin, pîlanên Tirkiyê asteng 
dike û wiha dom kir: ʺJi ber 
vê yekê Tirkiêy hewl dide vê 
pirojeyê derbe bike. Xwesetin 
rêveberiya xweser wekî ya 
girêdayî partiyekî destnîşan 
bikin, ya rast rêveberiya xweser 
bi beşdarbûna hemû pêkhateyên 

Rojava-Bakurê Sûriyê pêk 
hatiye.ʺ
Ilham Ehemed di dirêjiya 
axaftina xwe de got ku pirojeya 
li Rojava-Bakurê Sûriyê tê 
meşandin bi beşdarbûna hemû 
pêkhateyan tê meşandin û 
wiha dirêjî da axaftina xwe: 
ʺKoalîsyona Niştimanî û hin 
aliyên kurd jî di nava wan de di 

herêmê de tevliheviyê derdixin. 
Dema em dibêjin pirojeya 
me, nayê wê meneyê ku tenê 
pirojeya kurdane, ev piroje ya 
hem pêkhateyane.ʺ

Ilham Ehmed di dawiya axafitna 
xwe de da zanîn ku dê pirojeya 
gelê herêmê serbikev û hemû 
pîlanên dijberan binbikevin.

Civîn bi nîqaşan dewam kir. 
Rûspiyekî Êla El-Zibêd ê bi 
navê Dunûn Ehmed axivî û got 
ku sîstema Fedralî ne parçebûne 
û got ku kesên ji Istembolê 
diaxivin dixwazin pêşketinên 
li Rojava reş nîşan bidin. Divê 
hemû pêkhate li dijî pîlanên 
Erdogan hêza xwe bikin yek.

Şervanên Xezebat Firatê di en-
cama amadekariyên berfireh de 
ji 2 baskan ve dest bi qonaxa 
duyemîn a Pêngava Rizgarkiri-
na Reqayê kirin. Şervan di çar-
çoveya planên amadekirî de her 
bi pêş ve diçin.
Di şerê 3 rojên destpêkê de qada 
ji 22 kîlometreyan, ku ji 16 
gund, bi dehan gundik û girên 
stratejîk pêk tê, ji çeteyan hatin 
paqijkirin.
Di vî şerî de herî kêm 23 çete 
hatin kuştin, 3 çete jî bi saxî ha-
tin zevtkirin. Yek ji van çeteyan 

tevlî malbata xwe, xwe radestî 
şervanan kir.
Şervanên pêngavê gundên riz-
gar kirine ji mayînên çeteyan 
paqij dikin. Di şerê 3 rojan de 
şervanan dest danîn ser van çek 
û cebilxaneyên çeteyan:
"12 kleş, bêtêlek, 10 rext, 4 
rextên  xwekujî, hejmarek 
topên hawanan, 4 katyuşa ya 
bi dest hatiye çekirin û 49 
roketên wê, 5 roketavêja B7 û 3 
çenteyên wê, doçkayek 12’5 û 
doçkayek  14’5 û 80 fîşekên wê, 
wesayîteke Pikc-up, wesayîteke 
bombebarkirî, akûyek, jenera-

torek û înverterek."
Şervan di rizgarkirin û paqijki-
rina gundan de, bi baldarî tev 
digerin û jiyana welatiyên sivîl 
diparêzin.
Qonaxa duyemîn di 10'ê Kanûnê 
Roja Mafên Mirovan a Cîhanê 
de dest pê kir.
Di nava vê dema pêngavê de, 
gelek nîqaş li ser pêngava ku 
wê hevsengiya siyasî û leşkerî 
ya şerê li Sûriyeyê biguherîne 
hate kirin û hê tê kirin.

Piştî rizgarkirina Minbicê, 
dewleta Tirk bajarê Cerablûs û 

bajarokê El Raî dagir kir û bi 
dagirkirina El Babê re dixwaze 
derbeke giran a leşkerî li hêzên 
YPG/YPJ'ê bixe û Şoreşa Roja-
va tesfiye bike.
Lê belê polîtîkaya Rojhilata 
Navîn a dewleta Tirk ku dix-
waze bi çeteyên 'Koalîsyona 
Sûriyeyê' ji nû ve zindî bike, 
bi avabûna Odeya Çalakiyê ya 
Xezeba Firatê û destpêkirina 
pêngava rizgarkirina paytexta 
DAIŞ'ê Reqayê re, careke din 
derbeke giran xwar.

Bi vê pêngavê re tê xwestin, 

sîstemeke ji gelek reng û den-
gan ji nû ve li Sûriyeyê were 
avakirin, ku ji aliyê rejîma 
Baasê û komên çete DAIŞ, El 
Nûsra, Ehrar El Şam û Ceyş El 
Îslam ve ji hev hatiye xistin.

Lewma mirov dikarin bêjin ku 
ev pêngav li ser bingeha birati-
ya gelan dest pê kir. Destketiyên 
heta niha hatine bidestxistin jî, 
nirxên gelên Sûriyeyê û hemû 
mirovahiyê ne.

Dema her carê derbek li li 
çeteyên DAIŞ'ê dikeve, nirxên 

mirovahiya pêşverû hê bêhtir qe-
zenç dike. Ji xwe çete li her cihê 
êrîş dikin, yekser êrîşî ol, ziman, 
nîjad, zayend, çand bi kurtasî 
êrîşî hemû nirxên mirovahiyê 
dikin. Pêngava azadiyê û meşa 
serketinê ya li dijî rêxistineke 
bi vî rengî ya wehşî, bêguman 
ji bo mirovahiyê gelekî hêja ye.
Ji xwe her ku kelehên çeteyan 
hildiweşin, hêviya azadî, edalet 
û wekheviyê ya gelan mezintir 
dibe.
Gelên Sûriyeyê li pêşberî vê 
pêngava azadiyê, ketiye nava 
hêvî û kêfxweşiyeke mezin.

br... Pêngava Xezeba Firatê di qonaxa duyemîn de ye

erênî dibînin û di vê mijarê de di 
nava hewldanan de ne.
Emînoglû destnîşan kir, eger 
Kurd yekîtiya xwe ya neteweyî 
pêk bînin, ew ê hemû gefên li ser 
Kurdistanê pûç bikin û wiha de-
wam kir: "Hêzên ku di Peyma-
na Sykes Pîcot de Kurdistan di 
nava hev de parve kirin, hê jî di 
vî şerê parvekirinê de cih neda-

ne Kurdan. Eger Kurd yekîtiya 
xwe ava bikin, di sedsala 21'an 
de wê li Rojhilata Navîn bibin 
hêza sereke."
'EM NEBIN YEK, EM Ê TINE 
BIBIN'
Emînoglû da zanîn, yê herî 
zêde yekîtiya neteweyî dixwa-
ze Rêberê Gelê Kurd Abdul-
lah Ocalan e û bal kişand ser 

hewldanên bi salan ên Ocalan ji 
bo yekîtiya neteweyî.
Şîlan Emînoglû diyar kir, weke 
HDP di vî warî de amade ne heta 
dawiyê bi erka xwe rabin got, 
"Gelê Kurd ji partiyên siyasî 
dixwaze, berjewendiyên xwe 
deynin aliyekî û ji bo yekîtiya 
neteweyî bikevin nava hewl-

danan. Eger gelê Kurd daxwa-
za yekîtiyê li partî û rêxistinan 
dike, hingî partî û rêxistin jî ne-
çar in guh bidin daxwaze gel."
Emînoglû anî ziman, bi yekîtiya 
neteweyî re Kurd wê ji aliyê 
siyasetê, parastinê û aboriyê 
de xurt bibin û got, "Mîna ku 
pêşiyên me gotine; eger em ne-

bin yek, em ê tine bibin."
'EM DESTEKÊ DIDIN 
BANGÊ'
Nûnera HDP'ê ya Başûrê 
Kurdistanê Emînoglû got, 
"Dewleta Tİrk û gelê Kurd êrîşî 
çar parçeyên Kurdistanê dike" 
û wiha dewam kir: "Rejîma 
faşîst a dewleta Tirk îro êrîşî 

HDP'ê dike. Ev êrîş ne tenê 
li dijî HDP'ê ye. Li dijî hemû 
parçeyên Kurdistanê ye. Ji bo 
tinekirina yekîtiya siyasî ya 
Kurdan e, ji bo dagirkirina Ro-
java û Başûrê Kurdistanê ye." 
Emînoglû destnîşan kir, ku 
weke HDP ew piştgiriyê didin 
banga KCK'ê.

br... Emînoglû: Kurd bi yekîtiya neteweyî re wê bibe hêza sereke ya Rojhilata Navîn

Heleb dikare bibe modela jiyana hevbeş
 

“Di demekê de ku Sûriye bûye 
navenda şerê cîhanê yê sêyemîn 
û xwîna gelê Sûriyê diherike, 
hêzên hegemonîk ên cîhanî 
hemû şerê xwe li bakurê Sûriyê 
dikin. Ji bo karibin li ser Sûriyê 
bibin xwedî gotin, pêwîst dîtin 
ku li ser erdê bibin xwedî 
hêza wekhev. Bi qasî ku hêzên 
koalîsyonê giranî dan Reqqayê, 
Rûsyayê jî giranî da Helebê. 
Hêzên koalîsyona navdewletî 
ya li dijî DAIŞ’ê xwestin li ser 
tevahiya bakurê Sûriyê bibin 
xwedî bandor. Lê Rûsyayê ev 
yek qebûl nekir û di mijara gir-
tina Helebê de îsrar kir. Li ser vê 
yekê pir vekirî nebe jî, bi hêzên 
koalîsyonê re bi awayekî nepenî 
li hev kirine ku li bakurê Firatê 
ew bibin xwedî bandor. Li ser 
vê yekê Rûsya ji lawazî û hêrsa 
Tirkiye ya li beramberî statuya 
Kurdan sûd wergirt û bi wan re 
li hev kir.
Bêguman ger Tirkiyê hevkari-
ya Rûsyayê qebûl kiribe jî, ev 
bi saya têkoşîna hêzên me yên 

leşkerî û gelê me çêbû. Ger 
me bi têkoşîn û berxwedana 
xwe dewleta Tirkiyê û çeteyên 
wê tengav nekiriba, bi hêsanî 
nediçûn ber lingên Rûsya û 
bi wan re li hev nedikirin. Di 
encamê de tifaqa ku çêbû li 
ser hesabê gelên bakurê Sûriyê 
çêbû. Wan texmîn nedikir ku 
hêzên me dikarin li beramberî 
hemû teknîk û êrişên Tirkiyeyê 
li ber xwe bidin û qadeke me-
zin rizgar bikin. Ji bo wê pla-
na ku wan di navbera xwe de 
çêkirin, Erdogan wê çeteyên 
xwe ji Heleb bikişînê û ew jî 
Babê bigirin, rastî berxwedana 
Ceyş el Siwar li milê Şehba û 
ya QSD’ê jî li milê Minbicê hat 
û hişt ku hesabên wan ên li ser 
Bab û Helebê weke plankirî, ne-
çin serî.
Di dema şer li Helebê giran bûye 
de, hêzên Ceyş el-Siwar beşeke 
mezin ji Helebê girtin û bi deh 
hezaran gelê sivîl ji herêmên 
şer rizgar kirin. Niha 6 taxên 
Rojhilatê Helebê di destê Ceyş 
el-Siwar de ne. Di demeke nêz 
de ku herêm ji bermahiyên şer 
bê paqijkirin, gelê herêmê dika-
re vegere cihê xwe. Li wir bi cih 
bibe û xwe bi xwe bi rêve bibe. 
Jixwe, bi dehan salan e gelên 
li Helebê dijîn li ser bingeha 
jiyana hevbeş û biratiya gelan 
bi hev re dijîn. Her dem rejîmê 
fitne dikir nava gelên li wir, lê 

ti pirsgirêka gelên Helebê bi 
hevdû re nîne.
Niha bi deh hezaran gelên 
li taxên Rojhilatê Helebê li 
Şêxmeqsûd in û gelê me yê 
Şêxmeqsûd pariyê nanê xwe 
bi wan re parve dike. Ji niha ve 
gelên wan taxan hemû gotegotên 
li ser Şêxmeqsûd dihatin gotin, 
derew derxistin û ew her tiştê 
xwe bi wan re parve dikin. Ji bo 
wê, gelên li wir li ser hîmê biratî 
û jiyana hevbeş dikarin di nava 
pergaleke demokratîk de xwe bi 
rê ve bibin. Bi vî ruhê biratiyê 
dikarin bi hev re herêma Babê û 
tevahî bakurê Sûriyê ji dagirke-
riya Tirkiyê paqij bikin.
Ji ber ku niyeta Tirkiyeyê 
dagirkerî ye û dixwaze mîna 
lîwa Îskenderûn, rojhilatê Firatê 
jî dagir bike û bi ser Tirkiyeyê 
ve bike. Lê yekitiya gelên li 
herêmê dikare van planan pûç 
bike û bi pergala demokratîk 
û jiyana hevbeş dikare bibe 
model ji bo tevahiya Sûriyê. 
Heleb hem bi dîroka xwe hem 
jî bi çanda xwe ji vê yekê ne 
dûr e, bi vî awayî dikare hemû 
planên bi qirêj ên li ser herêmê 
pûç bike. Ji bo wê hemû gelên li 
herêmê bi taybetî jî gelê me yê 
Ereb pêwîst e bi hemû hêza xwe 
li dijî dagirkerî û hevkariyên bi 
qirêj dengê xwe bilind bike. Ev 
yek dê welatê me Sûriyê ji vê 
kabûsê xilas bike.”

Avesta:  DIVÊ EV CEJN BIBE CEJNA SERKEF-
TIN, AZADÎ Û BERXWEDANÊ 

Endama Konseya Serokatiyê ya 
KCK’ê Sozdar Avesta bi boneya 
Cejna Êzî ji Çira TV re axivî, got, 
pêwîst e Cejna Êzî bibe wesîleya 
yekgirtin û tifaqa Êzîdiyan, me-
zinkirina berxwedan û têkoşînê û 
rojên azad.
Avesta diyar kir ku tevî ewqas 
qetlîaman jî civaka Êzîdî bawerî 
û çanda xwe parastine, rixmê her 
tiştî jî cejna Êzî tê pîrozkirin û 
ev gotin;
“Bi boneya cejna Êzî, ez li ser navê 
Tevgera Apoyî ji çiyayên azad, 
Herêmên Parastinê yên Medyayê 
silavê ji tevahî gelê Êzîdî re 
dişînim. Cejna Êzî, di serî de li 
tevahî Êzîdxana pîroz, li tevahî 
gelê Êzidî û gelê Kurdistanê 
pîroz be. Di dîroka mirovahiyê 
de cejnen bi vî şiklî, gelek nirxên 
dîrokî-civakî, manewî di nav 
xwe de dihewînin. Her çiqasî bi 
dehan caran bi ser civaka Êzidî 
de qirkirin û qetlîam hatibin jî, 
çand, kevneşopî, baweriyên xwe 
parastine û anîne heta îro. Piştî 
Fermana 73’yemîn, tevî ku bi 
hezaran Êzidî di dest çeteyan de 
hê jî dîlgirtî ne, tevî ku bi deh he-

zaran Êzidî li kampan di şertên 
zehmet de hewl didin jiyana 
xwe bidomînin jî û Êzîdî li kû 
dijîn bila bijîn, her çiqasî bi êş 
bin jî, Cejna Êzî pîroz dikin. 
Ez cejna Êzî ya qehremanên 
YBŞ’î, YJŞ’î ku tinebûna vê 
çand û olê asteng kirin, ferma-
na 73’yemîn pûç kirin, nirx û 
axên xwe yên pîroz teslîm ne-
kirin û hê jî li çiyayên Şengalê 
şer dikin, pîroz dikim. Dîsa bi 
boneya vê rojê ez şehîdên me-
zin ên di parastin û azadkirina 
vê axa pîroz de jiyana xwe ji 
dest dan bi rêzdarî bi bîr tînim, 
li ber bîranînên wan bejna xwe 
ditewînim. Bi saya têkoşîna 
fedaî ya şehîdên me yên mezin 
ên mîna Berxwedan, Şengal, 
Bêrîvan, Faysal, Tîrej, Dilgeş û 
Vînar, em dikarin îro vê cejnê 
pîroz bikin.”
‘ÊZDATÎ YEK NIRXÊN HERÎ 
MEZIN Ê KURDISTANÊ YE’
Avesta diyar kir ku ji nan 
û avê zêdetir bi parastin û 
rêxistinkirina vî olê kevnar 
pêdivî heye, îfade kir ku divê 
Êzîdî yekgirtin û tifaqa xwe saz 
bikin.Avesta destnîşan kir ku 
divê Cejna Êzî bibe wesîleya 
mezinkirina têkoşîna gelê 
Êzidî, bidestxistina siberojên 
azad û bingehê yekîtî û tifaqê 
û got; “Dîsa, divê ev di şexsê 
gelê Êzidî de bibe cejna hevpar 
a tevahî gelên Kurdistanê. Yek 

ji rengên herî bingehîn û nirxên 
herî mezin ê civaka Kurdistanê 
jî gelê Êzidî ye. Gelê Êzidî 
jî pêwîst e ti carî xwe ji vê 
dîroka qedîm û dewlemendiyên 
civakî cuda û qut nenirxîne. 
Ji bo Êzidiyên ku li çar aliyên 
cîhanê belav bûne careke din 
vegerin axên Êzîdxana pîroz, 
ji bo karibin dîsa ol, bawerî û 
kevneşopiyên xwe pêk bînin, ji 
nan û avê hê zêdetir pêdiviya 
wan bi parastina vê çanda 
qedîm, olê pîroz û rêxistinbûyin, 
tifaq û piştevaniyê heye. Divê 
cejn bibe xwedî rol û mîsyonek 
wisa. Bi taybet jî ji bo yekîtiya 
Êzîdiyan rolek mezin dikeve ser 
milên lîderên ruhanî yên vî gelî 
Bavo Şêx, Mala Mîran, tevahî 
saziyên olî yên Êzîdxanê.
‘DIVÊ EV CEJN BIBE CEJ-
NA SERKEFTIN, AZADÎ Û 
BERXWEDANÊ’
Avesta got divê ev cejn bibe cej-
na serkeftin, azadî û berxwedanê 
û wiha dewam kir; “Ev di dest 
me de ye. Bi vê boneyê ez li ser 
navê Tevgera me we hemûyan 
bi hestên herî germ silav dikim. 
Li Rêberê tevahî Kurdistanê, 
Rêberê gelê Êzîdxanê Rêber 
Apo pîroz dikim. Û dibêjim 
ku azadiya Rêber Apo, azadi-
ya civaka Êzîdxanê ye. Azadi-
ya Rêber Apo, azadiya tevahî 
gel, bawerî û çandên Rojhilata 
Navîn e.”
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الخاصة  المواد  من  أعداٌد  هناك  أن  كما 
بالمخابر لتصنيع المواد السامة، باإلضافة 
إلى الدليل األكبر وهو وجود األقنعة الواقية 

من الغازات أثناء تصنيعها.
كما نوه حسين عبدهللا عضو الكادر الطبي 

على  تظهر  كانت  التي  األعراض  أن 
السامة  بالغازات  القصف  جراء  المدنيين 
حاالت  من  كل  هي  المرتزقة  قبل  من 
”االختناق, السعال, الدوار وطفوح جلدية 
في  ويوجد  كما  األحيان,  من  الكثير  في 

المخزن البرادات من أجل حفظ تلك المواد، 
وأن هذه المواد المتواجدة في المخزن هي 
ضمن  تندرج  واستخدامها  دولياً  محرمة 

جرائم ضد اإلنسانية.
الجهات  كل  من  عبدهللا  حسين  وطالب 

هذه  تجاه  صمتهم  عن  يكفوا  أن  المعنية 
االئتالف  مرتزقة  يرتكبها  التي  الجرائم 
محاسبتهم  ويتم  تركيا،  من  المدعومة 
الدول  من  يدعمهم  من  كل  ومحاسبة 

اإلقليمية".

على  المخزن  داخل  أيضاً  عثر  أنه  يذكر 
أعالم لتركيا، والفتة مكتوب عليها "حملة 
االتحاد األوربي التركي لجمع المساعدات 
هي  هنا  التساؤل  يثير  وما  للتركمان" 
أروبا  في  العاملة  الجمعيات  تلك  عالقة 

بهذا المكان؟ وما طبيعة المواد التي كانت 
اسم  تحت  المسلحة  للمجموعات  ترسل 
حلب؟  إلى  وتركيا  أوربا  من  المساعدات 
هل كانت هذه المواد من ضمن المساعدات 

الُمقَدَّمة؟!!! 

تتمة ... القصف الكيماوي على حي الشيخ مقصود

وتدريبها من   YJŞ الـ تشكيل وحدات  تم 
قبل قوات تابعة لحزب العمال الكردستاني 
وجود  لتعزيز   2015 عام  في   (PKK(
 )YBS( اليزيديين  والمقاتلين  البشمركة 
ضد تنظيم داعش في سنجار، وما حولها 
في معركة استرداد البلدة. وتركز أنظارها 
مقاطعة  من  داعش  إخراج  على  اآلن 
تلعفر  بلدة  من  والقريبة  الجنوبية  سنجار 

حسب مصادر عسكرية. 
المجمل  في  امرأة  وجود 10000  ويُقدَّر 
من  كجزء  األمامية  الخطوط  في  يقاتلن 
القوات الكردية في سورية والعراق، والتي 
كبح  في  فعاليةً  البرية  القوات  أكثر  تعتبر 

التمدد اإلقليمي للجهاديين.
التي  ــ  الدولية  الكردية  المقاومة  حركة 
ـ تلتزم  يُنظر إليها في تركيا كجهة إرهابيةـ 
معظم  في  يوجد  النسوية:  بالمبادئ  بشدة 

للسياسيين  حصص  المحلية  اإلدارات 
والمسؤولين من اإلناث، والنساء يتساوين 

مع الرجال في القوات العسكرية. 
ألهم  قد  القتال  في  الرئيسي  دورهن  إن 
في  اليزيديات  النساء  إلى  إضافة  العرب، 

حمل السالح. 
تقول النساء اللواتي التحقن بقوات الشرطة 
منبج  في  كمقاتالت  وتطوعن  المحلية 
من  تحررت  أن  منذ  سوريا  في  الواقعة 

أغسطس/آب،  شهر  في  داعش  مسلحي 
الكرديات  النسوة  من  بهن  التقين  من  بأن 
حقوقهن  عن  الدفاع  أهمية  لهن  أكدن  قد 

وحرياتهن. 
حاسمة  تلعفر  استراد  عملية  وتعتبر 
لوقوع البلدة بين مدينة الرقة،  استراتيجياً 
العاصمة الفعلية للتنظيم في شمال سوريا، 
ومدينة الموصل آخر معقل حيوي لداعش 
في العراق، والتي تخضع حالياً لهجوٍم من 

المدعومة  المشتركة  العراقية  القوات  قبل 
من الواليات المتحدة. 

شيعية  ميليشيات  تقودها  تلعفر  حملة 
 )PMU( تُعرف بـ وحدات التعبئة الشعبية
الدور  أن  رغم  ــ   (YBŞ( مع  بالتحالف 
من  القريبة  الشيعية  للميليشيات  الفعال 
الحدود لم يتم الترحيب بها من قبل اإلدارة 

الذاتية الكردية في شمال سورية.
بأصدقاء  ليسوا  الكرد  القادة  أن  "رغم 

للمتمردين السنة، فهم ربما أكثر خوفاً من 
وجود الميليشيات الشيعية القريبة من حدود 
ستانسفيلد  غارث  يقول  كردستان،"  إقليم 
الخبير في العالقات بين األحزاب السياسية 

الكردية.
ترجمة: مركز إعالم الـ PYD في قامشلو

Bethan McKernan
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تتمة ... The Independent : قوة يزيدية من اإلناث تنتقم من داعش في شنكال

وأوضح النشار إن الجسم العليل ال يمكن 
إصالحه على رغم من كل المحاوالت من 
قبل الهيئات الرئاسية المتعاقبة على تقديم 
أن  مضيفاً  فيه"،  حقيقية  اصالح  عمليات 
في  يحصل  عما  تماماً  عاجٌز  االئتالف 
لالنسحاب  األوان  آن  ولهذا  حلب،  مدينة 

منه، وآن األوان للبحث عن بدائل أخرى 
تكون أكثر جدوى.

وأكد نشار أن هناك أسباب بنيوية نشأت مع 
االئتالف حيث لم يكن لهذا الجسم السياسي 
السوري"،  للحل  للدفع  حرة  "إرادة  أي 
وأن هناك عدة إرادات دولية وإقليمية هي 
التي تتدخل في الشأن السوري، بدايةً من 

قرارات التسليح إلى إقرار إنشاء الحكومة 
السورية المؤقتة.

التي  التداعيات  أن  إلى  نشار  وأشار 
حصلت في مدينة حلب، هي من المفترض 
السياسية ألنها  السوريين  تكون قضية  أن 
بحلب  يحصل  وما  بامتياز،  دولية  قضية 

سيكون له تداعيات خطيرة على العالم.

وعن موضوع احتمال استئناف المفاوضات 
قال النشار:" إن هذه المفاوضات لن تأتي 
ستذهب  المعارضة  أن  مؤكداً  بجديد، 
النظام  إمالءات  حسب  المفاوضات  إلى 
السوري وإمالءات إقليمية ودولية، وليس 

كما يرغب الشارع السوري".
أن  يعتقد  إنه  أيضاً:"  نشار  سمير  وقال 

هذه المفاوضات ستكون فاشلة وال جدوى 
الدول  من  أحد  ال  قائالً:"  وأردف  منها"، 
التي تدعو للمفاوضات تريد أن توجد حل 
لم يبحث وال مرة في هيئة  حقيقي، حيث 
ما  وهذا  صالحيات،  ذات  انتقالية  حاكمة 
شهدناه من خالل المفاوضات التي حصلت 
منذ جنيف 2014، مؤكداً أن "المفاوضات 

وتبقي  األسد  تعوم  حكومة  لتشكيل  تدفع 
على النظام".

أن  واضحاً  بات  أنه  نشار  سمير  وأردف 
الشئ،  هذا  على  متوافقة  الدول  أغلب 
للعملية  جدوى  أي  أرى  ال  أنا  وبالتالي 
السياسية في ظل اختالل خطير في موازين 

القوى على األرض لصالح النظام.

تتمة ... سمير النشار ينسحب من االئتالف ...  ويصفهم بالجسم العليل الغير قابل لإلصالح 

سياسياً  العربي  العالم  حالة  ليستشرفا   
الجلسة  وستتناول    .2017 العام  خالل 
الوضع السياسي المتوقع في العالم العربي 
والمواجهات  اإلرهاب  على  التركيز  مع 
الضوء  تسليط  مع  المنطقة،  في  السياسية 
على أبرز التوقعات لتوجهات دول المنطقة 
الخطيب  الجلسة مهند  ذلك.  ويدير  حيال 

من قناة سكاي نيوز عربية.

التوقعات  المنتدى الضوء على  كما يسلط 
 2017 العام  في  اإلقليمية  االقتصادية 
صندوق  من  تاميريسا  نتاليا  تلقيها  التي 

على  الجلسة  ستركز  حيث  الدولي،  النقد 
لدول  االقتصادية  التوجهات  استشراف 
قد  التي  والصعوبات  المختلفة  العالم 

تواجهها في تحقيق النمو المستهدف.
جلستين  المنتدى  يقدم  ذلك  إلى  باإلضافة 
الستشراف حالة العالم، وحالة العالم العربي 
اقتصادياً في 2017 من خالل استعراض 
وآثارها،  االقتصادية  التوجهات  أهم 
رئيس  العريان،  محمد  الدكتور  بمشاركة 
األمريكي  للرئيس  العالمية  التنمية  مجلس 
ستتناول  جلستين  أولى  في  أوباما  باراك 
وتوقعات  العالمية  االقتصادية  التوجهات 

السيناريوهات االقتصادية للدول.
قناة  من  كراني  مانيوس  الجلسة  ويدير 

بلومبرغ االقتصادية.

المنتدى  يستضيف  األخرى  الجلسة  وفي 
اللبناني  المالية  معالي جورج قرم، وزير 
خبير  سالمه،  ممدوح  والدكتور  سابقاً، 
نفط عالمي ليطرحا استشرافاً معمقاً حول 
العالم  في  المتوقع  االقتصادي  الوضع 

العربي.
وخالل المنتدى سيقوم إيان بريمر، رئيس 
في  المتخصصة  آسيا  يورو  مجموعة 

بتقديم  السياسية،  الدراسات واالستشارات 
يضم  والذي  العالم 2017"  "حالة  تقرير 
واالقتصادية  السياسية  التوقعات  مجمل 
المجموعة،  التي وضعتها  وعالمياً  عربياً 
بما في ذلك األبعاد المختلفة لكل من هذه 
على  العالمية  التوقعات  وتأثير  التوقعات، 
والعالم  عموماً  األوسط  الشرق  منطقة 

العربي خصوصاً.

وتقدم كلية الدفاع الوطني جلسة تستشرف 
على  ترامب  انتخاب  تأثير  خاللها  من 
الشرق األوسط في 2017 وكيفية تعامل 

المنطقة مع الوضع الجديد الذي يبدأ فعلياً 
في يناير المقبل.

 "2017 العالم  "حالة  تقرير  في  وجاء 
ضمن المنتدى االستراتيجي العربي الثامن 
في دبي أمس، وبما يخص سوريا والشر 
المتمثل  اإلرهاب  القتال ضد  في  األوسط 

بداعش وغيرها من الفصائل مايلي: 
لوجود  يفتقر  الدولي  المجتمع  يزال  ال 
مواجهة  في  لمساعدته  حقيقيين  شركاء 
لدى  أن  ورغم  سوريا.  في  داعش  تنظيم 
القوات  من  كبيرةً  أعداداً  األسد  نظام 

العربية غير المتطرفة، إال أن التعامل مع 
النظام السوري يظل ساماً سياسياً، وتُشّكل 
يتولى  التي  الديمقراطية،  سوريا  قوات 
الناحية  من  مناسباً  خياراً  قيادتها  الكرد 
السياسية، إال أن توسعها في مناطق عربية 
قد يخلق توترات في شرق سوريا، ورغم 
أن مجموعات الثوار المدعومة من تركيا 
تُشكِّل خياراً مناسباً لنشرها على الحدود، 
إال أنها تتسم بالضعف الشديد أو التطرف 
الشديد، مما يحول دون نشرها للمشاركة 

في معركة الرقة.

ن، ذكر بأنه كان يفكر في العودة إلى وطنه 
)غولد كوست) في استراليا، ولكن لألسف 

استشهد بعدها بأياٍم قليلة.
أن  حتى  مقاتالً،  وال  جندياً  يوماً  يكن  "لم 
تفعل  ماذا  له:"  قالوا  قد  هناك  الشباب 
هنا؟ ألنهم على الغالب كانوا شباباً رجاالً 
أما  المسلحة،  القوات  في  سابقاً  قد خدموا 
األشياء،  تعلم  في  سريعاً  كان  فقد  رييس 

كان عنيداً". 
من    IBTimes لـ  ميشيل  روته  ما  هذا 

أسرة هاردينغ المقيمة في غولد كوست.
"رييس" الذي كان بطل الدولة في السباحة 
وعمره 13 عاماً، كان يعمل في بناء األسقف 
إلى  الذهاب  يقرر  أن  قبل  الفنادق  وإدارة 
أربيل في إقليم كردستان العراق في شهر 
ثم شّق طريقه  نيسان/أبريل عام 2015، 
إلى روج آفا، المقاطعة الكردية في سوريا، 
حيث كانت وحدات حماية الشعب الكردية 

تشن حرباً ضد تنظيم داعش.
للشفاء من إصابِة  يتماثل  المنزل  كان في 
تدفقت  مروعة  لقطات  شاهد  عندما  عمل 

التنظيم  وهذا  داعش،  لتنظيم  سوريا  من 
أعمال  وممارسة  الرؤوس،  بقطع  يقوم 

وحشية أخرى.
)نيبال)  إلى  سيتوجه  بأنه  والديه  أخبر   
الزلزال،  للمساعدة في جهود اإلغاثة من 

لكنه بدالً عن ذلك سافر إلى سوريا.
األعمال  في  متخصصٍة  فرقٍة  في  كعضٍو 
التكتيكية الهندسية التابعة لـلـ YPG  كان 
األلغام،  تفكيك  بمهمِة  ُكلّف  قد  رييس 
وتصنيع أجهزة متفجرات عفوية في القرى 

الكردية.
كان على بعد ما يقارب 21 ميالً من مدينة 
الرقة العاصمة الفعلية لتنظيم داعش، عندما 
داس على أرٍض ملغمة في حزيران/يونيو 

عام 2015.
"عندما تسمع بأن أبنك قد أودى به انفجار 
تفكر كما يلي:" البد أن في األمر خطأ ما، 
ال يمكن أن يكون رييس"، تقول ميشيل:" 
األيمن  الجانب  في  جسده  شظية  اخترقت 
بدا على  فقد  ذلك  النظر عن  ولكن بغض 

ما يرام".

حول  خبيرين  أصبحا  وميشيل  كيث 
األجانب،  مقاتليهم  وتوزيع   YPG الـ 
خالل  من  آفا،  روج  أسوِد  بـ  المعروفين 
المكالمات  بين  الطويلة  االنتظار  فترات 

المترقبة من ابنهما رييس في سوريا. 
في شهر حزيران/ يونيو من عام 2015، 
قام  عندما  بابنهما  استبد  قد  الغضب  كان 
بتطبيق  الوقت  ذلك  في  الوزراء  رئيس 
قانون يجرد األستراليين مزدوجي الجنسية 
الجماعات  مع  القتال  في  المتورطين 

اإلرهابية من حقوق المواطنة.
مشروع القانون استهدف األستراليين الذين 
كانوا قد خاضوا حرباً مع الدولة اإلسالمية 
)داعش) والذين وصل عددهم إلى ما يفوق 
المئة، وواجهوا عقوبةً بالسجن تصل إلى 
25 عاماً، وشمل كذلك آخرين انضموا إلى 
قوات عسكرية مثل وحدات حماية الشعب 

.YPG الـ
القتالية  الوحدة  في  رييس  زميل  وكان 
االسترالية  الفيدرالية  الشرطة  تحدى  قد 
ينبغي  ال  بأنه  قائالً  الماضي  الشهر  علناً 

العسكرية  القوات  مع  لتطوعه  يعتقلوه  أن 
الخطوط  في  داعش  تقاتل  التي  الكردية 

األمامية.
إلى  بالتنويه  كذلك  قاما  وكيث  ميشيل 
الوضع السياسي الشائك للكرد في سوريا 
والعراق، وأدانا موقف الحكومة االسترالية 
في تجريم هؤالء الذين يدعمون الكرد على 

األرض.
أن  بهم  يُفترض  الغرب  أن  أعتقد  "كنت 
يكونوا طيبين، وأنا أتأمل ما نقوم به، أرى 

بأننا لسنا طيبين على االطالق.
 ليس عندي رأٌي جيد في الواليات المتحدة 
جميعاً  هم  واستراليا،  المتحدة  والمملكة 

متواطئون" تقول ميشيل.
يتجزأ  ال  جزًء   YPG الـ  قوات  وكانت   
من التحالف المدعوم من الغرب لمحاربة 
سوريا،  في  الشائنة  اإلرهابية  الجماعات 
في  الكردية  البيشمركة  انخرطت  بينما 
القتال الدائر لتحرير الموصل، ثاني أكبر 
قبضة  من  بالكامل  العراق،  في  مدينة 

داعش. 

 YPG ولكن تركيا قد استهدفت وحدات الـ
في شمال شرق سوريا، بحجة أنها تشكُل 
امتداداً للحركة االنفصالية الكردية )حزب 

 .)PKK العمال الكردستاني
هذا األسبوع أتهم الرئيس التركي أردوغان 
 " لإلرهاب  دعمها   " بـ  األوروبية  الدول 
من خالل دعم حزب العمال الكردستاني. 
العمال  يرى حزب  لو  يود  هاردينغ  كيث 
اإلرهاب  قائمة  من  يسقط  الكردستاني 

الدولية. 
عام  أكتوبر  األول/  تشرين  شهر  في 
روج  إلى  بنفسها  ميشيل  ذهبت   ،2015
آفا لترسم مخططاً بخطوات ابنها النهائية، 
وتسترجع   YPG الـ  من  بمقاتلين  وتلتقي 
أمتعته بما فيها حقيبةٌ تحتوي على قميصين 
بأن  ميشيل  وقالت  له.  اشترتهما  قد  كانت 
لماذا  تفهم  أن  على  ساعدتها  قد  الرحلة 

ضحى ابنها بحياته. 
برمتها  المعضلة  بأن  رييس  علمني  "لقد 
ذهابه"،  سبب  هو  وهذا  جميعاً،  تخصنا 
وقالت " عند هذه النقطة يكون أطفالك قد 

فرغوا من تعليمك".
ابنهما  ذكرى  إحياء  في  األبوان  ويستمر 
التواصل  مواقع  على  تدويناٍت  خالل  من 
المناسبات  في  كلماٍت  وإلقاء  االجتماعي، 
الكردية، كما يقومان بانتظام بزيارة قبره 
وتحيط  منزلهما،  عن  دقائق  يبعد  الذي 
يعطيهم  أنه  خضراء.  طبيعية  مناظر  به 

إحساساً بالطمأنينة.

الغضب  بوخزات  يشعر  كيث  اآلن  حتى 
نعيش  مبكرة،"نحن  سٍن  في  ابنه  لفقدان 
مشاعر مختلطة، مازلنا نريده هنا"، وقال 

"نحن فخورون به إلى أبعد حد".
16تشرين األول/نوفمبر،2016

فريد فريد

International Business Times
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تتمة ... بطُل سباحة استرالّي ... في صفوف الـ YPG لمحاربة داعش

سيستمر في دعم حزب االتحاد الديمقراطي 
صنفته  والذي   ،PYD السوري  الكردي 
تركيا كمنظمة إرهابية، في محاربة الدولة 

اإلسالمية )داعش).
وقالت:" آخر شيء تريد فعله هو تقويض 
ذلك، أو سحبه من ساحة القتال، أو تطبيق 

الخناق عليه أو تقييده". 
وكالة  في  سابقة  مسؤولة  لونغ  وكانت 
عملت   ،   CIAالـ المركزية  المخابرات 
"دونالد  عهد  في  الدفاع  وزارة  لحساب 
وكان  غيتس"،  "روبرت  و  رامسفيلد" 

لها دوراً حاسماً في حملة "ميت رومني" 
الرئاسية في عام 2012، ومن المتوقع أن 
تستلم منصباً في إدارة ترامب، كما ذكرت 

التقارير.
وأضافت لونغ:" مقابل ذلك ستكون هناك 
بطبيعة الحال مخاوف تركية من االستقالل 
الكردي والعنف الكردي داخل تركية إلى 
المؤامرات  ببعض  الكرد  اتهام  درجة 
وأعمال عنف أخرى شهدناها خالل السنة 

الماضية".
قد  المتحدة  الواليات  فإن  لونغ  وحسب 

وسوريا  العراق  في  الكرد  مع  تتعامل 
"بطريقة مختلفة إلى حٍد ما".

أن  هو  أقوله  أن  أحاول  ما  بأن  "أعتقد 
هؤالء الكرد )في العراق) قد تتعامل معهم 
نوعاً  مختلفة  بطريقة  المتحدة  الواليات 
يخشاهم  الذين  سوريا  كرد  مع  مقارنةً  ما 
بدرجٍة  أردوغان  طيب  رجب  الرئيس 

أكبر".
الواليات  أرى  أن  استطيع  و أضافت "ال 
أن  استطيع  الكرد، ال  تتخلى عن  المتحدة 
الكرد  عن  تتخلى  المتحدة  الواليات  أرى 

الذين يحاربون داعش في سوريا والعراق. 
ال استطيع أن أرى الواليات المتحدة تخسر 
قد  أو  الكرد  يمثله  الذي  المأمول  الوسيط 
ـ اإليرانية  يمثلوه من بين الكيانات الروسيةـ 
ــ السورية المعادية و المحتملة في مرحلة 
ما بعد الصراع. يمكننا أن ندعوها بسوريا 
تركيا.  مع  الحدود  على  آخر...  شيئا  أو 
أعتقد أن أردوغان أيضا عليه أن يأخذ ذلك 
في الحسبان. هل يرغب في وسيط آخر؟ 

وكيف سيبدو ذلك الوسيط؟"
المتحدة  الواليات  فإن  لونغ  لـ  ووفقاً 

تماما  تكونه  أن  يمكن  ما  بشغف  "تراقب 
إيرانية  ــ  شيعية  ــ  عراقية  بالوكالة  دولة 

ومعادية،" على الحدود التركية.
" اعتقد أن ما ستتوقعه سيكون تقارب كبير 
للنقطة التي تحاول عندها الواليات المتحدة 
)الطرفين)  مع  عالقاتها  على  تحافظ  أن 
أردوغان  إقناع  محاولة  في  كليهما، 
بارتكابه الخطأ في إزاحة القدرات القتالية 
أثناء  المعركة  ميدان  من  الكيانين  لكال 
إقناع  ومحاولة  داعش،  الدائر ضد  القتال 
أردوغان بأنه ينبغي على الجميع أن يتطلع 

الوسيط  وفق  جدا  البعيد  المستقبل  إلى 
أن  يمكن  أو  هناك وكيف يجب  المطلوب 

يكون شكله،" تقول لونغ.
تعتبر أنقرة PYD فرعا من حزب العمال 
الكردستاني المحظور )PKK)، وفصيالً 
إرهابياً، بينما واشنطن تعتبره حليفاً رئيسياً 
معارضة  رغم  داعش  على  الحرب  في 

تركية.
5 كانون األول/ديسمبر، 2016
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Kuştin û girtina Kurdan gelo mafekî bidestxistî yê dewleta Tirk e.

Cemîl Bayik.
Desthiladariya AKP’ê ev
nêzî du salan e dibêje şer,
dibêje bêhtir mirin; bajaran, 
çiyanû latan bombebaran dike, 
dibesedema mirina bi hezaran, 
bi sedan mirovî; lê belê dema li 
Stenbolê 40-50 polîs tê kuştin 
qiyametê radike. Dibeje ewê 
wisa tolê hilgire, wisa qetil 
bike. Mîna ku ev du sal in şerekî 
dijmirovahî nameşîne, qetil 
nake û bi hezaran kesî navêje 
zîndanan! Artêşa Tirk rojane 
daxuyaniya dide û îdîa dike ku 
di operosyanên pêk anîn de bi 
sedan gerîla kuştine. Wezîrê 
Karê Hundir dibêje wan ewqas 
kuştin, ewqas jî bi dawî kirin. 
Ji bo yên li Tirkiyeyê qiyametê 
radikin; yên dibin progandaya 
AKP’ê û zexta şerê taybet de 
têkildarî Tevgera Azadiya Kurd 
diaxifin, em pirs dikin: Dema 
yên dimirin Tirk bin xemgîn 
dibin, lê dema Kurd dimirin 
bê helwest dimînin, ev yek tê 
çi wateyê? Yên Tirkan can e, 
ma yên Kurdan ne can e? Gelo 
dayik, bav, xwişk-bira, heval û 
hezkeriyên Tirkan hene lê da-

yik, bav, xwişk-bira, heval û 
hezkeriyên Kurdan tune ne?
AKP’ê ji bo domandina desthi-
latdariya xwe li hûndir û derve
şer hilbijart. Polîtîkaya klasîk a
desthilatdariyên faşîst ev e.
Hemû polîtîka û gotinên AKP’ê
faşîzmeke bêhempa ye. Biryara
şer di 30’ê Cotmeh a 2014’an de
hate standin. Plana têkbirinê bi
biryara vî şerî re kete pratîkê. Ne
tenê li Tirkiyeyê dema dîtin ku li
Sûriye, Irak, Îran û tevahi-
ya Rojhilata Navîn Kurd bi 
hêz bû xwestin vê hêzê bi şer 
biçewisînin û tasfiye bikin.
Rêber Apo bi Mutabaqata 
Dolmabahçeyê û hilbijartinên 
7’ê Hezîranê xwest rê li vî şerî 
bigire, lê belê AKP ji bo doman-
dina desthilatdariya xwe bi şer, 
kuştin, rûxandin di polîtîkayên 
tasfiyekirina Tevgera Azadiya 
Kurd de israr kir. Ahmet Davu-
toglu ji bo şerê di 24’ê Tîrmehê 
de dest pê kir digot: “Ev zêdeyî 
salekê ye em amadekariyê dikin, 
derkete holê ka ev biryara şerê 
me girtibû çiqasî rast e.” Ev go-
tin dema ku li dij biryara şer û 
êrîşan berxwedan dît, bilêv di-
kirin.
Tê bi vê dijwariyê şer bimeşîne,
her roj bêje heta kesek bimîne
emê bikûjin, lê dema 50 polîs 
dimirejî mîna ku heta niha şer 
nemeşandiye,rê li ber mirinan 
venekiriye tê bibêje ezê koka 
wan rakim! Heger polîtîka ev be, 
di şer de israr hebe bêgûman wê 
leşker jî, polîs jî bimirin. Hem 
wê qêrînên şer bidin, hem her roj 

bêjin me hevqas kuştin, hem jî 
dema leşker û polîs werin kuş-
tin wê yên dijberî xwe sucbar 
bikin!
Ma desthilatdariya AKP’ê tenê
di bombekirin, rûpandin û şe-
witandina bajaran de bi sedan 
sivîl
qetil nekirin? Ma ne desthilat-
dariyeke ku evqas bajar şewi-
tandine û bi sedan sivîl qetil 
kirine?
Ma ev tên jibîr kirin? AKP van 
êrîşan pêk tîne, lê dema leşker-
polîs tên kuştin dide qîran. Di 
vî şerî de ne tenê bi sedan sivîl, 
bi sedan gerîla jî jiyana xwe ji 
dest dan.
HPG nasnameya gerîlayên ku 
di pevçûn û êrîşan de jiyana 
xwe ji dest didin eşekere dike.
Dema ku polîtîkayên şer bên
meşandin û bên xwestin Kurd 
di tevkujiyê re bêne derbaski-
rin wê demê Kurd jî wê li dij 
vê yekê li ber xwe bidin.
Heta gelê Kurd negihije jiyana
azad û demokratîk dest ji 
têkoşînê bernade, ger pêwist 
bike wê 40
salî din jî li ber xwe bide. Êdî 
israra jiyana demokratîk û azad 
a ku çend nifşan dikare bidome 
heye.
Êdî bi Kurdan mêtîngeriya 
tevkujer kes nikare bide qebûl 
kirin. Heger dawî li tevkujî û 
şerê li dij Kurdan neyê anîn 
Kurd jî dawî li
berxwedana xwe nayînin. Heta
dewleta Tirk van polîtîkayên 
xwe bidomîne, tu kes nikare 

bêje Kurdan çima li ber xwe 
dide. Divê herkes banga li dew-
leta Tirk bike û bêje ‘dawî li van 
polîtikayan bîne’.
Heger desthilatdariya AKP’ê
şerê kirêt ê îro dimeşîne 
bidomîne wê hemû keç û 
lawên Kurd bibin fedayî. Hûn 
çi biçênin hûnê wê biçinin. 
Tayyip Erdogan û gladyoya 
qesrê polîtîkayeke çawa li dij 
Kurdan dimeşîne divê pêşî wê 
bikin lêpirsînê. Li her derê tê 
dijminatiya Kurdan bike, ji leş-
ker û polîsan re bêje hûn çi dikin 
bikin, li êşkencexaneyan sûcên 
der mirovî ku ne di 12’ê Îlonê 
de ne jî di salên 1990’î de hati-
ne kirin tê bike, dema piştî vê 
yekê jî fedayî derdikevin tê şaş 
bibe, matmayî bimîne. Heger yê 
leşker û polîs can be, yê Kurdan 
jî can e.Yên dibêjin ku ewê bi 
şer têkoşîne biçewisînin ji van 
mirinan tevan berpirs in. Li 
dewsa ku bi polîtîkayê çareserî 
bê afirandin, dawî li polîtîkayên 
şer werê anîn dibêjin leşker û 
polîsan bimirin.
Tevî ku şerê herî neheq ê di 
cîhanê de tê meşandin jî rojane
edebiyata şehîdbûnê dikin. 
Berpirsê hemû mirinan, sucdar 
ev desthilatdar û şêfê wê yê 
faşîst e.
Desthiladariya AKP’ê hem 
sucdar hem jî hêzdar e! Ji bilî 
xwe herkesî sucdar dike. Herî 
zêde jî bi ser HDP’ê û siyaseta 
demokratîk de diçe. Bi heza-
ran siyasetmedar, parlementer, 
hevserokên şaredariyan girtine, 

mîna faşîstekî teror meşandiye, 
tevî vê yekê jî mîna ku ev şer û 
teror ne wê meşadiye bi sedan 
siyasetmedarên din dişîne gel bi 
hezaran siyasetmedarên girtî.
Mîna desthilatdariya AKP’ê
yeke din heye ku evqas siyaset-
medar, rojnamevan, rewşenbîr û 
nivîskar avetine zindanê. Qetil-
kirina bi sedan mirovî li aliyekî, 
tenê ji ber van kirinê wê jî be 
nabe ku li rûyê desilatdariya 
AKP’ê bê mêze kirin. Lê mi-
xabin Ewrûpa li dij zext û şerê 
taybet ê desilatdariya AKP’ê di 
rewşa xweparastinê de ye. Li 
dij polîtîkayên faşîst ên AKP’ê 
bi tevgera xwe ya nerm cesaretê 
dide desthilatdariya AKP’ê. Di 
bin gotinên em Tirkiyeyê dûr 
nekin, li gel xwe bihelîn çav ji 
polîtîkayên tevkujer ên AKP’ê re 
digirin. Dema pêncî polîs tê kuş-
tin jî polîtîkayên şer ên AKP’ê û 
yên ji aliyê wê hatine qetilkirin
tên jibîr kirin. Ji AKP’ê re
gotina, “ya ku ev encam der-
xistin polîtîkayên we ne” nayên 
gotin.
Tevî ku bûyera li Stenbolê ne li
dij alîgirên tîmekî futbolê pêk 
hatiye jî Ewrûpa îşguzariyê dike 
li tevahiya stadyuman mîna ku 
alîgirên futbolê hatibin kirin 
merasîmên rêzgirtinê pêk tîne.
Ji bo Ewrûpayê girtina bi sedan
siyasetmedar tû wateya xwe
nîne. Ne tenê piştî kuştina 
polîsan a li Stenbolê, beriya wê 
jî bi sedan siyasetmedar hatin 
girtin. Hemû Kurdên rêxistinkirî 
yên jiyaneke azad û demokratîk 

diwxazin tên girtin. Kurdekî bi 
tenê yê xwedî zanist û têgihiştî 
naxwazin li derve bimîne. Di 
sala 2009’an de rojnamevanekî 
AKP’î beranberî girtina 
siyasetmedarên Kurd, rojna-
mevan û rewşenbîran gotina, 
“em mîna salên 1990’î nakujin”
û bi vê gotinê dixwest girtinan
mîna tiştekî asayî nîşan bide.
Xuya dike ku Ewrûpa jî girti-
na bi hezaran siyasetmedarên 
Kurd mîna tiştekî asayî dibîne. 
Dîsa her cure êşkenceya li dij 
yên tên binçavkirin jî asayî tê 
dîtin. Ne nerazîbûneke cidî 
li dij van girtinan nîşan di-
din, ne jî êşkenceyên demên 
binçavkirinê lêkolîn dikin.
Desthilatdariya AKP’ê ji bo 
sûcdarkirina Ewrûpayê hemû 
çapemeniyê dixe nava tevgerê, 
her AKP’iyê diaxife Ewrûpayê 
sucdar dike. Bi sûcdariyên xwe 
hewl didin sûcên desthilatdari-
ya AKP’ê veşêrin.
Ji xwe mabesta AKP’ê jî ewe
ku Ewrûpa li dij şerê kirêt ê tev-
kujer ku li dij Kurdan tê me-
şandin re bê helwest û bêdeng 
bimîne.
Dixwaze tevkujiya li ser Kur-
dan li ser vê bingehê bê astengî 
bimeşîne.
Sedema qîr û gazincên wan tev 
ev e. Di vê mijarê de encamêjî 
bidest dixin. Heta ku Ewrûpa
vê polîtîkayê bimeşîne, AKP
wê van polîtîkayên bêxêr û 
kirinên xwe yên kirêt ji niha û 
pêde jî bidomîne.

 Li Helebê rola hêzên Kurd

Diyar e ku Heleb ji çeteyan hat 
paqijkirin û Heleb îro rizgar 
bûye. Di rizgarkirina Helebê 
de her kes behsa têkçûna çe-
teyan û serkeftina rejîmê di-
kin. Lê li Helebê rastiyek din 
heye û divê neye piştguhkirin. 
Wexta mirov behsa Helebê 
dike, eger berxwedan û keda 
Şêxmeqsûd a hatiye dayîn ne-
bine û jê re rêzê diyar neke ew 
ê kêmasî û şaşîtiyek mezin be. 
Gelê me yê li Şêxmeqsûd heta 
niha bi berxwedaneke dîrokî 
bûye sembola qehremantî û 
fedekariyê. Şerê destpêkê bi 
rejîmê re kir, piştre bênavber li 
hemberî çeteyên DAÎŞ, Nûsra 
û çeteyên dewleta Tirkiyê bi 
qehremantiyek pirr me¬zin 
li ber xwe da û ji bo rûmeta 
xwe biparêze çi fedekarî hebe 
teqsîr ne¬kir. Bêguman ev 
berxwedana gele me ya li 

Şêxmeqsûd ji vir şûnde jî li ser 
rastiya Helebê ew ê xwedî rol be 
û girîngiyek wê ew ê hebe. Heke 
kesên ku vê rastiyê nebînin û li 
gorî wê tevnegerin ew ê bikevin 
nava şaşîtiyên mezin. 
Di rizgarkirina Helebê de 
berxwe¬dana YPG û YPJ’ê jî pirr 
muhîm e. Lê kes zêde behsa vê 
rastiyê nake. Rejîma Sûriyê, Îran 
û Rûsya hemû hêza xwe ji bo 
Helebê seferber kirin. Lê weke 
encam îro ji sedî 40’ê Helebê di 
bin bandora YPG û YPJ’ê de ye. 
Rizgarkirina Helebê pirr muhîm 
bû. Lê ji niha û pêde jinûve 
rêxistinkirin û dizaynkirina 
Helebê ew ê hîn jî muhîmtir be. 
Çima ku Heleb bi xwe girîng e. 
Di vê noqteyê de divê hesasi-
yetek pirr mezin bê nişandan, 
pevçûnên ro¬jane yên heyî baş 
fêmkirin, siyase¬teke xuliqkar 
pêş xistin û bi rêgez hereket kirin 
pirr pêwîst e û beri¬ya her tiştî 
tê. Piştî berxwedana li Helebê 
hate dayîn, ya rast û divê pêk bê 
Heleb ji bo hemû civak, çand û 
nasnameyan bibe herêmek azad 
û demokratîk. Yanî bibe modela 
Sûriyê ya bi giştî. Weke mînak 
di roja îro de li Helebê gelê 
kurd bi îradeya xwe ya azad û bi 
awayekî demokratîk dikare xwe 
bi rêve bibe. Divê hemû civak, 
çand û nasnameyên cuda bikari-
bin hebûn û azadiya hevdû qebûl 

 Sebrî Ok

     Vexwendinek ji bo Opozisyoneke Kurdî – Erebî Li Sûriyê  

Gotina ku kurd û hebûna wan di 
civaka Sûrî de rewşeke awar-
te ye, dûrî rastiyê ye û rastiya 
dîrokê tarîkirin e..lê belê seki-
nandina kurdan li kêleka gelê 
Sûriyê bi hemû pêkhateyên 
wê vê gotina dûrî rastiyê diyar 
dike..
Ji destpêka damezirandina 
Dewleta Sûrî ya nûjen de, Kur-
dan roleke wan a girîng di xurt-
kirin û piştgiriya vê dewletê de 
hebû..
Lê ramana Netewdewlet ya 
ku bi hatina rêjîma Basê li ser 
desthilatdariyê re pijya, herêm 
kir herêmeke erebî û nasna-
meya kurdî hat tepisandin. 
Hiştina van mijaran her tim li 
aliyekî hişt ku parçebûnek di 
hevpeymana Civakî ya Sûrî 
de çêbibe û Kurd û gelên din 
bi dewleta Sûrî ya navendî ve 
hatin girêdan..
Bi destpêkirina Şoreşa Sûriyê 
re Kurdan şoreş hembêz kir û 
bi hemû hêza xwe beşdarî wê 
bûn, bi taybet Kurd di derketi-
na li hember tundî û kiryarên 
Rêjîma Baas`ê de xwedî 
tecrûbe ne,wekî di Serhildana 
Qamişlo ya di 2004`an de.
Kurdan şoreşa 2011`an 
weke derfeteke rasteqîn ji bo 
vegerîna hevpariyê di jiyana 
Sûriyê de û vegerîna têkiliyê 
erênî di navbera pêkhateyan 
de, yên ku di çarçoveya dest-

hiladariya Rêjîma Baas de 
hatibûn rahiştin dît.. her wiha 
kurdan rêgeza welatparêzî û 
niştimanperweriyê li ser rêgeza 
girêdana bi hêzên derve ve 
hilbijart..ne weke rewşa hin 
hêzên opozisyona Sûriyê ku 
bi dewletên derve ve girêdayî 
ne…
Kurdan nehiştin ku herêmên 
wan bibin herêmên komplo yan 
itîfaqên ku zerarê bigihîne sibe-
roja gelê Sûriyê, her wiha hewil 
dan ku koalisyoneke berfirh tê 
de mafê hemû sûriyan weke 
Suriyan, Asûr, Kildan Kurd, 
Ereb, Dirzî, Şerkes, Ermen û 
Tirkeman were berçavgirtin 
ava bikin.
Ev rêgez jî ne tenê siloganek bû, 
li ser xaka ku dikeve bin sîwana 
sîstema rêveberiya xweseriya 
demokratîk li Bakurê Sûriyê û 
Rojavayê Kurdistanê rastiyek 
bû ku li ser erdê hatibû pêkanîn.
Li aliyekî din tu hêzê nikaribû 
çareseriyeke ku hemû aliyan 
bihewîne bibîne, û ji ber ku di 
wê yekê de têk çûn hemû hêza 
xwe dane wan hewildanên 
ku projeyên neteweyî yên ji 
bo Şoreşa Sûriyê têk bibin, ji 
tewanbarî, derew û ji bêbextiyê.
Hin netewperestên ereb hêzên 
ku di bin sîwana netewiya sûrî 
de kar dikirin, kurd jî di nav de 
bi parçebûnê tewanbar dikirin, 
Radîkalên teyokrat jî mesele 
ber bi olî ve dibirin û dixwes-
tin ku ji mislimaniya kurdan 
kêm bikin û her wiha projeya 
wan a çareseriya demokratîk 
têk bibin.
Gihişte astekê ku hin rêveberên 
muxalefeta li Tirkiyê ye, şerê 
kurdan û Tirkan bikin mesele-
yeke Sûrî. Tirkiyeya ku ta niha 
ji bo komkujiyên li Helebê yek 
gav jî navêtiye,  muxaleft vê 
bêdengiyê bi hinceta hirmeta 
serweriya xaka Sûriyê rewa 
dikin.
Nakokiya Kurdî, Tirkî bingehên 

xwe yê beriya dîroka Tirkiyê 
ya nûjen hene, û pir şaş e ku di 
demekê de Sûrî bi hewceyî lihev-
kirin û yek-kedê ye, ev nakokî 
derbasî Sûriyê bibin.
Rast e dibe ku Dewleta Tirk 
koçberên sûrî derbasî xaka xwe 
kirin û ji muxalefeta Sûrî re cih 
çêkirin, lê belê di berdêla wê 
de bi milyaran pere girtin û ji 
derveyî ku niha li ser koçberên 
sûrî siyasetê dike.
Dîsa jî Dewleta Tirk bi 
hembêzkirina muxalefteke 
jihevketî  re biryara wê xiste bin 
destê xwe, û niha karê muxalefetê 
tenê ew e ku aliyan tewanbar 
bike, kedên çareseriyê vala bike 
û nikaribû Şoreşa Sûriyê ya ku 
armancên wê zelal in bi rê ve 
bibe.
Koalisyona Sûriyê wekî bane-
ke hêz û partiyên muxalefetê 
nikaribû cudabûna pêkhateyên 
Sûriyê pênas bike, û tevî ku 
hin kesên ku qaşo nûnertiya 
pêkhateyan dikin hebû jî, lê belê 
di rastiyê de wan tenê nûnertiya 
xwe dikirn.
Tabûrên ku piştgiriya xwe ji 
Tirkiyê digirin jî tabûrên islamî 
û cîhadîst in, tu alî negihiştin wê 
baweriyê ku dê ev kom Sûriyê 
bi rê ve bibin, ev yek jî sede-
ma sereke ye ku Tirkiyê nikare 
roja îro hevkarên xwe li Helebê 
biparêze.
Ez bangewaziyên xwe li tevahiya 
muxalefeta Sûrî ya ku baweriya 
wan bi yekbûna Sûrî û guherîna 
destûra navendî tê, dikim ku asta 
perçebûn û aloziya heyî bibînin û 
destên xwe bidin hevkarên welêt 
ji Kurd û hemû pêkhateyên din.
Herêmên Hêzên Sûriya 
Demokratîk amade ne ku 
pêşwaziya muxalefeta 
demokratîk bikin da ku em bi hev 
re yê ji Sûriyê mayî biparêzin.
Ev vexwendineke ji  lihevkirin û 
aştiyê re ye, gelo dê bersivek ji 
vê vexwendinê re hebe !!?.

bikin û ji hevdû re rêzê diyar 
bikin. Eger wisa be Heleb 
ew ê careke din nebe naven-
da şerekî nû û ewqas bedelên 
giran û têkoşîna hatiye dayîn 
ew ê vala neçe. Heleb li gorî 
vê rastiyê be ew ê bibe mode-
lek demokratîk û xweser an jî 
federas¬yonek ku xwedî rol 
be. 

Federasyona Bakurê Sûriyê 
bi vê perspektif û projeye 
hereket dikin. Li dijî hemû 
kevneperestî, halan û lîstokan 
paradîgmaya netewe¬ya 
demokratîk ji xwe re esas 
di¬girin, biratî û wekheviya 
civakan didin pêş. Bêguman 
zehmetiya vê têkoşînê tê 
zanîn û encamgir¬tina ev 
modela demokratîk ew ê ne 
hêsan be. Lê girîngiya modela 
demokratîk ya ku em tînin zi-
man jî rastiya xwe ji vê rastiyê 
digi¬re. Li gorî perspektîfa 
neteweya demokratîk civa-
ka Ereb, Xiristi¬yan, Tirk-
men her wiha bi hemû kesî 
re li gorî ziman û nêzîkbûna 
jiyaneke demokratîk û hev-
beş tev¬digerin û israr bi-
kin. Lê ev tu ca¬ran nayê vê 
wateyê ku em ê berx¬wedan 
û bedelên hatiye dayîn û 
encamên hatine girtin esas ne-
girin.

Aldar xelil
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The Independent : قوة يزيدية من اإلناث القصف الكيماوي حي الشيخ مقصود
تنتقم من داعش في شنكال

الباب السورية – بين براثم داعش وسياسة التتريك 
الممنهجة

كل القوى السورية الوطنية، في شمال سوريا تحت 
راية قوات سوريا الديمقراطية لتحرير مدينة الرقة 
التركي  النظام  معقل تنظيم داعش اإلرهابي، زاد 
وواصل جيش  شمال سوريا  في  قواتها  عديد  من 
االحتالل التركي ومرتزقته في أجرامهم وتهجيرهم 
لقرى الباب ومنبج والشهباء المحررة من التنظيم 

اإلرهابي .
الباب  منطقة  إدارة  مجلس  أصدر  الصدد،  وبهذا 
بياناً إلى الرأي العام حول االحتالل التركي لمناطق 

الشهباء وباألخص منطقة الباب.
جاء فيه:

جيش  هجمات  يستنكر  الباب،  منطقة  مجلس  إن 
عموماً  الشهباء  مناطق  على  التركي  االحتالل 
والباب خصوصاً، وطالب المجتمع الدولي بإيقاف 
أن  وأكد  ”البربرية“،  بـ  ووصفها  الهجمات  هذه 

أبناء المنطقة قادرون على حماية أرضهم.
ال  الباب  منطقة  كمجلس  نحن   ( البيان  في  وذكر 
نسمح بالتدخل تركي أو أًيّ كان في أرضنا، ونحن 
اإلرهاب  قادرون على حماية شعبنا وأرضنا من 
والطامعين بها)، ونستنكر الصمت الدولي وصمت 
القصف  تجاه  والحقوقية  اإلنسانية  المنظمات 
”الهمجي“ التركي والتغيير الديموغرافي الممنهج 
الذي تتبعه تركيا عبر تهجير السكان األصليين من 

قرى المنطقة أمام أعين المجتمع الدولي وتوطين 
مجموعات غريبة عن المنطقة في القرى المهجرة

ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل وإيقاف الهجمات 
”البربرية“ التي يقودها جيش أردوغان ومرتزقته، 
وضمان  السوري  الشعب  بحق  المجازر  وإيقاف 
عودة أهالي مناطق الشهباء إلى قراهم وأراضيهم.
وقٍت  في  محلية   افادة مصادر  أخر،  جانٍب  ومن 
 100 استقدم  التركي  االحتالل  جيش  بأن  سابق 
العراق ، وأخرى أسيوية من  عائلة تركمانية من 
الصين إلى مناطق الشهباء وجرابلس،  واستوطنهم 
تم  التي  الكردية  القرى  في  وخاصة  المنطقة  في 

تهجير أهلها.
في  ومرتزقته  التركي  االحتالل  عمليات  ونتيجة 
مناطق الشهباء وخاصة في الجهة الشمالية الشرقية  
نزح اآلالف من أهاليها باتجاه مدينة منبج ومقاطعة 

عفرين.

بايدمير من السليمانية:عزلةٌ على دميرتاش منذ 36 يوم… و اعتقاُل نحِو 5 
HDP آالف من الـ

الديمقراطي  الشعوب  حزب  عن  النائب  كشف 
يوم  بايدمير  عثمان  التركي  البرلمان  في   HDP
مستوى  عن  ديسمبر   – األول  كانون   /11 األحد 
التركية في شمال  الدولة  التي ترتكبها  االنتهاكات 
كردستان، معلناً عن اعتقال أكثر من 5 آالف من 
أعضاء حزبه، فيما شدد على ضرورة وحدة الصف 
والمخططات  المؤامرات  لمواجهة  الكردستاني 

العدائية.
على  عقدهُ  صحفٍي  مؤتمٍر  خالل  بايدمير  وقال 
في  الدولي  االشتراكية  األحزاب  مؤتمر  هامش 
السليمانية بإقليم كردستان:“ لألسف يمر 68 عام 
األمم  في  اإلنسان  حقوق  مفوضية  تأسيس  على 
أبسط  يناضل من أجل  بينما الزال شعبنا  المتحدة 

حقوقه ويتعرض ألبشع االنتهاكات“.

التي  االنتهاكات  على  الضوء  بايدمير  وسلَّطَ 
وشمال  تركيا  في  والتنمية  العدالة  حزب  ترتكبها 
إن  قائالً:“  والكرد  الديمقراطية  بحق  كردستان 
حزب اردوغان أكثر ما يحاربه هو أمرين ”الكرد 

و الديمقراطية“.
اعتقلت  التركية  السلطات  بأن  بايدمير  وكشف 

حتى أكثر من 5 آالف من مؤيدي وأعضاء حزب 
الشعوب الديمقراطي، مشيراً في الوقت نفسه إلى 
العزلة التي تفرضها الحكومة التركية على الرئيس 
الدين دميرتاش منذ 36  المشترك للحزب صالح 

يوم.
باالنتهاك  التركية  الحكومة  ممارسات  ووصف 
الجلية  والمعاداة  اإلنسان  لحقوق  الصارخ 
للديمقراطية. الفتاً أيضاً  إلى استيالء الحكومة على 

بلديات شمال كردستان المنتخبة من قبل الشعب.

على  بايدمير  عثمان  والكردي  البرلماني  وأكد 
نضالهم من أجل السالم والديمقراطية، ليس للشعب 
الشعوب  لجميع  وإنما  فحسب  المضطهد  الكردي 

التواقة للحرية.
الصف  وحدة  ضرورة  على  بايدمير  وشدد  هذا 
الكردستاني في مواجهة المخططات والمؤامرات 
في  كردستان  وباشور  روجافا  ضد  تحاك  التي 
الكردي  الشعب  به  يمر  التي  الحساسة  المرحلة 

على حد قوله.
سمير النشار ينسحب من االئتالف ...  ويصفهم بالجسم 

العليل الغير قابل لإلصالح 
تركيا تتصدر قائمة اعتقال الصحفيين في العالم ... بنسبة الثلث

حرية الصحافة في تركيا على المحك في أعقاِب محاولة االنقالب الفاشلة.
كشَف تقريٌر حديٌث صادٌر عن منظمِة تهدف إلى حماية حرية الصحافة، يقول 
المحبوسين على مستوى  إن تركيا تضم ما يقارب من ثلث عدد الصحفيين 

العالم في 2016.
الذي أصدرته لجنة حماية الصحفيين، وهي منظمة  السنوي  التقرير  وأشار 
أميركية غير حكومية مقرها نيويورك، إلى أن الزيادة الملحوظة في اعتقال 
الصحفيين في تركيا عام 2016، كان وراء تسجيل هذا العام رقماً قياسياً في 
عدد الصحفيين خلف القضبان حول العالم، منذ بدأت اللجنة رصد حاالت حبس 

الصحفيين عام 1990.

وخالل حملة القمع التي شنتها أنقرة في أعقاب محاولة االنقالب الفاشلة في 
في  األقل  على  بـ 81 صحفياً  التركية زجت  السلطات  فإن  الماضي،  يوليو 
السجون، بعدما قالت إنهم على عالقة بالمحاولة التي قادها ضباطٌ في الجيش، 
في  واحد  عاٍم  واحد خالل  بلٍد  في  المعتقلين  الصحفيين  من  عدٍد  أكبر  وهو 

التاريخ.
واتهمت السلطات هؤالء الصحفيين فضالً عن عشرات آخرين لم تتمكن اللجنة 
من التحقق من ارتباطهم بالعمل الصحفي، بـ"ممارسة أنشطة معادية للدولة".
إلى  االنضمام  تركيا،  في  المحبوسين  للصحفيين  الموجهة  التهم  بين  ومن 
الذي  غولن  هللا  فتح  بالداعية  االرتباط  إلى  إشارٍة  في  إرهابية"،  "جماعات 
للرئيس رجب طيب أردوغان، أو  بتدبير االنقالب، أو اإلساءة  أنقرة  تتهمه 

نشر وثائق سرية.
كما أشار التقرير إلى إجراءات حكومية للتضييق على الصحافة في تركيا في 
أعقاب محاولة االنقالب، بخالف حبس الصحفيين، منها إغالق أكثر من 100 

وسيلة إعالمية خالل شهرين.
وعلى المستوى العالمي، فإن عدد الصحفيين المحبوسين في 1 ديسمبر عام 
مقابل 199  اإلطالق،  على  تسجيله  يتم  رقم  أعلى  وهو  بلغ 259،   2016
صحفياً عام 2015، و232 صحفياً عام 2012 وهو أعلى رقم مسجل سابقاً.
المعتقلين  بعد تركيا من حيث عدد الصحفيين  الثاني  المركز  الصين  وتحتل 

خالل العام، وتليها مصر ثم إريتريا وإثيوبيا.

المانيا تعتقل جاسوساً تركياً جديداً في هامبورغ يستهدف الكرد
مدنية  في  اعتقلت  أنها  االلمانية  الشرطة  أعلنت 
هامبورغ جاسوساً تركياً )31 سنة)، يعمل لصالح 
السياسيين  مراقبة  عمله  التركية،  االستخبارات 
والنشطاء الكرد وهو رهن اإلعتقال منذ يوم أمس 

الخميس.

منذ االنقالب األخير في تركيا زاد هروب الكثير 
من الكرد من مناطقهم، وقدموا اللجوء في المانيا 
على  وتضيقها  التركية  االعتداءات  من  هرباً 

الحريات بشكل منظم وخطير، بعد تدميرها المدن 
والقرى في شمال كردستان التي ابدت مقاومة ضد 

اآللة العسكرية الفاشية. 
لكن الواضح أن هؤالء الكرد ليسوا في مأمن من 
جلياً  هذا  وبات  األتراك،  العمالء  ومراقبة  أعين 
في العديد من التقارير األمنية التي نشرها االعالم 
التقارير  هذه  ومن  ذلك،  مؤكدةً  مؤخرا  االلماني 
محاولة اغتيال سياسيين كرد في مدينة بريمن منهم 

رمزي كرتال ويوكسل كوج.

تعرف مختصون في الهالل األحمر الكردي على 
العديد من المواد التي عثرت عليها وحدات حماية 
الشعب أثناء حملة التمشيط التي قامت بها في أحياء 
حلب الشرقية بعد تحريرها، وأكدوا أنها مواد سامة 

ومحرمة استخدامها دولياً.
لستة  والمرأة  الشعب  حماية  وحدات  تحرير  بعد 
أحياء من أحياء حلب الشرقية التي كانت خاضعةً 
لالئتالف  التابعة  المسلحة  المجموعات  لسيطرة 
منذ أكثر من 5 أعوام, وفتح ممرات آمنة لهروب 
المدنيين من تلك المناطق واللجوء إلى حي الشيخ 
مقصود، حيث أطلقت وحدات الحماية حملة تمشيط 

في كل من أحياء الهلك, بعيدين, الشيخ فارس, الشيخ 
خضر, بستان الباشا والحيدرية، وذلك لتنظيف تلك 
األحياء من األلغام وللحفاظ على حياة اآلالف من 

المدنيين وسالمتهم.
وأثناء حملة التمشيط عثرت وحدات حماية الشعب 
يوم الجمعة 2/ كانون األول – ديسمبر على مخزٍن 
في  تستخدم  التي  السامة  الكيماوية  المواد  لصنع 
صنع القذائف التي تحتوي على غازات سامة في 
حي بعيدين, وللتأكد من ماهية تلك المواد وبعد عدة 
الكادر  أعضاء  على  طرحت  واستفسارات  أسئلة 
الكردي في  الهالل األحمر  المختصين في  الطبي 

المواد  وتفقد  للمخزن  زيارتهم  بعد  حلب،  مدينة 
الموجودة فيه،

حيث زار كل من أعضاء الهالل األحمر الكردي 
الكيماوي،  المخزن  عبدهللا  وحسين  جاسم  محمد 
وتمكنوا من خالل جولتهم التعرف على بعض هذه 
المواد المتواجدة فيه، وإثبات أن تلك المواد سامة 

وقاتلة ومحرمة دولياً.
هذا  إن  جاسم:"  محمد  الدكتور  قال  الشأن  وبهذا 
الكيماوية  المواد  من  الكثير  على  يحتوي  المخزن 
الموجودة  المواد  تلك  فحص  دون  وحتى  السامة، 
منها  المنبعثة  فالرائحة  المخزن،  في  بالعشرات 
وقاتلة,  سامة  مواد  أنها  على  دليٍل  أكبُر  هي  فقط 
استخدمتها المرتزقة لقصف المدنيين األبرياء في 
مدينة حلب، وباألخص استهداف مدنيي حي الشيخ 
في  التوالي  مرات على  والتي قصفت 4  مقصود 

حين أصيب العشرات منهم في ذلك الوقت".
وأكد الدكتور محمد جاسم أن المواد الموجودة هي 
كل من: أسيد السنفوريد, الكالسيوم, كلور األمونيوم, 
كربونات الصوديوم, ماءات الصوديوم, الكلوريد, 
األلمنيوم, األسيتون باإلضافة إلى المواد الكيماوية 
القابلة لالنفجار واالشتعال ورائحتها واخزة بشكٍل 

كبير... التتمة )ص3(

وحدة كردية مؤازرة ــ مشكلة بالكامل من النساء 
تعلن بأنها ستكون جزءاً من عملية دحر داعش من 

بلدة تلعفر ذات األهمية االستراتيجية. 
أعلنت وحدة نسائية مشكلة بالكامل من المقاتالت 
اليزيديات المدربات بأنها تريد أن تكون في مقدمة 
ومركز هجوم جديد على تنظيم داعش في شمال 
اللواتي  اليزيديات  لرفيقاتهن  يثأرن  لكي  العراق، 

عانين على أيدي الجماعة الجهادية.
"لم ننس تلك النسوة اليزيديات اللواتي تم بيعهن في 
أسواق النخاسة في الموصل أو تم إحراقهن وهن 
أحياء،" هذا ما قالته في تصريح لها قائد وحدات 

.yjş المرأة في شنكال
"نعلم بأن هؤالء األشخاص الذين يحتجزهم التنظيم 
.. بانتظارنا كي نخلصهم. لن نتوقف حتى نحرر 

نساءنا ونأخذ بالثأر."
التي تمتلك معتقدات  السكانية  ــ األقلية  اليزيديون 
والمسيحية  اإلسالم  من  مبادئ  بين  تجمع 
قصوى  بطش  لقوة  هدفاً  كانوا  ــ  والزرادشتية 
ثلث  على  استولى  عندما  داعش  تنظيم  مارسها 
العراق في حرب خاطفة شنها على البلد في صيف 

عام 2014.
قُتل ما يقارب 5000 شخص عندما اقتحم المسلحون 
بلدة سنجار. نقلت الجماعات الحقوقية والمراقبون 
والناجون قصصاً مروعة عن االستعباد الجنسي، 
يقبلن  لم  اللواتي  النساء  بحق  اإلعدامات  وعن 
من  الزواج  رفضن  أو  اإلسالمي  الدين  اعتناق 

مقاتلي داعش عنوة....التتمة )ص3(

سحب سمير النشار عضو االئتالف السوري لقوى 
كانون   /11 السبت  مساء   والثورة،  المعارضة 
االئتالف  من  عضويته   2016 ديسمبر   – األول 
عما  تماماً  االئتالف عاجٌز  أن  السوري، موضحاً 

يحصل في حلب.
وقال عضو االئتالف المنسحب سمير النشار:" أن 
االئتالف ليس وظيفة لكي يستقيل منها، وأعضاء 
االئتالف ليسوا معينين كموظفين، وأن هذا الجسم 

السوريين  قبل  من  بتوافٍق  تشكيله  تم  السياسي 
وبالتالي العضو ال يقدم استقالة بل ينسحب منه".

وكشف نشار أمين سر )إعالن دمشق) المعارض 
عن أسباب انسحابه من االئتالف قائالً:" االئتالف 
بات يشكو من علٍل كثيرة وأهمها أنه لم يعد يقدم 
حلب  لمدينة  حتى  أو  السورية،  للثورة  شئ  أي 

المنكوبة".... التتمة )ص3(

مدينة حلب... التاريخ والواقع الراهن

تَُعدُّ مدينة حلب ثاني أكبر مدينة في سوريا، 
والصناعية  االقتصادية  العاصمة  وهي 
األعمال  وورش  المصانع  لكثرة  نتيجة 
الحرفية والتي اشتهرت بها حلب منذ فجر 
التاريخ في سوريا والشرق األوسط عامة، 
وتعد أكبر المدن السورية من ناحية تعداد 
وتعد  سوريا،  غربي  شمال  تقع  السكان، 
من المدن  القديمة في العالم، كانت المدينة 
عاصمة لمملكة يمحاض )يمخد) وتعاقبت 
عليها بعد ذلك حضاراٌت حتى عهد التمدد 

اإلسالمي.
السياسي  بسبب جعل  تراجع موقع حلب 
مدينة دمشق عاصمة لسوريا، لكنها بقيت 
مدينة وعاصمة اقتصادية لسوريا،  وكما 
عدة  هنالك  القديمة  المدن  معظم  حال  هو 
ذكرت  حيث  المدينة،  اسم  حول  نظريات 
المخطوطات  من  الكثير  في  المدينة 
ذكر  وورد  القديمة،  التاريخية  والوثائق 
حلب في رقم مملكة "إبال" باسم "أرمان" 
في عهد ريموش بن سارغون في األلف 
الثالث قبل الميالد، بينما يرى البعض أنها 
"نارام  مسلة  على  "آران"  باسم  وردت 
بكر)  )ديار  آمد  في  اكتشفت  التي  سين" 
الميالد،  قبل  الثالث  لأللف  تعود  والتي 
مملكة  أرشيف  في  "ِهليا"  باسم  وسميت 
"ماري" األثري )تل الحريري)، ودعيت 
لمملكة  عاصمة  كانت  عندما  "هلبو" 
 1800 حوالي  في  األمورية  يمحاض 
الكتابات  عليها  أطلقت  بينما  الميالد،  قبل 
اآلشورية "خالبا وخلوان"، وذكرت حلب 
منذ القرن السادس عشر قبل الميالد باسم 
َخرب في اآلثار المصرية، وقد ورد اسم 
"خلبو" في إحدى النصوص التي تعود إلى 

زمن رمسيس الثاني.

مدينة حلب عبر التاريخ 
قبل  من  حلب  إلى  التطرق  تم  ما  نادراً 
علماء اآلثار، حيث أن المدينة تحتل ذات 
القديمة،  المدينة  تحتله  كانت  الذي  الموقع 
وقد أظهرت الحفريات في تل السودا  إن 
تاريخ حلب تعود إلى حوالي 4000 سنة.

في  األولى  للمرة  حلب  ذكرت  حيث 
كانت  عندما  الميالد،  قبل  الثالث  األلف 
حلب عاصمة مملكة "أرمان" كما سمتها 
أو  منها  القريبة  "إبال"  مملكة  أرشيف 
أرماني كما سميت من قبل الفترة األكادية 
"جوفاني  اآلثار  عالم  ويصف  األولى، 
تشبه  كانت  بأنها  أرمان  مملكة  بيتيناتو" 
مملكة إبال إلى حٍد ما، قام  "نارام سين" 
األكادي بتدمير كلتا المملكتين إبال وأرمان 

في القرن الثالث والعشرين قبل الميالد.
حلبا  تسمية  ظهرت  البابلية  الفترة  في 
لساللٍة   عاصمةً  وقتها  وكانت  مرة  ألول 
لمملكة يمحاض، )حوالي 1600-1800 
للتدمير  المملكة  وتعرضت  الميالد)  قبل 
مراٍت عدة سواًء اكان على يد اآلشوريين 
قيادة "مورسيليس  تحت  الحثيين  أيدي  أو 

 16 الـ  القرن  في   (  Mursilis( األول" 
قبل الميالد. 

أحد  بارشاتار  الميتاني  الملك  عهد   في 
الممالك الحورية )الكوتية ) امتدت المملكة 
وغرب  جنوب  إلى  الميتانية  الحورية 
مواجهة  وخط  منطقة  في  وكانت  حلب، 
بين الميتانيين والحثيين والفراعنة،  وقت 
أصبحت من نصيب الحثيين في عهد الملك 
الرابع  القرن  في  "شابيليوليوما"  الحثي 

عشر قبل الميالد.
القرن  الحثية في  المملكة  انهارت  وعندما 
حلب  أصبحت  الميالد،  قبل  عشر  الثاني 
جزءاً من مملكة أرفاد  الحورية )والمعروفة 
أيضاً باسم بيت آغوشي )حالياً تل رفعت) 

في بداية األلفية األولى قبل الميالد.
 في نهايات القرن 9 قبل الميالد، أصبحت 
اآلشورية  االمبراطورية  من  قسماً  حلب 
المملكة  يد  في  تسقط  أن  قبل  الثانية، 
جزًء  تصبح  ثم  من  و  الكلدانية،  البابلية- 

من االمبراطورية الميدية ثم األخمينية.
العهد  في  بيرويا   باسم  حلب  وذكرت 
على  المقدوني  اإلسكندر  استولى  القديم، 
قواد  أحد  ليقيم  ق.م،   333 عام  المدينة 
مستعمرةً  األول)  )سلوقس  األسكندر 
قبل   286-301 بين  المدينة  في  هيلينية 
مدينة  اسم  على  بيرويا  ويسميها  الميالد، 
بيرويا في مقدونيا، استمرت بيرويا تحت 
مدة 300  اليونانية  السلوقية  الساللة  حكم 
ساللتهم  حكام  آخر  سلمها  حتى  عام، 
للقائد الروماني  بومبيوس الكبير عام 64 
مقاطعة  من  جزءاً  ولتصبح  الميالد،  قبل 
تحت  المدينة  ظلت  الرومانية،  سوريا 
الحكم الروماني ثالثة قروٍن أخرى، رغم 
أن روما لم تفرض عليها أسلوب اإلدراة 
إغريقية  مقاطعة  ألنها  نظراً  الرومانية 
كانت  اليونانية،  اللغة  سكانها  يتكلم  قديمة 
سوريا  في  األهمية  حيث  من  وقتها  حلب 

بعد أنطاكية في القرن 6 الميالدي.
اللقى  من  بالعديد  حلب  منطقة  وتحفل   
أشهرها  لعل  والكنائس  واألديرة  األثرية 
"سان  أو  العمودي"  سمعان  مار  "دير 
حيث  مارون"  "مار  وضريح  سيمون" 
القديس مارون  يوجد قبر مؤسس الطائفة 

في منطقة براد غرب حلب.
جزًء  حلب  ومن ضمنها  سوريا  أصبحت 
بدايات  في  الساسانية  االمبراطورية  من 

القرن السابع.
بعدها  من  لتبدأ  الساسانية   الحقبة  انتهت 
بدًء  اإلسالمي  الحكم  تحت  عامة  المنطقة 
في  حلب  أصبحت  ميالدي،  من637 
العهد العباسي اإلسالمي)العهد الذي شهد 
تعددية ثقافية وسياسية ) وفي عام 944 م، 
عاصمة الدولة الحمدانية،  وكانت المناطق 
تسمى  حلب  فيها  بما  سوريا  من  الشمالية 
وهي  الثغور،  مناطق  اإلسالمي  بالعهد 
االمبراطورية  بين  الحدودية  المناطق 

البيزنطية والخالفة العباسية اإلسالمية.

السالجقة  بين  صراعاً  المدينة  شهدت   
أواسط  من  قدموا  الذين  شاه)  ملك  )ابناء 
آسيا بتجاه الهالل الخصيب في عهٍد شهدت 
تمت  الفوضى،  من  حالةً  عموماً  المنطقة 
الحروب  أثناء  مرتين  حلب   محاصرة 
أن  إال  و 1124  عامي 1098  الصليبية 
السيطرة  من  تتمكن  لم  الصليبية  الجيوش 
عليها لمناعة تحصينها، في عام 1138، 
تعرضت المدينة ومحيطها لزلزاٍل مدمر، 
أما في العهد األيوبي فقد كانت من المدن 
األيوبية  السلطنة  في  والمزدهرة  المهمة 
الثاني  كانون   24 وفي  المدينة،  الواسعة 
قبل  من  المدينة  احتالل  تم   1260 عام 
المغول تحت قيادة هوالكو، وبالتعاون مع 
دافعت  السادس  بوهيموند  أنطاكية  حاكم 
عن المدينة حاميتها من قبل الملك األيوبي 
"غياث الدين توران شاه "، لكنها سقطت 
بعد 6 أياٍم من القصف  المغولي المستمر 
 4 بـ  بعدها  القلعة  وسقطت  بالمنجنيقات، 
واإلبادة  للتنكيل  أسابيع، وتعرض سكانها 
بعد  المدينة  المماليك  استعاد  بوحشية، 
انتصارهم في موقعة عين جالوت في 3 
أيلول عام 1260، استقلت حلب عن الدولة 
المملوكية المركزية في القاهرة، عندما قام 
بإعالن  المملوكي  بيبرس  الظاهر  الملك 

االنفصال.
المنغولي  القائد  قام   1400 عام  في 
ومن  المدينة،  بحصار  "تيمورلنك"  
بعض  وحسب  بأهلها  ونكل  احتلها  ثم 
المؤرخين أن تيمورلنك أمر ببناء تلة من 
جماجم السكان استخدم فيها 20000 ألف 
جمجمة، وبعد خروج التتار من حلب عاد 

سكانها إليها وقسمت المدينة إلى قسمين.
العثمانية  الدولة  من  جزءاً  حلب  أضحت 
عام 1516، ونظراً لموقعها االستراتيجي 
دوراً  لعبت حلب  األناضول،  من  القريب 
محورياً في الدولة العثمانية، وكانت المدينة 
الثانية بعد القسطنطينية، والمدينة الرئيسية 
للتجارة بين بالد الشرق والغرب، وابتداًء 
بدأ  خاص  بشكٍل  عشر  الثامن  القرن  من 
القناصل والتجار األوروبيون يسكنون في 
حلب مع عائالتهم مؤسسين بذلك سالالت 
العثمانية  راسخة، وال ننسى أن السلطات 
قامت بتغيير ديمغرافية المنطقة بشكٍل عام.

 
حلب في عهد االحتالل الفرنسي 

من المعالم العائدة للعهد الفرنسي السراي 
الكبير في حلب، الذي كان مقراً للحكومة 
بناء  1933،)حالياً   عام  منذ  الفرنسية 

مجلس المدينة الحديث).
غورو"  "هنري  الفرنسي  الجنرال  جعل 
بعد  حلب)  )والية  مقاطعة  حلب  من 
الفرنسي على  االنتداب  الفرنسين  إعالن  
وقامت  لواليات،  البلد  َم  وقسَّ سوريا، 
فرنسا حينها باقتراح قيام فيدرالية واليات 
واليات  فيها  )بما   1923 عام  سوريا 
لبنان)، ليتم في النهاية ضم والياٍت ثالث 
وتم  والالذقية)،  ودمشق  )حلب  والية 
لبثت  ما  ثم  بدايةً،  كعاصمٍة  حلب  تحديد 
وكان  دمشق،  إلى  العاصمة  أعيدت  أن 
السيد صبحي  هو  آنذاك  الفيدرالية  رئيس 

بالفيدرالية عام  بركات، وتم إيقاف العمل 
حلب  بفصل  فرنسا  قامت  عندما   1924
الالذقية  والية  وجعل  والية،  في  ودمشق 
عام  في  بقليل  هذا  وبعد  منفصلةً،  والية 
الدروز  جبل  السويداء  في  قامت   1925
سلطان  بقيادة  الكبرى  السورية  الثورة 
على  الرد  فرنسا  أرادت  األطرش،  باشا 
الحلبي  البرلمان  إلى  فأوعزت  السوريين 
دمشق،  عن  االنفصال  وإعالن  باالنعقاد 
إبراهيم  بقيادة  حلب  في  الوطنيين  ولكن 
المشروع  وأحبطوا  بقوة  ثاروا  هنانو 
االحتجاجات  أقاموا  أن  بعد  الفرنسي 

والتظاهرات.

حلب بعد االستقالل 
السياسية  الحياة  في  بقوة  حلب  شاركت 
واالقتصادية ما بعد االستقالل، فكان أول 
رئيس حكومة وطنية من حلب وهو سعد 
هللا الجابري، وبعد فترة تبعه ناظم القدسي 
ومعروف الدواليبي، والحلبي الوحيد الذي 
الجمهورية هو  إلى منصب رئيس  وصل 
البعث  حزب  سيطر  عندما  الحافظ  أمين 
تموز   27 في  سوريا   في  السلطة  على 
عدة  حلب  في  نشأ  كما  يوليو 1963،    /
حركات سياسية كردية وعربية )شيوعية 
حزب  مثالً  علمانية)،   وطنية  دينية-   –
كيخيا  رشدي  بقيادة   1948 عام  الشعب 
وناظم القدسي والذي اتخذ من مدينة حلب 

مقراً رئيساً له.
بين حركة  نزاٍع مسلٍح  المدينة من  عانت 
اإلخوان المسلمين والحكومة السورية بين 

عامي 1979 و1982.

السكان في حلب 
 لم تطبع  حلب بأي صبغة قومية أو دينية 
أو مذهبية محددة رغم كل ما تعرضت له 
ومحاوالت  الطويل  تاريخها  عبر  المدينة 
اإلسالمية  والتيارات  البعثي،  النظام 
المتطرفة إلى أي تغييٍر أو تحويٍل في هذه 
األساسية   األسباب  أحد  ولعل  الصبغة، 
لذا  كونها كانت مدينة تجارية وصناعية، 
والثقافية،  االجتماعية  مكوناتها  تعددت 
وسكنها منذ القدم الكرد والعرب والتركمان  
والسريان واليهود، ومجموعات أخرى من 

أصول آسيوية اوربية.
 ويقول المؤرخ الشيخ كامل الغزي:" إن 
نسمة  حوالي 400,000  بلغ  حلب  تعداد 
تبعه  والذي  الكبرى،  حلب  زلزلة  قبل 
والكوليرا  الطاعون  من  موجة  انتشار 
في أعوام 1823 و 1827" ،  أدت هذه 
الكوارث إلى انخفاض عدد السكان بشكٍل 
القرن  نهايات  ليصل 110,000 في  حاٍد 
التاسع عشر  في عام 1901، بلغ التعداد 

الكلي لمدينة حلب 108,143 نسمة.
 في بدايات القرن العشرين نزح اآلالف من 
تعرضوا  التي  اإلبادة  بسبب  إليها  األرمن 
لها على يد السلطات العثمانية في تركيا مع 
وجاءت  االولى،  العالمية  الحرب  بدايات 
مع  األرمن  للنازحين  الثانية  الموجة 
انسحاب القوات الفرنسية من كيليكية عام 
1923،  حيث وصل أكثر من 40,000 

 ،1925-1923 بين  أرمني  الجئ  ألف 
عندما  هُّجروا من لواء اسكندرون حيث 
 1939 عام  اسكندرونة  سنجق  إلحاق  تم 

بتركيا خالل اتفاقية فرنسية تركية.
هام  لتعداد  حاويةً  حلب  مدينة  كانت   
القديمة،  العصور  في  أيضاً  اليهود  من 
القرن  في  بني  يهودياً  معبداً  وتحوي 
اليهود  أحياء  كانت  الميالدي،  الخامس 
التقليدية تشمل أحياء الجميلية باب النصر 
بدأت  ثم  للمعبد،  المجاورة  والمناطق 
إعالن  بعد  تظهر  يهودية  هجرة  موجات 
صغيرةٌ  أعداٌد  وبقي  إسرائيل،  دولة  قيام 
ال تتجاوز المئات منهم في حلب، هاجروا 
قبل األحداث، لكن ظلت أمالك اليهود غير 

مسكونة حتى بعد هجرتهم. 
تتميز مدينة حلب بتعدد األنماط المعمارية 
أحياء  إلى  حلب  وقسمت  فيها،  الموجودة 
عشوائية،  وفقيرة  متوسطة  وأخرى  ثرية 
وكما هو معروف أن النظام أهتم باألحياء 
كل  من  األخرى  األحياء  وأهمل  الغنية 

الجوانب.
المباني  من  العديد  المدينة  في  يوجد 
والرابع  الثالث  للقرنين  العائدة  القديمة 
والمدارس  الخانات  مثل  ميالدي،  عشر 
الدينية والحمامات، إضافةً للمباني الدينية 

كالجوامع والكنائس.

معالم المدينة القديمة
المدينة  معالم  مقدمة  في  حلب  قلعة  تأتي 
حيث تعد قلعة حلب الضخمة إحدى أكثر 
تل  قمة  على  تتربع  حصانةً،  العالم  قالع 
اصطناعي في قلب المدينة القديمة، أبواب 
حلب عديدة كـ ) الفرج، الحديد، أنطاكية، 
النصر، قنسرين، الفرج، المقام، جنين في 

األحمر، النيرب).
والخانات  المسقوفة  األسواق  إلى  إضافةً 
والمساجد  والمدارس،  والحمامات 
سوٍق  أكبِر  على  حلب  تحوي  والكنائس، 

شرقٍي مسقوٍف في العالم, 
الشونة،  وخان  الحرير  خان  كسوق 
العتمة،  الياسمين،  العطارين،  وسوق 
خان الجمرك، سوق النسوان للمستلزمات 
خان  علي،  سويقة  أو  السويقة  النسائية، 
للحجاج  كنُزٍل  بني  الذي  الهوكيدون، 

األرمن أثناء طريقهم إلى القدس.

مدينة حلب في األزمة السورية 
نظراً  بحلب  مؤخراً  السوري  النظام  أهتم 
لتراكم  ونظراً  االستراتيجية   ألهميتها 
لعراقتها  كذلك  فيها،  األموال  رؤوس 
الصناعية والتجارية على مستوى الشرق 
األوسط، وشهدت المدينة تطوراً عمرانياً 
واقتصادياً وأصبحت المدينة مقصداً للكثير 

من سكان سوريا.
النظام  من  التقرب  التركي  النظام  حاول   
السوري، بعد تسلم بشار األسد السلطة في 
سوريا، بعد أن كان في عداٍء مع سوريا في 

عهد حافظ األسد،  وأراد من هذه التقرب 
تحقيق اطماعه خاصة في حلب، ولزرع 
 ،(2004( السوري  الشعب  بين  الفتنة 
لم   2011 في  سوريا  في  األزمة   ومع 
تشهد حلب المدينة في البداية أي حركات 
المظاهرات  بعض  باستثناء  احتجاجية 
التي كانت تنظمها بعض الطلبة في بعض 
األحياء مثل صالح الدين والشيخ مقصود 
واألشرفية وبستان القصر والجامعة، لكن 
إلى  في 2014  حلب  تحولت  ما  سرعان 
النظام  قوات  بين  مسلح  صراع  ساحة 
والمجموعات المسلحة والتي تحولت بين 
)عشائرية  مجموعات  إلى  وضحاها  ليلة 
ومذهبية ومرتزقة ومتطرفين وعصابات 
للسلب والنهب والخطف)، وال ننسى الدور 
التركي البارز في تأجيج الصراع في حلب 
بها،  بتشكيل جماعات خاص  قامت  حيث 
األحياء  قصف   ( أجنداتها  حسب  وتعمل 
التهجير  بغرض  الكرد)  يقطنها  التي 
والتدمير لكن آمالهم واجنداتهم اصطدمت 
سكان  أبداها  التي  البطولية  بالمقاومة 
الشيخ  حي  يكن  لم  حيث  مقصود،  شيخ 
مقصود كغيره من أحياء حلب، فله طابعه 
والمقاومة  بالتنظيم   تميز  والذي  الخاص 
والمرتزقة  النظام  ضد  البطولي  والعناد 
وكانت  المتطرفة،  المسلحة  والعصابات 
قلعة صامدة بوجه اللصوص والمأجورين 
من أي طرٍف كان، وكان لحركة المجتمع 
والمؤسسات   tev-dem الديمقراطي 
إلى   (YPG-YPJ( والعسكرية  المدنية 
جانب قوات االسايش التي أسسها السكان 
في الشيخ مقصود الدور الكبير في الحفاظ 
كل  رغم  صمدت  التي  القلعة،  هذه  على 
الذي تعرض له الحي  القصف والحصار 
تصاعد  ومع  والنظام،  المرتزقة  قبل  من 
من  الشرقية  األحياء  في  المعارك  حدة 
من سكان  كبيرةً  أعداداً  إليها  التجأ  حلب، 
األحياء األخرى، وتقاسم معهم سكان الحي 
لقمة العيش، وهذه الصفة التي تتطبع بها 
روج  لثقافة  امتداداً  كانت  مقصود  الشيخ 
التسامح  الثوري،  بـ)التنظيم  المتميزة  آفا 
األحياء  نقيض  على  المشترك)،  والعيش 
والقتل  الفوضى  شهدت  التي  األخرى  
على الهوية، إلى جانب الصدامات العنيفة 
التوجهات  المتعددة  الجماعات  تلك  بين 
حتى  طويلة  فترة  تلبث  ولم  والوالءات 
أصبحت حلب المأساة الحقيقية في األزمة 
السورية في الوقت الراهن، حيث تمكنت 
قوات النظام وبغطاء روسي من السيطرة 
على كافة المناطق التي كانت تحت سيطرة 
الشعب  وتعرض  المسلحة،  الجماعات 
الحلبي للتهجير والقمع على يد الطرفين، 
كما  حلب  ستعود  هل  السؤال  يبقى  لكن 
كانت عبر تاريخها الطويل المدينة األكثر 

تنوعاً ومحرك االزدهار في سوريا؟. 

تقرير- دلبرين فارس
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الخالدون

مقاومة تل تمر توجته بالشرف 
والشهادة

مليٌء بصفحات  والحاضر  الماضي  الكردي  الشعب  تاريخ    
الحقوق  أجل  من  قرابين  وشاباتنا،  شبابنا  خيرة  من  اآلالف 

المسلوبة من العيش بحرية من أجل العيش بكرامة.
 فمنذ األزل وعبر التاريخ الطويل تبين أن تقديم الضحية عند 
أجدادنا الكرد هو تقدم الثمين والنفيس، وال يوجد ما يضاهي 
والنفس والروح من أجل أن يحيا اآلخرين، فهذه ضحيةٌ أخرى 
وحقوقه  وطنيته  أجل  من  حياته  قدم  الذي  الكرد  ضحايا  من 
بأماٍن  ومدينته  بلده  ومكونات  جلدته  ابناء  وليعيش  الكردية 
واستقرار. إنه البطل أحمد تل تمر الذي سطَّرت جريدة االتحاد 
رغم  النادرة  وبطوالته  الخالدة  حياته  سيرة  عن  الديمقراطي 

صغر سنه.
 ولد المناضل أحمد في الثالث و العشرين من شباط لعام 2002 
بمدينة تل تمر لعائلة وطنية كردستانية محبة للوطن ومضحية 
من أجله، ومتأثرة بفكر وبفلسفة القائد الكردي عبدهللا أوجالن، 

ربت ابنائها على هذ النهج الديمقراطي الحر.
 كان المناضُل بريء الحس نشيطاً، قادٍر على تحمل الشدائد 
إحدى  في  االبتدائية  درس  العمل،  على  مثابٍر  والمصاعب، 
الحياة  يحب  كان  الدراسة،  يكمل  لم  ولكنه  تمر  تل  مدارس 
األسرية االجتماعية، وعندما اندلعت الثورة السورية وامتدت 
َل  فَضَّ الشرفاء  آفا  روج  أهالي  وكبقية  أفا،  روج  مناطق  إلى 
البقاء في الوطن للدفاع عنها سيما أن مدينته تعرضت أكثر من 
مرة لالعتداءات من المجموعات اإلرهابية، ففي بداية األمر 
انضم المناضل إلى قوات أسايش روج آفا في مدينة تل تمر 
لحماية مدينته من أيِّ اعتداٍء إرهابٍي داعشي، ومن ثم انضم 
تدريبات  عدة  وتلقى   2013 سنة  الشعب  حماية  وحدات  إلى 
واستمر  رفاقه،  بين  من  المتميزين  من  دائماً  كان  عسكرية، 
أكثر من ثالث سنوات، وهو  والمقاومة  الصمود  في جبهات 
أخرى،  إلى  تحريٍر  حملِة  ومن  خندق،  إلى  خندٍق  من  يتنقل 
مما يزداد قوةً وإيماناً واصراراً على النصر سعيداً مع رفاق 
سالحه، يسطرون مالحم النصر ملحمةً تلَو األخرى وآخرها 
كانت الملحمة التي أدت إلى ارتقائه مرتبة الشهادة، حيث كان 
هو ورفاقه داخل مدرسة بقرية الغيبش الواقعة على طريق جبل 
كزوان، وكانت تلك القرية تعاني من هجمات داعش اإلرهابية، 
وفي فجر يوم 23من شهر شباط لعام 2015 هاجم داعش نقاط 
تمركز وحدات حماية الشعب والمرأة )ypg-ypj) واألسايش 
وواجب الدفاع الذاتي التي كانت في قرية الغيبش، هاجم هؤالء 
وبكل  وشدة  عنٍف  بكِل  فيها  ومن  القرية  الدواعش  اإلرهابين 
أنواع االسلحة، وكان في ذلك الوقت يتواجد داخل المدرسة 12 
من مقاتلي وحدات حماية الشعب الذين كان يقومون بواجبهم 
في الحماية تجاه مدينتهم والدفاع عن أهاليها، وبالفعل استطاع 
هؤالء األبطال الصمود والمقاومة ببسالة وشجاعة رغم أنهم 
من  الضربات  ويتلقون  الجهات،  جميع  من  محاصرين  كانوا 
مختلف أنواع األسلحة، وبالرغم أنهم في البداية كان باستطاعتهم 
ترك جبهة القتال والرجوع إلى وراء نهر الخابور، والتي كنت 
تفصلهم عنها ويصبحوا بعيدين عن تلك الهجمات إال أنهم أبو 
يأس  وعندما  الشهادة،  نيل  حتى  البقاء  وفضلوا  االنسحاب، 
اإلرهابيون وعجزوا عن الدخول إلى المدرسة بفضل مقاومة 
ودفاع المقاتل أحمد ورفاقه لجأوا إلى الحيلة والمكر، فأرسل 
المجرمون سيارتين مفخختين إحداها فجرت عند باب المدرسة 
بداخلها  وفجرت  المدرسة،  إلى  الدخول  استطاعت  واألخرى 
مما أدى بتدميرها بشكل كامل واستشهاد من فيها من المناضلين 
ومن بينهم المقاتل البطل أحمد تل تمر، وبهذه الملحمة البطولية 
خلد الشهيد أحمد ورفاقه وارتقوا مرتبة الشرف والشهادة، هذه 
الملحمة التي ترددت على لسان كل أهالي تل تمر التي صمدت 
بدماء هؤالء األبطال الخالدين، ووري مع رفاقه الثرى بموكٍب 

مهيٍب يليق بتضحيتهم شارك فيه جميع أهالي تل تمر.  
وثيقة الشهادة: 

االسم الحقيقي: أحمد علي 
االسم الحركي: أحمد تل تمر

اسم األم: كلة 
اسم األب: محمد فرحان 

محل وتاريخ الوالدة: 2002/10/12
تاريخ االنضمام: 2013

تاريخ االستشهاد: 2015/2/23    

خيارات األزمة السورية والسيناريوهات المتوقعة

تحقيق:مصطفى عبدو

األوضاُع السياسيةُ الحالية تتميُز 
باالضطراب  مشحونةٌ  بأنها 
إلى  والغموض،  والسوداوية 
وأزمة  فوضى  وجوِد  جانِب 
عن  الحديث  من  جعل  هائلة 

امكانية الحل مهزلة.
 فقد أثبت العالم عجزه عن ايجاِد 
السورية،   األطراف  يُرضي  حٍل 
غير  من  أنهُ  الواضِح  ومن 
في  تقدٍم  أيِّ  إحراُز  المتوقع  
بسبب  المقبلة،  القليلة  األشهر 
المتراكمة  الكثيرة  العقبات 
إليجاِد  سبيٍل  أي  تعترض  التي 
الحل، وبالتالي قضت على آمال 
بأم  يشاهدون  الذين  السوريين 
أعينهم كيف أن وطنهم يضمحل 
ويتعرض لإلهانة يوماً بعد يوم، 
إلى حٍد لم يعد الدم السوري خط 

أحمر وال التراب السوري.

ماذا يحمل العام الجديد للسوريين؟
للشك  مجاالً  تدع  ال  والتي  الوقائع  تؤكد 
 ،2017 العام  في  ستستعر  الحرب  بأن 
وكل  دامية,  األحيان  بعض  في  وستكون 
فاعلة على األرض ستحاول فرض  قوة  
االنتصارات  من  المزيد  بتحقيق   نفسها 
تأثيٍر على  ذاَت  تكون   والمكتسبات حتى 
التي  أو  تحدث  التي  السياسية  التوازنات 
على  مثاٍل  خير  اليوم  نراه  وما  ستحدث، 
ذلك، فالتوازنات اليوم ال تشهد أي ثبات، 
وال يوجد ثباٌت حتى في استمرار مرحلٍة 
االتفاقيات   أن  كما  معينة،  مراحل  أوفي 
معينة  أجندات  وفق  تتموضع  أضحت 
أي  للتغيير،  معرضة  بدورها  هي  باتت 
نشوء  مرحلة  إلى  وصلت  المنطقة  أن 
بين  يحدث  ما  مثل  ثابتة،  غير  توازنات 
التناقض  إلى  يعود  وهذا  وتركيا،  روسيا 
الحالية  وتناقض رؤاهما  بينهما  التاريخي 
المرحلة  هذه  يميز  وما  والمستقبلية، 
)مرحلة الفوضى) هو أن القوى المجتمعية 
القوى  هذه  ومشاريع  قوي،  بشكل  تظهر 
من  متقدمةً  حالةً  تفرض  ثباتاً  أكثر  تكون 
الفيدرالية  لمشروع  الحال  كما  االستقرار 
شمال سوريا،  آفا-  في روج  الديمقراطية 
التقاًء  أكثر  بات  الذي  المشروع  هذا 
بالمشاريع الدولية التي بدورها باتت تغذي 
الصراع المشهود في المنطقة وفق مرحلة 
تركيا  قطبيها  بين  الطائفية  القومية  الدولة 
وإيران، أي الحرب السنية الشيعية، وأن ال 
فرق استراتيجي بين إيران وتركيا بالرغم 
من أن محاوالتهما تصب في تحقيِق قدٍر 
أكبر من الهيمنة، وال تتورعان أحياناً من 
االتفاق بينهما على حساب ومحاولة إفشال 

أي مشروع ديمقراطي في المنطقة.

الدولية  السياسية  التوازنات  2017عام 
في الشرق األوسط

وفيما يتعلق بتحرير الرقة فإن هذا التحرير 
سياسياً  الكرد  وضع  تعزيز  إلى  سيؤدي 
المنطقة  للتوازنات في  بالنسبة  وجغرافياً، 
والعالم، وسيجري العمل على نشر فلسفة 
األصوات  وستزداد  الديمقراطية  األمة 

الُمنادية  ببناء المجتمع الديمقراطي. 
بعد  ما  مرحلة  أن  من  الرغم  على 
يحدث  لما  تماماً  مغايرة  الرقة  في  داعش 
في  دقةً  يتطلُب  فاألمر  الموصل،  في 
سياسٍي  دعٍم  لنيل  والتوازنات  الحسابات 
من قبل المجتمع الدولي ومن دول التحالف 
العسكري  التحالف  وترسيخ  الدولي، 
سياسية  اتفاقيات  إلى  للوصول  الحالي  
تؤدي في النهاية إلى تشكيِل رأٍي سياسٍي 

عالمٍي إيجابٍي نحو الكرد.
العام 2017 سيكون  بأن  نعلم  ما  وبقدر   
على  والقضاء  داعش  من  االنتهاء  عام 
التوازنات  عام  فسيكون  باسمه،  التطرف 
األوسط،  الشرق  في  الدولية  السياسية 
سينجم عنها اتفاقيات معينة ثابتة نوعاً ما، 
وأن العام الجديد سيقرر مصير الكثير من 
أدوات  بمثابة  التي كانت  القوى، وخاصةً 
حاضنة  لها  ليست  ضيقة  ألجندة  منفذة 

مجتمعية منظمة. 

االنتقال من الحرب بالوكالة إلى المواجهة 
المباشرة

النظرة،  هذه  يؤكد  حلب  في  يحدث  وما 
لهُ  يكون  سوف  عليها  يسيطر  من  وأن 
السورية،  المفاوضات  على  مباشٌر  تأثيٌر 
وأن المناطق التي حررها وحدات حماية 
من  بدعوٍة  حلب  شرق  شمال  في  الشعب 
األهالي خاصةً بعد دحر وهروب الفصائل 
المسلحة منها، سيكون لهُ تأثيٌر نوعٌي على 
تقوية مواقفنا السياسية في سوريا وعموم 
التوافق  احتمالية  تبقى  وهنا  آفا،  روج 
كل  على  مفتوحةً  النظام  مع  والتصادم 
حدث  الذي  االتفاق  بعد  سيّما  التوقعات، 
بين روسيا وتركيا وقيام تركيا ببيع مدينة 
مقابل  والنظام  إلى روسيا  فيها  بمن  حلب 
احتالل تركيا لمدينتي جرا بلس والراعي 
وغيرها من مناطق الشهباء، وهذا االتفاق 
كان له تأثيٌر بحصوِل تناقٍض بين الفصائل 
المسلحة مثلما حدث في اعزاز وانضماِم 
أعداٍد منها إلى قوات سوريا الديمقراطية. 
لبدء  مقدمةً  إال  ليست  اآلن   يحدث  وما 
انتقاِل الحرِب من مرحلة الحرب بالوكالة 
إلى المواجهة المباشرة، وتأكيداً على ذلك 
الحرب  ساحة  إلى  المباشر  تركيا  دخول 
المباشرة،  المصادمات  وكثرة  السورية، 
ووجود أساطيل لقوى عظمى في المنطقة 

وعلى تخوم سوريا المائي.

الدور التركي في المنطقة

قراَر  التركية  الفاشية  الدولة  أخذت  لقد 
ومن  الكردستانية،  الحرية  حركة  تصفية 
مع  السالم  عملية  استئناف  الصعوبة 
أمنها  مجلس  واجتماع  التركية،  الدولة 
على  التوقيع  بمثابة  كان  مؤخراً  القومي 
سياسة  وممارسة  للكرد،  الصريح  العداء 
وأن  باكور،  في  المحروقة  األرض 
مع  ما  نوعاً  متوافقة  األمريكية  السياسة 
فيما  خصوصاً  الحالي  الوقت  في  تركيا 
على  وبناًء   ، باكور  في  بحربها  يتعلق 
الجهود نحو تعزيز  بد من تكثيف  ذلك ال 
الجبهة  وتعزيز  الكردية،  الوطنية  الجبهة 
الديمقراطية والقوى العلمانية في سوريا. 

وهنا يجب أن تتركز الدبلوماسية الكردية 
أن  يجب   - أهمها:    متعددة  ركائز  على 
كانت  التي  قوتنا  مصادر  وفق  نتقرب 
وتحقيق  النجاح  في  األساس  السبب 

المكتسبات. 
نحو  الجهود  توجيه  من  بد  ال   -

كسر الحصار المفروض على روج آفا. 
التي  الملفات  عرض  يجب   -

بحوزتنا عن االحتالل التركي وتجاوزاتها 
على الرأي العام.

ما  األواصر  تقوية  يجب  كما    -
بيننا وبين البلدان العربية، والتعريف بأن 
على  خطراً  يشكل  ال  الفيدرالية  مشروع 

أمن سوريا وأمن العالم العربي.
مع  العالقة  تمكين  جانب  إلى    -
جميع المكونات في روج آفا للوصول الى 
السياسة  تعزيز  في  تساهم  ايجابية  نتائج 

الديمقراطية.
ولمزيٍد من االيضاح قامت صحيفة االتحاد 
الديمقراطي بجمع آراء بعض الشخصيات 

الوطنية لتقديمها إلى قراءنا األعزاء:

تكون كما سوريا األمس  لن  الغد  سوريا 
واليوم

فرحان حاج عيسى: عضو حركة المجتمع 
الديمقراطي- كوباني

مع انتهاء الحرب العالمية الثانية وظهور 
الدولة السورية والتي هي كانت أصالً من 
مفردات الحرب العالمية األولى واتفاقيات 
سايكس بيكو، وبانتهاء االنتداب واالحتالل 
الفرنسي أعلنت سوريا كدولة مستقلة ذات 
البينية  الصراعات  بدأت  ومعها  حدود، 
وبين  القوموية  التيارات  بين  الداخلية 
التيارات ذات التوجه البرلماني الدستوري 
األوربية  البرلمانية  بالحياة  المتأثر 
لصراعاٍت  ساحٍة  إلى  وتحولها  الغربية، 
دولية وإقليمية، وكان التوجه على األغلب 
تتمتُع  برلمانية  دستورية  دولة  بناء  نحو 
كان  والتي  ليبرالي،  ديمقراطٍي  بهامٍش 
من المحتمل أن تتطور أكثر لتستوعب كل 
أكثر  والتقرب  والعرقية،  األثنية  مكوناتها 
ضمنها  ومن  االجتماعية  القضايا  لحل 

قضية الشعب الكردي في روج آفا. 
العسكرية  االنقالبات  من  لسلسلٍة  ونتيجةً 
الشوفيني  القوموي  التيار  فيها  انتصر 
البعثي،  ثم  ومن  البداية  في  الناصري 
وألغيت الحياة البرلمانية وتوجه البالد نحو 
دكتاتوريات عسكرية فاشية اعتمدت ذهنية 
والحزب  الواحد  والعلم  الواحدة  القومية 
العقلية وباالً على  الواحد، وأصبحت هذه 
والشعب  عام  بشكٍل  السوري  المجتمع 
الكردي بشكٍل خاص، الذي تعرض إلبادٍة 
عبَر  قاسية  ديموغرافيٍة  وتغييراٍت  ثقافيٍة 
سلسلٍة من المشاريع العنصرية التي طُبِّقَْت 

في المناطق الكردية. 
أكثر  الكردي  المجتمع  أصبح  وبذلك 
حضوراً في حقل معارضة هذه الممارسات 
وتفاعالت  إرهاصات  عبر  العنصرية 
الماضي،  القرن  خمسينيات  منذ  نضالية 
مع  وفاعليةً  وضوحاً  أكثر  وأصبحت 
ظهور حركة التحرر الكردستانية، مؤدياً 
بانتفاضة  توجت  مجتمعيه  ثوريه  لنهضة 
2004 في وجه الممارسات الديكتاتورية 

للنظام. 
ومع أحداث 2011 وتزامنها مع ما يسمى 
بالربيع العربي أصبحت سوريا مرة أخرى 
أكثر  وإقليمية  دوليٍة  لصراعاٍت  ميداناً 
وانجرار  السابق،  من  ووضوحاً  صرامةً 
الصراعات،  هذه  وراء  المحلية  القوى 
لتنفيذ أجنداتها، وحارساً  وأصبحت أدواتاً 
أميناً لتحقيق مصالحها، وبالتالي أصبحت 
الشخصيات التي ظهرت في ربيع دمشق 
كهياكل  أصبحت  ديمقراطية  كمعارضة 
الدولية  اللعبة  بخيوط  مرتبطة  كراكوزية 
وتتحرك حسب اهوائها ومطالبها، وبالتالي 
وتحولت  الوطني  مضمونها  من  أُْفِرَغْت 
قبل  من  ممولة  عميلة  ارتزاقية  قوى  إلى 
السعودية وتركيا )عرابي) التوجه الطائفي 
المتطرفين  آلالف  واستقدامهم  السني، 

على  ونشرهم  وتسليحهم  واإلرهابيين، 
التركية,  البوابة  عبر  السورية  األراضي 
في الوقت نفسه أصبح النظام أكثر شراسةً 
وعنفاً وارتباطاً بالمحور اإليراني الطائفي 

مع المجاميع المرتبطة بها. 
وبهذا يكون النظام والمعارضة المذكورة  
خدمة  في  والتحارب  التقاتل  أدوات 
ضريبتها  دفع  الذي  الدولية،  المصالح 
الشعب السوري المغلوب على أمره, إلى 
والنظام  المعارضة  من  كل  افتقار  جانب 
لهذا  حداً  بديل يضع  ألي مشروع وطني 

التوحش واإلرهاب. 
إلى  األنظار  توجهت  األثناء  هذه  وفي 
والتحوالت  سوريا  وشمال  آفا  روج 
حركة  قادتها  والتي  هناك،  الجارية 
طرح  خالل  من  الديمقراطي  المجتمع 
ذو  الثالث  الخط  يمثل  طريق  خارطة 
وإيجاد  المجتمعي،  الديمقراطي  التوجه 
األزمة،  سببت  التي  للقضايا  الحلول 
ورفع  األهلية،  الحرب  لهذه  حٍد  ووضِع 
نتيجتها  وكانت  لإلرهاب،  التصدي  لواء 
إعجاب  أثارت  االنتصارات  من  سلسلةٌ 
واحترام العالم، وبالتالي أصبحت روج آفا 
والدولي  الوطني  االهتمام  ومركز  محور 
الذاتية  اإلدارة  مشروع  تطبيق  خالل  من 
وكذلك  تموز   19 ثورة  بعد  الديمقراطية 
المشروع الفدرالي الديمقراطي المطروح. 
المستقبل  آفاق  يوضح  السرد  هذا  كل 
التوجه  بوصلة  على  وتأثيره  السوري 
ذلك  إلى  باإلضافة  المحتمل،  السياسي 
تحت  دولية  وتفاهمات  اتفاقات  وجود 
األطراف  بين  معلنة  غير  أو  الطاولة 
جزًء  سيكون  والذي  الصلة،  ذات  الدولية 

من هذا التوجه غير واضح إلى اآلن.

 نتيجة: 
لعدم وضوح كل المواقف أي بمعنى هناك 
الدولية  األطراف  بين  عليها  متفٌق  أموٌر 
ولكنها  السوري،  الوضع  على  المؤثرة 
الطاولة.  تحت  اتفاقات  أي  ُمعلنة...  غير 
عليه  متفق  وطني  مشروع  وجود  وعدم 
واضحة  هيكلية  وجود  عدم  باألحرى  أو 
للقوى الديمقراطية التي من المفروض أن 

تكون صاحَب قراٍر في مستقبل سوريا.
حركة  طرحه  الذي  المشروع  لدينا  فقط   
المجتمع الديمقراطي TEV-DEM حول 
والذي  سوريا،  شمال  آفا  روج  فدرالية 
مكونات  جميع  قبل  من  عليه  االتفاق  تم 
المنضوية  القوى  وبعض  المنطقة، 
الديمقراطية,  الذاتية  اإلدارة  مظلة  تحت 
والمشروع رغم احقيته وصدقه والتزامنا 
بالنضال على تحقيقه, ولكن حتى اآلن ال 
يوجد إجماٌع وطنٌي حوله، كونه ال يوجد 

قوى وطنية موحدة في عموم سوريا. 
كما  تكون  لن  الغد  سوريا  األحوال  بكل 
المؤثرة   القوى  وكل   ،2011 قبل  سوريا 
في الوضع السوري مقتنعة بذلك، وبالتالي 
فمركزية الدولة القومية أصبحت في خبر 
دولة  مع  موعٍد  على  سنكون  أي  كان، 
دستورها  يختلف  قد  فدرالية  المركزية 
المطروح  االجتماعي  العقد  مسودة  عن 
القادم  ألن  سوريا،  شمال  فدرالية  حول 
نتيجة  سيكون  األرض  على  يتحقق  الذي 

توافقات وطنية سورية ودولية،
القوى الوطنية سوف يتغير  وعلى صعيد 
القوى  فأغلبية  وبالتالي  السياسي  المشهد 
جنيف  في  ظهرت  والتي  حالياً  الموجودة 
)1و2و3 ) وما بعدها سوف لن تكون هي 
الفاعلة األساسية, وحقوق الشعب الكردي 
سوف تثبت على األرض، وسيكون هناك 
الفدرالي  وبشكله  ذلك  حول  دولٌي  إجماٌع 

والبقعة  األغلب،  على  الالمركزي 
سيحاول  تركيا  احتلتها  التي  الجغرافية 
األتراك في جعلها منطقة تركمانية ألكثر 
آفا،  روج  مناطق  فصل  منها  سبب  من 
الفدرالية  لعرقلة  منها  محاولة  وكذلك 
بطرحها لحقوق التركمان وجعله كقميص 

عثمان لخلط األوراق ليس أكثر.
تحرير  ونتائج  تداعيات  ننسى  لن  طبعاً 
المؤثرة  باالنعكاسات  والموصل  الرقة 
على المشهد السياسي في العراق وسوريا، 
وسيكون هناك تداعيات عسكرية وحروب 
وتقاتل نتيجة كل هذه التوافقات المطروحة, 
كلمته  له  سيكون  الشيعي  الشعبي  فالحشد 
يتم  التي  الفصائل  التقاتل، وكذلك  في هذا 
تجميعها في إدلب سيكون لها دوراً في هذه 
التجارب، وكل هذا سيكوُن لهُ آثاٌر حتميةٌ 
الوضع في سوريا سيكون مشابهاً  أن  إال 
االعتبار  بعين  األخذ  مع  سابقاً  ذكرته  لما 

هذه التداعيات األخيرة....

كلمة المحرر:

في  يحدث  ما  إن  القول  من  البد  بدايةً 
بلورِة  إلى  يصل  أن  يمكن  ال  سوريا، 
السوري  البيت  أوراق  يلملم  سياسٍي  حٍل 
هذه  كل  يتجاوز  الموضوع  المتهالك، 
بدالالٍت  نفسه  ويطرح  الضيقة  الحلقات 
أعمق تتعلق بإعادة تشكيل وصياغة منطقة 
إقليمي  نظام  وإيجاد  األوسط،  الشرق 
وعالقاته  وترتيباته  بتفاعالته  جديد  أمني 
هذا  وفي  الكالسيكية،  المفاهيم  ويتجاوز 
إلشكاليات  دقيقٍة  قراءٍة  من  البد  اإلطار 
األزمة السورية من أجل الوقوف على أهم 
هذه  عنها  تتمخض  أن  يمكن  التي  النتائج 
على  نفسها  تفرض  سوف  التي  األزمة، 
شكل ترتيبات سياسية على أرض الواقع.

 فمحلياً يمكن القول إن مالمح األزمة بدأت 
بعد سيطرة النظام على أجزاء شاسعة من 

ثاني أكبر وأهم مدينة في سوريا )حلب).
إقليمياً يمكن القول إن ما يحدث في سوريا 
يمثل مرحلة انتقالية تشهدها منطقة الشرق 
صياغة  إعادة  تستهدف  التي  األوسط 
المنطقة، وإيجاد نظام إقليمي ذو بعد أمني 
فيه  وتتشارك  القديمة،  الحدود  يتجاوز 
غيرها  سعي  مع  اإلقليمية  القوى  معظم 
تمثل  فتركيا  لمصالحها،  وفقاً  إفشاله  إلى 
ركيزة أساسية في منطقة الشرق األوسط، 
تحقيقها  إلى  تسعى  التي  مصالحها  لها 
وحمايتها، فهي فضالً عن نفوذها اإلقليمي 
في العراق تسعى إلى أن يكون لها نفوٌذ في 
سوريا، بل أن األمر يتجاوز هذه الحدود 
بالفلسفة  يتعلق  أوسع  مجال  إلى  الضيقة 
اإلقليمية  التركية  التي تحكم االستراتيجية 
الجديدة، وهي التحول من صفة المشارك 
صفة  إلى  اإلقليمي  المشهد  صناعة  في 
المشهد،  المتحكم في صناعة وتسيير هذا 
دولة  إلى  اإلقليمي  نفوذها  مد  إلى  إضافةً 

تشارك معها حدوداً طويلة. 
روسيا  نظرة  إن  القول  يمكن  دولياً 
وحلفائها  األمريكية  المتحدة  والواليات 
الحفاظ  حدود  تتعدى  ال  السورية  لألزمة 
على مصالحها الجيواستراتيجية في منطقة 
أضف  وأمنياً  اقتصادياً  األوسط،  الشرق 
إلى  تسعى  المتحدة  الواليات  أن  ذلك  إلى 
المنطقة،  في  األوضاع  وترتيب  تهدئة 
خاصة بعد االتفاق المبدئي مع إيران حول 
برنامجها النووي واالعتراف بنفوذها في 
رئيسياً  المنطقة، وأن تكون  إيران جزءاً 
محتملة..  جديدة  أمنية  ترتيبات  إي  في 
أن  إلى  اإلشارة  من  البد  كله  ذلك  وإزاء 
األزمة في سوريا أفرزت استقطاباً إقليمياً  
ذاتِه  بحِد  وهذا  المعالم،  واضح  ودولياً 

تطوٌر جديٌد يطرح نفسه كمتغيٍر جديد،
 وينذر بأن هناك مالمح مشهد إقليمي جديد 
لعِب  إلى  المتنفذة  الدول  تسعى من خالله 
إقليميٍة  تفاعالٍت  إي  في  محوريٍة  أدواٍر 

مستقبلية.

األزمة االقتصادية في روج آفا بين المقصود والمفروض

وتأجيجها  اإلقليمية  القوى  سياسات 
على  أثََّر  سوريا  داخل  للصراع 
الوضع االقتصادي في سوريا عامة 
الخصوص،  وجه  على  آفا  وروج 
العصب  يشكل  االقتصاد  وألن 
فإن  شعب  أي  وقوة  لبقاء  الرئيسي 
قبل  من  استغاللها  تم  النقطة  هذه 
آفا،  روج  لثورة  المعادية  الجهات 
من  عليها  الحصاِر  بفرِض  وذلك 
اقتصادياً  خنقها  بغية  الجهات،  كافة 
أو  االستسالم  على  واجبارها 
التنازل، لجعل مكونات مناطق روج 
خاصة  الكردي  والشعب  عامة  آفا 
المراهنات  ساحة  في  سائغةً  لقمةً 
أزمة  لحدوث  أدت  والتي  الدولية، 
وسط  آفا  روج  في  اقتصادية 
الفجوة  سد  الذاتية  اإلدارة  محاوالت 
السياسات،  تلك  جراء  حدثت  التي 
البنى  على  اإلمكان  قدر  والحفاظ 

التحتية واالقتصاد المجتمعي.
أسباب األزمة ونتائجها

أدت سياسة الحصار إلى النقص في 
الضرورية،  الغذائية  المواد  أغلب 
الحدودية  المعابر  أن  حيث 
كان  سيمالكا  معبر  وباألخص 
المواد  لدخول  الرئيسي  المنفذ  يعتبر 
روج  إلى  وغيرها  والطبية  الغذائية 
عليها  فُِرَض  التي  الحصار  بعد  آفا 
من قبل مرتزقة داعش. فكان إغالق 
بظاللها  ألقت  سلبيةً  خطوةً  المعبر 
مباشر،  بشكٍل  المواطنين  على 
والسوق  االحتكارات  لظهور  وأدت 
قامشلو،  مدينة  في  وخاصةً  السوداء 
األزمات  تجار  أمام  الطريق  وفتح 
لالستفادة من الوضع الراهن، فبدأت 
وما  جنوني،  بشكٍل  ترتفع  األسعار 
زاد الطين بلة ارتفاع أسعار الدوالر 
وارتفاع  السورية،  الليرة  مقابل 
أضعاف  عّدة  المواد  كافة  أسعار 

معها.
في  الفرد  دخل  معدل  يبلغ  بينما 
دوالر  و100   50 بين  آفا  روج 
األسعار  ارتفاع  مع  فإنه  شهرياً، 
أصبح استهالكه الشهري يفوق دخله 

ضعفين أو 3 أضعاف أحياناً.
بشكٍل  األسعار  ارتفاع  وأصاب 

عام  بشكٍل  الغذائية  المواد  أكبر 
وقد  خاص،  بشكٍل  والخضروات 
لعب الجفاف وقلة األمطار في روج 
انخفاض  إلى  محدودٍة  بفتراٍت  آفا 
والجوفية،  السطحية  المياه  منسوب 
التي  المحروقات  أسعار  وارتفاع 
تدير مولدات المياه إلى تفاقم األزمة 

في السنوات األخيرة.
االتحاد  لجريدِة  جولٍة  وخالَل 
الديمقراطي في أسواق مدينة قامشلو 
المواطنين  بعض  آراء  واستطالع 
االقتصادية  األزمة  هذه  بخصوص 

تمكنا من أخذ هذه اآلراء.

آراء المواطنين عن هذه األزمة
إنه  محمد:"  نمرود  المواطن  قال 
بين  الحدودية  المعابر  إغالق  وبعد 
روج آفا وباكور وباشور كردستان، 
ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكٍل 
لنا  كيف  بالقول:"  متسائالً  هائل"، 
الفاحش،  الغالء  هذا  مع  نعيش  أن 
أن  يستطيعون  ال  أشخاٌص  وهنالك 
لهم  فكيف  اليومي،  قوتهم  يؤمنوا 
مع هذا الغالء؟"، كما أضاف عندما 
المعابر  أردوغان  حكومة  تغلق 
آفا  روج  على  الحصار  وتفرض 
ال  ما  ولكن  لشعبنا،  عدٌو  أنه  ندرك 
نفهمه لماذا تتبع حكومة باشور نفس 

السياسة بحقنا؟.
المواطن  قال  أخرى  جهٍة  ومن 
سامي الحسن وهو بائع للخضروات 
بقامشلو:"  المركزي  السوق  في 
المعادية  السياسات  عواقب  بين 
المفروض  والحصار  آفا،  لروج 
الدوالر  أسعار  وارتفاع  عليها، 
األزمة  ضحية  المواطنون  يقع 
تبادر  أن  ويتأملون  االقتصادية، 
بفتح  األقل  على  باشور  حكومة 
أعباء  الشعب  تحميل  وعدم  المعابر 
تركيا  مع  وعالقاتهم  سياساتهم، 

وغيرها".

للحفاظ  الذاتية  اإلدارة  فعلت  ماذا 
واالقتصادية  التحتية  البنية  على 

بروج آفا؟ 
يحاول  السورية  األزمة  بداية  منذ 

مناطقهم  حماية  آفا  روج  في  الكرد 
التحتية على عكس  البنية  انهيار  من 
ووقفت  سوريا،  في  أخرى  مناطق 
على  تحافظ  كي  الهجرة  بوجه 
العصب  تشكل  التي  التحتية  بنيتها 
روج  ثورة  استمرارية  في  الرئيسي 
أخرى  جهٍة  ومن  جهة،  من  هذه  آفا 
تحاول أن تعتمد على نظام كومينالي 
الذاتي،  االكتفاء  قوامه  مجتمعي 
في  تساهم  تشاركية  جمعيات  وبناء 
المرحلة  في  المحلي  االقتصاد  نمو 
االنتقالية من إعالن مشروع فدرالية 

روج آفا – شمال سوريا.
المجتمعي  االقتصاد  مبدأ  ومن 
روج  في  الذاتية  اإلدارة  تعمل 
المكونات  كافة  مع  بالتعاون  آفا 
هذا  إلحياء  المنطقة  في  األخرى 
إدارة مناطقهم  النمط االقتصادي، و 
بأنفسهم بعيداً كل البعد عن سياسات 
نهب  لطالما  الذي  البعثي  النظام 
الزمن  من  لعقوٍد  آفا  روج  خيرات 
دون أن يساهم في إنشاء أي مشاريع 
اقتصادية فيها بهدف فرض سياسات 

التجويع والتهجير بحق شعوبها.
بحماية  آفا  روج  نجاح  ورغم 
أنهم  إال  لمناطقهم  التحتية  البنية 
االنتاج  مستوى  رفع  يستطيعوا  لم 
بسبب  المطلوب،  بشكله  المحلي 
النمو  هذا  تمنع  عوائق  عدة  وجود 
آفا  روج  تعرض  منها  االقتصادي، 
من  ومنها  النظام،  قبل  من  لهجمات 
المتطرفة  اإلرهابية  الجماعات  قبل 
قبل  من  المصنوعة  أو  المدعومة 
في  النصرة  جبهة  من  بدءاً  تركيا، 
لداعش، التي  سري كانييه ووصوالً 
لم تستطع أبداً كسر مقاومة روج آفا 
معنوياً، فاتجهت إلى فرِض الحصاِر 
امدادات  أي  وصول  ومنع  عليها 

إليها من المناطق التابعة لها.
من  تتمكن  لم  آفا  روج  أن  كما 
بشكٍل  الذاتي  االكتفاء  على  االعتماد 
لعملية  الذاتي  االكتفاء  كون  كامل 
أن  شأنها  من  والتصنيع  االنتاج 
تحتاج إلى موارد اإلنتاج المستوردة 
اقتصاد  وضع  ما  هذا  الخارج،  من 
ما،  نوعاً  ضيٍق  نطاٍق  في  آفا  روج 

هذه  على  الحصول  في  قدرته  لعدم 
بسبب  سابقاً  ذكرناه  كما  الموارد 
آفا،  روج  على  المفروض  الحصار 
الحصول  محاولة  نجاح  حال  وفي 
الموارد  هذه  أسعار  فإن  عليها 
التي  األجنبية  بالعمالت  ستكون 
ارتفعت قيمتها مقابل الليرة السورية 
تمثل  والتي  الخيال.  يفوُق  بشكٍل 
العائق اآلخر أمام رفع مستوى النمو 
االنتاجي في روج آفا، مما تسبب في 
المستوردة،  الموارد  أسعار  ارتفاع 
ثم  االنتاج  تكاليف  ارتفاع  ومنها 
نتجه  جعلتنا  التي  األسعار،  ارتفاع 
مدى  نُْدِرَك  أن  دون  التضخم  إلى 

خطورة الوضع.
المستوى  انخفاض  أن  لنا  يبين  وما 
الثورة  قبل  آفا  روج  في  المعيشي 
أما  النظام،  من  مقصوٌد  قصٌد  هو 
فرٌض  هو  الذاتية  اإلدارة  فترة  في 
الظروف  كون  عليها،  مفروٌض 
بها تفرض على االقتصاد  التي تمر 
اإلدارة  تحاول  ذلك  التراجع، ورغم 
الذاتية خلق فرص العمل للمواطنين، 
ووضع  الكومينالي  االقتصاد  وبناء 
في  استثمارية  لمشاريع  خطط 

المستقبل.
الموارد االقتصادية لروج آفا

آفا  لروج  االقتصادية  الموارد 
الزراعية  والمحاصيل  النفط،  هي 
الشعير،  العدس،  القطن،  )القمح، 
النفط  ويتواجد  وغيرها).  الزيتون 
ويشكل  الجزيرة،  في   %90 بنسبة 
آفا  روج  من  المستخرج  النفط 
نسب  مجموع  من   %60 الـ  حوالي 
حيث  سوريا،  عموم  من  استخراجه 
 1300 وحدها  الجزيرة  في  يتواجد 
بئر نفط، فضالً عن تواجد 25 بئراً 
األزمة  بسبب  ولكن  الطبيعي،  للغاز 
متوقفة  اآلبار  هذه  أغلب  سوريا  في 
فإن  الخبراء  وبحسب  العمل.  عن 
حال  في  المستخرجة  النفط  كمية 
تصل  تلك،  النفط  آبار  جميع  عملت 
يومياً،  نفط  برميل  ألف   170 إلى 
والذي يكفي لسد حاجة المنطقة منها.
وكوباني  الجزيرة  مناطق  تنتج  كما 
من  الزراعية  المحاصيل  أغلب 

والعدس.  الشعير  القطن،  القمح، 
وتصل مساحة األراضي التي تزرع 
ألف   500 إلى  الجزيرة  في  بالقمح 
التي  اإلحصاءات  وبحسب  هكتار. 
الجزيرة  فإن  اآلن،  حتى  أجريت 
احتياجات  أغلب  تستقبل  لوحدها 
القمح  من  وسوريا  آفا  روج  مناطق 

والقطن والعدس.
الزيتون  على  عفرين  تعتمد  فيما 
في  أساسي  كمحصول  ومنتجاتها 
الزراعة، وبحسب الدراسات السابقة 
عموم  في  الزيتون  أشجار  عدد  فإن 
سوريا يصل إلى 70 مليون شجرة، 
منها ما يقارب الـ 20 مليون شجرة 
أن  يعني  مما  عفرين.  في  زيتون 
تملكها  الزيتون  أشجار  من   %20
زراعة  انتشرت  كما  عفرين. 
خالل  أيضاً  كوباني  في  الزيتون 
جانب  وإلى  األخيرة.  السنوات 
في  الحمضيات  زراعة  تنتشر  ذلك 
زراعة  أبرزها  واسع  بشكل  عفرين 

أشجار البرتقال والليمون والرمان.
روج  تعتمد  أخرى  ناحيٍة  ومن 
كمورد  المواشي  تربية  على  آفا 
في  وباألخص  آخر  اقتصادي 

منطقتي الجزيرة وكوباني.
فـ روج آفا ورغم كل تلك السياسات 
المفروض  والحصار  المعادية 
ترضخ  لم  أعوام  عدة  منذ  عليها 
الذاتية  بإمكاناتها  واستطاعت  ألحد، 
الكومينالية  االقتصادية  ومشاريعها 
اقتصادها  على  المحافظة  الصغيرة 
رغم  وذلك  التام،  االنهيار  من 
ومع  والحصار،  الحرب  استمرار 
نحو  سوريا  وشمال  آفا  روج  توجه 
حال  وفي  الديمقراطية،  الفيدرالية 
بشكٍل  سيساهم  ذلك  فإن  تطبيقها 
الحياة  عجلة  تدوير  إعادة  في  كبيٍر 
لتتمكن  آفا،  روج  في  االقتصادية 
مواردها  كامل  من  االستفادة  من 
سيكون  وحينها  الذاتية،  االقتصادية 
لفتح  بحاجة  هم  الحصار  فََرَض  من 
وشمال سوريا  آفا  روج  مع  المعابر 

وليس العكس.

زوزان إبراهيم

الطالب يشاركون في تقويم وتعزيز العملية التربوية

اإلعدادية  المدارس  تخصص 
حصة  عفرين  مقاطعة  في  والثانوية 
المدارس  أوضاع  لتقييم  أسبوعية 
ومقترحات  آراء  إلى  واالستماع 
التقييم ترفع  الطلبة. تقارير حصص 
التدريب  ولجنة  المدارس  إدارة  إلى 

في  يساهم  مما  الديمقراطي  للمجتمع 
تقويم وتعزيز العملية التربوية.

العملية  في  الطالب  إشراك  بهدف 
بين  التواصل  وتعزيز  التربوية 
المدارس  وإدارة  والمعلمين  الطالب 
لإلدالء  للطالب  الفرصة  وإتاحة 

عملت  مقترحاتهم،  وطرح  بآرائهم 
الديمقراطي  للمجتمع  التربية  لجنة 
تخصيص  على  عفرين  مقاطعة  في 
صفوف  جميع  في  أسبوعية  حصة 
لتقييم  والثانوية   اإلعدادية  المدارس 
ومناقشة أوضاع المدارس والطالب.
وبناء عليه تم تشكيل لجنة طالبية في 
لإلشراف  3 طالب  تضم  كل صف 
التقييم  حصص  وإدارة  تنظيم  على 
كل  من  األربعاء  يوم  لها  حدد  التي 
أسبوع. وتنظم اللجنة محضراً يضم 
حيث  الحصة،  عن  شامالً  تقريراً 
المدرس  أوضاع  الطالب  يناقش 
الدراسية  والحصص  والطالب 
إلى  باإلضافة  األسبوع،  خالل 
فيما  الطالب  ومقترحات  آراء  
المدارس.  وأوضاع  الدراسة  يخص 

بنداً  أيضاً  التقييم  حصص  وتتضمن 
للنقد والنقد الذاتي حيث ينتقد الطالب 
األسبوع  خالل  النواقص  األخطاء 

باإلضافة إلى تقديم النقد الذاتي.
ترفع  التقييم  حصص  ومحاضر 
على شكل تقرير أسبوعي إلى إدارة 
لجنة  إدارة  إلى  وكذلك  المدارس 
التي  الديمقراطي  للمجتمع  التربية 
تشرف على تنظيم المدارس والمؤلفة 
من 5 أعضاء من المكونين الكردي 
في  يساهم  الذي  األمر   والعربي. 
الجهات  إلى  الطالب  إيصال صوت 
المعنية، كما يساعد الجهات اإلدارية 
على معرفة األخطاء وبالتالي العمل 
االرتقاء  يضمن  بما  تجاوزها  على 

بالعملية التربوية.
حصص التقييم األسبوعية القت رضا 

واستحسان الطالب كونها ساهمت في 
إيصال صوتهم إلى الجهات المعنية، 
كفية  اإلعدادية  المرحلة  في  الطالبة 
في  التقييم  حصص  إن  قالت  حنان 
المدارس تساعدهم على طرح آرائهم 
بها  يمرون  التي  المشاكل  ومناقشة 

وإيصال صوتهم إلى اإلداريين“.

أما الطالبة في المرحلة الثانوية روني 
محمد فقالت إن حصص التقييم تتيح 
لهم حرية التعبير، وأضافت  ”خرجنا 
البعثي  النظام  كان  الذي  القالب  من 
كنا  حيث  المدارس  داخل  يمارسه 
بآرائنا  االدالء  نستطيع  ال  مقيدين 
تغير  سنة  منذ  ولكن  ومقترحاتنا، 
الواقع كثيراً وأصبحنا اصبحنا نتكلم 

ونعبر رأينا بحرية“.
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بصراحة

صالح الذين مسلم

حلب....تحريٌر أم تدمير

دوست ميرخان
حلب  في  العسكرية  المعادلة  إن  يبدو 
ستحسم لصالح قوات النظام،  فما سميت 
أطلقتها  التي  الكبرى  حلب  بملحمة 
المدعومة  والفصائل  المجموعات 
مباشرةً،  التركية  بالدولة  والمرتبطة 
والتي كانت متفائلة في البداية بانتصار 
إن  إال  حلب،  في  ومرتزقتها  انصارها 
النظام  وقوات  روسيا  أن  حدث  الذي 
حيث  عقب،  على  رأساً  المعادلة  قلبوا 

جوي  وبغطاٍء  األخيرة  استطاعت 
كاملة  سيطرة  شبه  تفرض  أن  روسي 
كانت  والتي  حلب،  أحياء  كافة  على 
المجموعات،  تلك  سيطرة  تحت  واقعةً 
لما  قاضيةً  ضربةً  التحول  هذا  شكََّل 
التركي  وعرابها  باالئتالف  يسمى 
يتلعثم  وبدأ  أرتبك  الذي  أردوغان، 

ويتخبط في الكالم في اآلونة األخيرة.
للفصائل  الروحي  األب  أردوغان   
وحماة  حلب  في  والمرتزقة  اإلسالمية 
يفي  لم   ،..... والموصل  وحمص 
بوعده خطوطه الفاقعة، خطابته الرنانة 
منثوراً،  هباًء  سوى  يكن  لم  الجوفاء، 
ذهب في أدراج السياسة الدولية الشديدة 
التقلب، زالت اللسان وحركة األصابع 
ألف  أردوغان  له  سيحسب  التهديدية  
أن  الظروف،  خاصةً  هذه  في  حساب 
المراقب هو بوتين بكل ما يعنيه االسم 

من معنى ومضمون.           

التائهة  المتحدة  باألمم  يتعلق  فيما  أما 
فلم تنجح  في هذا الصراع التائه أصالً 
كل مساعيها، وعلى مدى أكثر من عام 
في إيصال مساعداتها )البرية والجوية 
التلف  أصابتها  والتي   ،( والبحرية 
اإلغاثة  شاحنات  متن  على  والفساد 
التركي،  الطرف  على  المتراصفة 
وصول  طريقة  لكن  ساٍر،  )العرض 
هذه المساعدات هي المشكلة الكبرى)، 
الوقت قد أصبح مناسباً  وهنا أعتقد أن 
سكان  كون  المساعدات  هذه  إليصال 
ضراوة  من  والفارين  المهجرين  حلب 
المعارك قد تجمعوا في أماكن واضحة 
المعالم، بعد أن تغيرت الكثير من المعالم 
مدهم  اليسر  من  سيكون  لذا  حلب،  في 
بالمساعدات؟!. بينما الحديث عن الهدنة 
بات كخيمِة لجوٍء في هذا الشتاء القارس  
فيها  تنجح   لم  والتي  الهُدّن  مغامرات 
لحظاتها  أدنى  في  حتى  المتحدة  األمم 

)هُدَّن يومية، ساعية) لن تجدي نفعاً.
الهُدن  مهندس  ديمستورا  السيد  كالم   
كحٍل  النصرة  مرتزقة  مرافقة  عن 
أكده  وما  حلب،  من  تبقى  ما  إلنقاذ 
مراراً بأنه مستعٌد لكي يرافق بهم أثناء 
عملية الخروج من حلب إلى ادلب يثير 
الريب، إدلب والتي تتحول شيًء فشيء 
إلى مكاٍن لتجمع ولملمة وإعادة تصنيع 
المقاتلة،  والفصائل  المجموعات  بقايا 
ال  وهنا  الطلب،  حسب  بأسماٍء  ولكن 
اتحدث عن السكان الذين أصبحوا بين 
نارين ال حول وال قوة لهم، يتعرضون 
للتهجير الترغيبي أو الترهيبي من قبل 

المجموعات المتحاربة.
 العجيب في األمر إن هيئة دولية تعمل 
اإلرهاب  وتحارب  اإلنسانية  أجل  من 
ومتفق عليها بين كل الدول هي من ستقود 
األحرى  حلب،  من  للخروج  النصرة 
هنا أن توكل هذه المهمة إلى تركيا لما 

المجموعات  بهذه  الرحم  صلة  من  لها 
وهي األنسب، ولديها تجارب سابقة مع 
في  ذلك  كان  سواًء  وأخواتها،  داعش 
الموصل أوفي شمال سوريا ولبنان، أو 
حتى في شرق افريقيا وأوروبا، لذا فأن 
هذا الدور ال يليق بمنظمة دولية كمنظمة 

األمم المتحدة.
 تتقلص فرص الحل السلمي للصراع في 
المسلحة  المجموعات  تعنت  أمام  حلب 
اآلنية  فالحلول  النظام،  واصرار 
فشلها  أثبتت  التي  التسلسلية  والخطط 
الواقع الراهن في  وانعكست سلباً على 
أمام  واحدةً  ثانيةً  حلب، ولم تعد تصمد 

حدِة وتيرِة المعارك والمعاناة.
 الحل العسكري هو األنسب كما قالت 
المعارضة وممولوها فالخسارة بالنسبة 
يُقال  وكما  عاٌر..!،  حلب  في  للطرفين 
إال  العار  يغسل  )ال  العربية  اللغة  في 

بالدم).     

الُكرد ال يغدرون وال يحملوَن الحقَد ألحد .... والشيخ مقصود خيُر دليل

رياض يوسف
تعرَض الشعُب الكرديُّ في روج آفا )في 
قامشلو بالتحديد) إلى مؤامرٍة اجتماعيٍة 
لها في مطابخ  َرْت  قذرة، ُحضِّ سياسيٍة 
ما  وقتل  الكرد  لضرب  بعثية،  عربية 
الباقي،  وتهجيِر  وتشريِد  قتلهُ،  يمكن 
بعناصرها  البعثية  الدولة  وتحريِض 
العربية ضد الشعب الكردي، فكان اليوم 
األسود يوم 12/ آذار –  مارس 2004، 
وخالَل مباراة كرة قدم بين نادي الجهاد 
في قامشلو ونادي الفتوة في دير الزور 
على أرض ملعب قامشلو، بدأ ذلك اليوم 
عندما قاَم جمهور نادي الفتوة بالهجوم 
بالحجارة والعصي على جمهور الفريق 
الثاني )الجهاد)، وعند بدء االشتباك بدأ 
التي  القذرة  الخطة  لتلك  التنازلي  العد 
ممن  الكرد  من  العشرات  من  نالت 
استشهدوا على يد قوات األمن الداخلي، 
الحية  الذخيرة  بدورها  استخدمت  التي 
ل لعدة ساعاٍت في  في ضرِب الكرِد الُعزَّ
البداية، وبعدها بدأت حمالت االعتقال 
في صفوف الكرد في جميع محافظات 
النظام  سجون  في  هم  َزجُّ وتم  سوريا، 
التعذيب  أساليب  ألسوأ  تعرضوا  حيث 
والقمع التي أدت إلى استشهاد الكثير من 
ابناء الشعب الكردي في السجون وتحت 

تعذيب األفرع األمنية؛
عموماً لن نسُرَد تفاصيَل القصة كاملةً، 
إنساٍن  ألي  جليةً  حقيقةً  أصبحت  ألنها 
عاش تلك األيام وقرأ عنها أو من يهمه 

ماحدث ذلك اليوم. 
الذي  والسجن  والتعذيب  الظلم  هذا  كل 
تعرض له الكرد على خلفية ذلك الحدث 
الُمدبَّر، وكل هؤالء الشهداء الذين فقدوا 
من  العرب  أخوتهم  أيدي  على  حياتهم 
يد  على  ثم  ومن  الفتوة،  فريق  جمهور 
عناصر األمن أيضاً العرب من الفروع 
الذي تعرضت  النهب  األمنية، كل هذا 
قامشلو  في  الكرد  ومنازل  محالت  لها 
المدينة  نفس  في  معه  يقيم  من  يد  على 
العرب  من  أخرى  مدن  ومن  والحي 

أيضاً.
كل هذا لم يقف عائقاً في وجه الكرديِّ 
الذي استقبل ابناء نفس المدينة، وأهالي 
في  األسود  اليوم  ذلك  في  شاركوا  من 
سوريا  في  المعاصر  الكرد  تاريخ 
عموماً وفي قامشلو على وجه التحديد، 
لم يمنعه من استقبال ابناء دير الزور في 
مدينتهم، وتأمين المسكن والملبس لهم، 
واشراكهم في لقمة عيشهم، عندما بدأت 
قوات النظام البعثي التي قتلت من الكرد 

بشراكتهم من قبل.

كأخوة  أحضانها  بين  واستقبلتهم   
يتشاركون العيش والمصير.

النظام على مدن ومناطق  بدأت حرب 
سوريا واستمرت سنواٍت عديدٍة، كثيٌر 
من المناطق استوت مع األرض جراء 
قصف الطيران والمدفعية، كل مدينٍة أو 
أنه )الجيش  فيها ما يدعي  قريٍة دخلت 
قصفها  في  النظام  يتوانى  لم  الحر) 
سياسة  واتباع  وحصارها  وتدميرها 

التجويع إلخضاعها.

هنا تيقن الكرد إن الخط الثالث هو الُمنقُذ 
حماية  إلى  فعمد  واإلبادة،  التدمير  من 
بالجيش  يسمى  ما  ألن  بنفسه  نفسه 
الحر منذ البداية كان يتبع اجنداَت دوٍل 
بتلك  خاصة  لمصالح  واقليميٍة  جارٍة 
الدول، فكان يقوم بعملياِت سلٍب ونهٍب 
وخطٍف  وقتٍل  المناطق،  بعض  في 
في  الكرد  فوقف  أخرى،  مناطَق  في 
التي  األفعال وهذه األجندات  وجه هذه 
التي  حالت دون تدمير مدنهم وقراهم، 
الدول  تلك  تحريض  إلى  بالنتيجة  أدت 
ضد  للعمل  وميليشياتها  لعناصرها 
مصالح الكرد، فكان حي الشيخ مقصود 
والقرى  والمدن  األمثلة  من  الكثير  بعد 
فيها  تعرض  التي  المناطق  تلك  إحدى 
أشهر،  لعدِة  متواصٍل  لقصٍف  الكرد 
الكيماوية  باألسلحة  للقصف  تعرضت 
ومدافع جهنم المحلية الصنع، تعرضت 
للقصف من مناطق وأحياء تحيط بالشيخ 
مقصود، باإلضافة إلى الحصار الخانق 
المتشددة  اإلسالمية  الفصائل  قبل  من 

التي كانت تعمل لصالح اردوغان.

زهران  بقيادة  فصائل  عدة  اتفقت 
علوش تحت راية )لبيك يا أختاه) وقتها 
قد  نساءهم  أحدى  إن  بحجة  متذرعين 
القوات  قبل  من  للضرب  تعرضت 
الشيخ  حي  في  المتواجدين  الكردية 
المحاصرين  الكرد  فهاجموا  مقصود، 
أصالً من قبلهم باألسلحة الثقيلة ومدافع 
األطفال  بعض  باعتقال  وقاموا  جهنم، 
ووضع  السن  في  الطاعنين  والرجال 
األحذية في أفواههم وتعرضهم للتعذيب 
فارين  أو  مطلوبين  يكونوا  لم  والشتم، 
النظام  الجيش وشبيحة  أو من عناصر 
الذين كانوا يدعون مقاتلته، لم يكن لهم 
عرضه  والذي  الوحيد  ذنبه  ذنب،  أيُّ 

هو  واإلهانة  والشتم  الضرب  هذا  لكل 
أنه كردي ... خلقه هللا كردياً.

مقصود  الشيخ  حي  في  الكرد  دافع 
وأرضهم  وأعراضهم  أنفسهم  عن 
اإلسالمية  الفصائل  ضعفت  حتى 
أمثال  التركي،  وللميت  لتركيا  التابعة 
الشام  )فتح  النصرة  وجبهة  داعش 
كما  واستقم  الزنكي  وكتائب  الحقاً   (
أُِمْرت، دافعت عن حيها وعن أرضها 
نفسها  تسمي  ما  قامت  حتى  وصمدت 
المعارضة والجيش الحر بخيانة أهالي 
عندما  ككل،  السوري  والشعب  حلب 
هربت  األثمان،  بأبخس  تركيا  باعتهم 
نفسه  َسلََّم  من  ومنهم  حلب  أحياء  من 
الباصات  راكبين  استسالمهم،  معلنين 
لنقلهم  النظام  لهم  أمنها  التي  الخضراء 
)حسب  آمنة  وأماكن  مناطق  إلى 
النساء  ورائهم  تاركين  النظام)،  زعم 
الرجال  وبعض  والشيوخ  واألطفال 
الذين شاركوا هم أنفسهم في قصف حي 
الشيخ مقصود، تاركين النساء والشيوخ 
الذين كانوا يصفقون ألولئك الذين كانوا 
ويخلطونها  جهنم  مدافع  يحضرون 
الحي،  هذا  لقصف  الكيماوية  بالمواد 
يهللون عند سقوط كل قذيفة هاون في 
جرمه  كان  الذي  الكردي  الحي  ذلك 

أيضاً أنه يحوي كرداً خلقهم هللا كرداً.
 آالف نازح كحصيلةٌ أوليةٌ من األحياء 
المحيطة والمجاورة لحي الشيخ مقصود 
ورعايتهم،  لحمايتهم  الكرد  يقصدون 
قوت  وتأمين  اليومية  المعيشة  وتأمين 

يومهم ومعيشة أطفالهم.
والشيوخ  واألطفال  النساء  هذه  كل   
تحملون  ال  والرجال  الشباب  وبينكم 
عتاداً عسكرياً تحمون بها أنفسكم؟!!!!

واتجهتم إلى عدوكم )المفترض) حسب 

فقدوا  من  وحسب  معهم،  تعاملتم  ما 
حياتهم من وراء قصفكم لهم وضربكم 
ومحاولتكم  الكيماوية  باألسلحة  لهم 
إلى  اتجهتم  أبيهم،  بكرة  عن  إلبادتهم 
جداً  قصيرٍة  فترٍة  قبَل  حتى  كنتم  من 
رؤوس  على  بيوتهم  وتهدون  تقتلونهم 
جزوا  وأزواجكم  ابنائكم  قاطنيها، 
الكثير من رقابهم، فصلوا رؤوسهم عن 
أبدانهم، واليوم تتوجهون إليهم مطالبين 
 .... والرعاية  واألمان  الحماية  منهم 

لماذا....؟!!!!!
فهم  كال   ... منكم  خائفون  ألنهم  هل 
على حق وال يخافون، ويملكون الجرأة 
أرضه  عن  يدافع  فمن  لذلك،  الكافية 

وعرضه وكرامته ال يخاف.

أال يملكون السالح للرد عليكم أو االنتقام 
منكم ... كال فهم يملكون السالح الكافي 
لالنتقام وأنتم تعملون هذا الشيء جيداً.

إذاً هم يملكون السالح والقوة والجرأة، 
وأنتم اآلن أهداٌف سهلةٌ بين أيديهم، لماذا 
ال يفعلون بكم ما أنتم كنتم بهم فاعلون؟

التصرف  يبرر هذا  واحداً   هناك شيئاً 
مدينة  أهل  أذهل  كما  أذهلكم  الذي 
أناساً  ليسوا  الكرد  إن  هو  الزور  دير 
والرأفة  الرحمة  يعرفون  ال  متوحشين 
يعرفون  ال  طيبون  أناٌس  هم  بل   ...
والكراهية  الحقد  يحملون  وال  االنتقام 
ألحد مهما كانت فعلته ومهما كان حجمه 
وقوته، ثقافة الكردي الذي ارتوى بفكر 
عبد  والفيلسوف  والمفكر  القائد  وفلسفة 
هللا أوجالن، هي ثقافة األخوة والشراكة 
والتعددية  المشترك  بالعيش  واإليمان 
ونحن  الشعوب،  وأخوة  والديمقراطية 
سعداء  ونحن  بتطبيقها  ملتزمون 
وفخورون بهذا الفكر وهذه الفلسفة التي 

قل نظيرها.   

"بعد الحرب التي كان هدفها إنهاء الحروب... يبدو أنّهم نجحوا في صنع سالم يُنهي كلَّ 
سالم"

ياسر خلف

بينما كنت أقرأ كتاباً ل"ديفيد فرومكين"؛ 
العسكرية  المحاكم  في  الدفاع  مستشاِر 
الدولة  )نهاية  بعنوان؛  األمريكية 
األوسط)  الشرق  وتشكيل  العثمانيّة 
أعجبني هذا االستشهاد بآرتشيبالد وافيل 

في كتابه الذي ألّفه عن الحرب العالميّة 
كان  التي  الحرب  "بعد  بقوله:  األولى 
هدفها إنهاء الحروب، يبدو أنّهم نجحوا 
في صنع سالم يُنهي كلَّ سالم". مع أّن 
الشرق  وبين  بينه  تفصل  التي  المسافة 

األوسط تصل إلى آالف الكيلومترات.
األميركيين  المفّكرين  دأُب  كان  وهذا 
األوسط  الشرق  على  التجريب  في 
ليصلوا  العالقة،  قضاياهم  لمعالجة 
تغيير  يمكن  "ال  مفاُدها؛  فكرة  إلى 
األوسط،  الشرق  خالل  من  إاّل  العالم 
ومركزاً  أن يكون متأّخراً  ويجب عليه 
الستيراد المواد الخام، ومركزاً لتسويق 
نحن  نعي  ال  لذلك  والحروب"  السالح 
بالنسبة  الشرق  أهميّةَ   - الشرقيين   -
لهم،  بالنسبة  الغربيّون  يُدِرُكها  كما  لنا 
الغربيّة  الدولتيّة  الحيّة  أرادِت  فكلّما 
العاقر تغيير جلدها، جاءت إلى الشرق 

المدّمى لتستفرغ فيه قيئها وتعيد تنشئة 
نفسها على حساب الشرق األوسط؛ مهِد 

الحضارة.

األميركيّون  الديمقراطيّون  فيأتي 
في  األنظمة  تغيير  )يجب  ويقولون: 
الفوضى  وزرع  األوسط،  الشرق 
الخاّلقة) وعندما يتحقّق الهدف المرجو 
)يجب  ويقولون:  الجمهوريّون  يأتي 
حالة  وإنهاء  األنظمة  على  اإلبقاء 
الفوضى الخاّلقة في الشرق األوسط). 
المتحّكمون  يوصل  كيف  نرى  لذلك 
"دونالد  مثل  فوضويّاً  العالم  بمصير 
المهيمن على  النظام  إلى سّدة  ترامب" 
العالم؟! ليناسب مرحلة الفوضى الشرق 
السياسيّون  المحلّلون  ليتخبّط  أوسطيّة، 
في معمعة الفوضى التحليليّة لهذا الحدث 
والعشرين  الواحد  القرن  في  الغريب 

بُرَجي  بانهيار  ابتدأ  الذي  الغريب 
التجارة العالمييَن وصوالً إلى االحتالل 
سقوط  وعدم  سوريا،  لشمال  التركي 
بّشار األسد وتحّول المعارضة إلى أسوأ 
أنّهم  حيث  العالم...  في  معارض  وجه 
يندحرون في حلب تحت وطئة خسران 
مناطقهم لصالح النظام السوري في أيام 
معدودات ورغم ذلك مازالوا يقصفون 
الشيخ مقصود من كفر حمرة أي من بعد 

خمس كيلومترات على األقل!!!
المستقبل  المفّكرون  سيحلّل  كيف 
كانوا  إن  األوسط،  للشرق  السياسّي 
يقعون في فخ الحيرة السوريّة والحيرة 
تحلّل  أن  تستطع  لم  فإن  الترامبية؟ 
ستحلّل  فكيف  والحاضر  الماضي 
المستقبل؟ إن لم تستطع تحليل المعضلة 
التركية المتهالكة في فخ اإلبادة والصهر 
أسلوب العصور البائدة، وإن لم تستطع 

المنطقة،  لتفتيت  داعش  شركة  تحليل 
بمكيالين  الكيل  سياسة  تستطع  لم  وإن 
درجة  إلى  الممقتة  القميئة  الفاضحة 
القرف، فال تقل وإن همساً: إنّك محلّل 

سياسّي.

فالسؤال المطروح هو؛ َمن بعد داعش؟ 
أم  داعش  بعد  والهدوء  السالم  أسيحّل 
أردوغان؟  الحقيقّي؛  الداعش  سنرى 
وهو يهاجم الكرد من جرابلس وأعزاز 
وأخترين بصراحة ال عن طريق اللّف 
أسطورة  إعادة  خالل  ومن  والدوران؛ 
دابق البائدة؛ وما أدراك ما دابق؟! والحلم 
الوابق وعام 2017 الذي سيحمل معه 
دماًء جديدة، وحروباً تحمل معها صيغاً 
جديدة أكثر وضوحاً من معمعة داعش، 
الفوضوّي  يحلّها  قد  التي  والفوضى 

الحاسم؛ ترامب.

"إن األمة الديمقراطية تركيبة جديدة وزبدة 
الحقائق  جميع  من  مستخلصة  مركزة 
الكامنة  الصياغات  كافة  ومن  والمقاومات، 
والمجتمعات،  للتاريخ  الغائرة  األغوار  في 
بدءاً من العقائد اإللهية األنثوية األعرق قدماً 
ومروراً بالزردشتية ووصوالً إلى اإلسالم، 
وتطبيقها  وتبنيها  إدراكها  يتوجب  كما 
التعاليم  أن جميع  الواقع، حيث  على أرض 
الميثولوجية والدينية والفلسفية القديمة، وكافة 
الحقائق التي يسعى علم االجتماع المعاصر 
إلى تعليمها، إضافةً إلى كل ما تسعى الحروب 
حقائق  من  ذكرها  إلى  والتمردات  المقاومة 
وبدن  ذهن  في  تمثيلها  تجد  وجمعاً،  فراداً 
المفكر  الديمقراطية."  األمة  إنشاء  عملية 

عبدهللا أوجالن.
ما هي الفلسفة؟ 

إنها كلمة يونانية األصل، تتكون من لفظين 
)فيلو) ويعني الحب، و)سوفيا) وتعني الحكمة، 
أي أنها حب المعرفة أو حب الحكمة وليس 
امتالكها. ويعد الفيلسوف اليوناني فيثاغورس 
أول من استخدم لفظة الفلسفة وحدد معناها. 
وهي في العصر الحديث تعني: السعي وراء 
المعرفة فيما يخص مسائل جوهرية في حياة 
والمعاني  والواقع  والحياة  كالموت  اإلنسان 

والحقيقة. 
والفلسفةُ ليست مرتبطةً بالحضارة اليونانية 
فإن  لذلك  أمة،  كل  من حضارة  ألنها جزٌء 
متعدد  واسعاً  نطاقاً  يحتمل  الفلسفة  تعريف 
على  حكراً  ليست  والحضارة  الصياغات، 
هي  وإنما  بعينها،  جماعٍة  أو  أمٍة  أو  شعٍب 
نِتاٌج عاٌم لتاريِخ وأنشطِة وإبداعاِت البشرية 
في  األمم  وتضيف  أضافت  حيث  جمعاء، 
هذا  إلى  منها  شيئاً  متعددة  تاريخية  أطوار 

النتاج اإلنساني العام. 
في  جاءت  متعددة  فلسفية  نظريات  هناك 
دراسة  حول  ركزت  مختلفة،  أزمات 
بالفكر  بدءاً  الطبيعية واالجتماعية  الظواهر 
الميتافيزيقي )ما وراء الطبيعة) الذي تكرس 

في آراء فالسفة مثل: أرسطو وسقراط. 
بالفلسفة  الفلسفي  النهج  هذا  وسمي 
الميتافيزيقية، والتي أسندت كل شيء إلى عالٍم 
خفي، وقالت:" بأن الروح قبل المادة، وأن 
كل ما يدركه اإلنسان هو عبارة عن إدراكه 
لألشياء التي تتمحور داخل أحاسيسه". ولو 
ستختفي  أحاسيسه  من  اإلنسان  هذا  جردنا 
األشياء  أن  أي  له،  بالنسبة  األشياء  جميع 
فقط،  وأحاسيسنا  إدراكنا  ضمن  موجودة 
التي  المدارس  بداية  المدرسة  هذه  وكانت 

تعاقبت على إثرها المدارس الالحقة. 
الفلسفة الماركسية

ثم ظهرت الفلسفة الماركسية التي نهجت نهجاً 
آخراً غير النهج المثالي أو الميتافيزيقي الذي 
كان يتمسك بالروح، فآمنت بالمادة، وقالت 
أن المادة أساُس كل شيء، وربما كانت بداية 
انطالق هذا النهج على يد هيجل وفوبراغ, 
وأصلها  المادة  خلف  يبحثان  راحا  الذين 
لتفسير  متكامالً  نهجاً  فأوجدوا  وتكوينها، 
باستنادهم  االجتماعية  الطبيعية  الظواهر 
على الفيزياء الميكانيكية التي أوجدها نيوتن، 
مبرهناً على أن كل شيء في الكون يتحرك 
والموجب  السالب  بين  التجاذب  عن طريق 

وفقاً للزمان والمكان النسبي.
تفسيراتها  وفق  الماركسية  وضعت  وقد 
من  زمني  جدول  وفق  للكون  بدايةً  العلمية 
من  المؤلفة  الذرة  بنية  على  برهانها  خالل 
تدور  سالبة  والكترونات  موجبة  بروتونات 

حول نواة معتدلة الشحنة وهي النترونات. 
البروتونات  بين  المتجاذبة  الحركة  هذه 
الموجبة وااللكترونات السالبة تشكل حركة 

مستديمة بشكل لولبي باتجاه األمام.
لكن األمة الديمقراطية تستند إلى أسس علمية 
لحركة  العلماء  مراقبة  خالل  فمن  حديثة، 
الذري الحظوا  الفراغ  في  السابح  الكوارك 
بقانوٍن ثابت، بل  أن حركته ليست مرتبطةً 
يتحرك وفق معيار ذاتي متغير على الدوام، 
باتجاه  إذ لم يجدوا بأن حركته لولبية دائمة 
واليمين  الخلف  الى  تكون  قد  وإنما  األمام, 

واليسار، وهو يقوم بتنظيم حركته ذاتياً. 
وبذلك تنظر فلسفة األمة الديمقراطية إلى أن 
هذا الكون لهُ عقٌل خاٌص بِه لم يتوصل العلم 
بعد إلى خصائصه ومكوناته  وقوانينه، فدعته 
وفق  به  الكون  يتحرك  الذي  الكوني  بالعقل 

نظام اختلقه لذاته.
 ولهذا قالت فلسفة األمة الديمقراطية:" بأن 
الكوارك  إلى حركة  استناداً  المجتمع  تطور 
ليست بالضرورة حركة باتجاه األمام دائماً، 
السالب  بين  الصراع  من  حالةً  وليست 

والموجب بشكٍل حتمي".
 ووفق العقل الكوني الذي ينظم الكون، فإن 

المجتمع ينظم نفسه بنفسه.  
ماركس  أوجد  الجدلية  المادية  خالل  ومن 
والتطورات  الطبيعية  للظواهر  تفسيراً 
النفي  ونفي  األضداد  عبر صراع  الطبيعية 
التراكم  إلى  يفضي  الذي  الكمي  والتراكم 
بداية  حتى  الفلسفة  هذه  واستمرت  النوعي. 
القرن التاسع عشر حيث تفرعت عنها مناهج 

كثيرة.
إن المتمعن في الفلسفة الماركسية يجد بأنها 
خاصة  فكرية  إيديولوجية  توجد  أن  حاولت 
العاملة  بالطبقة  فتمسكت  المجتمع،  لقيادة 

ضد  صراعها  في  للمجتمع  ثورية  كطليعة 
البرجوازية والرأسمالية، والسعي إلى تحويل 
إلى  ينتهي  اشتراكي  مجتمع  إلى  المجتمع 
مجتمع شيوعي تضمحل فيه الدولة والسلطة. 
كما أوجدت الماركسية نهجاً خاصاً باالقتصاد 
وإدارته، وهو االقتصاد العام الذي يقوم على 
تقودها  الدولة لوسائل اإلنتاج، والتي  ملكية 
دكتاتورية  مظلة  تحت  الكادحة  الطبقة 

البرولتارية. 
 وأوجدت تفسيراً للظواهر الطبيعية، وعرفت 

التاريخ على أنهُ صراٌع بين الطبقات. 
وبذلك قسمت المجتمع إلى بناٍء فوقٍي وآخَر 
في  تحدث  التي  التغييرات  وجميع   تحتي، 
البناء التحتي هي عبارة عن تراكمات نوعية 

حتماً ستؤدي إلى تغييٍر في البناء الفوقي.
لكن هذه النظرية تعرضت في نهاية القرن 
جعلها  مما  قوية  هزات  إلى  عشر  التاسع 
تتخلخل، وأدت إلى سقوط الدعامة األساسية 
لها، والمتمثلة في االتحاد السوفياتي ولم يتبقى 
لها سوى بعض العضائد الهشة التي لم تمكنها 

من التماسك بوجه رياح الرأسمالية.
لذا تداعت الماركسية المنهجية بكاملها أمام 
الرأسمالية التي استطاعت أن تحقق مكاسب 

جمة بين المجتمعات اإلنسانية.
المستمرة  واكتشافاته  العلمي  التطور  إن 
النظريات  في  القصور  جوانب  يكشف 
والفلسفات السابقة، ويظهر الحاجةَ إلى قراءٍة 
جديدة، والبحث في تفسيٍر فلسفٍي جديٍد للواقع 

وأسسه.  
مع  وبالتوازي  الليبرالية  الرأسمالية  إن 
انكسارات االشتراكية الماركسية استطاعت 
الوصول إلى مستوى عالي من التطور من 
طريق  عن  ضخم  رأسمال  تشكيل  خالل 
واحتكارها  األخرى،  المجتمعات  استغالل 
حتى في مفهوم الصناعة والعلم والتكنولوجيا، 
مما جعلها تنفرد بقيادة المجتمع الدولي، حيث 
أخذت قيادة الرأسمالية العالمية المتمثلة في 
المتحدة األمريكية تصول وتجول  الواليات 
في المجتمع الدولي وتقوده حسب ما تتطلبه 
والظلم  القمع  ذلك  تطلب  وإن  مصالحها، 
المجال  فتحت  فإنها  ولهذا  واالضطهاد. 
مجتمعاتها  على  الكاملة  بالسيطرة  ألعوانها 

مقابل الوالء التام لها. 
الرأسمالية  بنتها  التي  القومية  الدول  لكن 
بهدف احتكار رأس المال بيد الدولة، جعلها 
في أزمة مواجهة بين الطبقة الخادمة لرأس 
المال والطبقة التي تمتلك رأس المال، فجعلت 
كل شيء في هذا الكون في خدمة مصالحها، 
حيث سخرت الطبيعة لتحقيق غايتها المادية 
وباتت  الطبيعة  فدمرت  المنشود،  وربحها 

الطبيعة  هذه  على  التماسيح  دموع  تذرف 
المتهالكلة، وحولت اإلنسان إلى عبٍد يدور في 
فلكها وتلوح له من بعيد براية الديمقراطية، 
وراحت تشن الحروب لتحقيق غاياتها، وتارةً 
للتخلص من أزماتها المتفاقمة عبر تصديرها 
باتت  بحيث  العالم،  من  مختلفة  مناطق  إلى 
الداخلية  واألزمات  الحروب  بعض  تفتعل 

هنا وهناك.
األمة  لظهور  الموضوعية  الظروف 

الديمقراطية: 
إن أزمات الدول القومية مع الفئات والشعوب 
أوجه  إحدى  هي  والتي  تضطهدها  التي 
المغبونة،  والقوى  الرأسمالية  بين  الصراع 
وكذلك الحروب القائمة والمستمرة في أرجاء 
مقدار  عن  صارٌخ  تعبيٌر  المختلفة،  العالم 
التأزم الذي وصلت إليه الحداثة الرأسمالية، 
بحق  الفظيعة  المجازر  ترتكب  باتت  حيث 
في  واستمراريتها  لتحقق سيطرتها  البشرية 
الراهنة.  والحياة  اإلنسانية  ونهب  استغالل 
وهذه جميعها تعتبر ظروفاً موضوعيةً لألمة 

الديمقراطية. 
الظروف الذاتية لوالدة األمة الديمقراطية: 
العالمية،  الموضوعية  الظروف  جانب  إلى 
فإن الظروف الذاتية للشعب الكردي كأكبر 
قومية ليست لها دولة أو إدارة خاصة بها، 
مراحل  على  له  تعرضت  التي  والتجزئة 
عدة  قوميات  قبل  من  واضطهاده  التاريخ، 
والفارسية  التركية  القومية  رأسها  وعلى 
ما  بالد  أن  إلى  إضافةً  والعربية.  الصفوية 
بين النهرين تُعتبر مهداً للحضارات السماوية 
والوضعية والعقائد الدينية التي شكلت ثورات 
ضد الطغاة، حيث ظهر إبراهيم الخليل جد 
األنبياء في تلك المنطقة كحركة دينية ثورية 

ضد طغيان نمرود الظالم.
وكذلك ديانات السابئة والزرادشتية والمانية 
وغيرها..... خلقت حركات ثقافية شكلت بحد 
ذاتها ظروفاً ذاتية لوالدة هذه الفلسفة الباحثة 
عن إنهاء الصراع عبر حلحلته من جذوره. 
العظيم  التاريخي  االكتشاف  هنا  ننسى  وال 
لموقع )كوبك تبه) التاريخي الذي يعود إلى 
أكثر من 12 ألف سنة قبل الميالد في والية 
أورفا بشمال كردستان، كأحد الشواهد الحية 
على حيوية هذه المنطقة وصراعها الدائم ضد 

محاوالت السيطرة المختلفة. 
األمة  والدة  في  محورياً  دوراً  لعبت 
عبدهللا  "القائد  فكر  في  متمثلة  الديمقراطية 
متكاملين  ونهٍج  بفلسفٍة  تقدم  الذي  أوجالن" 
عبر دراسته للتاريخ والفلسفة والصراعات 
التي عاشتها اإلنسانية بنظرة مغايرة للفلسفات 
السابقة، حيُث طرَح نظرية األمة الديمقراطية 

الظواهر  لدراسة  متكامالً  نهجاً  تُْعتَبَُر  التي 
الطبيعية واالجتماعية للمجتمع. 

ما هي األمة الديمقراطية ... وبماذا تختلف 
عن المدنية؟ 

الطوعي،  والتعايش  التنوع  في  الوحدة  هي 
فنظرية األمة الديمقراطية تنظر إلى المجتمع 
على أنه عبارة عن كون، وهذا الكون يتألف 
من تشكيالت مختلفة، وجميع هذه التشكيالت 
إذا  مختصٍر  فبشكٍل  البعض،  بعضها  تكمل 
لها  يمكن  فال  الكون عبارة عن حديقة  كان 
أن تكتمل إال بأزهارها ونباتاتها وأشجارها 

المختلفة. 
جميع هذه التشكيالت تكمل بعضها البعض، 
وأيُّ نقٍص في تشكيلٍة ما أو انقراِض تشكيلٍة 
ما سيكون على حساب جمالية هذه الحديقة 
األمة  نظرية  حسب  والمجتمع  وبهائها. 
الديمقراطية ترابطٌ بين الكونية واالنفرادية، 
فالكونية بال انفرادية ال يمكن أن تكون ولكل 

انفرادية خصائصها الذاتية.
إلى  تاريخها  يعود  التي  المدنية  بدأت  لقد 
الكهنة  قام  حين  عام،  الـ 5000  يقارب  ما 
الخاصة  معابدهم  بتشكيل  السومريين 
والمسماة بـ )الزقورات)، والتي انقسمت إلى 
ثالثة طوابق أو مستويات حيث الطبقة السفلى 
من العاملين في األراضي، وهم ملٌك للطبقة 
الثانية من الكهنة ورجال الدين الوسطاء بينهم 
كانت  فهذه  الثالث.  الطابق  في  اآللهة  وبين 
مركز المدنية ونواتها األولى التي تعمل اليوم 
باسم الحداثة الرأسمالية، بعد أْن نظّمت ذاتها 
على حساِب مكتسباِت وقيم وقوانين المجتمع 
الطبيعي والكومينالي، حيث كانت فيه المرأةُ 
األمِّ  اآللهة  رفِض  مرحلِة  وبعد  اآللهة،  أمَّ 
بطرٍق  ذاتها  بتنظيم  األنظمة  هذه  قامت 
وأشكاٍل مختلفٍة، بحيث تمركزت السلطةُ بيد 
الحداثِة  إلى شكِل  ذلك  بعد  لتتطّور  الرجل، 
الرأسمالية، حيث أنّها اعتمدت في تجاربها 
على الحضارة المركزية لتصَل إلى الحريِة 

المطلقِة التي تنحاُز إلى طرٍف واحد. 
أشكاٍل  تطبيُق  تم  التاريخية  المراحل  في 
وأساليَب مختلفة على المجتمعات كالميثولوجيا 
والدين والعلم، والتي كان هدفُها تغييُر الذهنية 

المجتمعية وإخراِجها من معناها الحقيقي. 
إن ظهور مفهوم الوطن لدى الدولة القومية 
في  شيء  كل  وتسخير  المقدسة،  أطره  في 
خدمة السلطة قد ولد الحاجة إلى ثورة مضادة 
إلنقاذ هذا الوطن والشعب من براثن التسلط 
القومية،  الدولة  فرضتها  التي  والعبودية 
فجاءت األمة الديمقراطية التي تنظُر نظرةً 
قيمة  تمنحه  حيث  الوطن  إلى  تماماً  مغايرةً 
بالتراب  اختصاره  يمكن  ال  بحيث  سامية 

وإنما  فقط،  ربوعه  في  المتناثرة  واألحجار 
في ذاكرة المجتمع التي يرتبط بها الفرد. 

أصقاع  في  متشابهة  واألحجار  فالتراب 
األرض، ولكن الحقيقة الصارخة أن الوطن 
بالمجتمع  المرتبط  الفرد  ذاكرة  عن  عبارة 
الذي يعيش على متنه. أي أن اإلنسان الفرد 
الديمقراطية  األمة  مفهوم  وفق  المقدس  هو 

وليس الوطن الذي تدعيه الدولة القومية.
بين  تدور  التي  واألزمات  الحروب  إن   
المجتمع الدولي تنظر إليها األمة الديمقراطية 
القومية من  الدول  بين  أنها صراعاٌت  على 
خالل محاولة كل دولة فرض سيطرتها على 

الدولة القومية األخرى.
هي  الديمقراطية  األمة  مفهوم  وفق  والدولة 
عبارةٌ عن نظاٍم يستنُد إلى لغٍة واحدٍة وعلٍم 
ولها  واحٍد وسوٍق مشتركٍة موحدة جغرافياً 
حدوٌد مصطنعة، والدولة هي اإلله والقومية 
هي دين هذا اإلله )الدولة) ومبادئها التي تلزم 

الدولة القومية بأن تسير وفقها.  
إن الدولة القومية التي تأسست في اوروبا منذ 
أكثر من 200 عام، تنظر إلى األرض على 

أنهُ ملٌك لها والسوق مركزاً للربح.

 أما الشعب فهو عبارة عن عمال على هذه 
األرض لتحقيق الربح. وهي تستند في أسسها 
إلى دولة الكهنة السومريين عند السومريين 
الذين اعتبروا الدولة بمثابة الشمس والشعب 
هو النجوم التي تختفي بظهور الشمس، أي أن 
الشعب ال يشكالً شيئاً بحضرة الدولة الموقرة.

 
نَْت  وقد تطورت إلى دولة قومية فيما بعد، ومكَّ
قبضتها أكثر على السلطة وفق مفهوم العنف 
القائم على القوة والمال، حيث تتمثل القوة في 
وسائل  احتكار  في  والمال  والسالح  الجيش 
وصغار  التجار  وجميع  والتجارة،  االنتاج 
المتمثل  الكبير  التاجر  يخدمون  الكسبة 
الكردي عبد هللا  المفكر  لذلك يقول  بالدولة. 
أوجالن:" التاريخ هو التاريخ الذي لم يكتب 
بونابرت  نابليون  بحياة  يهتم  فالتاريخ  بعد، 

غير أنه ال يهتم بحياة أديسون". 
وبذلك تكون نظرة فلسفة األمة الديمقراطية 
التاريخ نظرة إيجابية إلى كل ما ُسخر  إلى 
جميع  إلى  تنظر  حين  في  البشرية،  لخدمة 
الصراعات التي كانت تهدف إلى هيمنة دولة 
قومية على دولة أخرى بسلبية تامة، فطرحت 
الحل الذي يقوم على أساس التعايش التام بين 
االنفرادية في التنوع، وعلى أساس المساواة 
دون فرض رأي أو دين أو قومية على قومية 
أخرى. وتجد الحل من خالل المساواة التامة 
بين جميع االنفراديات التي تشكل المجتمع. 

فلسفة األمة الديمقراطية )2-1(

ما هو انتصار حلب؟

انتصارات  سوريا  في  االنتصارات  باتت 
بقعة  أكبر  الجغرافيا فحسب، ومن يسيطر على 
مغلّفةً  االنتصار  لغة  وصارت  المنتصر،  هو 
بلبوس العسكر والسالح والقّوة، دون البحث عن 
انتصاٍر للشعب، أو انتصاٍر للرؤية السياسيّة أو 
البحث عن الحّل، فكّل الدول العالميّة واإلقليميّة 
الكارثة  في  عنها  رغماً  أُقحمت  أو  دخلت  التي 
والسعودية  وتركيا  وإيران  روسيا  من  السورية 

وقطر وأميركا... 
ما،  عسكريٍّ  انتصاٍر  عن  البحث  تحاول 
ما  لونها؟  ما  الجديدة؛  سوريا  عن  البحث  دون 
منصبّاً  الحديث  فبات  لبوسها؟...  ما  مشروعها؟ 
على توّسع الجيش السورّي، وانحسار المسلّحين، 
منصبّاً على الخطط العسكريّة القادمة، ومن فشل 
الحديث  دون  مصالحه؟  انهارت  ومن  عسكريّاً 
عن المجتمع الحلبّي الذي بات هّمه الوحيد منصبّاً 
على البحث عن ليٍل هادئ، ونوٍم هانئ دون أن 
يعّكره صوت المدافع والخوف، أهذه هي سوريا 
المستقبل؟ بحيث يصل طموح المواطن السورّي 
فيها،  النوم  يستطيع  هانئة  ليلة  عن  البحث  إلى 

ويحتفل بهذا الشيء؟!

سوريٌّ  معارٌض  يخرج  أن  المعيب  من  بات 
عن  يتحّدث  التركّي  االحتالل  سلطة  تحت  قابٌع 
الممّرات اآلمنة، وعن انتهاكات الجيش السورّي، 
ويتحّدث بلغة المنتصر وأّن الجيش الحّر سيعود 
ويحّرر حلب من براثن النظام... دون أن يتحّدث 
المسلّحين،  باع  الذي  أردوغان  الخائن؛  عن 
الشيخ مقصود  الذاتي ألطفال  نقده  يقّدم  دون أن 
المستهدفين من الباحثين عن الحّريّة، وللعائالت 
نقده  يقّدم  أن  اآلمنة، دون  المناطق  إلى  النازحة 
الذاتّي لتأزيمه الوضع، وانجراره إلى الدكتاتوريّة 
التي اّدعى أنّه يحاربها، وعدم البحث مطلقاً عن 
ما  يوماً  شعاراً  كانت  التي  الديمقراطيّة  الحلول 
أي قبل 16-7-2012 في حلب، ذلك اليوم الذي 

جلب الكوارث على حلب.

أنّها  أردوغان  بقيادة  التركيّة  الدولة  أثبتت  وقد 
بانتهاج  الحّد،  إلى هذا  الوضع  تأزيم  السبب في 
مشروع إبادة الكرد على حساب الحّل السورّي، 
السورّي  المثقّف  فيه  وقع  الذي  المطّب  وهو 
للحّل  معادية  مواقف  إلى  االنجرار  خالل  من 
الديمقراطّي، ومعاديةً ألّي حّل فيه إنقاٌذ لسوريا، 
إلى  العقلية على ازدياد األزمة  بل ساعدت هذه 
إلى  السوريّة  الحالة  وصلت  حتّى  حّد،   أقصى 
السورّي  المجتمع  يصيب  الذي  األلم  نسيان 
على  القضاء  في  البائسة  ومحاوالتهم  برّمته، 
الشيخ مقصود على سبيل المثال، ففي الوقت الذي 
مناطقهم  من  المأجورون  المرتزقة  فيه  انسحب 
في حلب كانوا يقصفون الشيخ مقصود من كفر 
حمرة، فبدالً من أن تكون فّوهات بنادقهم موّجهة 
كانوا  السورّي،  الجيش  المفترض؛  العدّو  إلى 
يحّز  فما  آمنة،  عربيّة  كرديّة  مناطق  يقصفون 
في النفس أن يعاديك أخوك وأنت تبحث عن لغة 
اللغة  وهي  األخّوة،  ولغة  التعايش  ولغة  الحوار 
التي أصبحت نادرةً في الخطاب المعرفّي العربّي 

السورّي في الخارج.

الذي  المزري  والوضع  التأزيم  هذا  ظّل  وفي 
روج  ثورة  أثبتت  إليه،  السورّي  المجتمع  ينجّر 
آفا أنّها تبحث عن الحّل الديمقراطّي، من خالل 
سوريا  مجلس  سواء  الديمقراطّي  الحّل  آليات 
الديمقراطيّة  سوريا  قّوات  أو  الديمقراطّي، 
 - آفا  روج  لفيدراليّة  التأسيسّي  المجلس  وأخيراً 

الشمال السورّي.

لماذا تظهر أنظمة؟ لماذا تفشل األنظمة؟ لماذا تتغير األنظمة؟ ما هي فرص الحل؟
سيهانوك ديبو

ملخص تنفيذي
األنظمة؟  تفشل  ولماذا  أنظمة؛  تظهر  لماذا 
الوضع  عن  بالتساؤل  تفي  شرعية  أسئلة 
ومن  األوسط.  الشرق  به  يمر  الذي  الحالي 
غير الصواب التشكيك لحظة واحدة بأنها في 
غير محلها، أو أنها غير معنيّة بالسؤال عن 
الكثيرة.  المتكاثرة  ألزماته  الحالي  الوضع 
أكثر  معنيّة  اليوم  باتت  األسئلة  أن هذه  كما 
السوري  بالوضع  لحظة  وأية  يوم  أي  من 
الخط  يصفها  كما  حلب  سقوط  مرحلة  في 
السلطوية  المعارضة  خط  الثاني/  السوري 
ينعتها  أن  يريد  كما  أو  اليوم،  تتفكك  التي 
بأنها  ومرتكزاته  األول  الخط  أصحاب 
تحرير حلب. أو كما يصفها أصحاب الخط 
العلمانية  الديمقراطية  المعارضة  الثالث/ 
المرحلة  يفيد  مطلوب،  جديد  توازن  بأنها 
التي  التغييرات  عن  ويجيب  بعدها  ما  التي 
أن  بمفاد  استحصالها؛  ينتظر  أو  تتحصل 
اليوم، والمستقبل  بأن سوريا  التفكير  مجرد 
ستشبه أو تكون نسخة طبق األصل لسوريا 
ما قبل 2011 تعتبر في أدنى حاالتها هرطقة 
وتفكير غير سوي. من حيث أن السوّي في 
بقاء سوريا متعلق  بأن  الوضع والموضوع 
بالتغيير الديمقراطي. وكل هذه المراحل التي 
ومختلفة  مغايرة  ستكون  بأنها  تفيد  نشهدها 

عن سابقتها.
سيكون من المفيد جداً التركيز في سوريا – 
المثال األهم هذا اليوم على األزمة في الشرق 
الجواب  ذو  الكبير  السؤال  على  األوسط- 
يجب  ولماذا  األنظمة؟  تتغير  لماذا  المعقد: 
أن تتغير؟ وخاصة إذا ما أدركنا أن الجواب 
متعلق بالمجتمعية وبالطبيعة المجتمعية التي 
تُبدي تطورها كظاهرتين أخالقية وسياسية، 
وال يمكن باألساس الحديث عن مجتمع من 
دون األخالق والسياسة؛ ولو تم العثور على 
غير ذلك؛ فسيكون مجرد مسخ عديم الفائدة 
ومثل  هالمياً.  ركاماً  معناه  في  يتعدى  وال 

تكون  بأن  واحدة  وظيفة  يؤدي  الركام  هذا 
وَمَحطٍّاً  أخرى،  لمجتمعات  طيّعة  خادمة 
بيد  أداة  مجرد  أي  المتراكمة  لركاماتها 
غيرها. واألنظمة الحاكمة في عموم الشرق 
أمام  نفسها  وجدت  التي  بخاصة  األوسط؛ 
بأن  تعي  ال  الكردية؛  القضية  بحجم  قضية 
بداية  منذ  تكون  أن  السياسية يجب  األنظمة 
أن  في  للمجتمع  سلطتها؛  وليست  إدارتها؛ 
المتألفة  االجتماعية  الطبيعة  ماهية  تراعي 
منها هذه المجتمعات، وقد تكون تعي، لكن 
ال تجد نفسها معنية بذلك، فهي مجرد أداة بيد 
من نصبّها استبداداً على ظهراني مجتمعات 

وثقافات الشرق األوسط.
كليّة الحل أو الحل الكلي

إيجازات مؤخرة  نشره من  تّم  لما  المراقب 
من  سطحيتها  إلى  بيُْسٍر  يصل  حلب؛  عن 
حيث التحليل وقصور الدعوى وقوة الدعاية 
يُْشتَمُّ  تحليل  كل  الضيقة.  ات  لأليديولوجية/ 
منه الُعقَديّة الطائفية )سنيّة كانت أْم شيعية) 
لألجندة  خادمة  أحوالها؛  أفضل  في  تعتبر 
كبير  حجم  تأديٍة  إلى  تعاكسها، عالوة  التي 
من إذكاء نار الحقد والتقسيم الفعلي من بعد 
التفاسير  هذه  مثل  أن  كما  المخفّي.  التقسيم 
مرور  بعد  القيعان  في  آخر  نزوالً  تعتبر 
والتخلف  باالنحدار  مشهودة  متعددة  أزمان 
في الشرق األوسط . وأما التشبيك المتحصل 
بين األزمة السورية مع أزمات المنطقة ليس 
في  القرار  ألركانات  ٍل  ُمتَّحصِّ تابع  مجهود 
إلى  تعود  كلية  مسألة  إنما  الدولية؛  السياسة 
طبيعة الشرق األوسط وصميمية األزمة في 
الشرق األوسط والتعريف بأنها ليست سوى 
أزمة واحدة تتألف بدورها من مجموع من 
في  األزمة  سوريا،  في  األزمة  األزمات. 
المأزومة.  المنطقة  هذه  عموم  وفي  تركيا، 
البصرة  خراب  –قبل  أدركنا  ما  إذا  خاصة 
وكل المدن- بأن نظام الدولة القومية يشهد له 
اليوم بأنه األعتى من كل األنظمة في عمر 
ثقافة  لدمار  جلٍب  من  األوسط  الشرق  هذا 
الدولة  وأن  المنطقة.  هذه  وأقاليم  المناطق 

القومية التي تم َسْبيِّها إلى الشرق من الغرب، 
األخير الذي وجدها فرصة الحل. وقد كانت 
كذلك بالفعل وبالحقيقة، وقد بدا نظام الدولة 
القومية في الغرب حالة متقدمة أنهت على 
في  أوربا  أغرق  الذي  الطائفي  الصراع 
جعلته  الشرق  في  لكنها  الظلمات؛  عصر 
تغرق في بحر الدماء والسكون وتفتيته إلى 
قومية.  تحت  متحاربة  وظواهر  طوائف 
المستحدثة  الجغرافيات  عبر  القومية  الدول 
اليوم  تظهر  بيكو  سايكس  بعد  المستقطعة 
لصراع  مؤسسة  حاضنة  كانت  بأنها 
الطوائف بشكل متقدم عن أية فترة. بعد ما 
عملت هذه الدول على محو آثار كافة المزايا 
المجتمع  من  واإلقليمية  المناطقية  الهوياتية 
التاريخي للشرق األوسط نفسه. وتبدو الدول 
بحكم  والفارسية  والعربية  التركية  القومية 
حل  وفي  الحل،  يكمن  فشلها  وفي  الفاشلة، 
أسباب الفشل يكمن التأسيس والنهوض نحو 
إدارات ال مركزية، دون أن تعارض كينونة 
شبه  بنحو  واإلقليمية  المناطقية  اإلدارات 
بمقدور  كما  النطاقات.  أوسع  على  مستقل 
األوسط  الشرق  ومعتقدات  وثقافات  شعوب 
هذه  على  تطلق  أن  المرأى؛  لها  قُدِّرت  إذا 
المرحلة المرجّوة بأنها مرحلة تاريخ العمل 
معيار  وسيكون  األقاليمية،  بالهويات  أساساً 
والمقارنة  القياس  أساس  نظام على  أي  قوة 
الديمقراطي  االستقالل  شبه  قوة  بمدى 
للمساحات المناطقية واإلقليمية التي تمتلكها. 
ومن المهم هنا اإلشارة في أن جميع –دون 
الصلة  ذات  األممية  القرارات  استثناء- 
األممي  القرار  من  بدًء  السورية؛  باألزمة 
 2012 حزيران  جنيف  ببيان  المسمى 
لم  بينهما  وما   2254 القرار  إلى  وصوالً 
في  الديمقراطي  التغيير  حل  تالمس جوهر 
سوريا ولم تستطع أن تؤسس ألمن واستقرار 
راسخين؛ إنما قد تكون بغرض وقف اطالق 
تقديم  على  النهاية  في  ومقتصراً  النار 
التوتر.  مناطق  في  اإلنسانية  للمساعدات 
ال  أنه  إال  المقصد  هذا  أهمية  من  وبالرغم 

يكفي وال يستطيع تحقيق فعل النهوض. أّما 
للطبيعة  دقيقة  لقراءة  متبوع  فهو  النهوض 
الطبيعة  هذه  كون  السورية؛  االجتماعية 
إجمالّي للهويات المغيّبة في سوريا، وإنكار 
الدولة القومية إياها، وسعيها إلى إنشاء ذاتها 
كسيادة نمطية أحادية منفردة بذاتها، إنما هو 
واالستغالل  الهيمنة  بنظام  بالتأكيد  مرتبط 
في  حدث  عّما  ومسؤول  بها،  المرتبطة 

سوريا.
وحتى   1555 العام  من  بأنه  التاريخ  يذكر 
الصفوية  الدولتين  من  كالً  وقعت   1918
اتفاقية  أبرزها  كانت  اتفاقاً   18 والعثمانية 
 17 بتاريخ  كركوك  شرق  شيرين  قصر 
منهما  كالً  تنازلت  1639التي  أيار/مايو 
أن  دون  لكن  اآلخر؛  لبعضهما  مناطق  عن 
للحرب  وقف  االتفاقيات  هذه  كل  من  ينتج 
عن  تختلف  ال  اليوم  وتركيا  بينها.  فيما 
العثمانية القديمة؛ بل ترسخها؛ من خالل كل 
روسيا  مع  سواء  تعقدها  التي  )االتفاقيات) 
أو مع إيران، فإنه بغير مقدورها أن تحظى 
المزيد  على  بل  يناسبها،  الذي  الحل  على 
من الالحل، وتركيا كما أي نظام استبدادي 
في الشرق األوسط تدرك بأنها عصيّة على 
التغيير. وأي تغيير يحدث يُْذِهُب بها، ومن 
المؤكد بأن جميع هذه األنظمة ذاهبة؛ وقضية 
ذهابها ال تحتمل الرغبة والعاطفة؛ إنما لها 
الشرق  ثقافة  في  اإلقليمي  بمحافظة  العالقة 
الخاص  وقانونه  هويته  على  بقوة  األوسط 
يحيلنا  ذلك  التاريخ، غير   في كافة مراحل 
والسرياني  الكردي  بقى  لماذا  السؤال:  إلى 
على  المعتقدات...  بقت  لماذا  اآلشوري، 
الرغم من ضخامة السياسات الممنهجة نحو 

كينونتها بهدف امحائها وإذابتها؟
خالصة الحل؛ األوجالنية هي الحل

عن  بارزاني  نيجيرفان  السيد  حديث  يبدو 
الجامعة  إقليم كردستان في مؤتمر  استقالل 
حديثاً  أيام  عدة  قبل  دهوك  في  األمريكية 
دعائية  بقيمة  له؛  سياسية  قيمة  ال  أجوفاً؛ 
الفكرة  مع  مناقضاً  يبدو  كما  فقط.  كبيرة 

لفكرة  أي  الكبير  بالحد  لها  وهادماً  نفسها، 
التاريخ  استقالالت  كل  االستقالل.  وقيمة 
الحرية  باستقالبي  –بالضرورة-  َمْمرورة 
عن  الحديث  يكون  ودونهما  والديمقراطية. 
االستقالل أشبه بالعزم على المزيد من جعل 
الجغرافية المقصودة بالمستعمرة. وفي حالة 
كردستان  باشوري  العراق/  كردستان  إقليم 
يبدو أنه تحضير االنتقال إلى الجهر في جعل 
تركية،  بمستعمرة  العراق  كردستان  إقليم 
في  الثورية  الظاهرة  تشير  الذي  الوقت  في 
باكوري كردستان/ جنوب شرق تركيا وفي 
تركيا؛  إلى  قادم  التغيير  بأن  تركيا  عموم 
السياسة  في  الظاهرة  الوقائع  باألخص؛ مع 
الطبيعة  هل حصلت  المنطقة.  تجاه  الدولية 
كردستان  إقليم  في  الكردستانية  االجتماعية 
ملموس  وجود  هناك  هل  حريتها؟  على 
هذا  في  السياسية  الحياة  في  للديمقراطية 
اإلقليم المكتسب لشرعية أممية وقانونية منذ 
ربع القرن؟ ألسنا اليوم أمام إقليمين مختلفين 

في اإلقليم نفسه؟ 
أسئلة كثيرة تتراكم أمام )البرلمان) الذي يبدو 
َع عليه )ديمقراطياً) في وجه أربع  كأنه قد ُشمِّ
البرلمان.  هذا  يوماً  أخرى شاركت  أحزاب 
فمن هو الديكتاتوري، ومن هو الديمقراطي؛ 

السيد نيجيرفان بارزاني؟
الُمَعنون:  الرابع  مجلده  في  أوجالن  يقول 
أزمة  الديمقراطية؛  الحضارة  مانيفستو 
في  الديمقراطية  الحضارة  وحل  المدنية 
الشرق األوسط: ).. من هنا، فعلى كل نظام 
تتاح له فرصة الحل في الشرق األوسط أن 
األيديولوجية  بالمحاسبة  قبل كل شيء  يقوم 
والدينوية  والجنسوية  للقوموية  الناجحة 
السياسة  أما في مجال  الوضعية.  والعلموية 
العملية، فعليه تخصيص حيز لنشاط المجتمع 
الدولة  حول  المتمحور  غير  الديمقراطي 
عن  أتحدث  ال  الوفير.  وغناه  يتماشى  بما 
من  بل  المدني.  للمجتمع  الجوفاء  النزعة 
المهم اإلدراك أن ثقافة الديمقراطية المحلية 
والماء  الخبز  بقدر  ضرورية  الحقيقية 

لهذا  وفقاً  تطويرها  ينبغي  وأنه  والهواء، 
المتمحور  الفرد  من  الخالص  أما  الوعي. 
حول ثقافة السلطة والدولة التي تجذبه إليها 
كالمغناطيس، فهو أول وظيفة ينبغي إنجازها 
بنجاح. حيث يشكل هذا التقليد المستمر منذ 
الثقافة  درب  على  عائق  أهم  السنين  آالف 
شعارنا  يكون  أن  يجب  لذا،  الديمقراطية. 
اجتماعي  نشاط  من  ما  كالتالي:  الرئيسي 
نشاطات  من  أكثر  ومرغوب  وأفضل  أثمن 

المجتمع الديمقراطي).
الثورية  الخالصة  هذه  خالل  من  نالحظ 
لطبيعة الحل المجتمعية في الشرق األوسط؛ 
الخطأ  مكامن  بدقة  عاينت  األوجالنية  بأن 
واالنهيار في الشرق األوسط. فكل األنظمة 
ومتوحدة  مشتركة  اليوم  تبدو  االستبدادية 
تقترفه  بما  االستبدادية  مسالكها  سبل  في 
المجتمع؛  في  للمرأة  واستبعاد  استعباد  من 
وكلها تنظر إلى المرأة على أنها مجرد جسد 
وظائف  عليها  وتقتصر  تجارية  وعالمة 
كما  العبودي،  النظام  من  ترسخ  مقتصرة 
قوميتها  في  تجد  االستبدادية  األنظمة  أن 
االستعالء  أو  االستعباد  بممارسة  الحق 
في  تنفخ  أنها  كما  األخرى،  القوميات  على 
قربة التطرف الديني والتمايز الممارس في 
تفاضلية األديان إلى درجة تصل إلى تكفير 
حساب  على  بمعتقدات  والتشكيك  غيرها 

أخرى.
هذه أسباب سوريا المنهارة، وهي األسباب 
نفسها النهيار تركيا، وكل نظام استبدادي في 

هذا الشرق األوسط المنهار. 
وفلسفة  فكرة  تبدو  اليوم؛  نعيشه  ما  ضمن 
األمة الديمقراطية بمثابة الحل القويم ألزمات 
األزمات  هذه  مقدمة  وفي  األوسط؛  الشرق 
به  واالنتقال  السورية؛  والحرب  األزمة 
ألن  ن؛  الُمَحصَّ الديمقراطي  المنحى  إلى 
المحاسبة  باألساس:  تعتبر  األمة  هذه 
والجنسوية  للقوموية  الناجحة  األيديولوجية 

والدينوية والعلموية الوضعية.


