
الدميقراطــي االحتــاد   
الكــرد يبــدون مقاومــة ال حــدود لهــا؛ ضــد هجمــات اإلبــادة التــي تشــن 

علــى مكتســبات وقّيــم الشــعب الكــردي

     االفتتاحيــة 

   صحيفة اسبوعية سياسية فكرية اجتماعية  تصدر عن حزب االتحاد الديمقراطي PYD .  العدد )308(

 www.pydrojava.net    / pyd.roj@gmail

   ثقافة وفن سياسة

   املرأةمتفرقات

 فكر وآراء

 السبت31 كانون األول2022

ِKurdî

نظــم مكتــب العالقــات العامــة لوحــدات حاميــة املــرأة 

)YPJ(، مســاء  يــوم األربعــاء 28 ديســمرب، نــدوة رقميــة 

بعنــوان »دور املــرأة يف ترســيخ أســس الوحــدة الوطنيــة 

كــرورة اســراتيجية لحاميــة الشــعب الكــردي«.

 خــالل النــدوة علقــت الرئيســة املشــركة لحــزب االتحــاد 

ــاين مــن  ــه، عــى املحــور الث ــد الل الدميقراطــي، آســيا عب

النــدوة، املعنــون باســم » املــرأة الكرديــة نظمــت نفســها 

وأصبحــت عامــالً اســراتيجياً يف الســاحة الدوليــة، حيــث 

ــرأة  ــا دور امل ــة، وم ــة والسياســة الدميقراطي ــود الثقاف تق

ــدون  ــًة: » الكــرد يب ــة؟« قائل ــق الوحــدة الوطني يف تحقي

مقاومــة ال حــدود لهــا؛ ضــد هجــامت اإلبــادة التــي تشــن 

ــم  ــث تت ــردي، حي ــعب الك ــم الش ــبات وقيّ ــى مكتس ع

هــذه الهجــامت بقيــادة الدولــة الركيــة، لذلــك ال ميكــن 

تقييــم هــذه املرحلــة، وكأنهــا طبيعيــة، بــل يجــب تقييــم 

املرحلــة بشــكل اســراتيجي«.

ــايل، كيــف  ــا طــرح الســؤال الت وأضافــت: » كنســاء علين

ميكننــا تصعيــد مســتوى املقاومــة السياســية يف وجــه 

يكمــن  الجــواب  الضعــف؟  أماكــن  ومــلء  الفاشــية، 

باعتقــادي بلعــب دورنــا مــن خــالل تنظيــم أنفســنا عــى 

ــة،  ــة والنضالي ــية والتنظيمي ــتويات )السياس ــع املس جمي

والحاميــة الذاتيــة، إىل جانــب تعزيــز العمــل املشــرك( ».

النســاء  خطــت  اســراتيجي  »كعمــل  إىل  ونوهــت 

ــث عقــدت كونفرانســها  ــرة، حي ــات خطــوات كب الكردي

ــاً؛  ــث أيض ــس الثال ــد الكونفران ــرر عق ــاين، وتق األول والث

لكــن بســبب بعــض العوائــق والظــروف، مل نتمكــن مــن 

ــس،  ــذا الكونفران ــد ه ــة لعق ــرات الالزم ــام بالتحض القي

وأعتقــد أن هــذا الوقــت مهــم للغايــة لعقــد كونفرانســنا 

ــث«. الثال

وشــارك يف النــدوة الرقميــة التــي أديــرت مــن قبــل 

ممثلــة اإلدارة الذاتيــة يف جنــوب كردســتان، أفــن ســويد، 

عــرب تطبيــق زوم، عضــوة القيــادة العامــة لقــوات ســوريا 

ــد،  ــوروز أحم ــرأة، ن ــة امل ــدات حامي ــة ولوح الدميقراطي

 ،)KNK( والرئيســة املشــركة ملؤمتــر القومــي الكردســتاين

ــارا  ــة، ت ــة الحري ــراد، والرئيســة املشــركة لحرك ــب م زين

ــي  ــعوب الدميقراط ــزب الش ــن ح ــة ع ــن، والربملاني حس

ــزب  ــركة لح ــة املش ــا، والرئيس ــاز أوج ــك ن )HDP(، فل

االتحــاد الدميقراطــي )PYD(، آســيا عبــد اللــه، ومســؤولة 

يف  الحــرة  املــرأة  منظومــة  يف  الدبلوماســية  اللجنــة 

ــر. ــن كمنج ــتان(، روزري ــالت )رشق كردس روجه
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  موقف حزبنا من اللقاء الثاليث الوزاري

اجتمع كل من وزيرا الدفاع السوري 
والريك يوم األربعاء )28 ديسمرب 2022(، 

يف موسكو برعاية نظرهام الرويس، يف أول 
لقاء علني عى هذا املستوى بن أنقرة 

ودمشق منذ اندالع الرصاع يف سوريا2011. 
هذا اللقاء الذي تم بن سلطة الطرفن يثر 

الشك والقلق ملا له من تداعيات وخفايا 
تخدم االجندة الركية يف إشعال فتيل حرب 
أهلية يف سوريا، وابقاء العدالة والتنمية يف 
الحكم وترسيخ سطوة استبداد ودكتاتورية 
حاكم انقرة يف االنتخابات الركية القادمة، 

وليس يف أجنداتهام أي نوايا أو دوافع لحل 
األزمة السورية.

عى مدار 11 سنة متر سوريا بكارثة 
إنسانية، وبات هم السوري الحصول عى 
رغيف خبز وفسحة امان يف ظل التغايض 

الدويل عن قضيتهم ويف ظل عقلية 
النظام التي ترفض التغير واالنفتاح عى 
مطالب شعب سوريا يف التحول والتغير 

الدميقراطي، ويف وقت يعيث االحتالل 
الريك واإلرهاب املنظم فتكاً باألرض 

والشعب، مام كرس مأساة السورين وأملهم 
وحلمهم يف ايجاد الحل الدميقراطي لألزمة 

السورية.

إننا يف املجلس العام لحزب االتحاد 
الدميقراطي PYD ننظر بعن الشك 

والريبة لهذا اللقاء كون تركيا أعلنت عن 
نواياها االحتاللية تجاه سوريا، وهي تعزز 
بشكل متواتر التغير الدميوغرايف واالداري 
وفق مقاييس باتت معروفة وتفضح نوايا 

انقرة التوسعية، فسياسة االحتالل الريك 
ومنذ اليوم األول من بدء الرصاع يف سوريا 
واضحة وجلية وهنا يكمن تخوفنا وقلقنا 

عى مستقبل سوريا أرضاً وشعباً.

نحن يف املجلس العام لحزب االتحاد 
الدميقراطي PYD نؤكد عى أن الوصول 
إىل حل سيايس لألزمة يف سوريا مير عرب 

الحوار والتفاوض بن اإلدارة الذاتية 
الدميقراطية لشامل ورشق سوريا وحكومة 

دمشق والذي نعتربه املسار الوحيد الواضح 
إلنهاء الرصاع يف سوريا وتحقيق التغير 

الجذري الدميقراطي الشامل املؤسس 
لنظام ال مركزي دميقراطي.

ويؤسفنا بأن النظام السوري اليزال متمسكاً 
بذهنيته الرافضة ألي حوار سوري، فبدل 

أن يتجه نحو الحوار الوطني السوري، 
يذعن ويقوم بخطوات تعزز االحتالل الريك 

راعي الرش واإلرهاب يف سوريا. لذا نهيب 
بشعبنا والقوى الوطنية السورية التكاتف 

ألن هذا اللقاء اليحمل يف مضمونه أي نوايا 
أو بادرة لصالح الشعب السوري، وهنا 
نؤكد مجددا بأن توحيد القوى الوطنية 
السورية عى طاولة الحوار يعد السبيل 

الوحيد إلنقاذ سوريا وإعادة بنائها وعودة 
السورين جميعاً إىل ديارهم آمنن.
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يف فلسفة العقد االجتامعي: املاهية والنشوء)4(

سيهانوك  ديبو

التي  الوطنيِة  املجتمعاِت  من  النمُط  وهذا 

القوميِة  الدولِة  لحدوِد  الخضوُع  لها  َر  قُدِّ

حتى  السلطُة  تغلغلَت  والتي  الصارمة، 

ومغفلًة  ساذجًة  تصبُح  كادت  خالياها؛  أدقِّ 

والدينويِة  القومويِة  باأليديولوجياِت  بقصِفها 

الدولِة  موديَل  إّن  أي  والوضعية.  والجنسويِة 

مصيدٌة  هو  املجتمعات،  إىل  بالنسبِة  القوميِة 

الكلمة.  معنى  بكلِّ  واستغالٍل  قمعٍ  شبكُة  أو 

يَقلُب  الدميقراطيِة  األمِة  مصطلَح  إّن  حن  يف 

األمِة  فتعريُف  عى عقب.  رأساً  التعريَف  هذ 

سياسيٍة  بحدوٍد  املرسومِة  غرِ  الدميقراطيِة 

قاطعة، وغرِ املنحرصِة مبنظوٍر واحٍد فقط للُّغِة 

عن   ُ يَعربِّ إمنا  التاريخ؛  أو  الديِن  أو  الثقافِة  أو 

رشاكِة الحياِة التي يَُسوُدها التعاضُد والتعاوُن 

خلفيِة  عى  واملجموعاِت  املواطنن  بن  فيام 

ويستحيُل  هذا  واملساواة.  والحريِة  التعدديِة 

تحقيُق املجتمعِ الدميقراطّي، إال من خالِل هكذا 

منوذٍج لألمة. يف حن إّن مجتمَع الدولِة القوميِة 

منغلٌق عى الدميقراطيِة ِبُحكِم طبيعِته. حيث 

مناطقيٍّ  واقعٍ  عن   ُ تُعربِّ ال  القوميَة  الدولَة  إّن 

وال كويّن. بل عى النقيض، فهي تعني إنكاَر كلِّ 

ما هو كوينٌّ أو مناطقيٌّ محيّل. ذلك أّن مواطَنَة 

اإلنسان.  موِت  عى  دليٌل  النمطيِّ  املجتمعِ 

من  مُتَكُِّن  الدميقراطيُة  فاألمُة  ذلك،  ومقابل 

للواقعِ  ُن  وتَُؤمِّ والكويّن،  املناطقيِّ  إنشاِء  إعادِة 

االجتامعيِّ فرصَة التعبرِ عن نفِسه(*

الدستور  اعتبار  ميكن  هل  خامساً– 
عقدا اجتامعيا؛ عىل أساس أن كل عقد 

اجتامعي هو دستور؟

كلمة مشتقة  الدستور وهي  كلمة  تعريف  يف 

عهد  يف  مرة  ألول  ظهرت  اآلرية  اللغات  من 

مفردتن:  من  وتتألف  امليدية.   االمرباطورية 

الحيز  وتعني  و)وار(  اليد،  وتعني  ست(  )ده 

االجتامعي  الحيز  اصطالحا  وتعني  املكان،  أو 

عليه  تبنى  قاعدة  عى  واملستند  الفاضل 

بأنها  وميكن  قوة.  كل  وفقه  وتنتظم  الحيز 

األول  امليتاين  العرص  يف  األوائل  استخدمها  قد 

والذي أثّر يف الحضارة البرشية، وكانت دالالت 

اإلمرباطورية  ميتان  يف  الدستور  استخدام 

اإلمرباطورية  يف  الحكامء  مجلس  عند  متداوال 

امليتانية، وكان مجلساً مكونا من عدد من رجال 

املحاربن  طبقة  عن  وممثلن  امليرثايئ  الدين 

اإلمرباطور  إىل  إضافة  التجار  طبقة  عن  ونوابا 

عند  خاصة  لهم  اإلمرباطور  يلجأ  فكان  نفسه، 

اتخاذ قرارات تهم مصر األمة  امليتانية. لكنها 

كانت موجودة أيضا يف األدبيات اإلدارية لألمة 

بالحروب.  املتعلق  الجانب  وأخصها  امليدية، 

الذين  الفراعنة  أن  املجال  هذا  يف  يعتقد  و 

واكبوا الحضارة امليتانية وتأثروا بها وخاصة يف 

استبدال عبادتهم إىل عبادة اإلله الشمس فقط، 

و زواج فرعونهم »اخناتون« األمرة امليتانية » 

نفرتيتي » قد أثر يف التبدل يف حيواتهم الدينية 

ويف سياسات الحوكمة وقتها فأقاموا بالتأسيس 

ملجلس يشابه املجلس امليتاين األعى.

االجتامع  وعلامء  الفالسفة  إىل  وبالرجوع 

الذين أسهبوا يف الفهم واملفهوم لنظرية العقد 

االجتامعي كام بينا سابقا، وأن نظرية االجتامع 

وبشكلها األساس من أجل ترسيخ فكرة الحرية 

والدميقراطية  الكيل  اإلنسان  عى  والتأكيد 

أجلها.  من  ينعقد  الذي  املجتمع  يف  الشاملة 

وعى إثره ميكن اعتبار الدستور عقد اجتامعي 

انتظام  أجل  من  االجتامعية  املكونات  كل  بن 

أمورها وتوضيح أفعالها  ومامرساتها بشكل غر 

و  معن  برشي  اجتامع  ضمن  إيجايب  إمنا  مؤذ 

محدد.

عنه  تتفرع  اجتامعيا  عقدا  الدستور  وعد 

الطبيعي  الحق  تؤكد  ومهمة  إيجابية  نتائج 

للفرد املضمونة يف الحياة االجتامعية الوضعية 

واملتعلقة بجوانب الديناميكا االجتامعية هذه 

من ناحية ومن ناحية أخرى أن السلطة الناشئة 

وفق رغبة وحاجة االجتامع وبالتايل وفق عقد 

لتلك  االجتامعي  املفوض  عنها  يَُعربِّ  اجتامعي 

متناهية،  بدقة  موصوف  اعتبار  يف  السلطة 

أي أن شخصا ما ضمن مجتمعا ما ينوب عن 

الذي  الشعب  عن  ممثال  ويكون  غفرة  أعداد 

اختاره مام ينتج حالة توافق ناجمة عن التعاقد 

االجتامعي »الحالة األسمى« وهي عدم اعتبار 

التمثيل املتوافق له، امتيازا شخصيا له ولعائلته 

املناطقية  الفئة  ضمن  مدرج  أو  ولعشرته 

العليا. وهنا يحق للطبقات والفئات املجتمعية 

وضامن  للحاكم  املراقبة  دوام  اختارته  التي 

مسائلته وعزله إْن دعا األمر أو إن خالف العقد 

الشعب،  وبن  بينه  املربم  واالتفاق  االجتامعي 

من  الدستور  أو  االجتامعي  العقد  فإن  وعليه 

أسبق  والطبيعية  االجتامعية  القيمة  حيث 

وأرفع شأنا من الحاكم الذي يحكم وفق العقد، 

االجتامعي(  )العقد  الدستور  يكون  وبالنتيجة 

سلطان  فال  الحاكم،  أو  الحكم  من  شأنا  أرفع 

عى العقد االجتامعي سوى العقد نفسه.

االجتامعي،  العقد  نظرية  ملقرحات  ووفقا 

أو  للشعب  املمثل  أو  الحاكم  بن  فالعالقة 

عالقة  تكون  والشعب  الشعب  عن  النائب 

العقد  هامش  عى  ناشئ  تعاقدي  طابع  ذات 

االجتامعي )الدستور( وال ينىشء من أن الحكم 

الدستور نفسه، من  الحاكم يتمثل أو ميثل  أو 

املهم أن ندرك أنه ينشئ من العقد مجموعة 

كل  ومن  املجتمع  بن  للعالقة  ناظمة  قوانن 

الذين  واإلدارين  نفسه  املجتمع  وبن  نواحيه 

–مثالً-  نزيهة  انتخابات  كنتيجة  اإلدارة  حازوا 

وتنافس نزيه يحده عقد مبنتهى النزاهة.

مامرسات  إىل  االنتباه  أيضا  املهم  من  أنه  إال 

قد تنشئ عن عملية التفويض واالتفاق املربم، 

خرقا يعمده الحاكم أو اإلداري أو النائب عن 

طريق ترصفات فردية خاطئة وتطبيقات تنتج 

ال  وهذا  التطبيقية،  للناحية  الخاص  باألخذ 

ينفي تأكيد الدستور عقدا اجتامعيا، والتحصل 

السلبي الحادث ما هو إال خرق للعقد وتجاوز 

مثال  لعل  و  نفسه،  الدستور  بحق  مشن 

الرئيس املرصي املنقلب عليه بعد انقالبه عى 

والذي  املرصي،  االجتامعي  العقد  أو  الدستور 

إىل  االنتخابات  أوصلته  نزيه  بشكل  انتخب 

فوضها  التي  املامرسة  ولكن  الرئاسة،  سدة 

محاولة  كانت  بها،  أحد  يفوضه  ومل  لنفسه 

مع  متوحدة  جهوية  يريض  يك  منه  فئوية 

إرادة  تقويض  فحاول  وأيديولوجيتها  أفكارها 

الفئة،  تلك  و  الجهة  تلك  إىل  املرصي  املجتمع 

ما فعله الرئيس مريس يعترب خرقا ونكثا بالعهد 

االجتامعي والعقد الذي أوصله يك يكون حاكام 

تجاوزا  ويعترب  الدستور  عى  بنفسه  انقلب 

املرصي  االجتامعي  للعقد  الطبيعي  للتأسيس 

الذي يسبقه ويعلو عليه، محاولته لسن ومترير 

قوانن إىل الدستور املرصي أوقعه وطرحه عند 

أقدام الدستور مرة أخرى.

مبحل  محله  يستبدل  أن  لحاكم  يجوز  فال 

الطبيعي  الحق  األول:  الثابت  الثابتن؛  إحدى 

)حرية الشعب(، والثابت الثاين: الحق الوضعي 

)العقد االجتامعي أو الدستور(، تفاعل الثابتن 

الطبيعي والوضعي ينشأ بالرورة متحرك هو 

الحاكم  يحاول  التوليتارية  الدول  ويف  الحاكم. 

فبتغير  يكن  مل  وإن  له،  ثابت  محل  إيجاد 

الثابتن األساسين، من محل ناشئ عى هامش 

العقد إىل نص مقدس ثابت مستمد حاكميته 

من اإلرادة اإللهية. رمبا يستمد من هذه الفكرة 

بسؤال  املتمثلة  األصعب  هي  أخرى  فكرة 

معريف بنيوي سيايس سيردد لعرشات السنوات 

إىل  املحرر  يتحول  ملاذا  مفادها:  التي  القادمة 

يحتمل  قد  سؤال  األوسط؟  الرشق  يف  مستبد 

وينجم عنه مبحث آخر.

وفق ما تقدم فإن كل عقد اجتامعي هو دستور 

توافقي ودميقراطي؛ لكن ال ميكن الجزم بأن كل 

دستور هو عقد اجتامعي.

الئحة املراجع
من  السيايس  الفكر  تاريخ  أبراش؛  إبراهيم   -1

حكم ملوك األلهة إىل نهاية عرص النهضة؛ رشكة 

بابل للطباعة والنرش الطبعة الثانية 1998.

2- محمد عبد الله عنان؛ املذاهب االجتامعية 

واالقتصادية  السياسية  عنارصها  الحديثة، 

للرجمة  التأليف  لجنة  مطبعة  والدستورية، 

والنرش القاهرة1959 الطبعة الرابعة

وإرث  اإلنسانية  النزعة  حنفي؛  مصطفى   -3

األنوار .

الحديث،  العقل  تشكيل  برينتون؛  كرين   -4

حطاب،  صدقي  مراجعة  جالل  شوقي  ترجمة 

والفنون  للثقافة  الوطني  املجلس  املعرفة  عامل 

الكويت1984

دار  الحديثة،  الفلسفة  تاريخ  كرم؛  يوسف   -5

العلم بروت، لبنان.

6- عبدالله أوجالن؛ من دولة الكهنة السومرية 

صوت  منشورات  الدميقراطية،  الحضارة  نحو 

الطبعة  الخامسة،  العربية  السلسلة  كردستان، 

األوىل نيسان 2002.
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سياسة3

بدران جيا كرد: اللقاء الثاليث لوزراء الدفاع يف موسكو إحياء التفاقية أضنة
قــال بــدران جيــا كــرد، الرئيــس املشــرك لدائــرة العالقــات 

الذاتيــة لشــامل ورشق ســوريا، إن  الخارجيــة لــإدارة 

اللقــاء الثــاليث بــن رؤســاء الدفــاع تركيــا وســوريا وروســيا 

“يــأيت يف ســياق الحفــاظ عــى املصالــح الروســية الركيــة 

أكــرث مــن الســورية”.

واعتــرب بــدران جيــا كــرد أن هــذه اللقــاءات “عبــارة 

ــريك  ــس ال ــدام الرئي ــيخ أق ــود لرس ــاوالت وجه ــن مح ع

ــال  ــة”، وق ــات املقبل ــية االنتخاب ــلطة عش ــه يف الس وحزب

إن أردوغــان “سيســتخدم كافــة أوراقــه يف ســبيل بقائــه يف 

الســلطة، مــا يــؤدي الســتمرار سياســاته املُعاديــة املتمثلــة 

ــة”،  ــادة للكــرد وشــعوب املنطق ــر واإلب ــل والتدم يف القت

وتوقــع أن هــذه اللقــاءات “ســتتطّور إىل مرحلــة جديــدة 

مــن الصفقــات والُخطــط املعاديــة ملصالــح الشــعب 

ــة مكوناتــه، ويف املقدمــة رضب مكتســبات  الســوري بكافّ

شــعوب شــامل ورشق ســوريا، وبــذل مزيــد مــن الجهــود 

إلحيــاء اتفاقيــة أضنــة التــي كانــت ُمجحفــة جائــرة بحــق 

ــة”. شــعوب املنطق

أّمــا بخصــوص القضايــا التــي جــرت مناقشــتها خــالل 

اللقــاء حــول مكافحــة اإلرهــاب وقضيــة الالجئــن والحــل 

الســيايس واالســتقرار، فقــال كــرد: “نــرى أن املرحلــة 

القادمــة ســتكون متوتــرة أكــرث نتيجــة هــذه التفاهــامت، 

حيــث ســتدفع املنطقــة نحــو املزيــد مــن التصعيــد 

املتطرفــة،  اإلرهابيــة  املجموعــات  وانتعــاش  والتوتّــر 

والتفــاف كامــل لــكل الجهــود الدوليــة واملحليــة املتعلقــة 

ــل”. ــل الح ــن أج ــوار م ــات والح باملحادث

وحــذر بــدران جيــا كــرد مــن أن تجــر تركيــا النظــام 

الســوري وتشــاركه يف خططهــا “التدمريــة” تجــاه شــامل 

ــراً  ــيكون خط ــك “فس ــل ذل ــال إن حص ــوريا، وق ورشق س

كبــراً عــى الجميــع، ويدفــع املنطقــة إىل فــوىض شــاملة 

ــع األول”. ــوري إىل املرب ــرصاع الس ــد ال ويُعي

ــمي  ــكل رس ــه بش ــت ذات ــرد يف الوق ــا ك ــب جي ــام طال ك

هــذه  فحــوى  بكشــف  الســوري  والنظــام  روســيا 

ــاق  ــن أي اتف ــذر م ــكرية، وح ــة والعس ــاءات األمني اللق

ــال: “إن  ــورية، وق ــة الس ــة الوطني ــاب املصلح ــى حس ع

حصــل، فســتصطدم كل تلــك التفاهــامت مبوقــف وإرادة 

الســورين الرافضــة بشــكل كامــل”.

مأزق أردوغان يف سوريا
شــتغل الرئيــس الــريك رجــب طيــب أردوغــان عــى 

ســتجري  حينــام   2023 يونيو/حزيــران   18 ايقــاع 

االنتخابــات الركيــة بشــقيها الرئــايس والربملــاين. وهــذا 

االشــتغال ال يشــمل فقــط مــا يريــده أردوغــان تركيــاً، 

أي البقــاء رئيســاً وحزبــاً حاكــامً يف الســلطة، بــل نــراه 

ــدور الــريك يف األزمــة الســورية عــى إيقــاع  ــر ال يدي

ذلــك اليــوم.

يــأيت هــذا مــن أن املوضــوع الســوري أصبــح موضــوع 

خــالف كبــر يف الحيــاة السياســية الركيــة جعــل 

أردوغــان وحليفــه دولــت بهشــيل، زعيــم حــزب 

الحركــة القوميــة )مييــل للقوميــة الطورانيــة بخــالف 

األتاتوركيــة التــي تؤمــن بقوميــة تركيــة ضمــن حــدود 

جمهوريــة 1923(، يف معســكٍر مبواجهــة معســكٍر 

ــوريك(  ــوري )أتات ــعب الجمه ــزب الش ــم ح ــر يض آخ

وحــزب الشــعوب الدميقراطــي )يؤمــن بنظريــة األمــة 

ــة  ــن الحرك ــق ع ــد )منش ــزب الجي ــة( وح الدميقراطي

القوميــة مييــل لألتاتوركية( وحزب الســعادة )إســالمي 

التوجــه( والحزبــان الجديــدان لوزيــري الخارجيــة 

الســابقان أحمــد داود أوغلــو )حــزب املســتقبل( 

وعــيل باباجــان )حــزب التقــدم والدميقراطيــة(. ويــرى 

هــذا املعســكر املناهــض ألردوغــان رضورة االســتدارة 

ــيل  ــو التخ ــورية نح ــة الس ــن األزم ــداً ع ــة بعي الركي

ــاق  ــرب االتف ــة ع ــك األزم ــريك يف تل ــن االنخــراط ال ع

ــيطرة  ــق الس ــليمه مناط ــوري لتس ــام الس ــع النظ م

الركيــة يف الشــامل والشــامل الغــريب الســورين ولحــٍل 

ــارج  ــم خ ــورين ويبعده ــن الس ــد الالجئ ــه يعي مع

األرايض الركيــة.

باملقابــل يبحــث أردوغــان، زعيــم حــزب العدالــة 

والتنميــة إســالمي التوجــه، عــن مســاٍر بالتوافــق مــع 

ــاً  ــميه خط ــا يس ــاء م ــه إنش ــن خالل ــد م ــيا يري روس

ــة يُبعــد  ــاً عــى طــول الحــدود الســورية- الركي أمني

مــن خاللــه قــوات ســوريا الدميقراطيــة عــن الحــدود 

ــراك  ــن كيلومــراً. وكشــف األت مســافة تصــل إىل ثالث

مؤخــراً عــن وثيقــٍة موقعــة بــن أنقــرة وموســكو يف 

أوكتوبر/ترشيــن األول 2019 نحــو إقامــة خــٍط أمنــي 

ــاً.  ــه رشق ــن- رسي كاني ــى رأس الع ــرب حت ــن الغ م

ــن  ــرشوٍع لتوط ــن م ــراً ع ــر مؤخ ــا أث ــدو أن م ويب

ــك الخــط األمنــي  ــا يف ذل الالجئــن الســورين يف تركي

عــرب مجمعــاٍت ســكنية تبنيهــا تركيــا بتمويــٍل قطــري 

ــاين. ــرشوع األردوغ ــذا امل ــب يف ه يص

وتدخــل محــاوالت الرئيــس الــريك املصالحــة مــع 

ــذا  ــية يف ه ــة الروس ــت الرعاي ــوري تح ــام الس النظ

ــود إدارة  ــون وج ــراك ال ميانع ــدو أن األت ــار. ويب اإلط

حكوميــة ســورية يف هــذا الخــط األمنــي عــى أن 

يكــون التحقــق األمنــي عــرب دوريــات روســية- تركيــة 

مــع تطبيــق اتفاقيــة أضنــة املوقعــة بــن أنقــرة 

ــل  ــدة، متي ــؤرشاٍت عدي ــق م ــق يف 1998. ووف ودمش

موســكو إىل هــذا الطــرح األردوغــاين بحكــم عالقاتهــا 

مــع تركيــا التــي متتــد إىل أبعــد مــن املوضوع الســوري 

لتصــل إىل مصالــح متداخلــة أحــد أعمدتهــا مــا يحــى 

يف أنقــرة وموســكو عــن مــرشوٍع لجعــل تركيــا مركــزاً 

لتوزيــع الغــاز الــرويس أوروبيــاً وعامليــاً عــرب أنابيــب 

ــام  ــيل. في ــة تحمــل الغــاز املُس ــة وناقــالت بحري بري

تفضــل الســلطة الســورية، التــي تريــد اســرجاع 

ــريب، االنتظــار  ســيطرتها عــى الشــامل والشــامل الغ

وتراهــن عــى إزاحــة أردوغــان وحزبــه يف االنتخابــات 

املقبلــة مــا دامــت قــوى املعارضــة الركيــة متيــل نحــو 

النــأي عــن األزمــة الســورية. فيــام يوحــي أردوغــان 

بأنــه يريــد جعــل الخــط األمنــي مبثابــة شــامل 

ــاون  ــو بالتع ــراك ول ــه األت ــيطر علي ــاٍن يس ــربيص ث ق

مــع الــروس، هــذا إذا مــا كان للرئيــس الــريك مطامــح 

ــك املناطــق وســلخها عــن ســوريا. لضــم تل

يقابــل هــذا االصطــدام بحائــط دمشــق الــذي يواجــه 

الرئيــس الــريك فشــله يف شــن اجتيــاٍح بــري ملناطــق 

يف الشــامل الســوري مثــل تــل رفعــت ومنبــج وعــن 

العــرب- كوبــاين، إذ ســبق وأعلــن الرئيــس الــريك 

نيتــه اجتياحهــا الشــهر املــايض بريــاً مــن أجــل وصــل 

الخــط األمنــي الحــدودي الــذي يتحــدث عنــه، ولكنــه 

ــر  ــريك. وظه ــع األم ــم املن ــل بحك مل يســتطع أن يفع

ــريك مشــلوالً الشــهر املــايض وهــو يهــدد  ــس ال الرئي

ويتوعــد ويحــدد املواعيــد للهجــوم الــربي، مــن دون 

أن يســتطيع التحــرك.

ــذا  ــٍل له ــان ح ــتعجال أردوغ ــا اس ــح هن ــن الواض م

ــلوالً  ــه مش ــذي يجعل ــه، وال ــع في ــذي وق ــأزق ال امل

عديــم القــدرة عــى الحركــة نحــو هــدٍف يريــد مــن 

خاللــه دغدغــة مشــاعر القوميــن األتراك الشــوفينين 

ــة لكســبهم يف  ــح الطوراني مــن ذوي األحــالم واملطام

ــريك،  ــس ال ــربه الرئي ــدٌف يعت ــو ه ــات. وه االنتخاب

إن تحقــق، ســيكون مدخــالً للتخلــص مــن عــبء 

الالجئــن الســورين يف تركيــا الذيــن يواجهــون موجــًة 

متصاعــدة مــن الكراهيــة نتيجــة أزمــٍة اقتصاديــة 

ــا. ــها تركي ــة تعيش خانق

ــان  ــات أردوغ ــتعادة لخيب ــراء اس ــب إج ــا، يتوج هن

يف امللــف الســوري منــذ بــدء األزمــة الســورية يف 

عــام2011، إذ كان مــن الواضــح، مــع تفويــٍض أمــريك 

آنــذاك ألنقــرة، بــأن أردوغــان ســيكون يف ســوريا 

ــوال  ــي نيك ــس الفرن ــه الرئي ــا كان ــف 2011 م خري

ليبيــا ربيــع 2011 عندمــا كان رأس  ســاركوزي يف 

حربــة التدخــل العســكري األطلــي ضــد نظــام معمر 

القــذايف، وأن مــا منــع ذلــك الســيناريو األمــريك- 

الــريك االنخــراط الــرويس املبــارش يف األزمــة الســورية 

الــدويل  األمــن  مجلــس  يف  الــرويس  الفيتــو  مــع 

قطــع  إرســال  ثــم   2011 األول  أكتوبر/ترشيــن  يف 

ــوس  ــأ طرط ــرويس إىل مرف ــود ال ــر األس ــطول البح أس

الشــهر التــايل. وحتــى مــع انفــراط وغيــاب التفويــض 

ــراك ســوريّاً، بحكــم اتجــاه واشــنطن يف  األمــريك لألت

2013 للتخــيل عــن رعايتهــا يف 2011 و2012 لوصــول 

ــس،  ــة للســلطة يف مــرص وتون ــوى إســالمية إخواني ق

اســتمر أردوغــان منفــرداً يف رعايــة أحالمــه ومطامحه، 

ــة ومســلحة  ــوًى ســوريّة إســالمية مدني مســتخدماً ق

ــرب  ــق ع ــلطة يف دمش ــى الس ــيطرة ع ــل الس ــن أج م

وكالء محليــن، عــى طــراز مــا فعلتــه طهــران يف بــالد 

الرافديــن. وعندمــا اصطــدم بالحائــط، قــام بتخفيــض 

توقعاتــه ومطامحــه مكتفيــاً، وبالتنســيق مــع الــروس 

منــذ عــام 2016، بالســيطرة عــى مناطــق جرابلــس- 

البــاب- إعــزاز يف 2016 ومنطقــة عفريــن يف 2018 

وعــى خــط تــل أبيــض- رأس العــن )رسي كانيــه( يف 

العــام الــذي يليــه، مقابــل مســاعدة األتــراك للــروس 

يف إخــالء رشق حلــب والغوطــة وحــوران وشــامل 

ــح  ــن الواض ــالمين . وم ــلحن اإلس ــن املس ــص م حم

ــق  ــذه املناط ــل ه ــد وص ــريك يري ــس ال اآلن أن الرئي

ــي مــن  ــى الغــرب اإلدلب ــا يف خــٍط واحــد حت وجعله

خــالل الســيطرة عــى تــل رفعــت ومنبــج وعــن 

ــرب  ــه وجــد نفســه مشــلوالً ع ــاين. ولكن ــرب- كوب الع

ــك أن  ــال كذل ــىش والح ــايض، ويخ ــهر امل ــة الش تجرب

يدّمــر هــذا مســتقبله الســيايس ويجعــل نهايتــه 

السياســية يف 18 يونيو/حزيــران 2023.

 املصدر \ املركز الكردي للدراسات 

 كاتب املقال \ محمد سيد رصاص
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متفرقات 4

 قسد : قواتنا ستترصف بقوة وحزم ملواجهة أي خطر يهدد حياة شعبنا ومؤسساتنا
ــس 29  ــوم الخمي ــة ي ــوريا الدميقراطي ــوات س ــت ق اعلن

ديســمرب  عــن حملــة أمنيــة واســعة  تحــت  عنــوان 

مرتزقــة  خاليــا  لتعقــب  الجزيــرة"  "صاعقــة  عمليــة 

ــان  ــد يف بي ــت قس ــس. وقال ــل حمي ــول وت داعــش يف اله

انطالقــة الحملــة  "بالتزامــن مــع التهديــدات الركيــة 

ــه املســتمرة عــى مناطــق شــامل ورشق ســوريا،  وهجامت

صّعــد تنظيــم داعــش اإلرهــايب مــن هجامتــه ضــد ســكان 

املنطقــة وخاصــة املجتمعــات التــي تتحــدى العقيــدة 

اإلجراميــة للتنظيــم اإلرهــايب مبــا فيهــم مجتمعاتنــا التــي 

ــر العشــائرية الرافضــة لســيطرة إرهــاب  ــا التداب تحكمه

داعــش، وأهلنــا الذيــن كان لهــم الــدور األبرز يف مســاعدة 

قواتنــا لتحقيــق فرصــة القضــاء عــى الســيطرة الجغرافيــة 

ــم اإلرهــايب  ــا التنظي ــذا لجــأت خالي للخالفــة املزعومــة، ل

خــالل الفــرة املاضيــة وخاصــة مــع انشــغال قواتنــا 

ــراز وحشــيته  ــريك إىل إب ــالل ال بالتصــدي لهجــامت االحت

مــرة أخــرى وزيــادة نشــاطه اإلجرامــي، ومامرســة التكفــر 

ــا كّل  ــدد به ــورات ته ــات ومنش ــرش ملصق ــالل ن ــن خ م

الذيــن يســاهمون يف إزالــة آثــار ســيطرة التنظيــم وإعــادة 

ــم". ــرى إىل مجتمعاته ــرة أخ ــاة م الحي

مساعي داعش لزيادة تنشيط خالياه

ــرة  ــم اإلرهــايب خــالل الف ــا التنظي وأضــاف "قامــت خالي

املاضيــة بزيــادة نشــاطها يف التســليح والتمويــل مــن 

خــالل اســتغالل )فــرض الــزكاة(، وكذلــك تنفيــذ الهجــامت 

ســجن  عــى  الهجــوم  آخرهــا  كان  حيــث  اإلرهابيــة، 

يحــوي عنــارصه اإلجراميــة يف مدينــة الرقــة ومركــز لقــوى 

األمــن الداخــيل املكلفــة بحاميــة املنطقــة، وكذلــك مثــان 

محــاوالت للهجــوم عــى مخيــم الهــول ومناطــق يف ديــر 

الــزور والحســكة إبــان الهجــوم الــريك األخــر حيــث تــّم 

إفشــالها مــن قبــل قواتنــا، مــا يثبــت نيــة التنظيــم وســعيه 

إىل االســتفادة مــن كافــة الظــروف لزيــادة تنشــيط خاليــاه 

ــة". ــد مــن الهجــامت اإلرهابي ــذ املزي وتنفي

انطالق عملية "صاعقة الجزيرة"

عــن  بيانهــا  يف  الدميقراطيــة  ســوريا  قــوات  وأعلنــت 

ــرة" ضــد داعــش،  ــة باســم "صاعقــة الجزي إطالقهــا عملي

وذلــك بالقــول: "إن قواتنــا التــي قدمــت التضحيــات 

ــش  ــر داع ــة خط ــة ملواجه ــرة املاضي ــالل الف ــام خ الجس

ومنــع تصاعــده يف ظــّل غيــاب الحلــول العامليــة الحقيقــة 

مــع  املقــدم  الدعــم  تكافــؤ  الظاهــرة، وعــدم  لهــذه 

الخطــر الحقيقــي الــذي بــات يشــكله التنظيــم اإلرهــايب 

ــا- مــرة أخــرى عــى  عــى املنطقــة والعــامل، تؤكــد -قواتن

القادمــة،  الفــرة  خــالل  كفاحهــا  بتصعيــد  تصميمهــا 

ــوى  ــاركة ق ــا ومبش ــت قواتن ــك، أطلق ــى ذل ــتناداً ع واس

األمــن الداخــيل لشــامل ورشق ســوريا وقــوات التحالــف 

الــدويل ملحاربــة داعــش الســاعة 1:00 مــن ليــل الخميــس 

ــق  ــرة” يف مناط ــة الجزي ــة “صاعق ــون األول عملي 29 كان

انطلقــت منهــا الهجــامت اإلرهابيــة األخــرة ضــد مخيــم 

الهــول والحســكة وجنــوب القامشــيل ومصــدر لهجــامت 

حميــس  وتــل  الهــول  منطقــة  وبالتحديــد  محتملــة، 

ــة وتطهــر املناطــق  ــا داعــش اإلرهابي للقضــاء عــى خالي

ــة". ــؤر اإلرهابي ــا الب ــد فيه ــي تتواج الت

فاتحة العمليات ضد داعش

ــا أن  ــام بيانه ــة يف خت ــوريا الدميقراطي ــوات س ــدت ق وأك

"هــذه العمليــة التــي تــأيت يف ســياق الــرورة القصــوى، 

ــات  ــة، ســتكون فاتحــة العملي ــاً لشــهدائنا يف الرق وانتقام

ضــد التنظيــم اإلرهــايب للعــام الجديــد املقبــل 2023، 

وعــى هــذا األســاس فــإن قواتنــا ســتترصف بقــوة وحــزم 

ــاتنا". ــعبنا ومؤسس ــاة ش ــدد حي ــر يه ــة أي خط ملواجه

 ويف اليــوم الثالــث مــن الحملــة كشــفت قســد عــن ســر 

ــوم الســبت 31  ــه ي ــان  اصدرت ــرب بي ــة ع ــة  األمني العملي

ــوى  ــاركة ق ــا مبش ــل قواتن ــه : " تواص ــت في ــمرب قال ديس

األمــن الداخــيل والتحالــف الــدويل العمليــات االســتباقية 

ــا داعــش وتدمــر أوكارهــم يف منطقــة تــل  ملالحقــة خالي

حميــس والهــول شــامل ورشق ســوريا، ومــن ضمــن ذلــك، 

ألقــت قواتنــا القبــض عــى 32 مرتزقــاً يف الريــف الغــريب 

ــارص  ــة العن ــى الئح ــوا ع ــم كان ــة منه ــس ثالث ــل حمي لت

املرتزقــة املطلوبــة للقضــاء والتــي أدت مهــام االســتطالع 

ــة. ــم اإلرهــايب خــالل الفــرة املاضي للتنظي

يف اليــوم الثالــث للعمليــة، اتســعت دائــرة املالحقــة 

األمنيــة لتشــمل بلــدة تــل بــراك، بعــد تلقــي املعلومــات 

ــا  ــة ومحاولته ــا اإلرهابي ــبوهة للخالي ــركات مش ــول تح ح

ثالثــة  قواتنــا  حيــث الحقــت  املنطقــة،  مــن  الفــرار 

ــن  ــازل املدني ــاه من ــم باتج ــن أوكاره ــروا م ــن ف إرهابي

ــوا  ــايل ورفض ــل األه ــن قب ــم م ــّم طرده ــدة، وت رشق البل

ــّوات. ــل الق ــن قب ــم م ــض عليه ــّم القب ــتقبالهم، وت اس

الثالــث  اليــوم  التدقيــق األمنــي يف  وخــالل عمليــات 

ــكرية  ــة عس ــركة ألبس ــوات املش ــت الق ــة، ضبط للعملي

غــر مرصّحــة وأخــرى شــبيهة بهــا، كانــت عنــارص الخاليــا 

ــه. ــدف التموي ــتخدمها به ــة تس اإلرهابي

كــام قبضــت القــوات عــى 6 مرتزقــة مــن الذيــن عملــوا 

يف األوكار الخاصــة بإيــواء العنــارص اإلرهابيــة وتأمــن 

ــم. ــتية له ــواد اللوجس امل

تــل  بلــدة  يف  النوعيــة  عملياتهــا  القــوات  وتواصــل 

ــن  ــس، ضم ــل حمي ــف ت ــك يف ري ــا، وكذل ــراك وأريافه ب

ــا املرتزقــة  ــا الخالي اإلجــراءات األمنيــة للتخلــص مــن بقاي

التابعــة لداعــش.

ــارص  ــع العن ــة م ــق األولي ــات التحقي ــر عملي ــالل س وخ

اإلرهابيــة، ثبتــت محــاوالت تلــك العنــارص اســتغالل 

منطقتــي تــل حميــس وتــل بــراك للحفــاظ عــى خطــوط 

اإلدارة  نفــوذ  مناطــق خــارج  مــن  الخارجيــة  الدعــم 

الذاتيــة لشــامل ورشق ســوريا".

مناطق حكومة دمشق غليان شعبي مهدد باالنفجار وأزمة اقتصادية هي األسوأ

املناطــق  يف  واملعيشــية  االقتصاديــة  األزمــة  تتفاقــم 

ــاً  ــة دمشــق بشــكل كاريث يوم الخاضعــة لســيطرة حكوم

ــريك  ــدوالر األم ــعر رصف ال ــاوز س ــع تج ــر، م ــو اآلخ تل

حاجــز الـــ 7000 ل.س وارتفــاع حــاد يف أســعار املحروقات 

واملــواد التموينيــة والغذائيــة، وســط تجاهــل مــن حكومة 

ــة. ــة القامئ دمشــق يف وضــع حــد لألزم

وكانــت "وزارة التجــارة الداخليــة وحاميــة املســتهلك" 

التابعــة لحكومــة دمشــق، قــد أصــدرت منــذ نحــو 

أســبوعن قــراراً يقــي برفــع ســعر مــادة البنزيــن أوكتــان 

ــع  ــعر مبي ــر، وس ــعر 3000 ل. س لل ــتهلك بس 90 للمس

بنزيــن أوكتــان 90 الحــر 4900 ل. س للــر، وســعر مبيــع 

بنزيــن أوكتــان 95 بـــ 5300 ل. س للــر، األمــر الــذي أثــار 

ــتياًء شــعبياً. شــجباً واس

أسعار املواد الغذائية ترتفع بنسبة %30

لســيطرة  الخاضعــة  املناطــق  يف  املواطنــون  ويعيــش 

ــة مــع اســتمرار  حكومــة دمشــق أوضاعــاً معيشــية صعب

انهيــار اللــرة الســورية أمــام الــدوالر، وقلــة فــرص العمــل 

ــات  ــزال املرتب ــرد؛ إذ ال ت ــل الف ــتوى دخ وانخفــاض مس

ــرة ســورية أي بحــدود  ــف ل ــن 150 أل ــل م الشــهرية أق

21 دوالر، األمــر الــذي يدفــع بغالبيــة املوظفــن إىل تــرك 

ــم والبحــث عــن ســبل رزق أخــرى، وســط موجــة  عمله

ــة. ــر الحكومي ــهدها الدوائ ــبوقة تش ــر مس ــتقاالت غ اس

ووصلــت أســعار بعــض املــواد يف العاصمــة دمشــق، لحــد 

يفــوق قــدرة املواطنــن الرشائيــة بارتفــاع يفــوق 30%، إذ 

ــة  ــا تعــرف بـــ "البطاق ــو الســكر عــرب م وصــل ســعر كيل

الذكيــة" 4600 ل.س، وكيلــو اللــن 4 آالف ل.س، والحليــب 

ــو الجــن  ــة 14 ألــف ل.س، وكيل ــو اللبن 3500 ل.س، وكيل

ــه  ــار والفواك ــعار الخض ــهدت أس ــام ش ــف ل.س، ك 19 أل

واللحــوم ارتفاعــاً كبــراً، حســب املرصــد الســوري لحقــوق 

اإلنســان.

القطاع الصحي مل يسلم
ومل يســلم القطــاع الصحــي مــن تداعيــات هــذه األزمــة، 

بــل عــادت لتتصــّدر املشــهد مــع ارتفــاع أســعار حــوايل 20 

صنفــاً مــن الــدواء، مبــا فيهــا املضــادات الحيويــة األساســية 

وأدويــة الغــدة وأحــد أنــواع أدويــة القلــب، وأدويــة 

معالجــة الــرصع، وبعــض أدويــة الكورتيــزون وغرهــا.

وزعــم عضــو "مجلــس نقابــة الصيادلــة" التابــع لحكومــة 

ــاء؛  ــاع ج ــذا االرتف ــر أن ه ــل القص ــد نبي ــق، محم دمش

ــة  ــل املصنع ــا املعام ــي تواجهه ــات الت ــبب "الصعوب بس

لألدويــة يف ظــل الظــروف الحاليــة وخاصــة فيــام يتعلــق 

ــل". ــات للمعام ــن املحروق بتأم

وأشــار القصــر إىل أّن نســبة االرتفــاع تراوحــت بــن 22-

26% وهــي نســبة قليلــة بحســب قولــه!

شلل يف النقل واملواصالت
كــام وصــل ســعر لــر البنزيــن إىل مــا يزيــد عــن 13000 

ل. س، وســعر لــر املــازوت إىل مــا يقــارب 9000 ل. س يف 

ســابقة هــي األوىل مــن نوعهــا.

ــة  ــازوت عــى حرك ــن وامل ــع أســعار البنزي ــرار رف ــر ق وأث

كبــر؛ حيــث تشــهد  نحــو  النقــل واملواصــالت عــى 

تعــرف  كانــت  التــي  املــدن  مــن  عــدد  الشــوارع يف 

ــة،  ــاحة املرج ــورة وس ــارع الث ــق كش ــا يف دمش بازدحامه

ــبب  ــيارات؛ بس ــة الس ــراً يف حرك ــاً كب ــاً وتراجع ــلالً تام ش

الجامعــات  طــالب  يعــاين  فيــام  املحروقــات،  أزمــة 

لجامعاتهــم  الوصــول  يف  بالغــة  صعوبــة  واملــدارس 

ــة  ــن، وحرك ــل املوظف ــة تنق ــة لصعوب ــهم، إضاف ومدارس

نقــل البضائــع واملــواد لألســواق.

وأزمــة  باالنفجــار  مهــدد  شــعبي  غليــان 

األســوأ هــي  اقتصاديــة 

وكان مجهولــون يف دمشــق وريفهــا والســويداء قــد خطــوا 

يف وقــت ســابق عــى الجــدران عبــارات مناوئــة لحكومــة 

ــرار األممــي )2254(  ــق الق ــا بتطبي ــت فيه دمشــق، طالب

ــي  ــع املعي ــل الوض ــاد يف ظ ــالء والفس ــد للغ ــع ح ووض

ــيطرة  ــة لس ــق الخاضع ــه املناط ــاين من ــذي تع ــكاريث ال ال

حكومــة دمشــق.

كــام خــرج أهــايل الســويداء جنــويب البــالد يف احتجاجــات 

وسياســات  املعيــي  بالواقــع  تنديــداً  واعتصامــات؛ 

حكومــة دمشــق.

ــر،  ــى عم ــيايس، يحي ــاد الس ــث يف االقتص ــف الباح ووص

بــه مناطــق ســيطرة  الــذي متــر  الوضــع االقتصــادي 

حكومــة دمشــق بـــ "األســوأ"، موضحــاً يف حديــث  لوكالــة 

ــاً  ــة النظــام وضع هــاوار "تشــهد مناطــق ســيطرة حكوم

ــام  ــبه الت ــلل ش ــوئه الش ــوأ، زاد يف س ــو األس ــاً ه اقتصادي

للحركــة االقتصاديــة نتيجــة عــدم توفــر حوامــل الطاقــة، 

ــة رســمية  ــرض عطل ــة النظــام؛ لف ــع حكوم ــا دف وهــو م

مدتهــا عــرشة أيــام، نتيجــة عــدم وجــود محروقــات 

ــة". ــل العام ــائط النق لوس

وأضــاف عمــر: "إن ســبب النقــص الحــاد يف حوامــل 

ــاج؛ وهــو مــا  ــد مــن خطــوط اإلنت ــة توقــف العدي الطاق

ســبب بــدوره شــح حــاد يف املــواد يف الســوق، وهــذا كلــه 

أدى لتدهــور رسيــع يف قيمــة اللــرة الســورية التــي بلغت 

7000 لــرة للــدوالر الواحــد، وهــو مــا يعنــي تراجــع 

إضــايف يف دخــل األفــراد، فاملوظــف الحكومــي مل يعــد 

ــوال". ــل األح ــاوز 25 دوالر يف أفض ــهري يتج ــه الش دخل

ــة  ــة الدول ــلء خزين ــة م ــق سياس ــة دمش ــج حكوم وتنته

عــرب إفــراغ جيــوب املواطنــن؛ األمــر الــذي بــدوره يســاهم 

ــار  ــة تج ــب يف مصلح ــوداء ويص ــوق الس ــيط الس يف تنش

الحــروب.

ورأى عمــر أن أثــر زيــادة ســعر املحروقــات مــن مــازوت 

ــار  ــه أش ــدود، لكن ــادي مح ــع االقتص ــى الوض ــن ع وبنزي

ــن  ــأيت م ــرب ي ــر الســلبي األك ــه إىل أن "األث ــت ذات يف الوق

عــدم توفــر هــذه املــواد يف الســوق، والتــي بلــغ ســعرها 

ــعر  ــية، فس ــاً قياس ــوازي( أرقام ــوداء )امل ــوق الس يف الس

البنزيــن تجــاوز 5 أضعــاف ســعره الرســمي، واملــازوت 4 

ــاف ســعره الرســمي". أضع
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"مدرسة املرسح"  لألطفال يف قامشلو
ــم  ــال "مدرســة املــرح" يف قامشــلو، أحالمه يحمــل أطف

يؤكــد  فيــام  لفنهــم،  واالجتامعيــة  الفنيــة  ورســالتهم 

املــرشف عــى تدريبهــم، أنهــا خطــوة كبــرة إلعــداد جيــل 

ــة. ــة يف املنطق ــاحة الفني ــر الس ــي؛ لتطوي مرح

ــة  ــل هيئ ــن قب ــال م ــرح" لألطف ــة امل ــت "مدرس تأسس

الثقافــة والفــن يف إقليــم الجزيــرة يف أواخــر عــام 2021، 

وتختــص املدرســة بتدريــب األطفــال، فنــون املــرح 

والتمثيــل، وتســتقبل كافــة األطفــال مــن عمــر 8 ســنوات 

ــاً. ــنة مجان ــى 18 س حت

يــرشف عــى تدريبهــم مختصــون باملــرح، وذلــك عــى 

ــن يف  ــة والف ــد شــيخو للثقاف ــز محم خشــبة مــرح مرك

مدينــة قامشــلو، وعــن عمــل املدرســة وكيفيــة التدريــب 

الكاتــب واملخــرج  وأهدافهــا، تحــدث لوكالــة هــاوار 

املرحــي واملــرشف عــى التدريبــات، عبــد الجابــر حبيب.

إعداد جيل مرسحي
ــة يف املــرح  ــاح مدرســة أكادميي ــب، إن "افتت ــال حبي وق

لألطفــال يف املنطقــة خطــوة مهمــة؛ لالهتــامم باألطفــال 

واكتشــاف مواهبهــم وتنميتهــم وإنشــاء جيــل يحــب 

املــرح ويعطيــه االهتــامم ويعيــد للمــرح مكانتــه 

وجمهــوره".

تدريبات أكادميية وبناء شخصية الطفل
وتســتمر الــدورات التدريبيــة إلعــداد املمثــل نحــو ثالثــة 

أشــهر، ومنــذ تأسيســها حتــى اآلن خرجــت املدرســة 

ــدية  ــة الجس ــم الليون ــمل تدريباته ــن تش ــن. يف ح دورت

والصــوت واللغــة والحــاالت املرحيــة واإلميــاءات، وفــق 

ــن  ــال م ــتوى األطف ــة مس ــم مراقب ــة، ويت ــر أكادميي معاي

ــم  ــخصيتهم، وثباته ــوة ش ــث ق ــن حي ــي م ــة النواح كاف

عــى خشــبة املــرح، وعليــه يقــدم املتدربــون مشــاريع 

ــات. ــات وسكيتش ــمل مرحي ــرج تش تخ

رسالة املرسح االجتامعية
خرجــت املدرســة منــذ تأسيســها حتــى اآلن نحــو 40 

ــلو  ــة قامش ــات يف مدين ــة مرحي ــوا مجموع ــالً، قدم طف

ــربز يف  ــي، وت ــرة ككــريك ل ــم الجزي ومــدن أخــرى يف إقلي

ــاكل  ــرح مش ــع ط ــة، طاب ــة ومرحي ــامل متثيلي ــة أع كاف

ــن  ــال م ــرب األطف ــي، كت ــلوب مرح ــة بأس االجتامعي

ــخ.. ــر وال ــر، التنم ــالل والتهج ــدارس، االحت امل

ــن  ــة م ــة املكون ــدورة الثالث ــج ال ــت عــى تخري كــام عمل

15 طفالً/ـــة أنهــوا تدريباتهــم، ويتــم تحضرهــم لتقديــم 

ــورز ــام الجمه ــة أم ــم املرحي أعامله

وأكــد عبــد الجابــر حبيــب يف ختــام حديثــة "نعمــل مــع 

الجهــات الثقافيــة والفنيــة يف املنطقــة؛ لتنظيــم مهرجــان 

ــال  ــؤالء األطف ــه ه ــارك في ــذي سيش ــل، ال ــرح الطف م

لتقديــم  نخطــط  كــام  متنوعــة،  لتقديــم مرحيــات 

الشــارع خاصــة  يف  وعــروض  مرحيــات وسكتشــات 

ــة". ــوريا كاف ــامل ورشق س ــق ش ــال يف مناط باألطف

 العرض األول ملدرسة املرسح لالطفال: 

قــدم املمثلــون األطفــال يف " مدرســة املــرح" مرحيــة ، 

ضمــن فعاليــات املدرســة يف مركــز محمــد شــيخو للثقافــة 

والفن.

ــات  ــم فعالي ــة املــرح" تســتمر بتقدي ــات " مدرس فعالي

مختلفــة يف مركــز محمــد شــيخو للثقافــة والفــن يف 

ــلو. ــة قامش مدين

وقبيــل ايــام مــن العــام الجديــد  قــدم املمثلــون األطفــال 

يف املدرســة، مرحيــة عــى مــرح املركــز، وخاللهــا وجــه 

ــورت  ــية متح ــع رئيس ــول  3 مواضي ــائلهم ح ــال رس األطف

حولهــا العــرض املرحــي.

حيــث ركــز األطفــال يف مرحيتهــم عــى مواضيــع ،  

الفقــر والغنــى و الجيــد والســيئ وتعامــل املجتمــع مــع 

ــرىض. امل

هــذا ويتــدرب األطفــال يف مدرســة املــرح منــذ 3 أشــهر 

حــول املرونــة يف التمثيــل، والصــوت واللهجــة ووضــع 

املــرح والــدالالت اإلشــارية أثنــاء الحديــث، بطــرق 

ــة . أكادميي

إىل جانــب يتــم متابعــة األطفــال ومقارنــة حركاتهــم 

ضمــن العــرض املرحــي أثنــاء التدريــب ومــدى تطورهــم 

ــن خــالل مختصــن يف املــرح. م

حفلة فنية يف مركز محمد شيخو مبناسبة رأس السنة امليالدية
مبناســبة حلــول رأس الســنة امليالديــة أقيمــت مســاء 

اليــوم حفلــة تضمنــت فعاليــات موســيقية وفنيــة يف 

مركــز محمــد شــيخو للثقافــة والفــن يف قامشــلو.

ــة الثقافــة والفــن يف إقليــم  ــة نظمــت برعايــة هيئ الحفل

الجزيــرة وحركــة مزبوتاميــا للثقافــة والفــن وشــارك فيهــا 

مجموعــة مــن الفنانــن، وحرهــا األطفــال مــع ذوييهــم.

ــد  ــز محم ــرح يف مرك ــدم كومــن امل ــة ق ــالل الحلف خ

ــت  ــة"، تحدث ــوان " األحــالم الضائع ــة بعن شــيخو مرحي

عــن بعــض املشــاكل االجتامعيــة واالقتصاديــة التــي يعــاين 

ــا املجتمــع. منه

ثــم قدمــت وصلــة غنائيــة ورقــص مــن الفلكلــور الكــردي 

ــل فرقــة الشــهيد  والعــزف عــى الطبــل واملزمــار مــن قب

والت.

لتنتهــي الحفلــة بفقــرات غنائيــة  قدمهــا الفنانــن، دانيش 

بوطــان وعامــور رمــو وســط تفاعــل مــن قبــل الحضور.
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املرأة 6

 خــالل نــدوة رقميــة لـــ YPJ: تحقيــق الوحــدة الوطنيــة متــر عــر تعزيــز النضال 

املشــرك للنســاء ورفــع نهــج املقاومــة
ــدوة  ــن عمــوم كردســتان خــالل ن ــدت مشــاركات م أك

رقميــة، عقدهــا مكتــب العالقــات العامــة لـــ YPJ عــى 

دور املــرأة الطليعــي يف تحقيــق الوحــدة الوطنيــة عــرب 

ــي  ــة الت ــج املقاوم ــع نه ــا املشــرك، ورف ــز تنظيمه تعزي

ــة الذاتيــة. تعتــرب وســيلة مــن وســائل الحامي

نظــم مكتــب العالقــات العامــة لوحــدات حاميــة املــرأة 

)YPJ(، يــوم األربعــاء 28 ديســمرب 2022، نــدوة رقميــة 

بعنــوان "دور املــرأة يف ترســيخ أســس الوحــدة الوطنيــة 

كــرورة اســراتيجية لحاميــة الشــعب الكــردي".

وشــارك يف النــدوة الرقميــة التــي أديــرت مــن قبــل 

أفــن  كردســتان،  جنــوب  يف  الذاتيــة  اإلدارة  ممثلــة 

ســويد، عــرب تطبيــق زوم، عضــوة القيــادة العامــة لقوات 

ــوروز  ــرأة، ن ــة امل ــدات حامي ــة ولوح ــوريا الدميقراطي س

أحمــد، والرئيســة املشــركة ملؤمتــر القومــي الكردســتاين 

لحركــة  املشــركة  والرئيســة  مــراد،  زينــب   ،)KNK(

ــارا حســن، والربملانيــة عــن حــزب الشــعوب  الحريــة، ت

والرئيســة  أوجــا،  نــاز  فلــك   ،)HDP( الدميقراطــي 

املشــركة لحــزب االتحــاد الدميقراطــي )PYD(، آســيا عبــد 

اللــه، ومســؤولة اللجنــة الدبلوماســية يف منظومــة املــرأة 

الحــرة يف روجهــالت )رشق كردســتان(، روزريــن كمنجــر.

ــا  ــادة املــرأة ومقاومته ــا بري ــورة روج آف ــوروز أحمــد: ث ن

ــم شــمل الكــرد يف كردســتان ــاالً لل أصبحــت مث

عضــوة القيــادة العامــة لقــوات ســوريا الدميقراطيــة 

ولوحــدات حاميــة املــرأة، نــوروز أحمــد، ويف معــرض 

تعليقهــا عــى املحــور األول للنــدوة واملعنــون باســم 

"الحاميــة الذاتيــة بالنســبة للمــرأة والشــعب الكــردي 

كــرورة اســراتيجية، أهميــة الوحــدة الوطنيــة التــي 

ــة، وإن  ــة الذاتي ــدرع مــن دروع الحامي ــرى ك ميكــن أن ت

مل تتحقــق الوحــدة الوطنيــة فــامذا ينتظــر الشــعب 

الكــردي وشــعوب املنطقــة يف املســتقبل؟"، حيــت يف 

مســتهل حديثهــا، النســاء الكرديــات يف عمــوم كردســتان، 

اســتذكرت  كــام  الخصــوص،  وجــه  عــى  وروجهــالت 

املناضلــة، أمينــة كارا )أفــن كــوي( التــي استشــهدت 

إثــر هجــوم مســلح مــع مناضلــن آخريــن مــن الكــرد يف 

العاصمــة الفرنســية، باريــس.

ــذ آالف الســنن  ــم أن الشــعب الكــردي من ــت: "نعل وقال

ــم، ففــي  ــم صاحــب مــراث مهــم وقيّ ويف تاريخــه القدي

ــت  ــرة مت ــرات قص ــالل ف ــلطوية وخ ــة الس ــد األنظم عه

بنــاء إمرباطوريــة مديــا، وبعــض اإلمــارات الكرديــة؛ لكــن 

بســبب الهجــامت والتهديــدات التــي كانــت خطــراً عليهــا، 

تطــور مفهــوم الحاميــة الذاتيــة لــدى الكــرد؛ ألنــه صاحب 

مــراث قيــم، لــوال ذلــك لتعــرض لإبــادة والــزوال".

واســتذكرت ملحمة جلجامش، وأشــارت إىل أنه يف الحربن 

العامليتــن األوىل والثانيــة، "طبقــت نفــس سياســة ملحمــة 

جلجامــش، القامئــة عــى التجزئــة، ومــن خاللهــا الســيطرة 

ــكل  ــذا الش ــه، وبه ــردي وإضعاف ــعب الك ــى إرادة الش ع

إمــا ستستســلم وتصبــح عميــالً لألنظمــة الســلطوية 

وهــذا مــا ســيبعدك عــن حقيقتــك، أو ســتتعرض لإمحــاء، 

ــتان،  ــزأت كردس ــاس ج ــذا األس ــى ه ــام، وع ــث له ال ثال

وقطعــوا الصلــة بــن الكــرد بهــذا الشــكل".

ــة  ــلطوية لتفرق ــة الس ــت األنظم ــام خطط ــدت: "مه وأك

الكــرد، إال أنــه يف وقــت مــن األوقــات مل يأبــه الكــرد 

ــوا  ــون، وهب ــا املحتل ــي وضعه ــة الت ــدود االصطناعي بالح

لنجــدة شــعبهم وناضلــوا معــاً، ويعــود ذلــك إىل الذاكــرة 

القيّــم للكــرد يف مواجهــة هــذه  التاريخيــة واملــراث 

ــه يف  ــال الشــعب ومقاومت ــأن نض ــت ب ــامت ". وبين الهج

ــراث. ــذا امل ــى ه ــال ع ــكنال؛ مث ــاين وش كوب

وشــددت عضــوة القيــادة العامــة لوحــدات حاميــة املــرأة 

ــًة: "يف  ــردي، قائل ــف الك ــد الص ــرأة يف توحي ــى دور امل ع

طبيعــة املــرأة ال يوجــد يشء اســمه األنــا، فهــي ال تفكــر 

بنفســها أو مبنطقتهــا أو ببنــات جنســها فقــط أو بعائلتهــا، 

ــإن  ــاً ف ــا أيض ــام ذكرن ــا، وك ــن دوره ــزز م ــا يع ــذا م وه

الثقافــة والتاريــخ والهويــة واللغــة تعتــرب مــن أساســيات 

الحاميــة الذاتيــة؛ لهــذا الســبب تعتــرب املــرأة الهويــة 

ــة ". ــة للوحــدة الوطني الجامع

كــام تطرقــت نــوروز إىل االنتفاضــة الشــعبية بريــادة املرأة 

يف روجهــالت كردســتان وإيــران " االنتفاضــة الشــعبية 

التــي وصلــت صداهــا إىل العــامل، إثــر مقتــل الشــابة 

الكرديــة جينــا أمينــي عــى يــد ســلطات الدولــة اإليرانيــة، 

ــى  ــة لي ــا باملناضل ــا يذكرن ــة، وهــذا م ــم يف الغاي ــر مه أم

ــا  ــت لجالديه ــدام، قال ــم اإلع ــذ حك ــل تنفي ــم، فقبي قاس

ــاء  ــرفع النس ــوم وس ــيأيت ي ــن س ــوم، لك ــتقتلونني الي "س

ــا  ــذا م ــة"، وه ــم الحري ــعرهن عل ــل ش ــات بخص الكردي

نشــاهده اليــوم عــى تــراب ميزوبوتاميــا وكردســتان 

وأماكــن املقاومــة ومقــام اآللهــة، كيــف أن علــم الحريــة 

ــد". ــن جدي ــرف م يرف

زينب مراد: املقاومة آلة من آالت الحامية الذاتية

ــت الرئيســة املشــركة للمؤمتــر القومــي  ــا، قال مــن جهته

الكردســتاين، زينــب مــراد، "إن الــدول املحتلــة لكردســتان 

ــغلة  ــا منش ــة، إال إنه ــا الداخلي ــن أزماته ــم م ــى الرغ وع

مبخططــات معاديــة ضــد الكــرد، لتصــل إىل أهدافهــا؛ أال 

وهــو إمحــاء هويــة الشــعب الكــردي وإزالتــه مــن هــذه 

ــة". الجغرافي

ــد  ــب "توج ــدت زين ــات، أك ــذه السياس ــة ه ويف مواجه

املياديــن  جميــع  يف  النظــر  منقطعــة  غــر  مقاومــة 

والصعــد بريــادة املــرأة الكرديــة التــي تســتقي مقاومتهــا 

ــة". ــس تاريخي ــن أس م

وبيّنــت "يف هــذه املرحلــة الثوريــة، ويف ســياق ثــورة املرأة 

الحــرة التــي وصلــت صداهــا إىل العــامل أجمــع، تعــد هــذه 

ــة، وتجلــت هــذه  ــة الذاتي املقاومــة أحــد وســائل الحامي

ــرأة )YPJ( يف  ــة امل ــدات حامي ــة وح ــة يف مقاوم الحقيق

ثــورة املــرأة بــروج آفــا، واملقاومــة التــي يتــم إبدائهــا يف 

ــا، ويف  ــة الفاشــية يف باكــور كردســتان وتركي وجــه الذهني

ــة  ــوى املحتل ــه الق ــا يف وج ــم إبدائه ــتان يت ــال كردس جب

ــة  ــه السياس ــرأة يف وج ــل امل ــران تناض ــتان، ويف إي لكردس

ــة". الرجعي

آســيا عبــد اللــه: ميكننــا لعــب دورنــا يف تحقيــق الوحــدة 

عــرب تنظيــم أنفســنا وتعزيــز العمــل املشــرك

ــاد  ــة املشــركة لحــزب االتح ــت الرئيس ــا، علق ــن جهته م

ــن  ــاين م ــى املحــور الث ــه، ع ــد الل ــيا عب الدميقراطــي، آس

النــدوة، املعنــون باســم " املــرأة الكرديــة يف األجــزاء 

األربعــة مــن كردســتان نظمــت نفســها وأصبحــت عامــالً 

اســراتيجياً يف الســاحة الدوليــة، حيــث تقــود الثقافــة 

تحقيــق  يف  املــرأة  دور  ومــا  الدميقراطيــة،  والسياســة 

ــة ال  ــدون مقاوم ــرد يب ــًة: " الك ــة؟" قائل ــدة الوطني الوح

ــى  ــن ع ــي تش ــادة الت ــامت اإلب ــد هج ــا؛ ض ــدود له ح

ــذه  ــم ه ــث تت ــردي، حي ــعب الك ــم الش ــبات وقيّ مكتس

الهجــامت بقيــادة الدولــة الركيــة، لذلــك ال ميكــن تقييــم 

هــذه املرحلــة، وكأنهــا طبيعيــة، بــل يجــب تقييــم املرحلة 

ــراتيجي". ــكل اس بش

ــف  ــايل، كي ــؤال الت ــرح الس ــا ط ــاء علين ــت: " كنس وأضاف

ميكننــا تصعيــد مســتوى املقاومــة السياســية يف وجــه 

يكمــن  الجــواب  الضعــف؟  أماكــن  ومــلء  الفاشــية، 

باعتقــادي بلعــب دورنــا مــن خــالل تنظيــم أنفســنا عــى 

ــة،  ــة والنضالي ــية والتنظيمي ــتويات )السياس ــع املس جمي

والحاميــة الذاتيــة، إىل جانــب تعزيــز العمــل املشــرك( ".

النســاء  خطــت  اســراتيجي  "كعمــل  إىل  ونوهــت 

ــها  ــدت كونفرانس ــث عق ــرة، حي ــوات كب ــات خط الكردي

ــاً؛  ــث أيض ــس الثال ــد الكونفران ــرر عق ــاين، وتق األول والث

لكــن بســبب بعــض العوائــق والظــروف، مل نتمكــن مــن 

ــس،  ــذا الكونفران ــد ه ــة لعق ــرات الالزم ــام بالتحض القي

وأعتقــد أن هــذا الوقــت مهــم للغايــة لعقــد كونفرانســنا 

ــث". الثال

فلــك نــاز أوجــا: املــرأة يف باكــور تــرى يف الوحــدة الكرديــة 

حاجــة أكــرب مــن الخبــز واملــاء

الشــعوب  حــزب  عــن  الربملانيــة  أوضحــت  بدورهــا، 

الدميقراطــي، فلــك نــاز أوجــا، أن بنــاء الوحــدة الوطنيــة 

ــة  ــرأة الكردي ــت: " ألن امل ــرأة، وقال ــة امل ــتكون مبقاوم س

تتحــرك بعاطفتهــا وتنظيمهــا، تعلــم أن الوقــت يســتدعي 

تنظيــم الشــعب الكــردي نفســه، ألنــه إن مل يفعــل ذلــك 

ــأيت  ــا ي ــادات، وهن ــازر واإلب ــن املج ــر م ــيتعرض للكث س

ــم نفســها  ــا تنظي ــب منه ــي تتطل ــة الت ــرأة الكردي دور امل

ــة". ــا الوطني ــاء وحدته ــا وبن ومجتمعه

شــهداء  وتضحيــات  املــرأة  بكــدح  أنــه  إىل  وأشــارت 

 ،"Jin, Jiyan, Azadî" حركــة الحريــة، تعــززت فلســفة

ــول  ــاف ح ــا االلتف ــب علين ــك يج ــل ذل ــت: "ألج وأضاف

هــذه الفلســفة وتعزيزهــا؛ ألن النســاء يف الــرشق األوســط 

والخــارج يســتمددن إلهامهــن مــن نضــال ومقاومــة املــرأة 

ــة". الكردي

وشــددت "علينــا كنســاء كرديــات أن نــرى اإللهــام الــذي 

اســتمدته نســاء العــامل مــن مقاومــة املــرأة الكرديــة، 

أساســاً لنــا لتصعيــد مقاومتنــا، كــام يجــب أن يعنــون هــذا 

القــرن تحــت اســم قــرن الوحــدة الكرديــة، والوقــوف يف 

ــوزان آخــر عــى  ــي تحــاول فــرض ل وجــه السياســات الت

ــرة أخــرى  ــتان م ــردي، وتقســيم أرض كردس الشــعب الك

ــاً". ــاً وذهني جغرافي

ــا  ــنا، ألنن ــم أنفس ــاً أن ننظ ــا أيض ــب علين ــت: "يج وتابع

ــادة  ــة بري ــق الوحــدة الوطني ــات إن مل نحق كنســاء كردي

املــرأة، فإننــا ســنواجه مجــازر )فرامانــات( أكــرب مــن 

مجــازر كوبــاين وشــنكال وباريــس، وهــذا يســتدعي 

لكيفيــة ســد  توحيــد جهودنــا واالتحــاد والتخطيــط؛ 

ــدة "نحــن كنســاء  ــام هــذه الهجــامت". مؤك ــق أم الطري

باكــور كردســتان، ومنصــة النســاء الكرديــات، وحركــة 

املــرأة الكرديــة، واألحــزاب السياســية، جاهــزات كليــاً 

لتحقيــق هــذا االتفــاق )الوحــدة الكرديــة(".

أشــارت فلــك إىل أن النســاء الكرديــات يف باكــور كردســتان 

ــاء،  ــز وامل ــن الخب ــرب م ــاق حاجــة أك ــن يف هــذا االتف يري

الشــنكاليات،  للنســاء  االنتقــام  أجــل  "مــن  وقالــت: 

ــا ســرد  ــق وبوحدتن وشــهيدات كردســتان؛ يجــب أن نتف

ــازر ". ــع املج ــى جمي ع

بينــام قرأتــا الرئيســة املشــركة لحركــة الحريــة، تــارا 

حســن، ومســؤولة اللجنــة الدبلوماســية يف منظومــة 

ــن  ــرأة الحــرة يف روجهــالت )رشق كردســتان(، روزري امل

كمنجــر، املحــور الثالــث واألخــر مــن النــدوة املعنونــة 

ويف  الدوليــة،  الســاحة  يف  الكرديــة  "املــرأة  باســم 

ــت  ــة، أصبح ــية خاص ــية والسياس ــاحتن الدبلوماس الس

ذات قــوة، كيــف يجــب أن تلعــب يف خارطــة حــل 

القضيــة الكرديــة دوراً، ومــا هــي أهميــة التنظيــم 

ــذا الشــكل. ــات يف هــذا الصــدد( به والوحــدة والفعالي

ــادة  ــات اإلب ــد سياس ــا ض ــرأة بتكاتفه ــن: امل ــارا حس ت

أصبحــت رمــز الســالم يف كردســتان

حيــث أشــادت الرئيســة املشــركة لحركــة الحريــة، تــارا 

ــبيل  ــرأة يف س ــال امل ــا بنض ــتهل حديثه ــن، يف مس حس

تأســيس نظــام وذهنيــة جديــدة ضــد النظــام الســلطوي 

املهيمــن والدكتاتــوري، واعتــربت نضــال املــرأة املشــرك 

"محــل فخــر واعتــزاز لهــا".

وتطرقــت تــارا خــالل حديثهــا ملحــاوالت طمــس والنيــل 

ــة  ــوى الحداث ــاج ق ــق انته ــن طري ــرأة ع ــن إرادة امل م

ــتان،  ــوم كردس ــاء يف عم ــادة النس ــرة إب ــاملية لظاه الرأس

وأضافــت: "نــرى هــذه السياســات متــارس اليــوم يف شــامل 

كردســتان عــرب اإلبــادة السياســية، كــام متــارس يف جنــوب 

كردســتان وإيــران خاصــة إىل جانــب ارتــكاب مرتزقــة 

االحتــالل الــريك جرائــم يف املــدن واملناطــق التــي تحتلهــا 

الدولــة الركيــة يف ســوريا، فهــم بهــذه الطريقــة يحاربــون 

نضــال املــرأة".

ــت  ــات، بات ــذه السياس ــير ه ــالل تس ــن خ ــت: "م وتابع

ــم  ــي تحك ــدول الت ــات ال ــة لسياس ــة ضحي ــرأة الكردي امل

أرضهــا". وملجابهــة هــذه الهجــامت والسياســات، شــددت 

ــدة أن "وحــدة  ــة، مؤك ــارا عــى رضورة الوحــدة الوطني ت

املــرأة الكرديــة وتكاتفهــا يف عمــوم كردســتان هــو ضــامن 

ــة". ــة الكردي للوحــدة الوطني

 Jin," ــا لشــعار ــوم وخــالل رفعه ــرأة الي وأوضحــت أن امل

Jiyan, Azadî" املــرأة، الحيــاة، حريــة" هــزت عــروش 

أعــداء نهــج حريــة املــرأة وأثبتــت بتكاتفهــا ضد سياســات 

اإلبــادة السياســية والجســدية، بأنهــا رمــز "الســالم يف 

ــتان". كردس

روزريــن كمنجــر: شــعارJin, Jiyan, Azadî  وحــد وألول 

مــرة الشــعب اإليــراين

الدبلوماســية يف  اللجنــة  بدورهــا، أوضحــت مســؤولة 

ــتان(،  ــالت )رشق كردس ــرة يف روجه ــرأة الح ــة امل منظوم

ــة  ــر مبرحل ــالت مت ــرأة يف روجه ــر، أن امل ــن كمنج روزري

ــهد  ــوم، وتش ــة ي ــن مائ ــرث م ــذ أك ــت "من ــة، وقال حساس

 Jin, Jiyan, " روجهــالت انتفاضــة كبــرة تحــت شــعار

ال  أحيــاء  "الشــهداء  و  حيــاة"  "املقاومــة  و   "Azadî

ميوتــون"".

وأشــارت روزريــن إىل أن هــذا الشــعار الــذي انطلــق مــن 

كردســتان "يســتند إىل فلســفة عميقــة، وخلفهــا أســلوب 

حيــاة، كــام أصبحــت مــن أوىل الشــعارات التــي وحــدت 

ــي  ــة الت ــددة "املقاوم ــراين"، مش ــعب اإلي ــت الش وجمع

ــا شــعوب كردســتان اآلن بحاجــة إىل الوحــدة". تبديه

وذكــرت أن النســاء يف روجهــالت كردســتان تــرى يف ثــورة 

املــرأة بــروج آفــا مثــاالً لهــن، وقالــت: "الدبلوماســية 

الدميقراطيــة الســارية يف روج آفــا أخرجــت السياســة مــن 

يــد الذهنيــة الذكوريــة وأصبحــت املــرأة رئيســة مشــركة، 

وغــرت مــن التســميات التــي يــرى الرجــل نفســه املركــز 

واملــرأة هــي الفــرع".

وأشــادت مبقاومــة شــعب روج آفــا، يف قولهــا: "عــى الرغم 

مــن جميــع املخاطــر التــي تحــدق بروج آفــا إال أن شــعبها 

يدعــو إىل الوحــدة الكرديــة، ويدعــو إىل بنــاء حيــاة خاليــة 

ــع  ــاالً لجمي ــح مث ــذا يصب ــاد، وه ــف واالضطه ــن العن م

الشــعوب التواقــة إىل الحريــة ولجميــع النســاء يف العــامل".
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Rewşenbîr: Komkujiya li Fransayê êrîşeke 
terroristiye bi hemû wateyan

wê ya tundraw ku li dewletê Rojavayî tev-
ger bikin û tu kes tune ye ku wan red bike.

Mustefa Ebdo got: “Pirsa ku bala me dikşî-
ne ku çima desthilatdariya Fransayê kesê 
ku ev êrîş pêk anî berî 10 rojan berda  û ew 
sûcdarê gelek dozên terorîst e”?
Endamê desteya rêvebriyê di Yekîtiya 
Rewşenbîrên Rojavayê Kurdistanê HRRK 
Mustefa Ebdo di dawiya gotinên xwe de 
tekez kir ku “Operasyona ku di nava pay-
texta Fransayê “Parîs” hate kirin êrîşeke 
terorîst e bi hemû wateyan û armancên wê 
yê siyasî hene û di riya Koma Gurên Boz ya 
girêdayî hikumeta Dad û Pêşveçûnê ya Tir-
kiyeyê hate kirin, ji bo zelalkirina helwesta 
xwe û zelalkirina encamên lêkolînan ji raya 
giştî re, niha top li qada rayedarên Fransî 
de ye.
Ji aliyê xwe ve endama meclisa rêvebir 
ya Yekîtiya Rewşenbîran a herêma Cizîrê 
Hesîna Ehmed bûyera 2013’an bi bîr anî 
û wiha got: Berî 10 salan heman bûyer li 
Parîsê qewimî di encamê de sê hevalên jin 
şehîd ketin (Sekîna Cansiz) û rêhevalên 
wê, li ser destên dewleta Tirk ya faşîzim di 
riya kesekî terorîst.
Ehmed di berdewamiya gotinê xwe de wiha 
anî ziman: Bûeyra ku li navenda Çand a 
Kurdî ya “Ehmed Kaya” çêbû di encama wê 
de jî 3 çalakvan şehîd ketin. Ehmed îşaret 
kir ku ev bûyer bala cîhanê dikşîne, ku gelê 
kurd li her deverê tên armanc kirin û serokê 
Fransayê jî ev yek eşkere kir.
Endama meclisa rêvebir ya Yekîtiya Rew-
şenbîran a herêma Cizîrê Hesîna Ehmed 
di dawiyê got: Îro em jî weke miletê kurd 
banga me ji hikumeta Fransayê re ku erka 
xwe bi cih bîne û bi karê xwe yê zagonî û 
edaletî rabe, û kesê ku ev komkujî pêk anî ji 
hemû cîhanê re eşkere bike, her wiha bang 
li kesê azadîxwaz, demokrat kir ku bêdeng 
nemînin, ji bo rastiya vê bûyerê bê derketin.

Di 23’ê kanûnê de li paytexta Fransayê êrî-
şeke li ser navenda Çand a Kurdî hate kirin 
di encamê de 3 çalakvanên kurd jiyana xwe 
ji dest dan, gelek daxuyanî ev êrîşa hovene 
şermezar kirin û banga eşkerekirina kojerê 
vê êrîşê ji raya giştî re hate kirin.
Gelek bertekên bi hêrs ji hêla gelê kurd der-
ketin, di vê çarçoveyê de endamê desteya 
rêvebriyê di Yekîtiya Rewşenbîrên Roja-
vayê Kurdistanê HRRK Mustefa Ebdo dest-
nîşan kir ku ” Bûyera ku paytexta Fransayê 
qewimî û êrîşa li ser navenda Çandê ya Kur-
dî ku di encamê de 3 heval şehîd ketin ne 
sûceke nû ye der heqê gelê me yê kurd li 
dewletên Ewropayê.
Mustefa Ebdo komkujiya sala 2013’an ya 
der heqê 3’ê jinên kurd pêk hat bibîr xist û 
wiha gotinên xwe berdewam kir: Ev komkujî 
mîna êrîşa terorîstî ya ku sala 2013’an li 
paytexta Fransayê pêk hat der heqê sê çal-
kavanên jin yên kurd( Fîdan Dogan, Sakîne 
Cansiz û Leyla Soylemiz).
Mustefa Ebdo diyar kir ku piştî lêpirsînan eş-
kere bû ku kesê ev komkujî pêk anî girêdayî 
MÎT a Tirkiyeyê ye, her wiha yek ji endamê 
Tevgera Gurên Boz ya tundraw e, wiha lê 
zêdekir: Tiştê ku balê dikşîne ku ev doz wê 
demê hate girtin ji hêla desthilatdariya Fran-
sayê da ku nekeve nava aloziyan bi Tirki-
yeyê re.
Ebdo di berdewamiya axaftinên xwe de îşa-
ret kir ku “piştî nêzîkatiyên dewletên Ewro-
pa bi taybet Fransayê ji doza Kurdî re, Tir-
kiyeyê dest bikaranîna koma Gurên Boz kir, 
ku bi awayekî berfireh li dewletên Ewropayê 
belav bûye.”
Wiha hate berdewma kirin: Tirkiyeyê enda-
meke ji vê komê bi kar anî ji bo êrîşî naven-
da Çanda Kurdî bike û di encamê de hejma-
rek ji çalakvanên kurd şehîd bûn û hin ji wan 
birîndar bûn.
Ev tê zelal kirin ku ji mafê Tirkiyeyê û koma 
wê ya tundraw ku li dewletê Rojavayî tevger 
bikin û tu kes tune ye ku wan red bike.

Her titşek li vir destpê kiriye û pêş ketiye. 
Li Rojhilata Navîn jî Kurdistan bingeheke 
esasî ye. Ji ber ku li cîhanê, gelê Kurd ci-
hek mezin di şoreşên destpêkê de girt. Her 
tiştê xwe xistiye bin xizmeta mirovatiyê. Ji 
bo wê jî eger ku cîhan gihîştiye roja îro, di 
bingehê wê de keda gelê Kurd mezin e. 
Tevî ku gelê Kurd ji bo vê cîhanê û mirova-
tiyê xizmetên mezin kir, lê cîhana ku li ser 
hişmendiya zilam û desthilatdariyê çêbûyî 
jî Kurdan înkar dikin, tunebûna Kurdan 
dixwazin. Ev yek nakokiyeke pir mezin e, 
Rêber Apo ev nakokî bi me da fêmkirin. Ci-
vaka Kurd ji dîroka xwe, koka xwe, çand 
û her tiştê xwe hatibû qutkirin, ji bo ku bi-
karibin qirkirinê temam bikin, ev siyasete 
pêş xistin. Ku heta wana pêş nexe nikare 
gelekê ji holê rake. Ji ber ku ji kok, dîrok, 
çand, ziman û nirxên xwe hatibû qutkirin, 
lewre ber bi mirinê ve bi pêş ve diçû. Mu-
daxeleya vê yekê kirin, mudaxeleya ne 
tenê Rojhilata Navîn, belku mudaxeleya 
cîhanê kirin e. Lewma Rêber Apo dibêje 
ku ger şoreşa Kurdistanê bi ser bikeve, wê 
encamên mezintir ji yên şoreşên Fransa û 
Rûsyayê çêbike.
Ev rastiyek e. Ji ber ku bingeha Rojhilata 
Navîn û Rojhilata Navîn jî bingeha cîhanê 
ye. Ger ku te li Kurdistanê guhertinek li ser 
esasê azadî û demokrasiyê pêş xist, ew 
yek ne tenê wê di Rojhilata Navîn de di 
heman demê de li cîhanê jî guhertinê çêdi-
ke. Ji ber wê jî têkoşîna ku li Kurdistanê tê 
pêşxistin, ne mîna têkoşîna welateke din 
e. Têkoşînek e ku di cîhanê de encaman 
çêdike ye.
Ger ku îro dost û dijmin jî bêyî PKK’ê ni-
karin siyasetê bikin, ew girêdayî vê rastiyê 
ye. Rêber Apo bi vê mudaxeleyê re careke 
din têkiliya civaka Kurd bi kok û dîroka xwe 
re kir yek. Heta ku me Rêber Apo nas neki-
ribû, me rastiya xwe û ya gel û welatê xwe 
jî nedizanibû. Lêgerînek me hebû, yanî me 
dixwest ku em sosyalîzm, azadî û demok-
rasiyê fêm bikin û têde cih bigirin, lê me 
nedizanibû bê ka em ê çawa cih bigirin û 
têkoşîna wê bikin.
Wexta ku têkiliya me bi Rêber Apo re 
çêbû, ew lêgerînên me hemû gihan zana-
bûniyekê û di me de zelalbûn û biryarda-
riyek pêş ket. Wê demê me rastiya xwe, 
civaka xwe û ya dijminê xwe baş fêm kir. 
Dema ku mirov rastiya xwe, civaka ku mi-
rov jê hatibe baş fêm bike û fêm bike bê 
ka dijmin me û civaka me xistiye rewşeke 
çawa, wê çaxê di mirov de biryarek pêş 
dikeve; yan tu yê bi temamî xwe înkar bikî, 
tu wê dest ji her tiştî berdî, yan jî tu wê li 
dijî siyaseta ku li ser te û civaka te tê rê-
vebirin bisekinî, bi her alî ve tu yê li dijî wê 
siyasetê têbikoşî. Ji bo me ne pêkan bû ku 
em dest jê berdin. Ji ber ku lêgerîneke me 
hebû. Yê ku di nava lêgerîneke wiha de be 
û di wir de jî bigihîje encamê, nikare gavan 
bi paşve bavêje, berovajî wê gav bi pêş ve 
bavêjin. Di me de eger ku gav bi pêş ve 
hatin avêtin, ji ber wê hatin avêtin.
     Di hejmara bê de berdewam dike...
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Ne tenê wexta şiyar be jiyan dike, di xewnên 
xwe de jî jiyan dike. Dibêje, min rojekê dît ez 
li herêma Xelfetiyê me, ez li cihekî wisa nebaş 
de me, hawîrdora min dewleta Tirk û leşkeran 
girtiye; gotiye ez ê çawa wê qebûl bikim? Ti ca-
ran min şaşitiyên wisa nedikir, ne pêkan e ku 
ez şaşitiyên wiha bikim ku bêm û li cihekî ne-
baş bimînim û dijmin dora min dorpêç bike û ez 
wiha bê çare bimînim. Dibêje, min got her hal 
ev yek xewn e, paşê min dît ku xewn e. Yanî 
heta di xewnên xwe de bi gel, hevaltî, azadî û 
demokrasiyê difikirî bê ka çawa li dijî dijmin bi-
sekine ku bikaribe tevgerekî ku gel bi pêş bixe 
û ser bixîne. Timî wiha fikir û lêpirsîn dikir. Di 
wê astê de hişyar e û bi berpirsiyartiyeke mezin 
nêzîk dibe. Nêzîkatiyên xwe li beramber hemû 
pirsgirêkan pir cidî ye. Ji ber wê jî timî pêşketin 
û serketinê jiyan dike û dide jiyankirin. Ew yek 
çavkaniya xwe ji vir digire. Min ev mînak ji bo 
wê da. Yanî berpirsiyartiyeke çawa jiyan dikir û 
çawa timî hişyar e, tarzeke çawa birêve dibe ku 
dijmin nikare pêşiya vê tevgerê bigire da ku bi-
karibe daxwaziya gel, di şexsê gelê Kurd de jî 
daxwaziya mirovatiyê pêk bîne.
Wexta ku me di zanîngehê de dixwend, wê çaxê 
bandora sosyalîzma pêkhatî li ser hem ciwanan, 
hem civakê pir xurt hebû. Ji ber wê jî di me de 
lêkolînek jî hebû, yanî ji bo azadî û demokrasiyê. 
Gelek têkoşîn jî hebûn ku wana jî bandor dikir. 
Ji ber ku lêgerîn û lêkolîneke me yê wiha hebû, 
wê yekê em gihandin Rêber Apo. Wexta ku me 
Rêber Apo nas kir, me xwe nas kir, me heqîqeta 
civak û mirovê xwe û ya dijminê xwe nas kir. 
Heta wê demê ya me lêgerîn û lêkolînek bû. Lê 
belê di wê de em negihîştin ti encamekê. Wexta 
me Rêber Apo nas kir, em gihîştin encamê, di 
me de zelalbûn û biryardariyek pêş ket. Ji ber 
ku me dît di nêzîkatiyên Rêber Apo de zelalbûn 
û biryardariyek heye. Me fêm kir ku Rêber Apo 
mudaxeleyeke dîrokî pêş dixe. Wate ne tenê 
ji bo gelê Kurd, dibe ku di şexsê wan de pêş 
dixe lê ji bo mirovatiyê mudaxeleyekê pêş dixe. 
Ji ber ku ger tu mudaxeleyek li Kurdistanê pêş 
bixî û bixwazî li Kurdistanê têkoşîneke azadî 
û demokrasiyê pêş bixî, tu bingehê cîhanê 
dihejînî.
Ji ber ku bingehê cîhanê li ser Rojhilata Navîn 
pêş ketiye. Rojhilata Navîn bingeha vê cîhanê 
ye.

Têkildarî civîna sêalî ya di navbera wezîrê 
parastinê yê dewleta Tirk a dagirker, 
wezîrê parastinê yê hikumeta Şamê û 
wezîrê parastinê yê Rûsyayê de, MSD′ê 
gumanên xwe anîn ziman û bang li gelê 
Sûriyê kir ku lihevkirinên li dijî berjewen-
diya xwe red bikin.
Meclisa Sûriya Demokratîk (MSD) tê-
kildarî civîna di navbera wezîrên paras-
tinê yên dewleta Tirk, hikumeta Şamê û 
Rûsyayê de ku bi serpereştiya Rûsyayê 
çêbûye, daxuyaniyek da.
Di daxuyaniyê de ev tişt hate gotin:
“Em wek MSD bi guman li civîna di nav-
bera wezîrên parastinê yên hikumetên 
Tirkiyê, Sûriyê de ya bi sponseriya Rûs-
yayê dinêrin.
Em bi tundî xwînrijandina sûriyan ji bo hil-
bijartinên AKP′ê û qurbaniya ji bo desthilata 
Şamê şermezar dikin.
Ji bo wefadariya bi keda şehîdên sûrî, girtî 
û koçberan re û pabendbûna bi berpirsyari 
ya exlaqî û dîrokî li hember berjewendiyên

MSD: Divê hêzên şoreşger û muxalefet 
li dijî destpot û firoşkarên xwîna

 sûriyan bibin yek

ya exlaqî û dîrokî li hember berjewendiyên 
gelê Sûriyê û redkirinênli dijî hewldanên 
rejîmên destpot ên astengkirina azadiya gel, 
em bang li gelê Sûriyê dikin ku lihevkirinên li 
dijî berjewendiyên we red bikin û nebin yên 
kesên din û divê xwîn û xewna wan nebin 
alavên bazirganiyê yên aliyên li pey be-
rejwendiyên xwe ketine.
Pêdiviya qonaxa heyî ya hestiyar ku sûrî 
tê re derbas dibin, bi hevgirtinê heye da ku 
hemû nakokiyên xwe ku dijminê gelê Sûriyê 
li gorî xwe bi kar tîne, derbas bikin.
Her wiha em bang li sûriyên azadîxwaz di-
kin ku dema pêşeroja welat û xewna azadi-
ya me li ber têkçûyînê be, divê hemû nakokî 
werin derbaskirin.
Em wek MSD radigihînin ku mejî, dest û 
xaka me ji hemû sûriyên azadîxwaz re ye. 
Tu berjewendî û maf di ser berjewendî û 
mafê gelê Sûriyê re tune ye. Her wiha em 
bang dikin ku li hember vê hevalbendiyê bi-
sekinin û hilweşînin. Divê hêzên şoreşger û 
muxalefet li dijî destpot û firoşkarên xwîna 
sûriyan bibin yek.”
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