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من املستفيد من حصار الشيخ مقصود؟

ــم فــرض حصــار  ــذ أكــر مــن ثــاث أشــهر يت من

ــب  ــود يف حل ــيخ مقص ــق الش ــى مناط ــق ع خان

مــن قبــل الســلطة املركزيــة يف دمشــق وبشــكل 

أدق مــن قبــل الفرقــة الرابعــة. معلــوم بــأن 

األغلبيــة الســاحقة مــن ســكان الحــي الــذي يعــد 

ــة  ــهد كثاف ــب وتش ــاء حل ــر أحي ــدى أك ــن إح م

ســكانية كبــرة أغلبهــا مــن املكــون الكــردي، 

مــن ســكان مناطــق  أكــر تحديــداً  وبشــكل 

ــريك  ــدوان ال ــه للع ــان تعرض ــن إب ــم عفري إقلي

آذار 2018  منــذ  املرتزقــة  الفصائــل  وســيطرة 

املعــروف  أنــه مــن  اللحظــة. كــا  إىل هــذه 

ــدر مــن ســكان الحــي  ــاً ب ــاً مه ــأن دوراً وطني ب

املحليــة  الحوكمــة  مــن  نوعــاً  أسســوا  الــذي 

لهــم ومارســوا تنظيــاً ذاتيــاً ألنفســهم مــن 

ــة  ــب الخدم ــن الجان ــب وخاصــة م ــة الجوان كاف

االجتاعيــة واالقتصاديــة الذاتيــة والبعــد األمنــي 

ــوام  ــت تجــارب األع ــة بشــكل ذايت. أثبت والحاي

ــكال  ــن أش ــاً م ــكاً مه ــد ش ــا تع ــة بأنه املاضي

اإلدارة الذاتيــة وخاصــة بتحقيقــه بعــد وتكريــس 

األمــن املجتمعــي يف الحــي. وبشــكل أكــر دقــة 

دور األهــايل واإلدارة يف إفشــال مخطط الســيطرة 

عــى حلــب مــن قبــل الفصائــل والتنظيــات التي 

انطلقــت مــن أجنــدات غــر وطنيــة؛ مســاهمة يف 

ــذ  ســلب مقــدرات األهــايل واالســتياء عليهــا من

البدايــة األوىل لألزمــة الســورية.

متنــع  لحصــار خانــق  يتعــرض هــؤالء  اليــوم 

ــود  ــول الوق ــادة في ــة وم ــواد التمويني وصــول امل

واألفــران  املشــايف  وملــد  للتدفئــة  املســتعمل 

واملســتودعات والتعاونيــات التــي تهــدف إىل 

ظــل  الــذايت يف  االكتفــاء  تحقيــق  مــن  نــوع 

حالــة الــردي االقتصــادي الــذي يعصــف بعمــوم 

مناطــق الســلطة الســورية. مــن املهــم أال يســتمر 

نظــام  يفرضــه  الــذي  الجائــر  الحصــار  هــذا 

االســتبداد املركــزي يف هــذا الوقــت الحســاس 

الــذي يتــم تهديــد وجــود ســوريا وقضــم املزيــد 

مــن األرايض وأن يتــم الحــرص عــى عــدم تكــراره 

ــق  ــن اللحظــات. فالحصــار املطب يف أي لحظــة م

اللحظــة عــى الشــيخ مقصــود يعــد مبثابــة جرمية 

حــرب موصوفــة يف القوانــن املرصــودة للمواثيــق 

ــة  ــدة ورشع ــم املتح ــق األم ــن مواثي ــة م الناظم

حقــوق اإلنســان. وإن ارصار النظــام عــى ابقائــه 

فإنــه يعــد مبثابــة تســييس مــن قبلــه يتــم فهــم 

ــار  ــذا الحص ــن ه ــدف م ــا يه ــدث أو م ــا يح م

مــن خــال الســياق الحــايل للنــرة املرتفعــة مــن 

ــى  ــر ع ــدوان جائ ــن ع ــة بش ــدات الركي التهدي

مناطــق اإلدارة الذاتية لشــال ورشق ســوريا بعد 

العمليــة الجويــة التــي قــام بهــا العــدوان الــريك 

ــاين/  ــن الث ــهري ترشي ــن ش ــن م ــة العرشي يف ليل

نوفمــر املنــرم. أي بإمتــام الفكــرة األساســية 

العــدوان  نظــام  إليهــا  يهــدف  التــي  نفســها 

الدميقراطــي  الحــل  مــرشوع  بإفشــال  الــريك 

ــة  ــل بالامركزي ــورية املتمث ــة الس ــم لألزم القوي

الدميقراطيــة املتمثــل بــدوره مبــرشوع ســوريا 

ــل  ــة ومتثي ــاس الجغرافي ــى أس ــة ع كإدارات ذاتي

ــوريا.  ــات س ــعوب ومكون ــات ش تطلع

املســتفيد مــن هــذا الحصــار هــم أمــراء الحــروب 

ــزي ودوام  ــتبداد املرك ــام االس ــاج نظ ــاة إنت ودع

اســتمرار األزمــة إىل مــا شــاء مــن عوامــل تفتيــت 

الهويــة الوطنيــة الســورية.  

قــال بــدران جيــا كــرد الرئيــس املشــرك لدائــرة العالقــات 

ــة لشــال ورشق  ــة الدميقراطي ــة يف اإلدارة الذاتي الخارجي

ســوريا، ” يف الوقــت الــذي نــرى بــأن محــور آســتانة قــد 

أخــد بعــداً سياســياً منحــازاً لركيــا والعمــل عــى التقــارب 

ــعوب  ــة الرادة ش ــم معادي ــق مفاهي ــن وف ــن النظام ب

شــال رشق ســوريا فإننــا نؤكــد بــأن أيــة اتهامــات حــول 

دورنــا والصــاق تهــم االنفصــال بنــا وعــدم قبولنــا للحــوار 

مــا هــي إال قــراءة سياســية غــر صحيحــًة ، تخــدم تركيــا 

واجنداتهــا بالدرجــة األوىل. أيضــاً فيــا يتعلــق مبجموعــة 

ــذه  ــا 1998 ه ــة آضن ــن اتفاقي ــدث ع ــي تتح ــتانا الت آس

االتفاقيــة غــر مرشوعــة و ضــد مصالــح شــعبنا ومل يتــم 

اعتادهــا بقــرار مجلــس الشــعب الســوري، حيــث هــي 

ــا  ــة لركي ــي رشعن ــا وه ــن قبوله ــة وال ميك ــة أمني اتفاقي

واحتاللهــا، فــرض اتفاقيــة آضنــة اجحــاف جائــر ال ميكــن 

قبولــه مــن قبــل أبنــاء املنطقــة. كــا إنهــا تكريــس 

الحتــالل تركيــا ملناطــق ســورية ويف مقدمتهاعفريــن 

وباقــي املناطــق املحتلــة مــن ســوريا”.

ــث  ــى حدي ــاءت رداً ع ــرد ج ــا ك ــدران جي ــات ب ترصيح

ــدى  ــروف يف املنت ــرجي الف ــرويس س ــة ال ــر الخارجي وزي

الــدويل” ل)قــراءات برمياكوف(الــذي عقــد يف موســكو ٦ 

ــاري. ــون االول الج كان

ــة  ــه إىل أن” املخــاوف األمني ــروف أشــار خــالل حديث الف

الركيــة عــى حــدود شــال ورشق ســوريا مرشوعــة، 

وســنعمل  اضنــة،  إتفاقيــة  أســاس  عــى  وســنعمل 

ــدة ارايض  ــى وح ــداءات ع ــع أي اعت ــان من ــزم لض بح

ســوريا….”.         <<< 2
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سيهانوك ديبو 

ملخص تنفيذي
التأسيس  مرحلة  في  الثورية  الشرعية  اشتقاق  جوهر  إن 
المجتمعية  األمة  روح  تمثل  والتي  الديمقراطية  الذاتية  لإلدارة 
الديمقراطية، يمثل الضمان األنسب للعقد الوطني السياسي لكل 
على  وهو  سيّما  الحديث  السوري  للمجتمع  المنتمية  المكونات 
)الجمهورية  لتأسيس  الخوض  محاولة  أو  التأسيس،  أعتاب 
وبمنشأ  بحجم  مرهونة  هذه  التأسيس  مرحلة  الثالثة(  السورية 
التسويات والتوازنات الداخلية واإلقليمية والعالمية، وفي الوقت 
نفسه مرهون بصراع أيديولوجي متمم مع لعبة األمم على نحو 
واأليديولوجيات  القوى  ومصالح  الدولتية  الرغائبية  مع  فاضح 
المتداعية، ومن جهة  أنقاضها  كانت على  ولو  تروضها،  التي 
التغيير  إلى  الشعب وتطلعاته  منبته  أيديولوجي  أخرى بصراع 

الذي يلزم من أجل أن يكون هذا الشعب سيد نفسه.
ليس من السهولة إعطاء معنى جامع مانع لمفهوم نظري كالعقد 
االجتماعي، لكن يبدو من الممكن ونظرا للضرورة المعرفية أن 
نعطي معنى أساس للظاهرة أي ما يخص جانب المعنى اللغوي 
الرغبة  النحو:  على  وتلخيصها  وتعريفها  الكالمي  والمدلول 
ينتج  معينة  أشياء  أو  معين  شيء  على  االتفاق  في  المجتمعية 
طوعا  إليه  الصائر  لالتفاق  كنتيجة  الرضى  وبالضرورة  عنها 

بين العناصر المتعاقدة أو بين األطراف الراغبة في التعاقد.
الفكر  في  متجذر  فلسفي  كمصطلح  االجتماعي  العقد  ولعل 
اإلنساني قديم في تموجدات الفعل البشري المتنوع، وإن لم يكن 
متبلورا بموضعية متخصصة أو مخصوصة، فنلحظه قائم بآثاره 
وفي  سقراط  أن  ويُعتقد  الميالد،  قبل  القديم  الفلسفي  الفكر  في 
إلى عقد  نحى  قد  والجمال  والخير  الحق  نحو  فلسفته  مواضيع 
اجتماعي كي يتحقق الجمال والخير والحق، وكذلك أن النتوءات 
البذور  ربما حملت  الفاضلة  أفالطون  في جمهورية  المبزوغة 
األولى للعقد االجتماعي، كما أن له دالالت في مربع أرسطو في 
التقابل والتضاد بين المفاهيم والكليات كنتيجة متفاعلة لألضالع 

المربعة األربعة.
وعلى المدى الالحق للفلسفات المتحققة لم تتعدى دراساتها إلى 
العقد االجتماعي الشكل السابق  اآلنف كدالالت وإشارات كما 

أشار إليها معلمي الفلسفة الكالسيكية األولى.
إسهابا  أكثر  بشكل  االجتماعي  العقد  دراسة مصطلح  تمت  لقد 
متناوال كنه اللب المجتمعي للعقد االجتماعي كنظرية علمية حتى 
مجيء ثلة من علماء االجتماع أمثال توماس هوبز وجون لوك 
وجان جاك روسو وغيرهم، ليغدو موضوعا أكثر خصوصية  
النظرية  بذاته ودافع من دوافع  قائم  أيديولوجي  من ثم كمفهوم 
الثورية التي بدلت مجرى التاريخ واندالع الثورة الفرنسية في 

العام 1789.

أوال- مفهوم الحق الطبيعي باعتباره أساسا
 للعقد االجتماعي

وتفتيت  الطبقي  والتقسيم  للثروة  العادل  غير  والتوزيع  الظلم 
دوما  يفتش  اإلنسان  جعل  أدنى،  و  أعلى  طبقات  إلى  المجتمع 
عن الحق الضائع المسمى بالعدل، وفكرة الخير أو العدل ال بد 
أن تكون متمرسة بمفاهيم كثيرة تحميها وتمنع الشرور واآلثام 
المنشئة، فكانت لفكرة الحق الطبيعي أو لفكرة القانون الطبيعي 
تم  يُستعبَد و  ثم  أن اإلنسان يخلق حرا ومن  بفحوى  أن تظهر 
تنظيم عملية أو عمليات االستعباد وفق السلطة الممارسة بحق 
وهاجر  الطبيعي،  القانون  وفق  حر  كائن  اإلنسان  المجتمع. 
الطبيعة ألنها كانت غير مؤدية لطموحاته الحرة، مما دعاه أن 
ينتظم بشكل أكثر اجتماعا، ولكن االنتظام واالصطفاف والعيش 
وثانيهما  الثروة  أوالهما  شيئين:  عنها  خلقت  الجماعة  ضمن 

السلطة.
الزراعي  المجتمع  في  األول  و  المنظم  البشري  االجتماع  منذ 
ضمن  الطبيعي  الحق  فكرة  شغلت  هذا،  يومنا  وحتى  األول 
المجتمع اهتمام الباحثين والفالسفة والمفكرين، وتعدى أن يكون 
مجرد اهتمام فرسموا ما أمكنوا لصورة مجتمع قائم على الفضيلة 
انتقال سلس  بإحالل  الفكرة  هذه  أسهمت  ولقد  والخير.  والعدل 
المجتمع  ضمن  الطبيعي  بحقه  المتمسك  اإلنسان  لفكرة  منظم 
يحمي  منتظما  وأكثر  تجددا  أكثر  مجتمع  إلى  األول  الموحش 
بالمفهوم  متشبعة  ورؤى  ثابتة  قواعد  وفق  ويصونه  الحق  هذا 
الطبيعي للحق، ما يدفع العقل البشري المركون إلى أفق باهت 
أكثر  العامة  سمته  البشري  العقل  من  متجددة  أنماط  إلى  وفقه 
نتاج  إمكانية  إلى  باستمرار  يشير  الحاصل  والتوازن  استقرار. 

اجتماعي أكثر تنظيما وأكثر محافظة على الحق كضرورة.
اإلنسان األول الذي صارع قوى الطبيعة وفق حقه الطبيعي في 
مجتمعه  هاجر  منها،  والغامض  المجهول  مسايرة  بعد  العيش 
أكد  أن  وبعد  انتظاما،  أكثر  مجتمع  إلى  الحتياج  المشاعي 
سيطرته إجماال على تلك القوى واجه صراعا أكثر قساوة وأكثر 
في ظل  واألباطرة  والملوك  الحكام  مع  الصراع  وهو  ضراوة 

نشوء مفهوم الدولة والسلطة والثروة والملكية الخاصة .
وفق السلطة المتكونة انقسم اإلنسان مع أقرانه الداعون إلى انتظام 
، انقسموا إلى طبقات متناقضة من السادة والعبيد، األحرار في 
الطبقة العليا والمقيدين في الطبقات السفلى، نََحْت هذه المعادلة 
عندما  وباألخص  الدين،  خاصية  بفعل  التمييز  من  المزيد  إلى 

افترى الحكام للعبيد أن سلطتهم مستمدة من اإلرادة اإللهية.
التناقض الصافي بين الطبقات أفرغت بدورها مساحات شاسعة 
بقيت  لكن  اإلرادة،  استالب  من  والمزيد  الفكري  التصحر  من 
جينة الحق الطبيعي تتماشى وتنتقل في الفكر البشري أمال في 
الفترة بالتحديد يؤكد  االرتقاء والتخلص من المآسي. وفي هذه 
الكثير من المفكرين والباحثين أن الحق الطبيعي قد نال نصيبا 
الهولندي  المفكر  يد  واسعا وشرحا مستفيضا وألول مرة على 
)غروسيوم 1583- 1645(: )....أن القانون الطبيعي هو قرار 
عقل سليم ينير في أمر من األمور فحكم عليه بحسب مناسبته 
أو مخالفته للطبيعة العاقلة، هل هو فاسد أخالقيا أم غير فاسد، 
وبالتالي هل هذا العمل هو واجب أم مخلوق من قبل هللا خالق 

هذه الطبيعة ....(
مفهوم  أن  ادعوا  المفكرين  من  رهط  هناك  لغروسيوم،  خالفا 
للتفسير  كنتيجة  أتت  بل  بزمن،  قبله  ظهرت  الطبيعي  الحق 
والعامل  التاريخ  مراحل  تغيير  في  حاسم  كعامل  االقتصادي 
بين  يفصل  الذي  العلماني  الفكر  قبل  من  الملتزم  االقتصادي 
للطبيعة  الجديدة  المعرفة  أن  نتيجة  والدين،  والحقوق  الطبيعة 
للسلطة،  بعد  وفيما  للثروة  ُمراِكم  اقتصادي  كعائد  وتسخيرها 
له  الطبيعي ومفسر  للحق  كبعد جديد  االقتصاد  أوجب عد  مما 
في اآلن الواحد، ومن وجهة النظرة االقتصادية هذه في تفسير 
وإعداد الحق الطبيعي والمتمثل بالثروة والملكية الخاصة كحق 
إلى  يحتاج  لم  القديمة،  الغابرة  العهود  في  اإلنسان  أن  طبيعي، 
التملك كونه لم يعيش بشكل اجتماعي، االقتصاد أبرز اصطفافا 
وأحوج العمليات المجتمعية لالنتظام، كونه يخلق منفعة. الفهم 
الصائر إليه ُعّد الحق الطبيعي به كحق واجب ومكتسب بحالتها 

الطبيعية.
والتجمعات البشرية األكثر تعقيدا والمنتظمة بشكل أكبر وبشكل 

أكثر فاعلية من حالة الفرد الطبيعي إلى حالة المجتمع المنتظم، 
تتقلص مرة أخرى وبشكل  أن  أرادات  البشرية  التجمعات  تلك 
بعد  فيما  سميت  ما  وهي  كثافة  أقل  حالة  إلى  مغلقة  مجتمعات 
بالحالة القومية ووفقها تبررت الطموحات القومية وبررت معها 

حروبها وعدائها إلى المجتمعات التي انقسمت منها.
أن  رأى  فقد   )1694  –  1632 )بوفندورف  السويدي  أما 
السلطة  الطبيعي يستمد شرعيته من  القانون  أو  الطبيعي  الحق 
الممارسة بها، وهذه السلطة الموحاة من قبل هللا إلجبار الناس 
على قبول االستبداد والتسلط الممارس بحقهم، لقد كان مؤرخا 
آنذاك،  المطلقة  الملكية  لسلطة  بارعا  السويدية وتبريرا  للملكية 
يتغير  الطبيعي هو شرع ضروري ال  الحق  .....إن   (  : قائال 
السلطة هو وضع  األشياء، وأن دور  العقل من طبيعة  استمده 
القوانين التي تهدف إلى التقييد بالحق ...(، وقد كان فرانسيس 
من  يكون  أن  دون  الملكي  االمتياز  ناصر  من  أيضا  باكون 
أنصار الحكم المطلق. لم يختلف توماس سميث ما قاله باكون، 
فحاول تشريع السلطة والحكم المطلق وفق كتابه ) الجمهورية 
إلى  كتابه  في  أشار  فقد   )  1583 عام  صدر  الذي  االنكليزية 
وجوب توزيع السلطة إلى ثالثة مناحي: بقاء الملك كرأس النظام 
السياسي، ووجود البرلمان الذي يحكم، والشعب الذي يقرر من 
يحكم في البرلمان وينفذ قراراته. وال شك أن تصورات توماس 
سميث تعد من األسس الدستورية المبكرة استمد علماء القانون 
من رؤاه دساتيرهم وباألخص الرؤية المتعلقة بفصل السلطات.

أو  يمكن حصره  ال  الطبيعي  القانون  أن  نلحظ  ذكره  تقدم  مما 
هناك  أن  نلحظ  بل  واحدة،  اجتماعية  فكرية  بوتقة  في  رصده 
تعارضا في المفهوم لشرحه والوصول إليه مجددا، إال أنه وبرغم 
الفلسفية  والمناهج  للرؤى  السابقة  واالختالفات  التعارضات 
واالجتماعية والقانونية التي تناولت نظرية الحق الطبيعي يمكن 
وفق  للمفهوم  الفكرية  والمرتكزات  األساسية  النقاط  أهم  شمل 
ما يلي: إن الحق والصواب أمران طبيعيان وليسا من اختراع 
اإلنسان وابتداعاته، فهما موجودان وليسا مموجدين، وعليه فإن 
الحق العام والذي يمارسه ويحافظ عليه المختصون في القضاء 
القانون العام بشكل  العام قد يمارسون التفصيالت المؤدية إلى 
خاطئ من خالل حكم جائر وغير عادل، وهذه النتيجة تخرج 
من بطون العقد االجتماعي وتتشكل خارجه وعلى هامشه، أي 
يُعَدُّ فيما بعد  قانونا  المتكونة ال تستطيع أن تفرض  أن السلطة 
قانونا طبيعيا لسبب بسيط أن الحق الطبيعي أو القانون الطبيعي 
يخالف القانون الوضعي مخالفة بائنة فاألخير مستَمد من السلطة 

وليس من الضرورة من الحق.
و بالرغم من اآلراء السابقة و المختلفة في تفسير الحق الطبيعي، 
ال يمنع هذا االختالف أن يكون للقانون الطبيعي ثوابت يرتكز 
إليها وتتعكز عليها في الجانب الممارساتي، و لعله ومن أبرز 

هذه الثوابت:
الطبيعي كمصدر من مصادر  للقانون  الفكري  إن األساس   -1
القوة و كمفهوم ثابت يعلو القانون الوضعي البشري وتشريعاته 

الالحقة.
2- الحق الطبيعي يعلو الحق الوضعي ويسبقه، ويكون الملهم 
لإلنسان للتخلص من السلطة الجائرة ومن شر تقسيم الطبقات 
التي تنشأ إثره، والثورة الواجبة هنا كمفهوم انقالبي يمجد الحق 
الطبيعي الثابت لإلنسان وتعيده إلى مراكزه األولى التي تسلط 

عليها الوضعي بفعل الرغائب السلطوية.
3- إن كافة التبريرات الحاصلة والمتكونة بفعل القانون الوضعي 
قد أربكت اإلنسانية وخلقت أنفاقا مظلمة وجورا بحق اإلنسان 
الطبيعي المكتسب من الطبيعة، والتطورات االقتصادية والثقافية 
وتجويع  فقر  حساب  على  تأتت  الحضارية  وحتى  والسياسية 
طبقات كثيرة، فكان ال بد لإلنسان وفق حقه الطبيعي أن يثور 

ويطالب بالثائر لظاّلمه.
4- الهروب من المجتمعات األولية الفردية واالجتماع الالحق 
طوعا في مجتمعات أكثر تعقيدا واستفادة، كان الهدف منه أساسا 
حمل الحق الطبيعي لرسم نظام اجتماعي عالمي يمجد الحقوق 

الثابتة للفرد ضمن المنظومة المجتمعية العليا.
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اإلدارة الذاتيــة رحبــت بالوســاطة الروســية مــن أجــل 

الحــوار

بــدرا جيــا كــرد وخــالل ترصيحاتــه أشــار إىل أن” اإلدارة 

ــق  ــاً لتحقي ــوري أساس ــي الس ــوار الوطن ــى الح ــة تتبن الذاتي

جميــع  ملصلحــة  العــادل  الســيايس  والحــل  االســتقرار 

الســورين وعــى هــذا االســاس تنطلــق مســاعي جديــة 

لتحقيــق نتائــج عمليــة، وحصلــت وال تــزال وســاطة روســية 

رحبــت بهــا اإلدارة الذاتيــة، رغــم إن النظــام الســوري ال 

ــل الحــوار عــى أســاس تحقيــق  ــة يف تقب ــزال يجــد صعوب ي

التغيــر الســوري املنشــود وفــق حاجــة عمــوم الســورين”.

الذاتيــة تحافــظ عــى وحــدة األرايض الســورية  اإلدارة 

ــا عملي

ــن  ــدة ع ــروف بعي ــات الف ــى أن ترصيح ــد ع ــرد أك ــا ك جي

ــة لشــال ورشق ســوريا  ــا أن “اإلدارة الذاتي ــع، موضح الواق

ووحــدة  الســورية  األرايض  بوحــدة  تــزال  وال  التزمــت 

مجتمعهــا؛ ال بــل ذهبــت اإلدارة الذاتيــة نحــو ترجمــة هــذا 

املبــدأ واقعيــاً مــن خــالل الدفــاع عــن املنطقــة ومنعهــا مــن 

ــارس التقســيم  ــي مت ــا الت ــا ومجموعته ــد تركي أن تســقط بي

حاليــاً يف مناطــق ســيطرتها كذلــك ســاهمت يف منــع تحويلها 

إلمــارات إســالمية متطرفــة تهــدد الحدائــق الخلفيــة للعــامل 

ــال  ــة لش ــد يف اإلدارة الذاتي ــيا، نؤك ــا روس ــا فيه ــه مب برمت

ــاظ  ــا يف ســبيل الحف ــكل قوتن ــا نناضــل ب ورشق ســوريا بإنن

عــى وحــدة ســوريا واألجــدر بــدل الحديــث واتهامنــا 

بالتقســيم البحــث والتقــي حــول مناطــق االحتــالل الــريك 

التــي باتــت واليــات تركيــة ويديرهــا والة أتــراك، أيضــاً مــن 

مبادئنــا االســراتيجية الحــوار الوطنــي الســوري والحــل 

ــت  ــم تعن ــة حــل، رغ ــار دمشــق وجه ــن ســوريا واعتب ضم

النظــام الســوري ورفضــه رؤيــة الواقــع املوجــود الزلنــا 

ــن  ــي، يضم ــوري وطن ــل س ــول لح ــبيل الوص ــل يف س نناض

حقــوق كل الســورين بالعــدل واملســاواة، وبنــاًء عــى ذلــك 

نحــن نلتــزم ونرحــب بأيــة جهــود وبنــاًء عــى ذلــك هنــاك 

محــاوالت روســية لتقريــب وجهــات النظــر وال زلنــا نعمــل 

يف هــذا املجــال ويســتمر نضالنــا يف ذلــك املنحــى، مؤكديــن 

ــرار أحــد. نحــن مســتقلون يف  ــا لســنا رهــان إرادة أو ق بإنن

قرارنــا الوطنــي وننبــذ كل أشــكال التدخــل يف مســتقبلنا 

ــن الخــارج”. الســوري م

مــن دون حــل القضيــة الكرديــة لــن يكــون هنــاك اســتقرار 

يف الرشق األوســط

بــّن جيــا كــرد أن الشــعب الكــردي مكــون أصيــل مــن 

مكونــات الــرشق األوســط، منوهــاً بــأن االســتقرار يف الــرشق 

ــة الكردية”الكــرد يف املنطقــة  ــق بحــل القضي األوســط متعل

بدايــة  والــرشق االوســط مكــون اســايس وأصيــل منــذ 

تكويــن الحضــارة والثقافــات ولكــن نتيجــة سياســات الــدول 

املركزيــة مل يتــم حــل هــذه القضيــة وتــم إنــكار حقوقهــم، 

حيــث يف آخــر مئــة عــام تســتمر سياســية االبــادة واالنــكار 

بحــق الكــرد وال يتــم اإلعــراف بحقوقهــم، اذا مل يتــم حــل 

قضيــة الكــرد يف إيــران، تركيــا و ســوريا ال ميكــن حــدوث أي 

إســتقرار وســيكون هنــاك مشــاك وتعقيــدات كثــرة، ال بــد 

لهــذه الــدول والــدول املعنيــة التــي تجــد نفســها قريبــة مــن 

ــة  ــة الكردي ــة القضي ــة حقيق ــة معرف ــة الكردي ــاول القضي تن

ــل  ــن أج ــها م ــرض نفس ــي تف ــة الت ــذه القضي ــة ه وتاريخي

ــا”. الحــل وال اســتقرار فعــي دون حله

وحدة األرايض السورية تبدأ بإنهاء االحتال الريك

ــا كــرد عــى ” مــا نــوده يف الحفــاظ عــى  ــدارن جي شــدد ب

ــتقرار  ــق االس ــه وتحقي ــى وحدت ــاظ ع ــوريا والحف ــا س بلدن

فيــه. ونحــن جاهــزون دومــاً لرجمــة أهدافنــا رشط وجــود 

نوايــا ومســاعي جــادة مــع امتثــال كامــل للواقــع والحقيقــة 

ــر  ــة لتغي ــرت وبحاج ــد تغ ــوريا ق ــى إن س ــد ع ــي تؤك الت

ــدة  ــأن وح ــد ب ــع كل التأكي ــة م ــو الدميقراطي ــي نح حقيق

ســوريا تبــدأ بإنهــاء االحتــالل الــريك ومارســاته ضــد الهويــة 

ــدون اســتثناء”. الســورية وضــد الســورين ب

جيــا كــرد: بــدل الحديــث واتهامنــا بالتقســيم يجــب النظــر  فــي مناطــق االحتــال الترـكـي التــي باتــت 

واليــات تركيــة ويديرهــا والة أتــراك

ــة  ــية األوكراني ــرب الروس ــرى بالح ــدول الك ــغال ال ــريك انش ــام ال ــتغل النظ يس

ــاورة  ــدول املج ــعية يف ال ــه التوس ــق أطاع ــرة لتحقي ــة كب ــك فرص ــار ذل واعتب

بذريعــة ) االمــن القومــي الــريك( وخصوصــاً يف ظــل تــدين مســتوى تأييــد الشــعب 

ــة. ــاع مســتويات البطال ــة وارتف ــرة الركي ــار قيمــة الل ــذا النظــام وانهي ــريك له ال

 ،PYD ويف هــذا الســياق، راســل املوقــع االلكــروين لحــزب االتحــاد الدميقراطــي

الكاتــب الصحفــي واملحلــل الســيايس املــرصي “إلهامــي املليجــي”.

ويف إجابتــه عــن ســؤال ملــاذا تــر تركيــا عــى غــزو شــال رشق ســوريا واحتــال 

“منبــج ، تــل رفعــت ، كوبــاين )عــن العــرب(”؟

قال “املليجي”:

ــن  ــتهدف تأم ــريك يس ــدوان ال ــإن الع ــة ف ــلطات الركي ــات الس ــاً لترصيح طبق

ى “حــزام أمنــي مــن الغــرب  منطقــة عازلــة يف الشــال الســوري وإقامــة مــا يســمَّ

ــراق، ــن ســوريا والع ــع كل م ــة م ــا الجنوبي ــرشق” عــى طــول حــدود تركي إىل ال

ولكــن الواقــع هــو أن الســلطات الركيــة تســعى مــن خــالل العــدوان إىل تصديــر 

ــدأ  ــى مب ــوري أي ع ــوار الس ــة” إىل الج ــية واقتصادي ــة “سياس ــاكلها الداخلي مش

ــالل  ــت احت ــة، ويف ذات الوق ــة خارجي ــال أزم ــة بافتع ــك الداخلي ــة أزمات معالج

مســاحة جديــدة مــن األرايض الســورية وخاصــة منبــج وتــل رفعــت وعــن العــرب 

) كوبــاين( وتوطــن الالجئــن الســورين املقيمــن يف تركيــا باالضافــة لــأذرع 

العســكرية للنظــام الــريك مــن الجاعــات اإلرهابيــة، وذلــك يــأيت يف إطــار تحقيــق 

عمليــة التغيــر الدميغــرايف يف تلــك املــدن ولتصبــح تلــك املــدن والتجمعــات مبثابــة 

قواعــد متقدمــة داخــل العمــق الســوري تخــدم املــرشوع التوســعي املتمثــل يف 

ــة  ــزب العدال ــر لح ــم األك ــل الحل ــي متث ــدة الت ــة الجدي االمراطوريــة العثاني

ــة. ــة الطوراني ــك األحــزاب القومي ــة وكذل والتنمي

وحول ضعف مواقف الدول العربية يف األزمة السورية

أوضح الكاتب الصحفي “إلهامي املليجي”، أنه

منــذ تصاعــد العنــف جــرّاء الــرصاع الــذي انطلــق مــع أحــداث 2011 يف ســوريا 

ــك يتــم يف ظــل  أصبحــت األرايض الســورية ســاحة رصاع دويل واقليمــي، وكل ذل

غيــاب عــريب فاعــل ومؤثــر نتيجــة النكفــاء بعــض الــدول العربيــة لحــل مشــاكلها 

ــا  ــة، م ــة أو دولي ــراف إقليمي ــاً ألط ــرصاع دع ــض يف ال ــراط البع ــة وانخ الداخلي

جعــل املوقــف العــريب مفــككاً وغــر فاعــل.

ــداءات و  ــدول الكــرى تجــاه االعت ــف ال ــة مواق ــه عــى ضبابي ويف معــرض إجابت

ــى  ــن ورضب البُن ــد املدني ــازر ض ــا مج ــكاب تركي ــم ارت ــة، رغ ــدات الركي التهدي

أفــاد  العبــادة،  ودور  واملــدارس  واملستشــفيات  املدنيــة  واملنشــآت  التحتيــة 

ــالً: ــي” قائ “املليج

صحيــح .. مواقــف الــدول الكــرى خجولــة وضبابيــة بــل وتحمــل شــبهة تواطــىء 

ــع  ــك يرج ــورية، وذل ــزو األرايض الس ــة بغ ــدات الركي ــداءات والتهدي ــاه االعت تج

ــزاز  ــارة االبت ــك مه ــذي ميل ــريك ال ــام ال ــع النظ ــدول م ــك ال ــح تل ــل مصال لتداخ

واللعــب عــى الحبــال، وتلــك املواقــف املخزيــة والتــي تكشــف عــن مــدى نفــاق 

ــعوب يف  ــق الش ــم ح ــة تدع ــعارات براق ــرح ش ــا تط ــراً م ــي كث ــدول الت ــك ال تل

تقريــر مصرهــا وحايــة ســيادة الــدول مــن أي اعتــداء خارجــي طبقــاً للقوانــن 

ــة. ــى التحتي ــن ورضب البُن ــع املدني ــل وتروي ــم قت ــة، وتجري ــع الدولي والرشائ

صحفي مري: مواقف الدول الكرى تجاه العدوان الريك تكشف نفاق تلك الدول

سياسة

سمر عزام: الدوله املركزيه منط متقادم وفاشل والفيدرالية هي الحل
حوار: حسن فقه

ــة عــن الواقــع ميــارس كل  ــه املنفصل ــه وذهنيت مــا زال النظــام الســوري بعنجهيت

أنــواع االســتبداد بحــق األهــايل يف مناطــق ســيطرته، ومــا زالــت سياســاته الفاســدة 

تضيــق عــى حيــاة ومعيشــة املواطنــن، ويــأيت هــذا التضييــق بشــكل مضاعــف يف 

املناطــق التــي تقضنهــا األقليــات ومنهــا األقليــة الدرزيــة يف محافظــة الســويداء 

ــوم  ــا يف الي ــدت وترته ــة تصاع ــعبية عارم ــات ش ــا احتاجاج ــت فيه ــي تأجج الت

الرابــع مــن كانــون األول/ ديســمر، أمــام مبنــى الرسايــا، والتــي متــت مواجهتهــا 

بالرصــاص الحــي وراح ضحيتهــا شــابن مــن أبنــاء مدينــة الســويداء.

حــول هــذه األحــداث واالحتجاجــات أجــرى موقــع حــزب االتحــاد الدميقراطــي 

PYD حــواراً مــع منســق تجمــع الســورين العلانيــن يف الســويداء االســتاذ ســمر 

ــا  ــويداء، وكان لن ــة الس ــري يف محافظ ــرى ويج ــا ج ــى م ــوء ع ــاء الض ــزام اللق ع

معــه هــذا الحديــث:

انتفاضة تتويجاً الحتجاجات متعددة
ــوء  ــيا وأن س ــويداء والس ــرة يف الس ــات األخ ــدالع االحتجاج ــباب ان ــا أس 1 ـ م

األوضــاع املعيشــية تعــاين منــه كل املناطــق التــي تقــع تحــت ســيطرة حكومــة 

ــاذا اآلن اندلعــت هــذه االحتجاجــات؟ ــدة، فل دمشــق، وهــي ليســت جدي

اإلنتفاضــه الشــعبيه التــي تفجــرت مبحافظــة الســويداء اتــت تتويجــاً إلحتجاجــات 

ــا اقتحــام محتجــن ملقاســم اإلتصــاالت  ــة منه ــة باألشــهر املاضي ــة ومتنوع متفرق

إحتجاجــاً عــى إنقطــاع االنرنيــت والهاتــف األريض لســاعات طويلــه باليــوم 

ــق –  ــق دمش ــا طري ــرق ومنه ــع ط ــارات – قط ــرق إط ــعبيه وح ــات ش – تجمع

ــاالت  ــام لإلتص ــاع الت ــبه اإلنقط ــى ش ــاً ع ــددة ” إحتجاج ــات مح ــويداء ألوق الس

ــديد  ــض ش ــع ” وتخفي ــاعات قط ــل 5 س ــاعه مقاب ــاء ” س ــاع الكهرب ــاء إنقط أثن

ملخصــص املحافظــة مــن املــازوت والبنزيــن والــذي انخفــض اىل أكــر مــن 

ــاع  ــالً – وأدى إىل إرتف ــحيحاً اص ــذي كان ش ــايض – وال ــام امل ــن الع 100/100 ع

جنــوين بأســعار املحروقــات بالســوق الســوداء فبلــغ 15000 و 17000 لرة ســورية 

مثــن الليــر الواحــد مــن املــازوت والبنزيــن. أراد املعتصمــون امــام دار الحكومــه 

ــادة رشطــة املحافظــه  إيصــال صوتهــم ملســؤويل املحافظــه فــرد عليهــم مقــر قي

املالصقــه ملبنــى الرسيــا بإطــالق نــار غزيــر مــا أدى إلرتقــاء شــاب وإصابــة عــدد 

ــة. ــف واقتحمــت الحشــود دار الحكوم آخــر فتطــور املوق

فصائل حاية للدفاع عن املحافظة

2 ـ مــا هــي حقيقــة املليشــيات والســاح الــذي يضيــق عــى النــاس يف املحافظــة، 

وهــل يســعي شــباب الســويداء اىل بنــاء قــوة عســكرية مجتمعيــة لحايــة أبنــاء 

الطائفــة الدرزيــة يف املحافظــة؟؟

ــن  ــت ع ــه دافع ــل حاي ــد فصائ ــويداء يوج ــة الس ــيات مبحافظ ــد ميليش اليوج

أطــراف املحافظــة وصــدت مــع األهــايل غــزوات اإلرهابيــن الســلفين بــن العامــن 

2013 و 2018 وظهــر بالســنوات األخــرة عصابــات ومجموعــات خطــف وطلــب 

ــن  ــادرة ع ــة ص ــات أمني ــي وبطاق ــاء أمن ــرك بغط ــت تتح ــات وكان ــة ورسق فدي

أجهــزة أمــن النظــام وكانــت أخطرهــم وأكرهــم مــا اطلــق عليهــا اســم “مجموعــة 

ــدرات  ــب مخ ــع وتعلي ــأة تصني ــايل ومنش ــم م ــن دع ــا م ــر له ــا توف ــر” مل الفج

كابتغــون وفرتهــا لهــم إيــران ورئيــس املخابــرات العامــه “اللــواء كفــاح امللحــم” 

وتــم إجتثــاث هــذه العصابــه وقتــل وإعــدام كافــة رؤوســها بإنتفاضــه عســكريه 

نفذتهــا فصائــل الحايــه يــوم 2٦ متــوز املــايض وعــاد األمــن واألمــان لأهــايل وتعد 

محافظــة الســويداء اليــوم أأمــن مــكان يف ســوريا.

يوجــد قــوة عســكرية موحــدة وإن تعــددت مســميات الفصائــل وجميعهــا أكــدت 

ــراف  ــى أط ــلفين ع ــن الس ــزوات اإلرهابي ــة غ ــا وهزمي ــا بتصديه ــى توحده ع

محافظــة الســويداء بــن األعــوام 2013 و 2018 وأكــدت عــى وحدتهــا بآجتثاثهــا 

لعصابــة الخطــف والقتــل وترويــج وتهريــب مخــدرات كابتغــون التابعــه للنظــام 

وإيــران وحــزب أللــه اللبنــاين بإنتفاضــة يــوم 2٦ متــوز املــايض.

3 ـ أصــدر مجلــس ســوريا الدميقراطيــة بيــان تضامــن مــع املحتجــن مــن أخوتنــا 

يف الســويداء، كيــف تقيمــون هــذا البيــان؟

اطلعنــا عــى بيــان مجلــس ســوريا الدميقراطيــه املســاند إلحتجاجــات الســويداء 

ونشــكرهم عــى موقفهــم املتضامــن.

الدوله املركزيه منط متقادم وفاشل

4 ـ هــل يــرى أهــايل الســويداء أن نوعــاً مــن االدارة الذاتيــة قــد يكــون 

مدخــاً للحــل عــى غــرار شــال ورشق ســوريا؟

ــذي  ــل ال ــن الح ــذا الزم ــح به ــل وال يصل ــادم وفاش ــط متق ــه من ــه املركزي الدول

ــن  ــتدامه ب ــه املس ــه املتوازن ــدث التنمي ــورين ويح ــن الس ــاوات ب ــدث املس يح

ــه  ــة .اإلداره الذاتي ــه الفيدرالي ــو الدول ــورية ه ــق الس ــات واملناط ــة املحافظ كاف

لشــال ورشق ســوريا تهيــئ لهــا أمريــن لتنشــأ أوالً التمويــل مــن مــوارد النفــط، 

وثانيــاً الحليــف األمريــي وهذيــن األمريــن غــر متوفريــن ببقيــة املناطــق 

ــويداء . ــا الس ــوريه ومنه الس

ــك  ــوريه التمس ــه الس ــايئ لأزم ــل نه ــل لح ــه والتوص ــن األزم ــروج م ــا للخ رأين

بقــرارات مجلــس األمــن الــدويل وباألخــص القــرار 2254 الــذي نــص عــى تشــكيل 

ــا عــى أن يتضمــن  ــد وإرصارن ــة دســتور ســوري جدي ــة حكــم إنتقــايل وكتاب هيئ

ــه . ــتور الالمركزي الدس
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يف اليوم العاملي لحقوق اإلنسان.. مؤسسات حقوقية تطالب األمم املتحدة مبحاسبة تركيا عى جرامئها

ــم  ــة، الجرائ ــة الرق ــن يف مدين ــاد املحام ــتنكر اتح اس
ــريك بحــق شــعب  ــالل ال ــة االحت ــا دول ــي ترتكبه الت
شــال ورشق ســوريا، وعــّدت العزلــة املفروضــة عــى 
القائــد عبــد أوجــالن واحــدة مــن أفظــع جرائــم 

ــا. تركي
تجّمــع العــرشات مــن أعضــاء اتحــاد محاميــي الرقــة، 
يــوم الخميــس املــايض 8 ديســمر الجــاري أمــام مبنى 
ــإلدالء  ــة، ل ــة الرق ــط مدين ــة وس ــة االجتاعي العدال
الركيــة بحــق شــعب  للجرائــم  ببيــان، اســتنكاراً 

ــة. املنطق
قــرئ البيــان مــن قبــل الرئيــس املشــرك التحــاد 
ــد الحســن، وجــاء يف  ــة الرقــة، خال املحامــن يف مدين
مســتهله »يســتنكر اتحــاد املحامــن يف الرقة ومبناســبة 
ــوم العاملــي لحقــوق اإلنســان،  ــرى الســنوية للي الذك
ــانية  ــان واإلنس ــق اإلنس ــب بح ــي ترتك ــم الت الجرائ
مــن قبــل الغاشــم أردوغــان بحــق الشــعب الســوري 
وخاصــة عــى أهلنــا عــى طــول الرشيــط الحــدودي 

ــوريا«. ــي لس ــايل الرشق الش
وأضــاف البيــان: »إن قتــل األطفــال وتدمــر مدارســهم 
وحرمانهــم مــن التعليــم؛ نتيجــة القصــف املتواصــل 
العــالج  مــن  أهلنــا  وحرمــان  املشــايف  وتدمــر 
الســوري  الشــعب  امليــاه عــن  والتــداوي وقطــع 
وحرمانــه مــن الحــد األدىن مــن وســائل العيــش، 
وهــي املــاء والصحــة والتعليــم، باإلضافــة إىل تدمــر 

ــة  ــؤس والفاق ــاق الب ــة؛ إللح ــة للطاق ــل املنتج املعام
بكافــة مكونــات الشــعب الســوري، جرائــم وانتهــاك 
واضــح لحقــوق اإلنســان، وهــي مــن جرائــم الحــرب 
التــي يعاقــب عليهــا القانــون الــدويل، والتــي ميكن أن 
تــؤدي إىل كارثــة إنســانية، تســتوجب الوقــوف عليهــا 

ــه«. ــه وهيئات ــدويل مبنظات ــع ال ــل املجتم ــن قب م
ــا  ــي يرتكبه ــم الت ــع الجرائ ــن أفظ ــان »م ــار البي وأش
النظــام الــريك بحــق اإلنســانية هــي العزلــة املفروضة 
ــع  ــه أوجــالن، ومن ــد الل عــى شــخص الفيلســوف عب
أهلــه ووكالئــه القانونيــن مــن زيارتــه، وحرمانــه 
مــن الحــق يف األمــل املنصــوص عليــه مبيثــاق حقــوق 
لجرميــة  تتمــة  وهــي  والــريك،  األورويب  اإلنســان 
ــة  ــن الدولي اختطافــه قــرساً بطريقــة مخالفــة للقوان
مــع ســكوت كافــة الــدول األوروبيــة والغربيــة عــن 

هــذا الجــرم بحــق الســيد أوجــالن«.
وأكــد البيــان »تلتــزم القــوى الدوليــة ومنظــات 
حقــوق اإلنســان وهيئــات توثيــق االنتهــاكات بحــق 
اإلنســان، الصمــت أمــام جرائــم أردوغــان عندمــا 
يتعلــق األمــر بالشــعب الســوري، وباملقابــل نجدهــا 
تســتنفر بــكل إمكاناتهــا عندمــا تطلــق طلقــة واحــدة 
ــالم  ــائل اإلع ــش كل وس ــا وتجيي ــيا اتجاهه ــن روس م

ــك«. ــتنكارها لذل ــا واس ــة بياناته لتغطي
والهيئــات،  املنظــات  هــذه  »إن  البيــان  ونــّوه 
ــر  ــي تعت ــة الت ــدول األوروبي ــركا وال ــة إىل أم باإلضاف

ــان،  ــوق اإلنس ــن حق ــة ع ــة واملدافع ــها الحامي نفس
ترهــن لــكل اإلنســانية أنهــا متواطئــة ومتورطــة 
ــك ســكوتها،  ــل عــى ذل مــع نظــام أردوغــان، والدلي
باإلضافــة إىل إيحــاء الواليــات املتحــدة األمركيــة؛ 
لرعاياهــا مبغــادرة أرايض شــال ورشق ســوريا، لذلــك 
ــة نعتــر هــذا التــرصف  ــا القانوني ومــن وجهــة نظرن

ــان«. ــاً ألردوغ ــاً وغربي ــر أمركي ــوءاً أخ ض
العــامل أجمــع؛ أن  البيــان »نلفــت نظــر  وأكمــل 
الربــات الركيــة أدت إىل انتعــاش داعــش ورشكائــه 
كفصيــل مجــرم بحــق اإلنســان وإنــكار العدالــة 

ــن 13  ــر م ــاء أك ــكار دم ــة، وإن ــن جه ــانية م اإلنس
ــعب  ــات الش ــات مكون ــاء وبن ــن أبن ــهيد م ــف ش أل
ــل  ــا باملقاب ــوريا، ولكنن ــال ورشق س ــوري يف ش الس
نقــف مــع شــعبنا وندعــو إىل املقاومــة الشــعبية التي 
هــي حــق مــرشوع لنــا يف الدفــاع عــن أرضنــا وعرضنــا 

ــهداء«. ــاء الش ــا بدم ــي حققناه ــباتنا الت ومكتس
ويف ختامــه، ناشــد البيــان كل أحــرار العــامل »العمــل 
الرشيــط  فــرض حظــر جــوي عــى كامــل  عــى 
ــرات أردوغــان مــن  ــع طائ ــا ومن الحــدودي مــع تركي

ــان«. ــوق اإلنس ــاك حق انته

متفرقات

 العزلة عى الفيلسوف أوجان من أفظع جرائم النظام الريك

طالبــت منظمــة حقــوق اإلنســان، واتحــاد املحامــن يف إقليــم الجزيــرة مبناســبة 

ــأداء مســؤوليتها وإيقــاف  اليــوم العاملــي لحقــوق اإلنســان، األمــم املتحــدة ب

الجرائــم املســتمرة للدولــة الركيــة بحــق شــعب شــال ورشق ســوريا.

صــادف يــوم الســبت 10  كانــون األول، اليــوم العاملــي لحقــوق اإلنســان، الــذي 

اعتمدتــه الجمعيــة العامــة لأمــم املتحــدة عــام 1948، وبهــذه املناســبة أدلــت 

ــوم  ــرة، الي ــن يف الجزي ــاد املحام ــرة واتح ــان يف الجزي ــوق اإلنس ــة حق منظم

ــك أمــام مبنــى منظمــة األمــم  ــرأي العــام، وذل ــان مشــرك إىل ال الســبت، ببي

املتحــدة )UN( بحــي الســياحي يف مدينــة قامشــلو.

وقــرئ البيــان مــن قبــل اإلداريــة يف منظمــة حقــوق اإلنســان يف إقليــم 

الجزيــرة، أفــن جمعــة، بحضــور عــرشات النشــطاء والحقوقيــن.

وجــاء يف البيــان "يف الوقــت الــذي يحتفــل فيــه العــامل باليــوم العاملــي لحقــوق 

اإلنســان، تحــت شــعار "إعــال حقــوق الجميــع يف الفــرص والنتائــج واملســاواة 

ــن  ــد ب ــان كعق ــوق اإلنس ــي لحق ــالن العامل ــول اإلع ــرس قب ــة" ينح يف الكرام

الحكومــات والشــعوب؛ بســبب مبــارش مــن جهــة الحكومــات إزاء عــدم الوفــاء 

بااللتــزام يف إعــال حقــوق الجميــع يف الفــرص والنتائــج واملســاواة يف الكرامــة 

ــا  ــة في ــدويل، وخاص ــون ال ــس القان ــجمة ومقايي ــن منس ــاز قوان ــدم إنج وع

يتعلــق باإلعالنالعاملــي لحقــوق اإلنســان".

ــال ورشق  ــة ش ــورية، وخاص ــاحة الس ــهده الس ــا تش ــان: "إن م ــاف البي أض

ســوريا يــدل عــى تدهــور وضــع حقــوق اإلنســان؛ بســبب اإلرهاب واســتخدام 

أســلحة الدمــار الشــامل والفقــر واألمــراض املعديــة والتدهــور البيئــي والعنــف 

املــدين والجرميــة املنظمــة والعــدوان واالحتــالل وارتــكاب الجرامئالدوليــة 

ــد  ــم ض ــة والجرائ ــادة الجاعي ــة باإلب ــالل واملتمثل ــدوان واالحت ــة بالع املقرن

اإلنســانية والعنــف بــدل الســاح لطبيعــة اإلنســان وكرامتــه يف العيــش بأمــن 

وســالم يف ظــل غيــاب الجهــود الدوليــة إزاء كل ذلــك، وإىل درجــة بــات يشــكل 

فيهــا هــذا الغيــاب ســبباً خطــراً يف مجــال مــا يتــم ارتكابــه مــن جرائــم دوليــة 

بحق الشــعوب وخاصة شــعوب ســوريا، وخاصة شــعب شــال و رشق ســوريا، 

ــاح  ــة الجتي ــة الركي ــل الدول ــن قب ــددة م ــزال مه ــي ال ت ــعوب الت ــذه الش ه

ــاً بالتزامــن مــع القصــف الجــوي بطائــرات الــدرون والطائــرات  مناطقهــا بري

الحربيــة والقصــف الصاروخــي واملدفعــي وارتــكاب اإلبــادات الجاعيــة 

والقتــل العمــد واالســرقاق وإبعــاد الســكان ونقلهــم قرسيــاً وفصــل األطفــال 

عــن األمهــات؛ جــراء عمليــات الخطــف واالغتصــاب واالســتعباد الجنــي 

ــراه عــى البغــاء و الحمــل القــرسي واإلتجــار بالنســاء يف إطــار هجــوم  واإلك

ضــد املدنيــن بنهــج يتضمــن االرتــكاب املتكــرر، وعمــالً بسياســة دولــة تقــي 

ــة  ــا الدول ــت به ــي وصل ــة الت ــذه السياس ــزاً له ــس وتعزي ــس العك ــك ولي بذل

الركيــة إىل حــد الــذروة؛ ألن مــا ترتكبــه الدولــة الركيــة بحــق شــعب شــال 

ورشق ســوريا مــن جرائــم دوليــة، يــأيت يف تصنيفهــا عــى مرحلتــن مــن الزمــن، 

ــل  ــام 2018م ويف ت ــن ع ــام 201٦م ويف عفري ــس ع ــا يف جرابل األوىل باحتالله

أبيــض ورأس العــن عــام 2019م أمــا الثانيــة فهــي الالحقــة عــى األوىل وهــي 

مضاعفــة ومتالزمــة مــع اإلرهــاب املتمثــل يف وجــود كافــة املجاميــع اإلرهابيــة 

املعروفــة بأســائها املختلفــة عــى األرايض الســورية املحتلــة مــن جهــة الدولــة 

الركيــة، أن أحــوال املعيشــة التــي تســبب بهــا العــدوان واالحتــالل والقصــف 

اليومــي يف عمــوم شــال ورشق ســوريا قــد أودت إىل هــالك الســكان بشــكل 

جــزيئ وباتجــاه إهالكهــم بشــكل كي وبصــورة تفيــد بارتــكاب إبــادة جاعيــة 

ــن شــال ورشق ســوريا ســجناً  ــت م ــي جعل ــة الت ــة الدول ــن جه متعمــدة م

كبــراً بعــد حربهــا الجويــة عــى ســكانها وجغرافيتهــا وبشــكل مكثــف اعتبــاراً 

مــن 19 ترشيــن الثــاين ولتاريخــه".

وأكــد البيــان "أدى كل هــذا التصعيــد إىل حرمــان الســكان مــن الطعــام 

والــدواء وتكريــس الفقــر وانتشــار األمــراض املعديــة والتدهــور البيئي؛ بســبب 

اســتخدام أســلحة الدمــار الشــامل وانعــدام فــرص الحيــاة ولهــذا وذاك، وألن 

مســتقبل املنطقــة ال يوحــي إال بتهديــد األمــن والســلم الدوليــن خاصــة مــع 

ــة  ــاة ســكان املنطق ــدد حي ــم داعــش اإلرهــايب نشــطاً ويه ــد تنظي ــاء تهدي بق

ــدات  ــات والتهدي ــبب الهج ــة؛ بس ــتقرار املفروض ــدم االس ــة ع ــامل وحال والع

ــط  ــكل نش ــم بش ــودة التنظي ــة لع ــئ الفرص ــة تهي ــاح املنطق ــتمرة باجتي املس

ــك". ــع عســكرياً لذل عــى أرض الواق

وشــدد البيــان يف ختامــه "عمــالً مبــا تنــص عليــه املــادة /99/ مــن ميثــاق األمــم 

املتحــدة، نناشــد األمــن عــى الســلطة التنفيذيــة يف العــامل وهــو األمــن العــام 

ــن  ــس األم ــوة مجل ــذي بدع ــارس دوره التنفي ــدة، أن مي ــم املتح ــة األم ملنظم

ــاق األمــم املتحــدة  ــة مبوجــب الفصــل الســابع مــن ميث إلصــدار أمــور إلزامي

لإلثبــات بالفعــل عــى دور هــذه الســلطة التنفيذيــة، وإال فــإن العــدوان 

ــون  ــن يك ــة، ول ــج الكارثي ــكل النتائ ــالل ب ــاب واالحت ــك اإلره ــتمر وكذل سيس

مصــر األمــن والســلم الدوليــن كمقصــد مــن مقاصــد األمــم املتحــدة أفضــل 

ــود  ــة، ولوج ــن األوىل والثاني ــن العامليت ــد الحرب ــل بع ــذي حص ــك ال ــن ذل م

ــل  ــوى للح ــة القص ــى األهمي ــد ع ــوريا، نؤك ــة يف س ــاة العام ــداد يف الحي انس

ــرار األممــي 2254". ــى الق ــع مقت ــا ينســجم م الســيايس ومب
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ــورة  ــة مص ــدر أغني ــي تص ــال الذهب ــة اله حرك

ــران ــات وإي ــة روجه ــم انتفاض لدع

HRRK  يمنح جائزة األبداع 2022 لألوبرالية مزكين طاهر والباحث برزو محمود
منــح اتحــاد مثقفــي روج آفــاي كردســتان جائــزة األبــداع 

ــر  ــن طاه ــة مزك ــة العاملي ــة األوبرالي ــنة 2022 للفنان لس

والكاتــب والباحــث اللغــوي بــرزو محمــود ، بعــد أن 

ــرصم،  ــاين املن ــن الث ــذ 20 ترشي ــم من ــل التكري تأجــل حف

بســبب هجــات االحتــالل الــريك املســتمرة عــى شــال 

ــوريا   ورشق س

ــن  ــم ، العــرشات م ــزة والتكري ــح الجائ ــل من وحــر حف

املثقفــن واالدبــاء والفنانــن، وذلــك  يف مركــز االتحــاد يف 

ــة قامشــلو. حــي كورنيــش يف مدين

جائــزة االبــداع الســنوية لـــ اتحــاد مثقفــي روج افــا 

كردســتان HRRK لســنة 2022 والتــي متنــح يف ختــام 

ــة   ــت باملناصف ــن، منح ــة والف ــا للثقاف ــان روج آف مهرج

لــكل مــن الفنانــة العامليــة األوبراليــة مزكــن طاهــر 

والكاتــب والباحــث اللغــوي الكــردي  بــرزو محمــود، 

وذلــك ملــا قدمــاه مــن جهــد كبريــن لخدمــة اللغــة 

والــراث والتاريــخ وفــن األوبــرا.

ــف دوالر  ــدره أل ــايل وق ــغ م ــن مبل ــارة ع ــزة »عب  والجائ

ــام  ــة، وقدمــت هــذا الع ــن باملناصف يقســم عــى الفائزي

مــن الدكتــور أحمــد عبــدو«، إضافــة لتقديــم درع تكريــم 

لهــا.

ــي  ــزة، ه ــذه الجائ ــن ه ــه م ــب HRRK، ان هدف وحس

لتكريــم املبدعــن الكــرد تقديــراً لدورهــم  يف تغيــر 

الســاحة الثقافيــة الكرديــة نحــو األفضــل، وتشــجيعاً 

لأفــراد ودور النــرش واملؤسســات الثقافيــة وحرصــاً عــى 

رفــع مســتوى االبــداع يف املجــال الثقــايف والفنــي الكــردي.

ــة وموســيقية، شــارك  ــم بفقــرة فني وانتهــى حفــل التكري

فيهــا عــازف النــاي كاوا كايل والفنانــن ياســن بوطــان 

وعــي اشــتي ووليــد طــالل بغنــاء مجموعــة أغــاين كرديــة 

ــة. ــة وثوري فلكوري

ــة  ــن للثقاف ــا الثام ــان روج آف ــات مهرج ــر إن فعالي يذك

والفــن والــذي عقــد  تحــت شــعار« باقــون آلخــر قطــرة 

ــاين  ــن الث حــر وآلخــر قطــرة دم«  انطلقــت يف 11 ترشي

وانتهــت يف 19 مــن نفــس الشــهر، وشــارك يف املهرجــان 

وشــهد  تشــكيلياً،  وفنانــاً  وكاتبــاً  وشــاعراً  أديبــاً   134

فعاليــات متنوعــة مــن مرسحيــات ومحــارضات ونــدوات 

ــة  ــة باللغتــن الكردي ــة وامســيات شــعرية وقصصي حواري

ــة. والعربي

 وكان مــن املقــرر تســليم جائــزة االبــداع لـــ اتحــاد مثقفي 

ــن  ــاين ولك ــن الث ــتان HRRK يف 20 ترشي ــا كردس روج اف

ــالل  ــة االحت ــم تأجــل بســبب هجــات دول حفــل التكري

الــريك املســتمرة عــى مناطــق شــال ورق ســوريا.

أصــدرت حركــة الهــالل الذهبــي لثقافــة املــرأة أغنيــة 

ــه  ــوان »باراي ــب( بعن ــو كلي ــدة )فيدي مصــورة  جدي

Baraye » دعــاً النتفاضــة ’املــرأة، الحيــاة، الحريــة‘ 

يف روجهــالت كردســتان.

وأغنيــة Baraye أغنيــة باللغــة الفارســية وتعنــي 

املغنيــة رشفــن  أدتهــا  الكرديــة )ألجــل(  باللغــة 

حاجبــور باللغــة الفارســية، وأصبحــت مبثابــة نشــيد 

انتفاضــة روجهــالت كردســتان وإيــران.

واعتقلــت املغنيــة رشفــن حاجبــور يف 19 أيلــول 

2022 بعــد يومــن مــن إطــالق األغنيــة وأطلــق 

رساحهــا يف 4 ترشيــن األول. وانتــرشت األغنيــة عــى 

مســتوى العــامل وترجمــت إىل العديــد مــن اللغــات.

ــة  ــة الحري ــوع رقص ــة موض ــات األغني ــاول كل وتتن

خــالل  وإيــران  كردســتان  روجهــالت  شــوارع  يف 

وتأثــر  الرجعيــة  الذهنيــة  وتغيــر  االنتفاضــات، 

ــال  ــة عــى مســتقبل األطف ــة اإليراني سياســات الدول

ــجناء.  ــى الس ــارس ع ــذي مي ــط ال ــالب، والضغ والط

كــا تتضمــن األغنيــة شــعار )املــرأة، الحيــاة، الحريــة 

.)jin, jiyan Azadî

وتــؤدي األغنيــة فرقــة ســترا زيريــن التابعــة لحركــة 

ــة  ــن األغني ــرأة، وتتضم ــة امل ــي لثقاف ــالل الذهب اله

املصــورة صــوراً لالحتجاجــات يف روجهــالت كردســتان 

وإيــران.

يذكــر أن حركــة الهــالل الذهبــي ســبق لهــا وأن 

أصــدرت أغنيــة بعنــوان )Jîna( دعــاً النتفاضــة 

.)jin, jiyan Azadî الحريــة  الحيــاة،  )املــرأة، 

"الحقيقة محتلة" عرض مرسحي يف قامشلو

ــة والفــن يف  ــز محمــد شــيخمو للثقاف عرضــت يف مرك

ــة  ــوان "الحقيق ــت عن ــة تح ــلو مرسحي ــة قامش مدين

ــانوكر. ــي ش ــهيدة هيف ــف الش ــن تألي ــة" م محتل

وشــهد مركــز محمــد شــيخو للثقافــة والفــن يف مدينــة 

ــة"  ــة محتل ــوان "الحقيق ــاً بعن ــاً مرسحي ــلو عرض قامش

ــايل  ــن أه ــات م ــور املئ ــاح، بحض ــراج كاوا فت ــن إخ م

ــة قامشــلو. مدين

ــل  ــة قب ــى كلم ــودي الق ــمكو ج ــة س ــج املرسحي منت

العــرض حيــا فيهــا الحضــور، وقــال إنهــم عملــوا عــى 

العــرض املرسحــي منــذ حــوايل ثالثــة أشــهر وكان مــن 

ــزب  ــيس ح ــنوية لتأس ــرى الس ــا يف الذك ــرر عرضه املق

العــرض بســبب  الكردســتاين، لكــن تأخــر  العــال 

ــة. ــا املنطق ــت له ــي تعرض ــروف الت الظ

وأضــاف جــودي: "مهــا حصــل فإننــا ســوف نــرد عــى 

ــى  ــا، ونتمن ــا ونضالن هجــات األعــداء مــن خــالل فنن

ــرى الســنوية لتأســيس  ــاً بالذك ــرض الئق ــون الع أن يك

حــزب العــال الكردســتاين".

ــع شــهادات  ــم توزي ــم العــرض املرسحــي ت ــد تقدي وبع

ــن. ــم للممثل تكري
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أمهات السام: بتصعيد نضالنا ونرش فكر القائد سنكرس العزلة املفروضة عليه

املرأة

ــة  ــات الســالم يف مدين ــت أمه ــوق اإلنســان، أدل ــي لحق ــوم العامل ــبة الي مبناس

الطبقــة، اليــوم الســبت، ببيــان إىل الــرأي العــام، طالــن خاللــه بالكشــف عــن 

وضــع القائــد عبــد اللــه أوجــالن.

ــس  ــة يف مجل ــل اإلداري ــن قب ــة م ــهداء يف الطبق ــزار الش ــان يف م ــرئ البي وقُ

عوائــل الشــهداء يف الطبقــة، فــوزة املحمــد، جــاء يف مســتهله: »أمــا آن األوان 

لتــرشق شــمس الحريــة يف شــال ورشق ســوريا، لينعــم قائــد اإلنســانية بثــار 

فكــره ونضالــه، لقــد وصــل العــامل إىل الظــالم بــأرس حريتــك أيهــا القائــد عبــد 

اللــه أوجــالن«.

ــة  ــى ســيبقى صــوت الحري ــى هــذا الصمــت، إىل مت ــان »إىل مت وتســاءل البي

ــا  ــا ترتكــب مجازرهــا وقمعه ــى ســتبقى تركي ــان الســجن، إىل مت ــف قضب خل

ــه  ــن أهل ــش ب ــب هــذا البطــل أن يحــرم العي ــا ذن ــة، م بحــق شــعب املنطق

وشــعبه؟ ذنبــه الوحيــد أنــه قائــد الســالم ويبحــث عــن الســالم لشــعبه 

ــامل«. ــعوب الع ولش

لن نرىض سوى بحرية القائد
وأشــار »ضّحــى القائــد بنفســه لنحيــا بســالم، ُحــرم الحريــة لنحيــا بحريــة، لقــد 

ســطع نــور فكــره ليمــأ الكــون بهجــة ورسور، نحــن شــعب لــن نــرىض بغــر 

ــا لنبنــي ســوريا مســتقلة،  الحريــة الجســدية للقائــد أوجــالن وأن يكــون بينن

فاملصــر املجهــول للقائــد وهــذا التعتيــم عــى وضعــه يقلقنــا«.

وتابــع: »لجنــة مناهضــة التعذيــب )CPT( مل تكشــف لنــا عــن حقيقــة مصــر 

ــن نــرىض  ــه ول ــد أن تــزوره عائلت ــا، ونري ــد أن نطمــن عــى قائدن ــد، نري القائ

بغــر ذلــك، ونعلــم أن االنتهــاكات الركيــة ملناطقنــا مــن أجــل الضغــط عــى 

القائــد ليراجــع عــن مبادئــه«.

›مقاومتنا مستمرة حتى يتحرر القائد‹

وأكــدت أمهــات الســالم، يف بيانهــن »نحــن مــع القائــد وســنبقى ولــن نتوقــف 

عــن مقاومتنــا واعتصاماتنــا الســلّمية حتــى تحريــر القائــد«.

ــة  ــالن بغي ــد أوج ــر القائ ــتمرار فك ــى رضورة اس ــه ع ــان يف ختام ــدد البي ش

تحقيــق النــرص، مضيفــاً »دفعنــا بأبنائنــا ليســتمر فكــر قائدنــا ويصــل إىل كل 

ــد هــو  ــا، فالقائ ــع معتقلين ــر جمي ــة، ونحــن جاهــزات لتحري ــال القادم األجي

ــا«. ــا ســنفديه بأرواحن ــة والفــداء، ونحــن بدورن ــى التضحي ــا معن ــذي علمن ال

بيَس أرزينجان: ثورتنا هي ثورة املرأة

ــة املــرأة الكردســتانية   رصحــت عضــوة منســقية منظوم

ــر  ــد أك ــل بجه ــرأة أن تعم ــى امل ــان أن ع ــي أرزينج ب

مــن أي شــخص آخــر لنــرش فلســفة الحريــة القائــد عبــد 

ــه أوجــالن. الل

ــتانية  ــرأة الكردس ــة امل ــقية منظوم ــوة منس ــاركت عض ش

 JIN TV عــى قنــاة Xwebûn بــي أرزينجــان يف برنامــج

وأجابــت عــى أســئلة آرجــن بايســال.

وتحدثــت بــي أرزينجــان عــن نضــال القائــد عبــد 

اللــه أوجــالن مــن أجــل حريــة املــرأة وقالــت: "كان 

ــذ  ــة من ــرأة شــجاعاً للغاي ــد أوجــالن تجــاه امل ــج القائ نه

ــع  ــذي يتمت ــط ال ــرشق األوس ــل ال ــكان مث ــة،ويف م البداي

بعقليــة دوغاتيــة للغايــة ومقاربــات رجعيــة تجــاه املرأة، 

ــد  ــة، وبع ــذه العقلي ــبب ه ــاين  بس ــرأة تع ــت امل أصبح

اإلســالم ، تــم مارســة اضطهــاد كبــر عــى املــرأة باســم 

ــون  ــا تك ــة، فعندم ــرأة الكردي ــى امل ــة ع ــالم، وخاص اإلس

املــرأة مجهولــة الهويــة، يصبــح االســتبداد واإلهــال 

شــديدين، املــرأة كانــت مضطهــدة للغايــة، وبــدأ القائــد 

أوجــالن بشــجاعة بخــوض نضــال مــن أجــل حريــة املــرأة 

ــع. ــذا املجتم ــل ه يف مث

مــن املهــم خــوض النضــال مــن أجل التحــرر الوطنــي، كان 

الشــعب الكــردي بحاجــة إىل التحــرر الوطنــي، لكن ســؤال 

كيفيــة تحقيــق هــذا التحريــر كان مهــم، بالطبــع، يف بلــد 

ــاً  ــاالً حقيقي ــد نض ــاء بالتأكي ــتعباد النس ــن اس ــر، مل يك ح

مــن أجــل الحريــة،  لطاملــا ســأل القائــد عبداللــه أوجــالن 

ــدم  ــذا، ق ــت كردســتان حــرة، له ــف ســيحدث إذا كان كي

ــد  ــي للقائ ــدف الرئي ــش"، وكان اله ــف تعي ــل "كي تحلي

أوجــالن هــو إنشــاء بديــل للنظــام، كان نهــج القائــد 

أوجــالن أكــر راديكاليــة مــن الحــركات الثوريــة األخــرى، 

كــا قــال القائــد، "ثورتنــا هــي ثــورة املــرأة".

ــه  ــة، خــاض حــزب العــال الكردســتاين نضال ــذ البداي من

ــذي  ــك درب املجتمــع ال ــرأة، لذل ــة امل ــوم حري عــى مفه

التحــرري  املجتمــع  منــوذج  أســاس  عــى  بنــاءه  أراد 

ــإذا مل  ــاس، ف ــذا األس ــى ه ــوادر ع ــق الك ــايئ، وخل النس

يكــن لديــك تنظيــم فــال ميكنــك القيــام بثــورة، لــذا أنشــأ 

ــرض". ــذا الغ ــتقل له ــايئ مس ــم نس ــالن تنظي ــد أوج القائ

ــاً  ــالن دامئ ــد أوج ــول القائ ــان: "يق ــي أرزينج ــت ب وقال

النســاء هــن مــن يجــب أن يفهمــوين وويطبقــن فلســفتي  

ــرف أن  ــه يع ــذا ألن ــول ه ــو يق ــن"، وه ــن غره ــر م أك

النســاء لديهــن رغبــة يف الحريــة منــذ آالف الســنن، 

وهــذا الشــغف يجعــل املــرأة تناضــل أكــر،  ولــدى 

النســاء انتقــام آلالف الســنن ليأخــذوه مــن هــذا النظــام،  

لهــذا الســبب يجــب عــى املــرأة أن تناضــل مــن أي 

ــه  ــد الل ــد عب ــة القائ ــفة الحري ــرش فلس ــر لن ــخص آخ ش

ــنا  ــدرب أنفس ــاء أن ن ــن النس ــا نح ــب علين ــالن، يج أوج

يف ضــوء منــوذج القائــد أوجــالن وأن ننــرش النمــوذج بــن 

اإلنســانية جمعــاء، فهــذا هــو مهمتنــا وواجبنــا أكــر مــن 

ــر". ــخص آخ أي ش

ويف ختــام حديثهــا قالــت بــي أرزينجــان: "حــب القائــد 

أوجــالن هــو حــب كردســتان واملجتمــع، فــإن حــب 

القائــد أوجــالن يحــرر املــرء، قــد ينتقدنــا البعــض يف هــذا 

األمــر، لكــن هــذه هــي الحقيقــة، فلســفة القائــد أوجــالن 

هــي للبرشيــة جمعــاء".

تركيا قاتلة النساء...مقتل 31 امرأة خال شهر واحد
كشــفت وكالــة JINNEWS عــن حصيلــة جرائــم القتــل والعنــف ضــد املــرأة 

ــن  ــاين م ــن الث ــهر ترشي ــالل ش ــرأة خ ــل 31 ام ــادت مبقت ــث أف ــا، حي يف تركي

العــام الجــاري.

ــف يف  ــل والعن ــن للقت ــث يتعرض ــا، حي ــاء يف تركي ــل النس ــم قت ــد جرائ تتزاي

ــلطات  ــايض س ــط تغ ــاً، وس ــل أيض ــن العم ــازل ويف أماك ــن املن ــاء وضم األحي

ــالل  ــاة خ ــأة الجن ــم مكاف ــم، ويت ــذه الجرائ ــن ه ــريك ع ــالل ال ــة االحت دول

ــم. املحاك

ــت 31  ــة JINNEWS قتل ــا وكال ــت عليه ــي حصل ــات الت ــب اإلحصائي فحس

ــات  ــدت 13 أخري ــا فق ــل، في ــزل ويف العم ــن يف املن ــد رشكائه ــى ي ــرأة ع ام

ــة. ــروف غامض ــن يف ظ حياته

واملــدن التــي قتلــت فيهــا هــؤالء النســاء، هــي )٦ يف إســطنبول، 3 يف أزمــر، 

2 يف هاتــاي، 2 يف أنطاليــا، 2 يف مانيســا، 2 يف دنيــزيل، واحــدة يف آمــد، واحــدة 

ــرة، واحــدة يف موغــال، واحــدة  يف بورصــا، واحــدة يف قيــرصي، واحــدة يف أنق

يف أوشــاك، واحــدة يف ديلــوك، واحــدة يف قونيــة، واحــدة يف سمســور، واحــدة 

ــة، واحــدة يف قوجــايل، واحــدة يف  ــه، واحــدة يف أضن يف إزروم، واحــدة يف إيلي

بولــو(.

وفقــاً لنفــس اإلحصائيــة، قتــل مــا ال يقــل عــن 5 أطفــال، بينــا فقــد 4 آخــرون 

حياتهــم يف ظــروف غامضة.
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Ji Efrîn heya Dêrikê binpêkirinên salekê yên dagirkeriya Tirk
Di êrişa balafira keşfê ya biçek û topbarana li 
ser navenda Til Rifet û Efrînê 4 leşkerên hikû-
meta Şamê birîndar bûn.
Li Efrînê çeteyan 4 hemwelatî revandin.
Stasyona kahrebê ya navçeya Til Temirê di 
encama topbaranê de ji xizmetê derket. Li Eyn 
Îsa yê li ser rêya M4 balafira keşfê ya biçek 
gaziyê kir hedef.
Li Til Rifetê dagirkeran 20 hawan avetin komî-
na 14`an.

TEBAX
Di encama bombebarana balafirên keşfê yên 
biçek de li Qamişlo 8, li Til Temirê 2, li Amûdê 
5 şervanên QSD`ê û Erka Xweparastinê şehîd 
bûn.
Li Til Temir 2, li Kobanê di nav de zarokek 2 
welatî, li Qamişlo 2 zarok û welatiyek, li Şehba 
zarokek, li Til Rifet 4, li Hesekê 5 zarok di en-
cama êrişan de şehîd bûn.

Li Dirbesiyê yek, li Til Temir 3, li Kobanê 16 
leşkerên hikûmeta Şamê di encama êrişên 
balafirên şer û topbaranê de jiyana xwe ji dest 
dan. 
Di encama êrişên bejahî û hewayî de li Til Ri-
fetê 7 zarok û 14 kes, li Şêrawa zarokek, li Qa-
mişlo 3 zarok û 13 kes, li Kobanê 4, li Eyn Îsa 
4, li Amûdê 2, li Til Temirê yek, li Şehba yek, li 
Tirbespiyê 2 zarok û 3 kes, li Hesekê 10 zarok, 
li Zirganê jî zarokek birîndar bûn.
Li Şêrawa 3, li rojavayê Girê Spî yek û li Ko-
banê 3 leşkerên hikûmeta Şamê di topbaranê 
de birîndar bûn.
Li Eyn Îsa yê di encama êrişan de cihên keh-
rebê hatin hedefgirtin û zirarên madî çêbûn.
Li Eyn Îsa erebeya welatiyê bi navê Mesûd 
Mihemed Elî hat hedefgirtin. Di encamê de zi-
rarên madî çêbûn.

ÎLON
Di encama êrişa balafirên keşfê yên biçek de 
li rojavayê Girê Spî 2 fermandarê YPG`ê Roj-
hat Karakoçan û Dogan Amanos û 3 şervanên 
Dîsîplîna Leşkerî, Li Girkê Legê Hevserokên 
Nivîsgeha Dad û Çeksaziyê Zeyneb Mihemed 
û Yilmaz Şero şehîd bûn.
Li Zirganê 2, li Eyn Îsa 2 welatî di encama 
êrişên balafirên keşfê yên biçek û topbaranê 
de şehîd ketin.
Di encama topbaran û bombebaranê de li Ko-
banê yek, li Eyn Îsa 3, li Zirganê 5 welatî birîn-
dar bûn.
Bi topên dagirkeran li Til Temir yek, li Kobanê 
jî 2 leşkerên hikûmeta Şamê birîndar bûn.
Stasyona kahrebê ya navçeya Til Temirê hat 
hedefgirtin û ji xizmetê derket.

COTMEH
Di êrişa balafirên keşfê yên biçek de li Dêrikê 
endamekî Hêzên Ewlekariya Hundirîn-Sutoro 
û li Qamişlo jî 2 welatî şehîd bûn.
Li Til Temirê di topbaranê de leşkerêkî hikû-
meta Şamê jiyana xwe ji dest da, 5 leşker jî 
birîndar bûn.
Di encama topbaranê de li Til Temir 2, li Şê-
rawa 2 zarok birîndar bûn.
Li Eyn Îsa di encama topbaranê de mizgefta 
gundê Fatisa hate rûxandin û gelek zirar gihîş-
tin malên welatiyan.
Li Til Temirê dîsa stasyona kahrebê hate top-
barankirin û ji xizmetê derket.

Stasyona kehrebê ya Til Temirê bû hedefa 
êrişên dagirkeran û ji xizmetê derket.

GULAN
Li Qamişlo di encama êrişa hewayî de şervana 
YPJ’ê Mizgîn Botan û welatparêzê Kurd Kesra 
Melek şehîd bûn, şervana YPJ’ê Dicle Cûdî û 
Hêvîdar Dirbêsiyê jî bi giranî birîndar bûn.
Li ser rêya Helebê ya başûrê Kobanê jî balaf-
riên keşfê yên biçek welatparêzê ji Bakurê Kur-
distanê bi navê Ekrem Ustek şehîd kir.
li Minbic di nav de jinek û zarokek 4 welatî, li 
Eyn Îsa 4 zarok û 6 welatî, li Til Temirê 3 kar-
ker û li Qamişlo 3 welatî di encama topbaran û 
bombebaranê de birîndar bûn.  
Li navenda navçeya Zirganê di encama topba-
rana dagirkeran de agir bi mala welatiyekî ket.

HEZÎRAN
Li Minbicê di encama topbaranê de 2 zarok 
şehîd bûn. Li Şêrawa welatiye ji aliyê çeteyan 
ve hate qetilkirin.
Di encama êrişên bi balafirên keşfê yên biçek, 
topbaran û sûîqastê de li Qamişlo 5, li Eyn Îsa 
yek, li rojavayê Girê Spî 3, li Zirganê zarokek û 
2 kes, li Şêrawa zarokek û jinek, li Eyn Îsa jî 5 
welatî birîndar bûn. 
Li Balafirgeha Minix ya li kantona Şehbayê 2, 
Til Temirê 6 leşkerên hikûmeta Şamê birîndar 
bûn.
Çeteyan li Şêrawa 6, li rojavayê Girê Spî jî we-
latiyek revandin.

Li Minbicê mizgefta gundê El Cat û li Zirganê 
nexweşxane hatin hedefgirtin. Di encamê de zi-
rarên madî çêbûn. Goristana Êzîdiyan a gundê 
Basûfanê yê navçeya Şêrawa ya Efrînê ji aliyê 
dagirkeran ve hate xirabkirin.
Li Eyn Îsa û Til Temirê jî xetên kehrebê hatin 
hedefgirtin û ji xizmetê derketin.

TÎRMEH
Keşfên biçek ên dewleta Tirk a dagirker li Qa-
mişlo erebeyek kir bombe kir, di encamê de 
Fermandara YAT`ê Jiyan Tolhildan, Ferman-
dara YPJ`ê Roj Xabûr û endama YAT`ê Barîn 
Botan şehîd bûn. Li navçeya Eyn Îsayê bala-
firên keşfê yên biçek erebeya endamên Hêzên 
Ewlekariya Hundirîn kir hedef, di encamê de 
endamên hêzên ewlekariyê Selma Elî Mistefa, 
Sara Mihemed Hisên, Cîhan Mihemed Mistefa 
û Beşar Mihemed Hozan şehîd bûn.
Li Kobanê di êrişa balafira keşfê ya biçek de 
Fermandar Berxwedana Kobanê û Kendal Ro-
java şehîd bûn. Li Til Semin ya girêdayî bajarê 
Reqayê jî erebeyek bû hedefa êrişa hewayî û di 
encamê de Fermandara YPJ`ê Mizgîn Kobanê 
şehîd bû.
Di encama topbaran û bombebaranê de li Eyn 
Îsa zarokek û 3 kes, li Til Rifet zarokek, li Minbic 
welatiyek, li Til Temir jî 3 welatî şehîd bûn.
Li Serêkaniyê çeteyên dewleta Tirk zarokê bi 
navê Hemîd Hamid ElXilêf qetil kir.
Di encama topbaranê de li Zirganê û Til Temirê 
2 leşkerên hikûmeta Şamê jiyana xwe ji dest 
dan.
Di encama topbaranê de li Til Temirê 3 şervanên 
Meclisa Leşkerî ya Til Temirê birîndar bûn.
Di encama topbaranê de li Eyn Îsa 2 zarok û 3 
kes, li Efrînê 3, li Til Temirê di nav de 2 zarok
38 kes, Eyn Îsa yek, li Zirgan 2 zarok û 2 kes, li 
Til Rifet 15 welatî birîndar bûn.

MIJDAR
Di encama êrişên hewayî yên balafirên keş-
fê û yên şer de li Qamişlo şervanekî QSD`ê, 
li Til Temir endamekî Erka Xweparastinê û 2 
şervanên QSD`ê, Holê 8 şervan, li Zirganê 
endamekî hêzên ewlekariyê û 2 nobedar, li 
Dêrikê nûçegîhanê ajansa me jî din av de 
11 welatî, li Hesekê jî 2 şervanên YAT`ê 
şehîd bûn.

Li navçeya Şera ya Efrînê 14, li rojavayê 
Girê Spî yek, li Şehba 3, li Zirganê 3, li 
Til Rifet 6, li Kobanê jî leşkerekî hikûmeta 
Şamê di encama bombebarana balafirên 
şer, keşfê û topbaranê de jiyana xwe ji dest 
dan.
Di encama êrişên balafirên şer û keşfê bi-
çek de li Hesekê 3 şervanên YAT`ê, Til Te-
mir jî 3 şervanên Meclisa Leşkerî ya Til Te-
mirê birîndar bûn.
Di êrişên bi balafirên şer, keşfên biçek û 
topbaranê de li Şehba 2, li Qamişlo 6, li Til 
Temir zarokek û 2 kes, li Zirgan 7, li Çilaxa 2 
endeziyar, li Tirbespiyê 4 karker, li Dêrik 6, li 
Kobanê zarokek û rojnamevanek, li Şêrawa 
yek, li Amûdê 2 welatî birîndar bûn.
Di bombebarana balafirên şer, keşfên biçek 
û topbaranê de li Kobanê 3, li Zirganê 4, li 
Şera 5, li Şehba 6 û li Til Rifet 9 leşkerên 
hikûmeta Şamê birîndar bûn.
Bi dehan caran balafirên şer û keşfên biçek 
li Zirganê depoyên Dahir El Ereb, li Kobanê 
nexweşxaneya Korona û navendeke tendu-
ristiyê, stasyona gazê û kahrebê li Dêrikê, 
stasyona petrolê li Çilaxa, Tirbespiyê û Qa-
mişlo, stasyona zêdekirina tov û kahrebê li 
Tirbespiyê hatin bombebaran û topbaran-
kirin. Di encamê de nexweşxane, naven-
da tenduristiyê û stasyon hatin rûxandin û 
ji xizmetê derketin. Xetên kehrebê li Dêrik, 
Qamişlo û Tirbespiyê hatin hedefgirtin û 
kehrebey li ser herêma Cizîrê qut bû.
Di 22`ê Mijdarê de li Şêrawa bombeya fos-
forê êriş hat kirin. Her wiha di 23`ê Mijdarê 
de li kampa Eyn Îsa bombeyên bombetar 
ên qedexekirî hatin bikaranîn.

JI 1 HEغA 8`ê KANÛNÊ
Di encama topbaranê de mizgefta gundê 
Tilwaziyê yê Eyn Îsa hate rûxandin.
Firina gundê Rebîat a girêdayî navçeya Zir-
ganê di encama topbaranê de hate rûxan-
din û ji xizmetê derket.
Çavkanî: Navenda Ragihandina Hêzên Sû-
riya Demokratîk 
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YekîtiYa         Demokratîk
Rojnameyeke Siyasî� Rewşenbî�rÎ� û Civakî� ye ji aliyê Partiya Yekî�tiya Demokratî�k PYD ve tê weşandin

 Taybetmendiyên PKK’ê  ... beşê )4(

Ji ber ku cîhan dibêje tu tune yî. Tu jî dibêjî ku ez heme 
û ez ê hebim jî. Ev çiye, nakokiyeke mezin e di navbera 
te û cîhana heyî de. Xwedî derketina li têkoşîna azadî û 
demokrasiyê ya li Kurdistanê, derketina li dijî cîhana ku 
siyaseta mêtingerî û qirkirinê birêve dibe ye. Waye tu hêj 
ji destpêkê ve îdamê qebûl dikî )digirî ber çavan(. Ji bo 
wê jî di destpêka vî tevgerî heta îro de, li ser vî tevgerî 
û Rêber Apo siyaseta ku tê rêvebirinê, siyaseta îmhaki-
rinê ye. Eger ku ewqasê li ser Rêber Apo û PKK’ê tec-
rîd, komplo û konseptan birêve dibin û dixwazin tasfiye 
bikin û qirkirina Kurdan pêş bixin, sedemê xwe ev e. Ji 
ber wê Rêber Apo ji bo xwe heqîqet esas girt, têkoşîna 
Rêber Apo bi tevahî li ser heqîqetê ye.
Ji bo wê jî rastiya dijmin baş fêm dike. Wate dijmin 
siyaseteke çawa li ser civaka Kurd birêve dibe, ev 
siyaset ji bo civaka Kurd û mirovatiyê çi çêdike? 
Ji ber ku ev rastî baş fêmkiribû, lewre wê çawa 
li dijî siyaseta qirkirin û tunekirinê bisekine, çawa 
bisekine ku bikaribe encam bigire, ji bo xwe esas 
wergirt. Dît ku pirsgirêka Kurd ne weke pirsgirêka 
welat û gelên din e. Pirsgirêkekî pir mezin e. Weke 
ku tu li dijî cîhana heyî disekinî ye.
pirsgirêkên wiha mezin wisa bi fikrên lewaz, 
bi serokat, rêxistin û milîtantiya lewaz çareser 
nabe. Tu yê divê fikrekî wisa xurt, serokatî, partî, 
milîtan û têkoşîn û şêwaz û uslûbê wê rast pêş 
bixî da ku bikaribî li Kurdistanê têkoşîna azadî 
û demokrasiyê pêş bixî. Da ku bikaribî bibî 
tevgereke azadiyê û armanca xwe pêk bînî. Eger 
tu li gorî rastiya dijminê Kurdistanê tevgerekê pêş 
nexî, niyet û keda te çiqasê baş be bila bibe, ew 
tu cara encam nade. Ji ber ku li Kurdistanê gelê 
Kurd gelek caran têkoşîn kiriye, gelek berdêlên 
giran jî daye, lê tevger û têkoşînên ku pêş ketin 
herî zêde salekê dom kirine. Hemû bi komkujiyê 
temam bûne. Serokatiyên wan hatine kuştin, ketin 
girtîgehan, ji wan re koçberî pêşxistine, gel koçber 
kirine û ji qetlîaman re derbas kirine. Rêber Apo bi 
awayeke baş ji dîroka Kurdan encam derxistiye. Ji 
bo ku careke din ew rewş dubare nebe, pêwîste 
ji her alî ve tevgereke nû pêş bixe da ku tiştên di 
dîrokê de bi ser Kurdan hatine anîn, dubare nebe.
Ji bo wê jî dît ku eger rêbertî, partî û milîtaniyeke 
fedayî û şêwazê wê yê têkoşînê pêş nexe, ne 
pêkane ku li Kurdistanê tevger û rêxistinekê pêş 
bixe, her wiha ne pêkane ew tevger û rêxistin 
azadî û demokrasiyê pêş bixe û encam bigire. ji 
bo wê jî eger ta ji destpêkê ve tevger û milîtaniya 
PKK’ê li ser bingehê fedayîtiyê pêş ketiye, ew 
girêdayî vê rastiya dijminê gelê Kurd û girêdayî 
rastiya civaka Kurd û mirovê Kurd e.

                      berdewam dike di hejmara bê de ...

Di salekê de li Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê di 
encama êrişên dewleta Tirk de, 54 jê hêzên 
parastinê bi giştî  113 welatî şehîd bûn. 52 
leşkerên hikûmeta Şamê jî jiyana xwe ji 
dest dan.
10`ê Kanûnê Roja Mafê Mirovan e. Piştî 
şerê cîhanê yê duyemîn Netewên Yekbûyî 
)NY( bi armanca parastina mafê mirovan di 
10`ê Kanûna 1948`an de Danezana Mafê 
Mirovan a cîhanê pejirand. Di ser qebûl-
kirina danezanê re 74 sal derbas bûn, lê 
binpêkirinên mafan hê jî berdewam dikin. Bi 
taybetî welatên ku danezan îmzekirine van 
binpêkirinan dikin.
Yek ji herêmên ku herî zêde maf lê tên 
binpêkirin û komkujî pêk tên jî Kurdistan e. 
Bi taybetî dewleta Tirk li çar perçeyên Kur-
distanê van sûcên xwe didomîne û kes den-
gê xwe dernaxe.
Bi minasebeta Roja Mafê Mirovan me jî 
binpêkirinên ku dewleta Tirk a dagirker di 
nava salekê de li Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê 
kirine, kom kirin.
ÇILE
Di encama topbaran û sûîqastê de li Ko-
banê yek, li rojavayê Girê Spî 2, li Eyn Îsa jî 
2 welatî şehîd bûn.
Li Zirganê 2, li Kobanê zarokek û 11 kes, li 
rojavayê Girê Spî 12, li Eyn Îsa di nav de 
2 zarok 15 welatî bi topên dagirkeriya Tirk 
birîndar bûn.
Li Kobanê leşkerekî hikûmeta Şamê di en-
cama topbaranê de jiyana xwe ji dest da û 
leşkerek birîndar bû.
Meclisa Navçeya Zirganê hate hedefgirtin û 
zirarên madî çêbûn. Di encama êrişên dijî 
Til Temirê de jî zirarên madî gihîştin xetên 
kehrebê.
SIBAT
Di encama topbaran û bombebaranê de li 
Amûdê zarokek, li Eyn Îsa jî welatiyek şehîd 
bûn.
Di encama topbaran û bombebarana keş-
fên biçek de li Dêrikê yek, li Şehba 5,

Ji Efrîn heya Dêrikê binpêkirinên 
salekê yên dagirkeriya Tirk

li Zirganê yek, li Minbicê 3, li Amûdê di nav 
de zarokek 3 kes, li Qamişlo 4 û li Til Temir 
jî welatiyek birîndar bûn.
Di encama topbaranê de li Til Temirê de 
2, li Şehba jî 7 leşkerên hikûmeta Şamê 
birîndar bûn.
Gundê Teqil Beqil yê herêma Dêrîkê jî bû 
hedefa êrişên dagirkeran û di encamê de 
stasyona 4`an a kahrebê zirar dît.
Gundê Qeramil yê girêdayî Şehba 8 obîs li 
dibistana gund ketin.
ADAR
Di encama topbaranê de li Eyn Îsa 5 welatî 
birîndar bûn.
Li Şehba jî ji ber topbaranê 4 leşkerên hikûme-
ta Şamê birîndar bûn.
Li Til Temir transê xeta 66`an a kahrebê ji xiz-
metê derket.
NÎSAN
Di encama topbaran û bombebarana keşfên bi-
çek de li Til Temirê endamê Meclisa Leşkerî 
ya Suryanî, li Qamişlo endamekî Hêzên Erka 
Xweparastinê, li Kobanê jî 3 şervanên YPJ`ê 
şehîd bûn.
Li rojavayê Girê Spî ji ber topên dagirkeran 
welatiyek şehîd bû.
Navenda Hêzên Ewlekariya Hundirîn a navçe-
ya Zirganê hat bombebarankirin û 3 endamên 
hêzên ewlekariyê birîndar bûn. Her wiha di 
encama êrişa hewayî ya dijî erebeya wan de, 
hunermend Ferhadê Merdê û kesekî din pê re 
birîndar bûn.
Di encama topbaranê de li Zirganê 9, li Til Te-
mirê 4, li Kobanê 2, li rojavayê Girê Spî jî 
welatiyek birîndar bûn.
Li gundê El Xazilî yê girêdayî Eyn Îsa mala 
welatiyê bi navê Hesen Hemed Elselama hate 
hedefgirtin û di encamê de zirarên madî gihiş-
tin mal û milkên wî.
Li Zirganê ji ber êrişan zirarên madî gihîştin 
şebekeya înternetê, li Til Temirê jî 5 mal hatin 
rûxandin.


