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Çîrokek berxwedan û hunandinê: Şêxmeqsud
Di 5 salên aloziya Suriyeyê de berxwedana herî domdirêj li vê 
taxê hat nîşandan. Dema bajar bi tevahî hildiweşiya, wê rista 
jiyanek nû dirisand. Niha jî jiyanê vedihûne. 2
Li Suriyeyê dema ku pêla serhildana gelan ji aliyê hêzên 
berjewendîparêz ve ji riya wê hat derxistin û aloziyan destpê 
kir, yek ji cihên ku bû navenda van aloziyan, bajarê Helebê bû. 
Hema bêje hemû hêzên herêmî û navnetewî, planên xwe li vir 
diceribandin. Bazar hemû li ser vê herêmê hatin meşandin, loma 
hemû polîtîka bi riya komên cur bi cur ên çete li vir hatin ceri-
bandin û şer qet ranewestiya. Piştî 5 salan di navbera hêzên wekî 
Rusya, Tirkiye, Îran û rejîma Baas a Suriyê de li ser herêmê 
lihevkirin çêbû û komên çete hemû ji bajar hatin derxistin. Bajar 
teslîmî rejîmê hat kirin û piştre gotubêjên li ser sîstema pêşeroja 
bajar hatin meşandin.
br ...3

Îlham Ehemd bi hikumeta nû ya Amerîkayê re civiya
Hevseroka Meclîsa Sûriyeya Demokratîk 
(MSD) Îlham Ehmed di serkêşiya şandeyeke 
bi Serokê Meclîsa Suryanî Besam Îshaq 
re, ji bo pêkanîna hevdîtinan bi hikumeta 
heyî û ya hilbijartî ya Amerîkayê re bicive, 
beriya demekê di serdaneke diplomatîk de 
berê xwe da Washingtonê.
Îlham Ehmed derbarê serdana xwe de agahî 
dan ANHA’yê û diyar kir ku şandeya wan 
bi rayedarên gelek navendên lêkolînan, 

saziyên bandorker di avakirina hikumeta 
nû ya hilbijartî de û rayedarên buroyên 
hikumeta nû re civiyan.
Bi şêwirmendiya Turamp re civiyan .
Şandeya polîtîk her wiha bi şêwirmendê 
kampaniyeya propogandeyê ya Serokê 
Amerîkî yê nû Donald Turamp, Gabriyêl 
Soma re jî hevdîtin pêk anî û nêrîna 
hikumeta nû ya derbarê aloziya Sûriyê û 
pêşdîtinên wan nîqaş kirin.

Hevseroka MSD’ê li wîlayeta Amerîka 
Rhode Island re jî sempozyûmek, ku 
Kurdistaniyên li wir û amerîkiyên bi doza 
Sûrî baldar in tê de amade bûn lidar xist.
Proje-name navenda hemû hevdîtinan e
Li ser pirsa derbarê rojevên van hevdîtinan 
û proje-nameya şandeyê de, Ilham Ehemd 
bal kişand ser projeya Federaliyê û got: 
“Projeya me ya çareserkirina aloziya Sûriyê 
navenda hemû nîqaş û hevdîtinên me bû. 
“Hevseroka MSD’ê zêde kir ku “Proje 
erênî tê nirxandin”.
Muxalefet!Mijara muxalefetê jî rojevek 
hevpyevîna me ya li gel Îlham Ehmed bû. 
Derbarê mijarê de, destnîşan kir ku wan 
hewl dan deriyê nîqaşan bi hemû aliyan re 
vekir lê “Muxalefet ji ber girêdanên xwe 
yên herêmî ditirse bi me re bikeve nav 
danûstandinan û ji peymanan dûr dimîne.”
ANHA

الـ PYD يعقد المؤتمر الثاني إليالة سري كانييه

الرئاسة المشتركة لـلـ 
PYD في زيارٍة للتحالف 
الوطني الكردي في سورية 

HEVBENDI

الـ PYD يعقد المؤتمر الثاني إليالة الدرباسية

Li Meclisê nîqaşa li ser 'Kurdistan'ê
Mebûsên HDP'ê li Meclisa Mezin a 
Tirkiyeyê peyva "Kurdistan" bikar anî, 
AKP û MHP'ê êrîş kir, lê wan bi paş ve gav 
neavêt.
Mebûsa HDP'ê Sîbel Yîgîtalp li Meclisê li 
ser azadiya çapemeniyê li ser navê HDP'ê 
axivî. Yîgîtalp qala tiştên li Sûra Amedê 
qewimîn kir û got: "Li Kurdistanê pirsgirêka 
kurd heye. Rêya çareseriya vê çareseriya 
siyasî ye. Ji dêvla ku ji bo vê yekê Zagona 
Bingehîn bê saz kirin AKP ketiye tatêla ku 
xwe rizgar bike."
Li ser vê yekê Mebûsê AKP'ê yê Stenbolê 
Mehmet Muş gotina axaftinê girt û got, 

"HDP'yî her gav li ser cihek ku tune be 
diaxivin, dibêjin li Kurdistanê wisa bû, 
wisa bû. Kurdistan ku der e?, cihek bi navê 
Kurdistanê heye, hebe li ku ye?"
Mebûsê MHP'ê yê Osmaniyeyê Ruhi Ersoy 
jî axivî û got, "Cihek ku ez naxwazim navê 
wê jî bînim ziman, wekî ku li welatê me 
cihek wisa hebe. Em fikra Tirkiye ji herêmên 
cuda pêktê ji aliyê akademîk, ilmî û siyasî 
ve red dikin, em qebûl nakin."
Li ser van gotinan Mebûsê HDP'ê Ahmet 
Yildirim mafê axaftinê girt û got: "Ez ji 
Wezîrê Tenduristiyê re dibêjim, xetîbên 
we her gotina dibêjin em mecbûr dimînin 

bersivê bidin, ev ji bo meqama we eyb e. 
Min berê jî gotibû, ez niha jî dibêjim. Bi 
îlmî ez li ser navên erdnîgariyan xebitîme. 
Serokomar çend sal berê navê Kurdistanê 
bikar anî ez qala vê yekê jî nakim. Çima divê 
ev nav bê bikaranîn min 15 deqe ji arşîvên 
Ataturk anî ziman. Navên cihan dibe ku ne 
fermî bin lê realîte (rastî) heye. Li Tirkiyeyê 
cihek bi navê Trakya di fermiyetê de nîn e 
lê di rastiyê de heye. Bikaranîna me ya navê 
Kurdistanê nayê wateya cudakariyê."
Li ser vê Mebûsê AKP'ê Naci Bostanci got 
ku Erdogan navê Kurdistanê bikar neaniye 
û mafê axaftinê xwe, paşê wisa axivî: "Şerê 
li hemberî PKK'ê ji bo aştiyê ye. Dema hûn 
bibêjin Kurdistan hûn neheqiyê li kurdan jî 
li tirkan jî dikin. Ji bo kesên aştiyê dixwazin 
zimanê aştiyê ji bo wan lazim e."
Li ser nîqaşan Wekîlê Serokê Meclisa 
Tirkiyeyê Ahmet Aydin (Mebûsê AKP'ê) 
gotina Kurdistan ku Erdogan gotiye ji 
arşîvan xwend û got: "Birêz Serokomar bal 
kişandiye ser arşîvan û ev nav bikar aniye. 
Wî peyva Kurdistan qebûl nekiriye."

Ji bo Enstîtuya 
Kurdî 

kampanyaya 
îmzeyan

Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê ku 30'yê meha borî bi KHK'yê 
hatibû girtin niha ji bo bê vekirin kampanyaya îmzeyan hat 
dest pê kirin.
Di metna ku li ser Change.org de hatiye belavkirin de wisa 
tê gotin: "Bila Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê dîsa vebe!
Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê ji sala 1992an bi vir de ji bo 
parastin û pêşvebirina ziman, wêje û dîroka kurdî xebatan 
dike. Ji sala 2006an heta roja ku deriyê hate şikandin û pişt-
re jî hate mohkirin, bi navê Komeleya Enstîtuya Kurdî ya 
Stenbolê xebatên xwe didomandin. 
Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê her çi qas ji ber rewşa siyasî û 
hiqûqî ya Tirkiyeyê bi navê Komeleya Enstîtuya Kurdî ya 
Stenbolê xebatên xwe meşandibin jî, her tim wekî saziyeke 
akademîk û dibistaneke kurdî xebat kiriye.
Heta niha bi hezaran kes li Enstîtuya Kurdî hînî zimanê 
kurdî (kurmancî û kirmanckî) bûne. Her wiha gelek 
berhemên der barê ziman, wêje û dîroka kurdî de ji hêla 
Enstîtuya Kurdî hatine amadekirin. Ji bo pêkanîna hişmen-
diya parastin û pêşvebirina ziman û nasnameya kurdî, ji bo 
çareseriya demokratîk a kêşeya kurdî gelek panel, semîner, 
sempozyûm û konferans li dar xistine, endam û rêveberên 
wê beşdarî gelek çalakiyên bi vî rengî bûne. 
Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê bi biryarnameya bi hêza qanûnê 
(KHK) ya 679an hate girtin. Bi vê biryara neheq û nehiqûqî 
derbeyeke mezin li xebatên çand û zimanê kurdî ketiye. Bi 
sedan kesên Em wekî hemwelatiyên vî welatî dixwazin ku 
ev biryar were betalkirin û Komeleya Enstîtuya Kurdî ji nû 
ve were vekirin. "

الـ PYD يعقد المؤتمر الثاني إليالة كركي لكي

  آسيا عبدهللا في حواٍر 
مفتوح ٍمع صحيفة االتحاد 

الديمقراطي

في إطار التحوالت السياسية والتطورات المتسارعة 
لألحداث على الساحة السورية واإلقليمية والدولية، 
أطراف  بين  البينية  السياسية  التناقضات  ظّل  وفي 
جهة  من  الحوار  وُدعاة  الحل  وأطراف  الصراع 
وأسس ومرتكزات الحل السياسي الديمقراطي والذي 
يشمل كل األطراف السورية كقاعدة أساسية ومخرٍج 
حقيقي لفّض وحسم هذه األزمة التي كلّفت السوريين 
ثانية،  جهة  من  الماضية  األعوام  طيلة  باهظاً  ثمناً 
وحول الفّعاليات والنشاطات المؤخرة التي يقوم بها 
التنظيمي  المستوى  الديمقراطي على  حزب االتحاد 
أطروحة  في  الحزب  رؤية  كذلك  والسياسي، 
األطراف  كل  بين  كردستاني  وطني  مؤتمر  عقد 
الكردستانية، هذه األسئلة وتساؤالت أخرى طرحناه 
نحن في صحيفة االتحاد الديمقراطي في حواٍر مفتوح 
مع الرئيس المشترك لحزب االتحاد الديمقراطي آسيا 

عبدهللا 
بالمؤتمرات  يتعلق  سنطرحه  الذي  األول  سؤالنا 
خالل  الجزيرة  مقاطعة  PYDفي  الـ  يعقدها  التي 
التنظيمي  اإلطار  ضمن  في  يقع  هل   ، الفترة  هذه 
المشتركة  الرئاسة  وأّن  خاصة  للحزب,  والسياسي 

للحزب متواجدة وحاضرة في كل المؤتمرات ؟
 في البداية نحن في حزب االتحاد الديمقراطي.

.... التتمة ... (ص3(

سورية   في  الكردي  الوطني  التحالف  من  بدعوٍة 
الديمقراطي  االتحاد  حزب  قام   ،HEVBENDI
وكان  الوطني،  للتحالف  رسميٍة  بزيارٍة    PYD
الوفد الزائر مؤلٌف  من الرئيسين المشتركين لحزب 
هللا  عبد  آسيا  و  مسلم  صالح  الديمقراطي  االتحاد 
وعضو الهيئة المركزية سليمان عرب،  حيث جرى 

اللقاء في  مكتب حزب اليسار
الديمقراطي الكردي في سوريا، وكان في استقبالهم 
كل من األستاذ نصر الدين إبراهيم واألستاذ صالح 

كدو والدكتور غربي محمود... التتمة... (ص3(

بتاريخ 16/ كانون الثاني / يناير 2017َعقََد حزُب 
إليالة  الثاني  مؤتمرهُ   PYD الديمقراطي  االتحاد 
سري كانييه في مركز الثقافة والفن في سري كانييه، 
لحزب  المشتركين  الرئيسين  بحضور  المؤتمر  ٌعقَِد 
هللا  عبد  وآسيا  مسلم  صالح  الديمقراطي  االتحاد 
وأعضاء الحزب في إيالة سري كانييه، ومؤسسات 
اإلدارة الذاتية، ومؤسسات المجتمع المدني، وبعض 

األحزاب السياسية.
أرواح  على  صمت  دقيقة  بالوقوف  المؤتمر  بدأ   
للحزب  المشتركة  الرئاسة  قامت  ثم  الحرية،  شهداء 
بالترحيب بالضيوف، بعدها ألقت آسيا عبد هللا كلمة 
حزب  وشهداء  آفا  روج  بشهداء  بالتذكير  استهلتها 
كوباني  شيالن  شخص  في  الديمقراطي  االتحاد 

ورفاقها وعيسى حسو... التتمة ... (ص3(

بتاريخ 18/ كانون الثاني / يناير 2017 وتحَت شعار 
فيدرالية ديمقراطية"  آفا حرة نحو سوريا  "من روج 
َعقََد حزب االتحاد الديمقراطي PYD المؤتمر الثاني 
المشتركة  الرئاسة  بحضور  وذلك  الدرباسية،  إليالة 
الحزب  آسيا عبدهللا وصالح مسلم  ومندوبي  للحزب 
إلى  إضافةً  لها،  التابعة  والقرى  الدرباسية  مدينة  عن 
وممثلي  السياسية  األحزاب  ممثلي  من  حضوٍر الفٍت 
ومؤسسات  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  مؤسسات 

المجتمع المدني وبعض الشخصيات المستقلة.
هذا وُعقد المؤتمر في صالة مركز الثقافة والفن بالمدينة 

بعد أن تزينت الصالة بصور قائد الشعب الكردستاني 
الديمقراطي  االتحاد  حزب  ورموز  أوجالن  عبدهللا 

PYD وصور شهدائه. 
بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء 
صالح   PYD للـ  المشترك  الرئيس  ألقى  ثم  الحرية، 
مسلم كلمةً افتتح فيها المؤتمر بقوله: "أخواني األعزاء، 
أيها الضيوف الكرام، رفاقنا في الحزب أعبر لكم عن 
إليالة  الثاني  المؤتمر  في  معاً  هنا  لتواجدنا  سعادتي 
الكردي  التاريخ  في  الرفيعة  المكانة  ذات  الدرباسية 

وتاريخ روج آفا".

الديمقراطي حزٌب  االتحاد  قائالً: "حزُب  وتابع مسلم 
الشعب  توعية  وهدفنا  السلطة،  إلى  يتطلع  ال  سياسٌي 
وخلق اإلنسان الحر الذي يملك قراره وإرادته والقادر 
على منح اإلنسان القوة لينفذ ما يقرره بحريته وملء 
األخالق  به  وتتحكم  منظم  مجتمع  خلق  أي  إرادته. 
في  السائدة  والديكتاتورية  االستبداد  ألن  السياسية 
الشرق األوسط خلقت أناساً غير قادرين على التفريق 
السلطات  ألن  خطأ؛  أو  صواب  هو  ما  على  والحكم 
حكمت بمفهوم الراعي والرعية ونحن اليوم نرى نتائج 
هذا المفهوم والنظرية، فالرعية هي القطيع المتبع دوماً 
للراعي ولهذا نحُن نريُد خلَق مجتمٍع أخالقٍي سياسٍي 
حزب  وظيفة  ليست  بدورها  هي  والتي  ديمقراطي، 
بل وظيفة جميع األحزاب  الديمقراطي وحده  االتحاد 

السياسية".
َوَشدَد مسلم على أن األحزاب السياسية هي األداة لخلق 
هكذا مجتمع، لكن ما إن تتحول األحزاب السياسية إلى 
هَ متابعاً "نحن  سلطة وقتها تحاول خلق الرعية، وونَوَّ

بعيدون عن هذا المفهوم".
وأضاف مسلم بأن مكونات منطقتنا تعرضت إلبادات 
فكرة  وإلبعاد  واألرمن،  سيفو  مجزرتا  منها  كبيرة 
تكرار المجازر السيما أن مجتمعنا متنوع من الناحية 
األثنية والعقائدية البد من أن يُدار مجتمعنا بالديمقراطية 

والعلمانية لنتمتع بحريتنا.... التتمة ... (ص2(

 PYD لفعاليات حزب االتحاد الديمقراطي استمراراً 
في كانتون الجزيرة ُعقَِد بتاريخ 20 / كانون الثاني / 
يناير /2017 المؤتمر الثاني إليالة كركي لكي، وذلك 

في صالة نقابة العمال في اإليالة.
 ُعقَِد المؤتمر بحضور الرئاسة المشتركة لحزب االتحاد 
وأعضاء  هللا،  عبد  وآسيا  مسلم  صالح  الديمقراطي 
آليان  ومنطقة  لكي  كركي  إيالة  في  الحزب  ومندوبي 
الذاتية  اإلدارة  مؤسسات  إلى  باإلضافة  كوجر،  وتل 
وممثلي  المدني،  المجتمع  ومؤسسات  الديمقراطية، 

الديمقراطية  سوريا  قوات  وممثل  السياسية  األحزاب 
وشخصيات مستقلة.

بعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الحرية 
الديمقراطي  االتحاد  لحزب  المشتركة  الرئيسة  ألقت 
الترحيب  بعد  المؤتمر،  افتتاحية  كلمة  هللا  عبد  آسيا 
أعضاء  جميع  على  المؤتمر  ومباركة  بالضيوف 
الحزب استهلت عبد هللا كلمتها بالقول:" نستذكر شهداء 
الحرية والديمقراطية الذين ضحوا بأغلى ما لديهم في 
سبيِل العيِش بحريٍة وكرامٍة على هذِه األرض، وننحني 

اجالالً وتكريماً لقدسية ترابهم".
أساس  على  المؤتمر  هذا  نَْعقُُد  نحن  قائلة:"  وأسهبت 
ومبدأ األمة الديمقراطية وأخوة الشعوب والحياة الحرة 
والمرأة الحرة، هذه األسس التي أنخذها حزب االتحاد 
وفلسفة  فكر  من  البداية  منذ  واستقاها  الديمقراطي 
القائد عبد هللا أوجالن، في سبيِل تحقيِق الحريِة وحلِّ 
مشاكِل جميِع األديان واألثنيات واألعراق في روج آفا 
وشمال سوريا والشرق األوسط ككل، والقضاء على 
الدول  والفاشية  واالضطهاد  الدكتاتورية  أشكاِل  كلِّ 
المنطقة،  شعوب  على  تُطَبَُّق  التي  القوموية  والذهنية 
وتنظيمنا  وتدريبنا  وقوتنا  بإرادتنا  نحن  لهم:"  ونقول 
وبهذه الفسيفساء التي عشناها مع بعض في هذه األرض 
منذ مئات السنين مع جميع مكونات المنطقة سنتمكن 
من القضاء على هذه الذهنيات، وسنستطيع تطبيق هذه 
الفلسفة التي البديل لنا عنها على األرض، ونستطيع 
من خاللها العيش بكرامٍة على أرضنا، الكل يستطيع 
وممارسة  ثقافته  ممارسة  يستطيع  األم،  بلسانه  التعلم 

شعائره وعاداته وتقاليده".
وقالت أيضاً:" إن حزب االتحاد الديمقراطي في شخص 
شهدائه األوائل الذين ضحوا بحياتهم في سبيِل استمراِر 
هذا الحزب وتقدمِه وتطوره، ومن أجل سياستِه وفكرِه 
وخطه الوطني على جميع الساحات، فإن حزب االتحاد 

الديمقراطي... التتمة ... (ص2(

 أزمة المازوت, األسباب
والّدواعي

الفرقاء  يقوم  أن  من  بدل  بأنه  نعتقد 
يشدون  الذين  أوبعضهم  السوريين 
اآلستانا  إلى  اللحظات  هذه  الوجهة 
بالحديث عن مسائل التمثيل والشرعية؛ 
ال بد من االعتراف بأنهم فشلوا بتمثيل 
لم  وأنهم  السوري  الحل  مخرجات 
السوري؛  للشعب  ممثلين  يوماً  يكونوا 
وباتوا  ودولية  إقليمية  ألجندات  إنما؛ 
في حالة إذعان كامل لها. مع العلم بأن 
االمتثال لسياسة االمالءات والتدخالت 
السوريين  وكذلك  العالم  شاهدها  التي 
وأن  وانتماءاتهم،  شعوبهم  بجميع 
النظام  الطرفين الموجودين سواء كان 
أم المحسوب على المعارضة وباألخص 
لم  والملحقات  المالحق  في  الموجودة 
بالحل  به-  التبجح  –رغم  يوماً  يقتنعوا 
السياسي كمخرج أخير لألزمة السورية 
السبب  أما  السابع،  عامها  تدخل  التي 
األساس الذي أدى إلى فشل العملية كلها؛ 
السياسية  الواقعية  بغياب  متمثلة  فهي؛ 
التي غادرت جنيف بمرات ثالثة ومن 
خالل غياب تمثيل الشعب الكردي فيها، 
وهذا ما أدى إلى فشلها بشكل كبير في 
في  فشلها  إلى  أيضاً  أدى  وما  جنيف2 
اآلستانا  فشل  إلى  وستؤدي  جنيف3 
قادرة  جهة  أية  بأن  نعتقد  وال  أيضاً. 
غياب  ظل  في  العملية  استئناف  على 
لشمال  الديمقراطية  الفيدرالية  ممثلي 
السياسي والعسكري.  بجناحيها  سوريا 
مرئياً  بات  السوري  الحل  إن  خاصة 
بشكل واضح في شمال شرقي سوريا 
(روج آفا)، وهذا ما يفسر بدوره حجم 
مشهداً  بات  الذي  السياسي  القصور 
األطراف  هذه  مثل  به  يتمتع  مألوفاً 
إلى كومبارس ومجرد شهود  وتحولِّها 
زور. ومن التهافت األخالقي والسياسي 
أن تطل هذه األطراف وتتبجح معتبرة 
إنجازاتها،  إحدى  بأنها  حزبنا  استبعاد 
يتلقاها  التي  التأكيدات  من  الرغم  على 
الحزب بوجودنا في العملية التفاوضية 

في الوقت والزمن المناسبين.
الحل  بأن  اليوم  نؤكد  كما  مراراً  أكدنا 
أساسيتين:  نقطتين  في  يكمن  السوري 
لألطراف  الكامل  باالقتناع  أوالهما؛ 
للبحث  جدوى  أي  بعدم  السورية 
النظام  انتاج  إعادة  تبغي  آلية  أية  في 
وأن  المركزية،  بصيغته  االستبدادي 
المستقبل  لسوريا  السياسي  النظام 
تعددياً  برلمانياً  نظاماً  يكون  أن  يجب 
نموذج  إلى  النظر  يتم  وأن  مركزياً  ال 
أساس  على  الديمقراطية  الفيدرالية 
كفحوى  المكونات  وإرادة  الجغرافية 
حل  أي  االتحادية  لسوريا  وكمضمون 
طبيعة  مع  يتماشى  ما  وهذا  أزمتها، 
الطبيعي  من  الذي  السوري  المجتمع 
أن يناسبه مثل هذه الصيغة، وال عجب 
أن نذكر أن سويسرا التي شهدت بعدة 
اتفاقيات سالم وآخرها المتعلق باألزمة 
السورية بأنها ذي طبيعة كونفيدرالية، 
السوري  الملف  راعيي  من  كال  وأن 
سواء األمريكي أو الروسي هما بنظام 
معمول  أنه  إلى  باإلضافة  فيدرالي، 
من   %75 بحوالي  الفيدرالي  بالنظام 
الدول  في  بينها  ومن  العالمية  األنظمة 

العربية كاإلمارات والعراق. 
اإلدارة  إعالن  من  الثالثة  الذكرى  في 
الفيدرالية  والحقاً  الديمقراطية  الذاتية 
تؤكد  سوريا؛  لشمال  الديمقراطية 
ليس  تحاكي  التي  الدقيقة  القراءة  بأن 
الحلول  وتضع  السورية  األزمة  فقط 
األوسط،  الشرق  أزمات  كل  إنما  لها؛ 
األخير الذي يؤكد بأن مئة عام منقضية 
من اتفاقية وخرائط سايكس بيكو كانت 
تعند  هو  إجراماً  واألكثر  جريمة، 
شخوص  وبعض  االستبدادية  األنظمة 
على  النظام؛  بأصول  المعارضة/ 
لم  التي  المنقضية  الصيغ  تلك  اجترار 
تصلح لحظة أن تكون الجواب؛ بل كل 

التأزيم.

الحق؛ وحقيقة 
الشعوب 
المقاتلة
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الـ PYD يُحيي ذكرى استشهاد خبات ديرك في النرويج

قامت منظمة حزب االتحاد الديمقراطي PYD في أوسلو 
بإحياء الذكرى الخامسة الستشهاد القائد خبات ديرك، وذلك 
بحضور العشرات من الكرد، حيث تم التطرق إلى التاريخ 

النضالي للمناضل خبات ديركي الذي امتد إلى سبعة وعشرون 
عاماً، وتكللت تحت قيادته تأسيس النواة األولى لوحدات حماية 
الشعب التي دخلت التاريخ من أوسع أبوابه في يومنا الحالي، 

لريادته في قيادة شعبه إلى بر األمان وتقديم المئات من الشهداء 
للدفاع عن أرضهم والمحافظة على مكتسبات روج آفا.

 Taxa Şêxmeqsûd li ser girekî 
mezin ku li aliyê bakûr ê bajarê 
Helebê ye, hatiye avakirin. Cihê 
herî bilind ê Helebê ye û serwer e. 
Ji wî girî re dibêjin “Cebel Seydê 
(Çiyayê Rêzdarê”. Li ser navê vî 
girî gelek tişt hatine gotin, lê ya 
herî zêde derdikeve pêş jî ew e ku 
ev nav ji baweriya Xiristiyaniyê 
hatiye. Li herêmê Dêrek hebûye 
û gotina “Rêzdarê” jî, ji bo Hz. 
Meryem hatiye gotin.
Taxa Şêxmeqsud ku dikeve 
rojhilatê taxa Eşrefiyê di heman 
demê taxa herî mezin a bajar e. 
Tax li ser çargoşek erd ê 4 he-
zar metre (m2) hatiye avakirin 
û li gorî hejmartina sala 2010 a 
rejîmê hejmara şêniyên wê 800 
hezar kes e. Li taxê pêkhatiyên 
kurd, ereb, Turkmen û ermen 
dijîn, lê piraniya wan kurd in. 
Welatiyên kurd ji herêmên Efrîn, 
Kobanê û Şehba di sedsala 20’an 
de hatine taxê, beşek ji wan jî, di 
dîrokên kevin de li herêmê bicîh 
bûne.
Li dijî neheqiyan serî rakirin û 
lêgerîna azadiyê

Şêniyên taxê yên kurd piranî ji 
ber pêkûtî, neheqî, zulm, kuştin, 
talan û înkarê koçber bûne û li 
taxê bicîh bûne. Bi gotineke din 
gelek êş û elem kişandine û her li 
jiyanek azad geriyan e. Ji ber van 
sedeman neheqî qebûl nekirine û 
li vir jî berxwedan û lêgerîna xwe 
domandin.

Li hemberî komployê4
Gelê Şêxmeqsud nerazîbûna xwe 
ya herî mezin li hemberî komp-
loya navnetewî ku li dijî Rêberê 
Gelê Kurd Abdullah Ocalan hat 
destpêkirin, nîşan da. Di 15’ê 
Sibata 2001’an de, bi hezaran 
kesan ji herêma Şiqêf  a girêdayî 
taxa Şêxmeqsûd dest bi meşê 
kir û heta kolana 20’an hatin. Di 
xwepêşandanê de hêzên rêjîmê 
êrîşî meşvanan kir û bi dehan kes 
girtin.
Serhildana 2004’an
Dema ku hêzên rejîmê di 12’yê 
Adara 2004’an de li bajarê Qa-
mişlo komkujî pêk anî û gelê 
Rojava rabû serhildanê, şêniyên 
taxên Eşrefiye û Şêxmeqsûd jî 

li dijî rêjîmê rabûn serhildanê. 
Hêzên rêjîmê rêbazên xwe 
yên hovane li vir jî meşandin û 
zêdetirî hefteyekê derketina der-
ve qedexe kir. Nexweşxane û 
navendên tendirustiyê jî girtin û 
nehiştin bijîşk biçin ser karê xwe.
Her wiha di êrîşên ser malan de, 
bi sedan ciwanên kurd girtin û 
îşkence li wan kir.
Lê gel serî netewand û di 16’yê 
Adara heman salê de, bi se-
dan şêniyên her du taxan li 
nêzî herêma Sêkoşeyê ya taxa 
Eşrefiyê çalakiyek li dar xist. Vê 
carê hêzên rejîmê bi çekan êrîş 
kirin û du ciwanên bi navê Arî 
Foz Welo, Celal Ibrahîm û jine-
ke bi navê Ferîde Ehmed şehîd 
bûn. Du kesên din jî birîndar bûn. 
Ciwanên taxê li hemberî êrîşên 
rêjîmê çalakiya xwe veguheran-
din serhildaneke mezin, kîna xwe 
ya tolhidana şehîdan vala kir. Di 
vê serhildanê de fermandarekî 
payebilind û bi dehan endamên 
rêjîmê hatin kuştin, seyareyên 
wan şewitandin.
Şoreşger û hunermendê mezin bi 

agirê bedena xwe rê nîşan da5
Di 20’ê Adara 2004’an de bi 
hezaran şêniyên taxa Eşrefiye 
û Şêxmeqsûd daketin qadan û 
êrîşên rêjîma Baas şermezar ki-
rin. Di 26’ê Adara heman salê 
de, şoreşger û hunermendê mezin 
Yekta Herekol (Erdoxan Qehre-
man) ku li taxa Şêxmeqsûd xebat 
dimeşandin, li meydana Seedelah 
El-Cabirî ya di nava Helebê de 
agir berdana bedena xwe û gihîşt 
şehadetê. Van çalakiyan hêzên 
rêjîmê xistin nava tirsê ku êdî li 
hebermberî çalakiyan dengê xwe 
nekin.
Bîranîna Qamişlo û Helebçe
Di sala 2005’an de li seranserî Ro-
java û herêmên Suriyeyê yên ku 
kurd lê dijîn, çalakiyên bîranîna 
şehîdên komkujiya Qamişlo ha-
tin lidarxistin. Li taxên Eşrefiye 
û Şêxmeqsûd jî di 12’ê adarê 
de çalakiyên bîranînê çêbûn, lê 
hêzên rejîmê dîsa êrîş kirin û ge-
lek kes girtin. Di 16’ê adarê de 
jî bi sedan şêniyên Eşrefiye û 
Şêxmeqsûd ji bo bîranîna şehîdên 
komkujiya Helebçe mîtîngek or-

ganize kir. Di şeva Newrozê de 
kurdan cejna vejînê pîroz kir, lê 
hêzên rejîmê êrîş kir û bi dehan 
kurdên li taxên Şêxmeqsûd û Eş-
refiye girtin. Lê kurdan çalakiyên 
xwe zêdetir kirin û rejîm neçar 
hişt ku girtiyan berde.
Li sûka Eşrefiyê berxwedana gel
Di 27’ê kanûna 2007’an de hêzên 
rêjîma Baas êrîşî xwepêşandana 
kurdan a li sûka zebzeyan a taxa 
Eşrefiyê kir û bi sedan şêniyên 
Şêxmeqsûd û Eşrefiyê girtin. 
Piştî îşkenceyên giran hinek ji 
wan hatin berdan, lê hinek jî ha-
tin windakirin û heta niha agahî 
nayê girtin. Ciwanê bi navê Ce-
ger Şêxo ku ew jî hatibû girtin, 
sala derbasbûyî şehadeta wî hate 
îlankirin. Ciwanên bi navê Sef-
qan û Şukrî hîn nehatine dîtin.

Serhildana ji bo Reqqayê
Rêjîma Baas di sala 2009’an de 
êrîşî şahiya pîrozbahiya Newrozê 
ya li Reqqayê kir û di encamê 
de bi dehan kurd hatin kuş-
tin. Li hemberî vê komkujiyê, 
şêniyên Helebê bi taybet taxên 

Şêxmeqsûd û Eşrefiyê meşeke 
bi meşele lidar xistin. Lê hêzên 
rêjîmê dîsa êrîş kirin. Gel jî ser-
hildan mezin kir û nerazîbûna 
xwe anî ziman.
Serhildana 2011’an6
Zêrevanên sînor ên rêjîma 
Sûriyê, di sala 2011’an de li ser 
sînorê bajarê Dêrikê yê Kantona 
Cizîrê şoreşgerên bi navê Şoreş 
û Masîro ku li Helebê kar dime-
andin, qetil kirin. Li ser vê  yekê 
Partiya Yekîtiya Demokratîk 
(PYD) banga xwepêşandanê kir. 
Bi banga PYD‘ê re bi sedan kes 
daketin kolanên Şêxmeqsud. 
Meş ji kolana 20’an a rojavayê 
Şêxmeqsûd dest pê kir. Piştî çend 
kêliyan hêzên rêjîmê bi hejmare-
ke mezin êrîşî meşvanan kir. Lê 
çalakvanan meşa xwe bê tirs do-
mand. Hêzên rejîmê ji bo dawî li 
meşê bîne dest bi girtina bi dehan 
ciwanan kir.Her wiha êrîşî malan 
kirin û bi sedan ciwan girtin.
Sibe: çirûska şoreşê
ANHA

Çîrokek berxwedan û hunandinê: Şêxmeqsud...br

مجلس شيخ مقصود المشترك يعقد كونفراسه األول في الحي 

المشترك في حي  للمجلس  الكونفرانس األول  فعاليات  انطلقت 
الشيخ مقصود بمدينة حلب، تحت شعار "اتحاد الشعوب أساس 

لبناء سوريا ديمقراطية".
ويشارك في الكونفرانس الذي يُقام في قاعة االجتماعات بحي 
الشيخ مقصود، أعضاء المجلس المشترك من المكونين الكردي 
والعربي وممثلين عن حركة المجتمع الديمقراطي، مؤتمر ستار، 
وحدات حماية الشعب والمرأة، اإلدارة الذاتية الديمقراطية في 
عفرين، حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا، التحالف 
والمؤسسات  األسايش  قوات  السوري،  الديمقراطي  الوطني 

المدنية في الحي.
وزينت قاعة المؤتمر بصور المناضلين والمناضالت، والفتات 
كتب عليها شعار الكونفرانس "اتحاد الشعوب أساس لبناء سوريا 

ديمقراطية".

ثم  صمت،  دقيقة  بالوقوف  األول  الكونفرانس  فعاليات  بدأت 
تشكيل ديوان للكونفرانس من قبل أعضاء المجلس، بعدها ألقيت 
كلمات من قبل كل من عضوة الهيئة التنفيذية في حركة المجتمع 
التنفيذي  للمجلس  المشتركة  الرئيسة  جكر،  زالل  الديمقراطي 
في مقاطعة عفرين هيفي مصطفى، القيادي في وحدات حماية 
نسرين عبيد،  العربي  المكون  باسم  يكتا،  نوري  بحلب  الشعب 
الدبلوماسية لمؤتمر ستار رحيمة دادو،  العالقات  عضوة لجنة 
محمد   PYD الديمقراطي  االتحاد  لحزب  العام  مجلس  عضو 

حجي وباسم مجالس األحياء الشرقية ياسر أحمد.
وتمحورت الكلمات في مجملها حول أهمية وجود المجلس خالل 
المرحلة الحساسة التي مر بها الحي خالل األعوام السابقة، وما 
حققه من إنجازات في سبيل حماية الحي من هجمات المرتزقة 
وتقديم الخدمات لألهالي، وأشارت الكلمات إلى الدور الذي كان 
يلعبه المجلس في تنظيم المجتمع، وإحياء التعايش المشترك بين 

مختلف المكونات السورية.
ومقاتالت  مقاتلو  بذلها  التي  التضحيات  إلى  الكلمات  ولفتت 
وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات األسايش، أبناء حي الشيخ 
مقصود في سبيل حماية الحي وتوفير جو من األمن واألمان، 
إضافة إلى أهمية تحرير أهالي األحياء الشرقية الذين القوا الظلم 

في زمن المرتزقة.
هذا وتستمر فعاليات الكونفرانس األول بقراءة التقرير الذي كتب 
األعوام  المجلس خالل  بها  قام  التي  واألعمال  الفعاليات  حول 

السابقة.

كوباني تودع كوكبة من أبنائها 

الذين استشهدوا ضمن  أبنائها  من خيرة  َودََّعْت كوباني كوكبةً 
حملة غضب الفرات، وذلك بحضور المئات من أهالي كوباني، 
 ،tev-dem الديمقراطي  المجتمع  حركة  مؤسسات  كافة  ومن 

ومن اإلداريين في اإلدارة الذاتية الديمقراطية.
 بدأت المراسيم التي أقيمت في مقبرة الشهيدة دجلة-  بالوقوف 
دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ثم تم تقديم عرض عسكري، 
دلدار  الشعب  حماية  وحدات  في  القيادي  كلمة  كانت  وبعدها 
روج آفا الذي تطرق في كلمته إلى مناقب الشهداء الذين قدموا 
أرواحهم رخيصة في سبيل وطنهم، ومن ثم  كلمة مؤسسة عوائل 
الشهداء ألقاها عارف بالي، وبعد قراءة وثائق الشهداء وتسليمها 
لذويهم، وري جثامين الشهداء الثرى وسط زغاريد األهالي.   

Ev şûr 2 hezar sal in hê jî dibiriqe!

Arkeologan şûrek dîtin ku berî 
2300 sal hatiye çêkirin û hê jî 
wekî nû be dibiriqe.
Arkeologan li bajarê Cheng-
yang ê Çînê Şûrek dîtin. Şûr li 
nav heriyê bû, derxistin dîtin ku 
hê jî zingar nedîtiye. Berevajî 
zingargirtinê hê jî tûj e, dibiriqe 
û hema bibêje di astek mike-
mel de ye. Komek ji Enstîtuya 
Arkeolojî û Bermahiyên Çandî 
ya Eyaleta Henan a Çînê wêne 
û vîdyoyên şûr di tora civakî ya 
Çînê "Weibo" de belav kirin.
Ev çekê ku mirovan bi keda 
xwe çêkiriye tê texmînkirin 
aîdê Serdema Şerên Dewletan a 
Çînê (Berî Mîladê 475-221) ye. 
Di vê demê de Xanedana Zhou 
li heşt welatan hatibû parvekirin 

û ev dewlet her di nava xwe de 
di şer de bûn.
Rêberê komê Wu Zhijiang ji 
bo rojnameya Dail Mail axivi-
ye û wisa gotiye: "Xwediyê şûr 
di nav tabûtek ji textan hatiye 
çêkirin de hatibû veşartin ku şûr 
jî danîne cem. Li vê derê gorên 
antîk bi giştî li cihek bi nêm in û 
têkilî bi dinyayê re nîn e."
Ev şûr di 30'ê meha borî de ha-
tiye dîtin û piştî di Weibo de 
agahiyên wî hatin belavkirin hat 
gotin ku bila sala 2017'an wekî 
vî şûrî "bibiriqe" û "têk neçe".
Ev gora ku şûr jî têde dîtine 25 
kîlometre li bakurê Eyaleta He-
nan e lê nehat diyarkini ku ev 
gor aîdê kî ye. Li Henanê qrali-
yeta Chu ya antîk lê hebû.

Rusyayê porteqalên Tirkiyeyê bi paş ve 
vegerandin

Ajansa qontrolkirina berhemên 
çandiniyê ya Rusyayê "Rossel-
hoznadzor" 22 ton porteqalên ji 
Tirkiyeyê kiribûn bûn bi sedema 
mêşên bi zirar di nav mêweyan 
de hene ew vegerandin. 
Li gor nûçeya Sputnîkê ajansa 
Rosselhoznadzor diyar kiriye 
ku mêşên zindî yên mêweya 
Akdenîzê (Behra Spî) di nav 
porteqalan de hatine dîtin. La-
boratuvara Baytarî ya Herêma 
Krasnodar ev encam derxistiye 
holê. 
Ajansê di nav narenciyên ku ji 
Tirkiyeyê karîbûn de jî par he-

man mêş dîtibû loma narencî 
qedexe kiribû, piştî 10 mehên 
qedexeyê di meha kewçêra 
2016'an de carek din rê li ber 
vekiribû.
Her wiha ajansê meha borî 26 ton 
mendeliyên ji Tirkiyeyê hatibûn 
şandin jî bi paşve vegerandibûn.
Qedexeyek ji bo Îranê jî
Her wiha Rusyayê bi sede-
ma nexweşiya şewbê mirîşk û 
hêkên dê ji Îranê bêne kirîn ji 
qedexe kirin. Hat gotin ku ji 16'ê 
vê mehê ev her du tişt ji Îranê 
nayên kirîn.

Ev e nûçeya xweş: Li Qamişlo dîwarên dibistanan 
bi wêneyan têne neqişkirin

Hevgirtina Rewşenbîrên 
Rojavayê Kurdistanê (HRRK) 
bi diruşma "Kirasê Bûkê 7 Reng 
e" kampanyaya xweşikirina 
dîwarên dibistanan li Qamişlo 
da dest pê kirin. 
HRRK dixwaze dîwarên di-
bistanan xweşik bin û ji bo vê 
yekê kampanyayek daye dest pê 
kirin. Li gor kampanyayê 20'ê 
mehê saet 14'an de dê ji naven-
da HRRK'ê li Qamişlo dest pê 
bikin û dîwarên dibistanan bo-
yax bikin. 
Li gor kampanyayê wê 200 met-
re dirêj û 2 metre pan dîwarên 
dibistanan bêne xemilandin. 
Ev kampanya wekî piştgiriyek 

ji bo fêrkirina zimanê kurdî ye 
ku cara yekê ye li Rojava û li 
Sûriyê zarokên kurd di dibista-
nan de zimanê xwe yê dayikê 
fêr dibin. Niha wekî sembolîk 

Serokê HRRK'ê Ehmed 
Huseynî jî di nav de hinan dest 
bi boyaxkirinê kirin lê kampan-
ya bi awayekî fermî 20'ê mehê 
dest pê dike.

HRRK bang li her kesî dike ku 
piştgirî bide vê kampanyayê 
û kampanya ji bo hemû 
wênesazan vekiriye.

Şanoya Bajêr a Amedê cihwarê xwe guherand!
Lîtikvanên Şanoya Bajêr a 
Amedê ya di bin banê Şareda-
riya Bajarê Mezin a Amedê de 
xebatên xwe dikirin, ji aliyê 
kayyûmê ve peymana wan ne-
hat nûkirin û ji kar hatibûn der-
xistin. Hevderhênerên Şanoya 
Bajêr a Amedê Elvan Koçer 
û şanoger Hamdusena Ozbey 
gotin, derxitina wan a ji kar ji 
pirgirêkeke îstihdamê wirdetir, 
êrîşeke li dijî xebatên çandî ye. 
 JI HAMLET HETA MEM Û 
ZÎNÊ...
Hamlet bi kurdî hat pêşandan, 
lîstikên wek Hamletê promiye-
ra cîhanê kirin. Mem û Zîn şa-
niya cihwariyî bû û bi awayekî 
muzîkal hat pêşandan. Me bir-
yar dabû ku em ê her sal des-
taneke kurdî bikin şano berpêş 
bikin. Bi derhênerên navnetewî 
re xebat hatin kirin, xebatên 
hevapar hatin kirin. Her sal 50 
kes serî li atolyeyê dide û me 
bi 13 xwendekaran re lîstikek 

da pêşandan. Şanoya Bajêr a 
Amedê dînamoya herêmê bû." 
Koçer dest nîşan kir ku, piştî 
qeyûm hatiye tayînkirin wan 
zanibûye ew ê bi feraseteke 
wisa re nexebitin û got, ji xwe 
ew jî bi feraseteke ku vîna gel 
xesp kiriye re naxebitin û wiha 
domand: "Dema qeyûm hat pêşî 
mudaxileyî rêziknameya me kir. 
Lijneyeke me ya repertuvarê 
hebû. Xwestin vê fesix bikin û 
lijneyeke ku dê lîstikên wêjeyî 
bilîze diyar bikin. Kesên ele-
qeya wan bi şanoyê re tune 
bûn, di lijneyê de cih girtin. 
Gerînendeyê hat tayînkirin, di 
jiyana xwe de lîstikek jî temaşe 
nekiriye. diyar bû dê ew lijne jî 
lîstkan diyar neke, lê dê li gor 
fermana jorê tevbigerin. Ji xwe 
me nikaribû di şert û mercên 
wisa bixebite." 
Koçer diyar kir ku, mesele ne 
meselaya kar e û wiha domand: 
"Ez wek Şanoya Bajêr hat girtin 

nanirxînim. Şaredariya Bajêr a 
Amedê ji bin banê şaredariyê 
derket, cihwar guherand. Dê 
xebatên xwe li cihekî din 
bidomîne. Lêgerîneke me ya nû 
heye. Her çi qas eywaneke me 
ya ewqasî mezin tune be jî, em ê 
xwe bigihînin temaşevanan. Em 
ê tûrneyên xwe bidomînin." 
Koçer wiha behsa xebatên wan 
ên dawî kirin: "Provayên lîstika 
Qirixê temam bûn. Firat Anli 
provayên dawî temaşe kirin û 
paşê hat binçavkirin. Lîstikeke 
yekesî ya stendapê Dawiya 
Dawî heye. Provayên lîstika 

"Wê Neyê Dayîn, Em Nadin" 
ya Dairo Fo dest pê kiribûn." 
‘EM Ê DUBARE LI DIKÊ 
BIN' 
Ozbey jî wiha got: "Pêvajoya 
em tê de ne ji ya salên 90'î xerab-
tir e. Dê şanoya kurdî li dijî her 
çewisandinan derkeve û hêzeke 
wê ya wisa jî heye. Wisa difiki-
rim em ê bi motîvasyoneke me-
zin jid erheqê vê pêvajoyê der-
kevin. Pêşnûmayên amadekirî 
hene. Di rojên pêş de dema 
pirsgirêka cihwar bê çareser-
kirin û em ê dubare li ser dikê 
bin."

عند  السورية  الثورة  أن  مسلم  وأشار 
بالحرية  نادت  شرارتها  انطالقة 
إليها،  الحاجة  بأشد  وكنا  والديمقراطية 
لكن بانتهاجنا للخط الثالث أردنا تصحيح 
إليها مرةً  ننزلق  الماضي لكي ال  أخطاء 
أرد  الذي  البعض  عكس  على  أخرى 
تحقيق السلطة وتأسيس اإلمبراطوريات، 
نؤسس  أن  إال  يصح  لم  أنه  حين  في 
نظاماً ديمقراطياً وعلمانياً في ظل التنوع 

المكوناتي والثقافي بمنطقتنا. 
االستثنائية  المرحلة  خالل  مسلم  وأفاد 
باتباعها  الذاتية  اإلدارة  إعالن  وبعيد 
نظام  واعتماد  الجذرية،  الديمقراطية 
لعدم  كثيرةً  أخطاًء  ظهرت  الكومونات 
الخامة  واألرضية  الطويلة  الخبرة  توفر 
بوجود  لكن  عليها،  االعتماد  يمكن  التي 
منهجية وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. 

لحمالت  تتعرض  التجربة  هذه  وقال:" 
القضاء عليها، كونها  إلى  تشويه وهادفة 
التجربة التي يتطلع إليها الكرد في باكور 

وباشور وروجهالت كردستان".
وأكد مسلم في حديثه أنهم دفعوا ثمن هذه 
التجربة باهظاً وال زالوا، كون الهجمات 
العسكري  الصعيدين  على  تتوقف  لم 

والسياسي. 
التاريخ  وعبر  الكردي  بأن  مسلم  وأقر 
القائد  تالميذ  لكننا  الغير،  سالح  حمل 
وما  المرة،  هذه  نخطئ  لم  أوجالن 
جنيف  مؤتمرات  عن  إبعادنا  محاوالت 
دليٍل على  خيُر  إال  المحافل  من  وغيرها 

صوابية نهجنا.
إن  مسلم:"  قال  اآلستانة  اجتماع  وعن 

بعض  إلقصاء  لعبٍة  مجرُد  اآلستانة 
على  موجودون  دمنا  وما  األطراف 
أحٌد  يستطيع  لن  ومتكاتفون  البقعة  هذه 
أجل  من  سياسٍي  حٍل  أيِّ  عن  إبعادنا 
أن  بفكرة  نؤمن  ونحن  المستقبل،  سوريا 
الشعوب ال تعادي بعضها إنما المعادون 
لبعض هم أصحاب المصالح المتحكمون 
الشعوب والمتنازعون على  بمصير هذه 

السلطة". 

على  يقُع  ما  أن  على  مسلم  وَركََّز 
يكون  أن  هو  إليه  يسعون  وما  عاتقهم 
زمرٍة  بيد  وليس  بأيديهم  الشعوب  قرار 
أو  الشخصية  مصالحها  لتحقق  تُصارُع 
الفئوية أو األسرية. وقال: "بأن المستقبل 
راية  سنحمل  ونموذجنا  وبطرحنا  لنا 
والنصر  الشعوب  وأخوة  الديمقراطية 
سيكون حليفنا، وما يقع على عاتقنا تغيير 

ذهنيتنا وذهنية جميع الشعوب".
إلى  تعود  لن  سوريا  أن  إلى  مسلم  هَ  ونَوَّ
سابق عهدها من االستبداد والديكتاتورية 
مارسها  التي  الشوفينية  والسياسات 
وما  بديٍل  نظاٍم  إلى  نحتاج  ولهذا  البعث، 
كانت  آفا  روج  وشعوب  الكرد  أسسه 
توسع  ومع  الديمقراطية،  الذاتية  اإلدارة 
من  الشعوب  وتحرير  األرض  رقعة 
هذه  مع  بدورها  اندمجت  اإلرهاب  نير 
شؤونها  لتدير  نخوضها  التي  التجربة 

بنفسها وتفصح عن إرادتها بحرية.
"خالل  بالقول:  حديثه  مسلم  وأنهى 
تحقيق  استطعنا  سوريا  شمال  فيدرالية 
تحقيقها  بحاجة  كنا  الحرية  من  دفعة 
على مدار عشرات السنين"، ودعا مسلم 

"كل  بقوله:  ذهنيتهم  تغيير  إلى  الجميع 
االتحاد  في حزب  وكل عضو  منا  واحد 
اإلدراك  من  البد   PYD الديمقراطي 
فنحن  صعبة،  مهمتنا  بأن  واإلقرار 
نحو  الشعوب  ذهنية  التاريخ ونغير  نغير 
الحرية والتاريخ لن يتغير إال بتغير ذهنية 
هذه  بنشر  تتجلى  ومسؤوليتنا  الشعوب، 

التجربة".
كلمةٌ  منها  الكلمات  من  العديُد  ألقيت  ثم 
باسم مجلس عوائل الشهداء، باسم مؤتمر 
TEV- ستار، الرئاسة المشتركة لمجلس
المكون  كلمة  الدرباسية،  في   DEM
يعقوب،  ميخائيل  األب  ألقاها  السرياني 
حزب  الدرباسية،  في  الدينية  المؤسسة 
السوري،  الكردي  الديمقراطي  اليسار 
الكردي  الديمقراطي  الحزب  كلمة 
حزب  باقي،  شيخ  جمال  ألقاها  السوري 
باركت  وقد  السوري؛  الكردي  اليسار 
الثاني  المؤتمر  انعقاد  الكلمات  جميع 
إلى  وأشارت  الدرباسية،  في  لحزبنا 
ثورة  قبيل  الحزب  صعده  الذي  النضال 
الكلمات  باركت  كما  وخاللها،  آفا  روج 
ذكرى تأسيس اإلدارة الذاتية الديمقراطية 
 ،PYD الديمقراطي االتحاد  على حزب 
فأكثر  أكثر  نضاله  تصعيد  إلى  ودعوته 
ديمقراطية  فيدرالية  سوريا  تحقيق  بغية 
تحتضن ضمنها جميع الشعوب واألثنيات 

والعقائد.

إلى  البرقيات  من  جملة  أرسلت  كما 
العالقات  لجنة  برقية  وأهمها  المؤتمر 
الديمقراطي  المجتمع  لحركة  الدبلوماسية 
ووجهاء  الصلح  لجنة   ،TEV-DEM
الوحدة  حزب  الدرباسية،  عشائر 
لجنة  سوريا،  في  الكردي  الديمقراطي 
بلدية  الديمقراطي،  المجتمع  تدريب 
من  برقية  الدرباسية.  مدينة  في  الشعب 
في  العربي  للمكون  الشعبي  المجلس 
الزركان  في  الشعب  بلدية  بيدر،  تل 
مكتب  بيدر،  وتل  والغنامية  والقرمانة 

لجنة الكادحين في الدرباسية.    
وما  السياسي  الوضع  الحضور  قيّم  تالياً 
وتطورات،  أحداث  من  المنطقة  به  تمر 
ديوان  انتخاب  تم  التهنئة  برقيات  بعد 
أمور  بإدارة  بدوره  تكفل  الذي  للمؤتمر 

المؤتمر حتى نهايته.   

تتمة ... الـ PYD يعقد المؤتمر الثاني إليالة الدرباسية

سيستمر في السير في هذا الطريق، ولن 
عيسى  الشهيد  من  كل  قاوم  كما  يتركه 
واالستاذ أوصمان وبافي جودي في سجون 
لهم ووقفوا في  ينحنوا  البعثي ولم  النظام 
وجهم حتى الشهادة، وفي شخص الشهيدة 
شيالن ورفاقها الذين طالتهم أيادي الغدر 
في الموصل ومثلهم العشرات من الكوادر 
والقياديين في السجون فإن حزب االتحاد 
الديمقراطي الذي يتخذ من الخط السياسي 
قوةً  له  أصبح  وقد  له،  أساساً  الوطني 
الساحات  جميِع  في  وأصدقاَء  وجماهيراً 
في  وسيقف  ووقف  والمحلية،  الدولية 
الفاشية  والحركات  القوى  جميع  وجه 

الدكتاتورية بكل قوة ودون تردد".
وأضافت قائلةً:" لذلك نقول لجميع القوى 
والذهنيات الشوفينية التي تهاجم روج آفا 
الديمقراطية،  الذاتية  اإلدارة  ومؤسسات 
الشمال  في  الديمقراطية  والفيدرالية 
السوري، وكذلك تهاجم انتصارات وتقدم 
ونقول  األرض"،  على  العسكرية  قواتنا 
لهم:" بأن لنا خطٌ رسمناهُ لنا؛ خطُّ الشهداء 
والوطنية ولن نتركه، وأننا مسؤولون عن 
بحرية  تطالب  التي  الديمقراطية  سياستنا 
نتنازل عنه،  والديمقراطية ولن  الشعوب 
ونحُن مسؤولوَن عن حماية هذه السياسة 
مسؤولون  أننا  أيضاً  ونرى  الفكر،  وهذا 
يحدد  كردٍي  وطنٍي  مؤتمٍر  عقِد  عن 
السياسية  لكل األحزاب  الرسمي  الموقف 
يقف  من  جانب  إلى  ويوضح  الكردية، 
كل حزب، ومن يقف في وجه عقِد هكذا 
مؤتمر، ومن يقف في وجه وحدة الصف 

الكردي".
هللا  عبد  تطرقت  كلمتها  ختام  وفي 
إن جميع من  بالقول:"  اآلستانة  الجتماع 
يريدون  ال  هم  اآلستانة  اجتماع  يحضر 
الحل لألزمة السورية! ألن هذا االجتماع 
والشمال  آفا  مكونات روج  يقصي جميع 
يتمخُض  حٌل  هناك  يكون  ولن  السوري، 
تكوُن  اجتماع  وكل  االجتماع  هذا  عن 
اردوغان  بقيادة  والتنمية  العدالة  حكومةُ 

حاضرةً فيها.
والشمال  آفا  روج  كمكونات  ونحن   
عن  يتمخض  بما  معنيين  غير  السوري 
هذا االجتماع ال من قريٍب وال من بعيد، 
فيِه  نكوُن  اجتماٍع  أيِّ  في  نشارك  ولن 
تابعاً ألي اجندات وأي قوة تتبع طرفاً من 
القوى الخارجية التي تحمل أجندات تخدم 
الشعب  مصالحها وال ترى في مصلحة  
طرَف  وسنكوُن  لها،  أساساً  السوري 
الفيدرالية  طرَف  الديمقراطي،  مشروعنا 
الديمقراطية  األمة  طرَف  الديمقراطية، 

ولن نقبل أن نكون تابعاً ألحد".
بعدها أُلقيت العديُد من الكلماِت من ضيوِف 
المؤتمر، فكانت في البداية كلمة مؤسسة 
تلتها  ألقاها محمد جميل،  الشهداء  عوائل 
ألقاها  الديمقراطية  سوريا  قوات  كلمة 
العقيد حسام العواك، وبعدها كلمة مؤتمر 
ستار ألقتها شادية، وأيضاً حركة المجتمع 
لها  كانت   TEV-DEM الديمقراطي 
للحركة  المشترك  الرئيس  ألقاها  كلمتها 
في كركي لكي عبد السالم، وبعد االنتهاء 
قراءة  تم  المؤتمر  بهذا  الكلمات  ألقاء  من 
برقيات التهنئة التي أرسلت للمؤتمر وهي:
الوحدة  حزب  باسم  برقية   -1

الديمقراطي الكردي في سوريا
الحزب  باسم  برقية   -2
سوريا  في  الكردي  التقدمي  الديمقراطي 

)PEŞVERO)
الخضر  حزب  باسم  برقية   -3

الكردستاني
الشيوعي  الحزب  باسم  برقية   -4

الكردستاني
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Fehîm Işik 
Kemalîstên damezirînerên 
Tirkiyeyê, sîstema xwe bi 
perwerdeyê qaîm kir. Di esasê 
perwerdeya wan de nêrînên 
Destûra Bingehîn a 1924’an 
hebûn.Divê em qebûl bikin; 
kemalîst zîrek bûn. Wekî mînak: 
Bingeha xwe ya dewletbûnê heta 
bi sumeriyan dirêj kirin, li hemû 
bizmarên dîroka xwe xwedî 
derketin, osmanî jî tê de yek ji 
pêşiyên xwe red nekirin. Lê tu 
carî wan ên ku wek pêşiyên xwe 
didîtin bi temamî nepejirandin. Ji 
hemû aliyan ve bi gavên nû me-
şiyan. Bi gotineke din, dixwestin 
aqilekî nû pêk bînin û rêya wê jî 
tenê perwerde bû.
Heman tişt niha bi destê 
AKP’iyan pêk tê. Ji mêj ve 
AKP’iyan dest avêtibû sîstema 

Tariq Hemo 
Dewleta Tirk li ser hemû astan hewl dide ku têkoşîna Ro-
java vala derbixe û beravêtî bike. Ji ber têkilyên eskerî 
yên QSD’ê bi Koalîsyona Navanetewî ya li dijî DAIŞ’ê, 
AKP dîn û har bûye. 
Ew nikare yekser li dijî DYA helwestan bigre, lê li vî alî 
û li wî alî sabotajan dike û hewl dide ku QSD bê bandor 
bimîne.Herî dawî AKP’ê bi riya peyayên xwe yên di nava 
muxalefeta Şamê de û bi riya têkliyên bi Rûsya re, hewl 
dide Rojava ji hevdîtinê Astanayê bê par bihêle. Dema 
ku QSD nêzîkî paytexta DAIŞ Reqayê dibe û dezgehên 
fedraliya Rojava bi gewde dibin, AKP bi hemû aliyan re 
(muxalefet, rejîma Esad, Rûsya û Îran) ketiye nava liv 
û tevgerê ji bo karibe “formek çareseriya siyasî” peyda 
bike, ku cihê Kurdan û fedraliya Rojava tê de nebe.Ji bo 
vê xurtkirina helwesta dijminane ya AKP’ê, hin hêzên 
Kurd mîna PDK û dûvikên wê li Rojava (El Partî û Yekîtî) 
jî ketine dewrê.Her çiqasî ku hevdîtinên li Astanayê dê 
bi ser nekevin û dê şerê li Sûriyeyê hîna dewam bike, 
lê armanca AKP’ê ji vê bidûrxistina Rojava ya ji hemû 
cureyên hevdîtinan,ew e ku nehêle Rojava qalibekî fermî 
û meşrûyetê bigire. AKP dizane ku Rojava û QSD hêzên 
herî xurt û bi rêk û pêk yên Sûriyeyê ne û bêyî wan qet 
çareserîne pêkane. Lewma bi riya ertewandinali himberî 
Rûsya, Esad û Îranê hewl dide Rojava bê alî bike. Li dijî 
DYA jî AKP kampanyaya reşkirinê dimeşîne. 
Herî dawî AKP’ê rêveberiya DYA bi hevkariyaDAIŞ 
re tewanbar kir! Ev yek nîşana îflasa AKP’ê û serketina 
QSD û Rojava ye. Dewleta Tirk ev sere çend meha ye 
nikare derbasî El Babê bibe. DAIŞ’ê derbeyên giranli 
artêşa Tirk û çeteyên wê yên bi nave “Mertala Firatê” xis-
tine. Bi sedan ji eskerên Tirk û çeteyan kuştine. Me ev 
yek bi dîmenan temaşe kir. DAIŞ termên eskerên Tirk û 
tank û çekên wan weşandin. Her wiha çeteyên Sûrî yên 
li jêr desthilatdariya AKP’ê şer dikin, ne bare DAIŞ ê 
ne. Ew di her şerî de mina her çeteyên kirêkirî direvin 
û xwe nadin cihê xeterê. Ji bo pîlanên qirêj yên Erdogan 
û koma wî xwe nadin kuştin. Erdogan bi dare zorê wan 
dibe nêçîrê, ew jî tu nêçîrek baş ji bo wî nakin. Rewşa li 
Sûriyeye piştî serkeftina rejîmê ya li Helebê dîsa tevlihev 
bû. 
Niha DAIŞ li edmir/Palmîra  û Dêr El Zorê dîsa li pêş e. 
Ew li dijî hêzên rejîma Esad êrîşên dijwar pêk tîne. elek 
herem ji destê hêzên Esad girtine. Di heman demê de li 
gelek heremên welat, komên çete û artêşa Esad di nava 
şerekî dijwar de ne. Ew qaşo “agirbest“ çend rojan jî de-
wam nekir. Ew niha têk çûye. Ji ber hindê mirov nikare bi 
hêsanî behsa “hevdîtinên çareseriya siyasî“ bike. Zemîna 
vê yekê nîne û hîna peyda nebûye. Fedraliya Rojava û 
hêza wê ya parastinê QSD her ku diçe xurt û bi gewde di-
bin. Ji bo hevdîtinên çareseriyê li gel rejîma Esad Rojava 
amede ye. Eger Esad cidî be û bixwaze forma federaliya 
Rojava û QSD wek hêzek niştimanî ya tevahiya Sûriyeyê 
nas bike, wê Rojava alîkar be. Jixwe dawî dive formek 
çareseriyê û lihevkirinê di navbera fedraliya Rojava û na-
venda li Şamê hebe. Eger lihevkirinek peyda bibe, AKP 
vala derdikeve û wê ji aliyê hemû gelên Sûriyeyê ve rastî 
redkirinê were.
AKP mafê wê nîne destê xwe bixe nava kar û barê 
Sûriyeyê û çeteyan bi ser gelên wê ve bişîne. Ji aliyekî 
din ve, berxwedana Kurdan li dijî AKP divê li gorî dijwa-
riya vî şerî be. Divê AKP bersiva van hemû komkujiyan 
bibîne. Niha AKP di warê aborî û diplomasî de tengav e.
 Lewma dive sûd ji vê qelsiya AKP were dîtin û Kurd 
û tevgera xwe bi hemû hêza xwe tekoşîna jiholêrakirina 
AKP bikin. Divê sûd ji nakokiyên hêzên derve yên bi 
AKP’ê re were girtin. Li Rojava jî divê yekîtiya Kurd û 
Ereban di nava xweseriyê û hêzên QSD´ê de wereurtki-
rin.
 Divê helwesteke xurt li hember hevkar û peyayên AKP’ê 
yên bi navê ENKS werê nîşandan. Divê ti derfet ji bo van 
casûs û hevkarên AKP’ê neyê dayîn ku Rojava ji hun-
dir ve xera bikin. Şerê Kurdan û AKP’ê wê bitêkbirina 
aliyekî bi dawî bibe. AKP ya hewl dide ku Kurdan dîsa 
100 salan bindest bihêle, divê ji hole bê rakirin û dewrî 
çopa dîrokê bibe. Bi vî şêweyî hemû cîhan ji vê rêxisitina 
hevala çeteyan û dijminaazadiya raman û apemeniyê xe-
las dibe. Xetera derketina Hîtlerekî din jî ji holê tê raki-
rin...

 Qasim Engîn – Ronahî 
Tê zanîn yên ku li ser bingehên 
ne rast ango bê rêgez tên ba hev 
pir zû jî ji hev vediqetin. 
Rêgez ango prensîb yek ji xisleta 
herî pêş a mirovî ye. Dema ku ji-
yan bê rêgez û ji bo berjewendiyên 
gelek teng û kirêt werin jiyîn, li 
vê derê ex¬laq di bin piyan de 
dixirike. 
Di pevajoya “bihara ereban” de, 
dewleta tirk wek bazîrganê ku 
bêhna malê herî erzan û bedew 
digire, wiha fêmkir ku ji bo bibe 

Henîfe Hisên – Polîtîka Azad
Şerê li Sûriyê hê jî di asta şerê 
cîhanê yê sêyemîn de bi hemû 
hêza xwe didome.Di serî de 
hêzên cîhanî ûhêzên herêmî dix-
wazin nifûsa xwe li ser erdê zêde 
bikin û bibin hêz ta ku mafê wan 
yê gotinê di formula çareseriyê 
de zêde bibe.Piştî ku Rûsyayê li 
ser Helebêbi Tirkiyê re li hevdû 
kir, li beramberî wê Bab hat 
pêşkêş kirin. Hem destê xwe hem 
jî yê rejîmê xurt kir. Bi vê yekê 
xeta ku Îran tê de dixwest bi tenê 
biçe, berê wê jî vegerand ber bi 
xwe ve û li beramberî reqîbê xwe 
Amerîka nsiyatîf girt destê xwe. 
Rûsya bi civîna Moskova starta 

asta yekem ji pêvajoya siyasî da, 
paşê jî plana civîna  Astanayê 
hate dayîn.Bêguman devereke ku 
Tirkiyelê be, ne gengaz e ku Kurd 
li wir hebin. Ji ber ku ji milekî 
ve pirsgirêka xwe ya bi Kurdan 
re çareser nekiriye, ji milê din ve 
jî Tirkiye xaka Sûriyê dagir ki-
riye. Di rewşeke wiha de ji xwe 
ne gengaz e Tirkiye û hevkarên 
xwe hebûna Kurdan qebûl bikin. 
Paradoks jî ew e ku li ser erdê 
hêza me xurt  e û di şerê li dijî 
DAÎŞ’ê de me serkeftinên mezin 
bi dest xistine. Lê pir bi zanebûn 
em her carê li derveyî nîqaş û 
diyalogê tên hiştin.Lê em ji bîr 
nekin, di dîroka nêz de civîna 
Cenevrê I- II- III çêbûn. Hemû jî 
têk çûn, bi ser neketin. Ji ber ku 
hêzên li ser erdê beşdar nebûn bi 
taybet jî Kurd. Lê bila raya gîştî 
û taybet jî hêzên ku vê civînê 
çêdikin bizanibin ku ew ê civîna 
Astanayê jî nebe hêza çareseriyê. 
Ew di rêya xwe de diçin, em ê 
jî di rêya xwe de biçin. Dema 
civîna enevreyê ya yekemîn 
çêbû, em beşdar nekirin,me jî 

meclîsa gel ya Rojava îlan kir. Di 
meclîsê de me îradeya  wetemsîl 
kir û pergala xwe ava kir.Dema 
civîna Cenevreyê ya duyemîn 
çêbû, ENKS hat xapandin, des-
teya bilind a Kurd belav bû û bi 
koalîsyonê re beşdar bûn. Hemû 
hêzên qaşo Artêşa Azad bûn, li 
şûna ku berê xwe bidin rejîmê 
bi ser herêmên me ve hatin.Li 
hemberî vê me xwe parast û me 
rêveberiya xweseriya demokratîk 
bi awayê kantonan îlan kir.Ji bo 
civîna Cenevreyê ya sêyemîn 
kongreya Riyadê hat li darxistin û 
em li derveyî wê hatin hiştin. Me 
jî kongreya li Dêrîkê li dar xist 
û Meclîsa Sûriyê a Demokratîk 
îlan kir, hêzên QSD’ê ava kir û 
bi vê hêzê gelek erêmên bakurê 
Sûriyê rizgar kir. Federasyona 
Bakurê Sûriyê hat ragihandin û 
em herêmên xwe bi rê ve dibin. 
Vê carê jî tevî her kes dizane ku 
hêzên me di rizgarkirina herêmên 
Şehba, Heleb, Minbîc û niha jî 
Reqayê de roleke mezin lîstin û 
beşek mezin ji axa Sûriyê niha 
di destê me de ye. Careke din ji 

milê Rûsya û hevkarên xwe ve bi 
çûna Babê pêşiya yekbûna kanto-
na girtin û niha me derveyî civîna 
Astanayê dihêlin.Çareseriya ku 
ew deynin holê,ne ji bo herêmên 
di bin kontrola me de ne, ji ber 
vê em vê yekê qebûl nekin. Jixwe 
hêzên li wir kombune jî li hevdû 
nakin.Pêwîst e Rejîm destpêkê vê 
ji xwe bipirse, Tirkiye niha beşek 
axa Sûriyê dagir kiriye. Beriya ku 
tiştekî îmze bike, bila vê bipirsê 
gelo ew ê ji axa Sûriyê derkeve 
an na? Kurd jî bila vê ji xwe bi-
pirsin, bêjin em hinek bi rejîmê 
re hinek jî bi dagirkerên Tirk re 
diçin civînê. Ew ê li ser çi, bi kê 
re nîqaş bikin? Hinek Kurdên 
rejîmê ne, hinek jî yên dagirkerên 
Tirkiyê ne. Ew ê kengî û çawa 
bibin Kurdên xwe? Bi hêzên ku 
ji rastiya xwe derketine û rastiya 
herêmê jî nabînin ma mimkûn e 
çareserî çêbibe. Ev ne gengaz e!!! 
Ji xwe em ê mîna her carê rêya 
xwe
berdewam bikin. Serkeftin ya 
gelên me ye.

împaratoriyek nû, siyaseta xwe 
a ku wek, “bi cîranan re sifir 
pirsgirêk” navlê dikir, terikand. 
Bila were bîra me, 2011 de dew-
leta tirk pevajoya Oslo qedandî 
bû. Di erîşên hêzên navdewletî 
li hember Lîbya de Erdoxan û 
hevalbendên wî ji bo xwe qisme-
tek gelek mezin dîtin. Bi carekê 
de siyaseta “sifir pirsgirêk” bi 
qedandina hevdîtinên Oslo û 
tevlîbûyîna şerê Lîbya terikandin. 
Mîna bazirganan derfet ketibû 
destê wan ku mezin qezenc bikin. 
Rêya ku li birayê Esad ber bi 
xwînxar û “dijminê mirovahî 
û dîktator” Esed ve çû, dîsa 
tiştên ku di xeyalan de hebû lê 
wêrekî tine bû ku were zi¬man 
wiha vekirî bi çavbirçîbûyînekê 
destpêkir. Xeyal ew bû ku, li ser 
Surî maf dihat îddîa kirin. Xeyal, 
sinorên Mîsak-î Mîllî yên beri-
ya Lozanê bûn. Ji bo na wê jî bê 
fren û bi serserkî ketin nava Roj-
hilata Navîn û axa Sûrî. Tir¬kan 
hevî dikirin ku hêzên navdewletî 
ji ber ku wana di hilwêşandina 
Lîbya de piştgirî dabûn wan, ew 

jî rê bidin wan ku ew hespê xwe li 
seranserê Surî û Rojhilata Navîn 
bibezînin. 
Lê, hesabên malê bi hesabên 
bazarê gelek caran nabin yek. 
Dewleta tirk zû fêmkir ku hêzên 
navdewletî xeyalên Osmaniyên 
Nû re rê nadin. Berovajî hêzên 
navdewletî projeyên xwe ji ber 
cuda bûn, Erdoxan bi hêzên wek 
El Nusra re peywendî çêkir. Bi 
demê re jî bi tevahî hêzên îro wek 
çete tên navlêkirin tekîliyên xwe 
firehkirin. Yek, jibo ku hêzên 
navdewletî bika¬ribin tehdît bi-
kin, du, jibo ku bikari¬bin proje-
ya xwe a dagirkirina Surî û tas-
fiyekirina berjewêndiyên Kurdên 
Rojava pêkbînin; bi meaşan têr 
kirin, çêk kirin û her wiha ajotin 
ser Surî û ser Kurdan. 
Mijar ew e ku, pêywendî ne li ser 
hevalbendiyekê bû. Hevalben-
diya tirkan ew bû ku çeteyan li 
hember Kurdan û Surî derbixin. 
Çeteyan jî berjewendiyên wan 
ew bû ku, bi pişt¬giriya Tirkan 
him hinek pere ji wan bigirin him 
jî Tirkan bi kar bînin da ku li ser 

Surî xwe ferz bikin. 
Bi gotinek din; herdu alî û hêl jî 
bi evîndariyek sexte û bê rêgez 
bûn şirîkê hevdu. Bi hevre gelek 
karên kirêt û qirêj meşandin. Ge-
lek mi¬rov qetilkirin. Gelek êş û 
azarî jibo mirovên herêmê dan 
jiyandin. Bi hevre bûn xwînbira. 
Di heman cihê de bi hev re razan 
û xewkirin. 
Lê kengî piranî projeyên dewleta 
tirk têkçûn û xeterî derketin ku 
dewleta tirk him li pirincê him jî 
li savarê dibe, carekê de çerx kir 
û hevalên xwe firotin Rûsya. 
Erê, evîndarî û hezkirinên ku li ser 
berjewendiyên qirêj pêşdikevin, 
vekirîne ku bên xençer kirin. 
xençe¬ra, “ma tu jî Brutus” di 
bîra herkesî de ye. Brutus, bibore 
Erdoxan, Se¬zar firot. Lê Sezarê 
me wek Sezarê Romayîyan ne-
mir û dijî. 
Niha jî, Sezar pardon çete- serî 
de jî yên wek DAÎŞ- evîna ku 
qulibîye nefret û nifrê hesab ji 
kesên ku ew xençerkirine de di-
pirsin. 
Brutusê we ji bo we pîroz be!

Dema Evîna Zêde Vegu¬herî Nifir û Neyarî

perwerdeyê. Bi taybet piştî sala 
2009’an gav bi gav nêrînên dînî 
yên Birayên Misilman ango 
perwerdeya ku bingeha xwe ji 
nêrînên serdestiya sunnîbûnê 
digirt, di perwerdeya Tirkiyeyê 
de cîbecî kirin. Her ku AKP’ê 
bingeha xwe di dewletê de qaîm 
kir, sîstema perwerdeya wan jî 
gavekê bi pêş ve diçû.
Guherîna herî mezin a AKP’ê, 
vekirina dibistanên îmam 
xetîban bû. Beriya ku dibistanên 
îmam xetîban vekin, salên per-
werdeya mecbûrî ku wekî 12 
sal pejirandibûn, ji hev veqetan-
din. Bi vî awayî beşên navendî 
yên îmam xetîbên ku ji aliyê 
kemalîstan ve hatibûn girtin, 
careke din vekirin. Lîstika esasî 
di vir de pêk anîn. Xwendeka-
ran zû bi zû berê xwe nedida 

îmam xetîbên navendî. Her wisa 
lîseyên îmam xetîban jî vala 
diman. Di cî de biryarek dan, 
navê hemû lîseyan guheran-
din. Di rojekê de hemû lîseyên 
Tirkiyeyê bûn Lîseyên Anado-
lu. Hinek ji van lîseyan li derve 
hiştin û ew jî bûn lîseyên îmam 
xetîban. Her wiha gelek lîseyên 
nû çêkirin û hema bêje hemû 
lîseyên nû, wekî lîseyên îmam 
xetîban ava kirin.
Xwendekaran tenê dikarî li gorî 
encama ezmûnên navendî bike-
vin Lîseyên Anadoluyê. Yên ku 
puanên wan têr nekirin û neketin 
Lîseyên Anadoluyê, mecbûr man 
berê xwe bidin lîseyên pîşeyî. 
Ew jî têr nekirin, gelek xwende-
kar mecbûr man berê xwe dan 
îmam xetîban.
Niha gaveke din jî avêtin. Na-

veroka perwerdeya hemû dibis-
tanan guherandin. Xwendekarên 
sala bê, dê bi naveroka nû dest bi 
perwerdeyê bikin.
Encama perwerdeya nîjadperest 
a kemalîzmê diyar e. Niha bi 
destê AKP’iyan, nîjadperestiya 
kemalîzmê bi radîkalîzma 
Birayên Misilman tê xemilandin. 
Jixwe Erdogan çend sal berê ar-
manca xwe aşkera kiribû û dax-
waza “nifşeke dîndar û kîndar” 
kiribû. Niha ew nifş tê amadeki-
rin.
Eger guherînên li Destûra 
Bingehîn jî werin pejirandin, 
ew ê sîstema serdestiya sunnî ya 
erdoganîzmê êdî ne gav bi gav, 
ew ê lez bi lez bimeşe…

Perwerdeya Erdoganîzmê
Rojava u Şam  
dikarinli hev bikin!

Astana jî Çareseriyê Nayne

   الـpyd وبعد المؤتمر السادس للحزب، 
القرارات  من  جملة  أخذ  فيه  تّم  والذي 
والسياسي  التنظيمي  المجال  في  الهامة 
ومن  والخارج،  الداخل  مستوى  على 
وإعادة  الحزب  هيكلية  تنظيم  ضمنها 
الصيغ التنظيمية للحزب بشكلها الدوري، 
مؤسساتي  سياسي  حزب  وباعتبارنا 
تنظيمي فإن عقدنا لسلسلة من المؤتمرات  
مناقشة  كذلك  اإلطار،  هذا  في  يأتي 
عموماً  المنطقة  في  الراهنة  األوضاع 
على  واإلصرار  التأكيد  منّا  يستوجب 
سياستنا وفق ضرورات المرحلة وما يقع 
على عاتقنا كحزب سياسي  مؤسساتي على 
بحملة  بدأنا  والخارجي،  الداخلي  الصعيد 
في  التنظيمية  والنشاطات  الفعاليات  من 
الخارج ومن ثم توجهنا نحو الداخل. وعلى 
على  عملنا  آفا  روج  في  الداخل  مستوى 
استمرار  أخرى  بحملة  الحملة  هذه  ردف 
للحزب،  الثاني  العام  المؤتمر  لفعاليات 
ولتجسيد وترسيخ القرارات التي تم أخذها 
بعقد  قيامنا  فأن  لذا  السادس,  المؤتمر  في 
روج  مدن  في  للحزب  موّسعة  مؤتمرات 
آفا يأتي في هذا اإلطار التنظيمي, وخالل 
والفعاليات  النشاطات  ستكون  الفترة  هذه 
التنظيمي للحزب في كافة  المستوى  على 
آلية  اإلياالت في مقاطعة الجزيرة ، وفق 
الهيكلية  السويات  كافة  وعلى  تنظيمية 
كافة  عقد  من  االنتهاء  وبعد  الحزب,  في 
المؤتمر  سنعقد  المقاطعة  في  المؤتمرات 
والذي  الجزيرة  مقاطعة  في  للحزب  العام 
 ، الهامة  القرارات  من  جملة  عنه  سينجم 
 ، وحزبنا  شعبنا  تطلعات  بمستوى  تكون 
ثابتة  بُخطاً  السير  على  قادرين  ولنكون 
الحساسة  الظروف  هذه  ظل  في  ومتقدمة 

التي تمّر بها المنطقة.
سؤالنا الثاني: يتعلّق بالتطورات السياسية 
الحاصلة ،من توافقات وتقاربات وتجاذبات 
والداخلية  الخارجية  األطراف  كّل  بين 
،والحديث  السورية  األزمة  في  الضالعة 
الكازاخية  العاصمة  في  مؤتمٍر  عقد  عن 
(اآلستانة) برعاية تركية –روسية لجهات 
معينة لها أجنداتها ورؤيتها الخاصة للحل 
في سوريا ، أنتم كحزب سياسي في سوريا 
وكيف  التطورات،  هذه  تقيّمون  كيف 

تنظرون إليها؟  
 علينا أن نكون متيقّظين في هذه المرحلة 
فشله  تصدير  يحاول  فالبعض  الحساسة،  

ونهجه السياسي والدبلوماسي والعسكري, 
فعلى الصعيد الداخلي والخارجي  أطراف 
بعض  لملمة  تحاول  التركي  النظام  مثل 
تخدم  والتي  به  المرتبطة  المجموعات 
عموماً  المنطقة  في  االستعمارية  أجنداته 
ما  بعد  خاصة   ، خصوصاً  سوريا  وفي 
الشكل  هذا  مقاربات من  في حلب،  حدث 
األحداث  وطبيعة  واقع  لفهم  ضرورية 
بالنظام  المتعلقة  تلك  وخاصة  الجارية, 
على  سياسته  بفرض  فشل  الذي  التركي 

المنطقة .
 على المستوى السياسي  وفي ظل المرحلة 
الراهنة التي تمر بها المنطقة برمتها  وما 
وتطورات على  مباحثات  من  اليوم  يدور 
سوريا  في  والميداني  السياسي  الصعيد 
ومن ضمنها روج آفا ، فقد سعينا وعملنا 
في  الثورة  انطالقة  ومنذ  األول  اليوم  منذ 
النشاطات  كافة  توظيف  إلى  آفا  روج 
الديمقراطي  التحّول  والفعاليات في خدمة 
السبل  عن  البحث  وضرورة  سوريا,  في 
لبناء  الوصول  من  تمكننا  التي  والطرق 
مبدأ  الشعوب وفق  لتعايش  نموذٍج  أفضل 
التعايش األخوي في إطار نظاٍم ديمقراطي 
تعددي تسوده المساواة والعدالة االجتماعية 
، لذا كان القسم األعظم من المسؤولية يقع 
النهج  هذا  اخترنا  باعتبارنا   عاتقنا  على 
وهذه المنطق الفلسفي والوجداني في سبيل 
يُدرك  كلّنا   . مكوناته  بكل  شعبنا  خالص 
أسلوب  تبنّت  المنطقة  في  األنظمة  بأن 
السلطة األحادية والتي عملت على إقصاء 
قيمه  من  الشعب  المكونات وجّردت  كافة 
وسلبته اإلرادة حتى أصبح تابعاً وُ منصاعاً 
لهيمنته السلطوية الفردية واألنانية, والتي  
بوجه  يقف  من  كل  قمع  على  عملت 
كان  الكردي  والشعب  سلطته.  جبروت 
األكثر تعرضاً لهذه اآللة الفاشية القوموية 
االستبدادية، لذا كان علينا أن نختار طريق 
وثقافتنا  هويتنا  عن  والدفاع  المقاومة 
وأرضنا وشعبنا، وقدمنا آالف الشهداء في 
سبيل ذلك، لذا ال يمكن أن نكون طرفاً في 
مشروع ال يكون في إرادة شعبنا.            

اإلقليمية  األطراف  بعض  ضغط  تحت 
وعلى رأسها النظام في تركيا  يُعقَد مؤتمر 
النظر  وبمجرد  المؤتمر  هذا  اآلستانة، 
األطراف  بين  األدوار  توزيع  آلية  في 
المتناقضة نستشّف منه ما سينجم عنه.   إن 
محاولة إضفاء صفة رسمية تمثيلية لبعض 

األطراف المرتبطة خارجياً, وخاصة تلك 
النظام  وأجندات  سياسة  مع  تتناغم  التي 
التركي ومشروعه االستعماري،  وطرحه 
كجزء للحل، إن لم يكن تمثل الحل كله وفق 
ما تخطط له تركيا وبعض القوى اإلقليمية 
الذي  السوري  للشعب  بسياستها  المعادية 
عانى الكثير جّراء هذه السياسات، أضف 
والقوى  األطراف  حضور  فإن  ذلك  إلى 
الديمقراطية تعني دحض هذه المخططات 
كقوى  نحن  نعلم  أن  علينا  لذا  التآمرية،  
تركيا  تحاول  ما  أن  سورية  ديمقراطية 
شاكلتها  على  التي  األطراف  وبعض 
القيام به هو نسف تطلعات وآمال الشعب 
السوري الذي خرج للمطالبة بالديمقراطية 
في  الحل  تخدم  ولن  والمساواة،   والعدالة 
سوريا والمنطقة عموماً، ال بل ستطيل من 

عمر األزمة والمعاناة.
ولنا  يحدث  ما  كل  من  موقفنا  لنا  ونحن 
تواصلنا مع األطراف والقوى الديمقراطية 
والخارج  السوري  الداخل  مستوى  على 
هذه  مثل  على  نعّول  ال  نحن  الدولي,  
نفسها  عن  إال  تعبّر  ال  التي  االجتماعات 
بأي  الحّل  تخدم  وال  الخاصة  وأجنداتها 

شكل من األشكال .
مع  تتوافق  ال  للحل  صيغة  أي  فإن  لذا 
طموحات شعبنا ويتمثل فيه كل المكونات ، 
ويكون بمستوى ما قدمه شعبنا من ضحايا 
حريته  سبيل  في  ثورته  خالل  وشهداء 
ومقاومته ضد القوى اإلرهابية،   تفرضها 
أي جهة خارجية دولية كانت أم اقليمية ، 

لن يكتب لها النجاح .
 وعلى أساس المبادئ السياسية األخالقية، 
وما يتوجب علينا كقوى سياسية وكحزب، 
مدى  وعلى  للحل،  العملية  رؤيتنا  ووفق 
خالل  ومن  سنوات،  أربع  من  أكثر 
فيه  اجتمعت  الذي  والتحالف  التشارك 
طرحها  في  السورية  الديمقراطية  القوى 
لشمال  الديمقراطية  الفيدرالية  لمشروع 
في عملنا وكفاحنا وعلى  سوريا سنستمر 
المهام  بقدر  نكون  حتى  المستويات,  كافة 
التاريخية الملقاة على عاتقنا كقّوة ثورية .

سؤلنا الثالثُ متعلّق بوحدة الصّف الكردّي، 
المخاطر  ظل  في  األهمية  حيث  من 
الكردي,  الشعب  تواجهه  التي  والتحديات 
بعض  بمحاولة  المتمثلة  تلك  خاصة 
دحض  اإلرهابية،  والتنظيمات  األطراف 
كل المكتسبات التي حققها الشعب الكردي 

التاريخية،  المراحل  طيلة  مقاومته  عبر 
وّجهتها  التي  بالدعوة  متعلق  هنا  السؤال 
 KCK الكردستانية  التحررية  الحركةُ 
األطراف  كل  تكاتف  بضرورة  والمتعلقة 
والقوى الكردية لعقد مؤتمٍر وطني يكون 
كردية  الستراتيجية  والمنطلق  األساس  
كيف  والتشاركية،  بالديمومة  تتّصف 

تنظرون إلى مثل هذه الدعوة؟
ه أو نداء ومن   في البداية نحن مع أّي توجُّ
مبني  فيه  األساس  يكون  كان،  أي طرٍف 
بتضحيات  ويليق  شعبنا،  مصلحة  على 
األساس  هي  االستراتيجية  وهذه  شعبنا, 
الرسالة  بهذه  نؤمن  ونحن   ، لحزبنا 
التحررية  الحركة  وّجهتها  التي  والدعوة 

الكردستانية.
 شعبنا الكردي الذي يناضل ويكافح على 
مدى تاريخه يدرك ويثّمن أهمية المرحلة 
حقيقة  خطواٍت  تستوجب  والتي  الراهنة 
بأي  والتضامن  والتكاتف  التقارب  نحو 
مقتضيات  مع  تتماشى  صيغٍة   أو  شكل 
المرحلة التاريخية، واليوم  ما أوّد اإلشارة 
يرسم  كردستاني  مؤتمر  عقد  أن  هو  إليه 
ديمقراطية  كردستانية  الستراتيجيٍة 
فقط،  آنية  مسألة  وليس  تاريخية  ضرورةٌ 
وشرطٌ أساسٌي لحفظ وصوِن ثورةَ شعبنا 
ويكون  والديمقراطية,  الحرية  سبيل  في 
بمثابة المنطلق األساسي لبناء استراتيجية  
األطراف  كافة  بين  توافقية  تشاركية 
الكردستانية ، لذا فإن هذا المطلَب والتوّجهَ 
مسؤوليةُ وواجُب كّل األطراف الكردستانية 
ثقافية،  ومؤسسات  ومنظمات  كأحزاب 
الواجب  هذا  نعتبر  ونحن كحزب سياسي 
وسياستنا  استراتيجيتنا  من  أساسياً  جزءاً 
ونحن  ذلك  أجل  من  وعملنا  وكفاحنا، 
نتّحمل  كل ما وقع ويقع على عاتقنا من 
مسؤوليٍة بهذا الشأن األساسي بالنسبة لنا، 
لذا إلى جانب الكفاح الذي نبذله في سبيل 
المشروع السياسي الديمقراطي في سوريا 
توحيد  على  القدر  وبنفس  نعمل  عموماً، 
المستويات  كافة  على  الكردي  الصف 
عالقاتنا  فكل  لذا   ، المطلوب  هو  وهذا   ،
هذه  وفق  ستكون  كانت  أينما  ولقاءاتنا  

االستراتيجية التي تخدم شعبنا.
وليس  عملياً  مستعدون  أننا  على  وأوكد 
نظرياً فقط ,وأينما يتوجب عقد هذا المؤتمر 
أن نتحمل ونتكفّل بكل الواجبات التي تلقى 
هذا  إنجاز  سبيل  في  كحزب  عاتقنا  على 

المؤتمر ونجاحه والخروج بصيغة توافقية 
تشاركية تلبّي مقتضيات المرحلة و تحقق 

آمال شعبنا .
لكن علينا أن ندرك أيضاً, وحسب ما نالحظه 
هنالك  أن  النظري,  و  العملي  الواقع  في 
األطراف  هذه  ذلك،  بعكس  تعمل  أطرافاً 
الزالت في سياستها واستراتيجيتها  تخالف 
ال  وهذا  كردستانياً,  به  العمل  يتوّجب  ما 
يخفى على أحد، فأي عمل ال يكون الهدُف 
مكتسباِت  وصوَن  حمايةَ  منه  والغاية 
في  يقع   ال  كان،  مكاٍن  أي  في  شعبنا 
خدمة االستراتيجية العامة ووحدة الصف 
الكردي . زيارة يلدرم مؤخراً إلى باشور 
يلدرم ضّد حزبنا  به  تفوه  وما  كردستان، 
وضد الحركة التحررية الكردستانية وضد 
لقائه  أثناء  آفا  روج  في  شعبنا  مكتسبات 
الكردستاني  الديمقراطي  حزب  برئيس 
السيد مسعود البرزاني، ودون أي رّد من 
البارزاني،  ومن كان معه في هذا  السيد 
اللقاء، قد أثّر فينا كشعب كردي وكحزب 
هو  إخوتنا  على  يتوّجب  كان  ما  سياسي، 
رفُض كل ما تفّوه به يلدرم و أي شخص 
أو طرٍف كان، هذا مثال حقيقي لما نحن 

عليه اآلن.
من  نعتبرها  والتي  المواقف,  هذه  مثل   
بالنسبة  األساسية   والمخاطر  التحديات 
للحركة الكردستانية التحررية العامة, تقف 
عائقاً أمام أي توّجه وحدوي وتشاركي, إن 

لم يستوجب الردَّ المناسب.
 سؤالنا األخير: هل أنتم مستعدون للحوار 
له  والذي  الكردي،  الوطني  المجلس  مع 

ارتباطاته وعالقاته الخاصة به؟
واألطراف,  الشخصيات  بعُض  بدايةً 
وطني  كمجلس  نفسها  عن  عّرفت  والتي 
كردي, ومنذ انطالق الثورة وإلى اللحظة 
يخدم  ه  توجُّ أو  سياسة  أيّة  منها  نر  لم 
سوريا  في  الديمقراطي  السياسي  الحراَك 
،والشعب الكردي لم ير في السياسة التي 
متأثر  كطرف  الوطني,  المجلُس  يتّبعها 
في  فاعل  جزء  وكونه  التركية  بالسياسة 
قلنا  إن  "هذا  سياسة  أيةَ  التشويه,  طرف 
حقيقية  أو رؤية  السياسة"  يمارسون  إنهم 
العامة  الكردستانية  االستراتيجية  حول 
في  الديمقراطي  الحل  واقع  وحول   .
سوريا، الكل يرى ما يحدث في روج آفا، 
َمن يرغب ويود أن يعمل من أجل شعبه 
ويصون مكتسبات شعبه فكيف اليتقبل ما 

يحصل في روج آفا من انتصارات حقيقة. 
المجلس،  ينتهجها  التي  السياسة  بهذه 
من  التقرب  من  الالعقالني  الشكل  وهذا 
العداء  طرف  في  هم  شعبنا،  مكتسبات 
،وهذا التوجه عائٌد عليهم، وهم مسؤولون 
عن نهجهم هذا، لكن أبوابنا مفتوحة للحوار 
البناء،  للحوار  مصداقية  هناك  كان  إن 
فنحن مستمرون في استراتيجيتنا السياسية 
وهذا واضح للجميع، وأي طرف يشاطرنا 
مستعدون  فنحن  الديمقراطي  الطرح  هذا 

للحوار والنقاش واالتفاق .
أن  يجب  بيننا  للحوار  طرح  أّي  فإن  لذا 
واضحة,  مستقيمة  خطوط  وفق  يكون 
ومبنية على أسٍس واضحة دون غموض 
أو تشويش للعملية الحوارية. وأي طرف 
ال يقبل بالواقع المحقق وال يقوم بالواجبات 
الملقاة على عاتقه بكل صدق، وينكر ثورة 
تاريخية  انجازات  من  حققه  وما  شعبنا 
وفي كافة المجاالت, يعني أن هذا الطرف 
يرفض الحوار ويرفض أي عملية سياسية 
هم  وبالتالي  الديمقراطي,  الحل  تخدم 

مستمرون بنهجهم العدائي الهّدام .   
من  جزء  هو  فالحوار  لنا  بالنسبة  أما 
سياستنا,  ومستعدون له وفق ما تحقق من 
انجازات وانتصارات حققها شعبنا بكفاحه 

ونضاله على أرض الواقع. 
الكردي  الوطني  المجلس  على  الختام  في 
وسياسته  استراتيجيته  لشعبنا  يوضح  أن 
شعبنا  ثورة  مع  هم  هل  ؟  يطلبون  ماذا   ،
ومكتسباته، أم  هم ضدها،  مع من سيتفقون، 
هذه أسئلة  تستوجب الردَّ من طرفهم, حتى 
مطالبهم  حقيقة  على  مطلّعاً  شعبنا  يكون 
ونشاطهم ، بهذا الشكل ستتوضح خطوط 
ولشعبنا  باإليجاب،  أو  بالسلب  الحوار، 

الحق المطلق في اتخاذ القرار.
نحن كحزب لن نكون طرفاً سلبياً ضد آمال 
شعبنا, ولسنا أصحاب وهواة ُسلطة وتفّرد. 
هنا وأخالقنا السياسية يفرض علينا بأن  توجُّ
المحافل  كل  وفي  سياسي  نناضل كحزب 
عن قضايا شعبنا وأن نقف بوجه كل من 
يشّوه ثورةَ شعبنا, ولدينا خطُّنا الديمقراطي 
وسنستمر بكل إصرار على نهجنا الثوري 

الديمقراطي.  
إتاحة  على  نشكرك  الحوار  هذا  ختام  في 

هذه الفرصة لنا.
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واألستاذ أذاد، حيث تمحورت النقاشات 
بها  تمر  التي  المرحلة  أهمية  حول 
السياسية في  التطورات  آفا، وأهم  روج 
ضد  تُحاُك  التي  والمؤامرات  المنطقة، 

الشعب الكردي ومكونات المنطقة. 
رص  ضرورة  على  الطرفان  أكد 
لمواجهتها،  والتكاتف  الصفوف 
وضرورة االلتفاف حول اإلدارة الذاتية 
الكردي  للشعب  السياسية  اإلرادة  كونها 
إطار  لكل  البد  وأنه  السوري،  والشمال 
المطلوب  الدور  يلعب  أن  حزب  أو 
ضمن اإلدارة الذاتية لتطويرها،  كونها 
والمجتمع،  للشعب  وملٌك  للجميع  مكسباً 
ليشمل  وترسيخها  لتطويرها  والسعي 
من  انطالقا  السوري  التراب  كامل 
الشمال  لفيدرالية  الديمقراطية  األسس 

السوري.
ضرورة  على  الجانبان  أكد  كما 
المشاركة معاً في أي اجتماع حول روج 
وضرورة  الخارجية،  األطراف  مع  آفا 
الكردستاني  الوطني  المؤتمر  عقد 
للكرد، وكذلك  استراتيجية عامة  لوضع 
آفا،  روج  مكتسبات  حماية  ضرورة 
وخاصة  الحماية  قوات  كافة  ومساندة 
  ypg الـ  والمرأة  الشعب  حماية  قوات 

.ypj والـ

تتمة ... الرئاسة 
المشتركة لـلـ 

PYD في زيارٍة 
للتحالف الوطني 

الكردي في سورية 
HEVBENDI

البطولي  ودورهم  الكثيرين،  وغيرهم 
في  واالستمرار  الحزب  هذا  تأسيس  في 
رسموه،  الذي  طريقهم  ومتابعة  نهجهم 
لوحدات  الجزيل  الشكر  هَْت  َوجَّ كما 
سوريا  وقوات  والمرأة،  الشعب  حماية 
جبهات  على  يقفون  الذين  الديمقراطية 
والعرض،  األرض  عن  ويدافعون  القتال 
وقالت:" بأنهم سيحررون مدينة الرقة كما 
وسنعيُش  وكوباني،  كانييه  سري  حرروا 
يضمن  تعددٍي  ديمقراطٍي  نظاٍم  في  معاً 
إن  قائلة:"  وأضافت  الجميع"،  حقوَق 
نشأته  ومنذ  الديمقراطي  االتحاد  حزب 
حياٍة  كريمة،  حرٍة  حياٍة  أجِل  من  حارَب 
بنفسه،  نفسِه  إدارة  الشعُب  فيها  يستطيُع 
وقد تمكن من تطبيق ذلك بالفعل في الوقت 
الدولية  القوى  أجل  من  لذلك  الراهن، 
تعمل  التي  األحزاب  وبعض  والجارة 
لصالح أجندات تلك الدول نقول لهم:" إن 
وصريحة،  واضحة  البداية  منذ  سياستنا 
الديمقراطية،  السياسة  انتهجنا  نحن 
وأتخذنا أخوة الشعوب مبدأً لنا، وسنستمر 
في  وسنستمُر  تردد،  دون  فيها  السير  في 
ثورتنا ضد الفاشية وضد أعداء اإلنسانية، 
األمة  مبدأ  اتخذ  الحزب  هذا  وألن 
الخروج  إلى  الوحيد  السبيل  الديمقراطية 
من  الكثير  حققت  لذلك  األزمة،  هذه  من 
آفا  روج  في  العسكرية  االنتصارات 
االنتصارات  من  العديَد  حققت  وبالمقابل 

السياسية في المحافل الدولية".
الذاتية  اإلدارة  إن  هللا:"  عبد  قالت  كما 
الديمقراطية أصبحت قوةً ونموذجاً ناجحاً 
المكونات، جميع  فيه جميع  للعالم تشارك 
الشمال  في  والطوائف  القوميات واألديان 
انموذجاً  أصبحت  وكذلك  السوري، 

للفيدرالية الديمقراطية".
ولألحزاب والقوى والشخصيات السورية 
هذا  وجه  في  تقف  كانت  التي  والكردية 
وتشك  للنظام،  بالتبعية  وتتهمهم  الحزب 
التقدم واالنتصار وتحرير  في  قدراته  في 
اآلن  هللا:"  عبد  قالت  وحمايتها  مناطقها 
وبعد مرور أكثر من ستة سنوات تبين من 
هو الضعيف، ومن هو التابع، ومن ومن 
ومن  الكردي،  السياسي  الخط  خارج  هو 
أجندات  يُطَبُِّق  ومن  الثورة،  خارج  هو 

الدول الراعية لها ولمصالحها".
وعن دور وحدات حماية الشعب والمرأة 
وشهدائهم  الديمقراطية  سوريا  وقوات 
ولوال  هؤالء  لوال  هللا:"  عبد  قالت 
أخذهم  ولوال  وتضحياتهم،  استبسالهم 
عاتقهم  على  كواجٍب  آفا  روج  حماية 
آفا نفس  والتضحية من أجلها لكان لروج 
مصير األخوة واألخوات في شنكال، لذلك 
ليس من حقٍّ أيٍّ كان أن يقول نحن لسنا 
أو  عنا،  تدافع  عسكرية  قوى  إلى  بحاجة 
والحماية  الدفاع  واجب  يتوقف  أن  يجب 
واجب  إن  وأضافت  آفا".  روج  عن 
لنا  مهٌم  هو  النفس  عن  والدفاع  الحماية 

كأهمية الماء والهواء".
عبد  تطرقت  الكردستانية  الشؤون  وفي 
الكردستاني  الوطني  المؤتمر  إلى  هللا 
وكما  تضحية  أصحاب  كنا  كما  وقالت:" 
نحن  قبل  من  المؤتمر  لهذا  جاهزين  كنا 
جاهزين  وسنكون  جاهزون  أيضاً  اآلن 
أجل  من  للتضحية  ومستعدون  غذاً  له 
عاتِق  على  يقُع  ما  وكل  المؤتمر،  هذا 
تردد،  دوَن  لهُ  مستعدوَن  نحُن  حزبنا 
ألنها استراتيجيتنا ونحن نراها ضرورية 
في  قوةً  ستصبُح  وهي  المرحلة،  لهذه 

الكثير  حل  وتستطيع  األوسط،  الشرِق 
من المشاكل فيها، ونحُن لسنا بحاجٍة إلى 
رسائل  إرسال  إلى  بحاجة  وال  بروبغندا 
إلى  المرحلة  هذه  في  نحتاُج  نحُن  ولكن 
وتحديد  وصريحة،  واضحة  مواقَف 
لمعرفة  ضبابية  ودون  بشفافية  المواقف 

موقف كل حزب وإلى أي خٍط ينتمي".
عبد  آسيا  ألقتها  التي  الكلمة  نهاية  وفي 
االتحاد  لحزب  المشتركة  الرئيسة 
الحضور  شكرت   PYD الديمقراطي 
مجدداً، وباركت عقد هذا المؤتمر عليهم، 
تحدث  كلمةً  مسلم  أضاف صالح  ثم  ومن 
(واشو  كانييه  سري  عن  بإسهاب  فيها 
ومقاومتها  وثورتها  تاريخها  عن  كاني) 
بين  بالوجود  فخور  بأنه  وقال  وثرواتها، 
هذا  عقد  يشاركهم  كانييه  سري  مكونات 

المؤتمر.
بهذه  الكلمات  من  العديُد  أُلقيت  بعدها   
عوائل  مؤسسة  كلمة  منها  المناسبة، 
الذي  محمد  الرزاق  عبد  ألقاها  الشهداء 
عوائل  باسم  المؤتمر  هذا  بارك  بدوره 
وكافة  كانييه  سري  أبناء  على  الشهداء 
بطوالت  عن  وتحدث  الحزب،  أعضاء 
حزب  بأن  وقال  الشهداء  وتضحيات 
نهج  على  يسير  الديمقراطي  االتحاد 

شهدائه الذين قدموا الغالي والنفيس.
الديمقراطي  المجتمع  لحركة  كان  أيضاً 
TEV-DEM كلمة ألقاها خالد خلو الذي 
أبناء  على  المؤتمر  هذا  عقد  بدوره  بارك 
في  الحزب  أعضاء  وكافة  كانييه  سري 
في  االستمرار  وتمنى  آفا،  ورج  اإليالة 
التقدم والنجاح لحزب االتحاد الديمقراطي 

PYD في العام 2017.
في  كلمتها  لها  كانت  أيضاً  ستار  كونجرا 

هذه المناسبة ألقتها روجدا استهلت حديثها 
باستذكار  المؤتمر،  هذا  عقد  مباركة  بعد 
الشهيد  من  كردستان  حرية  شهداء 
وآرين  ورفاقها  شيالن  إلى  قرار  حقي 
غضب  حملة  شهداء  وجميع  ميركان 
وجددت  الرقة،  مدينة  لتحرير  الفرات 
الذي رسموه،  دربهم  على  بالمسير  العهد 
ووجهت التحية لمقاومة القائد آبو ومقاومة 
وكذلك  القتال،  جبهات  على  المرابطين 

مقاومة الشعب في باكور كردستان.
المشترك  والتعايش  الشعوب  أخوة  وباسم 
أيضاً  كلمة،  جاويش  أنور  السيد  ألقى 
أبناء  على  المؤتمر  هذا  مباركة  بعد 
الحزب،  أعضاء  وجميع  كانييه  سري 
في  المقاتلين  جميع  إلى  التحية  هَ  َوجَّ
االتحاد  حزب  عن  وقال  القتال،  ساحات 
تنظيماً،  األكثر  الحزب  بأنه  الديمقراطي 
لََخيُر  هو  سياسياً  وتقدمه  انتصاراته  وأن 
دليٍل على ِحكمِة القيادة، ووصف الحزب 
للمقاومة  الرئيسي  الخزان  بأنه  أيضاً 
الفيدرالية  مشروع  وما  آفا،  روج  في 
الديمقراطية  األمة  ومشروع  الديمقراطية 
عن  وبحثه  الحزب  رغبِة  على  دليٌل  إال 
وتخليص  السورية  لألزمة  األنجح  الحل 
من  سوريا  وشمال  آفا  روج  في  الشعب 
وقال:"  رقابهم،  على  المتسلط  اإلرهاب 
ستكونون  أنكم  شك  أدنى  لدينا  ليس  بأنه 

الولد الصالح لهذه األمة".
الوحدة  حزب  ممثل  ألقى  بعدها 
(يكيتي)  سوريا  في  الكردي  الديمقراطي 
بمباركة  أستهلها  كلمة  عيسو  إدريس 
وتمنى  الحضور  على  المؤتمر  هذا  عقد 
وتطرق  المؤتمر،  لهذا  والنجاح  التوفيق 
إلى الحديث عن الدور التركي في سوريا 

توحيد  إلى  ودعا  االستعمارية  وأطماعها 
الصف الكردي.

ومن ثم ألقى ممثل حزب اليسار السوري 
هذا  عقد  فيها  بارك  كلمة  عيسى  حسين 
وكافة  كانييه  سري  أبناء  على  المؤتمر 

أعضائه وتمنى التوفيق والنجاح له.
الكردي  الديمقراطي  الحزب  كلمة  تلتها 
تحدث  شيخو  آذاد  االستاذ  ألقاها  السوري 
األعضاء  على  المؤتمر  مباركة  بعد  فيها 
استذكر  والذي  كانييه،  سري  إيالة  في 
هم  بأنهم  وقال:"  آفا  روج  شهداء  بدوره 
للحرية"، وتحدث عن  الحقيقيون  الصناع 
االتحاد  حزب  لعبه  الذي  البارز  الدور 
لواقع  السليمة  وقراءته  الديمقراطي، 
وتطبيق  السورية،  األزمة  ومستقبل 
الذاتية  كاإلدارة  الواقع  أرض  على  رؤاه 
الفيدرالية  إعالن  ثم  ومن  البداية  في 
لألزمة  كحل  وطرحه  الديمقراطية 

السورية ككل.
الحزب  كلمة  كانت  الختام  وفي 
ألقاها  سوريا  في  الكردي  الديمقراطي 
بدوره  هنأ  الذي  برازي  شوكت  األستاذ 
عقد هذا المؤتمر على الحضور، واستذكر 
على  وأكد  آفا،  روج  في  الحرية  شهداء 
الفيدرالية  ودعم  الكردي  الصف  وحدة 
الديمقراطية في الشمال السوري، والعمل 
يهدف  الذي  التركي  المشروع  فشل  على 
إلى عدم دعوة ممثلي المكونات في روج 
آفا والشمال السوري إلى اجتماع اآلستانة.

المشتركة  الرئاسة  كلمة  من  االنتهاء  بعد 
وكلمات الضيوف وفي المرحلة الثانية من 
الذي  للمؤتمر  ديوان  انتخاب  تم  المؤتمر 
يقوم بدوره بإدارة المؤتمر حتى نهايته.   

    

الـ PYD يعقد المؤتمر الثاني إليالة سري كانييه
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مدرسة للموسيقا في سري كانيه

في إطار تطوير الثقافة والفّن واالرتقاء بها 
في مقاطعة الجزيرة، افتتحت هيئة الثقافة 

األحد  يوم  الجزيرة  مقاطعة  في  والفن 
لتعليم  مدرسةً   2017 الثاني/  8/كانون 

الموسيقا بمدينة سريه كانيه.
 هذا المشروع الثقافي  الذي تم افتتاحه جاء 
لتعريف األطفال بالفلكلور والثقافة الكردية 
وإحيائها من جديد,  المدرسة تابعة لمركز 
سريه  بمدينة  والفن  للثقافة  كاني  واشو 

كانيه.
حضرها  التي  االفتتاح  مراسم   في   
العشرات من أهالي سريه كانيه وأعضاء 
لبعض  إضافة  والفن  الثقافة  حركة  من  
الفنانين والجهات الثقافية في المنطقة، عبّر 
الصرح  بهذا  سرورهم  عن  فيها  األهالي 

الفني.
في  العضو  ألقتها  بكلمة  بدأت  االفتتاحية 

كانيه  سري  لمدينة  والفن  الثقافة  حركة 
إلى أن هذه  فيها  شيرين أومري، أشارت 
المدرسة ستكون بمثابة الخطوة األساسية 
إلحياء  وقاعدةً  الفنية  المواهب  تنمية  في 
الفلكلور الكردي من جديد في مدينة سري 

كانيه.
وأوضحت شيرين أنه ومن خالل دروس 
الموسيقا التي سيتلقونها في هذه المدرسة 
التنّوع  سيكتشفون  والفتيان  األطفال  فإن 
في الموسيقا والتي ستعيدهم إلى تاريخهم 

المسلوب.
وبعدها قّدمت فرقة الشهيدة ساكنا الخاصة 
بالمرأة بسريه كانيه، عدداً من الرقصات 

الفلكلوري,  الكردي  بالزّي  الفلكلورية 
الذين  المدرسة  أساتذة  من  عدد  قّدم  كما 
عدداً  المدرسة  في  ويدربون  سيدرسون 

من المعزوفات الكردية، واختتمت مراسم 
االفتتاح باألغاني واألهازيج الكردية .

كمال اوغلو يكشف بالوثائق عالقة اردوغان بداعش  

الجمهوري  الشعب  حزب  زعيُم  َكَشَف 
وثائق  عن  أوغلو"،  كيليتشدار  "كمال 
التي  السالح  شاحنات  حول  التحقيقات 
إلى  التركية  االستخبارات  جهاز  أرسلها 
كشف  والتي  اإلرهابي،  داعش  تنظيم 
الحكومة نشر أي وثائق  عنها، ثم منعت 

للتعتيم عليها.
حزبه  قراءة  أوغلو  كيليتشدار  وأوضح 
لألوضاع من خالل سردِه لنقاٍط تاريخيٍة 
أن حزبهُ  إلى  التركية، مشيراً  الثقافة  في 
صالحية  عن  يدافع  الذي  الوحيد  هو 
لقانون،  وسيادة  الشعب  لمجلس  الرقابة 
البرلمان  بتحول  القبول  على عدم  مشدداً 
إلى حديقة خلفية للسلطة التنفيذية، ومذكراً 
للجمهورية  برلمان  أول  به  أقر  بمبدأ 

قيٍد  دوَن  للشعب  "السيادةُ  وهو:  التركية 
أو شرط".

حكومة  تحكم  أوغلو  كيليتشدار  وهاجم 
مؤكداً  بالقضاء،  والتنمية  العدالة  حزب 
أن عمر النظام البرلماني في تركيا مائتا 
بمفردِه  شخٍص  بمقدوِر  ليَس  وأنه  عام، 
الجمهورية  إلى رئيس  إشارٍة  أزالته، في 
عن  تكلم  الذي  أردوغان  طيب  رجب 
األنظمة  أساسيات  ضد  السلطات  توحيد 

الديمقراطية.
عن  أوغلو  كيليتشدار  كمال  وكشف 
حزب  حكومة  دعم  تثبت  التي  الوثائق 
العدالة والتنمية لتنظيم داعش اإلرهابي، 
وذلك رداً على رئس الوزراء أحمد داود 
وثائق  بتقديم  طالبه  قد  كان  الذي  أوغلو 

تثبت اتهاماته لحزب العدالة.
إفادة  "هذه  أوغلو:  كيليتشدار  وقال 
وهذه   (…) أضنة  نيابة  في  عام  قاضي 
السالح  تقديم  تثبت  أخرى  رسمية  وثيقة 
إفادات  وهذه  اإلرهابية (…)  للتنظيمات 

سائقي الشاحنات التي نقلت األسلحة".
سابٍق  بهجوٍم  أوغلو  كيليتشدار  وذكر 
لداود أوغلو عليه وقوله له: "إن لم تكشف 
وعلق  للوطن".  خائٌن  فأنت  وثائق  عن 
من  أسأل:  أنا  "اآلن  أوغلو:  كيليتشدار 

الذي يخون الوطن؟".
وذكر كيليتشدار أوغلو بمزاعم أردوغان 
إغاثة  مواد  تنقل  كانت  الشاحنات  بأن 
إنسانية، متسائالً: "لماذا إذاً َمنََع نشر هذه 

الوثائق؟".
الشاحنات  أن  الحكومة  بزعم  ذكر  كما 
كانت ذاهبة للتركمان، مضيفاً أن التركمان 
تلقيهم أي مساعدة. وقال: "األسلحة  نفوا 
التي أُْرِسلَْت إلى داعش هي األسلحة التي 

أرسلها أردوغان في الشاحنات".
وأشار كيليتشدار أوغلو إلى وجود عالقة 
بين األسلحة ومدخول داعش من تهريب 
النفط، وقال أن لداعش مكاتب في أنقرة، 

تقوم بتجنيد المسلحين.

أنقرة تستهزأ من واشنطن وتطالبها إلى دعوة )داعش( التي تدعمها تركيا 
لمباحثات اآلستانا...!

الواليات  طلب  على  أنقرة  من  ردٍّ  في 
دعوة  ضرورة  األمريكية  المتحدة 
إلى   PYD الديمقراطي  االتحاد  "حزب 
باألزمة  الخاصة  "آستانا"  مفاوضات 
وروسيا,  تركيا  تنظمها  التي  السورية 
مولود  التركي  الخارجية  وزير  طالب 
تشاويش أوغلو واشنطن إلى دعوة تنظيم 
داعش الذي يتلقى دعمه المباشر من تركيا 

إلى مفاوضات آستانا.
ونقلت وكالة أنباء األناضول عن أوغلوا 
المتحدة  الواليات  "لتدعو  مستهزأً  قوله 

داعش أيضاً في هذا الحالة".
وكان المتحدث باسم الخارجية األمريكية 

سابٍق:"  وقٍت  في  قال  قد  تونر"  "مارك 
"االتحاد  حزب  يأخذ  أن  يتوجب  إنه 
طاولة  على  مكانهُ   "PYD الديمقراطي 

مفاوضات البحث عن حٍل سياسٍي طويِل 
األمِد في سوريا.

واشنطن بوست: زيادة الدعم للقوات الكردية قد يكون الخيار الوحيد لترامب 
لالنتصار على "داعش"

قالت صحيفة واشنطن بوست إن الحرب 
على تنظيم داعش ستشتد أكثر فأكثر مع 
الجديد  األميركي  الرئيس  عهد  بداية 
تصريحاته  ضوء  في  ترامب؛  دونالد 
إنهاء  ضرورة  فيها  أكد  التي  األخيرة 

موضوع داعش تماماً.
الدعم  زيادة  أن  إلى  الصحيفة  وتشير 
للقوات الكردية قد يكون الخيار الوحيد 
أجل  من  ترامب  يعتمده  أن  يمكن  الذي 
الرقة  مدينة  على  الهجوم  في  التسريع 
تنظيم  معاقل  أهم  إحدى  السورية، 
داعش، كما أن توسيع التعاون العسكري 
مع موسكو في سوريا سيكون حاضراً 
في استراتيجية الرئيس الجديد للواليات 

المتحدة.
إلى  ترامب  يلجأ  فقد  العراق  في  أما 
تكثيف الجهد الجوي؛ ألن إرسال قوات 
إضافية يعني المزيد من الخسائر، وهذا 
األميركيون،  المسؤولون  يخشاه  ما 
ُمنيت  التي  الفادحة  خاصة مع الخسائر 
بها القوات العراقية التي تدّربت على يد 
المستشارين األميركيين الموجودين في 

العراق، على حد قول الصحيفة.
عامين  من  أكثر  الحرب  واستمرت 
ونصف حتى أصبح فيها بموقف الدفاع 
على أكثر من جبهة في العراق وسوريا 
على حٍد سواء. ورغم ما قاله مسؤولون 
التنظيم  هزيمة  بأن  البنتاغون؛  في 
أصبحت تلوح في األفق، فإن عشرات 
يثبتون  يزالون  ال  المقاتلين  من  اآلالف 
وجودهم، باإلضافة إلى مؤشرات دلت 
تكوين  إعادة  على  التنظيم  قدرة  على 

نفسه مرة أخرى، بحسب الصحيفة.
ووعد ترامب من خالل تصريح له لقناة 
بحملة  بالقيام  اإلخبارية  إن"  إن  "سي 

عسكرية أكثر فعالية من تلك التي قام بها 
سلفه أوباما، مبيناً أن واشنطن لم تحارب 

بقوة كافية لوضع حد للتنظيم المتشدد.
فإن  للصحيفة  ووفقاً  يبدو  ما  على  لكن 
اإلجراءات التي قد تتخذ لتسريع وتيرة 
في  التنظيم  على  الحرب  في  التقدم 
جانبية؛  بآثار  ستأتي  وسوريا  العراق 
المتوترة بالفعل  تشمل تدهور العالقات 
مع عضو حلف شمال األطلسي، تركيا، 
الجنود  في  الخسائر  زيادة  إلى  إضافة 
األميركيين والضحايا من المدنيين، كما 
سيقود ذلك في نهاية المطاف إلى زيادة 
بتنظيم  لاللتحاق  الجدد  المجندين  تدفق 

داعش.
غوردون  فيليب  عن  الصحيفة  ونقلت 
الذي شغل منصب منسق الرئيس أوباما 
"أعتقد  قوله:  األوسط،  الشرق  لشؤون 
وميسرة،  سهلة  تكون  لن  األمور  أن 

التكلفة،  منخفضة  تكون  لن  أنها  كما 
وأن إحراز أي تقدم ملحوظ سيكون له 

عواقب سلبية".
أوباما  إدارة  في  مسؤولون  ويعزو 
والتي  والثابتة  البطيئة  استراتيجيتهم 
المحلية  القتالية  القوة  على  تركزت 
األميركية،  الجوية  القوات  من  بدعٍم 
معظم  على  التدريجي  االستيالء  إلى 
األراضي الواقعة تحت سيطرة المقاتلين 
عبر العراق وسوريا على مدى العامين 

الماضيين.
وفي حين أن ترامب قد تحدث بعبارات 
مسؤولين  فإن  خططه،  عن  عامة 
لعمل  بالفعل  يستعدون  البنتاغون  في 
قد  التي  للتغيرات  تحسباً  توصيات 
يحدثها ترامب مع وزير دفاعه، الجنرال 

المتقاعد جيمس ماتيس.
المصدر: وكاالت

القاهرة: ندوة حول فيدرالية شمال سوريا

ُعقَِد في القاهرة ندوة حول فيدرالية شمال 
سوريا في مركز مصر العربية اإلعالمي 
وذلك بحضور عدد من المهتمين بالشأن 
من  عدد  وكذلك  سوريا  في  السياسي 

االعالميين المصريين.
شاركت في الندوة اليزابيت عيسى كورية 
شمالي  لفيدرالية  التنفيذية  الهيئة  عضو 
الهيئة  وعضو  الديمقراطية،  سوريا 
السرياني  االتحاد  حزب  في  التنفيذية 
وذلك عبر النت، وأدار الجلسة الحوارية 
من القاهرة السيد عبد الفتاح رئيس مركز 
القاهرة للدراسات الكردية، وكذلك حضر 
الندوة عادل صبري رئيس مركز مصر 
رئيس  فايد  ورجائي  اإلعالمي،  العربية 
والبحوث  للدراسات  المصري  المركز 
الكردية، ومال ياسين ممثل االتحاد الوطني 
الكردستاني، وشيركو حبيب ممثل الحزب 
الكاتب  وكذلك  الكردستاني،  الديمقراطي 
وعمر  علي،  أرسالن  محمد  والصحفي 
الحبَّال معارض سوري، والدكتور هشام 
متعب خبير الشؤون التركية، والكثير من 

الشخصيات األخرى.
بنظام  بالتعريف  كورية   .. الندوة  استهل 
فيدرالية شمالي سوريا واالجتماع األخير 
والذي  الرميالن  مدينة  في  ُعقَِد  الذي 
تمخض عنه اإلعالن عن النظام الفيدرالي 
تم  الذي  االجتماعي  العقد  ميثاق  وكذلك 

التصديق عليه.
بموافقة  تم  النظام  هذا  أن  وأكدت كورية 
كرد  من  سوريا  شمالي  مكونات  كافة 
النظام  وأنه  وتركمان،  وسريان  وعرب 
لما  الديمقراطية،  لمستقبل سوريا  األنجع 
في  البعثي  النظام  ظل  في  الشعب  عاناه 
اقصى المكونات األساسية التي تعيش في 

سوريا. 
منها سوريا هي  تعاني  التي  األزمة  وأن 
حصلت  التي  الخارجية  التدخالت  نتيجة 
وفق  سوريا  في  الثورة  مجرى  وغيرت 

أجنداتها ومصالحها اآلنية. 
الشعوب  أخوة  يعتمد  الفيدرالي  النظام 
على  الجديد  النظام  تطبيق  في  له  أساساً 
األمة  من  بدالً  الديمقراطية  األمة  أساس 

القوموية.
وأشار مال ياسين على أنه من حق الشعب 
النظام  يختار  أن  سوريا  في  الكردي 
عن  بعيداً  مناطقه  إدارة  في  يناسبه  الذي 
االمالءات من قبِل نظاٍم شوفيني، وأنه لنا 
في العراق تجربة حول هذا األمر، وليس 
التجربة  استنساخ  يتم  أن  الضروري  من 
في روج  وتطبيقها  كردستان  جنوبي  في 
ما  اختيار  كيفية  في  أدرى  هم  بل  آفا، 
يناسبهم وفق الظروف والشروط االقليمية 

والدولية.
وأضاف رجائي فايد أن النظام الفيدرالي 

يُْعتَبَُر نظاَم تقوية وحفاظ على وحدة سوريا 
هناك  إذ  ضعف،  وليس  قوة  نظام  وهو 
الكثير من الدول ذات النظام الفيدرالي في 
العالم ومعظمها تعتبر من األنظمة القوية.
تم  لو  األفضل  من  كان  أنه  فايد  وأكد   
سوريا  لفيدرالية  مشروع  عن  اإلعالن 
عن  اإلعالن  يتم  بعدها  ومن  البداية  في 
النظام الفيدرالي في شمالي سوريا، حينها 
دستور  وضع  في  السباقين  ستكونون 

فيدرالي لكل سوريا.
في  الكرد  كل  أن  حبيب  شيركو  هَ  ونَوَّ
كردستان  جنوبي  في  وخاصة  مكان  كل 
يدعمون فيدرالية شمالي سوريا، وأن هذا 
النظام الفيدرالي هو األفضل كي يتم بناء 
سوريا المستقبل، وأنه ال يمكن اعتبار أو 
اتهام حزب العمال الكردستاني باإلرهاب 
ألنه يناضل من أجل تحقيق آمال وطموح 

الكرد في العيش بكرامة وحرية.
من  أن  علي  أرسالن  محمد  قال  وكذلك 
ورسم  تحديد  في  سيتوه  تاريخه  يجهل 
االستفادة  الضروري  من  وأنه  مستقبله، 
من التاريخ كي ال نقع في األخطاء ثانية، 
وأن النظام المركزي هو السبب في الكثير 
من األمراض التي تعانيها شعوب المنطقة 
بجميع مكوناتها، وأنه ينبغي عدم الفصل 
النقطة  بهذه  ألنه  الشعوب  ثقافات  بين 

استفاد االعداء في تفتيت المنطقة. 
فال العرب وال الكرد وال السريان يمكنهم 
العيش بدون اآلخر نظراً لتمازج وانصهار 
الثقافات مع بعضها البعض، وأن أي بناء 
القوموي  التعصب  أساس  على  مستقبلي 
سيعيد التاريخ نفسه، وأكد أرسالن على أنه 
من المهام الرئيسة من الكرد في مصر هي 
العربي عامة والمصري  الشعب  تعريف 
خاصة بتاريخ الشعب الكردي وطموحهم 
الحالية  النظرة  وتغيير  الحقيقية،  وآمالهم 
في  األساسي  المكون  من  هم  الكرد  وأن 
والسريان  للعرب  باإلضافة  المنطقة، 

والتركمان وغيرهم من الشعوب.

عشرات القتلى من جبهة فتح الشام في غارات في شمال سوريا

قتل اكثر من 40 عنصرا من جبهة فتح 
نفذتها  غارات  في  الخميس  ليل  الشام 
طائرات لم تحدد هويتها في محافظة حلب 
المرصد  افاد  ما  وفق  سوريا،  شمال  في 

السوري لحقوق االنسان.
رامي  السوري  المرصد  مدير  وقال 
حربية  طائرات  "استهدفت  الرحمن  عبد 
تابعة  او  روسية  كانت  اذا  ما  يعرف  لم 
معسكرا  الخميس  ليل  الدولي  للتحالف 
سابقا)  النصرة  (جبهة  الشام  فتح  لجبهة 
حلب  ريف  في  سليمان  الشيخ  جبل  في 
من  "اكثر  مقتل  عن  اسفر  ما  الغربي"، 

40 عنصرا من الجبهة".
فتح  جبهة  قتلى  حصيلة  بذلك  وارتفعت 
لها  مقار  استهدفت  غارات  جراء  الشام 
مئة  الى  الحالى  الشهر  شمال سوريا  في 

عنصر، بينهم قياديون، وفق المرصد.

الساري  النار  اتفاق وقف اطالق  وبرغم 
في سوريا منذ 30 كانون االول، تعرضت 
الحالي  الشهر  خالل  الشام  فتح  جبهة 
واخرى  وسورية  روسية  عدة  لغارات 
للتحالف الدولي استهدفت مقار لها خاصة 

في محافظة ادلب (شمال غرب).
مقتل  عن  الخميس  واشنطن  واعلنت 
القيادي في جبهة فتح الشام محمد حبيب 
بوسعدون في قصف جوي على ادلب قبل 

ثالثة ايام.
ويستثني اتفاق وقف اطالق النار الساري 
بشكل  االول  كانون   30 منذ  سوريا  في 
رئيسي المجموعات المصنفة "ارهابية"، 
االسالمية.  الدولة  تنظيم  راسها  وعلى 
وتقول موسكو ودمشق انه يستثني جبهة 
الفصائل  تنفيه  الذي  االمر  الشام،  فتح 
الى  المرصد  مدير  المعارضة.واشار 

مقتل ثالثة عناصر من حركة نور الدين 
الزنكي، المنضوية في تحالف جيش الفتح 
الشام، في القصف الجوي  مع جبهة فتح 

ذاته ليل الخميس.
حركة  باسم  العسكري  المتحدث  ورجح 
نور الدين زنكي عبد السالم عبد الرزاق 
على حسابه على تويتر ان تكون طائرات 
الحركة،  استهدفت  "روسية"  حربية 
مشيرا الى ان القصف طال موقعا لها في 

البداية ومن ثم آخر لـ"فتح الشام".

أكد هانز جورج ماسين رئيس المخابرات الداخلية األلمانية أن 
بالده لن تتهاون مع عمليات التجسس التركية داخل أراضيها.

العام  المدعي  وجاء تصريح هانز ماسين يوم أمس بعد أن بدأ 
األلماني تحقيقاً في عمليات تجسس محتملة من جانب تركيا، بعد 
أن تقدم فولكر بيك وهو مشرع ألماني ومتحدث ديني باسم حزب 
الخضر بشكوى جنائية بهذا الشأن أوائل كانون الثاني الماضي.
أجهزة مخابرات في  تعمل  أن  نقبل  أن  يمكن  وقال ماسين ”ال 

ألمانيا ضد المصالح األلمانية“.
و هذا التحقيق مما يزيد التوتر في العالقات بين ألمانيا وتركيا 

عضوي حلف شمال األطلسي.
في  تطورات  من  يجري  ما  تجاه  البالغ  قلقه  ماسين عن  وعبر 

تركيا.
اردوغان  بقيادة  تركيا  في  الحاكم  والتنمية  العدالة  ويبتع حزب 
حملة تصفيه ضد كل معارضيه وعلى رأسهم الشعب الكردي، 
حيث اعتقال عشرات الساسة والبرلمانيين عن حزبي الشعوب 
المشتركان  الرئيسان  بينهم  الديمقراطية  واألقاليم  الديمقراطي 
وفيغن  دميرتاش  الدين  صالح  الديمقراطي  الشعوب  لحزب 

يوكسك داع.

المخابرات األلمانية: لن نتهاون مع عمليات التجسس التركية على 
أرضنا

حركة الترجمة ودورها في النهضة الثقافية

  منذ فجر التاريخ وتعاقب الحضارات في 
اكتشاف  و  جديد،  من  والظهور  االنهيار 
وللفكر  لإلنسانية  انجاز  كأعظم  الكتابة 
والنتاجات  التجارب  تراكمت  اإلنساني، 
هذه  وكّونت  للشعوب  والثقافية  الفكرية 
القاعدة  الثقافية  والتراكمات  التجارب 
األساسية لمعظم الثقافات البشرية المختلفة 
ثقافٍة  تغليب  أو  تمييز  دون  والمتنوعة 
على أخرى, وتناقلت المنجزات اإلنسانية 
بلغات  الكتابة  طريق  عن  الشعوب  بين 
بعض   محاوالِت  أن  ،إال  الشعوب  تلك 
هذه  ونهَب  سلَب  والمستبدين  المتسلطين 
الثقافات وجعل الموروث الثقافي اإلنساني 
محصوراً بلغتهم أو بكيانهم فقط ومحاولتهم 
طمس وانصهار الثقافات األخرى وأحياناً 

الوصل إلى حد إبادتها.
 من هنا نستطيع القول بأنه ال أحد, مهما 
بلغت قوته وجبروته أن يدوم بسلطته هذا، 
والثقافات  والتجارب  الخبرات  تناقل  إن 
في النهوض  عبر ترجمتها كان لها دوراً 

باإلنسانية عامة.
مهماً  دوراً  الترجمة  لعبت  التاريخ  فعبر 
الشعوب  بين  والثقافات  المعارف  نقل  في 
شعبنا  مثل  شعباً  أن  والشك  وتبادلها، 
الكردي والذي عانى الكثير وأصبح ضحية 
وبعد  واليوم  المستبدين،  بعض  سياسات 
نضاٍل مرير ها هو الشعب الكردي  ينهض 
من بين األنقاض ويبدأ بثورته وعلى كافة 
المستويات ولعل الحاجة إلى إعادة إحياء 
الثورة  هذه  جوانب  أهم  من  ولغته  ثقافته 

خاصة في روج آفا. 
حول هذا الموضوع ودور وأهمية الترجمة 
بزيارة  قمنا  واللغوية  الثقافية  النهضة  في 
 Projeya hinarê ya çandê  مشروع
شيخو  عبدو  بـ  والتقينا  والثقافة  للترجمة 
المشروع  لهذا  المؤسسين  األعضاء  أحد 

وأعددنا الحوار التالي:
 في البداية حبذا لو تعرفنا بك، وتسلط لنا 

الضوء على  مشروعكم هذا؟
وليد  ليس  الثقافية  للترجمة  دار  افتتاح   
اللحظة, هذا المشروع بدأ بفكرة بذلنا فيها 

الكثير من الجهد والبحث 
عضو  شيخو  عبدو  أُدعى  المقدمة  في 
العام  نهاية  الثقافي، في   hinarê مشروع 
المشروع  افتتاح هذا  تم  المنصرم 2016 
الحال  ، بطبيعة  قامشلو  الثقافي في مدينة 
كان هناك تحضيرات مسبقة قبل االفتتاح. 
بذلنا الكثير من الجهد في سبيل انجاز هكذا 
للترجمة  دار  افتتاح  مشروع   ، مشروع 
الثقافية ليس وليد اللحظة, هذا المشروع بدأ 
بفكرة بذلنا فيها الكثير من الجهد والبحث 
هذه  تبلورت  أن  إلى  تقريباً  عامين  قبل 
الفكرة في إطار مشروٍع ثقافي يختص في 
مجال الترجمة والبحث الثقافي بشكٍل عام،  
مشروعنا هذا مستقل, قام به مجموعة من 

األشخاص, وأنا واحد من هذه المجموعة 
التي ضمت كل من زهراب قادو، ومالفا 
علي، بالطبع  أبواب هذا المشروع مفتوٌحة 
والبحث  الثقافة  يخدم  عمٍل  وألي  للجميع 
الثقافي ، ألن المشروع ال يقتصر أو يرتبط 
لكل  هذا مشروع  معينة، مشروعنا  بجهة 
أبناء شعبنا ونستقبل كل النتاجات الثقافية، 
طبعاً هدف مشروعنا، هو إرداف القاعدة 
الثقافية الكردية بنتاجات ثقافية متعددة في 

مجال اللغة واألدب والثقافة بشكل عام .
المشروع  هذا  في  األبرز  للجانب  بالنسبة 
األكبر،  االهتمام  فله  الترجمة  جانب  هو 

وأغلب جهودنا ترتكز في هذا المجال 
 ، المشروع  يتضمنه  أقسام  عدة  هناك 
القسم األساسي هو قسم الترجمة إلى اللغة 
وقسم  الكردي  الفلكلور  وقسم  الكردية، 
العام,  النشر  وقسم  واألرشفة،  األبحاث 
الثقافية  النتاجات  معظم  بنشر  نقوم  حيث 

بعد أن ننهي ترجمتها إلى اللغة الكردية.
المشروع  هذا  في  األبرز  للجانب  بالنسبة 
فله االهتمام األكبر،  الترجمة  وهو جانب 
المجال,  هذا  في  ترتكز  جهودنا  وأغلب 
طبعاً هذا ال يعني بأننا ال نهتم بالجوانب أو 
االقسام األخرى من المشروع، ونظراً لعدم 
وجود مراكز خاصة للترجمة في روج آفا، 
ولمدى أهمية الترجمة في عصرنا الحالي 
الكردية  والثقافة  الكردية  اللغة  وإلغناء 
ثقافي  مشروع  من  البد  كان  عام،  بشكل 
التاريخية  والكتب  النتاجات  بترجمة  يهتم 
واألدبية وغيرها من المطبوعات المكتوبة 
واإلنكليزية  كالفرنسية  األجنبية  باللغات 
الكردية،  اللغة  إلى  وترجمتها   ، والعربية 
له  سيكون  حتماً  الترجمة  حركة  فتطور 
تأثير واضح في تقدم اللغة الكردية بشكل 
خاص, وذلك نظراً لما تعرض له الشعب 
الكردي من ظلم واستبداد على يد األنظمة 
واإلبادة  االستبداد  حملة  وكانت  الحاكمة 
هذه تستهدف بالدرجة األولى اللغة الكردية 

والتي كانت في طور االضمحالل.
 لو عدنا بالتاريخ إلى عصوٍر سابقة نرى 
من  اتخذت  قد  والشعوب  األمم  بعض  أن 
الترجمة عن األمم األخرى وسيلة للتطور 

والنهضة 
من  اتخذوا  المثال  سبيل  على  األوربيين 
بشكل  الشرقية  والمؤلفات  الكتب  ترجمة 
عام وسيلة لبناء النهضة األوربية، وكانت 
لحركة الترجمة دور كبير في تقدم وتطور 
أوروبا في كافة الميادين الثقافية والسياسية 
الشرق  وكون  والعلمية،  واالقتصادية 
القديمة لذا  األوسط كان منبع الحضارات 

كانت تكتنز بمورٍث ثقافي كبير .
الترجمة,  على  أيضاً  العرب  اعتمد  كذلك 
المؤلفات  من  الكثير  بترجمة  قاموا  حيث 
والمكتوبة  والثقافية  والسياسية  التاريخية 
اللغة  إلى  المؤلفات  هذه  أصحاب  بلغات 

العربية, فخالل العهود اإلسالمية العباسية 
واألموية كانت هناك مكاتب وأدوار خاصة 
بالترجمة, وقد كانت هناك مدارس خاصة 
المترجمين كانوا ذو  الكثير من  للترجمة، 
أصوٍل كردية ولعبوا دوراً هاماً في تطوير 
الثقافة وحركة الترجمة إلى العربية وألفوا 
الكثير من الكتب المتعلقة باألدب والتاريخ 
باللغة  الفترة  تلك  في  عام  بشكٍل  والعلوم 
العربية نظراً ألن اللغة العربية كانت اللغة 

السائدة في تلك الفترة. 
لذا فأهمية الترجمة تأتي من هذا المنطلق 
وهو االستفادة من تجارب هذه األمم وفي 
كافة المجاالت والتي كانت وفي وقٍت ما 
الثقافية  والنتاجات  التجارب  من  تستفيد 
بها حضارات  تذخر  كانت  التي  والعلمية 

ميزوبوتاميا.
والباحثين  الرحالة  من  العديد  فإن  كذلك 
الذين  األجانب  والمؤلفين   والمؤرخين 
ومراحل  فترات  خالل  المنطقة  زاروا 
الحاضر،  وقتنا  في  وحتى  عدة  تاريخية 
وخالل هذه الثورة قد ألفوا الكثير من الكتب 
المنطقة  هذه  وثقافة  تاريخ وجغرافية  عن 
بشكل عام، لكن معظم هذه المؤلفات التي 
كتبوها كانت بلغاتهم ، فعلى سبيل المثال 
خالل فترة سيطرة فرنسا على المنطقة ، 
ُكتبْت العديد من المؤلفات باللغة الفرنسية 
المنطقة  عن  أنفسهم  الفرنسين  قبل  ومن 
هذه  ترجمة  المهم  من  لذا  عام,  بشكل 
المؤلفات والوثائق والتي لها أهمية كبيرة 
المنطقة  في  والوقائع  األحداث  في معرفة 

بشكٍل عام خالل تلك المرحلة.
إن ترجمة كتب ومؤلفات الباحثين والكتّاب 
األجانب إلى اللغة الكردية ال يعني أن الثقافة 
 ، بنتاجاتها  بشكٍل عام غير غنية  الكردية 
لكن لما لحركة الترجمة من أهمية ألحياء 
الثقافة والحركة الثقافية بشكٍل عام، وتُعتبر 
البداية  في  عنها  تحدثنا  كما  الترجمة 
ضرورية في هذا المجال للدور الكبير في 
االستفادة  في  والريب  الثقافة،  هذه  إثراء 
من التجارب المتقدمة لآلخرين وفي كافة 
المجاالت، ال بل إن الترجمة من أي لغة 
إلى اللغة الكردية تعتبر تقدماً وتطوراً في 

مجال تدعيم اللغة الكردية أيضاً.
أن  كيف  المثال  سبيل  وعلى  شهدنا  لهذا 
اللغة العربية تطورت وتقدمت وأصبحت 
المعاصرة،  المرحلة  مقتضيات  تواكب 
ففي العصر اإلسالمي كان المترجم يُكافَأ 
بمقدار من الذهب تُقّدر بمدى العمل الذي 

قام بترجمته إلى اللغة العربية.
الكردية  الثقافة  إحياء  الضروري  من  لذا 
والسلب  للصهر  وتعرضت  هُّمشت  التي 
اآلخرين،  قبل  من  ممنهج  بشكٍل  والنهب 
وذلك لطمر هذه الثقافة الموغلة في التاريخ 
والتي تعتبر من أقدم الثقافات في المنطقة 
عموماً ، لذا فإن أي عمل أو مشروع في 

هذا المضمار الثقافي يجب أن يكون بهذا 
القدر من األهمية التاريخية، ودور حركة 

الترجمة تأتي من هذه األهمية.
انبثق  البداية  في  ذكرت  وكما  المشروع 
من جهود ذاتية دون مساعدة من أحد، وقد 
ساهم كل أعضاء هذا المشروع في انجازه 
الكردية  الثقافة  إحياء  إعادة  حركة  إن 
بتعلم  يبدأ  الحقيقي  ومسارها  واقعها  إلى 
المراكز  في  الكردية  اللغة  وبتدريس 
أي  وفي  والمعاهد  والجامعات  والمدارس 
من  االنبعاث  على  يساعد  وهذا   ، مكان 

جديد.
البداية,  في  ذكرت  وكما  المشروع,  هذا 
من  مساعدة  دون  ذاتية  جهود  من  انبثق 
أحد، وقد ساهم كل أعضاء هذا المشروع 
الدعم  طلبنا  بدورنا  ونحن  انجازه،  في 
والمؤسسات  الجهات  من  والمساندة 
ومن  الخارج،  وفي  آفا  في روج  الكردية 
الدعم  نقبل  بالطبع   ، األممية  المنظمات 
والمساندة من أي جهة تثمن هذا المشروع 
وتقدر أهميته، لكن دون أن تفرض وتملي 
تلك الجهة شروطاً تؤثّر على مشروعنا ، 
نعم نقبل المساندة والدعم ونحن بحاجة إلى 
ذلك كون مشروعنا مشروعٌ  يقع في خدمة 
الثقافة, والهدف منه هو إثراء وإحياء ثقافة 
ولغة شعبنا، ونستقبل كل من يقدم جهداً في 
هذا المجال، لكن بدون شروٍط تجحف بحق 

هذا المشروع.
أن  حتى   ، المشروع  في  تطوعي  العمل 
دورات اللغة الكردية هنا في داخل المركز 
تطوعية ، ولكن مع األسف حتى اللحظة لم 
تقّدم أي جهة الدعم الالزم والمرجو، ربما 

ألننا ال نقبل الدعم المشروط.
الترجمة  لنا رؤية واستراتيجية في مجال 
المستقبل  في  المشروع  هذا  وتطوير 
فتح  خالل  من  وذلك  القادمة,  والمراحل 
مجال  في  خاصة  الكردية  للغة  دورات 
الترجمة األكاديمية, وذلك لبناء كادٍر يمتلك 
المجال،  هذا  في  لغوية  وقدرات  مهارات 
في  المجال  بهذا  اهتمام  هناك  ليس  طبعاً 
السبب  يعود  وربما  وخارجها  آفا  روج 
إلى أن المرحلة الراهنة مرحلة تبرز فيها 
فإن  السياسية والعسكرية، كذلك  الجوانب 
اهتمام  لها  آفا  روج  في  الذاتية  اإلدارة 
كبير بمجال الثقافة واألدب، لكنها لم تولي 
االهتمام بهذا الجانب، إضافة إلى أن هناك 
واألبحاث  الدراسات  مراكز  من  العديد 
ليست صرفة  لكنها  الكردية  االستراتيجية 
باللغة الكردية ، هنا أرى من الضروري 
باللغة  لألبحاث  مراكز  هناك  تكون  أن 
الكردية واإلنكليزية لما لها من أهمية على 

المستوى الخارجي الدولي.
حبات الرمان تشير إلى مدى ترابط أقسام 

هذا المشروع ببعضها.
هذه التسمية للمشروع hinarê  وهي تعني 

للرمان  لما  الُرّمان، جاءت  العربية  باللغة 
الكردي  والفلكلور  الثقافة  في  معنى  من 
الفتي  المشروع  هذا  وتشبيهات،  ككناية 
الذي نقوم به يشبه ثمرة الرمان في صفاتها 
وحبّات   ، كردي  كشعب  بيننا  وقيمتها 
هذا  أقسام  ترابط  مدى  إلى  تشير  الرمان 

المشروع ببعضها .
بالنسبة للنتاجات األدبية التي قمنا بترجمتها 
عمر  من  القصيرة  الفترة  هذه  خالل 
 hezkiriya xwedê كتاب  المشروع، 
وهي  ايدوغان  سيدو  ابراهيم  للكاتب 
بترجمة  قمنا  أيضاً   قصصية،  مجموعة 
رواية berf عن الفرنسية للكاتب ماكسينس 
في  أخرى  نتاجات  ست  وهناك  فرنينان، 
وقت  في  ستنشر  والترجمة  التحضير  قيد 
الراحل  الفنان  عن  منهما  اثنان  قريب، 
األعمال  من  مجموعة  تضم  شيخو  محمد 
 " والموسيقية  والنوط  "االغاني  الفنية 
كتاب  بترجمة  قمنا  كذلك  الراحل،  للفنان 
الكواكبي  الرحمن  لعبد  االستبداد  طبائع 
 aram my وكتاب   ، الكردية  اللغة  إلى 

عن  سارويان  وليم  لـ   name is aram
جلجامش  ملحمة  وكتاب  االنكليزية  اللغة 
مسرحي،  كعمل  ترجم  السواح  لفراس 
الشهيد  كتبه  منطقة كوجرات  وكتاب عن 

حسين جاويش.
نعمل على انجازها ،  النتاجات حالياً  هذه 
وخالل الفترة القادمة سيكون لنا اهتمام كبير 
بالفلكلور الكردي في روج آفا، وسيكون لنا 

نشاطات متعددة في هذا المجال. 
الضرورة  من  نابٌع  مشروعنا  الختام  في 
التاريخية, واستجابةً للحاجة الملّحة إلعادة 
المنطقة  أن  الكردية, خاصة  الثقافة  إحياء 
ر بمرحلة جديدة للشعب الكردي الدور  تمُّ
حقيقية  ثورة  نعيش  ونحن  فيها،   األبرز 

وعلى كافة الميادين.
في  يقع  عمٍل  أي  ونقيم  نشجع   بدورنا   
المضمار الثقافي واألدبي واللغوي، وإلى 
جانب ما يقدمه شعبنا من شهداء في سبيل 
الدفاع عن هويته ووجوده ، يجب أن تُرفَد 
هذه البطوالت بثورة ثقافية عارمة، تكون 

قاعدة لنهضة ثقافية شاملة.
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الخالدون أقدم األسواق في قامشلو ... سوق عزرا

بنائها  منذ  قامشلو  مدينة  تميزت 
بوجود أسواقها العديدة, هذا دليل على 
ازدهار النشاط التجاري للمدينة, ومن 
الخضرة،  سوق  نذكر  األسواق  هذه 
الّصاغة  وسوق  األتراك،  سوق 
أقدمها  ولعل  المركزي,   والسوق 
محلياً  ُعرف  كما  أو  العطارة  سوق 
وعلى ألسنة الناس وخصوصاً النساء 
أقدم  من  يعتبر   ,( عزرا  بـ(سوق 
قامشلو,  مدينة  في  المحلية  األسواق 
اسم  إلى  هذه,  التسمية  سبب  ويعود 
ناحوم, وهي شخصية  إسحق  عزرا 
كردستان  باكور  من  نزحت  يهودية 
مع  الماضي  القرن  عشرينيات  في 
العديد من العوائل هرباً من االضطهاد 
ويسكنوا  ليستقروا  األتراك   وظلم 
مدينة قامشلو, ويعتبر عزرا صاحب 
أقدم محل في قامشلو بل أول من رسم 
المالمح األولية للسوق سنة ,1923 
أي قبل بناء مدينة قامشلو بقليل, حيث 
السوق مؤلفاً من ثالث محالت  كان 
دكان  بينهم  ومن  الطين  من  مبنية 
يومنا  إلى  صيته  أخذ  الذي  عزرا 
اليهود  بسوق  السوق  ويسمى  هذا، 

أو سوق عزرا، أما المتسوقون فلهم 
أسباب عديدة للتوجه إلى هذا السوق، 
في السابق كان القرويون  القادمون 
قامشلو  بمدينة  المحيطة  القرى  من 
وخاصة  المقايضة  بعملية  يقومون 
العسل   و  العربي  والسمن  البيض 
مقابل الصابون والحنة و البقوليات, 
والتجديد  التنويع  وبسبب  اآلن  أما 
المتسوقين  وازدياد  السوق  وتوسع 
متجددة  بضاعتها  أن  منها  ألسباب 
غيرها،  عن  تختلف  جودة  وذات 
المصروف،  في  التوفير  عن  ناهيك 
وبهذا الصدد أعدت صحيفة االتحاد 
الديمقراطي تقريراً حول خصوصية 

هذا السوق.

 يعتبر عزرا مؤسس السوق األول

أحد  صاحب  عرناسي  الدين  نور 
تحدث:  والذي  السوق  في  المحالت 
محالً  ثالثين  حوالي  السوق  يضم 
فيه  يباع  الجانبين,  على  موزعاً 
والتوابل,  البهارات  أنواع  مختلف 
وصابون  البلدي,  والسمن  والعسل, 

الطبيعية  واألعشاب  األصلي  الغار 
الطبية والعطرية، يُكنّى السوق باسم 
عزرا, ويعتبر مؤسس هذا السوق, لم 

أعاشره ولكن أعرف أنه كان 
الشعبية  الطبابة  بممارسة  يقوم   
بعض  فيعالج  السبعة  أبنائه  مع 
مثل  آنذاك  المستعصية  األمراض 
المالريا والسّل, إلى جانب ممارسته 
الزراعة  ومستلزمات  التوابل  لبيع 
البناء والنجارة من مسامير  وأدوات 
وحبال وغرابيل إلى جانب الصوف 

والعسل . 
والذكاء  بالفطنة  عزرا  وتميز  كما   
وكان  والطبي  التجاري  عمله  في 
فصيح  بشكل  الكردية  باللغة  يتحدث 

إلى جانب اللغة العبرية، 

سكن اليهود قامشلو ألنها مالذ آمن
 

المكون  من  قواص  منير  كرم 
وسكان  أهالي  من  وهو  المسيحي 
هذا  في  :أعمل  يقول  قامشلو  مدينة 
السوق منذ قرابة 35 سنة وقد الزمُت 
تجار اليهود الذين نزحوا إلى قامشلو 
من  وأذكر   ,1915 عام  حوالي 
وعائلة  عزرا  عائلة  العوائل  هؤالء 
وعائلة  شالوم  وعزيز  إلياهو  سامح 
المسيحيين  نزوح  ,ومع  شمشون 
هرباً من بطش األتراك, سكن اليهود 

قامشلو و وجودوها مالذاً  في مدينة 
آمناً لهم لقربها, وتأقلموا  مع سكانها 
أول  ,فكانوا  التجارة  مهنة  ومارسوا 
اليهود)  (سوق  سوق  أسسوا  من 
البناء  وبدأ  عزرا,  رأسهم  وعلى 
من 1925 إلى عام 1927  وشمل 
الطين  من  مبنية  ثالثة محالت  على 
واللبن ورفوفها عبارة عن صناديق 
الصنع  خشبية  وأبواب  خشبية 
الزالت موجودة حتى اآلن ,وعبارة 
على  تعرفوا  ثم  حديدي,  ميزان  عن 
تجار حلب من أجل التبادل التجاري 
الجيدة  يتميز ببضاعته  ,وكان عزرا 
وعلى  األحيان  بعض  في  والنادرة 
سبيل التوابل والبذوريات واألعشاب 
عليها  تتراكض  التي  والحنة  الطبية 
جميع نساء قامشلو والقرى المحيطة 
النخب  من  تعتبر  عزرا  فحنة  ,بها 
الممتاز حتى كانت تكنى الحنة باسمه 
(حنة عزرا), وأضاف منير قواص 
النشاط  فيه  ازداد  اليهود  سوق  بأن 
محالت  وفتحت  ملحوظ  بشكل 
لألدوات المنزلية والصرافة والفّضة 
قامشلو  مدينة  في  اليهود  أن  ,وكما 
للتجارة  بامتهانهم   معروفين  كانوا 
يمارسون  وكانوا  كما  والعطارة 
وقد  والشعوذة  السحر  أمور  بعض 
الدول  إلى  العوائل  هذه  هاجرت 
التسعينيات  أواخر  في  األوربية 

بعدها  وليتم    , المنصرم  القرن  من 
اليهود  أمالك  تدير  مؤسسة  تشكيل 
أمالك  بدائرة  تسمى  الدولة  قبل  من 
ايجارات  بجباية  تقوم  والتي  اليهود 
والمنازل  والدكاكين  األمالك  تلك 
المحايدة  الجهة  تلك  إلى  وإيصالها 
العائالت  إلى  إرسالها  يتم  ثم  ومن 

اليهودية، 

يزداد نشاط هذا السوق في األعياد

:أذهب  المتسوقين  أحد  ويقول  كما   
والبد   ، السوق  إلى  وزوجتي  أنا 
لشراء  عزرا  بسوق  المرور  من 
صناعة  ومستلزمات  التوابل  بعض 
أن  وأستطيع   , المنزلية  الحلويات 
أقول إنني أوفر نحو ثلث المبلغ فيما 
من  حاجياتنا  أشتري  أن  أردت  لو 
،كما  السوق  المتفرقة خارج  المحال 
أجواء  فيها  كثيرة   الحركة  وأجد 
وأصوات  والناس  السوق  تحرك 
الباعة، والجدير بالذكر, أن نشاط هذا 
الفطر  عيدي  فترة  في  يزداد  السوق 
ورأس  الفصح  أعياد  و  واألضحى 
السنة , حيث تكثر صناعة الحلويات 
البهارات  فيها  تدخل  التي  واألطعمة 

والتوابل.

تقرير: حسينة عنتر 

بدأت من حركة الشبيبة والتحقت 
بقافلة الخالدين

بدماء الشهداء نالت الشعوب حريتها، بدماء الشهداء عاشت األجيال 
الالحقة بسالم وأمان، وشهداء روج آفا في هذه الخانة ,بهم ستتحرر 
شعوب روج آفا وسيعيش أبناءها برخاء ونعيم، فالشهداء هم قادتنا 
المعنويون وعلى دربهم نسير ويسير على دربهم أحرار روج آفا. 
وكل شهيد يفقد حياته يحمل تفاصيل قصة تختلف عن األخرى. 
الحقيقي  االسم  زاغروس,  رابرين  الشهيدة  قصة  على  فلنتعرف 
هيفيدار عزيز, ولدت المناضلة البطلة رابرين  في قرية كري بري 
التابعة لمدينة تربسبيه لعائلة مؤلفة من تسعة أفراد,  آليا  بمنطقة 
أب وأم وخمس شقيقات وشقيقين وترتيبها الـثالث ضمن العائلة، 
نشأت وترعرعت في كنف عائلة وطنية كردستانية متأثرة بفكر 
وفلسفة القائد الكردي عبد هللا أوجالن, ومعروفة بارتباطها بحركة 
حرية كردستان منذ عشرات السنين وقدمت مناضلين في النضال 

التحرري لحركة حرية كردستان.
قريتها  مدرسة  في  االبتدائية  المرحلة  رابرين  المناضلة  درست 
لتكمل اإلعدادية في مدارس تربسبيه ,وتميزت بذكائها وعطفها 
وحبها للحق والمساواة وحبها لألعمال اليدوية، حيث تقول والدة 
المناضلة رابرين كانت منذ صغرها تفعل ما تريد هي أن تفعله 
رغم معارضة الجميع لها، وهي كانت دائماً تختار طريق الصواب، 
تميزت بروح المسؤولية والدفاع عن الحق، وعندما بدأت الثورة 

في روج آفا اختارت النضال ضمن الثورة.
أنه حرص على تربية أوالده  المناضلة رابرين يؤكد  بينما والد 

على أخالق حركة حرية كردستان 
، فكانت المناضلة رابرين مضرباً للمثل بين صديقاتها والقرية في 
الخصال الحميدة.وبعد حصول المناضلة على الشهادة اإلعدادية 
كانت ثورة 19 تموز في عامها األول أي عام 2013، فانضمت 
اللغة  مدرسة  وارتادت  تربسبيه  في  الثورية  الشبيبة  حركة  إلى 

الكردية فحصلت على شهادة المستوى األول.
مع  تكليفها  تم  الثورية،  الشبيبة  تواجدها ضمن صفوف  وخالل 
شابتين بمنطقة آليا التابعة لمدينة تربه سبيه بمهمة تنظيم الشبيبة في 
منطقة آليا، كانت ذات آمال كبيرة في السير بروج آفا نحو الحرية.
وتقول شقيقة المناضلة رابرين الكبرى إن المناضلة أخبرتها مرة 
أنها تريد أن تتعلم نظام الحياة المشتركة والكومونات لتعود وتبني 
كومون في القرية، ثم خضعت المناضلة رابرين  بعد ذلك لدروة 
تدريبية فكرية استمرت 33 يوماً، حيث تقول والدتها عن سبب 
مشاركتها في الدورة التدريبية (أثناء زيارة اإلداريين في حركة 
الشبيبة إلى منزلنا كانت هيفيدار تطلب منهم أن تنضم إلى الدورات 
التدريبية الفكرية وأن ترفع من وتيرة عملها ضمن صفوف الشبيبة، 
تدريبية  لدورة  خضعت  وبالفعل  ذلك  الحركة  في  رفاقها  فحقق 
أخرى).وبعد أن أنهت تدريباتها كانت مدينة تربسبيه قد تحررت في 
آذار 2013 من النظام البعثي، فقررت المناضلة هيفيدار االنضمام 
لصفوف وحدات حماية الشعب، فأخبرت عائلتها برغبتها، فجلست 
إلى والدها وعرضت عليه رغبتها, ويقول والدها عزيز في ذلك: 
عندما عادت هيفيدار من تدريباتها وأخبرتنا برغبتها، جلست معها 
أنا والدتها وأخبرتها أن الطريق الذين تسلكه يحتاج إلى الكثير من 
العمل والتعب وتحمل المسؤولية، فأكدت أنها قادرة على تحمل 
تلك المسؤولية، فأخبرتُها افعلي ما ترينه الصواب، فانضمت إلى 
صفوف وحدات الحماية  وباركنا لها قرارها.  وقال والدها أنه 
أوصلها بنفسه إلى مركز وحدات حماية الشعب في تربسبيه لتنضم 
المنزل بعد أن ودعها. وعندما بدأت هجمات  إلى  ثم عاد  إليها، 
المرتزقة على منطقة تربسبيه في بداية شهر تموز 2013 شاركت 
المناضلة رابرين زاغروس في االشتباكات التي جرت في قرية 
جيلكي جنوبي تربسبيه، وبعدها أصيبت بالتهاب الكبد فاضطرت 
للعودة إلى المنزل واالستراحة مدة أسبوع، إال أنها وبالرغم من 
من  عدد  استشهاد  نبأ  سمعت  أن  بعد  وخاصةً  التام  شفائها  عدم 
رفاقها في هجمات المرتزقة، عادت مجدداً إلى الجبهة رغم حالتها 
الصحية ألنها كانت مثال المقاتلة النبيلة الشجاعة . وفي الـ 23 من 
تموز عام  2013 هاجمت المجموعات المرتزقة قرية مظلومة 
والمرأة،  الشعب  حماية  وحدات  لهم  وتصدت  تربسبيه،  جنوبي 
فاندلعت على إثرها اشتباكات قوية، فقدت فيها المناضلة رابرين 
القيادية في وحدات حماية المرأة وارشين جودي  زاغروس مع 
واثنتين من رفيقاتها لحياتهن، ووقع جثمانها بيد المرتزقة، وبعد 
عملية تبديل حصلت وحدات الحماية على جثمان المناضلة.ووري 
جثمان المناضلة زاغروس الثرى في الـ 13 من أيلول 2013 في 
مقبرة الشهيد دلشير بقرية دكري التابعة لتربسبيه في مراسم مهيبة 

شارك فيها اآلالف من األهالي.
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الحوار الكردي - ضرورة التوافق وكارثية الفشل

كلما  ظهر شعاع من النور بإمكانية 
تواصل الحوار بين األطراف الكردية 
الصعداَء,  الكرد  المواطنون  يتنفّس 
صدورهم  عن  ينزاح  كابوساً  وكأن 
فينتظرون هذا األمل لعله يكبر ويكبر. 
تتحدث  الكردية  القوى  جميع  اليوم 
عن أهمية الحوار وضرورته في ظل 
الظروف الراهنة ,وضرورة أن تقوم 
على التوافق بين مختلف القوى دون 

تحييد أو إقصاء أحد .
اُرتكبَت  األخيرة  السنوات  فخالل 
كردية,  جهات  قبل  من  أخطاء  عدة 
قاتلة, حيث  بأخطاء  تسميتها  يمكننا 
الكردي  الواقَع  األخطاء  هذه  نقلت 
أزمة  ومن  أخرى  إلى  مشكلة  من 
تأطير  ويمكننا  أخرى,  أزمة  الى 
بين  التوازن  عدم  في  األخطاء  هذه 
القوى الكردية واالختالف في اآلراء 
بالدور  القيام  عن  البعض  وتقاعس 
بل  فحسب  هذا  وليس  بهم,  المنوط 
أحيانا لجأ البعض إلى  زرع الفرقة 

والتناحر بين الجماهير الكردية.

لماذا افتراق المواقف وعدم تناسبها من 
قبل األطراف الكردية؟

سيطّل  النفق  نهاية  في  نور  هناك  وهل 
أخيرا على الجماهير الكردية ؟

جميع  بين  الحوار  بأهمية  منها  ادراكا 
الكردية فتحت صحيفة االتحاد  األطراف 
األبواب على مصراعيه في  الديمقراطي 
هذا التحقيق ليدلو كّل بدلوه ,لعلنا نبّدد قلق 
الشارع الكردي ولو قليالً ونزرع في نفسه 

بصيَص أمل.
كثيرون ما زالوا يتمسكون بأمل كبير في 
توافق يجمع شتات الكرد قبل فوات األوان.  
وآخرون يرون أن مثل هذا الحوار سيكون 

بمثابة فصول لمسرحية هزلية ...
يقول حمي وهو يعمل سائق لسيارة أجرة 
ما  أكثر  هي  السياسية   الخالفات  :إن 

تؤرقني .
بينما في سياِق إفادته يرى معصوم وهو 
الحوار  مؤيدي  من  :أنا  سياسي  متابع 
الرئيسي  المدخل  ألنه  كمبدأ,  الوطني 
لمعالجة األزمة التي بدأت تواجه الجميع. 
بصدق  الحوار  هذا  تنفيذ  في  أمله  مبدياً 
(ألننا ال نريد أن يعاني أوالدنا ما عانيناه)  
بحسب قوله .وبنفس الوقت يقلّل معصوم 
(الحوار)  العملية  هذه  نجاح  فرص  من 
برمتها, كونه يرى بأن األطراف الكردية 

غير جادة في هذا المسعى.
غير أن سامي يبدي تفاؤله بالعملية, ألنها 
ستنهي عدم التوافق الكردي حسب قوله, 
ويتوقع حدوث توافق يحل كافة األزمات 
ال  فإنه  سامي  ,وبرأي  الحالية  الكردية 
التفت  طالما  التشاؤم  الى  يدعو  ما  يوجد 
حول  الكردية  السياسية  القوى  غالبية 

الحوار الوطني . 
توسعنا في الحديث ليشمل بعض األشخاص 
المهتمين بالشؤون السياسية وأّقدم بدوري 

هذه اآلراء إلى السادة القراء...

الوضع الكردستاني لم يعد يحتمل المزيد 
من الظلم واالستبداد

وليد جولي سياسي 

تمر منطقة الشرق األوسط في هذا الوقت 
ومصيرية  مفصلية  بمرحلة  العصيب، 
،على  الدولية  وأنظمتها  لشعوبها  بالنسبة 
والتحوالت  المراحل  من  سابقاتها  غرار 
مئات  منذ  بها   مرت  التي  التاريخية 
السنين، بدءاً من اإلمبراطوريات الفارسية 
والبيزنطية واإلسالمية العربية والعثمانية، 
وانتهاًء بالدول القوموية التي تشكلت فيما 

بعد اتفاقية سايكس بيكو.
وال بد أن ينعكس هذا التحول على الوضع 

الكردستاني سواء  أكان سلبا أم إيجابا.
المئات  مدى  وعلى  الكرد  أن  حيث 
من  االستفادة  يستطيعوا  لم  السنين  من 
التحوالت والتغييرات السابقة التي حصلت 
في المنطقة وذلك يعود ألسباب عديدة كان 
يفتقر إليها أثناء مواجهته للقوى واألنظمة 

التي كانت تحكم كردستان.
وحركاته  الكرد  مقدرة  عدم  أهمها  و 
التحررية استيعاب تلك التحوالت البنيوية 
والفكرية في المنطقة بقدر ما استوعبته و 
تحتل  التي  والدول  األنظمة  منه  استفادت 

كردستان اآلن.
من  واألتراك  والعرب  الفرس  كاستفادة 
لبناء  أداة  الى  وتحويله  اإلسالمي  الفكر  

أنظمتهم القومية فيما بعد.
التحرري  الفكر  ظل   ذلك،  من  واألنكى 
رؤساء  عنجهية  بين  مقيداً   ، الكرد  لدى 
العشائر الذين كانوا يقفون عائقا أمام كل 
الذي  الخوف والذعر  ما هو جديد، وببن 
تركته األنظمة المحتلة بين شرائح الشعب 
بسبب  سياسات القمع واإلبادة التي كانوا 

ينفذونها بحقهم.
ناهيك عن العداءات المستمرة بين العشائر 
فشل  في  السبب  كانت  والتي  ورؤسائها 
جميع الثورات والعصيانان التي قاموا بها.

البد لنا االستفادة من األخطاء التي واجهت 
فشلها  أسباب  وتقييم  الكردية  الحركات 
السياسية  أعمالنا  جدول  في  ووضعها 
الهاوية  في  الوقوع  ،لتفادي  والعسكرية 
نحو  تتجه  المنطقة  كون  أخرى،  مرة 
أو  جيوغرافيا  كان  إن  الحتمي،  التغيير 
بالوضع  يتعلق  فيما  خاصة  ديموغرافيا، 
دولية  صراع  ساحة  بات  الذي  السوري 

وإقليمية.
 ، حديثا  تشكلت  التي  الدولية  فالتوازنات 
والتي تشكل الدولة التركية العدو التقليدي 
لتلك  األساسي  المحور  الكردي،  للشعب 
بوصلتها  توجيه  خالل  من  التوازنات، 
تحالفاتهم  عبر  واإليرانيين  الروس  نحو 
األخيرة بهدف إجهاض مكتسبات الشعب 
الكردي في سوريا، وتدخلها بشكل مباشر 
في أراضي روج آفاي كردستان، بعد فشل 
 ، المراد  تحقيق  في  الراديكاليين  حلفائها 
قد جعلت من المسألة الكردية في سوريا 
وتركيا أكثر تعقيدا و تعريضا للخطر من 

ذي قبل.
القوى  جميع  على  الكارثة  لتجنب 
تحيكه  ما  حقيقة  تدرك  أن  الكردستانية 
ودسائس  مؤامرات  من  الغاصبة  الدول 
ضد الحركة الكردية ، و أن تدرك أهمية 
المرحلة  هذه  في  الكردي  الموقف  توحيد 

العصيبة التي يمر بها شعبنا.

الفكرية  الخالفات  كافة  وضع  خالل  من 
وطني  مؤتمر  عقد  و  جانبا،  والحزبية 
شامل يجمع  كافة القوى الكردستانية تحت 

سقف و شعار وطني واحد.
فالوضع الكردستاني لم يعد يحتمل المزيد 

من الظلم واالستبداد.

كافة األطراف مدعوة للمساهمة في خلق 
أرضية مناسبة للحوار

عبدهللا فرحو: إعالمي

ال شك أن مطلبنا جميعاً هو أن يكون هناك 
حواٌر كردي بين جميع األطراف في روج 
آفا, واالبتعاد عن لغة التشنجات والتعويل 
على لغة الحوار والتفاهم,  والتحكم إلى لغة 
نضجت  هل  ترى  ولكن  والحكمة,  العقل 
الظروف لذلك في هذه المرحلة الحساسة 
من تاريخ شعبنا لنيل حقوقه المشروعة؟ 
منذ أن بدأت ثورة روج آفا و هناك خطان 
بروح  متمثل  خط  يلتقيان,  ال  متوازيان 
في  ارتمى  قد  وخط  والشهداء,  المقاومة 
بالذكر   .وأخّص  كردستان  أعداء  حضن 
والدولة  باالئتالف  المتمثلة  المعارضة 
التركية .من هذا المنطلق نرى بأن هؤالء 
يحاولون إفشال ما تم إنجازه في روج آفا 
الذاتية  اإلدارة  من  بدءاً  سوريا   وشمال 
الفيدرالية,  بمشروع  وانتهاًء  الديمقراطية 
ولتغليب المصلحة القومية والوطنية على 
أن  الكردي  الوطني  بالمجلس  يسمى  ما 
نجاح  أي  تحقق  لم  التي  سياساته  يراجع 
األزمة  عمر  من  السابقة  الفترة  طوال 
إنجازات  مهاجمة  عن  والكف  السورية 
روج آفا لخلق جو من التفاهم والمصالحة 
المجتمع  آفا, كون حركة  مع شعب روج 
إلى  مرة  من  أكثر  دعت  الديمقراطي 
والمساهمة  األطراف  كافة  مع  الحوار 
الكردي  للحوار  مناسبة  أرضية  خلق  في 
في  انجازه  تم  ما  على  والحفاظ  الكردي 

روج افا .

جل ما أخشاه أن يكون الطريق وعراً إلى 
مثل هذا الحوار

لوند ميركو: كاتب وسياسي كردي

جميل  عنوان  الكردي  الكردي  الحوار 
واأللف  ثورة  األلف  شعب  أحالم  يدغدغ 
حسرة. أن يتحقق ذلك الحوار فهذا يعني 
أن اآلالف من الشهداء الكرد الذين ضحوا 
في  األنبل  هي  قضية  سبيل  في  بدمائهم 
الوجود أن يرتاحوا في سماواتهم ,وسيبتسم 
وسيد رضا  سعيد  الشيخ  مثل   كبار  قادة 
وإسماعيل سمكو والدكتور قاسملو وشرف 
كندي وعكيد ورستم جودي وخبات وآرين 
وعيسى  عثمان  وماموستا  جودي  وبافي 
المنيرة  والكواكب  النجوم  وجميع  حسو, 
في سماء الشعب الكردستاني. ولكن يبقى 
عدم  مع  حوار  هكذا  إلى  وعراً  الطريق 
يتمتع  الحوار  إلجراء  ثان  طرف  وجود 
على  والقومي  الوطني  القرار  باستقاللية 
حد سواء, فمن تعود على المتاجرة بقضايا 
الوطن والشعب خدمة لمصالح آنية ضيقة 
فترة  كل  إلينا  ويخرج  وإقليمية,  محلية 

وتصريحات  مواقف  عن  معلناً  وأخرى  
في  الكرد  أعداء  أكبر  إلرضاء  مخزية 
أن  أطراف  لهكذا  يمكن  كيف  تاريخهم. 
الفتاة  تلك  فلتحكم  فقط؟  معهم  الحوار  يتم 
اليزيدية التي وجدت نفسها في قفص تباع 
في أسواق الرقة والموصل وتلعفر  على 

األطراف التي يجب التحاور فيما بينها .
على  الكردي  الحوار  أهمية  على  أؤكد 
أو  قيد  دون  الكردستاني  االنتماء  أساس 
مرتزقة  مع  حوار  وأي  مسبقه.  شروط 
بلباس كردي ال أؤيده مطلقا ,ألنه سيكون 
كما يقال مجرد ملهاة وحوار طرشان لن 
يجلب لنا سوى المزيد من الوقت المهدور 
جبهات  من  الممتدة  جراحنا  حساب  على 
عفرين حتى شنكال, ومرورا بأنقاض مدننا 
ونصيبين  وجزير  شرناخ  في  المحروقة 
أن  أستطيع  ال  الكردستانية.  المدن  وباقي 
تركي  كردي  بحوار  وأقبل  نفسي  أخدع 
بين  أحزاب حركة المجتمع الديمقراطي 
وبين المجلس الوطني التركي تحت يافطة 

الحوار الكردي الكردي.
على  تحتم  العليا  الكردية  المصلحة  إن 
والكلمة  الصف  توحيد  األطراف  جميع 
لهذا  رفض  أي  وإن  واحد,  إطار  تحت 
من  والحوار  المشترك  الكردي  العمل 
قبل أي طرف في هذه المرحلة الحساسة 
الطرف  بهذا  تلحق  عار  وصمة  سيكون 
وتعريه أمام هذا الشعب المتعطش للوحدة 

الكردية.

هل هناك أرضية مناسبة لمثل هذا الحوار

السياسي  للشأن  متابع  علي  كاميران 
الكردي

المرحلة  هذه  في  جداً  ضروري  الحوار 
المصيرية لشعبنا, في الوقت الذي تتكالب 
لكردستان  الغاصبة  الدول  كل  وتتآمر 
السانحة   الفرصة  إضاعة  عدم  .يجب 
عن  البعيد  الجدي  بالحوار  والمباشرة 
أرضية  ,وتوفير  الكردستانية  التدخالت 
مثل  العملية,  الخطوات  ببعض  مناسبة 
إطالق سراح السجناء السياسيين وتوقيف 

الحرب اإلعالمية بين جميع األطراف.

دعوة إلى الحوار الكردي - الكردي )نداء 
بريمن(

من  مجموعة  وّجه  نفسه  السياق  في 
الداخل والخارج  المثقفين والنشطاء في 
دعوة للحوار بين األطراف الكردية تحت 

مسمى نداء بريمن وهذا نصه كما ورد:

السياسية  المصالح  لعبة  أفرزته  بعدما 
واألجندات الدولية واإلقليمية على األرض 
السورية من قتل ودمار وتهجير وتشريد، 
الروسي،  التقارب  في  السبب  وكان 
التركي، اإليراني، عبر لعبة التواطؤ بين 
مراكز القوة الدولية للدفع باتجاه استحالة 
وكذلك  الثوري  الحراك  أهداف  تحقيق 
الصراع  إلنهاء  العسكري  الحل  استحالة 
إيجاد  عن  البحث  ومحاولة  سوريا،  في 
السورية،  لألزمة  سياسي  لحل  مخارج 
في  الكردية  األطراف  على  لزاماً  بات 
كردستان سوريا قراءة المشهد انطالقاً من 

المصالح القومية والوطنية وبهدف التأكيد 
الكردية كجزء من  القضية  على حضور 
معادلة استحقاقات سوريا المستقبل وذلك 
العامة  المبادئ  من  مجموعة  خالل  من 
التي نعتبرها نحن - مجموعة من الكتاب 
بالشأن  والمهتمين  والنشطاء  والصحفيين 
العام - فيما لو تحققت وتوصلت األطراف 
المعنية إلى ما نبتغي إليه، ستكون نتائجها 
بمثابة "رؤية سياسية" كردية موحدة أمام 

الرأي العام، سواًء الدولي أو الوطني.
- نبذ العنف والتناحر، وكذلك االحتكام إلى 
الخالفات  التعامل وفض  في  القوة  منطق 
التعددية  واحترام  المنطق،  قوة  واعتماد 
االعتقال  ورفض  والحزبية،  السياسية 
التواصل  جسور  لمد  كآليات  السياسي 

والحوار.
األطراف  بين  العالقات  على  الحفاظ   -
الديمقراطية  السياسية  والقوى  الكردية 
السورية على قاعدة االعتراف واالحترام 

المتبادلين.
- التأكيد على المضمون اإلنساني للقضية 
اآلخر  احترام  على  المبني  الكردية 
المختلف، واعتماد مبدأ المساواة والشراكة 
دون  والواجبات،  الحقوق  في  الحقيقية 
االنجرار إلى متاهات ردود األفعال التي 
الشوفينية،  السياسات  بعض  تفرزها  قد 
من  المستمد  العنصري  الخطاب  وكذلك 
ثقافة اإلنكار وإقصاء اآلخر والذي تتبناه 
والشخصيات  والكيانات  القوى  بعض 
السياسية على الساحة السورية، وما ينتج 
وتوسيع  االحتراب  حاالت  من  ذلك  عن 

الهوة بين المكونات السورية.
- نبذ ثقافة التخوين واتهام اآلخر المختلف 
بالعمالة، واإلقالع عنها في البيت الكردي.

- الكف عن الحروب اإلعالمية وإطالق 
التصريحات غير المسؤولة، التي تتسبب 
وتأجيجها  الصراعات  هوة  توسيع  في 
شأنها  من  والتي  السياسية  األطراف  بين 
وذلك  التقارب.  باتجاه  مبادرة  أية  لجم 
باعتماد مبدأ الحوار وإفساح المجال أمام 
كافة المؤسسات اإلعالمية للعمل بموجب 

مواثيق الشرف اإلعالمي.
- دعوة جميع األطراف السياسية الكردية 
إلى التعامل مع أبناء المنطقة على أساس 
واألمان  األمن  في  اإلنسان  مصلحة 

والعيش بحرية وكرامة.
المدني  المجتمع  منظمات  دور  تفعيل   -
واستقطاب  األهلي  السلم  ولجان 
وأصحاب  المستقلة  الوطنية  الشخصيات 
المستقلة،  الشبابية  والمنظمات  الرأي، 
دورها  تلعب  كي  القرار  في  وإشراكها 
والعدالة  التسامح  قيم  ترسيخ  في  الفاعل 

والتعايش المشترك بين كافة المكونات.
والعسكرية  األمنية  المنظومة  تحويل   -
الموجودة على األرض إلى قوة تشاركيه 
تتمتع  المجتمع،  مكونات  كافة  من  مؤلفة 
في  التدخل  دون  اإلدارة  في  باستقالليتها 
الحزبية،  األجندات  عن  وبعيداً  السياسة 
المواطنين  حماية  في  مهمتها  وتنحصر 

واألمن العام داخل مناطق سيطرتها.
في  الكردية  األطراف  جميع  دعوة   -
موحدة،  كلمة  إلى  سوريا  كردستان 
فيما  المشتركة  الرؤى  من  واالنطالق 
الكردي وذلك من  الشعب  يخص مطالب 
جميع  بين  مشتركة  إدارة  تشكيل  خالل 
الكفاءة  قاعدتي  على  السياسية  األطراف 
والنزاهة. لتشكل المدخل األساس إلى قطع 

الطريق أمام األجندات التي تفتك بوحدتنا 
أشكالها  بكل  والمجتمعية،  السياسية 

ومسمياتها وتالوينها.
- دعوة جميع األطر والمكونات السياسية 
في  الكردي  الوطني  (المجلس  الكردية 
سوريا - حركة المجتمع الديمقراطي تف 
دم - التحالف الوطني الكردي في سوريا 
- حزب الديمقراطي التقدمي الكردي في 
الجلوس  عبر  مفتوح  حوار  إلى  سوريا) 
بعيداً  وشفافة  صريحة  حوار  طاولة  إلى 
عن اإلمالءات والشروط المسبقة، بهدف 
مناقشة كافة القضايا العالقة وجذر الخالف 
وذلك برعاية كردستانية ودولية إن أمكن.
نعتبر نحن الموقعون على هذا النداء بأن 
هذه الدعوة هي بمثابة رسالة مباشرة إلى 
كافة األطراف المعنية والمذكورة في متنها 

متمنين عليهم إبداء الموقف من النداء

نداء بريمن مسعى وطني مشكور ولكن !

على  الحامد  طه  الكاتب  نشر  جانبه  من 
صفحته بخصوص نداء بريمن مايلي:

الموقعين  لإلخوة  تحياتي  أوجه  بالبداية 
إلى  صوتي  وأضم  بريمن  نداء  على 
صوتهم وأحيي مسعاهم في الضغط باتجاه 
الحوار الكردي الكردي في هذه الظروف 
المفصلية في الواقع السوري و تداعياتها 

المحتملة .
رغم أن الوضع الكردي ال يثير القلق الكبير 
مع  والعالقات  العسكري  الصعيدين  على 
الدول الكبرى, وذلك بفضل الجهود الجبارة 
للمقاتلين الكرد وقادة الحركة الكردية في 
تف دم وهفبندي و مكونات اإلدارة الذاتية 
متمثلة  صغيرة  مجموعة  بقاء  أن  إال   ،
ببعض قادة األنكسي خارج هذا اإلجماع 
يشكل نقطة ضعف رغم أن غالبية الحراك 
السياسي و التنظيمات الكردية متوافقة مع 

بعضها البعض .
التوافقات  توسيع  اتجاه  في  مسعى  أي 
الوقت  بنفس  ولكن  به,  ٌب  ُمرحَّ والحوار 
يجب أن ال نحّمل األطراف جمعيها نفَس 
القدر من المسؤولية و نضعهم في مستوى 
ِل الخطايا التي تحصل ..فمن  واحد من تحمُّ
يراقب المشهد و يقرأ ويسمع التصريحات 
أصبحت  بثلة  الخاصة  األنشطة  ويشاهد 
جهة  هناك  أن  يدرك  للجميع,  معروفة 
المسير  تعرقل  و  تعيق  من  هي  بعينها 
نحو إجماع كردي وهذه الثلة تقودها عدة 
شخصيات في قيادة األنكسي والتي ربطت 
الفيدرالية  مصيرها بشكل كلي مع أعداء 
و حرية الشعب الكردي ..ففي الوقت الذي 
أطلق قادة تف دم عدة نداءات و دعوات 
أفعالها  على  الثلة  تلك  ثابرت  للحوار 
العدوانية ونشاطاتها الحقدية واللئيمة ضد 

اإلدارة الذاتية و وحدات حماية الشعب .
المأخُذ الوحيد الذي يُضعف موقف رفاقنا 
فخ  في  وقوعهم  هو  الذاتية  اإلدارة  في 
بعض  اعتقال  خالل  من  االستفزازات, 
السائدة  القوانين  ينتهكون  الذين  النشطاء 
والتي يمكن التراخي في تطبيقها مادام ذلك 
يتقصد  من  يُحرج  و  االحتقان  من  يخفف 
اللجوء  الى  األمنية  المؤسسات  جر  في 

لالعتقال .

تحقيق :مصطفى عبدو

أزمة المازوت, األسباب والّدواعي

مقاطعة  في  الطاقة  هيئةُ  تُعتبر 
نظراً  الحيويّة,  الهيئاِت  الجزيرة من 
العديد  تأمين  في  الرئيسي  لدورها 
الضرورية,  الحياتية  العناصر  من 
والكهرباء  والغاز  الوقود  مثل 
وخدمة الهاتف. وهيئة الطاقة وعلى 
أنها  أكّدوا  فيها  المسؤولين  لسان 
العديَد  المنصرم  العام  أنجزت خالل 
المهّمة،  والمشاريع  األعمال  من 
وتسعى إلى مواصلة جهودها لخدمة 
المواطنين، ومن أهمها توفيُر وتأميُن 
وعليه  تهريبها,  ومنُع  المحروقات 
راً قراراٍت بهذا  أصدرت الهيئة مؤخَّ

الخصوص.
مقاطعة  في  الطاقة  هيئة  وأنجزت 
الجزيرة من خالل إداراتها المختلفة 

جملةً من المشاريع على صعيد تأمين 
مشتقات النفط والغاز وتأمين الكهرباء 
وصيانة الشبكات والمحطات وكذلك 
على صعيد تعزيز الهيكلية التنظيمية 

للهيئة.
االتحاد  حزب  لصحيفة  لقاء  وفي 
المشتركة  الرئيسة  مع  الديمقراطي 
الجزيرة  مقاطعة  في  الطاقة  لهيئة 
حول  معها  والحديث  سويد،  آهين 
القرارات  الهيئة  إصدار  أسباب 
األخيرة فيما يخص المحروقات من 
أكدت  والبنزين،  المازوت  مادتي 
سويد أنه ونظراً للظروف واألوضاع 
جغرافية  في  السريعة  والمتغيرات 
المقاطعات, حيث تم تحرير كل من 
منبج والشدادي وغيرها من المناطق، 
المحروقات  على  الطلب  وازدياد 
وازدياد  المازوت  مادة  وباألخص 
االستهالك المحلي في فصل الشتاء، 
لذلك لم تعد مادة المازوت تلبّي حاجة 
السوق وأصبحت مفقودة في عدد من 

الحرة  األسواق  في  وتباع  المناطق 
المقاطعات،  خارج  تهريبها  يتم  أو 
وهذا ما أثر على الوضع االقتصادي 
هذه  ولتالفي  للمواطنين،  والمعيشي 
المشاكل وحلّها، أصدرت هيئة الطاقة 
في مقاطعة الجزيرة سلسلة قرارات 
تضّمنت تحديد سعر بيع المازوت في 

مقاطعتي الجزيرة وكوباني.
لهيئة  المشتركة  الرئيسة  وقرأت 
القرارات  تلك  سويد  آهين  الطاقة 
المحروقات  توزيع  بآلية  الخاصة 
آفا  روج  مقاطعات  في  وأسعارها 
أنها  ُمنّوهة  سوريا.  شمال  ومناطق 
ومنع  المشاكل  هذه  لحل  جاءت 

تفاقهما ومن تلك القرارات:
الجزيرة  محروقات  شركة  تتولى 
مهمة توزيع المحروقات على جميع 

كازيات مدن وأرياف المقاطعات.
محروقات  توزيع  شركة  تتولى 
المحروقات  استالم  مهمة  الجزيرة 

من الحراقات لتنفيذ البند األول.

بالمحروقات  اإلتجار  باتاً  منعاً  يمنع 
بشكل حّر.

المازوت 40  الواحد من  اللتر  سعر 
و45  الجزيرة،  مقاطعة  في  ل.س 
ل.س في كوباني وكري سبي ومنبج.
 75 البنزين  من  الواحد  اللتر  سعر 

ل.س في جميع المقاطعات.
للرقابة  الكازيات  جميع  ستخضع 
في  التموين  مديرية  قبل  الشديدة من 
هيئة البلديات والبيئة، وأي كازية تقوم 

بالبيع بسعر أعلى سيتم محاسبتها.
سيتم توزيع تعميم على كافة الجهات 
جهة  وأي  القرار  هذا  لتنفيذ  المعنية 

مخالفة ستخضع للمساءلة القانونية.
النفط والغاز في  لدائرة  العام  المدير 
أشار  محمد  خير  محمد  الطاقة  هيئة 
أيضاً إلى أن الهيئة تعاني من نقص 
النقص  هذا  ولتالفي  الفني,  الكادر 
المنصرم  العام  خالل  الهيئة  بادرت 
إلعداد  الطاقة  أكاديمية  افتتاح  إلى 
في  وفنية  هندسية  كوادر  وتأهيل 

والكهرباء  والغاز  النفط  قطاعات 
والميكانيك, وتم تنظيم ثالَث دورات 
إلى  المتخرجين  وفرز  تدريبية 
مراكز العمل في رميالن والمحطات 
والعنفات وكرزيرو، لملِء الشواغر 
القديم  الكادر  من  الخبرة  واكتساب 
التقاعد. محمد  أبواب  الذي هو على 
تعاني  الهيئة  أن  إلى  أيضاً  نوه  خير 

من نقص في اآلليات وقطع الغيار.
في  الطاقة  لهيئة  المشتركة  الرئاسة 
مقاطعة الجزيرة وكذلك المسؤولون 
أكدوا  لها  التابعة  الدوائر  في 
يضمن  بما  مهامهم  ألداء  استعدادهم 
للمواطنين.  الالزمة  الخدمات  تأمين 
كما ناشدوا األهالي االلتزام بالقوانين 
يتعلق  فيما  خاص  وبشكل  واللوائح 
للكهرباء  القانوني  غير  باالستجرار 
وكذلك االلتزام بقوانين الجباية ودفع 

المترتبات المالية.
زوزان إبراهيم

الشبيبة والفيدرالية
الفيدرالية هي أساس وضمان حقوق 
ضمانة  أنها  كما  بأكمله,  الشعب 
اإلمكانيات  المشترك حسب  للتعايش 

المتوفرة. 
الفيدرالية تضمن حرية اللغة والمعتقد, 
واآلشور  والسريان  والعرب  الكرد 
والتركمان,  واألرمن  والججان 
خالل  من  تتوحد  الشعوب  هذه  كل 

الفيدرالية.
 

الديمقراطية  سوريا  تتجسد  أنها  كما 
سوريا  شمال  فيدرالية  خالل  من 

ومعرفة واقع روج افا .
شمال  في  الديمقراطية  الفيدرالية  إن 
لكافة  مشروع  نواة  هي  سوريا 

المنطقة, 
الحياة  في  للمرأة  ضمانة  وأيضاً 
الحرة والمتساوية لتكون المرأة أهالً 

لكفاحها .
حقوق  تكون  الفيدرالية  خالل  من 

جميع الفئات فوق كل اعتبار 
كما أن الفيدرالية طريق النضال ضد 
هي  الفيدرالية  والعبودية.  االستغالل 

ميراث لشهدائنا فلنكن أهالً لها 
الفيدرالية  في  الشبيبة  دور  ولمعرفة 
وما مدى تفعيل الفئة الشابة في طريق 
أجرْت  إليها  وسعيها  الديمقراطية 
حواراً  الديمقراطي  االتحاد  صحيفة 
باران   ycr منسقيه   في  عضو  مع 

دمهات 
ماهية  عن  باران  تحدث  البداية  في 

الشرق  به  يمر  الذي  الحالي  الوضع 
موّضحاً  وباألخص سوريا,  األوسط 
نرى جميع  حقيقية  حيث  ازمة  أنها 
تلعب  والطامعة  المتسلطة  الدول 
دورها العدائي في الساحة المزدحمة 
بالعراك, والتنافس قائم على من هو 
األسبق بفرض مطامعه على سوريا 

في الوقت الحالي. 
الوضع  استغالل  خالل  من  إنهم 
يقومون  سوريا  به  تمر  التي  الحالي 
برسم خارطتهم الطامعة, على حساب 
التي  الكادحة  فئاته  بجميع  المجتمع 

تعيش ببساطة وتنظّم حياتها بنفسها.
كما واصل باران حديثه :إننا كشبيبة 
كي نلعب دورنا الرئيسي في التصدي 
وطننا  نحمي  و  الطامعين  لهؤالء 
وأنفسنا, يجب أن نفّعل طاقاتنا حسب 
نقوم  المنظم,بذلك  الشعب  حقيقة 

بإفشال مؤامراتهم ضد مجتمعنا.
كما تعلموا فإن نظام الدولة المتسلطة 
بأسلوبها  الشعب  تدير  كانت  التي 
واحد  ودين  واحد  أي علم  التوحدي, 
واحد,  تاريخ  حتى  واحد  ولسان 
وذلك من أجل التحكم والتسلط بشكل 
تستطيع فيه الدولة استغالل المجتمع. 
وإن تخلّص مجتمعنا من هذه الذهنية 
كثيراً  ووقتاً  كبيرة  جدارة  يتطلب 
تنظيم  كيفية  في  ومهارة  أيضا, 
المجتمع بأسس ومفاهيم مغايرة تماما 
مر  على  تربّواعليها  التي  للذهنية 

سنوات .

ولهذا فإن دور الشبيبة كبير في هذه 
هذه  تغيير  في  الحساسة  المرحلة 

المسار الخاطئ. 
هللا  عبد  القائد  براديغما  بحسب  
أوجالن فإن المشكلة األساسية ليست 
عن  الجمهورية  رئيس  يتنحى  بأن 
المشكلة  الحكومة,  أوتتغيّر  مكانه 
األساسية هي نظام هذه الدولة بذاته.

األسلوب  هي  الحقيقية  المشكلة 
في  عليه  الدولة  تقوم  الذي  الخاطئ 

إدارة المجتمع .

المجتمع  لخالص  نسعى  فإننا  ولهذا 
ونريد  الحكم  في  األسلوب  هذا  من 
صحيح  طريق  إلى  تحقيقالوصول 

ولصالح المجتمع .
لنا  كشبيبة  بأننا  باران  حديثه  وتابع 
تاريخنا في التضحية والتحرك بروح 
ديناميكية  كقوة  نقوم  وفعالة,  شابة 
أن  ونريد  وحمايته  مجتمعنا  لخدمة 
الفيدرالي  النظام  في  دورنا  نلعب 

الديمقراطي 
الفيدرالية  ومن أجل ذلك فإن إعالن 
الراهن هي  الوضع  في  الديمقراطية 
الدولتية  الذهنية  مواجهة  في  خطوة 
المحو  من  للحد  وخطوة  المتسلطة, 

الثقافي لهذا المجتمع .
الطريق  هي  الديمقراطية  الفيدرالية 
المؤكد والحل األمثل إلرجاع كرامة 
وخطوة  المقهور,  المجتمع  وحقوق 
شعب  مع  وذلك  الحرية,  نحو  كبيرة 

وعربها  كردها  من  بأكملها  المنطقة 
فجميعهم  وتركمانها,  وسريانها 
يخطون سويا نحو خطوات الحرية, 

ولهذا فنحن كشبيبة نسعى ألن نكون 
قياديين لهذا الطريق نحو الحرية عن 

طريق الفيدرالية الديمقراطية. 
إن الشبيبة تقوم بإثبات نفسها في هذا 
المسار ونقش بصمتها بهويتهم الشابة 
الفعالة من خالل رغبتهم في البقاء في 
الفيدرالية وليس  الريادة في ممارسة 

في مجال الحماية فقط. 
نّوه أيضا باران بأن الفئة الشابة منذ 
سوريا  وشمال  آفا  روج  ثورة  بداية 
تخطو خطوة خطوة مع الثورة بجميع 
المجاالت, من حماية الوطن إلى أن 
وصلوا إلى مرحلة إثبات شخصيتهم 

في النظام الديمقراطي .

الشبيبة  تقوم  األساس  هذا  وعلى 
الفيدرالية  في  أكثر  دورها  بتقوية 

الديمقراطية .
الشباب  لجميع  بندائه  باران  واختتم 
والشابات في شمال سوريا وروج آفا 
أوال  أنفسهم  يحرروا  بأن  كردستان 
يغتّروا  ال  أن  و  البعث,  ذهنية  من 
يسعى  بأنه  ادعى  الذي  بالطرف 

للحرية كالمعارضة الحالية, 
الفيدرالية  ُخطا  على  يسيروا  وأن 
األصح  الطريق  ألنها  الديمقراطية 
من  المجتمع  لخالص  واألفضل 
وأن  والعبودية,  التسلط  أنواع  كافة 
أن  ,بل  لخالصهم  أحدا  ينتظروا  ال 
يسعوا بأنفسهم لنيل حريتهم والعيش 

بشكٍل يليُق بإنسانيتهم .
زوزان ابراهيم 
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67 فكرآراء

بصراحة

صالح الذين مسلم

الواقع واإلعالم المأجور
 

دلبرين فارس

الحقيقة  عن  يبحثون  ممن  الكثير   
ضحوا بأنفسهم في سبيل ايصال الواقع 
كما هو، وكانوا رواداً وشهداًء للكلمة 
الصورة  وأصحاب  الحرة  الصادقة 
أقالمهم  للحظة  يخذلوا  لم  الحقيقية، 
وعدسات كاميراتهم، بل الحقوا الخبر 
ليكونوا  الموت،  أزقة  في  (الحقيقة)  
منبراً وشعلةً وصوتاً للشعوب القابعة 
تحت نير المستبدين وتجار البشر، من 
هنا يُعُد اإلعالم أحَد األعمدة األساسية 
عليها،  الراهنة  السياسة  ترتكز  التي 
ولقد تطور كثيراً في شكله ومضمونه 
وجوهره حتى أضحى عين المجتمع، 

لها دوٌر كبيٌر في بناء الفرد والمجتمع، 
خالقةً  قوةً  اليوم  اإلعالم  أصبح  لقد 
لكل  التاريخ  وسجل  حياً،  وضميراً 
النشاط اإلنساني، ولم يفقد اإلعالم أبداً 
دوره أو أهميته خالل أي مرحلة من 
وتبلور  تطور  وإنما  التاريخ،  مراحل 
تقنيات وآليات جديدة وحديثة،  وتبنى 
ليظل شاهداً على العصر ومنبر بناٍء 

للفكر الحر والديمقراطية والعدالة.

ولو بحثنا بقليٍل من العمق في التاريخ 
اإلعالمي فسنجد إن اإلعالم  كان أحد 
الدعائم األساسية لألنظمة والمؤسسات 
استخدامه  البعض  أساء  والثورات، 
والعنصرية  الكره  ثقافة  لنشر  كألٍة 
كمنبٍر  استخدموها  وآخرون  والفتنة، 
وتحويل  السلطة  فكر  وتحجيم  لتنمية 
الجمهور المقابل (الشعب) إلى مجرد 
أو  تبثه  ما  تتلقى  الماشية  من  قطعاٍن 
وتسير  اإلعالمي  المنبر  هذا  تخذيه 
ذات  أنه  يفترض  والذي  بمقتضاه، 
ويذيع  يبث  بات  الذي  مصداقية، 
وينشر طوال الوقت أفكاراً بعيدةً عن 
للحقيقة،  ونافذٍة  كمنبٍر  اإلعالم  قيم 
أليديولوجيات  الترويج   عكس  على 

دوغمائية عنصرية قوموية متطرفة، 
للشائعات  والترويج  التضليل  تهدف 
واألكاذيب لصالِح طرٍف ضد طرٍف 
البعض،   تمثل  التي  القيم  هي  كانت 
فقد  ذلك  على  األمر  يقتصر  ولم 
أصبحت تمول وترعى منابَر تكفيرية  

تحريضية لإلرهاب ولإلرهابيين.

القنوات  من  العديد  إلى  نظرنا  فلو 
اإلعالمية  في وقتنا الراهن لنرى أنها 
تقوم من خاللها جهاز إعالمها المسيس 
و المأجور، ببث مواد وفقرات إعالمية 
والزيف  الكذب  هدٌف سوى  لها  ليس 
األنظمة  تخدم  ألجندات  والترويج 
الجائرة وعصاباتها اإلرهابية، وتمجد 
الديكتاتورية واالستبداد ، وتوجه سهام 
الرذيلة، مستخدمةً األكاذيب جنباً إلى 
جنب مع الحقائق، مروجةً للزيف أكثر 
من الحقائق في مزيٍج خبيٍث وماكر، 
فهم يمتهنون هذه األساليب بكل إتقاٍن 
من  جزًء  أصبحت  حتى  واحتراف 

ثقافتهم وعاداتهم الفطرية.  

آفا  روج  في  الحالة  أن  المؤكد  ومن 
ليست بمنأى عن تلك الِسهام الِعدائية، 

المشوهة  اإلعالمية  والحروب 
آفا  روج  في  يحصل  فـما  والمضللة، 
مقارنةً مع ما كان متوقعاً، أو مخططاً 
وغرائزهم  اآلخرين  أجندات  وفق  له 
كل  وقلب  عكس  قد  القذرة  الفطرية 
الموازين،  فـ(روج آفا) بوزنها الثوري 
والسياسي واالجتماعي والثقافي، وما 
تقدمه من نموذج للتعايش والبناء في 
ظل الدمار والقتل الحاصل في سوريا، 
وحالة الصراع في المنطقة عموماً ثار 
أحقاد وضغينة  الكثير من السالطين 
و  النفوس  ضعاف  والمأجورين 
ناهيك  الخارج،  ومرتهني  مرتزقي 
القامعة  الديكتاتورية  األنظمة  عن 
أو  ثورية  حالٍة  أي  من  تتروع  والتي 
في  يهز عروشهم،  ديمقراطٍي  تحوٍل 
محاوالت  المأجور  البائس  إعالمهم 
الدور  من  والتقزيم  للتقليِل  فاشلةٌ    ٌ
الريادي للقوى الديمقراطية المتوائمة 
والتي  آفا،  روج  في  والمتراصة 
تلك  وامالءات  لمشاريع  تخضع  لم 
ثار  الذي  الوحيد  األنظمة، هذا األمر 
حقدهم وكيدهم ضد أي تحوٍل ثورٍي 
حٍر شعبٍي في روج آفا وفي المنطقة 
الثورة  انطالقة  ومنذ  هم  عموماً، 

ومنابرهم  وسائلهم  وبكل  يشنون 
تدخلهم  رغم  شعواء،  إعالميةً  حرباً 
العسكري والسياسي السافر إلى جانب 
اإلرهابية  الجماعات  مع  التواطؤ  
هنا  التواطؤ،  وأصناف  أشكال  بكل 
الذكاء،  من  لكثيٍر  األمر  يحتاج  ال 
فنظرةٌ سريعةٌ على بعض الفضائيات 
التي  تلك  خاصة  اإلعالمية  والمنابر 
تدعي الوطنية والمصداقية،  يمكن من 
فهي  بسهولة،  ذلك  استشفاف  خاللها 
تعج بالكثير من اآلالت اإلعالمية التي 
تضع نصب عينيها زرع بذور الفتن 
والضغينة، راسمةً صورة للواقع من 
خيالها المأجور، وانطباعاً  يكاد ينافي 

الحقيقة شكالً وموضوعاً.

بمنظومة  اآلخرين  تعريف  أن   
بعيٌد  وثقافية،  وفكرية  حرة  إعالمية 
المأجور  اإلعالم  نهج  عن  البعد  كل 
مضاٌد  إعالٌم  الغالب  في  هو  والذي 
له مهمةٌ وهدٌف وغاية، ينشر الوقائع 
االدعاءات  يفتري  كما يطلب منه، و 
كأصحابها،  نتنة  توجهاٍت  يغذي  و 
هو  فهذا  واالقتتال  للتطرف  ويشجع 

المطلوب منهم.

الُمثَقَّف والمسقَّف )2-1(

سليمان محمود

ما ُعدُت أؤمُن بكلِّ المعاييِر الكالسيكيِّة 
والتعريفاِت الّسابقِة للُمثقِّف.

عادْت  ما  الثورة-  زمِن  في  الثقافةُ- 
تقتصُر  أو  الدراسّي,  بالمستوى  ترتبطُ 

على األكاديمّي.
المثقفين  من  الكثيَر  إّن  يقوُل  الواقُع 
لم  المجاالِت  ُمختلِف  في  والمبدعين 
يحصلوا على مؤهٍّل علمّي أو دراسّي.

ُمعيّنٍة  فئٍة  على  الثقافِة  احتكاَر  وإّن 
االختزاِل  من  نوٌع  هو  الناِس,  من 
على  والوقوف  ُمراجعتَهُ,  ينبغي  الذي 
شموليّة  أكثَر  منظوٍر  ضمَن  التعاريِف 

وأوسُع أُفقاً، فليَس كلُّ ُمتعلٍّم ُمثقٌّف. 
الُمثقُف هو َمن يستوعُب ثقافةَ مجتمعِه 
بالمسؤوليِة,  الفائِق  الوعي  من  بدرجٍة 
تعميِق  في  يُساهَم  أن  من  يُمّكنهُ  الذي 
لبناِء  جماعتِه  وتحريِك  اإليجابيّاِت, 

ُمجتمعِه وبيئتِه.
المعرفِة  تنّوَع  امتلَك  َمن  المثقُّف  ليَس 

وِسَعةَ االطاّلِع.
 الثقافةُ الحقّةُ ليسْت فقط َكّماً هائالً من 
ُمتحّضٌر, وذهٌن  المعلوماِت, بل سلوٌك 
 , فكريٌّ تسامٌح  شاملةٌ,  رؤيةٌ  ُمتفتٌّح, 

واطالٌّع على ثقافاِت النّاس.
حضاريٌّ  سلوٌك  هي  برأيي,  الثقافةُ 
إنسانّي,  بفعٍل  ٌج  ُمتوَّ راٍق  ومعرفٌي 
وال يصحُّ لنا القول بأّن هناَك ثقافةً بال 

سلوك.
يُحلَّل  أن  هُ  همُّ اجتماعّي,  ناقٌد  المثقُّف 
أفكاِر  تطويِر  على  ويساعَد  األموَر, 
المجتمِع ومفاهيمِه الّضروريِّة، إنهُ الذي 
يملُك قَدراً من الثقافِة تُؤهّلهُ على النظرِة 

الشموليّة واإلبداع.
نحَو  الُعليا  بالُمثُِل  المؤمُن  هو  المثقُّف 
كلُّ  هو  وإنسانيّتِه،  ومجتمعِه  وطنِه 
يقبُل  ال  وضميٍر  يقٍظ  وجداٍن  صاحِب 
الهواَن الواقَع عليِه أو على أبناِء وطنِه.
جيّداً  ثقافتَهُ  يتمثُّل  َمن  هو  المثقُّف 
عوامَل  عنها  يدفُع  وَمن  وسلوكاً,  فكراً 

االنهزاِم الداخلّي والخارجّي.
األّمة  آماِل  مع  الُمتحّرُك  هو  المثقُّف 
الُمنفتُح  ومفاهيمها,  وقيمها  وتطلُّعاتها 

على كّل الثقافات القديمِة والُمعاصرة.
هو الذي يتبنّى الحريّةَ والعدَل, ويُخاطُب 

بما  كالً  أيضاً,  ونُخبَهم  الناِس  جماهيَر 
يناسبهُ.

الخطيرِة,  بالمسؤوليّة  يشعُر  الذي  هو 
فيتمثُّل دوَر النبّي ال دوَر الفيلسوف.

المثقُّف هو عدُم المتعّصِب أو المتشّدد, 
رؤيٍة  أو  وحيدٍة  بثقافٍة  الُمقيّد  وغير 

ُمقّدسة. الُمتعلُِّم هَو َمن يكوُن كذلَك.
بالضرورِة  الُمتخّصُص  هو  الُمتعلُّم 
وفكٍر  رسمّي,  منهٍج  واحد,  مجاٍل  في 

ُمقولَب.
المتعلُّم يصعُد رأسيّاً في تخّصٍص وحيٍد, 
ضيٍّق  لفكٍر  بالضرورِة  االنتماِء  دوَن 
يحدُّ من قُدرته على التحليِل واالستنتاج.
يُصبُح الُمتعلُّم ُمثقفاً إذا خرَج من شرنقِة 
ص, وانفتَح على كافّة المصادِر  التخصُّ
وتأثَّر  واألفكار,  واآلراء  والمعارِف 

سلوكيّاً بهذا التحّوِل.
الجامعِة  من  تخّرَج  َمن  كّل  ليَس  إذاً.. 
يُعتبَُر ُمثقّفاً, وليس كّل َمن كسَب معارَف 
من  كلُّ  وليس  ُمثقفاً,  كثيرة  ومعلومات 
تعلَّم وقرأ الكتَب ُمثقفاً, ومع ذلَك قد تجُد 
فالّحاً مثقفاً, وال نقوُل عن الُمدّرِس في 

الجامعِة أنهُ ُمثقّف.
إنما المثقُف الحقيقّي هو كّل َمن لهُ تفكيٌر 
الُمسلّماِت  عن  به  يكشُف  نقدّي,  علميٌّ 
والبديهيّاِت الّزائفة الّسائدة في المجتمِع, 
ويطرح الُحلوَل ويعتمد العقَل والمنطَق 

وقيوِد  والعواطِف  التحيِّز  عن  بعيداً 
اإلصالَح  أفكارِه  غايةُ  وتكوُن  السائِد, 
العاّمة  والمنفعةَ  والتطّور  والتصحيَح 
للمجتمع, وتقبَُّل اآلراء الُمخالفة بصدٍر 

رحٍب دوَن تشنُّج.
عن  كبيراً  اختالفاً  يختلُف  هو  وبذلَك 
الذين  المؤدلَجين,  الّشهاداِت  أصحاِب 
وهدفُهم  ُمعيّنٍة,  ألفكاٍر  يتعّصبون 

االنتصاُر لتلَك األفكار والّدفاُع عنها.
وراَء  ويسعى  علماً,  يتلقّى  المتعلُّم 
المعلوماِت التي تؤيّده في رأيِه والكفاح 

في سبيله.
يمتاُز بمرونِة رأيِه, واستعدادِه  المثقُف 

لتلقّي أيّة فكرٍة جديدٍة, والتأّمل فيها.
كثيرون,  بيننا  الُمتعلّموَن  لألسف, 

والمثقّفون قليلون.
يحتمُل  فال  الُغروُر  به  يبلُغ  المتعلُّم 
يكاُد  المثقَّف ال  لكّن  لرأيِه,  ُمخالفاً  رأياً 
المعياَر  ألّن  رأيِه,  صّحِة  إلى  يطمئّن 
ثابٍت  غيُر  اآلراء  به صحةَ  يزُن  الذي 
لديه. إنهُ يتّصُف بشجاعٍة فكريٍّة, يقتحُم 
السائدة,  األُطِر  كلَّ  ويكسُر  التابوهاِت, 
كاإلسفنجِة,  ويقرأُ  يسمُع  ما  يتلقّى  وال 
وال  كالببغاِء,  يقرأهُ  ما  يستظهُر  وال 
يعتمُد مثَل الَعواِم على األفكاِر الجاهزِة, 
بل يعتمُد التمحيَص والبحَث والتحّري.

هو  عقلَهُ,  يُلغي  ال  يقرأُ  حيَن  المثقُّف 

ليَس كاألعمى, وال يقُع ضحيّةَ األدلجِة 
والتغييِب.

عن  إذاً  يختلُف  الُمثقِّف  عن  الحديُث 
العالِِم،  حتى  أو  الُمعلِِّم  أو  الُمتعلِّم 
(الدَّور),  في  هو  بينهما  االختالُف 
ل  تحمُّ عليِه  ُمثقّفاً,  يكوَن  أن  أراَد  فَمن 

مسؤوليّته وأعبائها. 
إنّها كمسؤوليّة األنبياِء في مجتمعاتهم، 
فالنّاُس ما اتّبعوا األنبياَء لرسالِة معرفٍة 
جاؤوا بها وفهموها جيّداً, على العكِس 
هم ُحوِربوا وُرفِضوا في البدايِة, واُتّبِعوا 
عندما نجحوا في إيصال تلَك المعارِف 
ال إلى عقوِل الناِس وأسماعهم, بل إلى 

ضمائرهم وأرواحهم.
عن  بطبيعتِه  يختلُف  ال  المثقِف  عمُل 
ليبّدلوا  جاؤوا  الذين  الُرسِل  أولئَك 
انحطاطَ المجتمِع إلى ازدهاٍر وحضارٍة. 

المثقُف ليَس بعالٍِم يأتي ليقوَل الحقائَق.
أسباِب  إيجاد  في  تكمُن  مسؤوليّتهُ  إّن   
تنبيه  ومحاولة  مجتمعه,  انحطاط 
من  األسباب  تلَك  إلى  الغافل  المجتمع 
الموجودة  التناقضاِت  توضيح  خالل 
وعي  إلى  وإيصالها  المجتمِع  داخَل 

الناِس وأحاسيسهم.
ال  الذي  "الُمثقُّف  غرامشي:  يقوُل 
لقَب  يستحقُّ  ال  شعبِه,  آالَم  يتحّسُس 

المثقّف".  

سبيل الوصول إلى الحرية

بشيرة درويش

إّن المجتمعاِت عاشت تخبُّطاً ال مثيَل 
ظهور  بعد  الماضية,  السنين  عبر  له 
ظهور  من  ابتداًء  الرأسمالية  الهيمنة 
أنواع  فأشّد  اآلن،  إلى  األبوي  النظام 
تتعرض  التي  العبودية  هي  العبودية 
بشكل  الطبيعة  وانتهاك  المرأة  لها 

بربري.
في  اآللهة  دوَر  لعبت  التي  المرأة 
المهارات  وصاحبة  معينة,  مرحلة 
المجتمع  تدير  التي  واألربعة  المئة 
هي  والمجتمع,  العدالة  أساس  على 
اآلن تتعرض ألبشع أنواع الظلم منذ 

خمسة آالف عام, وتحولت ألرخص 
سلعة، وفقدت مكانتها المقدسة وُعِرف 
عنها بأنها وعاء لحمل الجنين والحفاظ 

على نسل العائلة.

لذا علينا أن نسأل أنفسنا، لماذا الرجل 
ومن  المجتمع  على  قوانينه  يفرض 
خالل التحكم بالمرأة, وهي التي تحمل 
مكانة مقدسة, فهي المضحية إلى أبعد 
وهي  حريتها,  نيل  سبيل  في  الحدود 
منذ  تخضع  والزالت  خضعت  التي 
واستبعادها  األبوية  السلطة  ظهور 
تعرضها  وإنما  فقط  كالجواري  ليس 
في  تباع  كما  والسبي  لالغتصاب 
في  تُستغل  أنها  كما  العبيد,  أسواق 
رحمة،  دونما  السياسية  األالعيب 
ليس هذا فحسب بل وصلت الحال بها 
هذه  نفسها  على  تقبل  أنها  درجة  إلى 
األمكنة  أحياناً, وفي بعض  األالعيب 
ُمجردةٌ  فقط,  والشكل  كالبدن  تُعرض 
التعبير  عن  وعاجزةٌ  المشاعر  من 
النظر  يجب  كياٌن  بأنها  نفسها  عن 
إليه ككائن حر، والبد من النظر إليها 

باحترام وحفظ كرامتها.
فالزواج واألسرة طيلة تاريخ المدنية 

الساللة  نموذج  تأثير  تحت  كانت 
كإيديولوجية  الرجل  هيمنة  وفرض 
رجولية, من خالل احتكارها وفرض 
امتالك  إلى جانب  السلطوية  القوانين 
وبقوة  المرأة  إلرادة  الهيمنة  هذه 
لتتخلى هي عن دورها كآلهة ويصبح 
قبضته  ويُحكم  الذكر  اإلله  هو  بذلك 
عليها, وبذلك يحكم على جميع مناحي 
الحياة. ووصل ذلك إلى األوج في عهد 
احتكارها  لتثبيت  الرأسمالية  الحداثة 
ومن  االجتماعية,  الهرمية  خالل  من 
وإظهارها  المرأة  عبودية  ضمنها 
براقة,  شعارات  تحت  ذلك  عكس 
واستغالل كدحها وبدنها أو استعمالها 
من  ليزيد  األعظمي  الربح  أجل  من 
أوروبا  في  جلياً  يظهر  وهذا  ربحه, 
العالقات  استغاللها وتفكك  من خالل 
مؤسسة  تفكك  وحتى  االجتماعية 
قيمة  من  ليحط  الزواج  أو  األسرة 
وهذا  هيمنته,  وفرض  أكثر  المرأة 
الظاهرة  الفوضى  خالل  من  واضح 
واستغاللها  الشرقية  المجتمعات  في 

لدورها في الغرب.
بهذا  الوضع  يستمر  أن  يستحيل  لذا 
الشكل, ألن أي مجتمع ال يأخذ بدور 

المرأة فهو مجتمع يفتقد إلى العدالة.
ألنها ليست أداة إلنجاب األطفال فقط 
ووضعها تحت عبء السخرة فهذا هو 

الموت بعينه.
نفسها  إصالح  األنظمة  على  لذا 
الشبيبة واستغالل  وعدم تهميش دور 
المرأة، وعلى المرأة أيضاً القيام بثورة 
نسائية من أجل التخلص من عبوديتها 
عادٍل  بشكٍل  الحياةَ  الرجل  ومشاطرة 
بمشاركة  يبدأ  اإلصالح  ألن  وحر، 
المرأة في كافة الميادين وال يمكن أن 
أصالً  العيش  أو  حياتاً  الحياة  نسمي 

دون ذلك.

فكما كانت الثورة النيوليتية هي األولى 
وال  الحضارات,  ومهد  القمة  وفي 
زالت البشرية تستفيد منها, البد اآلن 
أن تقوم بثورة ذهنية كما تفعل  أيضاً 
القوات النسائية في الـ YPJ والتصدي 
للفكر المتطرف المتمثل بداعش, ليس 
األصعدة  جميع  على  بل  فحسب  هذا 
وإيديولوجية  فكرية  ثورتنا  تكون  أن 
وحل  المشاكل  جميع  على  للقضاء 
صقل  خالل  من  العالقة  القضايا 
إلى  وإيديولوجياً،  فكرياً  الشخصية 

جانب تحريك كل ما هو حولنا ابتداًء 
بما  بالمجتمع  ومروراً  الشخصية  من 
عليها  والحفاظ  البيئية  الجوانب  فيه 

دون استغاللها أو احتكارها.
مع  مريرة  تجربة  لنا  الكرد  ونحن 
األنظمة الحاكمة لكردستان, وخاصة 
آفايي كردستان  اآلن ونحن في روج 
ُمِرَسْت علينا العقلية الشوفينية في ظل 
ولحسن  اآلن  أما  الحاكم,  البعث  حكم 
الحظ بعد ثورة (19 تموز) عشنا ثورة 
والتي  مناطقنا  في  الحقيقي  بمعناها 
الذاتية)  (اإلدارة  بمشروعها  أثبتت 
الجميع،  بمساواة  الرائد  الفكر  إحياء 
والعيش على أساس أخوة الشعوب كالً 
متكامالً ليكون نواةً للفدرالية في عموم 

سوريا وينال الجميع حقوقهم.
ونصبح بذلك حلقةً متكاملةً تسير على 
بحقوقنا  المساس  دون  المسار  نفس 
الشخصية أو القومية، بل على العكس 
بألوانه  الوطني  النسيج  ليكتمل  تماماً 
وكلما  االحتكار,  عن  بعيداً  الزاهية 
اقتربنا منه يزداد بريقاً ولمعاناً ونحن 
الحرية  نحو  خطواتنا  بأن  واثقون 
أقدامها والعدالة والحرية باتت  أثبتت 

قريبة. 

صطفى عبدي
إلى  الصعود  الديمقراطي  االتحاد  حزب  استطاع 
واجهة األحداث التي تتصدر المشهد السوري كأحد 
نفسه  فرض  والذي  للجدل،  إثارةً  األطراف  أبرز 
بقوة في تطورات األحداث الجارية مع غياب أية 
بوادر حل جدية توقف الحرب واالقتتال في سوريا 
إلى  وقتل شعبه،  النظام قصف  فيها  يواصل  التي 
جانب تشتت المعارضة التي مارست هي األخرى 
مناطق  في  اإلنسان  لحقوق  جسيمةً  انتهاكاٍت 
سيطرتها، وارتباطاتها مع أطراف دولية تساهم في 
تعقيد الوضع المتأزم أصالً خدمة لمخططاتها دون 
أن نغفل دور جبهة النصرة التي ترفض المعارضة 
االنفكاك عنها، وتنظيم الدولة االسالمية (داعش) 
ضمنياً  المعارضة  من  عدة  أطراف  تتقبله  الذي 
وليس  النظام  إلسقاط  قامت  ثورتهم  أن  معتبرين 

محاربة الدولة اإلسالمية.
النشأة  حديث  حزب  الديمقراطي  االتحاد  حزب 
أعلن عن  الكردية األخرى،  مقارنة مع األحزاب 
تشكيله في العام /2003/ وارتفعت شعبيته ليصبح 
أحد أبرز األحزاب الكردية في سوريا وبشكل خاص 
بعد ثورتها، وال سيما بعد ازدياد نفوذ وعدد مقاتلي 
وحدات حماية الشعب التي تتهمها العديد من القوى 
بأنّها الذراع العسكري لحزب االتحاد الديمقراطي، 
تتجاوز  أعدادهم  أّن  قادته  تصريحات  تؤّكد  حيث 
ال 50 ألفاً أثبتوا جدارتهم وقّوتهم في الوقوف في 
وجه التنظيمات المتطرفة ومنها الدولة اإلسالمية 
خاضها  التي  المعارك  من  الكثير  في  وهزيمتهم 
والشدادي  الحسكة  إلى  كوباني  من  بدءاً  ضدهم 
وتل ابيض وسد تشرين وحلب ومنبج، إضافة إلى 

معاركه ضد النظام السوري.
مع  ترافق  الوحدات  لهذه  العسكري  الصعود  إّن 
على  قدرته  خالل  من  السياسي   PYD صعود 
ضبط المناطق التي يديرها سياسياً، وأمنيّاً وخدميّاً 
المدن  إلى  واالستقرار  الحياة  إعادة  على  وقدرته 
توّدد  في  مهماً  دوراً  لعب  ما  يحّررها، وهو  التي 
الغرب إليه، وخاصة مع فشل المعارضة السورية 
سيطرتها،  مناطق  في  استقرار  أّي  تحقيق  في 
وتشكيل  مؤسسات  بناء   PYD حزب  فاستطاع 
مجالس مدنية، وإدارية بمشاركة مكونات المنطقة 
في الشمال السوري التي سماها غربي كردستان أو 
روج آفا، كما وأن القوات العسكرية المحسوبة عليه؛ 
الواليات  أكثر شركاء  الشعب هي  وحدات حماية 
المتحدة فاعلية في الحرب على داعش الذي زار 
وأقيمت  كوباني،  مرة  من  أكثر  مسؤوليهم  كبار 
عدة مطارات لهم في مناطق سيطرتها، ومع ذلك 
فإّن تركيا تعتبرها جماعة إرهابية بسبب صالتها 
المزعومة بحزب العمال الكردستاني الذي يطالب 

بالحكم الذاتي للكرد في تركية.
أواخر  الديمقراطية  سوريا  قوات  تأسيس  وأدى 
إلى  رسميّاً  عربية  فصائل  انضمام  إلى   2015
تدعمها  التي  الحملة  في  الشعب  حماية  وحدات 
الواليات المتحدة على داعش وهو من االعتبارات 
المهمة التي مهدت دخول هذه القوات مناطق تقطنها 

أغلبية عربية.
تأسيسه  منذ  الديمقراطي  االتحاد  حزب  تعّرض 
فروع  قبل  أمنيّة من  قمع ومالحقات  إلى حمالت 
وتم  محظوراً،  نشاطه  وكان  السورية  المخابرات 
اعتقال أكثر من 2000 شخص من أعضائه، بينهم 
العشرات من القياديين، وظل عناصره مالحقين وتم 
اعتقال العضو األسبق في مجلس الشعب السوري 
أوسمان دادالي من قبل األمن الجوي في كوباني 
تحت  تصفيته  وجرت   PYD قادة أهم  من  وكان 
التعذيب في حلب، كما وتمت مالحقة صالح مسلم 
الزعيم الحالي للحزب والذي تمكن من الفرار قبيل 
فاعتقلت  كوباني  في  منزله  مداهمة  من  ساعات 

زوجته عائشة أفندي.
العربي وهبوب رياح  الربيع  ثورات  اندالع  ومع 
لالستفادة من  التغيير وجد PYD الظرف مناسباً 
إعالمه  وسّخر  الثورات،  بهذه  فرّحب  األوضاع، 
للدعوة للثورة ضد النظام وجعل قنواته التلفزيونية 
واستضاف  السوريين،  المعارضين  بتصرف 

العشرات منهم ضمن فقرات البث باللغة العربية.
وشكلت انطالقة الثورة السورية في آذار 2011، 
تنفّس الصعداء  الذي  نقطة ارتكاز مهمة للحزب، 
ذلك  قبل  كان  وان  بالتظاهر،  لعناصره  وأوعز 
بالحقوق  تطالب  مسائية  تظاهرات  ينظّم  التاريخ 
يصفونه  كانوا  بما  ونّدد  للكرد،  والقومية  الثقافية 
المؤامرة الدولية التي أّدت إلى اعتقال زعيم حزب 
العمال الكردستاني عبد هللا أوجالن من قبل تركية 
وكان لسوريا دور في ذلك، وكانت تطالب باإلفراج 
المناضل  قتل  بجريمة  ونّدد  الكرد،  المعتقلين  عن 
أوسمان دادالي في السجن والذي تحولت جنازته إلى 
تظاهرة كبيرة شارك فيها اآلالف من أبناء كوباني، 

ورفعت فيها شعارات مناهضة للنظام الذي غاب 
عناصره تماماً عن مراسيم التشييع.

المدن  في  النظام  ضد  التظاهرات  أولى  أن  رغم 
الكردية انطلقت في أوائل نيسان من قبل مجموعات 
شبابية، لكن أنصار حزب PYD سبقوهم بتظاهرات 
خرجت منذ أوائل أيام الثورة، وإن كانت بشعارات 
”التنسيقيات“.  تنظمها  كانت  التي  عن  مختلفة 
الكردية  المدن  مختلف  شملت   PYD فتظاهرات 
في الجزيرة، وكوباني وعفرين وامتدت إلى حلب 
حيث كانت تنظم في الشيخ مقصود تظاهرات سبقت 

تظاهرات األحياء األخرى بأشهر.
الجمعة  يوم  بالتظاهر في   PYD يلتزم أنصار لم 
المدن  التظاهرات في  بشكل دائم كما جرت عادة 
السورية، ولم يلتزم أيضاً بشعاراتهم، وكان ينشر في 
إعالمه أن هذه المظاهرات بقيادة االخوان المسلمين، 
ويسعون إلى إقامة نظام حكم إسالمي، وكان يتهمها 
بأنها تحمل طابعاً جهاديّاً وترفع األعالم التركية، 
إليه،  الكرد  ينظر  الذي  أردوغان  وصور رئيسها 
كنظرة العرب إلى إسرائيل، وفي 20 نيسان 2011 
الكردية  المدن  في  تظاهرات   PYD أنصار نظم 
تحت اسم جمعة ”هنا كردستان“ رافعين شعارات 

أطلقوا عليه ”ثورة روج افا“.
في 19 تموز 2012، وتزامناً مع عقد أولى جوالت 
جنيف،  في  والمعارضة  النظام  بين  التفاوض 
أعلن أنصار PYD انتصار ثورتهم ضد النظام، 
وتمكنوا خالل 48 ساعة من السيطرة على مفارزه 
األمنية، والخدمية في غالب مدن الجزيرة، وكوباني 
وعفرين رافعين العلم الكردي على تلك المقرات، 
هذه التطورات تم التمهيد لها قبل أشهر، حينما بدأت 
خاليا الحزب بنشر قواته األمنيّة في المدن الكردية، 
وقامت بوضع حواجز داخل األحياء، وفي مداخل 
ومخارج المدن بدون أن تسجل أيّة حاالت تصادم 

مع النظام الذي انكمش إلى داخل مقراته.
وتمكن PYD تدريجيّاً من ملء الفراغ األمني الذي 
خلفه رحيل النظام وركز على تنظيم المجتمع لنفسه 
وبناء مؤسساته المتعددة بدءاً من بناء قّواته األمنية؛ 
”اآلسايش“ والعسكرية؛ ”وحدات حماية الشعب“ 
والتي كانت دعامة حماية ضد االعتداءات المتوقعة 
من قبل النظام، لكن ما ظهر الحقا أثبت أّن فصائل 
المعارضة السورية المسلحة هي التي بدأت بشّن 
هجمات ضد المنطقة الكردية خاصة، وأّن وحدات 
الحماية لم تقبل االنخراط في حروبهم ضد النظام، 
أو ضد بعضهم بعضاً، وفضلت العمل منفرداً في 
أّي  بيد من حديد  حماية مناطق سيطرتها ضاربة 

تواجد عسكري خارج تنظيمها.
إّن الصعود العسكري واألمني لحزب PYD والذي 
أي  عنها  غاب  التي  السورية  للمعارضة  يرق  لم 
سياسي،  صعود  رافقه  لألقليات  مطمئن  خطاب 
اإلعالمية،  شبكاته  تطوير  على   PYD فعمل 
الدول  في  الدبلوماسية  عالقاته  وتوسيع  المحلية 
األوربية وبدأ مصطلح غربي كردستان يأخذ مكانه 
العربية  الفصائل  أّن  حتى  والتداول،  اإلعالم  في 
المتآلفة التي أعلنت حصار كوباني بدءاً من حزيران 
غربي  مصطلح  تداول  ”منع  بند  أدرجت   2013
كردستان“ في بنود االتفاق العشرة لوقف الحصار، 
في  أيضاً  وداعش  النصرة،  جبهة  شاركت  حينها 

المفاوضات.
بإعداد  البدء  عن  يتحدثون   PYD قادة  بدأ  الحقاً 
حتى  الكردية  المنطقة  في  الحياة  لتنظيم  دستور 
جاءت معركة سري كاني األولى، والثانية لتشكل 
المعارضة  بين  عميق  بشكل  العالقات  تأّزم  بداية 
انتهت  وأنّها  وخاصة   ،  PYD وحزب  السورية 
بانتصار عسكري كبير لوحدات الحماية على جبهة 
النصرة وأشقائها بعد معارك استمرت شهراً، ولتمتد 
األحداث إلى تل ابيض، حيث قامت الفصائل التي 
النصرة،  ”جبهة  وأبرزها  حينها  تحكمها  كانت 
تطهير  بعملية  الشام“  أحرار  اإلسالمية،  الدولة 
الفصائل  تلك  واعتقلت  المدينة،  في  للكرد  عرقي 
المئات من الشباب، وهّجرت عوائلهم إلى الحدود 
التركية وبدأت بشّن هجمات على قرى ريف كوباني 
سياسة  تطبيق  مع  وعفرين،  والغربي،  الشرقي، 
فرض الحصار على المدنيين، وهو السالح الذي 

يستخدمه النظام ضد المدنيين أيضاً.
تناوب الجيش الحر، ثم جبهة النصرة، والحقاً الدولة 
اإلسالمية على الحرب على المنطقة الكردية وفرض 
الحصار عليها، والذي شمل الغذاء والدواء وحليب 
األطفال واعتقال المئات من الحركات المدنية حيث 
ال يزال مصير العشرات منهم مجهوالً حتى اليوم.

مشروع اإلدارة الذاتية تّم طرح مشروع ”اإلدارة 
من   2013 عام  صيف  في  الديمقراطية“  الذاتية 
على  وعرض  الديمقراطي  االتحاد  حزب  قبل 
األحزاب والحركات السياسية والشبابية والنسائية 
وعرب  كرد  من  المكونات  غالب  مستوى  وعلى 
وبعد  وغيرهم،  وشيشان  وأرمن  وآشور  وسريان 
العديد من النقاشات تم اإلعالن عن اإلدارة الذاتية 
مع  بالتزامن   ،2013 األّول  كانون  أواخر  في 
بين  الثانية من مفاوضات جنيف  الجولة  استئناف 
كمٍّ  ضمن  اإلعالن  جاء  إْذ  ومعارضيه،  النظام 
والسياسية  واألمنية  العسكرية  التحّديات  من  هائل 
واالقتصادية والخدمية، في ظل غياب شبه كامل 
لمؤسسات رسمية فّعالة على مستوى المنطقة، حيث 
تّم التنظيم اإلداري باختيار مجلس تشريعّي، ومجلس 

تنفيذّي، وتّم إنشاء الهيئات والمؤسسات التابعة لها 
بإمكانات  الحياة  وقطاعات  يمأل شتى جوانب  بما 
وحسب  تدريجياً  بالتمّدد  بدأت  حيث  متواضعة، 
احتياجات المجتمع الذي كان يعاني تهديداً مباشراً 
من الجماعات المتطرفة على كامل حدود المنطقة 
الكردية، فقد تّم إيالء الناحيتين العسكرية واألمنية 
االهتمام األكبر، ونجحت اإلدارة في سن قوانين، 
البلدية  االنتخابات  إجراء  تنفيذية وفي  وتشريعات 
المدارس  إلى  الُكردية  التعليمية  المناهج  وإدخال 
السورية  المعارضة  التعليم.رفضت  وتنظيم قطاع 
مشروع اإلدارة الذاتية واعتبرته يهدف إلى اقتطاع 
جزء من األراضي السورية، وخطوة نحو التقسيم، 
 PYD وقد تناغم موقفها مع موقف النظام، فيما ظّل
يصّر أنه يقدم مشروع حل ينهي األزمة السورية، 
ديمقراطياً، وشدد مسؤولوه مراراً  انتقاالً  تتضّمن 
ديمقراطية  سورية  ترسيخ  إلى  يسعون  أنّهم  على 
تعميم  على  ويعملون  آن،  في  ومتنوعة  موحدة 
نموذجهم لسورية المستقبل وفق قاعدة الجمهورية 

الديمقراطية واإلدارة الذاتية المجتمعية.
شكلت الحرب على كوباني أولى أهم تحديات هذه 
اإلدارة، وال سيما وأّن داعش خطط لها بدعم من 
دول إقليمية إلفشال هذا المشروع، ليشكل انتصارها 
انتصاراً  كردستان  وإقليم  المتحدة  الواليات  بدعم 
للمشروع الكردي في سوريا، وهو االنتصار الذي 
بدأ من حدود كوباني، ووصلها بالجزيرة بتحرير تل 
أبيض، والتي شكلت أولى ركائز بناء اإلقليم الكردي 
في سوريا، ثم التخطيط لربطه بعفرين من خالل 

معارك غربي الفرات التي تجري حالياً.
وترافق صعود دور الكرد في سوريا بارتفاع حدة 
شوفينية اإلعالم الثوري، ومواقف نخب المعارضة 
السورية، التي كانت تتصاعد مع خبر تحرير أيّة 
مدينة سورية وتخليص أهلها من داعش، باتهامات 

التطهير العرقي واالعتقاالت والحرق والنهب.
مجلس سوريا الديمقراطية

تأسس مجلس سوريا الديمقراطية بعد دعوة وّجهتها 
الديمقراطي بعقد مؤتمر لعدد من  حركة المجتمع 
أطياف من المعارضة السورية تحت شعار ”معاً 
مدينة  في  وديمقراطية“  حرة  سورية  بناء  نحو 
تأسيس  تّم  حيث   9/12/2015 بتاريخ  ديريك 
المجلس تزامناً مع انعقاد مؤتمر الرياض للمعارضة 
السورية، والذي انبثقت عنه هيئة عليا للتفاوض مع 

النظام الستئناف مفاوضات جنيف.
وأعلنت في نهاية أعمال المؤتمر عن والدة مجلس 
السياسية  ورقته  في  وجاء  الديمقراطية  سوريا 
سوري  ديمقراطي  وطني  سياسي  مشروع   “ إنّه 
يعمل على ضّم كّل المكّونات المجتمعية والكيانات 
السياسية في هذه المرحلة االستثنائية المصيرية“، 
اعتبر المؤتمر أيضاً مظلّة سياسية لقوات سورية 
الديمقراطية التي تشكل وحدات الحماية أكبر قوة 
ال  أنها  رغم  نفوذ  أكبر  وهي صاحبة  فيها  نيران 

تتصدر المشهد العام.
إعالن الفيدرالية

رغم أن تصريحات قادة حزب PYD كانت ترفض 
قامت  ما  سرعان  لكن  ضمناً،  الفيدرالية  مقترح 
المنسقية العامة لمناطق اإلدارة الذاتية بدعوة غالب 
المكونات والقوى السياسية واألحزاب والفعاليات 
المجتمعية في هذه المناطق وفي المناطق التي تم 
تحريرها مؤّخراً من قبل قوات سوريا الديمقراطية 
في (مناطق الشهباء) من أجل عقد اجتماع موسع 
للتباحث حول نظام إدارة مناطق روج آفا- شمال 
السورية  لألزمة  أنموذج حل  بمثابة  يكون  سوريا 
 16 يومي  مدار  على  مناقشات  وبعد  مستقبالً، 
نظام  تأسيس  على  االتفاق  تم   2016 آذار  و17 
سوريا،  شمال   – آفا  لروج  ديمقراطي  فيدرالي 
وانتخاب رئاسة مشتركة للمجلس، وهيئة تنظيمية 
تتألّف من 31 عضواً كلفت بإعداد عقد اجتماعّي، 
ورؤية قانونية سياسية شاملة لهذا النظام في مدة ال 
تتجاوز ستة أشهر.واكتسبت خطة الفيدرالية أهمية 
كبرى بعد أن حقق تحالف قوات سوريا الديمقراطية 
تقّدماً جديدا سريعاً باتجاه الغرب مؤّخراً باتجاه منبح 
ومنها إلى عفرين في آخر موطئ قدم لداعش على 

الحدود التركية.
ويقول قادة PYD: إّن االتحاد الفيدرالي سيصون 
يسمح  الذي  األمر  العرقية؛  الجماعات  كل  حقوق 
للتجمعات السّكانية بأن تحكم نفسها، وتمثّل نموذجا 
لتسوية الحرب السورية في نهاية األمر، ويتوقعون 
واإلقليمي  الدولي  الدعَم  المشروع  يكسب  أن 

والداخلي، باعتبارها فيدرالية مكونات.
بكّل حاٍل ال يُبدي الُكرد في سورية قلقاً بخصوص 
المستقبل. فهم يؤمنون بقدراتهم على كسب التّحديات 
معظمهم  يثق  السوريّة. حيث  األزمة  ُحلّت  ما  إذا 
أّن  يجدون  وهم  السياسة“.  ”لعب  على  بقدراتهم 
حصولهم على ”الفيدرالية، واإلدارة الذاتية“ حقٌّ 
وجود  وعدم  السياسية  الخالفات  ورغم  مشروع، 
االستقرار  يعيق  ما  هو  كردي   – كردي  اتفاق 
السياسي، فإن األحزاب الكردية متّفقة تماماً حول 
حّق الفيدرالية، كأول خطوة نحو استحصال كامل 
كردستان  من  األصغر  القسم  في  الكردي  الحق 
يؤمن  الطرح  هذا  أن  جانب  إلى  بسورية  الملحق 
السوري  المجتمع  ومكونات  أقليات  كافة  حقوق 

ويضمن وحدة سوريا واتحادها.

إلى أين يقود حزب االتحاد الديمقراطي الكرد في سوريا؟ 

الحداثة الرأسماليّة بين التصالح 
والمواجهة

القوى  بين  أشّده  على  التصادم  أضحى  لقد 
إلى  المتطلّعين  وبين  المتصاعدة  الديمقراطيّة 
وما  األوسط،  الشرق  في  الدولتي  النفوذ  إعادة 
التركيّة  والتنازالت  الشعواء  الحرب  هذه  كّل 
حساب  وعلى  الذروة  مرحلة  إلى  وصلت  التي 
الذي بات يعيش أسوأ الظروف  التركّي  الشعب 
في  الديمقراطيّة  التجربة  إجهاض  سبيل  في  إاّل 
الشمال السورّي، وهذا دليل راسخ على أّن هذه 
التجرية الديمقراطيّة خطٌر كبير على المنظومة 
الفاشستيّة التركية عبر تحالف القوميين األتراك 
التي  التركيبة  لتنشأ  األصوليين  واإلسالمويين 
احتضرت سابقاً عند العرب، ولّما تمت بعد عند 

الترك.
لهذه  النهاية  بداية  سيكون  التصادم  هذا  أّن  يبدو 
العقليّة التي لم تتناسب أبداً مع موزاييك الشرق 
بين  للصراع  ملعباً  باتت سوريا  األوسط، حيث 
القومويّة  الفاشستيّة  والقوى  الديمقراطيّة  القوى 
القوى  قوت  الصراع  تأجج  وكلّما  الدينويّة، 
الديمقراطيّة واستعادت عافيتها، وما خطاب ترامب 
بعد تولّيه الحكم إاّل رضوخ للقوى الديمقراطيّة في 
أميركا؛ رأس النظام العالمّي المهيمن، وما القبول 
بتسليح القوى الديمقراطيّة في الشمال السورّي إاّل 
بداية البحث عن آليات التوافق والحّل بين النظام 
أفرز  هنا  ومن  الديمقراطيّة،  والقوى  المهيمن 
التاريخ الممتد عبر القرنين  الشرق األوسط كّل 
تاريخها  تلّخص  دولة  كّل  وصارت  الماضيين، 
في هذه الحرب، وباإلمكان أن نرى عنواناً لكّل 
دولة إقليميّة، سواًء للدولة الروسيّة الضائعة بين 
إلى  تسعى  التي  إيران  أو  والالأخالق،  األخالق 
استعادة المجد الفارسّي، والدولة التركيّة الضائعة 
بين العلمانيّة والعثمانيّة والتي حسمت موقفها في 
إبادة القوميات غير التركيّة وصهرها في بوتقة 
الضياع القوموي التركّي، والدولة العربيّة الهّشة 
التي تتخبّط بين التمّسك بالعثمانيّة الجديدة وبين 
الفّجة  والليبراليّة  المحّمدّي،  اإلرث  إلى  التطلّع 
المطّعمة بالقومويّة، وأميركا التي تبحث عن الحّل 
التوافقّي لئاّل تخسر دورها في الشرق األوسط؛ 
األزمات  من  للخالص  لها  الوحيد  النجاة  طوِق 
الصناعويّة والبيئة، والتفاوت الفظيع بين الطبقة 

الرأسماليّة والمجتمع.
أنّه  على  اآلستانة  اجتماع  إلى  البعض  ينظر  قد 
خطر على القوى الديمقراطيّة، ومازالت بعض 
الدول ترى الحّل في هذه المعاهدات واالتفاقيّات 
الديمقراطيّة  التجارب  على  للقضاء  الدول  بين 
والقلم،  بالمسطرة  والجغرافيّات  المناطق  ورسم 
التي  الفاشلة  تجارب جنيف  من  تستفيد  لكنّها ال 
لم يتطّرق إليها المراقب الدولتّي بعين المتفّحص 
والمحلّل بدقّة، فسقوط هذه المعاهدات في الوقت 
بداية  مع  قّوتها  أوج  في  الدول  فيه  كانت  الذي 
اشتعال فتيل الثورة في غربّي كردستان التي كانت 
أضعف من اآلن لدليل على أّن الدول ستفشل أيضاً 
إن لم تلجأ للحّل التصالحّي على النموذج الترامبي.
أّن  ال يمكن أن نحلّل الوضع من خالل منظور 
الدول القوميّة وأّن الحداثة الرأسماليّة تبحث عن 
مصالحها فحسب، إنّما من خالل منظور أّن الحداثة 
الرأسماليّة تبحث عن حّل لها فحسب، تريد أن تُنقذ 
نفسها، فهي في تراجع وانهيار يوماً بعد يوم، وما 
حالة الالاستقرار األمنّي في أوروبا وتركيا والعالم 
برّمته إاّل امتداد لالتوازن البيئّي الذي يعكس تخبّط 
هذه الحداثة الرأسماليّة التي تريد أن تنتشل نفسها 
بالمواجهة  إّما  العارمة،  الفوضى  من وسط هذه 
التي ستؤّدي إلى الفشل ال محالة، وإّما بالتوافق 
والتصالح من خالل األنموذج األميركّي الجديد.

الحق؛ وحقيقة الشعوب المقاتلة
سيهانوك ديبو - الحق ليس إال مجموعة من الحقائق التي 
تؤكد بمجموعها ُكنه القضايا، أما عدالة الحقوق فال يمكن 
تأسيسه إال عن طريق إظهار حقائق الحق والدفاع عنها 
والتشويش  والتشويه  الطمس واالنحالل  من محاوالت 
عليها من مصدر متوحد يكمن في األنظمة االستبدادية 
ومن يقف ورائها داعماً ومن يقف معها صاغراً ومن 
يستكين لها طواعية وإجباراً. والحق الكردي هو حقائق 
متوحدة غير منفصلة إذ ال يمكن فصلها؛ وبمجموعها 
تؤكد حقيقة لشعب أجبرته ظروفه التاريخية أن ال يضع 
بندقيته؛ إليها ينتمي وإليه تؤكد، وبالرغم من أن الكرد 
أول من أسسوا نظام المدينة في التاريخ بعد االستقرار 
الزراعي الذي أدركوه قبل حوالي االثني عشرة ألفاً من 
األعوام؛ لكن بقت ظهورهم محميّة من جبالهم يلجؤون 
إليها ويغادرونها حين انكماش الخطر مقاومة منهم. الكرد 
والميتانيين  والهوريين  السوباريين  أحفاد  المعاصرين 
والكوتيين والميديين؛ عاركوا التاريخ والتاريخ عاركهم 
في جغرافيتهم؛ مثلهم مثل غيرهم من األقوام والحضارات 
التي أسست الميزوبوتاميا، واألخيرة التي شهدت نشوء 
فناء حضارات وموت  مثلما شهدت  وأقوام  حضارات 
لم  التي  كردستانهم  في  الكرد  بقي  ذلك  رغم  أقوام، 
وحدهم؛  الكرد  على  مختصرة  أو  مقتصرة  يوماً  تكن 
الميزوبوتاميا بشكل عام وبشكل  مثل ذلك مثل حقيقية 
خاص حقيقية ميديا التي يمكن أن نخصصها لقوم واحد 
الحتمية؛  الحقيقة  هذه  لمثل  رفض  وأي  ونقي؛  أصيل 
وقوتها  وصناعتها  الحضارة  لحقيقة  إرباك  إال  هو  ما 
رفض  إلى  ذلك  األمر  سيتعدى  بل  الجمعية؛  التعددية 
منطق الحضارات وأصول نشوئها، ومثل هذا التصرف 
المارق اآلبق الهرطوقي يحيلنا بإرادة إلى سقوط معنى 
الحضارات، أي التهافت وراء التنميط واألمم النمطية 
التي يستوجب حتى حدوثها المزيد من التدمير والعنف 
ينتهي على مثل هذه  دليل ال  السورية  الحالة  والدماء؛ 
الكارثة المعرفية المجتمعية، ومثل هذا الخلل يستوجب 
منّا علناً البحث عن األمة الجامعة غير النمطية، يعني ذلك 
بأننا معنيون الخوض في بناء أمة الحل؛ أمة الحضارة؛ 
الديمقراطية. الكرد الذي  النشاط المجتمعي؛ األمة  أمة 
طُبِّق بحقهم اإلنكار والظلم وإتالف حقوقهم بمقدورهم – 
وفق الظلم المزدوج (المجتمعي والقومي كجزء منه)- أن 
يقوموا بهذا الدور الصعب؛ لكن؛ غير المستحيل، وفي 
الحقيقة أنهم ومن خالل ثالث سنوات مضت ومن خالل 
فلسفة األمة الديمقراطية أن يتحركوا بإرادتهم من عنق 
الزجاجة، من شعب تحت قيد اإلتجار بقضيتهم إلى شعب 
فوق خط األمان الجزئي يمثلون قضيتهم وقضايا غيرهم 
آفايي  العصيبة في روج  اللحظات  كما يحدث في هذه 
كردستان وفي عموم سوريا. المائة عام المنصرمة هي 
أصعبها في تاريخ الكرد ولوال شخصية الكرد كشعب 
محارب ولول حقوقه لكان قد أدى إلى خروجه من بوابة 
التاريخ بمجمله؛ ثورة في شمال كردستان/ جنوب شرقي 
عام  أربعين  بعد  العام 1984  في  بدأت  الحديثة  تركيا 
على  القضية  مرتكزات  ومعاداة  واإلبادة  الصهر  من 
يد التركياتية البيضاء ومن ثم الخضراء ومن ثم بداية 
األسود اإلسالموي منها، ومثلها في جنوب كردستان/ 
شمال العراق ضد القوموية العربية النمطية، ومثلهما في 
شرق كردستان/ غرب إيران ضد استبداد الشاهنشاهية 
شمال  كردستان/  غرب  في  جميعاً  ومثلهم  المستبدة، 
وشمال شرق الوطن السوري ضد النظام البعثي العروبي 
القوموي وضد اإلسالموية الداعشية والنصرة القاعدية.
الكردي  للشعب  مقاتلة  كخاصية  العام  الثوري  الطابع 
الكردية  بالقضية  المتمثل  العام  حقه  من  بدوره  مستمد 

التي تستند إلى جملة من الحقائق أهمها:
المرأة  منها خصال  يفوح  ثورة ال  المرأة: كل  *حقيقة 
المناضلة وخصلتها التي تجعل للبندقية أكثر من معنى؛ 
خاصة  استمرت،  ولو  النجاح  لها  يكتب  لن  ثورة  هي 
وتؤدي  المجتمع  من  تنمو  أفعال  أو  فعل  الثورات  أن 
بالنتيجة إلى ظهور مجتمع متطور له مكان متميز بين 
المجتمعات األخرى؛ غير منقاد لها وغير ُمسيّر لغيرها، 
بحد  تشكل  مخفية  قوانين  المجتمعات؛  روح  أنها  في 
ذاتها مرتكز التطور، وإذا ما نظرنا إلى الواقع السوري 
الُمراد له حتى قبل التدخل الروسي بأنها حرب بين السنة 
والشيعة، وقد يُراد له بأن يكون حرب بين المسلمين وبين 
الصليبيين الجدد (الروس)؛ مع العلم بأن هذه التوصيفات 
اصطالحات  مجرد  فهي  قطعي  بشكل  للحقيقة  مجانبة 
مزجوجة مشوهة لعملية النهوض السوري قبل حوالي 
السوريين  يسأله  الذي  للهدف  ومشوشة  سنين،  خمسة 
المتمثل بالتغيير، هؤالء جميعهم يؤكدون على المذهبية 
والتمذهب السياسي والطائفية وهؤالء أيضاً يتفقون فيما 
بينهم على أمر وحيد هو استعباد المرأة واستبعادها من أي 
عملية نهضوية، والسياسة الديمقراطية التي تتمايز معهم 
جميعاً وعلى خالف نظري وعسكري مع هذه النمطيات؛ 
ترى بأن كسر القواقع لعنصر المرأة والتأكيد على حريتها 
هذه  مثل  دحر  إلى  تؤدي  المجتمع  حرية  من  وجعلها 
األمة  تحقيق  حتى  الحرب  أتون  في  جميعاً  النمطيات 
الديمقراطية. وحقيقة المرأة الحرة وتمثيلها بإرادتها في 
المؤسسات والمجالس وقيادة الحرب ضد هذه القوقعات 
كانت بأفعال بناءة حققتها وحدات حماية المرأة ودافعت 
عن نفسها وعن مجتمعها. ويتضح لنا بأن المخل النوعي 
للقضاء على كافة أشكال المذهبية متمثلة بحقيقة المرأة.
 * حقيقة اللغة: اللغة هوية الشعوب ولسان حضارتها، 
والحديث عن الحقوق ال يمكن قبوله دون لغة، من أجل 
ذلك أكثر من طبق بحقهم اإلبادة الثقافية هم الكرد في 
أن  التركياتية  حاولت  سنة  أربعين  من  أكثر  باكوره، 
كردستان،  من  األكبر  الجزء  في  الكردية  اللغة  تمحي 
أشبه بعملية اقتالع من الجذور، وهذه السياسة اإلنكارية 

وصلت إلى مستويات خطيرة وفي يومنا هذا في تراجع 
النضالي  المجهود  إلى  عائد  التراجع  وسبب  مستمر، 
الكردستانية،  الحرية  بحركة  المتمثلة  الثورية  للطليعة 
تم  الكردية  باللغة  المنهاج  تعليم  عملية  آفا  روج  وفي 
معارضته من قبل ثالثة فئات تتدعي التناقض: النظام 
بعض  االستبدادية،  المعارضة  بعض صنوف  البعثي، 
بمثل  الكثيرين  توقعات  خالفت  التي  الكردية  األحزاب 
تطرقت  قديمة  بأنها  الكردية  اللغة  وحقيقة  الردة.  هذه 
الشؤون السياسية واالجتماعية والثقافية، والمرونة التي 
تظهرها دليل على تاريخيتها ومستقبلها في الوقت نفسه، 
والنضال اللغوي مطلوب وهدف معلن من أهداف اإلدارة 
التغيير  مضامين  من  ومضمون  الديمقراطية،  الذاتية 
الديمقراطي في سوريا وأحد أدلة التحول الديمقراطي. 
* حقيقة الدفاع المشروع: وهي حقيقة اإليكولوجيا نفسها 
والتي تغزر بماليين المشاهدات الدالة على الدفاع في 
عالم النبات وفي عالم الحيوان وصوالً إلى بقاء اإلنسان 
في صوره الحالية. وفي كل مراحل التاريخ التي شهدت 
فكانت  أخرى،  وشعوب  أقوام  على  حضارات  هيمنة 
البقاء  أمل  أجل  البقاء، ومن  أجل  تحارب من  األخيرة 
شرعنت جميع األديان السماوية واألرضية حق الدفاع 
المشروع ومن أجلها أيضاً تم تضمينها في جميع المواثيق 
والعهود الدولية. والمتتبع لألمر في روج آفا ال بد أنه لحظ 
مثل هذه الحقيقة التي تختصر بدورها حقيقة الكرد كشعب 
مقاتل مدافع عن ثقافته وقيمه ووجوده، ومقاومة كوباني 
والتصرف  المشروع،  الدفاع  على  باألخير  ليس  دليل 
الذاتية  اإلدارة  عليه  أقدمت  الذي  المجتمعي  القانوني 
الديمقراطية في واجب الحماية الذاتية مستمد من أصل 
الدفاع المشروع ضد هجمات التنظيمات اإلرهابية وفي 
مقدمتهم داعش والنصرة، ومثل هذه الحقيقة التي التزمها 
آفا؛ سبقت  المكونات األخرى في روج  الكرد وغالبية 
المتحدة  الواليات  يقوده  الذي  العربي  الدولي  التحالف 
األمريكية بعامين، والتدخل الروسي في سوريا بثالث 
أعوام، ووفق هذه الحقيقة فمن الخطأ أن ال يكون بين 
وبين  الدولي  التحالف  وبين  الشعب  حماية  وحدات 
أن  ظل  في  مشتركة  عمليات  وغرف  تنسيق  الروسي 
المجتمع الدولي مهدد برمته أمام إرهاب ما يسمى بدولة 
كانت  طالما  المشروع.  الدفاع  عليه  ومتوجب  الخالفة 
حقيقة العالم الحر واحدة وال يمكن تجزئتها؛ والكرد في 
روج آفا متمثلين بوحدات حماية الشعب والمرأة اليوم 
يحملون هذه الراية ويدافعون عن قيم العالم الحر، وهذه 

حقيقة أخرى للشعب المقاتل.
 * حقيقة المجتمع: يتمتع المجتمع الكردي بخاصية وبثقافة 
تميزه عن الثقافات المجتمعية األخرى، وفي الوقت نفسه 
ال تتعارض مع الثقافات المتاخمة له أو الموجودة ضمنه، 
خطيئة  نرتكب  بأننا  المقال  معرض  في  أردفنا  وكما 
معرفية لو قلنا بأن شعوب الميزوبوتاميا عاشت سوية 
ومتداخلة في العمق الكينوني للظاهرة المجتمعية، دون 
أن يؤثر مثل هذا التداخل على نتيجة اإلمحاء والصهر، 
وقوة الثقافة المجتمعية التي تميز بها الكرد قوت منحاه 
كي يكون شعباً محارباً يصون ثقافته التي تعرضت للغزو 
ومحاوالت الصهر مرة تحت المشهد الغزو الحضاري 
قديماً ومرة تحت ثقافة اإلسالموية متوسطاً وحاضراً من 
خالل القوموية التي أقحمت بدورها من خالل خرائط 
سايكس بيكو التي جمعت وقّسمت وأنتجت دوالً تداعت 
فالتصورات  السقوط؛  إلى  آيل  بعضها وبعضها اآلخر 
الخاطئة لن تؤدي إال إلى مشاهد قلقة متزحزحة تحت 
ومحاولة  المجتمعي  والتنظيم  المجتمعية.  الثقافات  قوة 
ترسيخه في يوميات الثورة بروج آفا تدل بوظيفية على 
عمق االستعداد المسبق للتنظيم؛ مماثل للشعوب الحرة 
المنظمة لنفسها، ومجتمع يفتقر إلى الوعي األيكولوجي، 
فالوعي  واالنحطاط،  االنحالل  من  التخلص  يمكنه  ال 
بمثابة  وهو  أيدولوجي،  وعي  أساسه  في  األيكولوجي 
جسر بين حدي األخالق والفلسفة، ويمكن تجاوز أزمة 
العصر والوصول بها إلى نظام اجتماعي صحيح بإتباع، 
يرفدها  الحقيقة  وهذه  أيكولوجية.  بمزايا  تتمتع  سياسة 
على الدوام محرك المجتمع السياسي األخالقي كهدف 
من أهداف عملية التنظيم المجتمعية. وحين الحديث عن 
حقيقة المجتمع يبرز على الفور حقيقة مرتبطة بها هي

 * حقيقة االقتصاد وفق الكوانتوم المجتمعي الموجود 
خاللهما  من  تتأسس  الموجودة،  اإليكولوجيا  ووفق 
الذاتي،  االكتفاء  تحقيق  أجل  من  المجتمعي  االقتصاد 
بمعني  االستقالل  من شروط  الذاتية شرط  االقتصادية 
الحرية وليس بالمعنى الجغرافي، فكم من الدول واألقاليم 
التي تظهر كجغرافية مستقلة ولكن في حقيقة أمرها ليست 
سوى مستعمرة اقتصادية، تظهر بنموذج ريعي تؤمن 
التأسيس  الخارجيين، وعملية  لحّكامها  المطلقة  تبعيتها 
لالقتصاد الريفي ولالقتصاد المديني بمظهر إيكولوجي 

غاية الشعوب المقاتلة وحقيقة من حقائقها المستمرة.
الشعوب المقاتلة ال يمكن وقفها فهي التي تمتلك عوامل 
بحق  المرتكبة  المجازر  أما  بالحقائق،  المسمى  بقائها 
الشعوب فإنها لم تقضي على الشعوب؛ الشعوب تالقي 
حتفها حينما تعيش بال فكر وبال نموذج تنظيم مجتمعي. 
هم  ومعتمديها  األولى  أما  األخطر؛  هي  الثانية  الحالة 

الهالكون أساساً.


