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آلدار خليل: لن نقبَل بأيِّ دستوٍر 
ال يضمن حقوَق كل القوميات في 

سوريا

حقوَق  يضمُن  ال  دستوٍر  بأيِّ  نقبَل  لن 
والتركمان  والدروز  اآلشوريين  السريان 
سوريا  عموم  في  القومية  المكونات  وكل 
ضمن نظام فيدرالي، وعلى أساس اإلرادة 

الحرة للشعوب.

فقط  بالكرد  خاصة  بفيدرالية  نقبل  عندما 
هذا  النظام  أو  روسيا  مع  صفقة  ضمن 
المكونات  بقية  على  نحتال  إننا  يعني 
الكرد  بحقوِق  يقبُل  نظاٍم  فأيُّ  وحلفائنا, 
يُضعُف  هذا  القومية  المكونات  بقية  دون 

من الضمانات األصيلة لحقوقنا.
دستوٌر  الروس  من  الُمقدم  الدستور 
ال  ولكنهُ  اإليجابيات  بعض  فيه  ضعيٌف 
يمثُل طموحنا، وال يخدم حقيقة ومضمون 
الديمقراطية الحقيقية و إرادة الشعوب، ولن 
نتراجَع عن مشروعنا العلماني الديمقراطي 
الفيدرالي وسنعمل على ترسيخه ليس في 
روج آفا والشمال السوري فقط بل وعموم 
محلي  مشروع  ليس  ومشروعنا  سوريا، 
يهدُف  مشروٌع  هو  إنما  ضيق,  جغرافي 
لقيادة كل سوريا نحو السالم واالستقرار، 
ونحن لدينا القدرة على قيادة سوريا، ولن 
نترك سوريا لآلخرين ... وسوف ننتصر.

دستوٌر كرديٌّ يقترح فيدراليةً رداً على مناطق المسودة الروسية الـ PYD يزور الحاكمية المشتركة لمقاطعة الجزيرة 

الديمقراطي  االتحاد  حزب  من  وفٌد  قاَم   
المشتركة  الحاكمية  إلى  بزيارٍة   PYD
بمدينة  مقرها  في  الجزيرة  لمقاطعة 
الرميالن، ضم الوفد الرئيسين المشتركين 
للحزب آسيا عبدهللا وصالح مسلم وعضوا 
وسليمان  فندي  سليمان  الحزب  مجلس 
الحاكمان  استقبالهم  في  وكان  عرب، 
دهام  حميدي  الشيخ  للمقاطعة  المشتركان 
الهادي وهيفا عربو والنواب والمستشارين 

.
الهادي  دهام  حميدي  الشيخ  َب  َرحَّ بدوره 
الدبلوماسية  الجهود  على  وأثنى  بالوفد، 
إيصال  في  الحزب  قبل  من  المبذولة 
تقطن  التي  والشعوب  المكونات  صوت 
في شمال سوريا إلى العالم الخارجي، من 

وإلقاء  الممثليات  وافتتاح  الندوات  خالل 
محاضرات لترسيخ مفهوم أخوة الشعوب 

ونهج األمة الديمقراطية .
المشترك  الرئيس  تحدث  جانبه  ومن  هذا 
مسلم  صالح  الديمقراطي  االتحاد  لحزب 
على  والمستجدات  التطورات  أهم  عن 
عامةً،  األوسط  والشرق  السورية  الساحة 
وأكََّد على ثبات الخط الثالث الذي انتهجه 
حزب االتحاد الديمقراطي، وتبنيه لمبادئ 
وفلسفة األمة الديمقراطية المرسخة إلخوة 
الشعوب والعيش المشترك، كما أكََّد على 
أهمية مشروع الفدرالية الديمقراطية لشمال 
اإلدارة  ومبادئ  أسس  من  انطالقاً  سوريا 
وُمعضالت  سوريا  لكامِل  كحٍل  الذاتية 

الشرق األوسط.               

سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا محمد موسي لصحيفة 
االتحاد الديمقراطي:

من جنيف إلى آستانا... الفشُل عنواٌن بارز

′Federalî mafê pêkhateyên herêmê diparêze′
Rûspiyên herêma Şedadê dane zanîn 
ku Federaliya Bakurê Sûriyê ji bo 
çareserkirina aloziya Sûriyê girîng 
e û misogeriya yekîtiya Sûriyê û 
mafên hemû pêkhateyên herêmê 
diparêze. 
Rûspiyên eşîreyên herêma Şedadê 
derbarê Sîstema Federal a Bakurê 
Sûriyê, nirxandin kirin.
Şêxê eşîreya El-Mehasin, Silêman 
Derwîş got ku piştî ku herêmên 
wan hatin rizgarkirin, wan rastiya 
Sîstema Federal nas kirin û wiha 
domand: ″Bi saya civînên danasîna 
Sîstema Federal, me ev sîstem nas 
kir û me dît ku pêkanînê vê sîstemê 
ji bo çareserkirina aloziyê Sûriyê 
girînge.  Ev yek yekîtiya axa Sûriyê 
misoger dike.″

Derwîş destnîşan kir ku we piştgi-
riya Federaliya Bakurê Sûriyê di-
kin û wiha domand: ″Di Sîstema 
Federal de, ziman û çandên hemû 
pêkhateyan têne parastin û Sûriyeke 
azad û yekbûyî tê avakirin.″

Şêxê eşîreya El-Cibûr, Menf Siûd 
anî ziman ku bi saya Federaliyê 
nirxên jiyana hevbeş di navbe-
ra civakê de belav dike û wiha pê 
de çû: ″Federalî tê wateya yekîtî 
û  bihêzbûna hemû pêkhateyên 
herêmê, ji ber vê Federalî misoge-
riya çareserkirina aloziya Sûriyê ye. 
Em ti projeyan ji aliyê hêzên derve 
ve qebûl nakin.″

′Lidarxistina kongreya ciwanên Sûriyê girîngiyeke 
stratejîke′

Tevger û Rêxistinên Ciwanan ên Minbicê, 
Girê Spî, Sirîn û Kobanê piştgiya însyatîfa 
Ciwanên Bakurê Sûriyê dikin û dane 
zanîn ku lidarxistina kongreya ciwanên 
Sûriyê, xwedî girîngiyeke stratejîke.
Tevgerên Ciwanên Ereb ên Demokratîk 
ên Minbicê, Sirîn û Girê Spî, Yekîtiya 
Jina Ciwan, Yekîtiya Ciwanên Rojava yên 
Kobanê, Yekîtiya Xwendekarên Kurd ên 
Sûriyê, ciwanên PDKS′ê, ciwanên PYD′ê 
bi daxuyaniyeke hevbeş, ji bo avakirina 
Meclîsa Damezîner a Avakirina Konseya 

Ciwnanan di Federaliya Bakurê Sûriyê de, 
her wiha lidarxistina kongreya Ciwanên 
Sûriyê, piştgiriya projeya Înfyatîfa 
Ciwanên Ereb kirin.Daxuyanî ji Endamê 
Tevgera Ciwanên Ereb a Minbicê Mu-
hened Hebaq ve hat xwendin.Hebaq di 
destpêka daxuyaniyê wiha got: ″Em wek 
ciwanên Bakurê Sûriyê yên Kurd, Ereb, 
Çerkes û Tirkmen ên Kobanê piştgiriya 
projeya Înfyatîfa Ciwanên Bakurê Sûriyê 
ya avakirina Meclîsa Damezrîner a Ava-
kirina Konseya Ciwanan di Federaliyê 

de, dikin.  Her wiha destek didin ban-
ga wê ya lidarxistina kongreya ciwanên 
Sûriyê dikin.″
Hebaq anî ziman ku ciwanên Bakurê 
Sûriyê bi riya Meclîsa Ciwanên Bakurê 
Sûriyê xwe birêxistin dikin û parasti-
na destkeftî, çand û olên gelên Bakurê 
Sûriyê dikin.Hebaq da zanîn ku rêxistinên 
ciwanên şoreşger ′Yekîtiya Ciwanên 
Ereb ên Girê Spî, ciwanên Tirkmen, 
ciwanên Sirîn, Tevgera Ciwanên Ereb 
ên Minbicê, ciwanên Çerkes, Yekîtiya 
Xwendekarên Kurd ên Sûriyê, ciwanên 
PDKS′ê û ciwanên PYD′ê piştgiriya 
însyatîfa ciwanan û banga lidarxistina 
kongreya ciwanên Sûriyê dikin.Hebaq di 
dawiya daxuyaniyê de destnîşan kir ku li-
darxistina kongreya ciwanên Sûriyê ji  bo 
avakirina Sûriyeke demokratîk û Federal, 
girîngiyeke stratejîke.
Di dawiya daxuyaniyê de dirûşmeyên 
″Şehîd namirin, Bijî berxwedana ciwa-
nan″ bi dawî bû.

Artêşa dagirker erdên navçeya Şera dagir 
dike

Artêşa Tirk a dagirker erdên navçe-
ya Şera dagir dike, darên welatiyan 
radike û civaka navneteweyî li hem-
ber vê yekê bêdeng e   
Artêşa Tirk a dagirker ji 3′yê çile ve, 
dagirkirina erdên gundê Ereb Cuma 
yê girêdayî navçeya Şera ya Kanto-
na Efrînê didomîne.
Li gorî Buroya Ragihandinê ya 
Hêzên Asayîşa Kantona Efrînê, 
artêşa Tirk a dagirker 250 m ji erdên 
erdên gundê Ereb Cuma yê girêdayî 
navçeya Şera dagir kiriye û darên 

şêniyên gund rakirine.
Buroyê her wiha da zanîn ku li ser 
sînorê Rojava, tevger artêşa Tirk a 
dagirker zêde bûye.

KCK: Em ê hesreta Mehmûd On-
der a yekîtiya Kurdan pêk bînin

Hevserokatiya Konseya Rêveber 
a KCK’ê, ji bo kedkarê çapemeni-
ya Kurd Mehmûd Onder peyame-
ke sersaxiyê weşand û got:” Xweş 
razê Mamoste Mehmûd Kurdistana 
azad û yekîtiya Kurdan, ku hesre-
ta te ye, wê pêk were”.KCK’ê got, 
“Em gelekî pê êşiyan ku kedkarê 
çapemeniya Kurd, welatparêz û 
demokratê hêja Mamoste Mehmûd 
Onder jiyana xwe ji dest daye” û 
sersaxî ji malbat, dost û hevalên wî, 
civata çapemeniya azad û alternatî û 
tevahiya gelê Kurd re xwest.
Peyama Hevserokatiya Konseya 
Rêveber a KCK’ê bi vî rengî ye:
Mamoste Mehmûd Onder, ne tenê 
kedkarê çapemeniya azad bû, di 
heman demê de bi kesayetiya 
xwe ya welatparêz û demokrat, 
bi têkoşîna xwe hêz da têkoşîna 
azadî û demokrasiyê. Mehmûd On-
der, pêşveçûna têkoşîna azadiyê 
ya gelê Kurd a di salên 1970’î de 
geş bû, didît û weke welatparêz 
û demokratekî bi bîra xwe ya 50 
salan, destekeke gelekî girîng da 

têkoşîna azadiyê ya gelê Kurd.Weke 
delegeyê Civata Giştî ya Kongra 
Gel, xeta sosyalîzma demokratîk û 
xweseriya demokratîk a xwe dispêre 
konfederalîzma demokratîk a Rêber 
Apo, diparast. Mehmûd Onder 
bi rastî jî pê bawer dikir, ku xeta 
têkoşînê ya Rêber Apo û Tevgera 
Azadiyê ya Kurd, wê Kurdistanê 
bike welatekî azad û serbixwe. Ji 
ber vê yekê, hedefa nefesa dawî dilê 
wî bi têkoşîna azadiyê re lê daye. 
Her tim yekîtiya Kurdan û kongreya 
neteweyî parastiye û bi vî rengî ber-
pirsyariya xwe ya li pêşberî dîrokê û 
gelê Kurd bi cih aniye. Têkoşîna wî 
ji bo jiyana azad û yekîtiya Kurdan 
bû, ku ev yek xewna Ehmedê Xanî 
bû.Weke Tevgera Azadiyê ya Kurd, 
em soz didin, ku em ê têkoşîna Kur-
distana azad bi ser bixînin, ku ev 
yek hesreta Mehmûd Onder û hemû 
welatparêzên demokrat e. Bi bîr û 
baweriya bi ser xistina vê hesretê, 
em ê di sala 2017’an de têkoşîna 
xwe geştir bikin.

Şehîd Viyan hat bîranîn

 Kongreya Star li Helebê û Kantona 
Efrînê Viyan Soran di 11′emîn salvegera 
şehadeta wê de, bibîr anî
Kongreya Star ji bo bîranîna şehîd Viyan 
Soran li Navenda Şehîd Rûken bi beş-
dariya Endamên Kongreya Star, Hêzên 
Asayîşê û bi dehan şêniyên herêmê, 
civînek lidar xist.ZILAN CIWAN
Civîn bi rêzgirtinê dest pê kir. Piştre 
Endama Koordînasyona Kongreya Star 
Eyşe Hiso axivî û da zanîn şehîd Viyan di 
çûkaniya xwe de derbarê desthilatdariya 
zilam li ser jinê, lêkolîn dikir. Eyşe wiha 
got: ″Viyan Soran riya azadiyê hilbijart û 
bû têkoşera tevgera azadiya Kurdistanê.″
Piştre sinevizyonek li ser jiyana Viyan 
Soran hat pêşkêşkirin.
Cindirêsê

Kongerya Star civînek li Navenda Çand 
û Hunerê ya navçeya Cindirêsê ya 
Kantona Efrînê lidar xist. Di civînê de 
şervanên YPJ′ê, Hêzên Asayîşa Jin, HPC-
JIN  û Endamên jin ên Sazî û Desteyên 
Rêveberiya Xweser amade bûn û şehîd 
Viyan hat bîranîn.
Civîn bi rêzgirtinê dest pê kir. Piştre En-
dama Koordînasyona Kongreya Star ya 
Kantona Efrînê Newroz Haşim axivî, 
hemû cangoriyên azadiyê bibîr anî û da 
zanîn ku Viyan bi çalakiya xwe ya fedeyî 
bersiva siyasetên qirkirinê yên ku dewle-
ta Tirk li hember gelê Kurd dide meşan-
din, da.
Piştre sinezivyonek li ser jiyana Şehîd Vi-
yan û têkoşîna wê hat pêşkêşkirin.
Mabeta
Kongreya Star li Akademiya Mezopota-

miya ya navçeya Mabeta civînek li dar 
xist û şehîd Viyan Soran bibîr anî. Di 
civînê de, Endamên TEV-DEM′ê, Kong-
reya Star û Saziyên herêmê, amade bûn.
Civîn bi rêzgirtinê dest pê kir. Piştre En-
dama Rêveberiya Tevgera Jina Ciwan 
Hawar Cûdî axivî, têkoşer Viyan bibîr anî 
û got ku Viyan bû sembola jina azad. Her 
wiha Hawar banga bilindkirina têkoşînê û 
şopandina riyan şehîd Viyan, li jinan kir.
Di dawiya civînê de, berxwedana jinê hat 
silavkirin.
HELEB
Kongerya Star civînek li taxa Şêx Meqsûd 
a Helebê lidar xist û şehîd Viyan Soran di 
11′emîn salvegera şehadeta wê de bibîr 
anî. Di civînê de Endamên Kongreya 
Star, TEV-DEM′ê, Saziyên Sivîl û bi de-
han şêniyên taxê, amade bûn.
Civîn bi rêzgirtinê dest pê kir. Piştre 
Endamên Rêveberiya Kongreya Star 
Zîlan Cobo û Semîra Şêx Ibrahîm axivîn, 
çalakiyan ku şehîd Viyan pê bersiva 
komploya ku li dijî Ocalan hat meşandin 
da anîn ziman. Her wiha destnîşan kirin 
ku divê her kes erka parastina mafê miro-
van hilgire ser milên xwe û soza şopandi-
na riya şehîd Viyan dan.
Piştre li ser jiyan û têkoşîna şehîd Vi-
yan sînevizyonek hat pêşkêşkirin û bi 
dirûşmeyan azadiya Ocalan hat xwestin.

عواس: وقفنا مع ذاتنا فوقف العالم معنا

ممثل  من  الروسية  الخارجية  تسلمت 
حزب االتحاد الديمقراطي PYD بزعامة 
كردٍي  دستوٍر  من  نسخةً  مسلم،  صالح 
وشرعنة  سورية،  فيدرالية  قيام  اقترح 
دبلوماسية  الكردية، وإقامة عالقة  للقوات 
خبراء  وضعها  دستوٍر  مسودِة  على  رداً 
ذاتياً  حكماً  اقترح  روس،  ومسؤولون 
تضم  مناطق  وجمعية  سوريا،  في  للكرد 
صالحيات واسعة بينها التشريع، وبدا أن 
الذي تعارضه  الديمقراطي  حزب االتحاد 
مفاوضات  موسكو  مع  رعت  التي  أنقرة 
آستانة األسبوع الماضي مرتاح، العتماد 
المسودة الروسية اسم الجمهورية السورية 

بدالً من الجمهورية العربية السورية.
الفروف  سيرغي  الخارجية  وزير  وَسلََّم 
معارضين خالل لقائهم في موسكو نسخةً 
طاولة  على  ليكون  الروسي  الدستور  من 
لمقارنته  انزعاجه  إبالغهم  بعد  النقاش، 
بـ دستور "بريمر" في إشارٍة إلى الحاكم 

بعد  بريمر"  "بول  األمريكي  المدني 
وقال   ،2003 في  األمريكي  االحتالل 
لسنا  نحن  معارض:"  بحسِب  الفروف 
بريمر،  دستور  ليس  والدستور  بريمر، 
مناقشته  الستعجال  مشروٍع  مجرُد  وأنه 

على  نص  الذي   2254 القرار  بموجب 
تشكيل حكم تمثيلي وغير طائفي، لصوغ 
دستوٍر جديٍد وإجراء انتخابات"، واقترح 
مشتركة  لجان  تشكيل  المشاركين  أحد 

لمناقشة هذا الدستور...التتمة ... )ص3(

االتحاد  صحيفة  أجرته  حواٍر  في   
سكرتير  موسي،  محمد  مع  الديمقراطي 
الحزب اليساري الكردي في سوريا، فكان 
واجتماع  المنطقة  في  السياسي  الوضع 
اآلستانة وبعض النقاط األخرى مضموُن 
حوارنا الشيق والشفاف معه، والذي بدأ 
آفا  الوضع في روج  بإسهاٍب عن  حديثه 
بأنه  للجميع  معروٌف  قائالً:"  والمنطقة 
الداخل  القوى واألجندات في  بدأ تصارع 
إلى  تحولَّ  ما  وسرعان  شعبياً،  السوري 

صراٍع دائٍم بين المجاميع المسلحة والتي 
آخر،  حيناً  وشماالً  أحياناً  يميناً  تضرُب 
وذلك وفَق أجنداَت قوى إقليمية و دولية".

يفكَر  أن  يمكن  ما  آخر  موسي:  ويضيف 
والشعب  سوريا  مصلحة  هو  هؤالء  فيِه 
السوري بمكوناته المختلفة، إال أن ذلك لم 
دولياً  بعداً  اكتسب  بل  الحدِّ  هذا  عند  يقف 
عميقاً يمكن معه القول بأن الحرب الدائرة 

أشبهُ ما تكوُن بحرٍب كونيٍة ثالثة.
من  المجاميع  هذه  بين  الشرس  فاالقتتال   

أن  كاَد  آخر  جانٍب  من  والنظام  جانب، 
يُكمَل عامهُ السادس، والذي راحت ضحيتهُ 
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في ضوء المستجدات األخيرة على الساحة 
الدولية واإلقليمية والمحلية بشأن الوضع 
على  السوري  والشمال  عامةً  السوري 
وجه الخصوص، ارتأت صحيفة  االتحاد 
الديمقراطي أن تجري حواراً مع اإلداري 
في لجنة العالقات الدبلوماسية في حزب 
الديمقراطي في مقاطعة كوباني،  االتحاد 
المحامي عواس علي للتباحث حول آخر 

هذه المستجدات:
بدايةً نرحب بكم األستاذ عواس علي في 
صحيفة االتحاد الديمقراطي، ويسرنا أنك 
اليوم ضيٌف عزيٌز في صحيفتنا، وسؤالنا 

األول لكم:
لجنة  في  إداري  عضو  بصفتكم   -1
العالقات في حزب االتحاد الديمقراطي في 
تقييم  تستطيعون  كيف  كوباني،  مقاطعة 

العالقات مع باقي المكونات في المنطقة، 
وكون  منبج،  مدينة  تحرير  بعد  السيما 
وانفتاح  تقبل  ومدى  األبواب؟  على  الرقة 

هذه المكونات واطمئنانها لهذه العالقات؟
نحُن أصحاَب مشروع؛ طرحنا مشروعنا 
لحل القضية السورية المعقدة، ومشروعنا 
الدولي  الجانب  جانبين  حول  يتمحور 
يكون  أن  وأتوقع  الداخلي،  والجانب 
المتضمن  الوحيد  المشروع  مشروعنا هو 
الصعيد  على  مشروعنا  طرحنا  للحل, 
وحدة  على  الحفاظ  والمتضمن  الدولي 
األراضي السورية، وتعهدنا بكل مواثيقنا 
والمعاهدات  بالمواثيق  وااللتزام  بالحفاظ 

الدولية.
أما على الصعيِد الداخلي تضمن مشروعنا 

مشروع... التتمة ... )ص3(

الـ PYD يعقد المؤتمر الثاني إليالة الحسكة
تحَت ِشعار "من روج آفا حرة نحو سوريا فيدرالية 
َعقََد  فبراير 2017  شباط/   3 وبتاريخ  ديمقراطية" 
الثاني  المؤتمر   PYD الديمقراطي  االتحاد  حزُب 
إليالة الحسكة في صالة "سلكو" في الحسكة، وذلك 
هللا،  عبد  آسيا  للحزب  المشتركة  الرئيسة  بحضور 
والمناطق  اإليالة  من  الحزب  ومندوبي  وأعضاء 
التابعة لها، وممثلي األحزاب السياسية، ومؤسسات 
المجتمع  ومؤسسات  الديمقراطية،  الذاتية  اإلدارة 
والبعض  المستقلة،  الشخصيات  وبعض  المدني، 
من وجهاء العشائر العربية والكردية، وكذلك ممثل 
البيت األيزيدي، بعد الوقوف دقيقة صمت على أروح 
المشتركة  الرئيسة  االفتتاحية  كلمة  ألقت  الشهداء 
المؤتمر  بالضيوف ومباركة  الترحيب  بعد  للحزب، 
على الجميع، استذكرت الشهداء الذين ضحوا بحياتهم 
تمكننا  بشهادتهم  والذين  بكرامة،  عيشنا  سبيل  في 
الموزاييك  عن  تحدثت  كما  مؤتمر،  هكذا  عقد  من 
الحرية  في  الحسكة  إيالة  تمثلها  التي  والفسيفساء 
الشعوب،  وأخوة  المشترك  والعيش  والديمقراطية 
الفسيفساء التي كانت قوة لم يستطع إيٌّ من هذه القوة 
المصدر  بمثابة  كانت  والتي  اإلرهابية من كسرها، 

للقوة وااللهام والتماسك،... التتمة... )ص2(

انعقاد جنيف الرابعة بهدف حل األزمة 
 20 إلى  تأجيله  تم  والذي  السورية 
الشهر الحالي؛ كان أبرز أسباب تأجيله 
بسبب استماتة النظام الشوفيني التركي 
استبدادية  أنظمة  من  يسانده  ومن 
إقليمية في عدم حضور القوى العلمانية 
والديمقراطية وفي مقدمتها حزبنا حزب 
االتحاد الديمقراطي وممثلي الفيدرالية 
السياسيين  سوريا  لشمال  الديمقراطية 
والعسكريين. ومحاولة الفاشية التركية 
ُمنَفِّذة  على  المعارضة  تمثيل  اقتصار 
تسمى  ما  حال  كما  المدمرة  أجنداتها 
المنتهية  للتفاوض  العليا  بالهيئة 
صالحيتها –وفق لوائحها المعلنة بمن 
اجتمعوا العشر األول من كانون األول 
لعام 2015 وأقروا بأن عمل هذه الهيئة 
تنتهي بعد عام من يوم اإلعالن عنها؛ 
أي أن هذه الهيئة منتهية الصالحية منذ 
وال   2016 األول  كانون  من  السابع 
عالوة  لها  وقانونية  تنظيمية  شرعية 
شعب  تمثيل  في  شرعيتها  عدم  على 
سوريا أو حتى المعارضة لحظة واحدة.

 
لكن؛ كيف يفسر ارتكاب ممثلي المجلس 
االئتالف  في  بإبقائه  المتشبث  الكردي 
إسبوع  في  خيانة  إجراءين  وارتكابه 
في  وجودهم  خالل  من  مرة  واحد؟ 
كنف المجموعات المسلحة في اآلستانا 
حماية  ووحدات  حزبنا  ادراج  بمطلب 
الشعب في قائمة اإلرهاب؟ أما االجراء 
المنعقد  اجتماعهم  في  الثاني  الخياني 
التركية  الخارجية  مبنى  في  األخير 
)االنفصالية(  التنظيمات  منع  بهدف 
الفيدرالية من  إلى سوريا  تدعو  والتي 
اجراء  بمقصد  الرابعة  جنيف  حضور 

المفاوضات لحل األزمة السورية؟
بأن  اللحظات  هذه  والمخفي  الظاهر 
المجلس الكردي أو بشكل أدق من يمثله 
اليوم بات في موقع الخيانة وفي صف 

األعداء،

 وهذا ما يستدعي من جميع أبناء الشعب 
من  الكرد  وعموم  سوريا  في  الكردي 
مختلف األحزاب والقوى الكردستانية، 
والعلمانية  الديمقراطية  القوى  وعموم 
الوقوف بحزم أمام هذا الرهط الذي بات 
ومن  السوريين  عموم  على  ثقيالً  عبأ 
الحل  أمام  وعقبة  انتماءاتهم،  مختلف 
الديمقراطي في سوريا ومسؤولين عن 
ومساواة  مناصفة  السوري  الدم  إراقة 

مع النظام االستبدادي. 
من  المتبقي  على  األجدر  من  كان 
حاالت  أدنى  امتلك  لو  فيما  االئتالف 
االنفكاك  عند  يقف  أن  الوطني  الحس 
الذي يعانيه االئتالف  الكبير  الكم  ذات 
وبالمفرق  بالجملة  استقاالت  وتقديم 
من  المعطل  الجسم  مع  االرتباط  وفك 
للقاصي  معلوماً  بات  والذي  األساس 
وعمالته  توريطه  حجم  والداني 
لالستخبارات التركية ومنفذة ألجندات 
المعادي إلرادة  التركي  الفاشي  النظام 
وفي  برمته  األوسط  الشرق  شعوب 

مقدمتهم الشعب الكردي.

من المؤكد بأن حزبنا داعم قوي لحل 
مساره  أساس  على  السورية  األزمة 
من  الدعم  هذا  أظهر  وقد  السياسي، 
القوى  مجموع  مع  إعالنه  خالل 
آفا  روج  شعب  وممثلي  واألحزاب 
وشمال سوريا عن الحل وبشكل عملي 
منذ أكثر من ثالث سنوات عن اإلدارة 
الذاتية الديمقراطية مضمون الفيدرالية 

الديمقراطية لشمال سوريا.

 وهو في تثبيت هذا الحل ماٍض حتى 
يغدو الحل المعمول به في جميع أرجاء 
بؤر اإلرهاب  إلى  يلتفت  سوريا، ولن 
سوريا  شعب  إرادة  يعادون  ومن 
في  والمتسولين  المرتزقة  وباألخص 

أروقة الميت التركي.  

في 
الكوانتوم 
المجتمعي

Normalbûn
حينما يصبح 

الذئب من دعاة 
السالم.. تركيا 

انموذًجا
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الـ PYD  ينظُم مظاهراٍت جماهيريٍة في المدن األلمانية

من  كل  في  مظاهراٍت   PYD الديمقراطي  االتحاد  نَظََّم حزُب 
مقاطعة هانوفر وآخن األلمانيتين، حيث شارك فيها المئات من 
أبناء الجالية الكردية وأصدقائهم، وذلك تنديداً بالعزلة المفروضة 
على القائد عبد هللا أوجالن، وتنديداً بالممارسات الفاشية لحكومة 
العدالة والتنمية، وكذلك إلحياء روح المقاومة في قلعة الصمود 

كوباني.
حيث انضم إلى المظاهرة عدٌد من الحركات والمنظمات الكردية 
)نذكر منها : حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM -حركة 

المرأة في PYD – مجلس روناهي (.
تجمع المتظاهرون في الشوارع الرئيسية للمدن ومن ثم توجهوا 
القائد  المظاهرة صور  في  ُرفعت  حيث  العامة،  الساحات  إلى 
الـ  الشعب  حماية  وحدات  وأعالم  أوجالن،  هللا  عبد  الكردي 
YPG وأعالم وحدات حماية المرأة الـ YPJ  ورددوا الشعارات 
المناوئة  والهتافات  أوجالن،  هللا  عبد  القائد  مع  المتضامنة 
الكلمات  من  العديد  ألقيت  ثم  ومن  ورئيسها،  التركية  للحكومة 
من قِبل الحركات والمنظمات الكردية وتم توزيع المناشير على 

الجماهير.
على  إصرارهم  على  المتظاهرين  بهتافات  المظاهرة  انتهت 

االستمرار بالفعليات حتى تتحقق أهدافهم. 

كوباني تحتفل بالذكرى الثانية لتحريرها

لتحريرها  الثانية  بالذكرى  أمس  كوباني  مقاطعة  أهالي  احتفل 
الذاتية  اإلدارة  من  أعضاء  الحفل  في  شارك  اإلرهاب،  من 
المجتمع  السياسية، ومؤسسات  األحزاب  الديمقراطية، وممثلي 
المدني، هذا حيث بدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت على أرواح 
وحدات  في  القيادي  برخدان  محمود  تحدث  ثم  ومن  الشهداء، 
الثانية  الذكرى  عفرين عن  مقاطعة  في  والمرأة  الشعب  حماية 
لتحرير كوباني، وعن الذكرى التأسيسية الثانية لإلدارة الذاتية 
وأبناء  وأمهات  آباء  على  الذكرى  هذه  وبارك  الديمقراطية، 
الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل الوطن وفي سبيل العيش 
والهتافات التي تنادي بحرية القائد آبو والتي تمجد الشهداء. بحرية وكرامة على هذه األرض، وانتهى االحتفال بالزغاريد 

الـ PYD في قبرص تحتفل بسنوية اإلدارة الذاتية وكذلك تحرير كوباني

أقيم في المركز الثقافي الكردي في ليماسول حفالً فنياً بمناسبة 
الذكرى الثالثة إلعالن اإلدارة الذاتية الديمقراطية في كانتونات 

روج آفا، والذكرى الثانية لتحرير قلعة المقاومة كوباني، 
وقد بدء الحفل بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهدائنا األبرار 
الديمقراطي  االتحاد  حزب  ممثل  طربوش  ياسين  ألقى  بعدها 
مقاومة وحدات حماية  دور  فيها  َن  ثَمَّ كلمةً  قبرص  في   PYD

الشعب ضد إرهاب داعش وداعميها وقال:" إن مقاومة كوباني 
كانت نصراً لجميع القوى الديمقراطية والتحررية في العالم"،

كل  التي وضعت  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  عن  تحدث  كما   
امكانياتها في خدمة شعوب المنطقة، بعدها عقدت حلقات الدبكة 
على وقع األغاني الوطنية ورددت الشعارات التي تنادي بالمجد 

والخلود للشهداء.

الـ PYD يزور مجلس عزاء عشيرة أباسا

قاَمت الرئاسة المشتركة لحزب االتحاد الديمقراطي PYD مع 
مجلِس  بزيارِة  الجزيرة  لمقاطعة  المشتركة  الحاكمية  من  وفٍد 
آباسا في  له حسين حاجي محمود كبير عشيرة  المغفوِر  عزاِء 
قرية مصطفاوية التابعة لبلدة كركي لكي في مقاطعة الجزيرة، 
وضم الوفد الحاكمان المشتركان للمقاطعة الشيخ حميدي دهام 
الهادي والسيدة هيفا عربو، والمستشار منصور حاج منصور، 
لحزب  المشتركة  الرئاسة  وأيضاً  موسى  شيخموس  والنائب 
االتحاد الديمقراطي آسيا عبدهللا وصالح مسلم و عضوا مجلس 
الحزب سليمان فندي وسليمان عرب، وكان في استقبالهم ذوي 

المرحوم ووجهاء عشيرة أباسي الكردية.

الـ PYD يستقبل الرئاسة المشتركة التحاد المثقفين الكرد

زارت الرئاسة المشتركة التحاد المثقفين الكرد في مدينة قامشلو 
االتحاد  حزب  في  المرأة  مكتب  ظاظا  وحسن  خلف  نجالء 
الوفد  استقبال  قامشلو، وكان في  PYD في مدينة  الديمقراطي 
بشيرة درويش عضوة اللجنة المركزية في الحزب والمسؤولة 
عن مكتب المرأة، والتي رحبت بدورها بالوفد المرافق، حيُث 
على  تقع  التي  والمسؤولية  المثقفة،  المرأة  عن  النقاش  تبادلوا 
النواحي  جميع  في  المرأة  تطور  وكيفية  المجتمع،  تجاه  عاتقها 
لكي ال تبقى أسيرة البيت، ثم دعا الرئيس المشترك لالتحاد مكتب 
المرأة إلى ندوة حول الدور التشريعي في إصدار القوانين. وذلك 
مقاطعة الجزيرة.ترسيخا لمبدأ األمة الديمقراطية الذي يقيمها اتحاد المثقفين في 

Pirtûk li dibistanên Şedadê 
tên belavkirin

 Komîteya Rêvebirina Di-
bistanan a herêma Şedadê 
pirtûkan li dibistanên herêma 
Şedadê belav dike.
KPC-Demokratîk pirtûkên 
dibistanên seretayî ji 
Komîteya Perwerdeyê ya 
herêma Şedadê re rêkir. Dê 
Komîteya Rêvebirina Dibis-
tanan jî li dibistanên herêmê 
belav bike.
Derbarê mijarê de, Hervserokê 

Komîteya Rêvebirina Dibis-
tanan a herêmê, Ehmed El-
Xidir da zanîn ku pirtûkên 
merheleyên seretayî wergir-
tin û dê li dibistanan belav 
bikin.
El-Xidir hêvî kir ku hemû 
pêdiviyên şagirtan bêne bi-
cihkirin û spasiya Desteya 
Perwerdeyê kir ku pirtûk ji 
wan re peyda kirin.

Armanca wan parastina çandê ye
Koma Kevneşop a Stranên 
filklora kurdî bi van gotinan 
ʺHuner şoreşe, divê em û nifşên 
bên, parastina huner û foliklora 
kurdî bikinʺ dest bi şevbuhêrka 
stranê kirin.DRK-KOMA-
K E V N E S O P I - S T R A N E -
FILIKLOR-PISKESDIKE )9(
Koma Kevneşop a bajarê Dêrikê 
ku stranên gelerî dibêje, li naven-
da Çand û Huner a Demokratîk 
a Dîcle ya bajarê Dêrikê komek 
stranên Folilklora Kurdî pêşkêş 
kir. Bi dehan şêniyên bajêr 
beşdarî şevbuhêrka stranê bûn.
Dika navendê bi amûrên kevin 
ên çanda herêmê hatibû xemi-
landin, her wiha li ser dîwarên 
navendê jî alavên malan ên ke-
vin hatibûn daliqandin.
Di şevbuhêrkê de stranên 
foliklorî ji herêmên cuda yên 
Kurdistanê hatin gotin. Stranên 

Koma Kevneşop ên foliklorî 
cihê kêfxweşiya beşdaran bû, 
her wiha dayikên ku cilên 
foliklorî li xwekiribûn li aliyekî 
din li kêleka stranên komê cilên 
bi destan didrûtin û foliklorê 
kurdî bi vê yekê nîşan didan.
DRK-KOMA-KEVNESOPI-
S T R A N E - F I L I K L O R -
PISKESDIKE )10(
Koma Kevneşop 15 stranên 
kevin ku dîroka wan vedigere 
sestsalan berê pêşkêş kirin, beş-
dar bi van stranan kêfxweş bûn.
Endamê koma Kevneşop Elî 
Hacî ji ANHA`yê re diyar kir 
ku stranên hatine pêşkêşkirin 
ji stranên kevneşop ên herêma 
Mezopotamya ne û wiha pê de 
çû: ̋ Em stranên Kevin û foliklorî 
berhev dikin da ku ji wendabûnê 
bê parastin, çimku dîroka kurd 

û destanên efsaneyî wek Mem 
û Zîn, Stranê Derwêşê Evdî û 
Edûlê vedibêjin. Em di nava 
şoreşa hunerê de ne, ev yek jî ji 
şoreşa azadiyê ye, emê bi dengê 
xwe çand û hunera kurd bidin 
vebêjin da ku neteweyên din jî 
foliklora me ya Kevin binasin.ʺ
Koma Kervneşop stranên gelerî 

û foliklora kurdî vedibêje, 
kom ji 14 endamên  ji gundên 
herêma Koçerat a girêdayî 
Dêrikê pêk tê. Koma Kevneşop 
hewil dide di rêya rêxistinkirina 
şevbuhêrkan stran û beşdari-
ya di cejn û boneyên netewî 
de stranên kevneşopa kurdî bi 
parêze.

Ciwanên Efrînê komeke 
mûzîkê ava kirin

Ciwanên Kantona Efrînê kome-
ke mûzîkê ji bo toranên leşkerî, 
ava kirin.EFRIN-EMADEKA-
RIYEN-KEROPA-NUHASI 
)4(
Gurûpek ciwanan )ku ji 20 ke-
san pêk tê( piştî xebata 5 me-
han bi destekdayîna Desteya 
Parastinê, komeke mûzîkê ava 
kir. Dê kom beşdarî  mihrîcanan 
û merasîmên şehîdan û yên 
leşkerî.
Armanca ji avakirina vê komê 
ew e ku disiplîneke leşkerî were 
avakirin. Komê li goristana 
Şehîd Refîq a gundê Metîna ya 
girêdayî navçeya Şera, yekem 

pêşkêşiyên xwe kir.
Berpirsê komê Mihemed He-
beş, endamên komê li ser 
alavên mûzîkê yên wekî tenbûr, 
trombêrt, barton, tînor, senbal û 
hwd′ li Navenda Çand û Hunerê 
ya bajarê Efrînê, perwerde dike.  
Hebeş got ku wan di peydaki-
rina alavan de gelek zehmetî 
kişandin, her wiha da zanîn ku 
di vî milî TEV-ÇAND bi wan re 
bû alîkar.
Tê payîn ku dê koma mûzîkê di 
29′ê çile di şahiya pîrozbahiya 
3′yemîn salvegera ragihandina 
Rêveberiya Xweser de, hunerên 
xwe pêşkêş bike.

Desteya Parastinê civîna xwe ya salan e li dar xist

Desteya Parastinê û 
Xweparastinê ji bo nirxandina 
xebatên xwe yên sala 2016`an 
de pêk anîne, civana salane li 
dar xist. Di civîna ku li Navenda 
Desteya Parastinê ya Kobanê de 
hate lidarxistin, Serokê Meclîsa 
Rêveber a Kantona Kobanê En-
wer Mislim, Serokê Desteya 

Parastinê û Xweparastinê ismet 
Şêx Hesen û Cîgirê Serokê Des-
teya Parastinê û Xweparastinê 
Ocalan Îso, ji Rêveberiya Giştî 
ya Kantona Kobanê Salih Resûl, 
her wiha tevahî xebatkarên 
Navendên Desteya Parastinê 
û Navendên girêdayî Desteyê 
amade bûn.Civîn bi deqeyeke 

rêzgirtinê dest pê kir, paşê beş-
daran geşedanên siyasî û leşkerî 
yên dawî li heremê gotûbêj ki-
rin, her wiha beşdaran xebatên 
desteyê yên 2016`an nirxandin û 
diyar kirin ku sala 2016`an sala 
serkeftinan bû.Serokê Desteya 
Parastinê û Xweparstinê a Kan-
tona Kobanê Ismet Şêx Hesen 
di axaftina xwe de serkeftinên 
Hêzên Sûriya Demokratîk 
)QSD( ku hemû pêkhateyên 
Sûriyê di nav de cih digrin û 
bi sedan gund, gundik û bajar 
ji çeteyên DAIŞ`ê rizgar kirin 
û parastina şêniyên herêmên 
rizgarkirî pêkanîn e,  berz 
nirxcandin.KOB-CIVINA-
DESTEYA-PARISTINE )3(
Şêx Hesen destnîşan kir ku ji 

bo li kêleka QSD`ê li hemberî 
êrîşên beriberî yên komên 
çete li ser herêmê bi giştî ra-
westin, divyabû yasaya Erka 
Xweparastinê li Kantonê bê bi-
cih anîn.Di berdewama civînê 
de deriyê gotûbêjan ji beşda-
ran re hat vekirin da ku nerînên 
têkildarî xebatên sala 2016`an 
bê pêşkêş kirin û pêşniyarên 
derbarê pêşxistina xebatên 
desteyê û çalakiyên wê di nava 
sala bihê de hatin guhdar kirin.
Di dawiya civînê de hat te-
kez kirin  ku divê xebatên 
navendên Desteya Parastinê 
û Xweparastinê di nava sala 
bihê de bên pêşxistin da ku 
serkeftinên zêdetir pêk anîn.

Li Şêxmeqsûd çanda kurdî vejîn dibe
Di çarçoveya çalakiyên 
zindîkirina kelepora kurdî de 
Rêxistina Kongreya Star a 
Şêxmeqsûd şevbuhêrkeke stra-
nan û helbestan lidar xist.hlb-
sev-birk-li-taxa-sexmeqsud-
kingira-star-1
Şevbuhêrk li salona Kongreya 
Star a li rojavayê Şêxmeqsûd 
hat organîzekirin. Şevbuhêrk di 
çarçoveya hemleya ku Kongre-
ya Star di hizêrana 2016`n de 
bi dûrişmeya “Azadiya Rêberê 
APO misogeriya aştiya li Rojhi-
lata Navîn e” hat lidarxistin. Bi 
dehan jinên taxê û taxa Eşrefiyê 
beşdarî şevhuhêrkê bûn.
Salon bi wêneyên Rêberê 

Gelê Kurd Abdullah Ocalan, 
têkoşeran û alavên kelepora 
kurdî hat xemlandin. Di salonê 
de pankêrtin bi nivîsandinên 
Ocalan ên li ser rola jinan di 
nava civakê de hatbûn dal-
qandin.Şevbuhêrk bi rêzgirtin 
destpê kir. Paşê Endama 
Rêveber a Kongreya Star Zîlan 
Helebî li ser rola jinan di şore-
şa Rojava de û hlb-sev-birk-li-
taxa-sexmeqsud-kingira-star-
2beşdarbûna wê di nava hemû 
qadên jiyanê de axivî.
Di berdewama şevbuhêrkê de 
Endama Meclîsa taxa Hulok 
Meha Abdullah axivî û da zanîn 
ku jinan di dema çeteyan de 

gelek zor dîtin, lê bi saya YPJ/
YPG`ê hatin rizgarkirin û bang 
li hemû jinan kir ku bibin yek da 
ku bighêjin azadiya xwe.
Piştî axaftinan şevbuhêrk hat 
destpêkirin. Helbest û starnên 
girêdayî çanda kurdî ha-

tin pêşkêşkirin.Şevbuhêrk bi 
dûrişmeyên daxwaza azadkiri-
na Rêberê Gelê Kurd Abdullah 
Ocalan û silavkirina berxweda-
na jinan li taxa Şêxmeqsûd bi 
dawî bû.

Dibistana mûzîkê hate vekirin
SERÊ KANIYÊ– Destaya Cand 
û Hunerê ye kanton Cizîrê ji bo 
fêrikirina mûzîkê dibistanek, 
vekir. Dibistan bi şahiyekê hate 
vekirin.Dsetay Cand û Hunerê 
ya Kanton Cizîrê li bajarê 
Serêkaniyê dibistanek fêrkirina 
mûzîkê ji zarokan re vekir. 
Merasîma vekirinê bi şahiyekê 
pêk hat.srk-vekirina-navenida-
muzike-li-sere-kaniye-3
Şahî bi beşdarbûna dehan 
welatiyên bajarê Serêkaniyê 
û endamên Tevgera Çand û 
Hunerê ya Waşokanî hate li-
darxistin. Salona şahiyên bi 
wêneyên hunermendên kurd 
Eyşê Şan, Mihemed Şêxû, 

Delîla, Serhed û Mizgîn hate 
xemilandin
Merasîm bi rêzgiritinê destpê 
kir û paşê Endamê Tevgera 
Cand û Hunera Serêkaniyê 
Şêrîn Omerî axaftina vekirinê 
kir û ev tişt anî ziman: ʺEv di-
bistan ji bo pênasekirina filik-
lora kurd gaveke girînge. Li vir 
dê zarok fêrî lêzisitna alavên 
mûzîkê bibin. Dê hemû ciwan 
mûzîka kurdî ya resen vegerînin 
û vejîn bikin.ʺ
Piştî axaftin bi dawî bû koma Ji-
nan a Şehîd Sakîne stran pêşkêş 
kirin. Piştî şahî û stran bi dawî 
bû, beşdar li nava dibistanê ge-
riyan û beşê wê temaşe kirin.

`Meclîsa Sivîl a Minbicê dê bibe mînaka biratiya gelan`
Endamên Meclîsa Sivîl a 
Minbicê ku ji hemû pêkhateyan 
pêk tên destnîşankirin ku 
Meclîsa Sivîl a Minbicê dê ji bo 
biratiya gelan bibe mînak.
Endamên Meclîsa Sivîl a Min-
bic derbarê berferehkirina 
meclîsê ku hejmara endamên 

meclîsê ji 43 bûn 132 endaman, 
ji ajansa me re axivîn.
MIHEMED MAZIN
Mihemed Mazin Tewfîq: Êdî 
hemû pêkhateyên herêma 
Miinbicê)Kurd, Ereb, Çerkes, 
Çaçan, Ermen, Turkmen( ciyê 

xwe di Meclîsa Sivîl a Minbicê 
de digrin.
MIHENED HEBAQ
Çerkes Muhend Hebaq: Meclîsa 
Sivîl a Minbicê xizmeta we-
lat û welatiyan dike û hemû 
pêkhateyên herêma Minbicê di 
nav xwe de dihewîne. Ciwan jî 
cihê xwe di meclîsê de digrin û 
mafê wan tê parastin. Ji ber ku 
ew bingeha şoreşê ne.
AKREM XAZI DADA
Ekrem Xazî Dada: Berfereh-
kirina meclîsê gavekî baş bû 
da ku her pêkhate cihê xwe di 
nava meclîsê de bigre û rola 

xwe di civakê de hebe. Meclîsa 
Minbicê wê li tevahiya Sûriyeyê 
bibe mînak.
XALID IBRAHIM CEDAN
Ibrahîm Cedan: Hemû 
pêkhateyên Minbicê cihê xwe 
di nava meclîsê de bê cudahî 
digrin.
EBDO MUSTEFA
Ebdo Mustefa: Ji bo xurtkirina 
biratiya gelan pêwîst e hemû 
pêkhateyên Minbicê cihê xwe 
di nava meclîsê de bigrin, ji ber 
vê yekê meclîs hat berfrehkirin 
da ku her pêkhateyek bi rola 
xwe ya di civakê de rabe.

والتغلب  إرادتها  كسر  دون  حالت  التي   
كما  عليها،  السيطرة  وبالتالي  عليها 
التي  القوة  تلك  إلى  كلمتها  في  تطرقت 
اسمت نفسها بالمعارضة، والذين يحاولون 
منذ نشأتها إلى اليوم، وما زالوا يستمرون 
التي  واالدارات  القوة  سمعِة  تشويِه  في 
سوريا،  وشمال  آفا  روج  في  تأسست 
وآخرها في اجتماع االستانة، ولكن هم ال 
إلى  أدى  الذي  األول  السبب  إن  يعلمون 
ال  ألنها  هي  االجتماعات  تلك  كل  فشل 
وهم  السوري،  الشعب  كامل  إرادة  تمثُل 
السوري،  الشعب  يهمهم  وال  يمثلون  ال 
سوريا  في  الشعب  يضعون مصلحة  وال 
قبل روج آفا نصب أعينهم وفي أولوياتهم 
الدولة  وعن  يحضرونه،  اجتماٍع  أيِّ  في 
الحكومة  إن  عبدهللا:"  قالت  التركية 

التركية بقيادة اردوغان ومنذ بداية األزمة 
وانتصارات  انجازات  ضرب  تحاول 
القوات في روج والشمال السوري بشتى 
المسلحة  مجموعاتها  وبكافة  الوسائل، 
من  إن  بالقول  هَْت  نَوَّ كما  ومرتزقتها"، 
ككل  السوري  الشعب  وواجب  واجبنا 
التركية  الدولِة  اطماِع  وجِه  في  الوقوف 
وأجنداتها، ومحاولتها احتالل المزيد من 
نحُن  واجٌب  وهذا  السورية،  األراضي 
الشعب  كل  كما  به  ُملزميَن  أنفسنا  نرى 
آخر  جانٍب  ومن  الوطني،  السوري 
مشاركة  منع  قوتها  بكلِّ  تحاوُل  تركيا 
أيِّ  في  األرض  على  وشركائهم  الكرد 
الحل السوري،  يناقُش أو يدرُس  اجتماٍع 
سمعة  لتشويه  مرتزقتها  كل  وتحرض 
وإدراِج  والمرأة،  الشعب  حماية  وحدات 

اسمها على قائمة اإلرهاب الدولية، وهذا 
كانت  ألنها  أحد  على  خافياً  شيئاً  يعد  لم 
وعلى  خجل  أي  ودون  المرة  هذه  علنية 
لم  ألننا  هذا  كل  اإلعالمية.  العالم  قنوات 
نكن طرَف أيِّ من تلك القوى، ولم نعمل 
اتخذنا  ألننا  بل  وأجنداتهم،  لمصالحهم 
من مصلحة الشعب والمجتمع أساساً لنا، 
ونحن سنستمر في طريقنا وفي سياستنا، 
مشروع  مشروعنا  طرِف  في  وسنكون 
االتحادية  والفيدرالية  الديمقراطية  األمة 
على أساس سوريا موحدة، التي بدأنا بها 
آبو  القائد  وفلسفة  فكر  من  ُولدت  والتي 
االجتماعات  سياق  وفي  فيها،  وسنستمر 
السورية  األزمة  بخصوص  ستعقد  التي 
للمشاركة  مستعدون  إننا  عبد هللا:"  قالت 
فيها، والمساعدة على وضِع حٍل لألزمة 
ال  اجتماٍع  أيُّ  ولكن  ككل،  السورية 
روج  في  الديمقراطية  القوى  فيه  تشارك 
ُملزميَن  لسنا  نحن  السوري  والشمال  آفا 
كما  عنها"،  قراراٍت  من  تَْصُدُر  بما 
تحدثت عبد هللا عن دور المرأة والشبيبة 
في استمرار المقاومة، وقالت:" بأنهم هم 
األساس في أي نجاٍح وعلى جميع الصعد، 
وأن المرأة والشبيبة هي التي لعبت الدور 

الريادي والبارز في ثورة روج آفا".
بعد كلمة الرئيسة المشتركة لحزب االتحاد 
أُلقيت  هللا  عبد  آسيا   PYD الديمقراطي 
منها  الضيوف،  من  الكلمات  من  العديُد 
كلمة مؤسسة عوائل الشهداء ألقتها فاطمة، 

ألقتها  الديمقراطي  المجتمع  وكلمة حركة 
فاطمة العلي، وكلمة كونجرا ستار ألقتها 
شفين أوسو، أيضاً التحالف الوطني كانت 
محمود حاج خلف،  ألقاها  التي  كلمتهُ  له 
ألقاها  السرياني  االتحاد  حزب  وكلمة 
الحزب  وكلمة  شمعون،  كبرائيل  حورو 
فتح  ألقاها  السوري  الكردي  الديمقراطي 
اليساري  الحزب  كلمة  وأيضاً  هللا حسو، 
ألقاها عزيز محمود،  الكردي في سوريا 
ألقاها  الكردية  العشائر  لمجلس  وكلمة 
كانت  الكلمات  ختام  وفي  عبدي،  جمال 
كلمة أكاديمية المجتمع الديمقراطي ألقاها 
عزيز، وبعد انتهاء الضيوف من كلماتهم 
بهذه  التهنئة  برقيات  من  العديد  قراءة  تم 

المناسبة ومنها:
الشيوعي  الحزب  باسم  برقيةٌ   -

الكردستاني – منظمة الحسكة
التقدمي  الديمقراطي  الحزب   -

في سوريا
بلدية الشعب في الحسكة  -

البيت األيزيدي  -
معهد سيداي تيريش  -

اتحاد العلماء المسلمين  -
اتحاد معلمي الحسكة  -

لجنة التدريب في الحسكة   -
الديمقراطي  السالم  حزب   -

الكردستاني
اتحاد مثقفي مقاطعة الجزيرة  -

مجلس أعيان الحسكة   -

مجلس الحزب في إيالة تل تمر   -
مجلس الصالحية الشمالي  -

بعد االنتهاء من قراءة التقارير تم انتخاب 

ديوان للمؤتمر الذي قام بدوره في تسيير 
أمور المؤتمر حتى نهايته.
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الحزب الشيوعي الكردستاني 
KKP يستقبل وفد هيئة 

الدفاع

مقاطعة  في  الدفاع  هيئة  من  وفٌد  زاَر 
حماية  لوحدات  العامة  والقيادة  الجزيرة 
الشيوعي  الحزب  مكتب  والمرأة  الشعب 
 12  /  22 بتاريخ    KKP الُكردستاني 
الوفد  وكان  لكي،  كركي  في  م   2016  /
الدفاع  لهيئة  المشترك  الرئيس   من  مؤلفاً 
الشهداء  عائلة  نجل  الجزيزة  مقاطعة  في 
باسم  الرسمي  والمتحدث  كلو,  ريزان 
المقدام  الثوري  الشعب  حماية  وحدات 
باسم  الرسمية  والمتحدثة  خليل,  ريدور 
المرأة  ثورة  مارج  المرأة  حماية  وحدات 
نسرين  الصادقة  الثورية  و  الُكردستانية 

عبدهللا, 
لهيئة  العامة  العالقات  قسم  في  واإلدارية 
الدفاع في مقاطعة الجزيرة هبون فرزندا, 
مالعمر  الدين  نجم  األستاذ  فاستقبلهم 
من  وأعضاء  للحزب  العام  السكرتير 

المركزية  واللجنة  السياسي  المكتب 
المسؤوالت  ورفيقات  آليان  إيالة  وكوادر 
عن االتحاد النسائي الشيوعي الُكردستاني

YJKK  في إيالة كركي لكي .
                                                                         زيارتهم 
الُكردية  األحزاب  ولمجموعة  لحزبنا 
ُكردستان  آفاي  روج  في  والُكردستانية 
داللة  تدل   ) بسوريا  الملحقة  ُكردستان   (
راسخة على مسؤولية YPG ,YPJ   تجاه 
تمييز  دون  السياسية  وقواه  شعبنا  عموم 
وتفضيل وهذا يؤكد صحة وصوابية كفاحها 
الُكردستاني  لشعبنا  الثوري  التحرري 

ووطننا ُكردستان األم .

 وقدم الوفد الشقيق " درع غضب الفرات 
خالله  ومن  العام   السكرتير  للرفيق   "

لجميع أعضاء حزبنا .

USLUP Û XÎTABET
 

peyman Beri
Giringiya xitabetê; ji bo tu 
bikarî girseyên gel di hin mi-
jaran de qanebikî divê uslup 
û xîtabeta te baş be. Bi qasê 
peyvê divê mîmîkên te jî li 
gorî wê bin. Peyvên tu bikar 
diînî baş bifikirî û bi awayekî 
sade nêrînên xwe bînî ziman. 
Endema mirov a siyasî bilind 
dike û bi uslup tu dikarî mi-
rovan di milê erênî û neyênî 

de jî tehsîr bikî. Ango ji bo tu 
karî bî mirovan qanebikî uslup 
amoreke gelekî giring e. Uslup 
wekî şûrekî tuje, di milê erênî 
û neyênî de tesîr dike. Peyvên 
xweşik bên gotinê mirovan di 
milê erênî de tehsîr dike, hêvî 
dide mirovan, wekî findekî di 
dilê mirovan de pêdikeve. Ge-
lek caran hêvî dide. Dozê dide 
qezençkirin, artêşên binketî û 
bêhêvî mayîn dibe serkeftinê, 
pêşiyên me Kurdan dibêjin 
“zimanê xweş mar ji kûnê der-
dixe.”
Gelo uslup çi ye?
1- Şêwazê hebûn, guher-
tin, an jî çêkirinê.
2-  Teknîta peyvê ya ayîdê 
serdem, welat an jî hunermendî 
diyar dike. 
3- Nêrînên hunermend, 
bihîstin, anlayiş  vegotin û hwd. 

Ango tişta ayîdê kes, çand, we-
lat û serdeman diyar dike. Em 
di vê wateyê de dikarin bêjin 
uslup em bixwene.   
Giringiya Xîtabetê:
1- Armanca wê ew e ku 
hin nêrînan bigihîne girseyê û 
girseyê bide bawerkirin.
2- Di vê axaftin binaverok 
û cûş be.  
3- Divê girseyê bide ba-
werkirin.
4- Bi qasî giringî û wate-
ya peyvan di dema axaftinê de 
bêhnok, xalbêhnok tona deng, 
mimîk û hwd jî bên dîqat kirin. 
5- Uslup stîla kes diyar 
dike.
Bi qasê jêhatîbûnê perwerde jî 
ji bo xîtabetê giring e. Ji ber ku 
kesê/a “xîtap” dike dema nêrîn 
û armanca xwe tam nekaribe 
bilêv bike, di înandina ziman 

de çiqas jêhatî be jî nagihê ar-
manca xwe. 
CÛREYÊN XÎTABETÊ
1- Xîtabeta siyasî
2- Xîtabeta leşkerî
3- Xîtabeta hûqûq
4- Xîtabeta olî
5- Xîtabeta akademîk

XÎTABETA SIYASÎ
Peyvên di derheqê siyasetê de 
tên gotin, piranî di parlemeto, 
li pêşiya girseyên gel, mîtîng 
û civînên dîplomasî de tên 
bikaranîn. Ev nîqaş jî piranî li 
ser polîtîkaya hundur û derve-
ye. 
Xîtabeta Leşkerî
Piranî fermandar ji bo cesaretê 
bidin leşkerên xwe  peyvên 
xweş “nutuk”dikin. Dema 
xîtabê leşkerên xwe dike,  bi 
peyvên kurt û zelal armancê 

radigihîne û hewildide rihê 
êrîşê bi wan re xurt bike. 
Xîtabeta Hiqûq
Piranî de mehkemeyan de tê 
bikaranîn û parastina tiştekê, 
an jî kesan dike. Îddîanameya 
ji aliyê sawcî ve tê amadekirin, 
dema parêzer yekê diparêze 
û hwd. Ango piranî girêdayî 
mehkeman e. 
XÎTABETA OLÎ “DÎN”
Armanca wê ew e ku gel di 
aliyê olî de perwerde bike û 
agahiyan bide. Dixwaze hey-
can û hîsa olî zêde bike, yên 
heyî jî di milê wate û ramanê 
de bilind bike.  Di xîtabetên 
wisa de jî zimanekî zelal divê 
bê bikaranîn. 
XÎTABETA AKADEMÎK
Di akademiyan de xîtabê 
zanistî tê bikar anîn, di akademî 
û civînên zanîstî de tê bikar 

anîn. Armanca wê ew e ku di 
derheqê mijarekê de ji bo gel û 
kesên eleqeder agahiyên rast û 
durust bide. Armanca vî xîtabî 
ne avakirina heycanê ye, divê 
bi îfadeyên misoger, vekirî û 
zanistî ve mijaran bînin ziman. 
Kesê xîtap dike, divê peyvên 
wî bi hev ve girêdayîbe û ji 
mijarê dernekeve. 
Herkes dinîvîse lê herkesê nivîsê 
dinivîse ne xwedî xitabetekî 
xorte. Tenê agahî anîna gel 
hev û rêzkirine, ne xîtabete û 
bi vî rêbazî tiştên dixwazî bêjî, 
nikarî bidî fêmkirin jî. 
Uslup jî mirov bixweye. 
Gelek şêwazên uslup bi xwe 
jî hene. Uslubê xwezayî, yê 
çêkirî)xemilandî(mîzac, netew, 
çand, perwerda ku dîtî û hwd 
diyar dike.

هذا  يكون  أن  الروسي  الجانب  ويأمل 
الدستور بنداً رئيسياً على طاولة مفاوضات 
جنيف التي تعقد نهاية الشهر المقبل، بعد 
دي  ستيفان  الدولي  المبعوث  مشاورات 
وبعد  وواشنطن،  نيويورك  في  مستورا 
اجتماٍع روسٍي، تركي، إيراني في آستانة 
األسبوع المقبل لتثبيت وقف النار، وإقامة 
عقِد  حلِّ  إلى  إضافةً  للرقابة،  ثالثية  آلية 
تشكيل وفد المعارضة بين ضغِط موسكو 
لتشكيِل وفٍد موحٍد وتمسك الهيئة التفاوضية 

العليا للمفاوضات بدورها القيادي.

إلغاء  على  الروسية  المسودة  ْت  ونَصَّ
العربية  الجمهورية  اسم  من  عربية  كلمة 
اإلسالمي  الفقه  اعتبار  وإلغاء  السورية، 
للتشريع، وإلغاء ذكر دين رئيس  مصدراً 
الجمهورية بأنه اإلسالم، وأبقى على النظام 
اعتماد  دون  من  البالد  في  الجمهوري 
صالحيات  خفف  لكن  البرلماني،  النظام 
بعض  إعطاء  لصالح  الجمهورية  رئيس 

الوزراء  لرئيس  التنفيذية  الصالحيات 
وضمان  العليا،  الدستورية  والمحكمة 
في  المسلحة  والقوات  الجيش  تدخل  عدم 
العمل السياسي، وأظهرت دراسة المسودة 
"جمعية  لـ  تشريعية  صالحيات  إعطاء 
مناطق  عن  ممثلين  تضم  التي  المناطق" 
في البالد، وقيام حكم ذاتي كردي، إضافةً 
جانب  إلى  المسلحة  التنظيمات  قبول  إلى 
أن  على  التأكيد  وإلى  السوري،  الجيش 
رئيس الجمهورية يلعُب دوَر الوسيط بين 

السلطات المختلفة في البالد.

المسلحة  المعارضة  فصائل  رفضت  وإذ 
فإن  آستانة،  في  الدستور  من  نسخة  تسلم 
نسخها  تسلمت  المعارضة  الشخصيات 
في موسكو أول من أمس، في حين بعثت 
 - بينها  كان  التعديالت  من  جملة  دمشق 
الرئيس،  السيد  إلى  التشريع  سلطة  إعادة 
الحكم  ومناطق  المناطق،  جمعية  وإلغاء 
رئيس  بانتخاب  والسماح  الكردي،  الذاتي 

الجمهورية الحالي لـ واليتين على التوالي 
ما يعني أن يترشح الرئيس بشار األسد لدى 

انتهاء واليته في 2021.

االتحاد  حزب  أن  الالفت  أن  غير 
أفكاره  ساهمت  الذي   PYD الديمقراطي 
خالد  َسلََّم  الروسية  المسودة  صوغ  في 
عيسى ممثله إلى حوار موسكو نسخةً من 
العقد االجتماعي لـ فيدرالية شمال سوريا 
وقال عيسى:" إن هناك نقاطاً مشتركة بين 

المسودتين الكردية والروسية، بما في ذلك 
أو  قومية معظم سكان سوريا  تحديد  عدم 
لهذه  الصالحيات  تسليم  يقترح  بل  دينهم، 
األقاليم التخاذ القرارات، إذ نص المشروع 
الكردي على منح صالحيات أكبر ألقاليم 
البالد. منوهاً بـ أمور إيجابية في المشروع 
الروسي بينها إزالة كلمة العربية من اسم 
تحديد  والتخلي عن  السورية،  الجمهورية 
روسيا  موقع  بحسب  الدولة  رئيس  دين 

اليوم. 

تتمة ... دستوٌر كرديٌّ يقترح فيدراليةً رداً على مناطق المسودة الروسية

ل، بيَن قتيٍل وجريح،   من المواطنين الُعزَّ
الخراب  من  والمزيد  الُمشردين  وماليين 
والدمار  من جراِء هذِه الحرب التدميرية 
في  زالت  ما  وكأنها  تبدو  التي  الشاملة، 
في  تقدٍم  أيِّ  تحقيِق  دون  األول  مربعها 
المحاوالت  من  بالرغم  السياسي،  المسار 
التي تُبذل من قبل القوى المتنفذة، واللقاءات 
واالجتماعات التي تُْعقَد بين الحين واآلخر.

أردف  السورية  للمعارضة  رؤيته  وحول 
فشل  المؤكد  بحكم  باَت  لقد  قائالً:  موسي 

بالبداية  قَت  َسوَّ التي  السورية  المعارضة 
أشبه  قبل قوى دولية وإقليمية، والتي  من 
ما تكون ببالوٍن نفَخ فيِه من قبِل هذه القوى 
توظفها  ضعيفٍة  أدواٍت  إلى  تحولت  التي 

وفق مصالحها وأجنداتها.

المحاوالت  إلى  موسي  محمد  وتطرق 
العديدة إليجاد الحل منوهاً: 

اللقاءات  سلسلة  في  المتتالية  الحلقات  إن 
من  العديِد  في  تمت  التي  واالجتماعات 
المتحدة  األمم  أروقة  وفي  العالم،  دول 

باءت جميعها بالفشل، وقد كان آخرها لقاء 
القائمين  بإرادة  َرتََّب  والذي   ) )اآلستانا 
إيران(،  )تركيا-  الدائرة  الحرب  على 
وبدعٍم روسي و تمخض عنه اتفاٌق إيرانٌي 
تركٌي روسي بوقف االقتتال وتثبيت الهدنة 

على المستوى السوري.

ويتساءل موسي بقوله: لماذا الفشل في 
هذه المرحلة العصيبة؟ 

األمور  إليها  آلت  ما  موسي  ويبرر  هذا 

القاعدة  على  وباالرتكاز  شك  ال  بقوله:" 
المنطقية التي تؤكد على المقدمات الخاطئة 
ُمجمَل  ألَن  خاطئة،  نتائَج  إلى  تؤدي 
اللقاءات  هذه  سبقت  التي  التحضيرات 
تنطلق من منظوِر مصالَح ضيقة، وبأسلوٍب 
انتقائٍي استبعدت الممثلين الحقيقين إلرادة 
المتمثلة  السورية  والمكونات  الشعوب 
بقوات سوريا الديمقراطية التي تشكل فيها 
والمحور  اللولب  الشعب  حماية  وحدات 
اإلطار،  هذا  في  المتحالفة  القوى  لمجمل 
الذاتية  اإلدارة  ممثلي  تغيب  إلى  إضافةً 

تحت  المنضوية  واألحزاب  والقوى 
آالف  بإدارة  واقعياً  تقوم  والتي  مظلتها، 
وقراها،  بمدنها  المربعة  الكيلومترات 
سورية،  محافظات  ثالث  امتداد  وعلى 
كردستان،  آفايي  روج  أراضي  وامتداد 
وتقود نضاالً مستميتاً في مواجهة اإلرهاب 
واالحتالل  وأخواتها،  بداعش  المتمثل 
العنصرية  والمجاميع  القذر،  التركي 

والشوفينية التابعة له. 
 الشك أن الهدَف الُمعلن من لقاء اآلستانا 

هدنةٌ ووقُف االقتتال.

المتنفذة  للقوى  السياسي  الهدف  أن  إال   
لمحتلي كردستان تتجسُد في تجهيِز طبخٍة 
تخدُم مصالحها وأجنداتها، وتهدُف بالدرجِة 
األولى تقويض نضال الشعب الكردي في 
مكتسباته  آفايي كردستان، وضرب  روج 
التي تحققت بدماء اآلالف من أبناء شعبها، 
وأهمها  تلك الجهات التي تعتقد النيل من 
إرادِة الشعِب وتوقِه للحريِة واالنعتاِق عبَر 
مشروٌع ديمقراطٌي واضِح المعالم، يالمُس 
المجتمع  مكونات  كافة  وطموح  مصالح 

السوري. 

تتمة ... سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا محمد موسي لصحيفة االتحاد الديمقراطي:
من جنيف إلى آستانا... الفشُل عنواٌن بارز

على   المتمركز  الديمقراطية  األمة  فلسفة 
المكونات  جميع  بخصوصية  االعتراف 
ويضمن  بالتساوي،   سورية  داخل 
العيش وفق  مشروعنا حق كل مكون في 
في  بتضمينه  ذلك  وضمان  خصوصيته، 
الحقوق  وضمان  ديمقراطي،  دستوٍر 
بالتساوي  والخاصة  العامة  والحريات 
الثورة  أن  وأتوقع  المكونات،  جميع  بين 
رغيِف  أجل  من  ثورةً  تكن  لم  السورية 
الحرية  أجل  من  ثورةً  كانت  بل  الخبز، 
وإنكار  الشوفيني  النفس  ضد  والكرامة 
وجود خصوصية كل مكون من مكونات 
الدولة  ضمن  وصهرها  السوري  الشعب 
وعلوييه  وكرده  وسريانه  بعربه  القومية، 
يضمن  مشروعنا  وطالما   ،.... ودروزه 
االعتراف بخصوصية كل مكون، ويضمن 
والخاصة،  العامة  والحريات  الحقوق 

ويصوُن كرامة المواطن وحريته سيتقبلهُ 
والكل  للكل  الوطن  مبدأ  ضمن  الجميُع 
للوطن، وبدأنا نرى مالمح بذور مشروعنا 
بدماء  ورويناه  بإصرارنا،  زرعناها  التي 
والعيش  الحياة  كان  مثاٍل  وخيُر  الشهداء، 
منبج   في  المكونات  جميع  بين  المشترك 
على أرض الواقع، حيث تم تشكيل مجلس 
منبج المتضمن 60% من المكون العربي 
من  و%11  الكردي  المكون  من   % و25 
المكون  من   %  8 و  التركماني  المكون 
الشركسي و 1 % من األرمن و 1 % من 

الجيجان.
آفا،  لروج  الصعبة  الظروف  رغم   -2
استطاعت اإلدارة الذاتية الديمقراطية أن 
تتطور بمنظورها الشامل لتطرح مشروع 
الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا، فما 
الذاتية  اإلدارة  بها  مرت  التي  الخطوات 

رأيكم  وما  الفيدرالية،  إلى  وصلت  حتى 
بهذه الفيدرالية؟ 

منذ بداية الثورة السورية بحثنا في أسباب 
الثورة السورية، وطرحنا الحلول  المناسبة 
السوري  الشعب  مصالح  مع  يتوافق  بما 
بعيداً عن التدخالت الخارجية واإلمالءات 
الدولية، لجأنا إلى الشعب، بينما لجأ غيرنا 
الشعب  أصدقاء  من   المساعدة  إلى طلب 
أصدقاء  يوجد  ال  يعرف،  وكلنا  السوري 
بوضع  فبدأنا  مصالح،   بل  السياسة  في 
الخطوات األولى للحل، ونوهنا وحذَّزنا من 
المجموعات المسلحة التي بدأت تقتل وتَُكبِّر 
باسم هللا،  تنهب وتكبر وقلنا هدف الثورة 
مؤسسات  على  الحفاظ  مع  النظام  تغير 
الدولة، وبدأنا بالخطوات األولى في روج 
آفا طرحنا مشروع اإلدارة الذاتية والدفاع 

آفا  روج  إدارة  في  الشعب  ونجح  الذاتي، 
بجميع مكوناته، واحترمنا خصوصية كل 
مكون، فكان المثال األمثل للحل ثم انتقلنا 
الدولية  الساحة  إلى طرح مشروعنا على 
السورية،  للقضية  األمثل  الحل  كمشروع 
فكان مشروع الفدرالية لشمال سورية بدايةَ 
الحل لألزمة السورية، والخروج من نفق 
بتطبيق  وبدأنا  الدولية،  المصالح  صراع 
ووقفنا  الواقع،  أرض  على  مشروعنا 
التي  الخارجية  المؤامرات  جميع  وقاومنا 
كانت تسعى إلى إفشال مشروع الفدرالية – 
وقفنا مع ذاتنا فوقف العالم معنا – انتصرنا 
لتحقيق  بالوكالة  يحارب  كان  من  وخسر 
أدرك  مصالح وإمالءات خارجية، واآلن 
المجتمع الدولي بأن الحل األمثل للصراع 
طُِرَح  أيام  ومنذ  الفدرالية,  هو  السوري 
على  والفدرالية  الذاتية  اإلدارة  مشروع 

وإسرائيل  فلسطين  داخل  لسان ساسٍة من 
الفلسطينية  للقضية  األمثل  الحل  أنه  على 

وإسرائيل.

من  تنتقل  وإيران  وتركيا  روسيا   -٣
واجتماع  موسكو،  إلى  اآلستانه  اجتماع 
تأجيله  اعالن  مع  األبواب  على  جنيف 
مسودة  وكذلك  الحالي؟  شباط  لنهاية 
هي  فما  المقترح؟  الروسي  الدستور 

رؤيتكم في هذين السياقين؟؟

عن  عبارةً  كان  اآلستانة  في  داَر  ما  أنَّ 
بالوكالة  تعمل  اجتماِع مجموعات مسلحة 
هذه  وأغلب  المجتمعة،  الدول  عن 
المجموعات محصورةٌ ضمن مدينة ادلب 
– تركيا هدفها محاربة الوجود الكردي بأيِّ 
شكٍل من األشكال عن طريق مجموعات 

مرتزقة تعمل بالوكالة عن النظام التركي 
هدفها  وروسيا   – وإخوتها  داعش    –
على  الحفاظ  عبر  مصالحها  على  الحفاظ 
النظام، وإيران هدفها الحفاظ على حزب 
سواحل  على  الطائفي  والمشروع  هللا 
البحر التوسط – مع األسف غاب عن هذا 
االجتماع ممثل مصالح الشعب السوري، 
على  تتصارع  المجموعات  هذه  وجميع 
السلطة بالوكالة, وأتوقع أن المجتمع الدولي 
بيد  العسكري  الحل  مفتاح  أن  يُْدِرُك  باَت 
قوات سوريا الديمقراطية، والحل السياسي 
الديمقراطي وإال جميع  بيد حزب االتحاد 
هذه االجتماعات من جنيف 1 إلى جنيف 

10 نسٌخ متكررة.
قبل  من  المصاغ  الدستور  بخصوص  أما 

روسيا اتوقع أنه ياُلمُس واقع الحال.

تتمة ... عواس: وقفنا مع ذاتنا فوقف العالم معنا

الكادحين في مدينة حسكة يشكلون مجلسهم
َشكََّل الكادحون في مدينة الحسكة مجلسهم 
إلى  باإلضافة  أعضاء،   3 من  المؤلف 
انتخاب رئيسين مشتركين للمجلس، وذلك 
خالل اجتماٍع تم خالله قراءة قوانين العمل 

للكادحين.
للعمال  العمل  قوانين  قراءة  وبهدف 
العمال  لمشاكل  واالستماع  والكادحين 
وايجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم، عقدت 
لجنة الكادحين في مقاطعة الجزيرة اجتماعاً 
في  الكائن  لألفراح  رشو  في صالة  اليوم 

حي المشيرفة شمال مدينة حسكة.
العمال  من  المئات  االجتماع  حضر 
للجنة  المشتركة  الرئيسة  والكادحين، 
الكادحين في مقاطعة الجزيرة أفين باشو، 
والرئيسان المشتركان للجنة الكادحين في 
وكمال  شيرين صاروخان  الحسكة  مدينة 

علي.
على  دقيقة صمت  بالوقوف  االجتماع  بدأ 
الرئيسة  ألقت  ثم  من  الشهداء،  أرواح 
مقاطعة  في  الكادحين  للجنة  المشتركة 

الجزيرة أفين باشو كلمة قالت في بدايتها:" 
لكل  أليماً  حدثاً  لنا  يحمل  الشهر  هذا  إن 
في  والديمقراطيِة،  للحريِة  محٍب  شخٍص 
التي  الدولية  المؤامرة  حدثت  الشهر  هذا 
الديمقراطية  الشعوب  قائد  ضد  حيكت 
الكادحين  لجنة  وباسم  أوجالن،  هللا  عبد 
الكادحين  وباسم  الجزيرة،  مقاطعة  في 
في مدينة الحسكة ندين هذه المؤامرة التي 
نسير  الذي  الحرية  طريق  عرقله  تحاول 

عليه". 
ونوهت أفين بأنه من خالل ثورة روج آفا 
تمكن الشعب من إبراز قدرته على إدارة 
الوطن،  وحماية  المجتمع،  وتنظيم  نفسه 
وأردفت بالقول:" أثبتنا بأننا قادرين على 
منبراً  أصبحنا  ولهذا  واإلدارة،  التنظيم 

أساسياً لحل األزمة السورية".
دوراً  للكادحين  بأن  باشو  أفين  ووضحت 
التي  والمكاسب  االنجازات  في  كبيراً 
هذا  من  وقالت:"  آفا،  روج  ثورة  حققتها 
المنطلق علينا أن ننظم أنفسنا بشكٍل أكبر، 

لنتمكن من حل مشاكلنا وتطوير مجتمعنا، 
مجلس  تشكيل  بصدد  اليوم  نحن  ولهذا 

للكادحين في مدينة حسكة".
وفي نهاية حديثها شكرت جهود الكادحين 
المجاالت وتمنت  يبذلونها في جميع  التي 

لهم التوفيق.
للكادحين  الداخلي  القانون  قراءة  تالها  ثم 

من قبل الرئيس المشترك للجنة الكادحين 
في مدينة الحسكة كمال علي.

من  كل  انتخاب  تم  االجتماع  نهاية  وفي 
كرئيسين  جمال  ومياسا  الفرج  عيسى 
مدينة  في  الكادحين  لمجلس  مشتركين 
من   3 انتخاب  إلى  باإلضافة  الحسكة، 

العمال والكادحين كأعضاء للمجلس.

حملة إلعادة تشكيل الكومينات في جنوب مدينة الحسكة
باشرت حركة المجتمع الديمقراطي بحلمة 
إلعادة تشكيل وتفعيل الكومينات في القرى 
الواقعة جنوب غرب مدينة الحسكة، حيث 
أعيد تشكيل كومين القسم الشرقي من قرية 
للرئاسة  جدد  أعضاء  بانتخاب  حجيرة  أم 

المشتركة واللجان.

ولتالفي األخطاء والنواقص التي شهدتها 
النظام  مجلس  قرار  ووفق  الكومينات، 
سوريا،  لشمال  الديمقراطي  االتحادي 
باشرت حركة المجتمع الديمقراطي بحملة 
إلعادة تشكيل الكومينات في القرى الواقعة 

جنوب غرب مدينة الحسكة.
وبدأت الحملة من قرية أم حجيرة الواقعة 

على بعد 7 كم جنوب غرب مدينة الحسكة 
الكردي  المكونين  فيها  يعيش  والتي 
المجتمع  حركة  عقد  حيث  والعربي، 
لكومين  اجتماعاً  أمس  مساء  الديمقراطي 

الحي الشرقي للقرية.

مدرسة  في  عقد  الذي  االجتماع  وحضر 
أم حجيرة  الدين مال عمر في قرية  محي 
الديمقراطي  المجتمع  حركة  عن   ممثلين 
وأعضاء الكومين، باإلضافة إلى العشرات 

من أهالي الحي.
ثم  صمت،  دقيقة  بالوقوف  االجتماع  بدأ 
ألقى عضو في حركة المجتمع الديمقراطي 
إلى  خاللها  تطرق  كلمة  محمود  هجار 

في  الكومينات  تشكيل  إعادة  من  الغاية 
المنطقة، وقال:" لقد شكلنا الكومينات في 
لمهام  معرفتنا  عدم  نتيجة  ولكن  السابق، 
عدة  ظهرت  وواجباتها،  الكومينات  هذه 
نواقص وسلبيات، ولهذا كان من المهم أن 

نعيد تشكيل الكومينات من جديد".
وتابع بالقول:" باإلضافة إلى ذلك فقد اعتبر 
النظام االتحادي الديمقراطي لشمال سوريا 
مجلس  النتخابات  لها  أساساَ  الكومينات 
الشعب، ولهذه األسباب قررنا إعادة تشكيل 

الكومينات في كامل المنطقة".
بأنه  حديثه  سياق  في  محمود  َح  َوضَّ كما 
ُمدِركين  يكونوا  أن  المنطقة  أهالي  على 
أن  "علينا  وأضاف  الكومينات،  ألهمية 

ننتخبهم  من  تجاه  بالمسؤولية  نتحلى 
إلدارة الكومين، وخاصة لتالفي النواقص 

والسلبيات التي ظهرت في السابق".
ثم فتح باب الترشيح واالنتخاب، حيث تم 
للكومين،  المشتركان  الرئيسان  انتخاب 
الخدمية،  اللجان “  إلى أعضاء  باإلضافة 
الكادحين،  االقتصاد،  الصحة،  التربية، 

الصلح ولجنة الحماية“.
المجتمع  حركة  أعضاء  وبحسب 
جنوب  قرى  في  حملتهم  فإن  الديمقراطي 
من  االنتهاء  لحين  الحسكة مستمرة  مدينة 
إعادة تشكيل الكومينات وتفعليها في كامل 

المنطقة.

Hîn jî asoya çareseriyê dûr e

Henîfa Hisên 
Di van du mehên dawî de 
tiştên girîng li Sûriyê diqewi-
min.Ger çiqas hewildan ji bo 
çareseriyê werin kirin jî, lêhîn 
jî berjewendiyên hêzên dagir-

keriya cîhanî di pêş de ne û aso-
ya çareseriyê weke çirûskekê 
jî diyar nake. Li beramberî 
serkeftinên hêzên koalisyona  
navdewletî ku bi rêya QSD`ê 
bi dest dixîne û beşeke mezin 
ji axa Bakurê Sûriyê kete destê 
hêzên QSD`ê, diyar dibe ku 
di mijara çareserkirina aloziya 
Sûriyayê de wê Emerîka bi tenê 
bibe xwedî gotin. 
Li hember vê yekê Rûsyayê jî 
bi dewleta Tirk a dagirker re li 
hev kir û Heleb ji destê komên 
çete derxist û bajaroka Babê 
radestî Tirkiyê kir. Ev tê wateya 
ku Rûsya di formula çareseriyê 

de xwe anî asta Emerîkayê, ji 
aliyekî din ve jî Tirkiye û Îran 
kişandin nava îtîfaqekê de ku 
dawiya wê nediyar e! Bi taybet 
Tirkiye kişand nava çiraveke 
siyasî û leşkerî, ku bê tewîz ni-
kare jê paş de vegere.
Ji aliyê siyasî ve jî Tirkiye ki-
şandin nava formula çareseriyê 
ya bi serokê rêjîma Sûrî Beşar 
El-Esed re. Di vî warî de jî ji 
Tirkiyê tewîz giritin û civîna 
Astanayê ya ku tu encam jê 
derneketin amade kirin û di 
mekanîzma sê-alî de bi cih 
kirin. Bi vê yekê jî mîna ku 
çawa Qeter ji dewrê derxistin û 

Siûdiya Erebistan jî bi kongre-
ya Riyadê re rol danê û nehiş-
tin bi ser bikeve. Pişt re ew li 
derveyî hewldanên çareseriyê 
hiştin, niha dora Tirkiyê ye. 

Ango heya civîna Cenevrê wê 
ev nîqaşên bê encam bidomin û 
paşê wê ji Tirkiyê re jî bêjin va 
ye tu bi ser neketî, û bi vî awayî 
wê bê beralîkirin! Ji niha ve ev 
yek diyar e, piştî civîna Asta-
na Rûsyayê di cih de reşnivîsa 
makezagona Sûriyê ragihand. 
Tevî ku pir ne guncaw e jî lê 
belê ev bû sedema ku Tirkiye 
dîn bibe. 

Di reşnivîsê de qala hin mafên 
Kurdan dike, lê belê em 
çareseriyê tenê ji bo Kurdan 
naxwezin, projeya me ne etnîkî 
ye, projeya me demokratîk e û 
mafê hemû gelan û baweriyan 
digire nava xwe. Em çareseriyê 
ji bo hemû Sûriyê dixwazin, lê 
belê me dît ku di civîna dawî ya 
li Moskoyê de li ser navê Roja-
va li şûna Rêveberiya Xweser 
an jî Rêveberiya Federasyona 
Demokratîk a Bakurê Sûriyê, 
tenê PYD hatiye vexwendin, 
ev jî dide diyarkirin ku armanc 
ne çareseriyeke bingehîn e, bi 
vexwendina PYD`ê dixwazin 

tenê pê Tirkiyê tehrîk bikin û bi 
projeya me ya çareseriyê îtiraf 
nakin. 

Di vê demê de pêwîst e Kurd 
hêza xwe bikin yek û bi gelên 
herêmê re îtfaq bikin, lê mixa-
bin, Kurdên çûne Astana ba-
zara xwe li ser xistina YPG û 
PYD nava lîsteya terorê de ki-
rin. Ji ber vê ew temsîla Kurdan 
nakin, ew temsîla MÎT`a Tirk 
dikin. Ev mijar tenê têrê dikin 
ku mirov bêjê asoya çareseriyê 
hîn pir dûr e, em ê jî tekoşîna 
xwe berdewam bikin û li benda 
kesî nemînin!

Normalbûn

Sipan can
…Ji xwe dema behsa kirîza 
Roj¬hilata Navîn dibe. yê 

şopîner vê yekê normal dibîne. 
Li Sûriyê jî dema kuştin û 
qirkirin tê kirin, her wiha li 
Tirkiyê û bakurê Kurdistanê 
jî tunekirina siyasî û 
polîtîkaya osmanûataturk 
tê me¬şandin. Li cîhanê jî 
kirîza aborî heye, bi hêsanî 
mirov dikare bêje”normal 
e” lê em ê bipirsin çima? 
Çima ji ber modernîteya 
kapîtelîst bi riya lîberalîzmê 
her tişt normalîze kirî. Nirx 

û exleqên civakan, Hişmendî 
û bîrdoziya civakan di bin 
banê têgîna “normalîzm” 
ê de her tişt normal kiri-
ye. Dema jin tê kuştin, şer 
derdikve, bê exlaqî çêdibe, 
nirxên mirovahiyê bin pê di-
bin, zaork tî û birçî dimînin, 
afatên xwezayî çêdibin...hwd 
tiştekî normal e. Rewşa ku 
niha mirovahî gihayê- ger mi-
rov karibe bêje hîn mirovahî 

maye- li ber çava ye. mirovahî 
ji dema zayînê de pîroziyên 
xwe hebûn. Agir, av, ax heya 
niha li ba hin gelan pîroz in, ji 
ber bê wan jiyan nabê. 
Di mînak roja me ya îro de, 
taybet jî di nava civaka Ro-
java de, cara caran li ser 
mijarekê, an nêrînekê gotina 
“normal e” tê bikaranîn, bi 
zanabûn an bê zanabûn, di 
encama ewqas liv û tevgerê 
de, rewşa ku civaka kurd 

niha gihayê divê em nor¬mal 
lê nenêrin. Destkeftî û asta 
hişmendî û bawariyê di nava 
gelan de, nirxên windabûyî 
ku ji nû ve hatin vejandin, 
xweserî û federaliya ku hatine 
rtagihandin, çîrokên berxwe-
dana sedsalê ya Kobanê, hêz 
û vîna xwe, hema bi gotinekê 
“normal e” tê wate¬ya mirin, 
teslîmkarî û bêçartiyê. Ji xwe 
ev armanca lîberlîzmê ye.

Ji ber wê, ger îro li cîhanê şo-
reşa me bi nav û deng û moralê 
dide gelan, ger îro nirx ji nû 
ve tên pênasekirin, ger îro 
em dibin pêşengên avakirina 
newtewa demokratîk, ev ne 
normal e, ji vir û pê de divê 
gotina “normal e” ji ferhen-
ga wateya nirxan û pîroziyn 
bê avêtin û ji bo jiya¬nek 
nûbûyî her di nava lêgerînê 
de bin.

Modela Yugoslavyaya kevn

Nalîn Dîcle 

Di şere tund ê 6 salan de li 
Suriyeyê hemû pêkhateyan 
bedelên giran dane. Di 
pêvajoya şer de dem bi dem 
çareserî jî dikeve rojevê. Di 
pevajoya şerê 6 salan de kur-

dan bi stratejiya xeta seyemîn 
xwe parast û li herêmên ku 
hatin rizgarkirin modeleke nê 
afirandin. Pergala Federali-
ya Demokratîk di 17’e Adarê 
de hate îlankirin û li ser esasê 
neteweya demokratîk xwe saz 
dike. Di neteweya demokratîk 
de, hemû pêkhate bi hev re û 
bi awayekî wekhev dijîn. 
Meclisa Damezirîner 
a Sîstema Federaliya 
Demokratîk a Bakurê Sûriyê 
di belgeya xwe ya siyasî de ji 
bo Sûriyeyê bi giştî pergala 
Komara Federal a Demokratîk 
daxwaz dike. Pergal wiha 
tê ravekirin: “…Di Komara 

Federaliya Demokratîk a Su-
riyeye de terzê dewletê nayê 
bikaranîn û li ser esasê ol û 
neteweyên civakê tu ferq û 
cudahî nakeve navbera gelên 
herêmê. …..Pênasekirina Ko-
mara Federaliya Demokratîk 
a Suriyeyê beyî tu peyv u 
tegehên irqî u olî ye u hemû 
pekhateyên civakê digire nav 
xwe.” 
Di belgeyê de xala din a 
girîng ‘welatê hevbeş’ wiha 
te pênasekirin: “Têgeha ‘we-
lat’ ji feraseta yek netew, yek 
ziman û yek ol nayê avakirin. 
Lê belê welat ji hemwelatî, 
pir ziman, pir netew u pir olî 

tê avakirin. Eger welat li ser 
vê ferasetê were avakirin dê 
yekîtî û biratiya gelan pêk 
were. Berovajî vê yekê eger 
welat ji hestên tevlibûna yek 
etnîste were avakirin, beşe-
ke mezin ji hemwelatiyan dê 
ji derve bimînin. Ev feraset 
parçebûnê çêdike u faşîzmê 
ava dike”.

Di vê demê de Rûsya û Amerîka 
bi nûnerên rêveberiya xweser 
û MSD’ê re hevdîtinên cuda 
pêk anîn. Ji van hevdîtinan jî 
diyar e ku her du hêz perga-
la federaliyê erenî dibînin. Ji 
xwe di destûra bingehîn de 

ku ji aliye Rûsyayê ve hatiye 
peşkeşkirin, navê Sûriyeyê ji 
Komara Erebî ya Suriyeyê, 
vedigere Komara Suriyeyê. 
Ji bo kurdan jî otonomiyeke 
çandî tê pêşniyarkirin.

Ji bo Suriyeyê projeya Rusya-
ye ya çareseriye dişibe mode-
la Yugoslavyaya kevn a serde-
ma mareşal Tîto. Yoguslavya 
di sala 1943’yan de bi navê 
Yugoslavyaya Demokratîk û 
Federal, di sala 1946’an de 
Yugoslavyaya Federal a Gel, 
herî dawî jî bi navê Koma-
ra Yugoslavyaya Federal û 
Sosyalîst bû. Serokê komarê 

yê yekem Josip Broz Tîto 
bû. Yugoslavyaya piştî Şere 
Cîhanê yê Duyemîn heta sala 
1992’yan, bi pergala koma-
ra federal a sosyalîst dihat 
birêvebirin.
 Li vir xala herî girîng ew e 
ku kurd pergaleke federal dix-
wazin û Rûsya û Amerîka ne 
li dij in. Her çendî bi fermî 
projeya
 federalî nehatibe destekirin 
jî, lê di hevdîtinên nûnerên 
Rojava de ku bi Rûsya û 
Amerîkayê re dikin, li pişt 
deriyên dadayî ji pergala fe-
deral re nezîkatiyeke germ 
heye.
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عرُض كتاب السيد عبد هلل اوجالن في معرض القاهرة الدولي للكتاب

َعَرَضْت احدى أكبر المؤسسات اإلعالمية 
في مصر“ أخبار اليوم “ وألول مرة على 
مستوى العالم العربي في معرض القاهرة 
الدولي للكتاب المجلد الرابع من مانيفستو 
المدنية  أزمة   ( الديمقراطية  الحضارة 
الشرق  في  الديمقراطية  الحضارة  وحل 

األوسط ( للقائد عبد هلل اوجالن.ش
المقبلين  من  اهتماماً  الكتاب  القى  حيث 
وفي  والعرب.  الكرد  من  المعرض  على 
لنا  تحدث  القائد  كتب  عرض  غضون 
ياسين  حسن  الكردي  والصحفي  الكاتب 
عن فرحته بعرض كتب عبد هلل اوجالن 
في مثل هذا المعرض قائال: “ إنه موقُع 
فرحة قلب عندما نرى كتب القائد عبد هلل 
اوجالن في مثل هذا المعرض، حيُث أنه 
هذه  طوال  السجن  في  الكتب  هذه  كتب 

السنين بالرغم من وضعه المعيشي الذي 
وفرحت  التركية،  الدولة  بسبب  فيه  هو 
كثيراً برؤيتي لكتاب المفكر وقائد الثورة 
هذا  في  العربية  باللغة  الكردستانية 

المعرض“.
ومن جهته أشار الطالب في مجال الماستر 
عرض  أهمية  إلى  خان  هاوار  والسينما 
الدولية،  المعارض  في  الكردية  الكتب 
الثقافة  عن  األخرى  للشعوب  للعرض 
الكتب هنا  الكردية مشيراً:“ عرض هذه 
أن  نستطيع  لكي  ولكن  بالغة،  أهمية  لها 
األدب  عرض  يجب  أكثر  أنفسنا  َف  نَُعرِّ
والفلكور والتاريخ، وحتى السينما الكردية 
في مثل هذه المعارض الدولية فهذا أيضاً 

يشكل أهميةً كبرى“.
كما أشار الدكتور محمود زايد في حديثه 

بالقضية  كمهتم  أنا  نيوز:“  فرات  لوكالة 
الكردية وأفكار زعمائها بما فيهم الزعيم 
عبد هلل اوجالن، كنت أجد صعوبةً عندما 
لكن  وأفكارهم.  كتبهم  عن  أبحث  كنت 
هلل  عبد  كتب  من  بعض  أن  أجد  عندما 
اوجالن تعرض وتتوزع في مصر وفي 
مهٌم  دوٌر  ولها  وحكومية  كبيرة  مؤسسة 
من  اسعدني  شيء  هذا   ,) اليوم  )أخبار 

عدة أمور.
الذي يطرحه عبد  الفكر  إن  األول  األمر 
هلل اوجالن فكٌر جديٌر باالحترام، واعتقد 
أن  الجميع  على  يجب  األغلب  على  أن 
يقرأ هذه الكتب، ألنها أفكار جديدة للشرق 
الديمقراطية  واألمة  ومستقبله،  األوسط 
التي تبعد هذه المنطقة عن الصراع التي 

تعيش فيها.
يعرضها  الذي  يكون  أن  الثاني  األمر   
مثل  كبيرة  صحفية  حكومية  مؤسسة 
أخبار اليوم وهذا ما معناه أنه يوجد تطور 
ملحوظ للمؤسسات الثقافية المصرية تجاه 

القضية الكردية ”.
كما تمنى الدكتور محمود زايد أن ال يكون 
المجلد الرابع هو فقط ما ُعِرض متمنياً أن 
يتم نشر جميع أفكار السيد عبد هلل اوجالن 

في مصر ومؤسسات النشر فيها.
هذا ويُقاُم معرض القاهرة الدولي للكتاب 
من  العديد  فيها  وتشارك  مرة،  سنة  كل 
كبيرة  وحشود  أجواء  في  العالمية  الدول 
أنحاء  جميع  من  والمثقفين  المتابعين  من 

العالم.

وفد اإلدارة الذاتية تطرح مشروع الفيدرالية في اجتماع موسكو

الذاتية  اإلدارة  من  وفد  االمس  شارك 
للمعارضة  اجتماع  في  الديمقراطية 
بناًء  موسكو  في  الروس  مع  السورية 
الذاتية  اإلدارة  تلقتها  رسمية  دعوة  على 
سيرغي  الروسي  الخارجية  وزير  من 
الفروف، حيث طرح الوفد في االجتماع 
كنموذج  الديمقراطية  الفدرالية  مشروع 
لحل االزمة السورية .وتقرر في االجتماع 
كافة  يمثل  للمعارضة  موحد  وفد  تشكيل 
في  للمشاركة  السوري  الشعب  أطياف 
جنيف  مفاوضات  من  القادمة  الجولة 

بشأن االزمة السورية .وحضر االجتماع 
ممثالً عن اإلدارة الذاتية الديمقراطية خالد 

عيسى وعبدالسالم علي.
ناقش  االجتماع  أن  عيسى  خالد  وقال 
األفضل  والسبيل  آستانا،  اجتماع  ”نتائج 
المزمع  جنيف  محادثات  نحو  للذهاب 

عقدها في شهر شباط القادم“.
وقدم وفد اإلدارة الذاتية الديمقراطية خالل 
االجتماع مالحظاته على مسودة الدستور 
آستانا،  اجتماع  في  المطروح  الروسي 
المسودة،  في  تعديلها  يجب  التي  والنقاط 

وأكد الجانب الروسي أن المسودة ”مجرد 
يسعى  وال  السوريين  بين  للنقاش  أفكار 
الدستور  ألن  كان  شكل  بأي  لفرضها 
فقط  األفكار  وهذه  سوري  سوري  شأن 
بين  والفعال  الجدي  النقاش  مرحلة  لبدء 

األطراف“.
الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  وفد  قدم  كما 
للفدرالية  االجتماعي  العقد  من  نسخة 
للجانب  سوريا  لشمال  الديمقراطية 
المعارضة  والشخصيات  الروسي 
الوفد  وشرح  االجتماع.  في  المشاركة 
سوريا  لشمال  الفدرالي  النظام  أسس 
ونظام اإلدارة الذاتية الديمقراطية المطبق 
قبل جميع مكونات  في شمال سوريا من 

المنطقة.
وشدد وفد اإلدارة الذاتية خالل االجتماع 
روج  ممثلي  مشاركة  ضرورة  على 
اجتماعات  أية  في  سوريا  وشمال  آفا 
ومؤتمرات لحل األزمة السورية مستقبالً.
المجتمعون  ”قرر  فقد  عيسى  وبحسب 
السياسية  المنصات  لكل  نداء  إطالق 
فوراً  للعمل  المعارضة  والشخصيات 
يضم  واحد  معارضة  وفد  تشكيل  على 
ودون  أحد  استثناء  دون  األطياف  كافة 
إقصاء ألحد بهدف إنجاح الجولة القادمة 
في جنيف على قاعدة تنفيذ القرار الدولي 
طريق  خارطة  يعتبر  الذي   2254
بموجبها  للوصول  متكاملة  ومرجعية 
الطموحات  وتحقيق  الجديدة  سوريا  إلى 

المشروعة للشعب السوري“.

وفاة الصحفي الُكردي القدير "محمود أوندر " بعَد صراٍع مريٍر مع المرض

"محمود  القدير  الُكردي  الصحفي  فارَق 
كان  الذي  المشفى  في  الحياة  أوندر" 
الدنماركية  بالعاصمة  فيه  العالج  يتلقى 

كوبنهاغن, بعَد صراٍع طويٍل مع مرٍض 
ُعضال.

الثالثاء  يوم  صباح  الموت  وخطف  هذا 
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رموز اإلعالم الكردي، األستاذ "محمود 
من  حافالً  وراءهُ سجالً  أوندر" …تاركاً 

التجارب الغنية في اإلعالم.
من هو محمود أندر؟

أوندر  محمود  المرموق  الصحفي  ُولَِد 
في عام 1952 في حي علي باشا بمدينة 
وعمل  كردستان"،  "شمال  بباكور  آمد 
االنقالب  وبعد  بآمد،  النقابات  مجال  في 
العسكري في الـ 12 من شهر أيلول عام 
1980 توجه إلى سوريا، ومن هناك ذهب 

إلى أوروبا وبقي في المنفى 36 سنة.
عمل الصحفي أوندر في مد تي في، مديا 
إلى  باإلضافة  في،  تي  وروج  في،  تي 
م  ستيرك تي في التي عمل فيها كُمِعد وُمقدِّ

للبرامج باإلضافة إلى تحرير األخبار.

شخصيةٌ في فضاء الفن والفلسفة والشعر

كتََب عن أعمالِه عدٌد كبيٌر من النقّاد منهم: 
و"جاك  ماريز"،  و"آلين  مونيه"،  "جان 
ألتراك" الذي قال عن تجربته: »إن رسوم 
وديناميكية،  حية  فاتنة،  جذابة،  "عنايت" 
إنها ال تروي التاريخ، وال تعبّر عن فعل 
فقط ولكنها تطرح علينا األسئلة وتحرض 
تجربته:"  ذات مرة عن  مخيلتنا«.   وقال 
محرك  الفن،  سياق  في  القلق  لي  يمثل 
وباعث التحريض األولي، هو بدء الشرارة 
تنضج  إذ  والموهبة،  الملكات  تفجر  في 
القلق  هذا  كأن  الفعل(،  قبل  )ما  الرؤى 
الحبلى،  في مخيلتي  أمٍد طويٍل  رسخ من 
وهذا يفسر عمليا أن العمل الفني لدي هو 
ذلك المولود الذي يرى النور، بعد اعتصار 

وامتزاج مراحل ومكونات تلك العملية".
أما عن الوجه في لوحاته فقد قال عنها:" 
من المؤكد أن الوجوه في لوحاتي تكثيف 
تاريخ  وغيابي،  وحضوري  لحاالتي 
وانكسارات  والقوافل  والتوابل  األماكن 
الفضاء  إلى  منافذي  جميع  إنها  المرايا، 
اآلخر القابع في الذات، بل المفاتيح الذهبية 
األرض  فاكهة  ونكهات  العشق  لتقاسم 
حباً  المتحول  األنا  إنها  المنتهى،  وسكرة 
ومحافُل  شعٍر  دواويُن  وألماً..،  وفرحاً 

غناء، وكتُب تاريخ ومالحم 
وأيضا هي حقول حنطة وأشجار زيتون، 

هو هذا مشروعي التشكيلي.
 ويضيف في أحدا مقابالته، أن التداعيات 
الوالدة  بأشكال  شرحها  يمكن  المختلفة 
ومن  آلخر  فناٍن  من  المولود،  واختالف 

فقد  الدهشة  وكذلك  أخرى،  إلى  تجربٍة 
األمور  من  البسيط  العابر  العادي  يكون 
عوُد  هو  بينما  آلخرين،  بالنسبة  الطبيعية 
من  تخلعني  عاصفةٌ  أو  اشتعالي،  ثقاب 
القبض  يتم  حتى  المواجهة،  إلى  السكون 
"عنايت  التشكيلي  الفنان  زمامها.  على 
عطار"، من مواليد عفرين عام /1948/ 
وعمل  الزيتون،  أشجار  بين  ترعرع 
القرويين  جانب  إلى  الزيتون  فيقطف 
مدينة  إلى  انتقل  القطاف،  مواسم  في 
"الرقة"، وهناك ساهم مع عدٍد من الفنانين 
التشكيليين، بتأسيس تجمع فناني "الرقة"، 
وقد قدم "العطار" أول معرض فردي له 
في مدينة "الرقة"، وذلك في صالة المركز 
من  أكثر  أمضى   ،/1981/ عام  الثقافي، 
قدم  ثالث عشرة سنة في مدينة "الرقة"، 
التي  الفنية،  األعمال  من  الكثير  خاللها 
السورية  التشكيلية  الحركة  برفد  ساهمت 
بشكٍل عام، وفي منتصف الثمانينيات سافر 
إلى فرنسا واستقرا فيها، هناك حقق شهرةً 
أقامها  التي  المعارض  والقت  عالمية، 
النقدي  الوسط  في  واسعةً  أصداًء  هناك 
مدرسةً  هناَك  وأنشأ  الفرنسي،  التشكيلي 
للرسم، وتتدرب على يديه العديد من الطلبة 

الفرنسيين. 
 كان "عنايت" يهاجم النزعة الفلسفية التي 
تمجد الِعلم، الذي يدعي السيطرة على كل 
شيء بشكٍل مطلق، فقد كان يرى أن الفكر 
وكان  العلم،  من  شيئاً  ينتظر  أن  له  ليس 
يستشهد دائماً بقول الباحث "كويريه" الذي 

كان يرى بأن القول العلمي عند "أرسطو"، 
غيره عند "جاليليو"، والمعرفة الرياضية 
الفيزيائية  المعرفة  عن  تختلف  القديمة، 
إليها  وصل  التي  الحديثة،  الرياضية 
الخروج عن  الفن هو  لكن  الحديث،  العلم 
المحدودية القاعدية، التي هي أساس العلم، 
كما كان يرفض منطق الفرنسي "دوليه" 
الذي يقول: ال شيء يتغير، ألن المستقبل 
ليس إمكان الممكن، بل هو امتداد سلسلة 

من األمور المحتملة.
ألحد  مقولةً  دائماً  يردد  كان  عنايت   
اإلنسان  »إن  يقول:  حيث  المفكرين، 
الذي  للعلو  المعاصر  هو  روحاً،  بوصفه 
يخترقه«، قال عنه الفنان والناقد السوري 
لوحات  يتحدث عن  البني"، وهو  "طاهر 
"عنايت عطار": »نستطيع أن نلمح ماهية 
التركيز  خالل  من  المبّسط  التشخيص 
وتجاهل  العام  بمظهره  الجسد  على 
يبرز  حيث  فيه،  والجزئيات  التفاصيل 
العيون  فيه  تغيب  الذي  الوقت  في  الوجه 
األطراف  تبرز  كما  والشفاه،  واألنف 
تفاصيل  فيها  تختفي  انسيابية  حركة  في 
على  التركيز  وهذا  واألصابع،  األرداف 
اللعب  أمام  المجال  يفسح  الكلية،  الكتلة 
باللون وتدرجاته، كما يحفّز المتلقي على 
في  الغياب  عالقات  واستحضار  التأمل، 
المجّسدة  الحضور  عالقات  عبر  اللوحة، 
أمامه، وتبدو األلوان سيدة التكوين، حيث 
مشّكلة  والمساحات  األجساد  فيها  تذوب 
ودالالتها«،  تناغمها  في  بصرية  قصيدة 
وكان  الشعر،  يكتب  "عنايت"  كان  وقد 
للمرأة نصيب كبير في قصائده، فهو يقول 
واألخضر  للسماء،  األزرق  إحداها:  في 
واألحمر  للسنابل،  واألصفر  للجبال، 
أخطأت  لقد  الصديق،  أيها  للمرأة، ال..ال، 
األزرق  بل  والداللة..!  والنسبة  الترتيب، 
واألصفر واألخضر واألحمر لها وحدها، 
التي  وللمرأة  وأعشق،  أحب  التي  للمرأة 
حدود،  وال  مسافات،  ال  وأتخيّل..!  أرسم 
أو  للوطن،  رمز  المرأة  إن  لي  تقل  ال 
أبداً  ال  للحب..!  أو  للكرامة،  أو  للبحر، 
البحر  فالمرأة عندي هي  الصديق..!  أيها 
والوطن واألفق والكرامة والحب والغيرة، 
امتزجت  وقد  أيضاً..!  والجنون  والحزن 
متكاملـــة  واحدة  لونية  سيمفونية  في 

ومتناغمة..!«. 
أحد أعالم  يعد  الذي  الفنان عنايت عطار 
الفن التشكيلي في العالم، وأحد الرموز في 

تاريخها الفني المعاصر، يعد من الفنانين 
الملتزمين بقضايا المرأة فكراً وفناً، فطالما 
المرأة،  انعتاق  عن  تتحدث  لوحاته  كانت 
االجتماعية  وقيودها  البالية  التقاليد  من 

المتخلفة والجاهلة.
الديكور  نجارة  في  يعمل  كان  فنانا   
الداخلي، وكتابة اإلعالن، ولكن بطريقته 
وأسلوبه الخاص، وهذا ما ترك أثراً كبيراً 
في نفوس من عملوا عنده أو معه، متأثرين 
بأسلوبه في كتابة اإلعالن أو أسلوب اللون، 
الرسم،  خالل  عليه  تسيطر  التي  والعبثية 
التي  اليومية،  حياته  أسلوب  في  وحتى 
المواعيد،  فوضى  أحياناً  تسودها  كانت 
وتغلب عليها المصادفات، فهو حين يخرج 
ليأتي بربطة خبز ألسرته، يلتقي بصديق 
بذات  المدينة  خارج  السفر  عليه  يعرض 
الخبز  ناسياً  "عنايت"  يتردد  فال  اللحظة 
وأهله، هذا ما قال عنه أحد أصدقائه. يقول 
"أن  ناصر،  ايمن  السوري  الفنان  عنه 
عنايت تشكيلي فريد من نوعه، فنان ضاق 
به المكان فحلق بعيداً إلى بالد الغرب، له 
الرقة  مدينة  في  بيضاء ومشرقة  بصمات 
ومع الكثير من أهلها، وكان آخر ما يفكر 
فيه هو أن يتقاضى أتعابه كاملة، يكفيه أنه 
يكثف حضوره في أي عمل يقوم بتنفيذه، 
ذلك التكثيف الذي يحيل الرموز في عمله 

إلى مجموعة من األسئلة ".
قال  فقد  جعفر"  "نذير  والناقد  الكاتب  أما 
عن تجربة الفنان عنايت عطار: "عنايت" 
السبعينيات،  جيل  على  تشكيلياً  محسوب 
وهذا ما يقّر ويعترف به، لكنه غير محسوب 
على هذا الجيل، من حيث عالقته بالحياة، 
فهو بقبّعته الرصاصية، وقميصه الترابي، 
وتجواله  وفوضويته،  المخملي،  وحذائه 
الرقّة" و"حلب" و"دمشق"  بين  ما  الدائم 
و"اسطنبول"،  و"برلين"  و"باريس" 

عاشق أبدي ومغامر ال يتوقف ".
المجهولة،  اآلفاق  عنايت  الفنان  ارتاد 
في  جديدة  وصداقات  عالقات  واكتسب 
كل مرحلة من حياته، ورمم االنكسارات 
القاسية في حياته، كان فنان وأب وعاشق، 
وكتاب للشعر، ومصمم للديكور واإلعالن، 
التجريب  نزعة  تتنامى  بدأت  فرنسا  في 
عنده، كما بدأت أعماله تتحّرر من الصيغ 
السائدة،  واالتجاهات  المعهودة  والقوالب 
واضعاً نصب عينيه تأسيس خطابه الفني 
الخاص به، حيث بدأ يميل أكثر فأكثر، نحو 
واقعيته  عن  كلياً  يتخلّى  أن  دون  التجريد 

التعبيرية الصرفة في بعض األعمال« . 
فيها  عاش  التي  المتعددة  البيئات  إن 
أثرها  تركت  بينها  فيما  وتنقّل  "عنايت" 
فالفترة  وتقنياته،  وأدواته  موضوعاته  في 
الطويلة التي عاشها في "الرقة" المتاخمة 
جهة  من  وللصحراء  جهة،  من  للفرات 
ثانية، جعلته يحسم اختياره باتجاه التشكيل، 
بعدما اهتم في البدايات بالنحت، كما دفعته 
إلى الخروج عن إطار الفضاءات المغلقة، 
إلى الفضاء الواسع، مستلهماً موضوعاته 
الجدب  بين  ما  وتحوالتها،  الطبيعة  من 
الواقعية  وتشّكالتها  والمرأة  والخصب، 
التعبيرية، عبر عالقتـها بالطبيعة وبالرجل 
والوسط المحيط، بضربات لونية حادة حيناً 
"حلب"  في  أما  آخر،  حيناً  شفّافة  ورقيقة 
وتشكيالتها  بالعمارة  اهتمامه  برز  فقد 
إعادة إنتاجها فنياً، وفق  الشرقية، محاوالً 
رؤية تجمع بين التجريد والتشخيص، بعيداً 
انشغل  الذي  الفوتوغرافي،  الطابع  عن 
المدينة، استجابة  فناني  فيه عدد كبير من 
التي  التقليدية،  والذائقة  السوق  لمتطلبات 
المخملية،  تزيّن به صالوناتها  تبحث عما 
للّوحة،  الفنية  القيمة  عن  بحثها  من  أكثر 
االستهالك  حمّى  يقاوم  "عنايت"  وظل 
فقد  سلعة،  بوصفها  اللوحة  إلى  والنظر 
الفنية،  ورؤيته  لحساسيته  إخالصه  كان 
تحت  لوحاته  تسويق  من  عنده  بكثير  أهم 

أي ضغط أو ثمن كان.
للفنان عنايت عطار أبٌن يدعى  لوند عطار  
وهو أيضاً رساٌم  احترف الرسم مثل أبيه 

أقام  وقد  أيضاً،  فرنسا  في  ويقيم  الفنان 
عدة معارض في فرنسا، وحاز على عدد 
وخارجها  فرنسا  داخل  الجوائز  من  كبير 
عمق  )في  النحت:  في  جديدة  تجربة  وله 
في  األول  معرضه  أقام  حيث  البحر(، 

صالة أنشئت خصيصاً لهذا لمعرض . 
والجدير ذكره أن الفنان التشكيلي "عنايت 
الجميلة  الفنون  نقابة  عضو  هو  عطار"، 
الفنون  جمعية  وعضو  سورية،  في 
وعضو   spadem فرنسا  في  البصرية 
وعضو  "نانت"  في  الفن  أصدقاء  جمعية 
منظمة  وعضو  الفرنسيين،  الفنانين  نقابة 
أهم  ومن  العالميين،  للفنانين  اليونسكو 
المعارض الفردية التي أقامها في سورية، 
المركز  هي:  الزمني،  ترتيبها  حسب 
الثقافي "الرقة" /1981/، المركز الثقافي 
الثقافي  والمركز  "الحسكة"/1983/، 
الروسي في "دمشق" /1986/، والمتحف 
العمل  ونادي   ،/1986/ "حلب"  الوطني 
وصالة   ،/1987/ "الالذقية"  الثقافي 
الفنون الجميلة "حمص" /1988/، وصالة 
"الجوشن" في "حلب"/1991/، كما عمل 
المسرحي،  الديكور  في  "عنايت"  الفنان 
الصحافة  في  )غرافيكية(  رسوم  ونشر 
والنقد  الشعر  وكتب  والفرنسية،  العربية 
المان  منطقة  في  حالياً  مقيم  وهو  الفني، 

الفرنسية، ومتفرغ للعمل الفني هناك.

دوست ميرخان

مركز ستيرفا للتدريب اإلذاعي والموسيقي
ثورة  والعشرين  الواحد  القرن  بداية  شهد 
تكنولوجية في مجال اإلعالم على مستوى 
مما  والتلفزيوني,  اإلذاعي  اإلنتاج  تقنيات 
وسع دائرة من يتعاملون مع هذه الوسائل 
في  التكنولوجيا  توظيف  في  كبير،  بشكل 

مجال اإلذاعة والتلفزيون. 
اإلعالمية  الثورةُ  واكبت  آفا  روج  في 
والعالم  سوريا  في  الحاصلة  التطوراِت 
المنصرمة,  سنوات  األربع  خالل  عموماً 
اإلذاعية  المحطات  من  عدٍد  عبر  وذلك 
مرحلة  خالل  فتحها  تم  التي  والتلفزيونية 
عام  بشكل  المنطقة  وأن  خاصة  الثورة، 
تكثر  التي  الساخنة  المناطق  من  تُعتبر 
التي  المتالحقة  فيها األحداث والتطورات 
تحتاج إلى متابعة مستمرة من قبل وسائل 
السمعية  الوسائل  وخصوصاً  اإلعالم, 
وتحرير  وجمع  إلعداد  المرئية  والسمعية 
وصياغة األخبار على أُسس مهنية وإعداد 
والدراما  والبرامج  والتحقيقات  التقارير 
واألفالم الوثائقية, ويقوم بإعدادها وتقديمها 
المجال  في  متخّصصة  إعالمية  كوادر 

اإلذاعي والتلفزيوني .
وجوَد  يتطلّب  ذلك  إن  شك  دون  ومن 
تخّصص نوعي يسعى إلى تخريج إعالميين 
متخصصين ذوي كفاءة وعلى درجة عالية 
واإلعداد  المونتاج  مجال  في  المهنية  من 
والتقديم واإلخراج االذاعي، لكي يساهموا 
للواقع  األداء  وتحسين  وتطوير  بناء  في 
في  اإلعالمية   وللمؤسسات  اإلعالمي 
روج آفا، ومواكبة التطورات التكنولوجية 
تقنيات  واستقطاب  الحديثة  اإلعالمية 
والتلفزيوني(،  اإلعالمي)اإلذاعي  اإلنتاج 
المهني  الكادر  إحالل  على  والعمل 
المتخصص والمتميز والمبدع القادر على 
المتطورة  التكنولوجيا  واستثمار  استخدام 

لخدمة  المتعددة  اإلعالمية  الوسائط  من 
والمسموع  والمرئي  عام  بشكل  اإلعالم 

بشكل خاص .
كانت  الملحوظ  التطّور  هذا  ظّل  وفي 
والتدريب  للتخّصص  مركز  لفتح  الفكرة 
الفني والمهني  في مجال هندسة الصوت 
االذاعية  واإلعالنات  اإلذاعي  واالخراج 
والكونترول اإلذاعي والتليفزيوني بفرعيه 
والتليفزيوني  اإلذاعي  والتقديم  اإلعداد 
في  يحدث  الذي  الكبير  للتوسع  واستجابة 
مجال المؤسسات اإلعالمية وخاصة التي 
تعمل في مجال اإلعالم المسموع تزايدت 
تليفزيوني  إذاعي  إعالمي  لطاقم  الحاجة 
متخصص وكادر ُمدّرب ومؤهّل من كافة 
الجوانب العملية والفنية قادر على استخدام 
وتسخير التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في 

اإلنتاج اإلذاعي والتليفزيوني 
اإلعالم  مجاالت  في  كوادر  وإعداد 
التعامل  على  قادرة  والتلفزيوني  اإلذاعي 

مع تكنولوجيا الصوت واألداء. 
ودمج التقنية الحديثة مع اإلعالم اإلذاعي 
الخريج  تزويد  خالل  من  والتلفزيوني 
الالزمة  والتقنية  والمهارات  بالمعارف 
جيل  وتأهيل  المتزايدة،  احتياجات  لتلبية 
من الكفاءات والقيادات والكوادر المدربة 
الشابة المبدعة في مجال اإلعالم اإلذاعي 
الوظائف  شغل  على  القادرة  والتلفزيوني 
لتلبي  المتوفرة  والمهنية  والفنية  التقنية 
أساليب علمية حديثة تسهم  متطلباته وفق 

في بناء المستقبل بشكل فعال.

نهايت  مع  أعددناها  التي  المقابلة  هذه  في 
أحمد مدير مركز ستيرفا للتدريب اإلذاعي 
والموسيقي والذي يعد أحد األسماء البارزة 
على مستوى سوريا، والذي له باعٌ  طويل 

في هذا المجال  سنتعّرف من خاللها على 
تجربة متميزة وذي خبرة استمرت ألكثر 

من 18 سنة في هذا المجال، 
تطّور  وكيف  أحمد،  نهايت  هو  من  بداية 
من عازف على آلة البزق في قامشلو إلى 
مهندٍس للصوت وخبير للركلجة اإلذاعية 

والفنية في دمشق؟
مدينة  مواليد  من  أحمد  نهايت  أدعى 
للتدريب  ستيرفا  مركز  مدير  قامشلو، 
اإلذاعي والموسيقي، تجربتي مع الموسيقا 
اهتمامات  لي  كان  الصغر  فمنذ  طويلة, 
بالموسيقا خاصة العزف على آلة البزق، 
والتي تعلقُت بها كثيراً وعندما سافرت إلى 
دمشق في فترة التسعينات شاركت في عدٍد 
حينها  كنت  والمهرجانات،  الحفالت  من 
أعزف على البزق في عدة فرق موسيقية 
في دمشق، وخالل تلك الفترة تمكنُت من 
تطوير قدراتي الفنية والشخصية, ومن هنا 
والتقنيات  بالصوت  كبير  اهتمام  لي  كان 
فترة  وخالل  الصوتية،  األجهزة  وركلجة 
زمنية صغيرة تكّونت وتبلورت لدّي فكرة 
الصوتية  والهندسة  الصوت  عن  كاملة 
وأصبحُت  والعملي،  النظري  بشقّيه 
هذا  في  دمشق  في  الالمعة  األسماء  أحد 
وبقدرات  خاصاً  مركزاً  وفتحُت  المجال، 
هذا  الصوتية،  واألجهزة  للتقنيات  ذاتية 
العمل واإلنجاز الذي توصلُت إليه جاء بعد 
جهوٍد كبيرة بذلتُها في هذا المجال, أضف 
التدريبية المختصة في  إلى ذلك الدورات 
هذا المجال والتي كان لها تأثير كبير في 
أن أصبح أكثر أكاديميةً في مجال هندسة 
الصوت ، ومن أهم الُمدربين الذين تدربُت 
على أيديهم كان األستاذ نادر جرجس وكيل 
سوريا،  في  الصوتية  مونتاربو  أجهزت 
وأحد أهم المختصين في هذا المجال على 

المصنعين  من  كان  كما  سوريا,  مستوى 
عامي  يبن  كان  ذلك  الصوتية،  لألجهزة 

. 2005- 2004
دمشق  في  الفنانين  نقابة  مع  كثيراً  عملُت 
األجهزة  ركلجة  ناحية  من  أكان  سواء 
المشرَف  وكنت  العزف،  في  أو  الصوتية 

على الهندسة الصوتية في النقابة.
مغادرة  إلى  عام 2012 اضطررُت  في   
في  حصلت  التي  األزمة  بسبب  دمشق 

سوريا عموماً.
وعندما أتيت إلى قامشلو حاولت أن أبحث 
ومهنتي   اختصاصي  ضمن  عمٍل  عن 
البداية قمت بفتح مركٍز صغير لهذا  وفي 
في  بسيطة  وبأدوات  ساز(  المجال)مركز 
البداية، وتعرفُت على الكثير من األشخاص 

والجهات اإلعالمية والفنية.
 هل لك أن تُحدَّثنا عن مركز ستيرفا ، وما 

الذي يقدّمه هذا المركز؟
لي  كان  المركز  افتتاح  الحديث عن  قبل   
تجربة مع إذاعة روزنا عام 2014 حيث 
عملت بإخراج أكثر من 40 عمٍل إذاعي 
مختصاً  كان  البرنامج  ميلوديكا،  باسم 
بالموسيقا السورية وتنوعها وبشكٍل خاص 
في منطقة الجزيرة الغنية بتراثها المتنوع،  
إذاعة  مع  إذاعية  تجربة  لي  كان  كذلك 
كنت  السنتين,  يقارب  لفترة   "arta fm"
 ، واالجهزة  الصوت  هندسة  على  مشرفاً 

لكن تركت العمل مع اإلذاعة فيما بعد.
للتدريب والتخصص  افتتاح مركز   فكرةُ 
بعد  جاءت  واإلذاعة  الصوت  مجال  في 
رؤيتي للوضع اإلعالمي الراهن في روج 
مجال  في  حصلت  التي  ,والتطورات  آفا 
اإلعالم خاصة بعدما شاهدة هذا الكم العديد 
إلى  فالحاجة  اإلذاعية،   المحطات  من 
كوادر وفنيين يملكون القدرات التي تأهلهم 

لممارسة هذا العمل أصبحت ضرورة ، لذا 
وعلى هذا األساس تبلورت لدي الفكرة في 
وتخريج  والتدريب  للتأهيل  مركز  افتتاح 
لي  أن  المجال، خاصة  هذا  في  مختصين 
خبرة وتجربة طويلة في هذا المجال، وأنا 

مختص بالهندسة والكونترول اإلذاعي.  
األحد  يوم  في  كان  ستيرفا  مركز  افتتاُح 
ونفقات شخصية  وبجهوٍد   ,2016/11/6

دون مساعدة من أي جهة،         
طبعاً الخبرة في هذا المجال هو األساس، 
على  مبني  المجال  هذا  في  العمل  وتقييم 
من  اكسبته  ما   ، العملية  التجربة  أساس 
ألن  يؤهلني  تقريباً  سنة   20 خالل  خبرة 
أقوم بافتتاح مركٍز للتدريب في هذا المجال 

.
وهذا المجال واسع جداً كون هناك تطورات 
على مستوى التكنولوجيا الصوتية، والعمل 
فيه  يعمل  ابداعي  أكاديمي  عمل  اإلذاعي 
المذيع أو المخاطب في جذب الجمهور أو 

المستمع عبر صوته وأسلوب إلقائه.
الدورات  بفتح  مختص  ًالمركز  طبعا 
إلى  إضافة  المجال,  هذا  في  التدريبية 

دورات في مجال الموسيقا والعزف على 
دورات  هناك  كذلك   ، الموسيقية  اآلالت 
تخصصية في مجال الكونترول واإلخراج 

اإلذاعي والتلفزيوني ،
 ونحن هنا في المركز نقدم كافة الخبرات 
ولدينا العديد من األجهزة ونهتم بالجانبين 

النظري والعملي.
لكن  المحدودة،  المادية  اإلمكانيات  ورغم 
كل  من  المركز  وتوسيع  لتطوير  نسعى 
بدأنا بأول دورة تدريبية  الجوانب ، طبعاً 
وتم  المتدربين،  من  صغيرة  لمجموعة 
ليمارسوا  قصيرة  فترة  خالل  تخريجهم 

العمل بكل احترافية في مهنتهم .
والتقني  الفني  الكادر  إن  النهاية  في   
واإلعالمي يجب أن يتمتع بقدرات وكفاءة 
الثورة  مواكبة  على  قادرة  عالية  مهنية 
وعلى  المنطقة  في  الحاصلة  اإلعالمية 
مستوى العالم، وهذا ما يمكن أن نقدمه في 
فنياً  الكادر  تأهيل هذا  مركز ستيرفا وهو 

وتقنياً. 
دلبرين فارس     

         

بدء حملة تحت شعار "وحدات الحماية قوات وطنية"

والمثقفين  اإلعالميين  من  عدٌد  أصدَر 
الرأي  إلى  بيانا  الجزيرة  مقاطعة  في 
العام، أعلنوا فيه بدء حملة لدعم وحدات 
شعار  تحت  والمرأة  الشعب  حماية 
وأكدوا  وطنية"  قوات  الحماية  "وحدات 
أنهم يرفضون إلصاق أي تهمة بوحدات 
عن  تدافع  كونها  والمرأة  الشعب  حماية 
كافة المكونات القومية واألثنية في روج 

آفا وشمال سوريا.
مقبرة  في  بكو  آالن  قبل  من  البيان  وقرأ 

الشهيد دليل صاروخان بمدينة قامشلو.
وجاء في نص البيان:

والوطني  القومي  واجبنا  من  "انطالقاً 
واإلنساني، ونظراً للمسؤوليات التاريخية 
وإعالميين  كمثقفين  كاهلنا  على  الُملقاة 
 YPG الوطنية"  قواتنا  تجاه  ونشطاء 
تقدم  تزال  وما  قدمت  التي   "  - YPJ
الغالي والنفيس ألجل  التضحيات، وتدفع 
آفا  روج  في  والعرض  األرض  حماية 

وشمال سوريا.
أي  إلصاق  قاطعاً  رفضاً  نرفض  حيث 
كافة  عن  تُدافُع  التي  القوات  بهذه  تهمة 
تضم  والتي  واألثنية،  القومية  المكونات 
في صفوفها كل مكونات روج آفا وشمال 
سوريا، كما إننا نؤكد وقوفنا بوجه كل من 

يعمل ألجل إلصاق تهمة اإلرهاب بقواتنا 
وإدراجها في قوائم اإلرهاب، حيث تعمل 
والشخصيات  السورية  األطراف  بعض 
الكردية التابعة لها منُذ فترٍة طويلٍة وعلى 

كافة األصعدة على تشويه نضال قواتنا.
الكرد  الكتاب  اتحاد  في  نحن  وعليه 
والجمعية  المثقفين،  واتحاد  سوريا   -
الحر،  السريانية، واتحاد اإلعالم  الثقافية 
والصحفيين  النشطاء  من  ومجموعة 
المستقلين، نُْعلُِن بدَء حملة ميدانية وأخرى 

الحماية  إلكترونية تحت مسمى "وحدات 
جميع  خاللها  من  وندعو  وطنية"  قوات 
روج  في  الوطنية  والنخب  المؤسسات 
كردستان  أجزاء  وباقي  وسوريا،  آفا 
والتوقيع  حملتنا  إلى  لالنضمام  والمهجر 
المحاوالت  تلك  من  موقف  وإبداء  عليها 

ومن يقف ورائها.
الحماية  "وحدات  لحملة  المنظمة  اللجنة 

قوات وطنية"
قامشلو 2 / 2 / 2017

تركيا تحتل أراضي عفرين بطول 2 كم وعمق 250 م

أراضي  التركي  االحتالل  جيش  احتل 
عفرين بطول 2 كم وعمق 250م، ومن 
تعود  زيتون  شجرة  آالف   5 ضمنها 
ملكيتها ألهالي ناحية شرا، ويستمر جيش 
االحتالل التركي باحتالل أراضي مقاطعة 
عفرين وسط صمت دولي، هذا االحتالل 
بدأ منذ 3 كانون الثاني باحتالل أجزاٍء من 
أراضي قرية عرب جمعة التابعة لناحية 

شرا.
وبحسب المكتب اإلعالمي لقوات االسايش 
االحتالل  جيش  أن  عفرين،  مقاطعة  في 
التركي دخل بعمق 250 متراً وبطول 2 
قرب  الحدودي  الشريط  امتداد  على  كلم 
قرية عرب جمعة وتل شيمشاك في ناحية 
شرا، من ضمنها حوالي 5 آالف شجرة 
زيتون تعود ملكيتها ألهالي القرية، بعد أن 
اقتلعت 600 شجرة في 16 كانون الثاني.
التركي  االحتالل  أن  إلى  المكتب  وأشار 
إضافةً  الحدود،  على  تحركاته  من  َكثََّف 

العسكرية  اآلليات  من  عدٍد  الصطحاِب 
داخل  طريقاً  وفتحت  الحفرية،  واآلليات 

أراضي المقاطعة.

استمرار المسيرات الراجلة المطالبة بحرية أوجالن

الشعب  وأصدقاء  الكردستانيين  يواصل 
التي  الطويلة  المسيرات  سلسلة  الكردي 
انطلقت في المدن األلمانية للمطالبة بحرية 

قائد الشعب الكردي عبدهللا أوجالن.
دويسبورغ

وتجمع المئات من الكردستانيين المقيمين 
في مدينة دويسبورغ األلمانية صباح اليوم 
الديمقراطي  المجتمع  مركز  مقر  أمام 
بيان  قرأ  بالمسيرة  البدء  وقبل  الكردي. 
فيه ”قضية  التحضيرية جاء  اللجنة  باسم 

هي  بل  فقط  بتركيا  تخص  ال  أوجالن 
به  يحلق  ضرر  وأي  عالمية،  قضية 

سيعتبر مشكلة عالمية“.
الكردي  الشعب  قائد  أن  إلى  أشار  البيان 
عبدهللا أوجالن يمثل إرادة ماليين الكرد، 
كما تطرق إلى المخاطر التي يتعرض لها 

أوجالن.
دارمستاد

انطلقت  األلمانية  دارمستاد  مدينة  في 
المسيرة الراجلة الطويلة بمشاركة حوالي 

روسلهايم  مدينة  من  بدأت  100 شخص 
المجتمع  مركز  ماينز.  مدينة  باتجاه 
انطالق  قبل  بيانه  في  قال  الديمقراطي 
الحد  هو  الفعالية  من  الهدف  إن  المسيرة 
من الممارسات الالإنسانية التي تمارسها 
العزلة  خاص  وبشكل  التركية  الدولة 
المشددة على قائد الشعب الكردي عبدهللا 
المجتمع  مكرز  استنكر  كما  أوجالن. 
الديمقراطي في بيانه الصمت الدولي إزاء 
العالم  دول  وطالب  التركية  الممارسات 

الكف عن مواقفها االزدواجية.
في  المشاركون  يصل  أن  المقرر  ومن 
ومن  ماينز  مدينة  إلى  غد  يوم  المسيرة 
وايسبادن  مدينة  إلى  سيتوجهون  هناك 
مقر  أمام  تجمع  تنظيم  المقرر  من  حيث 

البرلمان حيث تنتهي المسيرة.
نيدرزاكسن

ساكسونيا  أو  نيدرزاكسن  والية  وفي 
المطالبة  المسيرة  تستمر  بدأت  السفلى 
المشاركون  ويواصل  أوجالن.  بحرية 
مدينة  من  انطلقت  التي  المسيرة  في 
ان  المقرر  من  حيث  مسيرتهم  سارستيد 
تستمر ثالثة أيام يمر خاللها المشاركون 
والقرى.  والبلدات  المدن  من  العديد  في 
المسيرة عشرات  في  المشاركون  ووزع 
حالة  شرح  تتضمن  التي  المنشورات 
الشعب  قائد  لها  يتعرض  التي  العزلة 
الكردي عبدهللا أوجالن. هذا ومن المقرر 
كيلو   19 مسافة   المشاركون  يقطع  أن 

متراً.
يوم  المسيرة  من  الثاني  المحور  ويبدأ 
مدينة  في  القطار  محطة  من  انطالقاً  غد 

هانوفر في تمام الساعة 10.00.
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الخالدون الحلم الوردي ... قصةُ الجىء

كانت أحداُث األزمة السورية 
وأسلمتها كفيلةٌ بتشرِد وتهجيِر 

المالييِن من أبناِء سوريا لدول الجوار 
وأوروبا، ومن بيِن هؤالِء النازحين 

من كاِن أكثِر حظاً، فقد تجاوَز البحَر 
من تركيا إلى اليونان على متن 

البنم )القارب المطاطي االنتحاري( 
وصوالً إلى النقطِة الثانيِة في رحلتِه 
إلى مستقبله الوردي كما يظُن هَو، 
ولكن هو ال يعلم أن حظه كان جيداً 

فقط مقابَل من فقَد حياتهُ قبَل الوصوِل 
إلى نقطته.

فبعَد أن يأخَذ منهُ سماسرةُ البشِر 

ما بقَي في جعبتِه من المال مقابَل 
إيصالِه إلى اليونان تبدأُ حياةُ البؤِس 

والشقاء، حياةُ القهِر والذِل والنكِد 
وفَقَِد الكرامِة واإلذالل واالضطهاد.

 الكثيُر من القراِء األعزاء لهذا 
التقرير سيقولون أنهُ كالٌم مبالٌغ فيه ! 

وسيقوُل البعض أنَّ ال أساَس لهُ من 
الصحة، لكلٍّ منّا حريةُ إبداِء الرأي 

فيما يقرأ، وهذه إحدى القصص 
الواقعية التي جرت أحداثها على 

أرض الواقع مع أحد األصدقاء ولكم 
تفاصيَل ما جرى معه.  

في هنغاريا أكثر من ستة أشهر أو 
ما يقارُب السنةَ تقريباً أكثر من ثالثة 

آالف الجئ على الحدود الهنغارية 
في الغابات االستوائية بسبِب عدِم 

سماِح )الحكومة الهنغارية ( بدخولهم 
ألراضيها، ومن ناحيٍة أخرى عدم 
تدخل الدول األوروبية بشأن وضِع 

الالجئين وتدبير االحتياجات الالزمة 
لهم، ووضعهم في أماكن لحمايتهم، 
مما أدى ذلَك إلى ظهوِر عدٍد كبيٍر 
من حاالت الوفاة بسبب األمراض 

والبرد القارص وقلة وسوء التغذية، 
وبالرغِم من ذلك لم يتدخل أيُّ طرٍف 

للحيلولِة دوَن تكراِر واستمراِر تلَك 
المعاناة. 

ومن ناحيِة طريِق السفر فمن كان 
يحاوُل الدخوَل من دولة صربيا إلى 

دولة هنغاريا ) يسيرون يومين أو 
ثالثة أيام في البرد( وفور دخولهم 
األراضي الهنغارية ال يجدوَن أيةَ 
مأوى أو ملجىء، وال من يعتني 

بمأكلهم ومشربهم، ويصرفوَن مما 
يحتفظون به مما تبقى من أموالهم 

)هذا في حال كان يملك المال( 
وال يجدون مكاناً يأويهم للنوم 

واالستراحة، فيصنعوَن خياماً مما 
يتوفر في حقائبهم السفرية كسجاٍد 

خفيٍف أو أكياس.

الحكومة الهنغارية التي كانت تعتني 
بأغلبية الالجئين القدماء )الذين سلكوا 

نفس الطريق وعانوا نفس المعاناة( 
ُم لهم المعلبات التي تُقَدَُّم كوجباٍت  تُقَدِّ
للكالِب هناك، وهنا لعبت المالحظةُ 
والمتابعةُ دورها، فقد كانوا يقومون 

بإزالة الورقة أو الشريط الالصق عن 
العلبِة للتأكِد من عدِم معرفِة الالجىء 
نوع الطعام الذي يُقدُم لهم وصالحيته 

من عدمه، كما أن أغلبيتهم وبنسبة 
90% يعيشون في الغابات المتاخمة 
ألطراف المدينة، والباقي يأخذون 

المالعب الرياضية كمأوى لهم، 
ومن يحاول الفرار من هنغاريا ال 

يسمحوَن لهم بالخروج، ويلجؤون إلى 
العنف الجسدي والضرب المبرح، 

يحاولون إجبارهم على البصمة للّذكر 
)هناك نوعان من البصمة- الجنائية ، 
وبصمة الخروج ( وباعتباِر إن العديَد 
من الدول األوروبية منها )سويسرا، 
السويد، النمسا، ألمانيا( وغيرهم من 

الدول أخذوا كفايتهم من الالجئين، 
لذلك تقوم بطردهم وتجبرهم على 

العودِة إلى األراضي الهنغارية، وفي 
هذه الحالة الحكومة الهنغارية تقوم 
بإجبارهم على البصمة، ولكن من 

نوٍع آخر واسمها )ورقة طرد(، يتم 
بموجبها قبض األموال من مفوضية 

الالجئين العليا  تحت اسمائهم لحين 
يتم تسفيرهم.

 وعلى الصعيِد الدولِي وحقوِق 
اإلنسان يقوم بان غي مون بالتعبير 
عن قلقه دون أدنى مساعدة تذكر، 
الشعور بالقلق ال يكفي، هنا يقول 

أحد الالجئين:" ال تشعروا بالقلق!! 
إنما اشعروا بمعاناة الشعب السوري 

وغيرهم من الشعوب األخرى 
)سوريين - صربيين- صوماليين – 

بلغاريين – سودانيين – عراقيين .... 
الخ( كلهم أصبحوا في مأساة حقيقية 

ويرد على نفسه "ال حول وال قوة 
لنا".

 كلُّ هذا الذل وكلُّ هذِه المعاناة 
وكل هذه األساليب القذرة وبغرض 

تغطيتها تلجأ الحكومة البلغارية 
إلى عدم السماِح لإلعالم العالمي 

والعربي بالدخول إلى أماكن إقامتهم، 
والكشِف واللقاِء معهم بغية نقل 

حالهم ومعاناتهم بالتالي الكشِف عن 
االنتهاِك الصارِخ لحقوِق اإلنسان، 
وفضح الدول األوربية وسياستها 
أتجاه الالجئين من كل الجنسيات، 

سياستها التي ترتقي إلى جرائم ضد 
اإلنسانية.

أفين يوسف

على هذه األرِض ما يستحقُّ الحياة
أنوثةَ  تشبهُ  ال  قامشلو،  مدينةُ  هي 
الُمدن وال ذكورةَ الرجال، إنها الحلقةُ 

الوسطى بين الذكورة واألُنوثة.
سعادِة  من  لنفسها،  مهّماً  شيئاً  تصنُع 
و  إبداعاتهم  من  وتعاستهم،  أبنائها 
ُخذالنهم، تُحطّم كّل شيء، وتُرّمم كّل 

شيء.
كانيه(:  )سري  في  للموسيقا  مدرسةٌ 
مؤّخراً،  افتتاحه  تم  ثقافّي،  مشروٌع 
والفلكلور  بالثقافة  األطفال  لتعريف 
هذه  جديد،  من  وإحيائهما  الكرديين 
المدرسة قفزةٌ نوعية في زمن الثورة، 
خطوةٌ في تنمية المواهب الفنية وقاعدةٌ 
المدينة،  في  جديد  من  التراث  إلحياء 
هم  ألطفاٍل،  الموسيقا  في  ودروٌس 
األمُل في استعادة تراثهم المسلوب منذ 

زمن.
معهٌد لألوركسترا في )قامشلو (: ُيعّد 
األوَل من نوعه في شمال "سوريا"، 
ليكون أوَل أكاديميٍة موسيقية لألطفال، 
الصغار  األطفال  تدريب  على  تعمل 

على كافة اآلالت الموسيقية.
في  العيش  على  وتصميم  إصراٌر  إنه 
هذه األرض، والُمضّي قُدماً نحَو حياة 
الثقافات  إلبراز  إثباٌت  ُرقياً،  أكثر 

المتعايشة منذ آالف السنين في سوريا. 
المهارات  لتنمية  بّوابةٌ  المعهُد  هذا 

واإلبداعات الفرديّة لألطفال. 
اإلذاعي  للتدريب  )ستيرفا(  مركز 
والموسيقي: للتدريب والتخّصص في 
وتخريج  واإلذاعة،  الصوت  مجال 
تأهلهم  التي  القدرات  يملكون  كوادر 
إلى  إضافةً  العمل.  هذا  لممارسة 
دوراٍت في مجال الموسيقا والكونترول 
والتلفزيوني,  اإلذاعي  واإلخراج 

وتدريٍب على كيفيّة اإلعداد والتقديم.
مشروع )هنار( الثقافي: مشروٌع نابٌع 
واستجابة  التاريخية  الضرورة  من 
الكردية,  الثقافة  إحياء  إلعادة  للحاجة 
خاّصة أّن المنطقة تمّر بمرحلة جديدٍة, 

للشعب الكردّي الدوُر األبرُز فيه.
التي  ثقافتنا  تنشيطُ  الضروري  من  إذ 
والسلب  للّصهر  وتعّرضت  هُّمَشت 
السلطات  قبل  من  ُممنهَج  بشكل 
الحاكمة في المنطقة، وذلك لطمر هذه 
الثقافة الموغلة في التاريخ والتي تُعتبُر 

من أقدم الثقافات في المنطقة عموماً.
المشروع،  يتضمنه  أقسام  عّدة  هناك 
القسم األساسي هو الترجمة إلى اللغة 
الكردي،  الفلكلور  وقسم  الكردية، 
وقسم األبحاث واألرشفة، وقسم النشر 

العام، حيث يقوم بنشر معظم النتاجات 
الثقافية، بعد االنتهاء من ترجمتها إلى 

الكردية.
النتاجات  ترجمة  على  تقوم  فكرةٌ   
والكتب التاريخية واألدبية وغيرها من 
المطبوعات المكتوبة باللغات األجنبية 
والعربية،  واالنكليزية  كالفرنسية 

وترجمتها إلى اللغة الكرديّة.
مجموعٍة  بجهود  قام  ُمستقّل  مشروٌع 
شيخو/ علي/عبدو  )مالفا  الشباب  من 

زوهراب قادو/عباس موسى ...(
الباحثين  ومؤلفات  كتب  ترجمةَ  إن 
الكردية  اللغة  إلى  األجانب  والُكتّاب 
الثقافة الكردية غيُر غنيّة  ال يعني أن 
بنتاجاتها، لكن لِما لحركة الترجمة من 
أهميّة في إحياء الثقافة بشكل عام. إذ 

للترجمة دوٌر كبير في إثراء ثقافتنا.
منطلق  من  تأتي  الترجمة  أهميةَ  إن 
السابقة،  األُمم  تجارب  من  االستفادة 
تستفيُد من  ما  والتي كانت وفي وقٍت 
كانت  التي  والعلمية  الثقافية  النتاجات 

تذخر بها حضاراُت ميزو بوتاميا
كل  في  األدبي:  شاويشكا  -صالون 
لمناقشة  طاولٍة  حوَل  يجتمعون  شهٍر 
ويدور  قراءتها،  على  اتفقوا  روايٍة 
الحديُث حوَل آراء الحضور من حيث 

األفكار، واألسلوب، واللغة.
قراءة في كتاٍب بقعةُ ضوٍء في مدينة 
ساعةً  عشريَن  الكهرباُء  فيها  تنقطُع 
في اليوم، وُمتنفٌّس للروح، والذهن في 

زمن الحرب والتفجيرات.
قند-  سمر  المّميزة:  قراءاتهم  من 
الخبز  السجينة-  الجوع-  زوربا- 
الكوليرا-  زمن  في  الحب  الحافي- 
القوقعة-  وال سكاكيَن في مطابخ هذه 

المدينة.
وكأنها صلواٌت  النقاشات  بينهم  تدور 
سحريّة  وتعاويُذ  مجهول،  إالٍه  إلى 
حتى  الهواء  في  ويبعثرونها  يتلونها 
ال يختنقون. يستبطنون العالَم الداخلي 

للشخصيات واألحداث وكأنهم يحتمون 
باجتماعهم من الموِت والحصار والليل 

والتُرهّاِت التي تُمّزُق القلَب. 
واألدِب  بالموسيقا  الحرِب  مواجهةُ 
ثّمةَ  اإلنسانّي,  التاريخ  بديهيّات  من 
َمن  ألرواِح  تنحني  قامشلو  في  أُناٌس 
بنوِر  الظالمييَن  ويُحاربوَن  يحمونَهم, 

القراءِة وفرحِة الموسيقا.
للُحلم,  ُمتَّسٌع  زاَل  ما  قامشلو,  في  هنا 

وعلى قدر الُحلم تتّسُع األرُض بنا.
ما  األرِض  هذه  على  زاَل  ما  نعم، 

يستحقُّ الحياة.
سليمان محمود

جودي رمز الشموخ والكبرياء

المناضل جودي حسن, االسم الحركي غمكين جودي  ُولد 
في قرية كلجيي بمنطقة آليا التابعة لمدينة كركي لكي عام 
من  مؤلفة  وطنية  عائلٍة  كنف  في  وترعرع  كبُر   ،1992
11 فرداً, وهو االبن الثاني في العائلة، تعرفْت عائلتهُ على 
حركة حرية كردستان في تسعينيات القرن الماضي, فربّت 
أبناءها على نهج وفكر الحركة وعلى فلسفة قائدها عبدهللا 

أوجالن. 
العمل من  بقصد  السورية  مدينة حلب  إلى  العائلةُ  سافرِت 
أجل كسب لقمة العيش, كون األوضاع االقتصادية لها كانت 
آنذاك طفالً صغيراً  المناضل غمكين جودي  سيئة , وكان 
ال يتجاوز عمره الخامسة. درَس المناضل جودي االبتدائية 
واإلعدادية في مدينة حلب، إال أنه ترك دراسته ليعمَل في 
محّل للحالقة ليساعد عائلته في تأمين متطلباتهم واحتياجاتهم 
الـ 12  اليومية والحياتية رغم صغر سنه,  حيث كان في 
من عمره ولكن روح المسؤولية كانت حيّة بداخله وأراد أن 
يكون مثال الصدق واإلخالص لعائلته, وبرهَن ذلك في حبّه 
لعائلته وتعلقهم  به وتعلقه الشديد بهم وأقرب إلى أباه ألنه 
كان يساعده في العمل وتلبية متطلبات العائلة ،كان حسَن 
الُخلق مطيعاً لوالديه يحّب إخوته ويعطف عليهم. مع بداية 
إلى  المناضُل جودي  آفا عام 2011 عاد  الثورة في روج 
مكان نشأته بقرية كليجي ليكوَن من األوائل الذين انضموا 
إلى المقاومة, وشارك في جميع فعاليات ونشاطات حركة 
ونقاط  الحواجز  كافة  على  ووقف  الديمقراطي,  المجتمع 
التفتيش بمنطقة كركي لكي, وكان عضواً في لجان الحماية 
لحمايتها  المنطقة  في  الحماية  فوقف على حواجز  الشعبية 

وحفظ األمن في المنطقة.
 19 في  الشعب  حماية  وحدات  عن  رسمياً  اإلعالن  ومع 
تموز 2012، كان المناضل جودي أحد الذين تابعوا مسيرة 
لجميع  والتصدي  األرض  عن  بالدفاع  وعاهد  النضال 
رسمياً  انضم  وبذلك  المنطقة,  لها  تتعرض  التي  الهجمات 
إلى صفوف وحدات حماية الشعب وشارك في العديد من 
الحمالت في مختلف الجبهات القتالية في مقاطعة الجزيرة.

شارك في تحرير بلدتي رميالن وجل آغا من النظام البعثي، 
كما شارك في تحرير بلدتي جزعة وتل كوجر وقرية حداد 
من مرتزقة داعش، إلى جانب مشاركته لمقاتلي ومقاتالت 
وحدات حماية الشعب في التصّدي لهجمات مرتزقة داعش 
على منطقة كركي لكي وأُصيب المناضُل جودي مرتين، 
األولى كانت في نقطة تمركزه بقرية حّداد الواقعة جنوبي 
بلدة جل آغا عام 2013، حيث أصيب برصاصٍة في كتفه 
الشعب  حماية  وحدات  بين  اندلعت  التي  االشتباكات  أثناء 
عندما  جسمه  بكامل  فأصيب  الثانية  أما  داعش،  ومرتزقة 
المجموعات  تعرضت آليته العسكرية للُغم أرضي زرعتهُ 
المرتزقة على الطريق الفاصل بين بلدة جل آغا وقرية تل 
بالدفاع  استمر  جودي  المناضَل  ولكن   ,2013 عام  علو 
بروح  الكردي  للشعب  النصر  تحقيق  سبيل  في  والنضال 
الفداء والمقاومة الحرة رغم إصابته. وبعد أن ُشفي المناضل 
جودي من جراحه شارك في التصدي لمرتزقة داعش أثناء 
هجومها على بلدة جزعة والقرى التابعة لها في عام 2014, 
شوكة  كسر  من  رفاقه  مع  وتمّكن  بطوليةً  مقاومة  وأبدى 
المرتزقة وتكبيدهم خسائر فادحة, واتصف المناضل جودي 
باالحترام والتقدير مع كل من حوله وخاصة مع رفاقه، لقد 
أثبت المناضل جودي إرادة قوية وروح فدائية في الجبهات 

القتالية والدفاع عن الكرامة واألرض، 
وفي 22 آب عام 2014 وأثناء مشاركة المناضل جودي 
حياته  فقد  جزعة  منطقة  في  داعش  لمرتزقة  التصدي  في 
قافلة  إلى  وانضّم  أرضي  للغم  رفاقه  أحد  مع  تعّرضه  إثر 

الخالدين.
خبات  الشهيد  مقبرة  في  جودي  المناضل  جثمان  ووري 
ديرك بمقاطعة الجزيرة في مراسم شعبية شارك فيها اآلالف 

من األهالي.
وعاهدت والدة المناضل جودي، عزيزة حسين السير على 
نهج وطريق المناضل جودي باإلرادة القوية ورح المقاومة 
في سبيل تحقيق األمة الديمقراطية والعيش المشترك لكافة 

مكونات الشعب.
وثيقة الشهادة:

االسم الحركي: غمكين جودي
االسم الحقيقي: جودي حسن

اسم األب: عدنان حسن
اسم األم: عزيزة حسين 

محل وتاريخ الوالدة: قرية كليجي بمنطقة آليان 1992 
تاريخ االنضمام: 2012 

محل وتاريخ االستشهاد: 2014/8/22 جزعة

قامشلو وكاميرتي أغلى شيء في حياتي

سهلةً,  يوماً  التصوير  مهنةُ  تكن  لم 
فغالباً ما نشاهد صوراً مذهلة ورائعة 
تلك  المبدع صاحُب  ونتساءل من هو 
وضعيات  هناك  ذلك  ومع  الصور, 
إبداعهم وتفانيهم  تُظهر  وزوايا لطيفة 

في التقاط أجمل الصور واللقطات.

حلمي  كانت  التصوير  هواية  يقوُل   
الذي يراودني دائماً منذ كنت صغيراً, 
بد  ال  أنه  هو  االحترافي  فالتصوير 
ضخم  وعدد  كاميرا  لديك  يكون  أن 
أنك  تثبت  كي  المختلفة  العدسات  من 
يعتمد  ال  وكذلك  وناجح,  جيد  مصوٌر 
بقدر  الكاميرا  النجاُح على حداثة  هذا 

للمهنة   وحبك  وعيك  على  يعتمد  ما 
التصوير  وطرق  بأساليب  وإلمامك 
علّم  المقولة  على  واستند  المختلفة, 
شيء  كل  بتصوير  قم  بنفسك  نفسك 
تتوقّع  وال  فراغك,  وقت  في  حولك 
وضحاها,  ليلة  بين  والنجاح  الشهرة 
مصوراً  تكون  وحتى  بالصبر,  عليك 
المحترفون  المصورون  يقول  ناجحاً 
وتحقيق  عالمهم  في  النجاح  سر  إن 

العمل الجيد. 
التصوير  لمهنة  الُمماِرس  على 
في  ما  يبذل  أن  دائماً  الفوتوغرافي 
المشاعر  الصورة  مع  ليلتقط  وسعة 
لهذا  تنطوي عليها مشهد معين،  التي 
الديمقراطي  االتحاد  صحيفة  حاولْت 

مصور  أقدم  حياة  عن  لمحةً  تقّدم  أن 
بمدينة قامشلو هو كريكور كيفوركيان 
الذين  األرمن  من  بـ:كوكو  والملقّب 
التي  المجازر  بعد  تركيا  من  نزحوا 
فكان  العثمانية,  الحكومة  من  القوها 
لجأ  حين  قامشلو  هو  اآلمن  المالُذ 
ومن  بكر(  )ديار  آمد  من  والداه  إليها 
مواليد 1937من مدينة قامشلو, تركُت 
االبتدائي  الثالث  الصف  في  المدرسة 
بسبب األحوال المادية السيئة لعائلتي, 
ورافقُت والدي الذي كان يملك عربة 
يجّرها حصان ويعمل عليها لتوصيل 
حاجات الناس, ثم عملُت عند المصور 
ذلك  في  وكنت   1954 سنة  كارنيك 
الحين من التالميذ المتمرنين وكنت من 
وكنت  عملهم  في  والمثابرين  األوائل 
أتقاضى أجراً في األسبوع ليرة سورية 
واحدة وبقيُت أعمل لدى كارنيك لمدة 
مدينة  من  مصوٌر  جاء  أن  إلى  سنة 
الحيوية  وبسب  آرشو,  يدعى  حلب 
والنشاط ورغبتي في التعلّم استدعاني 
أكثر  نشاطي  وازداد  عنده  أعمل  كي 
فأكثر, وكان يعمل عند آرشو عامالن 
األسبوعية  أجرتي  من  زاد  غيري, 
الثالثة  السنوات  ليرتين, و خالل  إلى 
األولى من العمل تعلمُت كّل شيء عن 
التصوير والتحميض وتصوير الفيديو 

إلى ما هنالك من أمور تتعلق بالتصوير 
حينها  يُستعمل  كان  حيث  والكاميرا, 
كاميرات تعتمد على األبيض واألسود 
لديه  أعمل  وبقيت  البسيطة  واألدوات 
والدي  وأقنعت  سنة,  عشرة  خمس 
كاميرا,  بها  أشتري  كي  ببيع حصانه 
وبالفعل تمّكنت من ذلك وسافرت إلى 
واشتريت  حياتي  حلم  وحققت  حلب 
الحصان  سكن  من  واتخذت  كاميرا 
الصور,  ومعالجة  لتحميض  غرفة 
وهكذا انطلقُت والكاميرا على كتفي في 
جميع  في  بارعاً  وأصبحت  الشوارع 
بقواعده,  ومحترفاً  التصوير  مجاالت 
وقمت بتصوير األشخاص واألعراس 
وأصبح  والخاصة,  العامة  والحفالت 
في  الوحيد  المصوَر  كوكو  المصور 
شوارَعها  يجوب  الذي  قامشلو  مدينة 
ومنتزهاتِها وحدائقها, ويكتظ األطفال 
لهم  يلتقط  حين  األعياد  أيام  حوله 
بتصوير  وقمُت  كما  فورية,  صوراً 
الرئيس  مثل  سياسية  شخصياٍت 
شكري القوتلي أثناء توليّه للمرة الثانية 
لرئاسة سوريا سنة 1955 في مدرسة 
األرمن عند إهداء إحدى الطالبات باقة 
جمال  بتصوير  قمت  وكذلك  له,  ورد 
لقامشلو  زيارته  أثناء  الناصر  عبد 
ديوان  في  تواجده  أثناء   1959 سنة 

جلوسه  أثناء  وكذلك  المدلول,  ميزر 
به,  الخاصة  الهيلوكوبتر  طائرة  في 
وصورت مهرجان الحبوب الذي كان 
يُقام في الحديقة العامة وافتتاحه من قبل 
بإنشاء  قمت  وحينها  الزراعة,  وزير 
خاصة  العامة  الحديقة  ضمن  كشك 
بتصوير  تقريباً  وقمت  بالتصوير, 
آرام  األرمني  المطرب  جميع حفالت 
حفلة  كل  في  أرافقه  وكنت  ديكران 
كنت  وكذلك  ديكران,  فيها  يتواجد 
أصور حفالت المغني الكبير كره بيت 
خاجو, كما وكنت أيضاً مصوراً لنادي 
الصورة  والسيّما  الرياضي  الجهاد 
التقطتها عام 1965 في األردن  التي 
حتى أن تاريخ السنة موشوم على يدي.

 أكثر من نصف قرن مع آلة التصوير 
الذي  التطور  ورغم  الشوارع  أجوب 
آلتي  بقيْت  التطور  وتقنيات  حصل 
لقد  كوكو  يقول  كتفي.  على  ملتصقةً 
أربعين  منذ  العراق  في  للعمل  ُطلبت 
ولكني  مرة  من  أكثر  لبنان  إلى  سنة 
في  البقاء  وفضلُت  ذلك  رفضُت 
قامشلو مع كامرتي وزوجتي وأوالدي 

األربعة..              
تقرير: حسينة عنتر

قراءةٌ في اقتراح مناطَق آمنة
 في سوريا

في  آمنة  مناطَق  إلقامة  ترامب  دعوةُ 
سوريا تُعيُد خلطَ األوراق:

األمريكي  الرئيس  تصريحاُت  أثارْت 
في  آمنة  مناطَق  إقامِة  بخصوص  ترامب 
يأتي بعَد  وأنّهُ  كبيراً, خاّصةً  سوريا لغطاً 
العاصمة  في  ُعقد  مؤتمٍر  من  قليلٍة  أيّاٍم 
النظام  بين  جمَع  آستانة,  الكازاخية 
برعاية  المعارضِة,  وفصائِل  السوري 

روسيا وتركيا وإيراَن.
مناطق  إقامةَ  عزمِه  ترامب  إعالُن  شّكَل 
قنبلةً  الُجغرافّي  والجوار  سوريا  في  آمنة 
سؤاٍل  طرِح  إلى  الكثيرين  دفَع  سياسيّة, 
أساسّي, هو هل جاء اإلعالُن تعبيراً عن 
قضايا  من  للحّد  لترامب,  داخليٍة  سياسيٍة 
أمريكيّةٌ  سياسةٌ  أنّها  أم  والهجرة,  اللجوِء 

جديدةٌ تجاهَ األزمة السوريّة؟
الحديث عن  ُربّما يستغرُب البعُض عودةَ 
سّت  بعَد  سوريا  في  آمنٍة  مناطَق  إقامِة 
الوقائِع  وتغييِر  األزمة,  بدِء  من  سنواٍت 
أعداد  تراجِع  حيُث  من  األرِض  على 
السوريّة  القّوات  وتقّدِم  أوالً,  النازحين 
المدعومة بغطاٍء جّوي روسّي في مناطَق 
عديدٍة بعَد استعادتها مدينة حلَب, وخروج 
منطقِة  من  النّصرِة  جبهة  من  المسلّحين 
الصداماِت  حّدة  وتصاُعد  بردى,  وادي 
بين أكبر فصيلين في المعارضِة المسلّحة 
الشام(في  تحرير  و)هيئة  الّشام(  )أحرار 

إدلب؟
الّشأن,  بهذا  تنفيذيّاً  أمراً  أصدَر  ترامب 
الّدفاع  ووزيَر  الخارجيّة  وزيَر  فيِه  أمهَل 
مناطَق  لتوفير  خطٍّة  لوضِع  يوماً  تسعين 
التي  الجوار  دول  وفي  سوريا  في  آمنٍة 
هذه  أّن  وأوضَح  السوريّون.  إليها  لجأ 
المناطَق اآلمنةَ تهدُف إلى إعادة الالجئين 
الذين غادروا بالدهَم في ظّل الحرب التي 
في  لتوطينهم  أو  سنواٍت,  منذ  به  تعصُف 
النظام  رئيَس  فاجأَ  الذي  األمُر  آخَر,  بلٍد 
اآلخرين,  اإلقليميين  والُشركاَء  السورّي 
كونهُ صدَر عن اإلدارة األمريكيّة الجديدة 

على حين غّرة.

وتخّوف  تركّي,  وترحيٌب  روسّي,  حذٌر 
آمنة  مناطَق  إنشاء  من  السورّي  النظام 

في سوريا: 

الفروف:  الروسي  الخارجية  وزيُر  قال 
يكوَن  أن  يجُب  األمريكّي  الرئيَس  إّن 
مناطَق  بإقامة  اقتراحه  بشأِن  تحديداً  أكثَر 
أمنة في سوريا, وقال: إّن محاوالِت تنفيذ 
مثل هذه السياسة في ليبيا كانت مأساويّةً. 
وأضاَف أنهُ يأمُل أن تبحَث روسيا القضيّةَ 
بمجّرِد  األمريكية  الخارجيّة  وزارة  مع 
تفصيالً  أكثر  ُخطٍط  وضِع  من  تنتهي  أن 
إنه  الفروف:  وقال  اآلمنة.  المناطق  عن 
مناطق  إقامةَ  يقترُح  ترامب  أّن  يعتقُد  ال 
ليبيا  في  نُفّذت  التي  الطريقة  بنفِس  آمنة 
موسكو  إّن  أيضاً:  وقال   .2011 عام 

واشنطن  مبادرة  تفاصيَل  ستستوضُح 
لدراسة  مستعّدةٌ  وهي  بسوريا,  الخاصة 
دمشق  موافقِة  شرطَ  الفكرة,  هذه  تطبيق 

عليها!
الوالياِت  السورّي  النظاُم  حّذَر  من طرفِه 
دوَن  المناطق  هذه  إقامة  من  المتحدةَ 
يُشّكُل  ذلَك  أّن  معتبراً  معه,  التنسيِق 
وقال  السوريّة(.  الدولة  لسيادة  )تهديداً 
المسؤولين  إّن  الكرملين:  باسم  المتحّدث 
األمريكان لم يستشيروا بالدهُ حوَل األمر, 
قبل  من  اُتّخَذ  مستقّل  قراٌر  أنهُ  موّضحاً 
ضرورة  إلى  أمريكا  انتباهَ  ولفَت  ترمب, 
بُعيد تطبيق  الُمحتملة  بالنتائِج  التفكير مليّاً 

هذا القرار.
بعض  رؤيِة  من  هذا  روسيا  حذُر  ويأتي 
يدفعهُ  قد  هذا  ترامب  َك  تحرُّ أّن  الُخبراء 
بشأن  بالمخاطر  محفوفٍة  قراراٍت  التّخاذ 
حماية  في  يبلغهُ  أن  يمكُن  الذي  المدى 
طائراٍت  إسقاط  ذلَك  في  بما  الالجئين, 
النظام  بشأن  قراراٍت  اتّخاذ  أو  روسية, 
الجنود  آالف  بنشِر  االلتزام  أو  السورّي, 

األمريكيين في المنطقة.
وليد المعلّم اعتبَر أّن أّي محاولة لذلَك دون 
التنسيق مع دمشَق عمٌل غيُر آمٍن, ويمكُن 
أن تترتَّب عليه أعماٌل خطيرة, ودعا, في 
الذين  السوريين  جميَع  صحفّي,  مؤتمٍر 
إلى  العودةَ  المجاورة  الدول  إلى  غادروا 
بلدهم, مؤّكداً استعدادها الستقبالهم وتأميُن 

متطلّبات الحياة الكريمة لهم!
السيناريو  تكرار  من  تخشى  دمشُق 
بقيادة  الناتو  حلُف  استخدَم  عندما  الليبّي, 
بريطانّي  فرنسّي  وتخطيٍط  أمريكا 
مدينة  في  آمنة  مناطَق  إقامةَ  مشتَرك, 
عام  في  المدنيين  حماية  بذريعِة  بنغازي, 
2011 من مجزرٍة يعّد لها نظاُم القّذافّي, 
وإغراق البالد بعد ذلك في فوضًى دمويٍّة. 
إليها  ينظُر  أُقيمْت,  إذا  اآلمنةُ,  المناطُق 
لتقسيم سوريا إلى  النظاُم على أنها ُمقّدمةٌ 
جيوٍب وإماراٍت, ومناطَق ُحكٍم ذاتّي على 
مسّودةُ  زادْت  وقد  طائفيٍّة وعرقيّة,  أسٍس 
توزيعها  جرى  التي  الروسّي,  الدستور 
من  آستانة,  مؤتمر  في  المشاركين  على 
السوريّة,  الُسلطات  ومخاوِف  ُشكوِك 
الهويّةَ  أسقطِت  فقراتها  بعَض  أّن  خاّصةً 

العربية عن سوريا.
ومن الجدير بالّذكر أّن أمريكا فعلْت ذلَك 
مّرتين سابقاً : في العراق1996-1991, 
حيُث نظّمْت)عملية توفير الّراحة(, والتي 
شملْت نشَر 120ألٍف من 13 دولة لتأمين 
الذين  العراق  شمال  في  للُكرد  آمٍن  مالٍذ 
وصَل عددهم إلى 700 ألف الجيء, وفي 
الحرب  أثناَء   1995  -1992 البوسنة 

األهليّة في يوغسالفيا.
على  خارجيتها  عقّبْت  فقد  تركيا,  أّما 
تراقُب  أنها  موّضحةً  ترامب,  تصريح 
الموضوَع عن كثٍب, وقال المتحّدُث باسم 
اآلمنة  المنطقة  اقترحت  تركيا  خارجيتها: 
أّن  أتراك  منُذ زمٍن طويل. ويرى خبراٌء 

في  اآلمنة  المناطق  إقامة  تدعُم  قد  أمريكا 
تقوَم  أن  المحتمل  غير  من  ولكْن  سوريا, 
إنشاُء  تّم  ما  إذا  وأنهُ  وحمايتها,  بإدارتها 
مسؤولية  من  ستكوُن  فإنها  المناطق,  تلَك 
روسيا  من  بحمايٍة  وذلَك  واألردن,  تركيا 

أو األمم المتحدة.

العرُب ودورهم في المشروع األمريكي:

سلمان  الملك  السعودّي  العاهُل  اتّفَق 
دعِم  على  ترامب  األمريكي  والرئيُس 
وكان  سوريا.  في  آمنة  مناطَق  إقامة 
دوَل  عديدة  مناسباٍت  في  دعا  قد  ترامب 
الخليج العربية إلى دفِع أمواٍل ُمقابَل إقامة 
السوريين  النازحين  لحماية  آمنة  مناطق 
سّت  نحو  منذ  المستمّر  الصراع  من 
بياٍن  في  األبيُض  البيُت  وقال  سنوات. 
اتّفقا في  السعودية  ترامب وعاهَل  إّن  له: 
المناطِق,  تلَك  إقامة  على  هاتفّي  اتّصاٍل 
لمحاربة  المشتركة  الجهود  تعزيِز  وعلى 
وافَق  الملَك  أّن  البياُن  وذكَر  اإلرهاب. 
في سوريا, فضالً  آمنة  مناطَق  على)دعِم 
كثيٍر  لمساعدِة  أخرى,  أفكاٍر  دعِم  عن 
الصراعاُت  شّردتهم  الذين  الالجئين  من 

المستمرةُ . 
زيارةَ  كذلَك  األبيُض  البيُت  يترقُّب  كما 
الملَك األردنّي. إلى ذلَك قال دبلوماسيّوَن 
سيعقُد  عبد هللا  الملك  األردنّي  العاهَل  أّن 
األمريكّي  الرئيس  إدارة  مع  محادثاٍت 
سيتّم  بأنهُ  الحديُث  ويدوُر  واشنطن.  في 
سوريا  لحدود  محاذية  آمنٍة  منطقٍة  إنشاَء 
أّن  ذلَك  ويعني  واألردن,  إسرائيَل  مع 
القوات  من  أمريكي  جندي  نحو7500 
األردّن  في  حاليّاً  الموجودين  الخاّصة 
سيُنقَلون شماالً إلى جنوب سوريا, تُرافقها 
إلى عناصر  قواٌت أردنيةٌ خاّصة, إضافةً 
تّم تدريبها على  التي  السوريّة  المعارضة 
يِد ُخبراَء أمريكيين في معسكرات الجيش 
اإلسرائيليون  سيتنفُّس  وهنا  األردنّي. 
نشِر  خطِر  من  التخلّص  بعد  الُصعداَء, 
على  من حزب هللا  وقوات  إيرانية  قّواٍت 

حدود إسرائيل الشماليّة مع سوريا.
في  اآلمنةُ  المناطُق  هذه  أقيمت  ما  إذا 
على  يجُب  فإنهُ  الجوار,  ودول  سوريا 
اإلقليميين  الّشركاء  مع  التنسيُق  أمريكا 
وللعمل  الحصوِل على موافقتهم  أجل  من 
إلى  يتطلُّع  قد  ترامب  إّن  تطويرها.  على 
تُقّدَم  كي  واإلمارات  وقطَر  السعودية 
المناطق  هذه  إلقامة  الالزَم  المالّي  الّدعَم 

على حدود األردّن وتركيا.

بخصوص  ُمعلّقةً  زالْت  ما  كثيرة  أسئلةٌ 
المناطق اآلمنة في سوريا:

مناطَق  إلنشاء  ترامب  خياَر  أّن  صحيٌح 
خياراً  يُعتبُر  السوريين  لالجئين  آمنة 
آمنة  مساحاٍت  لتوفير  وذلك  معقوالً, 
شّردتهُم  الذين  النازحين  من  للماليين 

الحرُب, ولكن هناك أسئلةٌ مطروحةٌ يجُب 
التعامُل معها في األيام المقبلة بهذا الّشأن. 
إقامة  يمكُن  التي  باألماكن  تتعلُّق  األسئلةُ 
الدول  فلدى  فيها؟  اآلمنة  المناطق  هذه 
كبيرة  أعداٌد  بالفعل  لسوريا  المجاورة 
يُجهدون  الذين  السوريين  الالجئين  من 
األردن  في  الحاُل  هي  كما  اقتصاداتها, 
أسئلةٌ  وثّمةَ  والعراق.  وتركيا  ولبناَن 
هذه  على  السيطرةَ  سيملك  َمن  أخرى: 
هذه  نجاح  مدى  وما  الُمقتَرحة؟  المناطق 
على  يعتمُد  نجاَحها  إّن  ؟  اآلمنة  المناطق 
قد  التي  واألمنيّة  االقتصاديّة  الضماناِت 
السوريين  الالجئيَن  وتجعل  جاذبةً  تكوُن 

يعودوَن من أوروبا إلى هذه المناطق.
بمشروع  يحيطُ  الذي  الغموِض  ومع 
كيفيّة  بشأن  كثيرةٌ  أسئلةٌ  ثّمةَ  ترامب, 
إلى  سيلجأ  وهل  ستُقام؟  وأين  إقامتها؟ 
القرار  هذا  الدولّي إلصدار  األمن  مجلس 
خارج  من  سينفّذها  أم  الخصوص,  بهذا 
مع  التعاون  آليات  عن  وماذا  المجلس؟ 
تأمين  سيتّم  وهل  العربّي؟  والخليج  تركيا 
هجوٍم  أّي  من  للحماية  العسكريّة  التغطية 
أّن  كما  وٌحلفائه؟  السوري  للنظام  ُمحتمٍل 
تتعلُّق بكيفيّة توفيق ترامب  هناك إشكاليةٌ 
ودعم  تركيا  بين  األمريكية  العالقة  في 
هذا  أنقرةُ  ترفُض  إذ  سوريا,  في  الُكرد 
والقلق,  الريبة  بعين  إليه  وتنظُر  الّدعَم 
في  الكردّي  للمشروع  يؤّسُس  كونهُ 

المنطقة؟ 
بدول  أمريكا  ستدفُع  هل  أخرى:  وأسئلةٌ 
بهذه  للتعهّد  األوروبيّة  والدول  الخليج 
أكبر  حّصةٌ  لديهم  ألّن  وذلَك  التكاليف, 
مناطَق  ستكوُن  هل  سوريا؟  مستقبل  في 
أمريكيّة- روسيّة- تركيّة آمنة في سوريا؟ 
في  العسكرية  السيطرة  نقل  سيتّم  هل 
الثالث, كما سيتّم رسم  القوى  إلى  سوريا 
القوى؟  هذه  قبل  من  المناطق  هذه  حدود 
وهل سيتطلُّب هذا إخراَج القوة العسكرية 
التابعة  الشيعيّة  والميلشيات  اإليرانية 

لحزب هللا من سوريا؟  
والتفاصيل  األمور  اتّضاح  بانتظار 
والخطِط, فإّن إعالَن ترامب يشّكُل تحّوالً 
األزمة  السياسة األمريكية تجاهَ  في  كبيراً 

السورية.

آمنة  مناطق  إنشاء  عمليّة  آليّاُت 
واالحتماالُت المتوقّعة:

اتّفاٍق  بوجود  قائٍل  بيَن  المحلّلون  ينقسُم 
بشأن  وأمريكا  وروسيا  تركيا  بين  ُمسبق 
تتعارُض  ال  وأنها  المناطق,  هذه  إقامة 
رأٍي  وبين  المطروحة,  الّسالم  عمليّة  مع 
يعتبُر أّن هذه الخطوةَ في حال نُفّذْت فإنها 
الساحة  على  ُمجّدداً  األوراق  خلطَ  ستُعيُد 
السورية, وأيضاً على مستوى العالقة بين 
في  انتعاشةً  شهدْت  التي  وروسيا  تركيا 

الفترة األخيرة.
فكرةَ  طرحت  َمن  أّوُل  أنقرةَ  أّن  ومعلوٌم 

في  وذلك  سوريا  في  آمنة  مناطَق  إقامة 
عام 2011, وقد أيّدتها دوٌل أوروبية مثل 
اإلدارةُ  رفضت  فيما  وبريطانيا,  فرنسا 

األمريكيّةُ ُمجاراتها في ذلَك.
اإلدارة  طرَح  أّن  يُعتقُد  ال  أنهُ  والغالُب 
قبل  من  األيام  هذه  الفكرة  لهذه  األمريكية 
واستعداد  بها,  تركيا  وترحيب  ترامب, 
وموافقة  بشروط,  لدراستها  موسكو 
تتحّدُث  حملٍة  مع  تزامناً  عليها,  السعودية 
عن مرض الرئيس السورّي, هو من قبيل 

الُمصادفة.
واألرجُح أّن أمريكا وروسيا ُمتفقتان على 
وتركية  وروسيّة  أمريكية  مناطَق  إقامة 
آمنة في سوريا. وطبقاً لنظام هذه المناطق 
سوريا  في  العسكرية  السيطرة  نقل  سيتّم 
إلى القوى الثالث, وسيتّم رسم الحدود من 

قبل هذه القوى.
تابعتين  منطقتين  إنشاَء  تشمُل  الخطّةُ 
الحدود  إلى  الفرات  نهر  شرق  ألمريكا 
الكرديّة,  المناطق  ذلَك  في  بما  العراقيّة, 
عام  في  التفّاٍق  إحياء  إعادة  يمثُّل  ما  في 
سوريا  لتقسيم  وبوتين  أوباما  2015بين 
االتفاُق حينها على  نفوٍذ. وتّم  إلى مناطَق 
أن تُشرَف أمريكا على كّل المنطقة الواقعة 
السيطرةُ  تٌعطى  بينما  الفرات,  نهر  شرق 
الواقعة  المناطق  جميع  على  لروسيا 
المتوّسط.  البحر  النهر حتى ساحل  غرَب 
تركيا,  سيطرة  تحت  الواقعةُ  المنطقةُ  أّما 
على  متر,  لمسافة 650كيلو  تمتّد  فسوف 
بُعمٍق  التركية,  السورية  الحدود  طول 
داخَل  متر  35و50كيلو  بين  يتراوُح 
الباب,  مدينة  حتى  السورية  األراضي 
معارَك  التركيةُ  القواُت  تخوُض  حيُث 
للشهر الثالث على التوالي الستعادتها من 

داعش.
ليَس  اآلمنة  المناطق  عن  إذاً  الحديُث 
التركية  الدولة  مرتزقة  وتحاوُل  جديداً, 
إنشاَء إحداها في مدينتَي الباب وجرابلس 
إحياُء  هو  الجديَد  ولكن  حلَب,  ريف  في 
المسألة  هذه  ترامب  األمريكي  الرئيس 

ُمجدداً وفي هذه الفترة بالّذات!

هل للكرد مصلحةٌ في إقامة مناطَق آمنٍة 
بتمويٍل خليجّي أم ال؟ :

التي  اآلمنة  المنطقة  إنشاُء  تّم  حال  في 
ذلَك  سيكون  فربّما  ترامب,  عنها  تحّدث 
عامالً  سيكوُن  فهذا  الكرد,  مصلحة  من 
من  محميين  وسيكونون  مناطقهم,  لحماية 
جماعات  من  هجوٍم  أّي  من  أمريكا  قبل 
أّي  تنتظُر  التي  التركية  الدولة  أو  داعَش 

فرصٍة للقضاء عليهم.
في  الذاتية  اإلدارة  ممثُّل  عيسى,  خالد 
الذاتية  اإلدارة  اقتراَح  إّن  قال:  فرنسا 
تحت  تكون  أن  هو  اآلمنة  المنطقِة  حياَل 
التي  الديمقراطية,  سوريا  قوات  حماية 
ستتكفُّل بإعادة الالجئين إلى المنطقة التي 
تكوَن  أن  نرفُض  أننا  وأضاف  ستديرها. 

ألّن   , المنطقة  هذه  من  من  جزءاً  تركيا 
التدّخل  زيادةُ  هو  األمر  هذا  من  غايتها 

باألراضي السوريّة. 

المخاوُف والقيوُد والدروُس الُمستخلَصةُ 
من إنشاء المناطق اآلمنة:

الرئيس  خطوةُ  اعتباَر  يمكُن  أنّه  شّك  ال 
الال  حالة  من  نشاطاً  أكثَر  هذِه  ترامب 
األمريكي  الرئيُس  اتّبعها  التي  ُمباالة 
أّن  شّك  وال  سوريا,  إزاَء  أوباما  الّسابُق 
إنشاَء مناطَق آمنة سيمثُّل تحّوالً كبيراً في 
يعارُض  كان  حيُث  األمريكية,  السياسة 
التزاماً  ستتطلُّب  التي  الفكرةَ  أوباما 
بالدفاع عن مثل هذه المناطق من هجمات 
ومن  حلفائها,  أو  السوريّة  الحكومة 
إلنشاء  عمليٍّة  أّي  أّن  غيَر  روسيا,  بينهم 
الدروَس  تتجاهُل  سوريا,  في  آمنة  منطقٍة 
الُمستخلَصة من الماضي, وتغفُل العناصَر 
األساسيّةَ لعملها, قد تُخاطُر باحتماٍل أكبَر 
للفشل, ومزيٍد من المعاناة للمدنيين, فضالً 
مما  الُمهّمة,  أهداف  توسيع  إمكانية  عن 
درجٍة  إلى  الّصراع  انتشار  إلى  يؤّدي 

أكبَر.
ترامب يرى, فيما يبدو, أّن المناطَق اآلمنةَ 
سبيٌل لوقِف تدفّق الالجئين الذين يعتبرهم 
أمريكا, وأنها خطوةٌ  ُمحتَمالً ألمن  تهديداً 
من شأنها أن تحّد من األزمة اإلنسانية في 
لالجئين  الكبيرة  التدفّقاِت  وتمنَع  المنطقة, 
تركيا  اكتساِح  من  لالستقرار  الُمزعزعةَ 
وأوروبا, غيَر أّن خبراَء عسكريين حّذروا 
من أن تصبَح المناطُق اآلمنةُ داخَل سوريا 
ترامب على  إدارةَ  تجبُر  دبلوماسيّةً,  لعنةً 
التعامل مع مجموعٍة من التوتّرات العرقيّة 
والسياسية في سوريا. وأنهُ من الممكِن أن 
تجتذَب المنطقةُ اآلمنةُ ُمتشّدديَن, إّما لتنفيذ 
أو  أمريكا-  يُحرُج  قد  ما  وهو  هجماٍت- 
الستخدام المنطقِة مأوًى, يمكن لهم إعادةُ 

تنظيِم صفوفهم فيها.
السورية  الخريطة  إلى  وبالنظر  وأخيراً, 
الّشمال  من  كبيراً  قسماً  أّن  نرى  الُمعقّدة, 
والشرق واقٌع تحَت سيطرة الُكرد وحليفهم 
األمريكّي, وقسٌم آخَر من الّشمال والشمال 
الُمسلّحة  الفصائل  سيطرة  تحت  الغربّي 
من  يتألّف  الذي  الثالُث  والقسُم  وتركيا, 
الّساحل والوسط والعاصمة تحَت سيطرة 
أّن هذه  الالفَت هنا  النّظام وحلفائه. ولعّل 
ثّمةَ  بأّن  توحي  المناطقيّة  االنقساماِت 
بين فكرة إقامة مناطَق آمنة  كبيراً  تعاطياً 
أوحت  كما  محليّة,  ُحكٍم  إداراِت  وإقامة 
الّروُس  طرحها  التي  الدستور  مسّودةُ 

أخيراً.
ما  فإّن  التقاطع,  هذا  عن  النّظِر  وبغّض 
لُحكٍم ال مركزّي  بالتأسيس  يوحي  يجري 
إلقامة  استراتيجيّة  منه  أكثر  سوريا,  في 

مناطَق آمنة!
محمود سليمان  إعداد: 
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بصراحة

صالح الذين مسلم

طريقنا ما زال طويالً

سيدار رمو
جملةٌ مّررها المعلُم لتلميذته أثناَء مراسلٍة 
بشعور  ناحيتها  من  تكللّت  الكترونية 
الشوق الممزوج باالمتنان لهذا الُمعلّم الذي 
والنجاح وتحقيق  العمل  لطالما حثّها على 
إلى مرحلة  الذات، وبادر كثيراً إليصالها 

إدراك منطق الحياة، لكنه اتجه بعيداً بحكم 
الظروف.

بتمّعن وقتها،  التقطتا جملته  تلميذته   عينا 
ورّددتها نفُسها القنوعة مراراً,  بنهم إنساٍن 
جائع يلتهم طعاماً لذيذاً وكأنه لم يذق طعَم 
اللقمة منُذ أيام وأسابيَع.التلميذةُ التي كبرت 
فيما بعُد وسارت في طريق بناِء شخصيتها 
وتحقيق ذاتها, احتفت حينها بتلك المراسلة 
كلّها في  كلماتها فجمعتها  بمعاني  وتلّذذت 
دون  واحدة  جملةّ  لكن  ذاكرتها،  قاموس 
التلميذة(  )انتباه  انتباهها  شّدت  سواها 
حتى  آخر  إشعاٍر  إلى  إهمالها  فقررْت 
في  والتعّمق  للتفكير  الوقت  لها  يتسنّى 
االحترام  كّل  له  تكنُّ  الذي  معلمها  جملة 
كانت  طويالً(  مازال  )طريقنا  والتقدير. 

هي تلك الجملة التي بقيت نائمةً طويالً في 
ضمير التلميذة وذاكرتها، إلى أن آن حينها 
فكرٍة  مع  مخيّلتها  قوقعة  من  فأخرجتها 
وشريطٌ  تجيُء،  وأخرى  عقلها  في  تذهب 
هذا  هو  ما  عليها،  ينهمر  التساؤالت  من 
الطريق؟ هل انبلج بصورته الحقة أمامها 
مظلماً  زال  ما  أنه  أم  معها  والغير  هي 
الطين  من  هو  هل  الحالك،  الليل  كسواد 
أم  بطيئة  فيه  السير  وإمكانية  الحصى؟  أم 
ماذا؟ وفي النهاية ماذا يمكن أن يكون هذا 
الطريق الطويل؟ هذه األسئلةُ التي طرحها 
كانت  اإلنسانية  نفسها  على  التلميذة  ذهُن 
بيئتها  وبحكم  لكنها  كثيرة،  أجوبةً  تمتلك 
والظرف التي يعيشها موطنها, أقبلت بينها 
العمومي  الخيار  اختيار  على  نفسها  وبين 

والنبيل من بين الفكر المطروحة من عقلها 
تجمع  أن  بجوابها  أرادت  جواباً،  ليكون 
الكلَّ معاً، فرأته عصياً على باعة الوطن، 
ووحدهم الوطنيون أو سكان روج آفا الذين 
لم يرضوا بهجرها كغيرهم ممن ركضوا 
خلف األوهام أو ربما الوعود المزيفة، هم 
اإلجابة  رسم  على  قادرين  كانوا  وحدهم 
الطريق  بأن  للعالم  وإجهارها  الحقيقية 
الثورة  طريق  هو  طويالً  زال  ما  الذي 
يستمر  لكنه  بشرارة صغيرة  ينطلق  الذي 
الكامن وراءهُ  أن  ال سيما  ويستمر طويالً 
بإحياِء  يتمثل  وأنه  ال  فكيف  ساٍم،  هدٌف 
من  ويبعثهم  شعوب  مجموعِة  أو  شعٍب 

جديد وذلك بتغيير الذهنية. 
ويسير  المعلم  قصدهُ  الذي  الطريق  حقيقةً 

فيه راهناً هو طريُق الثورة، والثورات ال 
تصل لمبتغاها وهدفها بين ليلة وضحاها, 
والجهد  المكثّف  العمَل  األُمر  يتطلب  بل 
العيش  الكبيَر وخوض الصراعات وحتى 
الشيء  لهذا  يبقى  ومعه  ومعاناة،  بمشقة 
متعة ولذة كبيرتين في ظلِّ منهّجيٍة صائبٍة 
يّخيم  أن  للتاريخ  والبد  جماهيري،  ودعٍم 
ببصمته على أيام الثورة. ومنه فإّن روج 
تغيير  إلى  هادفة  شعبيةً  ثورة  تعيش  آفا 
الضيق  الفكر  قوقعة  من  وإخراجه  الفرد 
التي  الجوهرية  الشخصية  بناء  سبيل  إلى 
تتقبل بكل سهولٍة التطّور، وتفتح الطريق 
أمام النّد ليعبَّر عن نفسه ورأيه وعن هويته 
بشفافية، لذا علينا جميعاً أن نتكاتف ونعمل 

معاً الستكمال مسيرة آالف الشهداء. 

هل باتت القومويّة سالَح 
المتسلّط الوحيد؟

لقد بدأ التعّصب القومي في الغرب قبل قرنين 
من الزمان مع ظهور الثورة الفرنسيّة، وقد 
القت أوروبا خاللها ويالت ودماراً لم يذكر 
استطاع  النهاية  وفي  لها،  مشابهاً  التاريخ 
المدّمر  الفكر  هذا  من  التخلّص  الغرب 
ومع  الدمويّتين،  العالميتن  الحربين  بعد 
والكرديّة  العربيّة  باليقظة  يسّمى  ما  ظهور 
تمّسكنا  الزمان،  من  قرن  قبل  والتركيّة... 
أنّنا  لدرجة  القومّي  التعّصب  بهذا  كشرقيين 
صرنا متعّصبين قوميّاً )قومويين( أكثر من 
الفكر،  هذا  أصحاب  الغربيين  المتعّصبين 
فالشرقيّة الصلبة ال تقتنع بفكرة ما بسهولة، 
عليها  وتعّض  بها  تتمسك  تقتنع  حينما  لكن 

بالنواجذ، وال تتخلّى عنها بسهولة أيضاً.
مضطهَدة  ما  شرقيّة  أّمة  تكون  وعندما 
النخبة  تُطالب  ما،  قومويّة  أغلبيّة  قبل  من 
لكّن  الديمقرطّي،  بالحّل  المضطهَدة  المثقّفة 
بالحّل  حلمت  التي  النخبة  تلك  تستلم  عندما 
فحسب  واحد  ليوم  الحكم  دفّة  الديمقراطّي 
هي  كانت  بالتي  )وداِوها  بمقولة:  تقتنع 
الداء( أي تمارس تلك النخبة نفس ممارسات 
الجاني، عندما كانت مجنيّاً عليها. ومع أنّنا 
نعرف داء التعّصب القومّي، ونعرف الدواء 
الديمقراطّي، لكّن شهوة السلطة تجلب معها 
بكّل  التعّصب  معها  تجلب  والقّوة  القّوة، 

أنواعه.
التعّصب  مكنونات  تستخرج  أن  أسهل  ما 
القومي الفاشستي من أّي شخص ديمقراطّي 
إنّه  الديمقراطيّة؛  يّدعي  بل  متّزن  هادئ 
سرطان التعّصب المتفّشي في ذهنيّة الشرقّي 
في  أصيلة  غير  فالقومويّة  األصيلة،  غير 
الشرق بما أنّها منتوج غربّي، ومع األسف 
لطالما  مثقّفاً  القومّي  المتعّصب  هذا  يعتبر 
السلطة  تدغدغ  التي  القومويّة  طبول  يدّق 
الكامنة في كّل مقموع قبل أن تكون موجودة 

في كّل قامع.

األتباع  من  عدداً  يجمع  أن  يريد  من  فكّل 
فما عليه سوى أن يعزف على وتر الشعب 
الواحد والعلم الواحد والوطن الواحد النشاذ، 
ليرى كّل تابع في نفسه أنّه الرّب الخالد، وأنّه 
يستطيع  وبالتالي  هو،  إاّل  إله  ال  الذي  اإلله 
العبيد لكي  من  أّي قوموّي أن يصنع جيشاً 
يبني زيقورات سومريّة يستطيع من خاللها 
أن يصبح كاهناً ورسوالً إلله الدولة القوميّة 

– الحلم.

لقد كان المجتمع الطبيعّي الذي ولد في هذا 
الشرق المدّمى يمتلك ثقافة أكثر من ثقافة هذا 
الشعب المسيّر من قبل الغرب، فلم يعترف 
التملّك  الطبيعة، وال  هْدم  اإلنسان وال  بقتل 
الجشع لكّل ما تقع عليه عيناه، من هنا ينبع 
الحنين إلى ذاك الفكر كلّما انتشر االضطهاد، 
تفّشت  كلّما  الذاكرة  عن  االغتراب  ويظهر 
فالتعّصب  القومويّة،  انبعاث  مع  السلطة 
القومّي وشهوة السلطة وجهان لعملة واحدة، 
القومويّة  بشاعة  عن  يتحّدث  أن  يرد  ومن 

فتهمة العمالة جاهزة.

إّن تخلّي المفّكر والقائد عبد هللا أوجالن عن 
إنسانيّة،  ثورة  كان  القوميّة  الدولة  مفهوم 
الثورة،  هذا  في  الريادة  دور  للكرد  وكان 
خداعاً  أو  تنازالً  أو  ضعٍف  نقطةَ  وليس 
هنا علينا  البعض، ومن  يظّن  كما  ومناورة 
البحث والتمحيص أكثر لكي يتّم التفريق بين 

القوميّة وبين القومويّة.

إلى أين يقود حزب االتحاد الديمقراطي الكرد في سوريا؟ )2-1(

في الكوانتوم المجتمعي

                                                                               
   سيهانوك ديبو

الُمعاشة و/ الكونية  المرحلة  توسيم  يمكن 
أو توصيف النظام الجديد للعالم بأنه يتجه 
الالنهائي  بالصراع  المسماة  النتيجة  إلى 
النعت  هذا  ومثل  نهاية؛  بال  الصراع  أو 
المتناقضة  العناصر  من  كينونته  يستمد 
تشكيل  إلى  أدت  التي  المتبدلة  والمعايير 
بنوعيها:  الفوضى  نشهد  فقد  السمة،  هذه 
انحسار  نشهد  وقد  والهدامة،  الخالقة 
الوقت  في  المتصارعة  لألنظمة  وطغي 
طالما  الوضع  هذا  مثل  وسيستمر  نفسه، 
االصرار على النظر وفق المرايا المحدبة 
أساسا لحركية  المحركة  للوقائع  والمقعرة 
التاريخ،  هذا  مثل  ولمستقبل  التاريخ 
في  ما يحدث  إلى  النظر  واالصرار على 
العالم بعيون "البعض" وتلك هي المعضلة 
الكلياتيّة؛ والمعضلة السورية جزء من هذا 
المشهد المعقد، وحتى يُصار إلى الحل ال بد 
من البحث عن الحل وفق طريقة سقراط: 
اعرف نفسك بنفسك؛ وعلى طريقة نقض 
فإنه وبالتأكيد ما يقصده سقراط  الفرض؛ 
طريق  عن  نفسك  تعرف  ال  يقول:  أن 
في  ذلك  تعميم  يمكن  فهل  فقط،  اآلخرين 
حتى   – تفتقد  التي  السورية  األزمة  فهم 
بطعم سوري؛  إلى حل سوري؛  اللحظة- 
استثنينا  ما  إذا  سيّما  ملح سوري؛  يعتريه 
مشروع الحل المتمثل في تحول ديمقراطي 
سوري إلى إدارات ذاتية ديمقراطية على 
شاكلة اإلدارة الذاتية الديمقراطية في روج 
آفا/ الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا؟

 وإذا ما استثنيناه؛ فجعابنا تكون مثل جعاب 
الغير )خارج سوريا( فارغة بكل ما تحمله 
هذه الكلمة من معنى، وهذا بالتأكيد لن يمنع 
من مقاربة فكرية لألزمة السورية، بسبب 
في  أزمة  هي  أزمة  كل  وجذر  أصل  أّن 
أو  تنتجها  التي  األيديولوجية  وفي  الفكر 
تحلها، واألزمة الفكرية في الشرق األوسط 
المستور  عن  والكشف  البحث  إلى  تحيلنا 

– بمنهجية- فيما يخص مستويات تصدع 
الفكر وأزمته، وعن الغبار المعتلي بشكل 
أو  الطاقّي  الجسيم  على  متعددة  طبقات 
والتنوع  الحل  أشكال  لجميع  الخالقة  القوة 
عن  الدؤوب  السعي  في  والمستمخضان 
 ( المتدفق  الجسيم  هذا  ونعت  الحرية، 
الطاقة؛ ومصدر  بأنه مصدر  الكوانتوم(؛ 
المحبوسة؛  الظاهرية  الحالة  رغم  التنوع 
كوانتي  بطابع  يتسم  الكون  وراء  ما  وأن 

أيضا كما يقول أوجالن.
و  اليقين(  )عدم  الريبة  مبدأي  يعتبر 
التكاملية أو التتامية؛ من أبرز ما اعتمدت 
عليه النظرية الكوانتية  أو ربما من أجلها 
العام 1927 وعرفت  التأسيس لها في  تم 
للفيزياء  البارة  االبنة  الكوانتية؛  بالفيزياء 
خواص  دراسة  في  مختص  كعلم  الذرية 
الذرة،  أجزاء  دراسة  طريق  عن  المادة 
الحقيقة  بمفهومي  الكوانتية اختصت  بينما 
هذه  ضمنهما  من  ينشأ  الذي  والواقع 
األجزاء )الذرات(، وتصدت هذه النظرية 
كما كل النظريات الجديدة لصعوبات تبيان 
المراد فهمها؛ فبدت مشكلتين  الخصائص 
الناجمة  بالطاقة  متمثلتين  أساسيتين 
للقُسيمات التي تُجمع كي تنتج الطاقة وهذه 
هي مسألة التباعد والتي حلت الحقا وفق 
بإمكانية  يتعلق  فيما  أما  التسوية،  مفهوم 
للقُسيمات؛  الهائلة  األعداد  وجمع  حصر 
التعرف  على  مقبلون  العلماء  يزال  فال 
عليها واكتشافها وما زالت قيد النقاش رغم 
تعميمها في مبدأ التتام الحقيقي ) المكتشف( 

والتتام المنتظر)لما يتم اكتشافه(.
عدم  مسألة  حيثيات  تلخيص  ويمكن 
استطاعة النظرية أن تبرز بشكل واضح؛ 

إلى ثالث أفكار رئيسية )معترضات(:
تتعلق  التي  الحقيقة:  معترضة  األولى؛ 
بالسؤال الذي يبحث في األجزاء األساسية 
وااللكترونات  كالذرات  الفيزياء  في 
وغيرها؛ هل يمكن أن تكون هذه األجزاء 
موجودة بشكل مستقل عن الكائنات الحية 

وحراكيتها؟  

الثانية؛ معترضة الفهم: وهي المتعلقة بفهم 
أشكال  إلى  وتحولها  الذرية  الصيرورات 
وهل  كونتها،  التي  األجزاء  عن  مختلفة 
يمكن من خالل هذا الفهم أن نتوصل إلى 
الحقيقة  مع  تتوافق  نظرية  نماذج  احداث 

متجاوزة معترضتها؟
المتعلقة  وهي  السببية:  معترضة  الثالثة؛ 
بإمكانية كشف األسباب التي تؤدي إلى أي 

نتيجة نالحظها في حيواتنا.
تناول  في  الوضوح  عدم  مازال  وبالتأكيد 

العلم  وملحا؛ ألن  قائما  النظرية  هذه  مثل 
بفعالية  يجيب  أن  اللحظة  حتى  يستطع  لم 
الحقائق  التالية:  المستديمة  االشكالية  عن 
الموضوعية هل يمكن أن تمثل العلم؟ أم أن 
المسألة متعدية إلى المتعلق بالعناصر التي 
تكّون الحقيقة الموضوعية وهذه العناصر 

ناتجة عن المعتقدات الفلسفية؟
وعلى الرغم من أن هذه النظرية قد أفرزت 
حجما كبيرا من التوقعات والنتائج الدقيقة؛ 
النظرية  سوى  اعتبارها  يمكن  ال  لكن 
اهتماما  تعر  لم  أنها  الكاملة، خاصة  غير 
التي  للقسيمات  المطلوب  الحيز  تعط  ولم 
في  القسيمات  هذه  ودور  اكتشافها  يتم  لم 
بدورها،  تحدثها  التي  المعرفية  التحوالت 
الكوانتوم  فلسفة  عجزت  ما  آخر  وأمر 
معرفتها  عدم  هي  به  باإلحاطة  النظري 

لقوة القسيم ومكانه في اآلن ذاته.
هذه  تعريف  في  االتفاق  عدم  وبسبب 
بسبب  ليس  والمعقدة؛  المهمة  النظرية 
يتعلق بالنسبية؛ حيث أن النسبية هي نظرية 
مصنفة  أو  ممارسة  تكون  أن  من  أكثر 
ضمن " وجهات النظر"؛ أمران مختلفان 
مسألة  في  شأن  ذي  االتفاق  وعدم  تماما؛ 
مهمة متعلقة بتعريف واحد لعلم االجتماع. 
ليس  االجتماع  علم  تعريف  أن  حيث  من 
تعريف  ألن  ذلك  و  هينا،  أو  سهال  أمرا 
تاما  ارتباطا  مرتبط  أمر  االجتماع  علم 
بموضوعه و بمنهجه بل و بعالقته بالعلوم 
هنا  من  االجتماعية،  غير  و  االجتماعية 
بتعدد  و  العلماء  بتعدد  التعاريف  تعددت 
النظريات و المذاهب االجتماعية المختلفة؛ 
االجتماع  علم  نعرف  أن  يمكن  لكن 
قبل مكتشفها؛  األول من  تعريفين؛  ضمن 
في  كونت  أوغست  الوضعي  الفيلسوف 
أوجالن  قبل  من  والثاني   1838 العام 
الوضعية  من  لالنتقال  ومنظر  كفيلسوف 
كوانتومات  وفق  الطبيعي  المجتمع  إلى 
والمتحددة  المجتمعية  الطاقة  قُسيمات   (
تحقيق  بعد  الثوري  والوعي  بالذهنية 
السياسي  والمجتمع  األخالقي  المجتمع 
هنا،  المفيد  ومن  الديمقراطي(.  وأخيراً 
استعراض هذين المفهومين اللذان يُْجِمالن 
كافة اإلطارات المختلفة من المفاهيم العامة 

في النظرية السوسيولوجية 
طبق  من  أول  كونت  أوغست  يعتبر   -
السوسيولوجي   االجتماع  علم  مصطلح 
وقد كان يريد أن يطلق على العلم الجديد 
الفيزياء االجتماعية ويعرفه بأنه: "دراسة 
أنواع  بين  المشتركة  العامة  الخصائص 
هذه  تقتضي  لذلك  االجتماعية،  الظواهر 

الدراسة:

بين  واالرتباطات  العالقات  دراسة  آ- 
األنواع المختلفة من الظواهر االجتماعية 

كالعالقة بين الدين واالقتصاد مثال.
بين  واالرتباطات  العالقات  دراسة  ب- 
االجتماعية  وغير  االجتماعية  الظواهر 

كالجغرافيا والبيولوجيا
المشتركة  العامة  الخصائص  دراسة  ح- 
التي  االجتماعية  الظواهر  أنواع  كل  بين 

تعتبر محسنة للدراسات السابقة.
بأنه  االجتماع  علم  أوجالن  يعرف  بينما 
َكُكلٍّ متكامٍل  الطبيعِة االجتماعيِة  )دراسِة 
دون  واألزمنِة  األمكنِة  جميِع  ضمن 
والمشكلِة  األزمِة  تحليِل  على  االقتصاِر 
الرياديِّ  دوِره  أداَء  عليه  ينبغي  فقط، 
أساساً  المرتبطة  تلك  سواًء  الُعلوم،  َكَملِِك 
والبيولوجيا  والكيمياِء  كالفيزياِء  بالمجتمِع 
من  اإلنسانية  العلوم  أو  والكوسمولوجيا، 
غيِر  فمن  والفن.  واألدِب  الفلسفِة  قبيِل 
في  إال  العلِم  أصوِل  شجرِة  رسم  الممكن 
تعريف  ووفق  االجتماع(  علِم  جذوِر 
فإن  العلوم  أم  الفلسفة  كانت  فإذا  أوجالن 

علم االجتماع هو َملَُكها.

ولعل من المهم )جدا( المقاربة بين العلوم 
البيولوجية والعلوم االجتماعية؛ لكن؛ ليس 
على  للحصول  الوضعيين  أراده  ما  مثل 
يتم  االجتماعية حتى  للظاهرة  دقيقة  نتائج 
أشبه  أمر  وهذا  مضمونها،  من  افراغها 
بسبب  القياس؛  يمكن  ال  إْذ  بالمستحيل، 
االجتماعية  الظاهرة  في  الحاصل  التغيير 
التي تتعدى الطبيعية وفيزيائيتها بعشرات 
آالف المرات؛ الظاهرة الفيزيائية للطبيعة 
معرفتها  امكانية  عارضين  في  تختنق 
بينما  ذاته،  اآلن  في  وتموضعها  )شكلها( 
ال  صرفة  كظاهرة  االجتماعية  الظاهرة 
وهذه  الكلي؛  بالشكل  إال  معرفتها  يمكن 
االجتماعية  بالطبيعة  أوجالن  يؤكدها  ما 
الكلية الكاملة، وحددها في مسألة الحرية، 
الُمراد  االجتماعيةَ  العلوَم  إنَّ  ويعتقد:) 
تطويَرها بمفهوِم العلم الوضعي، أو بتعبيٍر 
ردٍب  في  عالقةَ  بَقِيَت  ببراديغماه،  آَخر 
مسدود. وإال، فلن نستطيَع إيضاَح ظاهرِة 
لهذه  المتصاعدة  والحروِب  االستعمار 
أقلَّ  العلم  رجُل  يَُكوَن  أْن  محاٌل  الدرجة. 
أو  ديٍن  المجتمع من رجِل  إزاَء  مسؤوليةً 
ُل قوةَ معاٍن  رجِل أخالق. ما داَم العلُم يَُشكِّ
والدين  بالميثولوجيا  مقارنةً  أرفَع مستوًى 
وإعالِن  ثورتَه  إنجازه  ورغَم  والفلسفة، 
انتصاِرِه )في القرن السابع عشر(؛ فلماذا 
إذن َعِجَز عن إبداء قدرتِه وتفوقه هذا تجاه 
بالمقدور  واالستغالل؟  الحرِب  ظواهِر 

اإلشارة إلى سلطويِة العلم كعلٍة أساسيٍة في 
ذلك. فعندما يَغدو العلُم سلطة، يَفقُُد حريتَه 

دون بُد(.
وحتى  تكون  حتى  الحرية  مسألة  أن  أي 
واالعتماد  االرتهان  عدم  بد  ال  تتحقق 
مسألة  ألن  فقط،  الخارج  على  والتذاكي 
الحرية متعلقة بالكوانتوم المجتمعي، بُِكلِّ 
بالتغيير،  معني  مجتمع  أي  في  األفراد 
ينحو  مجتمع  أي  في  المؤسسات  بُِكلِّ 
بين  الناتجة  العالقات  بُِكلِّ  التحول؛  إلى 
األفراد النديين وليسوا التابعين والُمسيّرين 
الناظر  التحليلي  الذكاء  وفق  والُمدارين 
يمكن  عقول،  ال  أفواه  مجرد  أنهم  إليهم 
عبرها وعبر عناصرها ) األفراد( وعبر 
تفاعلها؛ من حيث أنه )كلها( يؤدي بشكل 
الطاقة  مسائل  إلى  مجتمع  أو  منفرد 
يمكن  ما  وهذا  التغييرية؛  المجتمعية 
تسميته بقوة الكوانتوم التحولية. وأعتقد أن 
هذه القوة تكمن بشكل متمايز في الكومون 
في  األبرز  السبب  هو  وهذا  )الكومين(، 
وتحويلها  ومأسستها  المجتمعات  تنظيم 
إلى مجموعات هائلة من الكومونات حتى 
الحفاظ على كافة أشكال الطاقة المجتمعية، 
كان  وإذا  والتشتت،  الضياع   من  ومنعها 
المجتمعات،  القُسيمات  أبرز  الكومون 
فألنها أصغر الخاليا النوعية التي تجتمع 
بأدرية وبمعرفة ومن خالل ذهنية ثورية 
كان  وإذا  واحتشادها،  بجمعها  وليس 
الكومون مصدر الطاقة نحو الحرية فألنها 
الوقت  في  وتمنع  المجتمع  تنظيم  تضمن 
المجتمع  إلى  غريبة  ثقافات  دخول  نفسه 

بعد فشلها إيجاد حاضنة لها.  

أن كلَّ شيء في المجتمع الديمقراطي يتم 
وكأن القَُسْيمات )الكومونات( على اتصال 
آنيٍّ ودائم بعضها مع بعض، وهذا المدخل 
المجتمعي،  الكوانتوم  ماهية  لفهم  األساس 
بل يجب خلق كومونات نوعية ومنتشرة، 
تتحرك بمسؤولية في الفراغ الحاصل في 
المجتمع والذي أحدثته السلطوية واالستبداد 
ال  الذي  الكلِّ  في  والداخلي(  )الخارجي 
يتجزأ، وإْن كان منفصالً في المجتمع، فإنه 
في الواقع على اتصال أو )اتحاد( مع كلِّ 
العناصر المجتمعية األخرى. ويتبدى رؤية 
المجتمعي  الكوانتوم  عن  المتولدة  الطاقة 
بين  واالرتباط  التفاعل  مسألة  خالل  من 
عن  البحث  في  )الكومونات(  القَُسْيمات 

مسألة الحرية بل من أجل تحقيقها. 
وفَْهِم الكوانتوم المجتمعي يمكن تعميمه في 
األزمة السورية التي نعيشها أيضا، فإصرار 
المعترضة  بل  الملبية  غير  الرؤى  بعض 

مكونات  اقصاء  على  التغيير؛  طريق  في 
)األجزاء(  )القسيمات(  السوري  المجتمع 
هي بمثابة احتجاز تلك الطاقات في كلياتية 
المجتمع السوري، وأما االكتفاء – بالنسبة 
للُكرد في سوريا- على حق المواطنة والحق 
الثقافي وحده؛ فهذا بمثابة احتجاز وتغييب 
لقوة الكوانتوم المجتمعي للكرد كجزء من 
الكل السوري، وهذا بالضرورة يؤدي إلى 
أن  المؤكد  ومن  بل  التحاجز،  من  المزيد 
االصرار على النظر إلى القضية الكردية 
في سوريا بمطلبي المواطنة والحق الثقافي 
هي بمثابة االصرار على حصارها؛ ومثل 
هذا الحصار ومثل ما شابهه من ممارسات 
السوري؛  الشعب  عموم  بحق  استبدادية 
كان السبب في الحراك الثوري السوري، 
الذي  االصرار  في  السبب  هو  يزال  وما 
يقابله على التغيير الذي نحتاجه، والتحول 
على  التأكيد  أساس  وعلى  ننشده  الذي 
الجزء كمقدمة للتأكيد على الكل؛ غير ذلك 
– أعتقده- انتاج جديد للسلطوية واالستبداد 
وحينها بانتظار انفجار جديد في الكوانتوم 

المجتمعي السوري وبشكل كلّي. 
قالها فولتير يوماً: "نحن في قرن تم قهر 
كل األخطاء تقريباً في الفيزياء"، والزمن 
مشهود  كان  فولتير  فيه  تحدث  الذي 
الفيزيائية  التجريبية  العلوم  بين  بصراع 
الدلِو  هذا  مثل  وربما  الميتافيزيقيا،  وبين 
أتى في سياق البحث عن صيغة ُمثلى لفهم 
للتأرجح  العلماء  دعا  مما  الكون،  حقيقة 
بين الواقع كما هو واقع وبين االفتراضي 
نظرية  وتعتبر  الكون.  ماهية  يفسر  الذي 
النظريات  أبرز  من  الكم  أو  الكوانتوم 
الثورية، وانتقلت مثل مثيالتها من العلوم 
المنحى االجتماعي وبشكل  إلى  الفيزيائية 
أوجالن؛  عبدهللا  الفيلسوف  يد  على  كبير 
المجتمعي؛  بالكوانتوم  ْف  تَُعرَّ أن  داعيّاً  
من  المنبعثة  الطاقة  على  يدل  والذي 
المجتمع،  في  خلية  ُجسيم؛  قُسيم؛  أصغر 
المنفتح  الفهم  هو  للواقع؛  الصريح  والفهم 
وبكليتها  ألنها  المجتمع؛  أجزاء  كل  على 
تمثل أنواع مختلفة من الطاقات تسهم بقوة 
والتغيير  المجتمعي  التحول  في  ونوعية 
آفا  روج  وثورة  المجتمعات.  في  الثوري 
الكمومية أو الكوانتومية المجتمعية تدفقت 
أنماط وأطياف وممثلي شعب  من خاللها 
روج آفا وشمال سوريا حتى وصلت اليوم 
–مجتمعة- إلى أن تصبح الالعب األساس 
خالل  من  وذلك  والمنطقة  سوريا  في 
لشمال  الديمقراطية  الفيدرالية  مشروع 

سوريا.

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

النظام وليس محاربة الدولة اإلسالمية.
حديث  حزب  الديمقراطي  االتحاد  حزب 
النشأة مقارنة مع األحزاب الكردية األخرى، 
أعلن عن تشكيله في العام /2003/ وارتفعت 
الكردية  شعبيته ليصبح أحد أبرز األحزاب 
وال  ثورتها،  بعد  وبشكل خاص  في سوريا 

سيما بعد ازدياد نفوذ وعدد مقاتلي وحدات 
حماية الشعب التي تتهمها العديد من القوى 
االتحاد  لحزب  العسكري  الذراع  بأنّها 
الديمقراطي، حيث تؤّكد تصريحات قادته أّن 
أعدادهم تتجاوز ال 50 ألفاً أثبتوا جدارتهم 
التنظيمات  وجه  في  الوقوف  في  وقّوتهم 
المتطرفة ومنها الدولة اإلسالمية وهزيمتهم 
في الكثير من المعارك التي خاضها ضدهم 
بدءاً من كوباني إلى الحسكة والشدادي وتل 
ابيض وسد تشرين وحلب ومنبج، إضافة إلى 

معاركه ضد النظام السوري.

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

بالحكم الذاتي للكرد في تركية.

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

عربية.

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

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

منهم ضمن فقرات البث باللغة العربية.
آذار  في  السورية  الثورة  انطالقة  وشكلت 
الذي  للحزب،  مهمة  ارتكاز  نقطة   ،2011
تنفّس الصعداء وأوعز لعناصره بالتظاهر، 
تظاهرات  ينظّم  التاريخ  ذلك  قبل  كان  وان 
والقومية  الثقافية  بالحقوق  تطالب  مسائية 

المؤامرة  يصفونه  كانوا  بما  ونّدد  للكرد، 
حزب  زعيم  اعتقال  إلى  أّدت  التي  الدولية 
العمال الكردستاني عبد هللا أوجالن من قبل 
وكانت  ذلك،  في  دور  لسوريا  وكان  تركية 
تطالب باإلفراج عن المعتقلين الكرد، ونّدد 
في  دادالي  أوسمان  المناضل  قتل  بجريمة 
تظاهرة  إلى  جنازته  تحولت  والذي  السجن 
كبيرة شارك فيها اآلالف من أبناء كوباني، 
ورفعت فيها شعارات مناهضة للنظام الذي 

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

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

شعارات أطلقوا عليه ”ثورة روج افا“.

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

انكمش إلى داخل مقراته.

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

أّي تواجد عسكري خارج تنظيمها.
لحزب  واألمني  العسكري  الصعود  إّن 
السورية  للمعارضة  يرق  لم  والذي   PYD
التي غاب عنها أي خطاب مطمئن لألقليات 
على   PYD فعمل  سياسي،  صعود  رافقه 
وتوسيع  المحلية  اإلعالمية،  شبكاته  تطوير 
عالقاته الدبلوماسية في الدول األوربية وبدأ 

في  مكانه  يأخذ  كردستان  غربي  مصطلح 
اإلعالم والتداول، حتى أّن الفصائل العربية 
المتآلفة التي أعلنت حصار كوباني بدءاً من 
تداول  ”منع  بند  أدرجت   2013 حزيران 
مصطلح غربي كردستان“ في بنود االتفاق 
العشرة لوقف الحصار، حينها شاركت جبهة 

النصرة، وداعش أيضاً في المفاوضات.

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

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

اليوم.

واجباتنا المفروضة ..وحقوقُنا المرفوضة 

روهان قامشلو

نتَج الوجوُد الكردّي في سوريا عن سياساٍت 
واتفاقيّاٍت ومصالَح دْوليٍّة وإقليميّة، أحدثْت 
- في بداية القرن العشرين –تغييراٍت جيو 

سياسية في منطقة الّشرق األوسِط .
إّن اتفاقيّةَ سايكس بيكو قّسمِت المنطقةَ إلى 
مناطَق نفوٍذ، سرعاَن ما تبلورْت واكتسبْت 
جغرافيّاً  التكوين  حديثة  دوٍل  صفةَ 
ك)سوريا والعراق( .ولم يكْن آنذاَك التقسيُم 
في  القاطنة  الشعوِب  حقوِق  أساِس  على 
استعماريّاً، على  تقسيماً  كاَن  بل  المنطقة، 

أساس المصالِح بالدرجة األولى .
وكان  للُكرد عاّمةً، كما كان ألشقّائهم من 
األرمن والكلدو آشوريين وغيرهم، نصيٌب 
تلَك  عن  نجمْت  التي  األضرار  من  وافٌر 

السياساِت الجائرِة بحّق شعوب المنطقة .
في  للكرد  الجديُد  الوضُع  تطلَّب  وقد 
واجباٍت  أداَء  ملتزميَن  يكونوا  أن  سوريا 
حدود  في  القسرّي  بقاؤهم  عليهم  فرَضها 
الدولة السوريّة، بعَد أن ُحِرموا من حقّهم 
مجموعاٍت  يضمُّ  سياسيٍّ  كياٍن  إقامة  في 
من  واحداً  الكرُد  يُشّكُل  عديدٍة،  وقوميّاٍت 
ُرقعٍة  في  معاً  الُمتعايشة  المكّونات  تلك 
االقتصاِر  عن  بمعزٍل  واسعٍة،  جغرافيٍّة 

على شعٍب دوَن آخَر .
إالّ أّن هذا البقاَء صاَر حكراً على الواجباِت 
وحَدها، بعيداً عن اإلقرار بأّي من حقوقهم 
السياسيّة، الثقافيّة، االجتماعية، أو اإلنسانية 
بيَن  ُمتأرجحيَن  ظلّوا  سوريا  في  .فالُكرُد 
مرفوضٍة،  وحقوٍق  مفروضٍة  واجباٍت 
الُمتعاقبة  السورية  األنظمة  قِبَِل  ِمن  ال 
الّسورية،  الُمعارضِة  قبل  بل من  فحْسب، 
بأساليَب  تعبئتُهم  تّمْت  جماهيريّة  وشرائَح 
وطُرائَق متنّوعة، ترغيباً وترهيبا واقناعاً 
بأّن على الُكرِد في سوريا ما على غيرهم 

من السوريين من واجباٍت .
نعم علينا واجباٌت، ولم نتهّرْب من تأديتها 

إلى جنب  الُكرُد دوماً جنباً  يوماً، فقد كان 
األرِض  عن  الدفاع  في  إخوانهم  مع 
الت  السوريّة ووحدتِها وصونِها ضّد التدخُّ
إبراهيم  عهد  منُذ  الخارجيّة،  والمخاطر 
هنانو، ويوسَف العظمة، وحتّى ُمشاركتهم 
ليكونوا،  بدايتها،  منذ  الثّورِة   في  الفاعلة 
التي  الثورة  .تلَك  لها  وقوداً  كإخوانهم، 
في  ُمزمنٍة  لتخبُّطاٍت  طبيعيّةً  نتيجةً  كانْت 
سياساٍت طُبّقْت بحّق السوريين، ومن بينهم 
الكرُد، الذيَن ُوِضعوا في موقف الدفاِع عن 
النّفِس إلثباِت براءتهم من مزاعم االنفصال 
عند ُكلٍّ من النّظام البعثّي وقسٍم واسٍع من 

الُمعارضِة على الّسواء .
كانِت  كما  واجباً،  الُمشاركةُ  هذِه  كانْت 
االنتفاضةُ الكرديّةُ السوريّةُ عاَم)2004(، 
وقبلها عشرات التظاهرات واالعتصامات 
الكرديّة في دمشَق وحلَب وقامشلي، جزءاً 
من ذلَك الواجِب الوطنّي الذي أدرَكهُ هؤالء 
الُكرُد وآمنوا بجدواهُ في ظّل نظاٍم لم يمكن 
وال يمكن أن يمنَح أحداً حقوقاً إالّ في إطاٍر 
يجُب  الحقوَق  أّن  الكرُد  أدرَك  بل  زائٍف، 
السلمّي،  تُنتزَع منه باإللجاء والنضال  أن 
يتصّدُق  أو صدقٍَة  منه  شفقٍة  انتظار  دوَن 

بها على أحٍد .
المعارضة  من  األعظَم  القسَم  أّن  إالّ 
السوريّة،  الثورة  قبَل  نفِسها،  السوريّة 
لهذِه  ويتنّكُر  تنّكَر  أيضاً،  وبعدها  وإبانَها، 
بأّن  التصريِح  على  ويقتصُر  الحقوِق، 
الوطنيّة  واجباتهم  بتأديِة  ُمطالبوَن  الكرَد 
السوريّة، وكأّن هذا القسَم من المعارضِة، 
وهو يُملي على الكرِد واجباتهم، غافٌل عن 
من  طويلة  ُعقوٍد  امتداد  على  تضحياتهم 
النضال والمقاومة والُمعاناة والحرمان من 
جميع الحقوق ؛ أو كأنهُ ينتوي إعادة تجربة 
وال  يَر،  ولم  والالحقة،  الّسابقة  األنظمة 
يرى أّن للكرِد حقوقاً يجُب أن تُصاَن أيضاً،
في  يُقاُل،  بالواجِب  األمُر  يتعلُّق  فعندما 
مستويي النظام والمعارضة على الّسواء، 
ما  وعليهم  بامتياز،  سوريّون  الُكرَد  :إّن 
على جميع السوريين من واجبات، بل ال 
بُّد  أن يكونوا في طليعة القرابين الُمقدَّمة 

من أجل سوريا ُحّرة كريمة .
باالستحقاقات  األمُر  يتعلُّق  عندما  أّما 
القانونيّة الشرعيّة والحقوقيّة فيُقال :إّن ما 
يجدُر به الكرُد ال يتجاوُز، أو ينبغي أن ال 
يتجاوَز، بعَض الحقوِق الثقافيّة والسياسيّة 
بتشكيِل جمعيّات  لهم  البسيطة، من سماٍح 

ثقافيّة وأحزاٍب، وفي ذيِن األمرين يتحقُّق 
التقاُء النظام البعثّي وهذا القسم الواسع من 
الُمعارضة، واتّفاقهما الضمنّي، أو الُمعلَن 

المقصود، أو غير المقصود .
تُسّمى   ما  تُعانيها  التي  الُمشكلة  إنّها 
بالمعارضة، التي تُطالَُب اليوَم بأن تتخلَّص 
القضيّة  مع  تعاُملها  في  النظام  عقليّة  من 
أن  ينبغي  تعاُمالً  سوريا،  في  الكرديّة 
المعهودة  واآلفاِت  الِعلِل  عن  كثيراً  يبتعَد 
عنَد  سوريين  الُكرُد  يُسّمى  حيُث  سابقاً، 
تأدية الواجباِت، ويُسَمون ُكرداً عنَد إحقاِق 

الُحقوق !
 )2011( عام  أواخر  في  أذكُر  زلُت  ما 
العلماني بُرهان غليون، في لقاٍء تلفزيونّي 
سؤاٍل  على  رّداً  فيلي(  )دوتشه  قناة  مع 
بخصوص ما يُطالُب به الكرُد من تطميناٍت 
قال  الُمستقبل،  سوريا  في  اقصائهم  لعدم 
كون  عربيّةٌ،  السورية  الدولة  هُويّةَ  :إّن 
أغلبيّة الُسّكان من العرب، وإّن الُمكّونات 
القوميّة األخرى في سوريا هي جماعاٌت 
أو تجّمعاٌت قومية، تُشبهُ في وجوِدها تواجد 
المسلمين والُمهاجرين اآلسويين في فرنسا 

!
وفي حديٍث منشوٍر في )صوت الُكرد( عام 
لن  بأنّهُ  أّكد  البيانوني  للمسلم علي   2011
للّشعب الكردّي  يقبَل بحّق تقرير المصير 
مشروٍع  بأّي  أيضاً  يقبَل  ولن  في سوريا، 
يتبنّى ال مركزيّة نظام الُحكم )الفيدراليّة ( 
في سوريا الجديدة، وكاَن قد قال في حديٍث 
سابٍق بأّن أكثَر من ثمانين بالمئة من الّشعب 
ُسنّة، وذلَك  السورّي هُم عرٌب ومسلمون 
األقليّات  كل  عدَد  أّن  إلى  منه  إشارٍة  في 
القوميّة والدينيّة ال يتجاوز ال)عشرة بالمئة 

!)
عام  المالح  هيثم  للحقوقّي  تصريٍح  وفي 
نَسوا  عرٌب  هُم  الكرَد  :إّن  قال   2013
حقوَق  أّن  أيضاً  وقال   ! القومّي  انتماءهم 

الكرِد غيُر مشروعة .
كمال  الليبرالي  كتَب   2015 عام  وفي 
اليوم  بعَد  تكوَن  لن  لهُ:  مقاٍل  في  اللبواني 
بل  إنسان،  حقوق  قضيّةَ  الكرديةُ  القضيّةُ 

قضيّةَ جناياٍت دوليّة !
وفي تصريٍح لوكالة )آكي( االيطالية عام 
2016 حّذَر ميشيل كيلو من أّن السوريين 
إلسرائيَل  يُشابهُ  كياٍن  بإقامة  يسمحوا  لن 
مشروع  إلى  ُمشيراً  سوريا،  أرض  على 

الفيدراليّة .

وفي تصريٍح ألسعد الّزعبي مؤّخراً قال : 
إّن الكرَد ال يُشكلّون واحد بالمئة من عموم 
الّشعب السورّي، وأنهم كانوا ينتظرون في 

عهد حافظ األسد ورقةً تُثبُت أنهم بَشٌر !
وعن طروحات الفدرلة شّدَد بّشار األسد، 
عام  اللبنانيّة  األخبار  لجريدة  تصريٍح  في 
سورية  تراب  حبّة  أّي  أّن  عل   2016
سندافُع عنها، وهي ُملٌك للشعب السورّي، 
وال إمكانيّةَ وال فُرصةَ لتقسيم سوريا، الفتاً 
التي أُعلِنْت فيه الفيدراليّة  إلى أّن المنطقةَ 
ال يزيد عدُد األكراد السوريين من ُسّكانها 
عل ثالثٍة وعشرين بالمئة !وهذا ما يجعُل 

الفيدراليةَ وهماً 
العاّمةَ  ربّما هذا يكفي، ليعكَس لنا الّذهنيةَ 
لدى السياسيين في النظام والمعارضة على 
الكرديّة  المسألة  حدٍّ سواء، ورؤيتهم تجاهَ 

في سوريا .
إنهُ المنطُق ذاته، والعقليّةُ اإلقصائيّة ذاتها .
مؤسسات  في  الشوفينّي  العقُل  خلَق  لقد 
ُسلطة البعث، على مدى ستِة عقوٍد ونيف، 
لدى  آٍن  في  والغضب  باإلحباط  شعوراً 
الُكردّي من كّل ما يتعلُّق بالدولة والوطن 
الذي يعيُش فيه .لقد دفعهُ النظاُم إلى زاويٍة 
الُمعاناة  في  الدَرجات  ُمضاعفة  هامشيّة 
واالضطهاِد، ومع كّل هذا الُعنف الُممارس 
ضّد إنسانيّته كفَرد وحقوقِه كشعب، لم يفقِد 
لمواصلة  الُمعجزاِت  يصنُع  وبقَي  األمَل، 
الحياة  في  لالستمرار  اليومّي  كفاحه 
الثّورة  للحظة  انتظاراً  وتوازٍن،  بإصراٍر 
التي من الُمفتَرض أن تُعيَد األموَر إلى مسا 
والُحريّةَ  الكرامةَ  وتُعيُد  الصحيحِة،  راتها 
إلى اإلنسان السورّي عموماً وإلى الكردّي 
يعيُش  كشعٍب  المشروعة،  حقوقِه  كامَل 
على أرضه التاريخيّة، وتفتح أمامهُ عهداً 
القُدرةَ على صياغِة ذاتِه من  جديداً يمنحهُ 
جديٍد وفَق ُمعادالٍت وطنيٍّة سوريٍة في ظّل 
ويحمي  بالجميع  يعترُف  عصرّي  دستوٍر 
والثقافي  اللغوي  بالتنّوع  ويُقّر  حقوقَهم 

وتعّدد الهويّات في سوريا المستقبل .
لقد عبّروا عن توقِهم للحريّة في انتفاضِة 
عام 2004،لكّن الُعمَق السوريَّ كاَن أخرساً 
مع  التضامِن  من  نوٍع  أّي  يُبِد  ولم  آنذاَك، 
إخوتهم الُكرد لتخفيف شيٍء من معاناتهم، 
كما لم يتوانَوا عن أداِء واجبهم تجاهَ سوريا 

حتّى اآلن .
فإذا كاَن الكرديُّ سوريّاً، وكانِت المعارضةُ 
أو  مدنيّة  دولٍة  بناء  إلى  تسعى  السوريّة 

الجديُد  النظاُم  يؤمُن  ديمقراطيّة،  علمانيّة 
حّق  من  فإّن  والمواطنة،  بالتعّددية  فيها 
الكرِد أن يُمارسوا مواطنتَهم وفَق القانون، 
بجميع تفاصيلها وجزئيّاتها، دوَن تأويالت 
أو تخريجاٍت مزاجيّة من هنا أو هناَك، وم 
هذا أو ذاَك ؛بدءاً من الترشيح إلى انتخابات 
)هم  في سوريا  الُعليا  والمناصب  الرئاسة 
داخَل  بالعمل  وانتهاًء  منها(  حقيقي  جزٌء 
وغيرها،  والبرلمان  الوزارة  مؤّسسات 
مروراً بحقّهم في افتتاح المدارس والمعاهد 
اإلعالميّة  والقنوات  الكرديّة  والجامعات 
والفضائية الخاّصة بهم، أسوةً بغيرهم من 
إخوانهم السوريين، وغيرها مّما ينبغي أن 
يكون محميّاً بالدستور والقانون السوَريين 
في إطار المواطنة السوريّة الحقّة ال الّزائفة 

.
تضُع  التي  المزالِق  أصعِب  من  إّن 
تُكّرَر  فيِه،أن  نفَسها  السوريّةُ  المعارضةُ 
تجربةَ األنظمة السابقة، بإبقاء الُكرد أيضاً 
والحقوق  المفروضة  الواجبات  دّوامة  في 
تحّررها  –بعَد  البالُد  لتعوَد  المرفوضة، 
بالُحكم  واالستئثار  االستبداد  أنظمة  من 
تُرعى  ال  مماثٍل،  نظاٍم  –إلى  والشموليّة 
ُمعاداة  المواطنة، وتُعاُد تجربةُ  فيه حقوُق 
الديمقراطيّة وإقصاء القانون وإنهاء العدالة 
القائد  إلى عهود  والمساواة، فتعود سوريا 
والثقافة  والقوميّة  الواحد  والحزب  الواحد 

والّدين الواحد والطائفة الواحدة .

ال  الحديثة  سوريا  تجربةُ  تنجَح  ولكي 
الواجبات  فْرِض  بين  التوفيق  من  بّد 
الّشعب  الحقوق أليٍّ من مكّونات  وإحقاق 
وطنيّون  سوريا  في  الكرَد  .إّن  السورّي 
بامتياز، سوريّون، وما لهم أيّة أطروحاٍت 
انفصاليّة، وإّن سبَب األزمات هَي األنظمةُ 
الفيدرالّي  النظاَم  القوميّة والسلطويّة، وإّن 
النواةَ  سيكوُن  سوريا  لشمال  الديمقراطّي 
تصوُن  تعّددية،  ديمقراطيّة  سوريا  لبناء 
األّمة  أساس  على  الُمكّونات  كافّة  حقوَق 
كتب  ما  يحضرني  وهنا  الديمقراطيّة، 
)نعم  يومين  منذ  ديبو  سيهانوك  األستاذ 
للفيدراليّة الديمقراطيّة لشمال سوريا، نعم 
لجمهوريّة سوريا الفيدراليّة . َكم ِمن طريٍق 
ضيٍّق ينتهي بطُرٍق واسعٍة وساحاٍت كبيرٍة، 
والُعبوُر هنا ال عالقةَ لهُ بالرومانسيّة وإنما 
األمور  أكثر  إلى  المؤّدي  الخالِّق  بالفعِل 

جماالً.

حينما يصبح الذئب من دعاة السالم.. تركيا انموذًجا

محمد أرسالن

األتراك  المسؤولين  نظرة  في  المشكلة 
وكذلك  قاعدته  وحتى  الهرم  أعلى  من 
يظهرون  الذين  والمثقفين  منهم  المحللين 
على شاشات التلفزة ويفحموننا بتحليالتهم 
والخارجي  الداخلي  للموضع  وقراءتهم 
للوضع  يُنَِظروَن  عندما  وخاصة  منه، 
العنف  لوقف  الوقت  حان  وأنه  السوري 
السياسي.  الحل  بمرحلة  والبدء  واالقتتال 
نتذكر  لم  ما  إذ  هنا وكل شيء جميل  إلى 
الموقف  كان  وكيف  السورية  األزمة 

التركي الرسمي منها؟ وكيف أن الحكومة 
التركية وبإيعاز مباشر من أردوغان في أن 
واالرهابيين  المتطرفين  عبور  تسهيل  يتم 
من كافة دول العالم عبر األراضي التركية 
نحو سوريا بعد أن يتم تدريبهم وتسليحهم 
وتأمين كل شيء لهم وإدخالهم إلى سوريا 
كي يعيثوا بها فساًدا وقتاًل ودماًرا وخرابًا.
األتراك  والمحللون  المسؤولون  تقرب 
ذاكرة  يمتلكون  ال  وكأنهم  الشعوب  من 
مجتمعية وسياسية وأنهم بهذه الديماغوجية 
سيجعلون من الشعوب السورية تصديقهم 
بأن األتراك يريدون بالفعل أن يحل السالم 
تشبه  الشعوب  ذاكرة  وكأن  سوريا  في 
يعلم  الكل  المثل.  يقول  كما  السمك  ذاكرة 
عن  الوثائق  من  الكثير  نشر  تم  أنه  حيث 
تورط الحكومة التركية في دعم االرهابيين 
مدججين  دخولهم  وكيفية  سوريا  في 
بالسالح ومكبّرين ”هللا أكبر“ على الحدود 
الحكم  والقضاء على  االسالم  ينشروا  كي 
المجوسي وأن ال حل في سوريا إال برحيل 

رأس النظام.

االستدارات التركية في الفترة األخيرة كلنا 
نتذكرها كيف أنها تحمل رائحة الميكافيللية 
بدًءا  الوسيلة،  تبرر  الغاية  في جنباتها في 
من االعتذار لروسيا واالرتماء في احضان 
إخراج  أجل  من  إليران  والتودد  اسرائيل 
نفسها من المستنقع الذي أقحمت فيه نفسها 
من خالل سياساتها الحمقاء والتي لم تجلب 
لتركيا سوى المزيد من المشاكل واالعداء.
تنتهجها  التي  االنتهازية  أو  االزدواجية 
تركيا ربما تنجيها لفترة أو مرحلة ما ولكنها 
في مستنقع سياساتها  إال غرقًا  تزيدها  لن 
الفاشلة التي انتهجتها في الداخل من خالل 
وخاصة  االستعالئية  التقربات  من  زمرة 
إلى  البرلماني  من  الحكم  نظام  تغيير  في 
الرئاسي بالرغم من المعارضة التي تالقيها 
وكذلك اعتقالها للكثير من اعضاء النواب 
من حزب الشعوب الديمقراطية ورؤوساء 
التي  االعتقاالت  وحملة  الكردية  البلديات 
في  مشاركتهم  تحت حجج  اآلالف  شملت 
”االنقالب“ وفصل اآلالف من الموظفين 

يصبح  أجل  من  ذلك  كل  الحجج،  لنفس 
دون  من  األوحد  العثماتركي  السلطان 
منازع بعد أن استبعد كل من يخالفه الرأي 
وخاصة المقربين منه وخاصة السيد داوود 
أوغلو وغيرهم. هذا على الصعيد الداخلي 
بال  فحدث  الخارجي  الصعيد  ولكنها على 
حرج عن سياسات تركيا الفاشلة بدًءا من 
تدخلها الفج في األزمة السورية وكذلك في 
االخوان  جماعة  واحتضانها  ومصر  ليبيا 
بالنظام  االعتراف  وعدم  المسلمين 
المصري الحالي وحتى أنها تسعى لفرض 

ذاتها وصية على المنطقة كلها.
تركيا المتحولة والمتحولة بين ليلة وضحاها 
المشاكل تريد  إلى كم هائل من  من صفر 
في آخر مسرحياتها أن تقنعنا أنها أصبحت 
لنشر  فقط  تسعى  وأنها  الوديع  كالحمل 
مؤتمر  بعد  وخاصة  المنطقة  في  السالم 
االستانة على أساس أنها وروسيا مع ايران 
العنف  لوقف  والضامنين  الراعيين  من 
األول  السبب  أنها  يعلم  وكلنا  سوريا،  في 
النتشار القتل والدمار والخراب والتهجير 

بشكل مباشر وكلنا نتذكر السيد أردوغان 
حينما كان يطل علينا عبر شاشات التلفزة 
كيفية  عن  الوعظ  يوزع  كان  أنه  كيف 
سيصلي  وأنه  الشعوب  مع  الحكام  تعامل 
في المسجد األموي بعد االنتهاء من النظام 
االنكشاري  جيشه  خالل  من  الموجود 
من  واإلرهابيين  المتطرفين  من  المتشكل 
الجغرافيا  على  المتواجدة  الفصائل  كافة 

السورية.
على  ذئب  من  قادر  بقدرة  تحولت  تركيا 
من  األطراف  أحد  إلى  السورية  الساحة 
دعاة السالم ووقف االقتتال من أجل ايجاد 
حل سلمي لألزمة السورية، لكن المشكلة ال 
تكمن هنا بقدر ما تكون في األطراف التي 
تصدق هذا التحول وأنها ما زالت مرتمية 
في احضان تركيا علَّها تحصل على شيء 
كثيرة  هي  وكم  الشخصية،  منافعها  من 
هذه األطراف التي باعت الثورة السورية 
وجعلتها لعبة في أيدي الكبار وهم ما زالوا 
صغاًرا وسيبقون كذلك حتى يتخلصوا من 

تبعيتهم للغير.


