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عقــد حزبنــا حــزب االتحــاد الدميقراطــي PYD اجتامعــه 

ــاين  ــون الث ــاين عــى مــدار يومــي 3و4 كان ــادي الث االعتي

2023، حــره أغلــب أعضــاء املجلــس يف كافــة األقاليــم، 

باســتثناء ســاحتي باشــور إقليــم كردســتان العــراق، 

ــا ألســباب متعلقــة مبوضــوع الســفر. وأورب

بــدأ االجتــامع بالوقــوف دقيقــة صمــت عــى أرواح 

االجتــامع  بنــود  تحديــد  تــم  ثــم  الحريــة،  شــهداء 

املتمثلــة بتقريــر الرئاســة املشــركة، قــراءة تقاريــر 

املكاتــب، الوضــع الســيايس، الوضــع التنظيمــي املتضمــن 

ــد  ــد والنق ــر ووضــع اإلدارة والنق ــم التقاري ــدوره تقيي ب

الــذايت، ثــم املقرحــات والربنامــج ومخطــط العمــل ملــدة 

ــة. ــهر قادم ــة أش أربع

ــع،  ــكل موس ــي بش ــع التنظيم ــم الوض ــم تقيي ــام وت ك

وكذلــك الفعاليــات التــي قــام بهــا كل مكتــب مــن 

ــم  ــة رغ ــهر املنرصم ــتة أش ــال الس ــزب خ ــب الح مكات

ــوريا  ــة ،وس ــا املنطق ــر به ــي مت ــتثنائية الت ــاع االس األوض

بشــكل خــاص، والفعاليــات الجامهرييــة التــي قــام بهــا 

الحــزب، وبــّن جانــب الحملــة التنظيميــة املســتمر بعــد 

عقــد املؤمتــر التاســع للحــزب، والتــي قــام بالعديــد 

ــة املســتويات،  مــن االجتامعــات بشــكل دوري ،ويف كاف

ــو  ــا ممثل ــام به ــي ق ــات الت ــد االجتامع ــتمرار بعق واالس

الحــزب يف اإلدارة الذاتيــة ونشــاطات مكتــب التدريــب 

ــي  ــدور النوع ــبيبة، وال ــس الش ــرأة، ومجل ــس امل ومجل

الــذي تقــوم بــه قــوات حاميــة املجتمــع يف تعزيــز 

تــم مشــاركة جميــع  كــام  األهــي،  األمــن والســلم 

األعضــاء بتوجيهــات املؤمتــر ونظامــه الداخــي، وتــم 

ــار  ــزب يف إط ــا الح ــام به ــي ق ــريات الت ــة التحض مناقش

حــرب الشــعب الثوريــة. كذلــك توقــف االجتــامع مطــوالً 

عنــد ملــف النقــد والنقــد الــذايت، مقيــامً النواقــص التــي 

ــاء. ــع األعض ــال جمي ــاء نض ــرت أثن ظه
ومتــت اإلشــارة إىل املكامــن التــي حالــت دون الوصــول 

إىل أهــداف النضــال املــراد تحقيقــه، وتوافقــاً مــع الــدور 

الكبــري لحزبنــا رأى االجتــامع رضورة الركيــز عــى تطويــر 

الواقــع التنظيمــي واإلداري مــن الخايــا إىل اإلدارة يف 

عمــوم املناطــق. كــام قيّــم االجتــامع رضورة تنظيــم 

ــع  ــة. ووض ــعب الثوري ــرب الش ــدأ ح ــق مب ــزب وف الح

االجتــامع يف هــذه الناحيــة خطــة تنظيميــة لعقــد عــدة 

اجتامعــات تنظيميــة، عــى كافــة الســاحات ولكافــة 

ــدف  ــوص وبه ــذا الخص ــامع به ــى االجت ــب. وانته املكات

التنظيميــة،  العمليــة  اعــرت  التــي  النواقــص  تــايف 

ــات  ــلوب اإلداري والتقارب ــائل األس ــد مس ــف عن والتوق

غــري اإليجابيــة، ورضورة الركيــز عــى التدريــب الــذايت. 

وتطويــر دور حزبنــا يف ترســيخ ماهيــة األمــة الدميقراطية              
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الرصاعات واألزمات التي يعيشها العامل تعد 
نتيجة أزمة تعيشها الحداثة الرأساملية بحد 
ذاتها. والحرب العاملية الثالثة التي نشهدها 

اللحظة هي افرازات هذه الرصاعات التي متتاز 
بأنها رصاع بن أقطاب الليربالية املتوحشة نفسها 

وهو غري أيديولوجي ألنها  بن صيّغ الدول 
القومية التي صنعتها الحداثة الرأساملية نفسها، 

والتي سوف تجلب معها العديد من املتغريات 
وتشكيل االقطاب والتحالفات الجديدة التي 
تختلف يف خصوصيتها وأبعادها عن الحربن 

العامليتن األوىل والثانية، وستكون حرباً طويلة 
املدى ال يوجد فيه مكان للقوى املحايدة. كام 
أن استمرار األزمة السورية بدون حل يلوح يف 

األفق، وقد شهد امللف السوري خال عام 2022، 
العديد من األحداث واملتغريات، عى املستويات 
السياسية والعسكرية واالقتصادية؛ نتيجة تأثرها 

باألحداث اإلقليمية والدولية، وعى رأسها الحرب 
األوكرانية-الروسية، واالحتجاجات اإليرانية، 

واقراب االنتخابات الرئاسية الركية؛ والتي كانت 
لها تداعيات مبارشة عى الجغرافيا السورية 

املنقسمة فعلياً إىل ثاثة مناطق سيطرة رئيسية. 
وهنا فإنه ميكن القول بأن بداية العام الجديد 

2023 ميكن اعتباره عى أنه ميثل منتصف املسافة 
التي قطعتها مختلف أطراف الرصاع يف الحرب 
العاملية الثالثة الني نعيشها اللحظة؛ نتأثر بها 

ونؤثر فيها باعتبارنا اصحاب اسراتيجية ومرشوع. 
وأنها تنتقل لتغدو أكرث توسعاً وتتعمق أكرث من 
خال انضامم  العبن جدد مل يعد مبستطاعهم 
الوقوف عى الحياد. كام سيتسم العام الجديد 

بتشكيل جبهات متتاز بالوضوح أي يعني تشكيل 
بداية األقطاب يف عامل متعدد القطبية بدالً من 

القطبية الواحدة. ويف حال اندلعت جبهة تايوان 
والصن فستكون مبثابة أوكرانيا أخرى. إضافة 
للتمهيد املربمج يف جعل ساحة إيران تتسخن 

وفق أجندات معينة تفرضها قواعد اللعبة لنظام 
الهيمنة العاملية. ورأى االجتامع بأن مشهد 

التموقعات بالشكل الذي انقىض من الصعوبة 
االستمرار به كام كان يف املايض.

ان الحرب العاملية الجديدة تنحو لتكون غايتها 
األساسية التحكم مبلفات الطاقة واملياه ومسائل 

التقنية والسباق من أجل التكنولوجيا. وهي حرب 
ضد الدميقراطية وضد املناخ والحرية والسطو 

عى إرادة الشعوب ومقدراتها. ويف هذه املعادلة 
فإن الوضع اإلقليمي مرتبط بالوضع الدويل كام 
يف املثال الريك الذي تعد سياساتها القامئة عى 

التعصب الديني والقومي تعيش وضعاً سيئاً 
ورصاعاً مع أغلب بلدان املنطقة إْن عى أساس 

تسيِّد العامل السني أو عى أساس الرصاع الديني 
أو الطائفي؛ ليأخذ الرصاع وفق غائية مرشوع 
العثامنية الجديدة يف وقت نقرب من الذكرى 

املئوية األوىل التفاقية لوزان التي قسمت املنطقة 
وجزأته بالشكل املأزوم الذي نشهده. ضمن هذه 
املشهد فإن هناك العديد من القوى الدميقراطية 

حول العامل ولكن يتطلب تنظيمها وإقامة 
تحالفات معها. 

أما املقاربة الواقعية من التقارب واالعان عن 
اللقاء الوزاري الريك السوري برعاية روسيا يف 

موسكو ال يخدم الحل الدميقراطي السوري 
وبأنه الخطوة ضد السيادة السورية وبأن ما 

تسمى اتفاقية أضنه كانت باألساس ضد شعب 
سوريا ومن الرورة الوطنية رفضها ورفض كل 

محاولة احياء لها، وأنه يجب أن نستمر بنضالنا  
الدميقراطي عى أساس افشال كل مخطط 

يستهدف مرشوع اإلدارة الذاتية وفق خاصية 
الخط الثالث واملرونة مع جميع األطراف مبا 

يعزز مكتسبات ثورة الشعوب يف روج آفا وشامل 
سوريا. وركز االجتامع –رغم ما تقدم- عى رضورة 
استمرار الحوار مع السلطة يف دمشق  ويف الوقت 

نفسه افشال جميع املخططات الهدامة  التي 
تحاك ضد مناطق اإلدارة الذاتية.
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    فكر وآراء

       لوزان مزّقت الجسد الكردستايّن وسعت لتصفية الكرد

فوزة يوسف

الســيايّس واالجتامعــّي والثقــايّف  نتيجــة االنهيــار 

ــة  ــة العثامنيّ ــه الدول ــذي تعرّضــت ل واالقتصــادّي ال

ــض،  ــل املري ــن ذاك بالرج ــّمى ح ــت تُس ــي كان والت

ــة األوىل وتعرّضــت  حيــث ُهزمــت يف الحــرب العامليّ

هــي وحلفاؤهــا للهزميــة، بحيــث قامــت حينهــا 

الــدول املنتــرصة يف الحــرب بفــرض رشوطهــا والقيــام 

ــي حكمــت  ــة الت ــة الســلطنة العثامنيّ بتقســيم ترك

ســيفر  معاهــدة  يف  أوالً  قــرون  أربعــة  املنطقــة 

ــوزان. ــدة ل ــا يف معاه وبعده

ــراك حيــث  ــل األت ــل مــن قب معاهــدة ســيفر مل تُقب

كانــت تعطــي حــقَّ تقريــر املصــري واالســتقال 

ــت  ــرزح تح ــت ت ــت تح ــي كان ــعوب الت ــكلِّ الش ل

ــم  ــاء تقيي ــا ج ــن هن ــة، م ــة العثامنيّ ــيطرة الدول س

ــا  مصطفــى كــامل أتاتــورك لهــا حيــث وصفهــا بأنّه

مبثابــة حكــم اإلعــدام بالنســبة لهــم وإقــرار موتهــم، 

لذلــك رفضــوا الــرشوط التــي فُرضــت آنــذاك حيــث 

ــن  ــركة م ــوة مش ــكيل ق ــورك بتش ــامل أتات ــام ك ق

األتــراك والكــرد ليقومــوا بتحريــر املناطــق التــي تــّم 

االســتياء عليهــا حــن ذاك مــن قبــل الــدول املنترصة 

ــت تســميتها بحــرب  ــة األوىل، ومتّ يف الحــرب العامليّ

التحريــر. والتــف عــى الكــرد وأقنعهــم حينهــا 

ــاء مــن  ــور االنته ــه وف ــم بأنّ مــن خــال وعــوده له

إعــادة تلــك املناطــق إىل وضعهــا الطبيعــّي ســيكون 

الكرديّــة،  بالحقــوق  الكامــل  االعــراف  هنــاك 

وبالفعــل وافــق الكــرد عــى ذلــك واشــركوا يف هــذه 

الحــرب ومتّــت اســتعادة الســيطرة عــى الكثــري 

ــي  ــدول الت ــد ال ــا أّدى إىل أن تعي ــق. م ــن املناط م

ــت عــى  ــا وعمل ــة ســيفر النظــر فيه أبرمــت اتفاقي

إبــرام اتفاقيــة جديــدة، للوقــوف يف وجــه املــدِّ 

ــوي  ــاد والق ــوم املض ــاف الهج ــردّي وإيق ــريكّ الك ال

ــذي  ــريكّ املشــرك، ال ــردّي ال ــش الك ــل الجي ــن قب م

كان يقــوده كــامل أتاتــورك هــذا مــن ناحيــة. ومــن 

ــة عقــد اتفــاق  الطــرف اآلخــر خوفهــم مــن احتامليّ

بــن كــامل أتاتــورك واالتحــاد الســوفيتّي الــذي بــدأ 

ــن  ــوا م ــرة، وليتمكن ــك الف ــطوع يف تل ــه بالس نجم

الســيطرة عــى األحــداث بحيــث ال تتفاقــم بشــكل 

أكــرب وتنقلــب عليهــم األمــور. ولذلــك أوقفــت 

ــوا  ــم ليخرج ــن ث ــيفر وم ــة س ــود اتفاقي ــذ بن تنفي

ــرام  ــه إلب ــم والتوّج ــق مصالحه ــد يحّق ــاق جدي باتف

اتفــاق أو معاهــدة جديــدة تنقــذ مــن خالهــا 

ــرام  ــرروا إب ــه، وق ــاء الوج ــظ م ــن حف ــى م ــا تبّق م

اتفاقيــة لــوزان يف الثالــث والعرشيــن مــن متــوز 

ــد مــن  ــا العدي ــة كان له عــام ١٩23م هــذه االتفاقي

ــه مل يتــم ذكــر ألّي  البنــود ولكــن املهــم يف األمــر أنّ

ــِت  ــرد، ومتّ ــة للك ــوق الطبيعيّ ــوص الحق يشٍء بخص

ــي  ــة الت ــواد العاّم ــض امل ــع بع ــط لوض ــارة فق اإلش

تؤكّــد عــى أنـّـه ســيتم حاميــة كّل املواطنــن يف تركيــا 

بغــضِّ النظــر عــن قومياتهــم أو ثقافتهــم أو لغتهــم 

ــات  ــع اللغ ــّدث بجمي ــمَّ التح ــيتهم، وأن يت أو جنس

ــات  ــة فروق ــرٍّ ودون أيّ ــكل ح ــا بش ــودة فيه املوج

بينهــا. وحينهــا ذهبــت كلُّ الوعــود التــي وعــدوا بهــا 

الكــرد يف مهــبِّ الريــح، ليتــمَّ بعدهــا البــدُء مبرحلــة 

ــة والعمــل عــى إبــادة الكــرد  إنــكار الهويــة الكرديّ

ــى  ــاً وجســديّاً ولتســتمرَّ هــذه املامرســات حت ثقافيّ

ــا هــذا. يومن

ــبة  ــة بالنس ــت كارثيّ ــوزان كان ــة ل ــج اتفاقي إن  نتائ

لركيــا ولشــعوب املنطقــة، ألنّهــا مل تعــش االســتقرار 

ــا يف  ــت تركي ــى اآلن، وعاش ــن وحت ــك الح ــذ ذل من

ــَق  ــا أن نطل ــتقرار وبإمكانن ــدم االس ــن ع ــروٍف م ط

عليهــا دولــة االنقابــات، ألنَّ اســم الجمهوريــة ظــلَّ 

ــورّي  ــام الجمه ــذ النظ ــم أخ ــى ورق ومل يت ــرباً ع ح

بعــن االعتبــار، وكانــت النتائــج عكســيّة متامــاً حيــث 

ــع  ــرت لجمي ــة تنّك ــة رصف ــة قوميّ ــمَّ تشــكيل دول ت

الهويــة  وتفــرض  واللغــات  والثقافــات  الهويــات 

والثقافــة واللغــة الركيّــة عــى كلِّ يشء. مــا أّدى 

ــن  ــة وب ــن الدول ــم ب ــاك رصاٌع دائ إىل أن يكــون هن

ــات  ــن الشــعوب واملكّون ــة وب ــن الدول املواطــن وب

األخــرى التــي تعيــش ضمــن الجغرافيــا الركيّــة، 

وبــن الدولــة وبــن املعتقــدات، وتــمَّ ارتــكاُب أفظــع 

ــة، بحــق الشــعب  ــنة املاضي ــازر يف الـــ ١00 س املج

ــى  ــق حت ــة، وبح ــة العلويّ ــق الطائف ــردّي، وبح الك

األتــراك غــري املوالــن للدولــة الركيّــة وبحــقِّ األرمــن 

ــل.  ــك بقلي ــل ذل ــان قب والرسي

فتاريــخ الجمهوريــة الركيّــة كان تاريخــاً أســوَد بــكلِّ 

املقاييــس ومل يكــن تاريخــاً مســاملاً وإّنــا هــو تاريــخ 

ــن  ــدىن لهــا جب ــي ي ــم الت ــح واملجــازر والجرائ املذاب

ــن الشــعب  ــة ب ــخ حــرب دامئ ــو تاري ــانيّة، ه اإلنس

ــن  ــم الذي ــراك ه ــرى، واألت ــعوب األخ ــريكّ والش ال

مبــا  يحتكــرون كلَّ يشء ويجعلونــه يف خدمتهــم 

ــة  ــا تعيشــه الدول ــال وم ــوة وامل ــا الســلطة، الق فيه

الركيّــة مــن تخبطــات هــو نتيجــة عــدم تغيــري هــذه 

السياســة القمعيّــة والديكتاتوريّــة واالســتمرار فيهــا.

لقــد كانــت هــذه االتفاقيــة اإلقــرار الرشعــّي بإبقــاء 

الكــرد خــارج الخريطــة السياســيّة بــكلِّ معنــى 

الكلمــة، ميكــن القــول إّن هــذه االتفاقيــة التــي 

عقــدت بــن الجمهوريــة الركيّــة واالمرباطوريــة 

ــة التــي أّدت إىل رســم الحــدود بــن تركيــا  الربيطانيّ

ــدت  ــدت وحيّ ــة ُعق ــر اتفاقي ــت أخط ــراق كان والع

الكــرد وتنّكــرت لحقوقهــم. وأّدت إىل متزيــق جســد 

كردســتان وبالطبــع مل يتــم تحديــُد هــذه االتفاقيــة 

ــه أصبــح قــراراً  ــة السياســيّة فقــط إال أنّ مــن الناحي

لتصفيــة الكــرد ليــس إال. حيــث قامــت كلٌّ مــن 

ــتعمرة  ــدول املس ــع ال ــاق م ــرة باالتف ــيا وانكل روس

ــا  ــام به ــي ق ــركات الت ــة الح ــى تصفي ــتان ع لكردس

الكــرد كــام حصلــت مــع حركــة ســمكو حيــث 

وإيــران  وانكلــرا  تركيــا  الثــاث  الــدول  اتفقــت 

بتصفيــة تلــك الحركــة التــي قامــت آنــذاك وطالبــت 

مبطالــب رشعيّــة، وحــدث نفــس الســيناريو مــع 

حركــة محمــود برزنجــي يف جنــوب كردســتان حيــث 

متّــت تصفيتهــا عــرب نفــس األدوات. ونحــن يف هــذه 

ــام نعيــش ظروفــاً مشــابهة لتلــك الفــرة حيــث  األي

أنَّ هنــاك حــرب تقســيميّة جديــدة يف املنطقــة 

ومازالــت قوانــن معاهــدة لــوزان هــي الســارية 

ــتان.  ــن كردس ــة م ــزاء األربع ــى األج ع

إنّنــا ككــرد وعمــوم شــعوب املنطقــة يجــب أن نقــرأ 

هــذه الفــرة والواقــع الحــايل بشــكٍل ســليم وجيــد، 

ونســتخرج منــه الــدروس والعــرب يك ال تتكــرر نفــس 

املخاطــر  هــذه  كّل  ومــع  أخــرى.  مــرًة  املأســاة 

ــا هنــاك غفلــة كبــرية مــن قبــل بعــض  التــي تهّددن

الحــركات الكردســتانيّة، فمــع كّل أســف تفكــر بــأّن 

اســتهداف شــعبنا الكــردّي يف شــامل كردســتان أو يف 

ــط أو  ــوب كردســتان هــو اســتهداٌف لحــزب فق جن

لجهــة معينــة مــع أّن الواقــع يقــول غــري ذلــك متامــاً، 

وهــذا خطــأ فــادح وكبــري وفاضــح، ولذلــك علينــا أن 

نعلــم بــأّن اســتهداف أي جــزء أو أّي مــرشوع أو أّي 

حــزب كردســتايّن هــو اســتهداٌف لألجــزاء واألحــزاب 

والحــركات األخــرى يف األجــزاء األخــرى. الوعــي 

التاريخــّي مهــم جــداً وإذا مــا قمنــا بدراســة وضــع 

الحــركات بعــد الحــرب العامليّــة األوىل وكيفيــة عمــل 

ــداً  ــنعرف جي ــا، س ــى تصفيته ــة ع ــدول املتحالف ال

ــوم نحــن بحاجــة إىل  ــا نعيشــه اآلن. والي حقيقــة م

خطــط واســراتيجية ســليمة وصحيحــة مــن أجــل أن 

نتجــاوز رشوط اتفاقيــة لــوزان التــي فرضــت علينــا 

ــي  ــدول الت ــك ال ــح لتل ــوة واملصال ــق الق ــن منط م

ــا  ــذي اعتمدن ــة ال ــدأ األمــة الدميقراطيّ وقعتهــا، ومب

عليــه هــو الريــاق الــذي ميكــن أن نحقــق مــن 

ــة  ــة القوميّ ــه أن نتصــّدى لســمِّ الدول خــال تطبيق

اتفاقيــة  املســتفحل يف جســدها وتداعياتهــا. ألّن 

ــدول  ــاء ال ــق لبن ــدت الطري ــي مّه ــي الت ــوزان ه ل

القوميّــة يف املنطقــة والتــي تحّولــت مــع مــرور 

ــات  ــن إىل مطاحــن تطحــن شــعوبها وإىل زنزان الزم

ــة  ــات العام ــة والحري ــن الدميقراطيّ ــدُّ م ــرية تح كب

والخاصــة. ويف هــذه الحالــة نجــد بــأّن هنــاك رضورة 

ــث  ــد بحي ــوم جدي ــد ومفه ــام جدي ــة إىل نظ وحاج

تتخلــص الشــعوب مــن النظريــة العدائيّــة التــي 

ــة، وأن  ــة واملركزيّ ــدول القوميّ ــم ال ــختها مفاهي رّس

ــاً  ــل يوميّ ــي تقت ــة الت ــات القاتل تتحــّول هــذه الهوي

ــاً  ــش مع ــاملة تعي ــات مس ــض إىل هوي ــا البع بعضه

ــع.  ــة تحفــظ الحقــوق للجمي ضمــن أطــر دميقراطي

والدولــة  الدميقراطيّــة  األمــة  فــإن طــرح  لذلــك 

الامركزيـّـة أو الدولــة الدميقراطيّــة هــو الــذي ميكــن 

أن ينقــذ املنطقــة مــن دوامــة الحــرب العقيمــة 

ــا مــا يقــارب احــد عــرش ســنة. ــي نعــاين منه الت

ــة تحــاول وتســعى وتحلــم بــأن تعيــَد  الدولــة الركيّ

ــة وأن تحكــَم املنطقــة مــن  ــة العثامنيّ أمجــاد الدول

جديــد، وتحــاول أن تعيــَد حــدود امليثــاق املــّي الذي 

ــا،  ــال أرضيه ــة واحت ــل يف املنطق ــا التدخ ــح له يبي

ولكــن باعتقــادي أن الظــروف الدوليّــة الحاليــة 

ــة  ــا، واملعادل ــه تركي ــر ب ــا تفك ــذ م ــمح بتنفي ال تس

ــز  ــاحة ال يجي ــى الس ــود ع ــو موج ــا ه ــرّيت وم تغ

ــات  ــات، والتوازن ــذه الخروق ــل ه ــام مبث ــا القي لركي

املتواجــدة يف املنطقــة ال تســمح بذلــك واألجــواء 

ــلطانها  ــا وس ــي أّن تركي ــذا ال يعن ــة. وه ــري مامئ غ

ــلطة  ــري الس ــا غ ــة بعدم ــد وبخاص ــاميّن الجدي العث

ــه أن  ــت ل ــي أتاح ــيّة الت ــلطة الرئاس ــة بالس الربملانيّ

ــي  ــا الت ــد اســتغنت عــن حلمه ــوراً ق يكــون ديكتات

ــة  تراودهــا، يف محاوالتهــا يف احتــال األرايض العراقيّ

للحــدود  وضّمهــا  عليهــا  والســيطرة  والســوريّة 

ــة، ومحاوالتهــا يف ســوريا والعــراق هــو تأكيــٌد  الركيّ

ــل  ــة أن نتعام ــصُّ كيفي ــام يخ ــا في ــيء. أم ــذا ال له

ككــرد مــع هــذا الوضــع والقيــام بإفشــال مثــل 

ــذا الشــكل  ــات، فيمكــن تلخيصــه به هــذه االتفاقي

ــة  ــح الوطنيّ ــمَّ وضــع املصال ــة يجــب أن يت يف البداي

العليــا فــوق كلِّ املصالــح الشــخصيّة والحزبيّــة ومــن 

ــدة ألّن  ــق اســراتيجية موّح ــمَّ العمــل وف ــم أن يت ث

ــف مــن قــوة الضغــط عــى القــوى  االنقســام يُضِع

الدوليّــة مــن أجــل ضــامن حقــوق الكــرد. ويجــب أن 

ننظــم مجتمعنــا بشــكل جيــد مــن كلِّ النواحــي وأال 

نعتمــَد فقــط عــى االتفاقــات التــي ميكــن أن تتغــرّي 

ــِف  ــَل عــى تعاضــِد وتكات ــح، وأن نعم ــق املصال وف

شــعوِب املنطقــة مــن عــرٍب وكــرٍد ورسيــاٍن وباقــي 

ــن  ــاً م ــل مع ــرى، بالعم ــات األخ ــعوب واملكّون الش

أجــل ترســيخ التعايــش الســلمّي والعيــش املشــرك 

ــد  ــوف ض ــل الوق ــن أج ــٍة م ــرؤًى متطابق ــرج ب لنخ

ــاً، وأيضــاً العمــل  ــا جميع ــي تحــدق بن األخطــار الت

ــة  ــركة ملناهض ــراتيجيات مش ــع اس ــل وض ــن أج م

ــات التــي تســتهدف مســتقبلنا،  مثــل هــذه االتفاقي

فالعاقــة االســراتيجيّة بــن الشــعوب واملكّونــات 

مصرييـّـة جــداً وعــدم إهــامل مبــدأ الدفــاع املــرشوع 

ــم وإعــداد هــذه القــوة باســتمرار  واملشــرك وتنظي

للقيــام بحاميــة املنطقــة وشــعوبها، مبــا أنـّـه ال توجــد 

ضامنــات دســتوريّة ودوليّــة أو تســوية سياســيّة، 

ولنعمــَل جميعــاً عــى تحقيــق الحــل الســيايّس 

ــا إىل  ــه أن يوقــف هــدر الدمــاء ويوصلن الــذي ميكن

ــد. ــا مــن جدي ــاِء وطنن ــدأ معــاً يف بن ــرِّ األمــان لنب ب
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قراءة يف تداعيات أبرز أحداث وتطورات عام 2022 عىل األزمة السورية
ــرز  ــرا مطــوالً  حــول اب ــات  تقري ــرات للدراس ــز الف ــّد مرك  اع

ــة الســورية خــال  ــي شــهدتها األزم التطــورات واالحــداث الت

عــام 2022، مشــرياً إىل تداعيــات هــذه التطــورات عــى املنطقــة  

واملشــهد الســوري بشــكل عــام.

 يف هــذا التقريــر ســنتطرق إىل بعــض مــن تلــك االحــداث 

والتطــورات:

ــق،  ــوح يف األف ــل يل ــدون ح ــورية ب ــة الس ــتمرار األزم ــع اس م

مــن  العديــد   ،2022 عــام  خــال  الســوري  امللــف  شــهد 

األحــداث واملتغــريات، عــى املســتويات السياســية والعســكرية 

ــة،  ــة والدولي ــداث اإلقليمي ــا باألح ــة تأثره ــة؛ نتيج واالقتصادي

واالحتجاجــات  األوكرانية-الروســية،  الحــرب  رأســها  وعــى 

اإليرانيــة، وقــرب االنتخابــات الرئاســية الركيــة؛ والتــي كان لهــا 

تداعيــات –مبــارشة، وغــري مبــارشة- عــى الجغرافيــا الســورية، 

ــية. ــيطرة رئيس ــق س ــة مناط ــاً إىل ثاث ــمة فعلي املنقس

كل تلــك األحــداث – مجتمعــًة – كان لهــا بشــكل عــام تأثــريات 

ســلبية، عمقــت األزمــة الســورية، وزادت مــن تعقيدهــا، 

باإلضافــة إىل انهيــار غــري مســبوق للــرية الســورية. ولكــن 

يف الوقــت نفســه كشــفت التطــورات يف عــام 2022 بعــض 

ــة  ــة املتدخل ــة والدولي ــوى اإلقليمي اســراتيجيات سياســات الق

يف الشــأن الســوري بشــكل أكــرث وضوحــاً مــن األعــوام الســابقة، 

وخاصــة املوقــف األمريــي الــذي يبــدو أنــه عــازم عــى البقــاء 

ــة. ــل يف ســوريا واملنطق ــد طوي ألم

ــك  ــرز تل ــى أب ــوء ع ــليط الض ــنحاول تس ــف س ــذا املل ويف ه

األحــداث واملتغــريات التــي شــهدتها ســوريا خــال عــام 2022، 

ــة  ــة الســورية مــن كاف ومــدى تأثريهــا عــى األوضــاع الداخلي

النواحــي.

أوالً- الحرب األوكرانية وتأثرياتها عىل امللف السوري

بعــد شــن روســيا الحــرب عــى أوكرانيــا يف 24 شــباط/ فربايــر 

تأييدهــم  عــن  الســوري  النظــام  مســؤولو  أعــرب   ،2022

للعمليــة العســكرية الروســية، معتربيــن أنهــا مبنزلــة “تصحيــح 

ــب الجيــش  ــال إىل جان ــن للقت ــخ”، وســّهلوا ســفر مقاتل للتاري

الــرويس، بوصفــه “رد جميــل” للجيــش الــذي ســاعدهم يف 

هزميــة املعارضــة. وعــى الرغــم مــن حامســة النظــام لحــرب 

الرئيــس الــرويس فادميــري بوتــن، ســواًء عــى الصعيــد الســيايس 

أم اإلعامــي، فــإن ذلــك مل مينــع حكومــة النظــام مــن التحســب 

ــًا،  ــش أص ــوري، املنكم ــاد الس ــى االقتص ــلبية ع ــا الس آلثاره

ــهم  ــل يف أن تس ــد يأم ــار األس ــام بش ــس النظ ــن كان رئي يف ح

الحــرب يف أوكرانيــا يف توســيع هامــش مناوراتــه السياســية 

ــة  ــه تجــاه القــوى الدولي ــادة خيارات ــه زي ــة، وتتيــح ل واإلقليمي

واإلقليميــة، فضــًا عــن أن موســكو ســتكون مضطــرة إىل 

زيــادة اعتامدهــا عليــه، يك تتمكــن مــن االحتفــاظ بنفوذهــا يف 

منطقــة حيويــة، وســط املواجهــة مــع الغــرب بقيــادة الواليــات 

املتحــدة.

وبعــد أكــرث مــن ١0 أشــهر عــى انــدالع القتــال، ال تــزال تتضــح 

جملــة مــن التداعيــات األوســع للحــرب يف أوكرانيــا عى ســوريا، 

مثــل: تراجــع اهتــامم املجتمــع الــدويل بالحــل الســيايس لألزمــة 

الســورية، وتصاعــد حــدة حــرب الظــل اإليرانيــة – اإلرسائيليــة 

عــى األرض الســورية، وســط “غضــب” موســكو مــن املوقــف 

اإلرسائيــي حيــال أوكرانيــا و”إدانتهــا” املســتجدة للغــارات 

ــة والســورية، وتباطــؤ زخــم  ــع اإليراني ــى املواق ــة ع اإلرسائيلي

االندفاعــة العربيــة لتطبيــع العاقــات مــع النظــام، ريثــام 

تتبلــور مامــح املواجهــة الروســية – األمريكيــة يف أوروبــا، 

واحتــامل انتقــال رشاراتهــا إىل ســوريا، وتقلـّـص احتــامالت متديد 

اآلليــة الدوليــة للمســاعدات اإلنســانية عــرب الحــدود مبوجــب 

قــرار مجلــس األمــن رقــم 2585 )202١(. وأخــرياً، مســارعة 

ــاح  ــة لخيارهــم يف االنفت ــة عميق ــن إىل إجــراء مراجع األوروبي

املتــدّرج عــى النظــام، الــذي بــات يُنظــر إليــه -أوروبيــاً- عــى 

ــداد لروســيا”. ــه “امت أن

مــن جهــة أخــرى، إن التحــرك الرسيــع واملوحــد ألوروبــا 

وحلــف الناتــو، شــّكل ضغطــاً للحيلولــة دون التمــدد الرويس يف 

أوكرانيــا، مــن خــال فــرض العقوبــات عــى روســيا واإلجــراءات 

العديــدة األخــرى، التــي مــن شــأنها إضعــاف النفــوذ الــرويس 

يف أماكــن تواجــده، ومنهــا ســوريا. حيــث بــدأ الــروس بشــكل 

فعــي باالنســحاب مــن بعــض املواقــع يف ســوريا، مثــل ســحبهم 

لعــرش طائــرات حربيــة مــن “قاعــدة حميميــم”، وأيضــاً عنــارص 

ــر  ــزة يف مناطــق أخــرى مــن ســوريا، األم ــم املتمرك مــن قواته

الــذي ســينعكس أيضــاً عــى إضعــاف النظــام الســوري، يف 

غيــاب وانشــغال حليفــه الرئيــي عنــه، ال بــل وســيتيح  التمــدد 

ــراين يف األرايض الســورية أكــرث مــن ذي قبــل. اإلي

ومــام ال شــك فيــه، أن امللــف الســوري مــا زال رهينــاً للنزاعــات 

الدوليــة واإلقليميــة، وأن الحــل الســيايس ســيبقى معلقــاً تبعــاً 

ملصالــح هــذه الــدول، التــي تتأرجــح وفقــاً لحالــة التفاهــامت 

ــاً  ــوري، وأيض ــف الس ــة يف املل ــدول الفاعل ــن ال ــات ب والتوافق

ــا ملــآالت الــرصاع الرويس-األوكــراين، ومــدى قــدرة  ســتظل رهًن

ــام  ــارات تفاعاته ــل مس ــى فص ــيا ع ــدة وروس ــات املتح الوالي

ــا أو يف الــرشق األوســط. عــن بعضهــا البعــض، ســواًء يف أوروب

ــق  ــع دمش ــارب م ــاب التق ــتوى خط ــع مس ــا ترف ــاً- تركي ثاني

خــال 2022

أطلقــت تركيــا، خــال عــام 2022، إشــارات جديــدة عــى 

توجههــا للمصالحــة مــع دمشــق، والــذي تطــور مؤخــراً لعقــد 

ــوري  ــويغو، والس ــريغي ش ــرويس س ــاع ال ــوزراء الدف ــامع ل اجت

عــي محمــود عبــاس، والــريك خلــويص أكار، بجانــب القيــادات 

األمنيــة لركيــا وســوريا يف العاصمــة الروســية موســكو، بتاريــخ 

28 ديســمرب/كانون األول 2022، والــذي جــاء بالتزامــن مــع 

زيــادة تركيــا لتهديداتهــا وهجامتهــا لشــامل رشق ســوريا. 

إال أنــه مل تصــل تركيــا حتــى اآلن إىل تحقيــق مــا تطمــح 

ــات  ــع سياس ــا م ــبب تضاربه ــات، بس ــذه السياس ــن ه ــه م إلي

واســراتيجيات القــوى الفاعلــة يف امللــف الســوري، كأمــريكا 

الســوري  النظــام  ثقــة  عــدم  وبســبب  وإيــران،  وروســيا 

بالحكومــة الركيــة، التــي تتجاهــل رشوط دمشــق األساســية يف 

التطبيــع، والتــي تتمحــور حــول رضورة االنســحاب الــريك مــن 

ــي  ــامت الت ــل والتنظي األرايض الســورية، والتخــي عــن الفصائ

ــة. ــات إرهابي ــق جامع ــا دمش تعتربه

االســتدارة الركيــة األخــرية تجــاه امللــف الســوري، ورفــع 

ــت  ــق، جعل ــع دمش ــع م ــول التطبي ــات ح ــتوى الترصيح مس

هيئــات املعارضــة الســورية يف حالــة تخبــط فيــام بينهــا بشــكل 

كبــري، إىل جانــب أن ترصيحــات تركيــا بشــأن إعــادة العاقــات 

ــة أن  ــريك رصاح ــس ال ــان الرئي ــورية، وإع ــة الس ــع الحكوم م

هــدف تركيــا ليــس إســقاط الرئيــس الســوري بشــار األســد عــن 

ــات  ــا وكيان ــن تركي ــة ب ــة فارق ــّكل نقط ــوريا، ش ــم يف س الحك

املعارضــة الســورية، التــي مل تخــِف مخاوفهــا مــن تخــي 

تركيــا عنهــا، عــى غــرار مــا فعلــت مــع جامعــة اإلخــوان، بعــد 

إعــادة عاقاتهــا مــع دول الخليــج، والتقــارب مــع مــرص، فــكل 

ــورية  ــق الس ــهدتها املناط ــي ش ــات الت ــرات واالحتجاج املظاه

ــا  ــت له ــي دع ــة، الت ــاً للمصالح ــت رفض ــي خرج ــة، الت املحتل

ــادات  ــل قي ــن قب ــض م ــر بتحري ــكل أو بآخ ــت بش ــا، كان تركي

املعارضــة والفصائــل، التــي باتــت تخــى عــى مصريهــا، بعــد 

االســتدارة الركيــة صــوب دمشــق، ولخشــيتها مــن أن تبيعهــم 

ــا ضمــن إحــدى صفقاتهــا مــع روســيا والنظــام الســوري،  تركي

ــول  ــع حل ــه م ــو أجل ــات يستشــعر بدن ــان ب خاصــة أن أردوغ

انتخابــات 2023، نتيجــة تكتــل املعارضــة الداخليــة ضــده، 

وســخط أمــريكا والــدول الغربيــة مــن سياســاته، ومبــا أن 

األولويــة لديــه باتــت بقــاؤه يف الســلطة بــأي شــكل كان، لــذا 

فإنــه لــن يتــواىن عــن تقديــم كل مــا ميلــك مــن أوراق للبقــاء يف 

الســلطة لــدورة جديــدة، ويبــدو أنــه ســحب ورقــة “املعارضــة 

الســورية” وســريمي بهــا عــى طاولــة روســيا والنظــام الســوري، 

مقابــل تعهــد النظــام باســتعادة كافــة الاجئــن الســورين مــن 

ــع  ــاون م ــرد، والتع ــوق للك ــأي حق ــراف ب ــدم االع ــا، وع تركي

االســتخبارات الركيــة ملحاربــة اإلدارة الذاتيــة، وإعــادة ســيطرة 

النظــام عــى شــامل رشق ســوريا.

ــة، ميكــن ماحظــة عــدة  وبالنظــر إىل آخــر التطــورات امليداني

مــؤرشات بــأن تركيــا تحــاول بالفعــل رفــع عاقاتها إىل املســتوى 

الدبلومــايس مــع دمشــق لتحقيــق األهــداف املذكــورة ســابقا، 

ومــن بــن تلــك املعطيــات:

١- إعــادة هيكلــة وتوحيــد الفصائــل: اتخــذت تركيــا إجــراءات 

جديــدة يف مناطــق ســيطرتها شــامل ســوريا، وأبرزهــا الضغــط 

رافضــة  كانــت  التــي  الوطنــي”  “الجيــش  فصائــل  عــى 

ــا  ــع تركي ــذي دف ــر ال ــق. األم ــع دمش ــع م ــة والتطبي للمصالح

ــل  ــك الفصائ ــار تل ــر الشــام” إىل إجب ــة تحري وعــرب عصــا “هيئ

عــى الرضــوخ للمطالــب الركيــة، حيــث ســمحت تركيــا خــال 

شــهر أكتوبــر 2022 لـ”هيئــة تحريــر الشــام” الدخــول إىل 

مدينــة عفريــن وطــرد فصائــل الفيلــق الثالــث منهــا، والتهديــد 

ــل  ــل. لتتدخ ــيطرة الفصائ ــق س ــوم مناط ــى عم ــيطرة ع بالس

ــري  ــذا يش ــدم، وه ــن التق ــة” ع ــف “الهيئ ــا وتوق ــا تركي بعده

إىل أن تلــك األحــداث كانــت مبثابــة ســيناريو مــن قبــل تركيــا، 

لرتيــب وتهيئــة الظــروف للعــودة إىل الحديــث عــن املصالحــة. 

والــذي يؤكــد ذلــك، هــو مــا متّخــض عــن االجتــامع األخــري الذي 

ــاب  ــل يف غــازي عنت ــراك لقــادة الفصائ عقــده املســؤولون األت

الركيــة.  فقــد طلــب األتــراك يف االجتــامع “إنهــاء جميــع 

التشــكيات العســكرية املوجــودة حاليــاً، وحــل الفصائــل 

الصغــرية، وااللتــزام بالعمــل فقــط ضمــن الفيالــق العســكرية 

ــي الســوري. ــش الوطن ــوام الجي ــي هــي ق ــة، والت الثاث

2- الحديــث الــريك عــن العــودة الطوعيــة لاجئــن الســورين: 

ال يخفــى أن مــن أهــم أهــداف تركيــا مــن التصالــح مــع 

دمشــق، هــو حــل مشــكلة الاجئــن الســورين يف تركيــا، ويبــدو 

ــاك تطــورات عــى املســتوى االســتخبارايت بــن البلديــن  أن هن

ــط  ــذا املخط ــدو أن ه ــن يب ــورين، ولك ــن الس ــادة الاجئ إلع

الــريك ال يســري نحــو التحقيــق؛ ألن الــدول األوروبيــة مل تدعــم 

تركيــا يف مخطــط توطــن الاجئــن يف املســتوطنات التــي 

أنشــأتها يف شــامل ســوريا، باإلضافــة إىل ضغوطــات املنظــامت 

ــريك  ــت املخطــط ال ــي وصف ــة، الت ــة والدولي ــة املحلي الحقوقي

ــات  ــا أجــربت الجه ــري الدميغــرايف، وهــذا م ــه يهــدف للتغي بأن

املمولــة لتلــك املشــاريع ومــن بينهــا الكويــت إليقــاف مشــاريع 

ــي كانــت متــول وتــرشف  ــات الت اإلنشــاء للمنظــامت والجمعي

ــاء املســتوطنات. عــى بن

3- ازديــاد اســتهداف املســرّيات الركيــة للقيــادات الكرديــة: يف 

ــي جــرى  ــة”، الت ــة “أضن تطــور آخــر، يشــري إىل دخــول اتفاقي

تعديلهــا مــن قبــل روســيا بــن أنقــرة ودمشــق حيــز التنفيــذ، 

والتــي تســمح للمســريات الركيــة بالتوغــل داخــل األرايض 

ــق  ــر، ورضب مناط ــو م ــن 30 كيل ــد ع ــافة تزي ــوري ملس الس

يف  واإلداريــة  القياديــة  والشــخصيات  ســوريا،  شــامل رشق 

املنطقــة، وهــذا يؤكــد أن التعــاون االســتخبارايت بــن البلديــن 

وصــل إىل مســتويات متقدمــة، باعتبــار أن كل مــن تركيــا 

ــة  ــوع محارب ــام يف موض ــع مصالحه ــوري يتقاط ــام الس والنظ

قســد واإلدارة الذاتيــة، ولكــن إمكانيــة رفــع االتصــاالت إىل 

املســتوى الدبلومــايس الزال متعــرثاً، بدليــل رفــض الرئيــس 

الســوري بشــار األســد اللقــاء مــع الرئيــس الــريك رجــب طيــب 

أردغــان رغــم الوســاطة الروســية، إلدراكــه أن أردوغــان يهــدف 

إىل اســتخدام هــذا اللقــاء ضمــن دعايتــه االنتخابيــة، وال ميلــك 

ــورية. ــألرايض الس ــه ل ــاء احتال ــة يف إنه جدي

أبرز العراقيل أمام التطبيع بني أنقرة ودمشق

ــه  ــري إىل توج ــي تش ــات الت ــل واملعطي ــك العوام ــم كل تل رغ

العاقــات بــن تركيــا ودمشــق إىل التطبيــع، إال أن هــذا املســار 

ال يخلــو مــن التعقيــدات. ال ســيام أن تركيــا تحتــل أجــزاء 

واســعة مــن شــامل ســوريا، وهــي املناطــق التــي تنتــرش فيهــا 

ــا  ــط أيض ــة ترتب ــامية متطرف ــرى إس ــا وأخ ــة له ــل موالي فصائ

ــام  ــع أول رشط للنظ ــارض م ــذا يتع ــا، وه ــع تركي ــات م بعاق

ــول  ــوريا لقب ــن س ــريك م ــحاب ال ــي إىل االنس ــوري الداع الس

ــل. ــكل كام ــات بش ــع العاق تطبي

ــادة  ــتوى ق ــى مس ــوار ع ــاك ح ــون هن ــن أن يك ــه ال ميك ألن

البلديــن عــى املــدى القريــب، إذا مل تنســحب القــوات الركيــة 

ــع  ــارش م ــوار مب ــح ح ــا فت ــق ال ميكنه ــوريا، ألن دمش ــن س م

تركيــا، والتعهــد بحاميــة الحــدود مــع تركيــا، أو إعــادة الاجئــن 

الســورين، فيــام غالبيــة الحــدود بــن البلديــن هــي باألســاس 

محتلــة مــن ِقبــل تركيــا، فــإذا كان املطلــوب مــن دمشــق تســلم 

مســؤولية الحــدود مــع تركيــا، كواجــب أي حكومــة تجــاه 

ــع  ــدود م ــاً، فالح ــون مجزئ ــزام ال يك ــذا االلت ــإن ه ــا، ف جريانه

تركيــا تبــدأ مــن محافظــة الاذقيــة وحتــى محافظــة الحســكة، 

ــا للحكومــة  ــي تحتله وعــى أنقــرة تســليم كامــل الحــدود الت

الســورية.

باإلضافــة إىل تعقيــدات ملــف تواجــد “هيئــة تحريــر الشــام” 

ــى  ــرض ع ــد يف ــب، وهــذا ق ــم إرهــايب يف إدل ــة كتنظي املصنف

تركيــا إمــا ترحيــل “الهيئــة” مــن إدلــب ملناطــق أخــرى شــامل 

ســوريا، ودمجهــا مــع الهيكليــة الجديــدة التــي تنــوي تشــكيلها 

للفصائــل، وتكــون “الهيئــة” هــي املتحكمــة فيهــا بشــكل 

ــام  ــيا والنظ ــامح لروس ــب والس ــن إدل ــي ع ــي، أو التخ ضمن

ــا. باجتياحه

ــات األخــرى يف مســار التطبيــع؛ هــو املواقــف  ومــن املعوق

الدوليــة، وخاصــة األمريكيــة والغربيــة التــي تعــارض أي تطبيــع 

بــن تركيــا ودمشــق، وقــد تفــرض عقوبــات عــى تركيــا يف حــال 

أرصت عــى التطبيــع، قبــل إيجــاد حــل ســيايس أممــي للملــف 

الســوري.

النتيجة

مبوجــب تلــك املعطيــات، مــن املســتبعد أن يكــون هنــاك 

تطبيــع بــن دمشــق وأنقــرة، قبــل إقــرار جــدول زمنــي وآليــة 

محــددة لســحب تركيــا قواتهــا مــن األرايض الســورية، وايقــاف 

دعمهــا للمعارضــة املســلحة والجامعــات الجهاديــة عــى أقــل 

تقديــر. فاالنســحاب ســيكون ضامنــة اللتــزام تركيــا باالتفاقيــات 

الجديــدة مــع دمشــق إن حصلــت، ولكــن املــؤرشات تشــري إىل 

أن تركيــا ال تبــدي أي نيــة لانســحاب، وهــي ترغــب يف إبقــاء 

توزيــع الســيطرة عــى الوضــع الحــايل، واالتفــاق مــع دمشــق 

حــول ملفــن رئيســين، هــام محاربــة الكــرد، وإعــادة الاجئــن 

إىل ســوريا، عــرب العاقــات االســتخباراتية بــن الدولتــن، بــدون 

ــن يف  ــادة البلدي ــن ق ــارشة ب ــاءات مب ــراء لق ــول إىل إج الوص

الوقــت الراهــن، ولكــن مخططــات أردوغــان هــذه باتــت 

مفضوحــة، بســبب سياســاته االلتوائيــة والرباغامتيــة املفرطــة، 

وتحوالتهــا الجذريــة، لــذا ال ميكــن لدمشــق الوثــوق بسياســات 

ــن  ــا لهذي ــق تركي ــدون تحقي ــه ب ــق أن ــان، إلدراك دمش أردوغ

الرشطــن، ال ميكــن قطــع يدهــا عــن ســوريا، والنظــر إىل تركيــا 

كدولــة جــارة.

ــري مــن  ــاك الكث ــة، فهن ــا للظــروف املوضوعي ــا نظرن إذا م

ــرة  ــن أنق ــات ب ــودة العاق ــد أن ع ــي تؤك ــات الت املعطي

ــة القضــاء  ــن يصــل ملرحل ــت الراهــن ل ودمشــق يف الوق

ــة يف  ــن املعادل ــرياً م ــري كث ــن يغ ــة، ول ــى اإلدارة الذاتي ع

ــباب: ــدة أس ــك لع ــوريا، وذل ــامل رشق س ش
ــق  ــادة دمش ــة، وإع ــى اإلدارة الذاتي ــاء ع ــرار القض أوالً: إن ق

الســيطرة عــى شــامل ورشق ســوريا ليــس بيــد دمشــق، 

حتــى تتعهــد لركيــا – يف حــال التطبيــع – بذلــك. فلــو كانــت 

دمشــق قــادرة عــى فعــل ذلــك لفعلتــه حتــى بــدون التصالــح 

ــاً  ــا يوم ــع مل يتوقف ــدون التطبي ــان ب ــم أن الطرف ــا، ث ــع تركي م

ــايل  ــة، وبالت ــة اإلدارة الذاتي ــارش ملحارب ــري املب ــاون غ ــن التع ع

فالتطبيــع لــن يغــرّي شــيئاً مــن املعادلــة، خاصــة مــع اســتمرار 

ــة. ــدة يف املنطق ــات املتح ــف والوالي ــود التحال وج

ثانيــاً: إن مصــري حكومــة األســد ال زال معلقــاً، ومل يجــِر االعراف 

الرســمي بهــا، ال عربيــاً وال غربيــاً، وكل محــاوالت بعــض الــدول 

ــا  ــران، وإعادته ــن إي ــن حض ــالها م ــة النتش ــة والعربي الخليجي

ملحيطهــا العــريب، مقابــل إعــادة تعويــم األســد، بــاءت بالفشــل، 

ألن األســد مل يجــِر أي تغيــري يف عاقاتــه مــع إيــران. مــا يعنــي 

أنــه حتــى وإن متكنــت تركيــا مــن التطبيــع الكامــل مــع 

دمشــق، فهــذا ال يعنــي أن النظــام الســوري تجــاوز خطــر 

ــع  ــا م ــح تركي ــد تصال ــد يزي ــك، ق ــس ذل ــى عك ــه. وع رحيل

ــة  ــى حكوم ــة ع ــة والغربي ــودة الضغوطــات العربي ــام ع النظ

ــه. ــة برحيل ــد، واملطالب األس

ثالثــاً- الهجــات واالنتهــاكات الرتكيــة يف شــال رشق 

ســوريا خــال 2022

ــه اآلالف  ــريك وفصائل ــال ال ــب االحت ــام 2022، ارتك ــال ع خ

مــن االنتهــاكات بحــّق مناطــق شــامل ورشق ســوريا وســكانها، 

ــة  ــن الناحي ــة ورضراً م ــرث دموي ــام األك ــرب هــذا الع ــث يعت حي

املاديــة والجســدية عــى الســكان، بعــد الغــزو الــريك ملنطقتــي 

تــل أبيــض ورسيــه كانيــه \ رأس العــن عــام 20١٩. حيــث 

ــة خــال عــام 2022:   ــاكات الركي ــغ عــدد الهجــامت واالنته بل

ــات املركــز اإلعامــي لقــوات  ١٧,5٩٦ انتهــاكاً بحســب إحصائي

ســوريا الدميقراطيــة، واســتخدم االحتــال الــريك يف هــذه 

ــرية  ــرات املس ــة، الطائ ــرات الحربي ــب الطائ ــامت إىل جان الهج

واملدفعيــة والدبابــات، وألحقــت أرضاراً كبــرية بالبنيــة التحتيــة، 

مهــدداً  واملــزارع،  الطرقــات  وكذلــك  الســكنية  واملناطــق 

ــة إنســانية، وال ســيام  ــح وواضــح بإحــداث كارث وبشــكل رصي

ــة  ــة الحربي ــتمر لآلل ــف املس ــع والقص ــري الواس ــّل التدم يف ظ

ــال. لاحت

ــرات للدراســات  ــز الف ــل مرك ــن قب ــد م ــر املع ويبحــث التقري

يف عــدة قضايــا وتطــورات أخــرى كـــ )عمليــات قــوات ســوريا 

ــات  ــش يف 2022، االحتجاج ــد داع ــف ض ــة والتحال الدميقراطي

يف إيــران وتداعياتهــا عــى امللــف الســوري،  انهيــار اللــرية 

الســورية وتوقعــات أن تكــون 2023 هــي األصعــب اقتصاديــاً، 

األرايض  عــى   2022 عــام  خــال  اإلرسائيــل  والهجــامت  

الســورية(.

  املصدر/ مركز الفرات للدراسات  
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ــن  ــا ب ــعوب بثه ــداء الش ــد أع ــي يري ــن الت ــة الف ، ومواجه

املكونــات، وكــذا تفعيــل نشــاط الحــزب الرامــي إىل تعزيــز 

ــوريا،  ــامل ورشق س ــا وش ــة يف روج آف املكتســبات املتحقق

ــرشوع اإلدارة  ــص مب ــي ترب ــدات الت ــة التهدي ــال كاف وإفش

الذاتيــة كمــرشوع لحــل القضيــة الســورية وعمــوم القضايــا 

ــة. ــة الكردي ــا القضي ــة يف مقدمته الدميقراطي

أمــا عــى صعيــد الوضــع الســيايس، فقــد أكــد االجتــامع عــى 

أن الرصاعــات واألزمــات التــي يعيشــها العــامل تعــد نتيجــة 

ــرب  ــا. والح ــد ذاته ــاملية بح ــة الرأس ــها الحداث ــة تعيش أزم

العامليــة الثالثــة التــي نشــهدها اللحظــة هــي إفــرازات هــذه 

ــة  ــاب الليربالي ــن أقط ــا رصاع ب ــاز بأنه ــي متت ــات الت الرصاع

بــن  ألنهــا  أيديولوجــي  غــري  وهــو  نفســها  املتوحشــة 

ــة الرأســاملية  ــا الحداث ــي صنعته ــة الت ــدول القومي ــغ ال صي

نفســها، والتــي ســوف تجلــب معهــا العديــد مــن املتغــريات 

ــف  ــي تختل ــدة، الت ــات الجدي ــاب والتحالف ــكيل األقط وتش

يف خصوصيتهــا وأبعادهــا عــن الحربــن العامليتــن األوىل 

والثانيــة، وســتكون حربــاً طويلــة املــدى ال يوجــد فيهــا 

مــكان للقــوى املحايــدة. كــام أن اســتمرار األزمــة الســورية 

ــوري  ــف الس ــهد املل ــد ش ــق، وق ــوح يف األف ــل يل ــدون ح ب

خــال عــام 2022، العديــد مــن األحــداث واملتغــريات، عــى 

املســتويات السياســية والعســكرية واالقتصاديــة؛ نتيجــة 

تأثرهــا باألحــداث اإلقليميــة والدوليــة، وعــى رأســها الحــرب 

واقــراب  اإليرانيــة،  واالحتجاجــات  األوكرانية-الروســية، 

االنتخابــات الرئاســية الركيــة؛ والتــي كان لهــا تداعيــات 

مبــارشة عــى الجغرافيــا الســورية املنقســمة فعليــاً إىل ثاثــة 

ــأن  ــول ب ــن الق ــه ميك ــا فإن ــية. وهن ــيطرة رئيس ــق س مناط

بدايــة العــام الجديــد 2023 ميكــن اعتبــاره عــى أنــه ميثــل 

منتصــف املســافة التــي قطعتهــا مختلــف أطــراف الــرصاع 

ــر  ــة، نتأث ــها اللحظ ــي نعيش ــة الت ــة الثالث ــرب العاملي يف الح

ــا أصحــاب اســراتيجية ومــرشوع.  ــا باعتبارن ــر فيه ــا ونؤث به

وأنهــا تنتقــل لتغــدو أكــرث توســعاً، وتتعمــق أكــرث مــن خــال 

ــن جــدد مل يعــد باســتطاعتهم الوقــوف عــى  انضــامم العب

الحيــاد. كــام سيتّســم العــام الجديــد بتشــكيل جبهــات متتــاز 

بالوضــوح، أي تشــكيل بدايــة األقطــاب يف عــامل متعــدد 

ــة الواحــدة. ويف حــال اندلعــت  ــدالً مــن القطبي ــة، ب القطبي

ــرى.  ــا أخ ــة أوكراني ــتكون مبثاب ــن فس ــوان والص ــة تاي جبه

ــخن  ــران تتس ــاحة إي ــل س ــج يف جع ــد املربم ــة للتمهي إضاف

وفــق أجنــدات معينــة تفرضهــا قواعــد اللعبــة لنظــام 

ــأن مشــهد التموقعــات  ــامع ب ــة. ورأى االجت ــة العاملي الهيمن

ــام  ــه ك ــتمرار ب ــة االس ــن الصعوب ــذي انقــىض م بالشــكل ال

كان يف املــايض.

تنحــو  الجديــدة  العامليــة  الحــرب  بــأن  االجتــامع  أكــد 

ــاه  لتكــون غايتهــا األساســية التحكــم مبلفــات الطاقــة، واملي

ــا. وهــي  ومســائل التقنيــة، والســباق مــن أجــل التكنولوجي

ــطو  ــة والس ــاخ والحري ــد املن ــة وض ــد الدميقراطي ــرب ض ح

ــإن  ــة ف ــذه املعادل ــا. ويف ه ــعوب ومقدراته ــى إرادة الش ع

ــال  ــام يف املث ــدويل ك ــع ال ــط بالوض ــي مرتب ــع اإلقليم الوض

التعصــب  عــى  القامئــة  سياســاتها  تعــد  الــذي  الــريك، 

الدينــي والقومــي ،تعيــش وضعــاً ســيئاً ورصاعــاً مــع أغلــب 

بلــدان املنطقــة عــى أســاس تســييد العــامل الســني أو عــى 

ــق  ــرصاع وف ــي؛ ليأخــذ ال ــي أو الطائف ــرصاع الدين أســاس ال

ــه  ــت نقــرب في ــدة يف وق ــة الجدي ــة مــرشوع العثامني غائي

ــوزان التــي قســمت  ــة ل ــة األوىل التفاقي مــن الذكــرى املئوي

ــذي نشــهده، ضمــن  ــأزوم ال ــا بالشــكل امل ــة وجزأته املنطق

هــذا املشــهد فــإن هنــاك العديــد مــن القــوى الدميقراطيــة 

ــات  ــة تحالف ــا وإقام ــب تنظيمه ــن يتطل ــامل ولك ــول الع ح

ــا. معه

ــه كــام الوضــع  ــامع الوضــع الكردســتاين عــى أن ــم االجت قيّ

ــام  ــة وضعه ــوى الهيمن ــي ق ــي تبغ ــة الت ــدول العربي يف ال

تحــت الســيطرة والتحكــم بالقضيــة الكرديــة، واســتخدامها 

كورقــة تبتــز بهــا األنظمــة االســتبدادية يف املنطقــة. ويتجــه 

الوضــع الكــردي ضمــن هــذه التطــورات ضمــن مرشوعــن 

ــال  ــة االحت ــن حال ــة ضم ــة البدائي ــرشوع القومي ــن. م اثن

ــر  ــيعه وآخ ــتان، وتوس ــوري كردس ــن باش ــق م ــريك ملناط ال

يتمثــل مبــرشوع الحداثــة الدميقراطيــة بريــادة حركــة حريــة 

كردســتان. وينظــر إىل الكــرد عــى أنهــم النقطــة األضعــف 

بــن العديــد مــن الاعبــن؛ لكنــه يعــد مبثابــة بيضــة القبــان 

والطــرف األكــرث تأثــرياً يف صناعــة األطــراف القويــة، وخاصــة 

يف باكــوري كردســتان وتركيــا، وســوريا وإيــران والعــراق 

االجتــامع  شــدد  املضــامر  هــذا  ويف  املنطقــة.  وعمــوم 

بــرورة التوقــف مبســؤولية عنــد سياســة العزلــة املفروضــة 

عــى القائــد أوجــان، والسياســة املمنهجــة ضــد حركــة 

حريــة كردســتان، وضــد املكتســبات املتحققــة يف شــامل 

ورشق ســوريا، وبــأن مقاومــة العــرص متمثلــة بفكــر القائــد 

ــن  ــخ األم ــل يرس ــة كح ــة الدميقراطي ــل باألم ــان املتمث أوج

ــة. ــتقرار يف املنطق واالس

ــة  ــكرية الجوي ــة العس ــأن العملي ــون، ب ــم املجتمع ــام قي ك

الركيــة ضــد الكــرد وعمــوم شــعوب شــامل ورشق وســوريا، 

قــد ســاهم بهــا جميــع املتدخلــن يف الوضــع الســوري رغــم 

اختــاف أو تناقــض أجنداتهــم التــي ســببت حتــى اللحظــة 

بتأخــري أو عــدم إمكانيــة القيــام بــأي عمليــة عســكرية 

بريــة. ورأى بــأن تركيــا ســتبذل كل مــا بوســعها لشــن 

عمليــة عســكرية محــدودة قبيــل انتخاباتهــا العامــة يف 

تركيــا، وعليــه فإنــه مــن املهــم مقاربــة وفــق مبــدأ الحــرب 

ــة  ــة الوطني ــر الجبه ــل ذايت، وتطوي ــة كعام ــعبية الثوري الش

ــا  ــتترر مبجمله ــي س ــة، الت ــة الســورية والكردي الدميقراطي

يف حــال شــّنت الفاشــية الركيــة عمليتهــا. ويجــب يف الوقــت 

نفســه املقاربــة الواقعيــة مــن التقــارب، واإلعــان عــن 

ــة روســيا يف موســكو  ــوزاري الــريك الســوري برعاي اللقــاء ال

ــه  وعــّده لقــاءاً ال يخــدم الحــل الدميقراطــي الســوري، وبأن

الخطــوة ضــد الســيادة الســورية، وبــأن مــا تســمى اتفاقيــة 

أضنــة كانــت باألســاس ضــد شــعب ســوريا، ومــن الــرورة 

الوطنيــة رفضهــا ورفــض كل محاولــة إحيــاء لهــا، وأنــه يجــب 

ــال كل  ــاس إفش ــى أس ــي ع ــا الدميقراط ــتمر بنضالن أن نس

ــة  ــق خاصي ــة وف ــرشوع اإلدارة الذاتي ــتهدف م ــط يس مخط

ــزز  ــا يع ــراف مب ــع األط ــع جمي ــة م ــث، واملرون ــط الثال الخ

مكتســبات ثــورة الشــعوب يف روج آفــا، وشــامل ســوريا. 

ــتمرار  ــى رضورة اس ــدم- ع ــا تق ــم م ــامع –رغ ــز االجت ورك

الحــوار مــع الســلطة يف دمشــق، ويف الوقــت نفســه إفشــال 

جميــع املخططــات الهدامــة، التــي تحــاك ضــد مناطــق 

اإلدارة الذاتيــة.

الدميقراطيــة  الجبهــة  تقويــة  بوجــوب  االجتــامع  ورأى 

ــي  ــر القوم ــاء يف املؤمت ــا أعض ــار أنن ــى اعتب ــتانية ع الكردس

الكردســتاين، كــام يجــب تعزيــز املزيــد مــن الخطــوات نحــو 

البعــد الســوري الوطنــي وعــى ســاحة الــرشق األوســط 

أحــزاب  مــع  التحالفــات  وتعزيــز  الدوليــة  واالشــراكية 

ــن  ــة. وم ــطية والعاملي ــرشق أوس ــة، وال ــة املحلي الدميقراطي

أجــل تعزيــز جميــع اســراتيجيات وقــرارات مؤمترنــا التاســع 

بخصــوص القضايــا املجتمعيــة. كــام تــم التأكيــد عــى رضورة 

ــن اإلدارة  ــال متك ــن خ ــادي م ــتوى االقتص ــامم باملس االهت

الذاتيــة عــى بنــاء اقتصــاد مجتمعــي يحقــق االكتفــاء 

ــذايت. ال

وقيّــم االجتــامع عاليــاً دور الشــبيبة الثــوري واملــرأة يف 

إنجــاح ثــورة الشــعوب يف شــامل ورشق ســوريا، وبأنــه يجــب 

ــات  ــا ونســج االتفاقي ــات الدبلوماســية لحزبن ــر العاق تطوي

ــق  ــة وف ــروح النضالي ــر ال ــائية وتطوي ــركات النس ــع الح م

شــعار jin jiyan azadî )جــن، جيــان، آزادي(، وتطويــر 

دور املــرأة يف السياســة الدميقراطيــة. ورضورة العمــل عــى 

تطويــر الدبلوماســية املجتمعيــة عــن طريــق عقــد اللقاءات، 

والعاقــات مــع الفئــات والفعاليــات املجتمعيــة يف املنطقــة.
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PYD املجلس العام لحزب االتحاد الدميقراطي

PYD ابرز القضايا التنظيمية والسياسية التي تناولها االجتاع االعتيادي الثاين للمجلس العام لحزب االتحاد الدميقراطي 

 مقاطعة الشهباء واحياء الشيخ مقصود واالرشفية  يف ظل حصار سلطات الحكومة السورية
ــي  ــة الشــهباء وحي ــق عــى مقاطع ــة دمشــق بحصارهــا الخان تســتمر حكوم

الشــيخ مقصــود واألرشفيــة يف مدينــة حلــب واتبــاع سياســة التجويــع املمنهــج 

ــاة مــن  ــذ شــهر آب مــن املــايض، ويف ظــل انعــدام أهــم مســلتزمات الحي من

محروقــات وأدويــة ومــواد غذائيــة، يعــاين األهــايل أصعــب الظــروف.

وتســبب الحصــار عــى حيــي الشــيخ مقصــود واألرشفيــة خــال األيــام املاضيــة، 

إىل وفــاة الطفلــن وســام ســيدو ذو الـــ 4 ســنوات وحســن عبداللــه كيبــار ذو 

الـــ ١٧ يومــاً نتيجــة الــربد بســبب فقــدان املحروقــات مــن الحيــن.

وحــذر املجلــس العــام لحيــي الشــيخ مقصــود واألرشفيــة، مرعــي الشــبي مــن 

ازديــاد الوفيــات نتيجــة فقــدان مــواد التدفئــة بســبب هــذا الحصــار،

كــام ألقــى الحصــار بظالــه عــى مختلــف مناحــي الحيــاة، إذ توقفــت مولدات 

ــاع  ــر القط ــام تأث ــوف، ك ــك الوق ــى وش ــت ع ــل أو بات ــن العم ــاء ع الكهرب

ــدات  ــة وتوقــف ســيارات اإلســعاف ومول ــر األدوي ــة عــدم توف الصحــي لناحي

املشــايف وخطــر ذلــك عــى مــرىض األمــراض املزمنــة وازديــاد إصابــة األطفــال 

بأمــراض الجهــاز التنفــي، إىل جانــب توقــف مشــاغل الخياطــة التــي باتــت 

الوحيــدة التــي توفــر فــرص عمــل للمواطنــن يســتطيعون مــن خالهــا توفــري 

ــا. احتياجاتهــم األساســية بالحــدود الدني

كــام أثــر الحصــار عــى املوســم الزراعــي، حيــث عــزف املزارعــون عــن زراعــة 

ــبب  ــة بس ــن الزراع ــروات ع ــو الخ ــف مزارع ــن توق ــة، يف ح األرايض املروي

عــدم وجــود املحروقــات والخشــية مــن الخســارة.

إىل ذلــك ارتفعــت أســعار املــواد الغذائيــة مــع ندرتهــا وفقــدان غالبيــة األنــواع 

مــن األســواق.

ــادة  ــام إب ــن: ســنكون أم ــم عفري ــس املشــرتك التحــاد املحامــني يف إقلي الرئي

ــتمر الحصــار ــة إذا اس جاعي

ــن،  ــم عفري ــن يف إقلي ــاد املحام ــرك إلتح ــس املش ــف الرئي ــياق، وص ويف الس

ــة. ــا أخاقي ــة دمشــق يف الحصــار بـــ ال ــى، سياســة حكوم ــل مصطف جربائي

وأشــار أن هــذا الحصــار يشــكل كارثــة إنســانية حقيقيــة بحــق األهــايل؛ مطالبــاً 

الصليــب األحمــر الــدويل القيــام بواجبــه األخاقي واإلنســاين.

ــة  ــار حكوم ــارئ وإجب ــامع ط ــد اجت ــدة بعق ــم املتح ــة األم ــب هيئ ــام طال ك

ــي الشــيخ مقصــود واألرشفيــة  دمشــق عــى فــك الحصــار املفــروض عــى حيّ

ومقاطعــة الشــهباء، مؤكــداً أنــه يف حــال اســتمر الحصــار فــأن ســكان املنطقــة 

ســكونون أمــام إبــادة جامعيــة.

الحصار يشكل تهديدا عىل حياة أكرث من 25 ألف طفل 

ــمية  ــراض املوس ــن األم ــهباء م ــة الش ــل يف مقاطع ــن 200 طف ــرث م ــاين أك يع

ــار  ــبب الحص ــك بس ــة وذل ــائل التدفئ ــدام وس ــة وانع ــدان األدوي ــة فق نتيج

املفــروض عــى املقاطعــة يــأيت ذلــك يف وقــت دعــت فيــه لجنــة شــلري لحاميــة 

ــة  ــار حكوم ــن حص ــال م ــاذ األطف ــرك وإنق ــة للتح ــات الحقوقي ــل الجه الطف

دمشــق.

تأثــر عــدد كبــري مــن األطفــال مــع دخــول فصــل الشــتاء يف ظــل عــدم توفــر 

ــى  ــق ع ــق الخان ــة دمش ــار حكوم ــبب حص ــة بس ــازوت التدفئ ــة وم األدوي

ــرب  ــكل أك ــن بش ــديدة متأثري ــمية ش ــراض موس ــة أم ــهباء مبوج ــة الش منطق

ــة  ــري الصحي ــة غ ــارس والتغذي ــربد الق ــبب ال ــك بس ــراض وذل ــة باألم باإلصاب

ونقــص الرعايــة، ناهيــك عــن حــرق املــواد الباســتيكية أثنــاء طهــي األطعمــة 

ــاه. وتســخن املي

ــاد  ــة الشــهباء ازدي ــن مبقاطع ــة شــهد مشــفى آفري ــة املاضي ــام القليل ويف األي

ــار  ــط افتق ــار، وس ــال الصغ ــد األطف ــات عن ــاب القصيب ــة بالته حــاالت اإلصاب

ــار. ــبب الحص ــة، بس ــتلزمات الطبي ــة واملس ــة لألدوي ــز الطبي ــفى واملراك املش

وحــول ذلــك أكــدت طبيبــة يف قســم األطفــال مبشــفى آفريــن رفضت الكشــف 

ــة  ــال يف املقاطع ــق أن األطف ــوات دمش ــوط ق ــن ضغ ــاً م ــمها خوف ــن اس ع

ــون عــى مــدار العــام مــن ثــاث موجــات شــديدة مــن مــرض التهــاب  يعان

ــع والصيــف. ــات وتســوء حالتهــم يف فصــل الشــتاء والربي األمعــاء والقصيب

ووفقــاً للطبيبــة فــأن قرابــة مائــة وخمســن طفــا طفــاً يراجــع املشــفى يوميــاً 

ــي تفاقمــت حدتهــا مــع الحصــار  ــة باألمــراض املوســمية والت بســبب باإلصاب

وانعــدام وســائل التدفئــة وشــددت عــى أن حيــاة األطفــال بالخطــر وطالبــت 

بوضــع حــد لسياســة التجويــع التــي تفرضهــا دمشــق والســامع بدخــول األدوية 

واملحروقــات واملــواد الغذائيــة بشــكل عاجــل.

ــاذ  ــرك وإنق ــة للتح ــات الحقوقي ــو الجه ــل تدع ــة الطف ــلري لحاي ــة ش لجن

ــق ــة دمش ــار حكوم ــن حص ــال م األطف

ــى  ــروض ع ــار املف ــل بالحص ــة الطف ــلري لحامي ــة ش ــددت لجن ــا ن ــن جانبه م

ــاة  ــذي أدى إىل وف ــة الشــهباء، وال ــة ومقاطع ــي الشــيخ مقصــود واألرشفي حي

طفلــن أحدهــام رضيــع عمــره )ســبعة عــرش يومــاً، ودعــت الجهــات ا 

لحقوقيــة للتحــرك وفــق املبــادئ اإلنســانية والوجدانيــة وإنقــاذ األطفــال مــن 

ــار. ــن الحص ــت ع ــي نتج ــة” الت ــة املزري “الحال

ــاة الطفــل  ــو وصفــت الحصــار املفــروض ووف ــا خل ــة جولي ــة يف اللجن اإلداري

وســام فــوزي بـــ ” الجرميــة املؤملــة”.

ــات  ــن مقوم ــع م ــات املجتم ــة فئ ــال وكاف ــرم األطف ــار ح ــت إن الحص وبيّن

الحيــاة األساســية، وهــذا الحرمــان كان الســبب يف وفــاة الطفــل بســام ســيدو.

ــا  ــرس صمته ــة ك ــات املعني ــامت والجه ــة املنظ ــا مبطالب ــو حديثه ــت خل وأنه

حيــال املامرســات الــا إنســانية وإنقــاذ األطفــال واملواطنــن املحارصيــن مــن 

ــة”. ــة املزري هــذه الحال

هــذا وفقــد طفــان حياتهــام نتيجــة الــربد القــارس يف األيــام القليلــة املاضيــة 

ــة  ــوات حكوم ــل ق ــن قب ــب املحــارص م ــة حل يف حــي الشــيخ مقصــود مبدين

ــة حلــب. دمشــق يف مدين
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 أهايل قامشلو يستذكرون 102 شهيداً استشهدوا يف شهر كانون الثاين خال األعوام السابقة

ــاين  ــون الث ــس 5 كان ــوم الخمي ــلو ي ــة قامش ــايل مدين ــتذكر أه اس

2023، )١02( شــهيداً مــن شــهداء شــهر كانــون الثــاين، ممــن 

استشــهدوا يف أوقــات وأماكــن مختلفــة مــن النضــال.

مراســم االســتذكار أقيمــت يف مــزار الشــهيد دليــل ســاروخان، 

وشــارك فيهــا العــرشات مــن أهــايل قامشــلو وذوي الشــهداء وبدأت 

بالوقــوف دقيقــة صمــت.

وخالهــا رفعــت صــور القائــد عبــد اللــه أوجــان وصــور الشــهداء، 

وتحدثــت فيهــا عضــوة مجلــس عوائــل الشــهداء يف قامشــلو ريفــن 

شــيخموس، واســتذكرت يف حديثهــا شــهداء الحريــة وقالــت: حققنــا 

ــى  ــري ع ــم، وسنس ــهداء ونضاله ــات الش ــل تضحي ــازات بفض اإلنج

خطاهــم حتــى النــرص.

ــو  ــري به ــاين روب ــاد الرسي ــزب االتح ــو ح ــى عض ــه ألق ــن جانب وم

ــة  كلمــة، أشــار مــن خالهــا إىل نضــال القــوات العســكرية واألمني

يف شــامل ورشق ســوريا، ومحاربتهــا لإلرهــاب، وقــال :" ضحــوا 

ــا". ــن أجلن ــة م ــرة كرمي ــاة ح ــق حي لتحقي

بهــو أكــد أنهــم وصلــوا إىل هــذا اليــوم بفضــل التضحيــات، لذلــك  

يجــب حاميــة املكتســبات التــي تحققــت.

ــامل ورشق  ــى ش ــريك ع ــال ال ــامت االحت ــن هج ــدث ع ــام تح ك

ــات للوقــوف  ــز الوحــدة بــن املكون ســوريا، ونــوه إىل رضورة تعزي

ــع ســوية النضــال. ــال، ورف ــام مخططــات االحت أم

وبعــد إلقــاء الكلــامت قرئــت أســامء الشــهداء الـــ ١02 ، ليتعــاىل 

ــارة  ــدون"، وانتهــت املراســم بزي بعــد ذلــك شــعار " الشــهداء خال

ــزار . املشــاركن أرضحــة الشــهداء يف امل

بطولة الشطرنج العارشة يف قامشلو

 نظم االتحاد الريايض إلقليم الجزيرة بطولة الشطرنج املفتوحة بنسختها 

العارشة يوم الجمعة ٦ كانون الثاين 2023 يف مدينة  قامشلو يف صالة 

لعبة الشطرنج يف مقر االتحاد الريايض إلقليم الجزيرة يف حي اآلشورية 

مبشاركة 2١ العباً من مقاطعتي الحسكة وقامشلو، وستستمر يومن.

وحر افتتاحية البطولة الرئيس املشرك لاتحاد الريايض يف إقليم 

الجزيرة نضال األحمد، واإلداري يف مكتب األلعاب الفردية ضمن 

االتحاد، عبد الله رمو.

وبدأت البطولة، بالوقوف دقيقة صمت؛ إجاالً ألرواح الشهداء، ثم ألقى 

عضو اللجنة املنظمة للبطولة وحكم اللعبة، كادار شيخي، كلمة بارك 

فيها انطاق هذه البطولة وبّن أن "النظام املعتمد للبطولة هو النظام 

السويرسي الذي يعتمد عى النقاط والجوالت،  وتكونت البطولة من ٧ 

جوالت تبارز فيها املشاركون.

 ونتهت البطولة يوم السبت ٧ كانون الثاين بإعان الفائزين الثاث: 

املركز األول، كاوى يونس )نادي برخدان(، والثاين، هرن متر )نادي 

برخدان(، فيام حصل دلخاز بركات )مستقل( عى املركز الثالث.

وانطلقت البطولة األوىل املفتوحة للشطرنج عام 20١3.
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خال اجتاعها السنوي.. أكادميية املرأة يف منبج تؤكد عىل رضورة متكني املرأة فكرياً

اختتمــت أكادمييــة الشــهيدة زيــان حلــب الخاصــة 

الســنوي،بعدة  ،اجتامعهــا  وريفهــا  منبــج  يف  باملــرأة 

ــاً و  ــرأة فكري ــن امل ــى متك ــل ع ــا العم ــات أهمه مخرج

ــامت  ــس ومنظ ــات واملجال ــب يف املؤسس ــف التدري تكثي

املجتمــع املــدين واألحــزاب السياســية

عقــدت أكادمييــة الشــهيدة “زيــان حلــب” الخاصــة 

ــنوي،  ــا الس ــا، ، اجتامعه ــج وريفه ــة منب ــرأة يف مدين بامل

ــة  ــرأة باإلضاف بحضــور عضــوات املؤسســات الخاصــة بامل

ــك بقاعــة  ــة وذل ــات ضمــن األكادميي إىل مشــاركة املتدرب

املجلــس الترشيعــي يف مبنــى اإلدارة املدينــة الدميقراطيــة 

ــا. ــج وريفه يف منب

وخــال االجتــامع قــرأت اإلداريــة يف أكادمييــات املجتمــع 

ــات  ــل توجيه ــا نقشــية خلي ــج وريفه الدميقراطــي يف منب

القائــد التــي تخــص املــرأة.

ــان  ــهيدة “زي ــة الش ــة يف أكادميي ــرأت اإلداري ــا، ق بدوره

ــه  حلــب”، ســمر العمــر، التقريــر الســنوي وأكــدت خال

ــايض ، ٧ دورات  ــام امل ــال الع ــت خ ــة افتتح أن األكادميي

ــارضة، و25٦  ــاء 345 مح ــرأة، وإعط ــة، لـــ 3١5 ام تدريبي

قــام مجلــس  كــام  األكادمييــة،  إدارة  قبــل  مــن  درس 

تدريــب املــرأة الــذي يتألــف مــن 45 امــرأة بإعطــاء 

وبلــغ  األكادمييــات  مختلــف  يف  ومحــارضات  دروس 

عددهــا 344 محــارضة و٦2 درســاً، ليكــون املجمــوع 

الــكي للمحــارضات والــدروس ٦8٩ محــارضة و3١8 درســاً.

ثــم فتــح بــاب النقــاش بــن الديــوان واملشــاركات يف 

ــدد  ــامم ع ــب وانض ــى التدري ــز ع ــول الركي ــامع ح االجت

املــرأة  وتســلح  الوعــي  لزيــادة  التدريــب؛  إىل  أكــرب 

بالتدريــب لرفــع وتــرية النضــال والكفــاح املــرأة، واملطالبــة 

ــان. ــه أوج ــد الل ــد عب ــن القائ ــة ع ــك العزل بف

واختتم االجتامع بعدة مخرجات، أهمها:

العمل عى متكن املرأة فكرياً.

ــفة  ــر وفلس ــرش فك ــى ن ــتمرار ع ــود واالس ــف الجه تكثي

ــه أوجــان. ــد الل ــد عب القائ

العمــل عــى تكثيــف التدريــب يف املؤسســات واملجالــس 

ومنظــامت املجتمــع املــدين واألحــزاب السياســية.

العمل عى زيادة عدد املحارضات.

العمــل عــى تشــكيل مجموعــات مــن نســاء لقــراءة 

مرافعــات القائــد عبــد اللــه أوجــان.

حركة الهال الذهبي : االحتال الرتيك، يستهدف ثقافة وفن الشعب الكردي

اســتذكرت حركــة الهــال الذهبــي يف حلــب، شــهداء 

مجــزرة باريــس، وأكــدت أن هدفهــا كانــت القضــاء عــى 

ــرة. ــرأة الثائ إرادة امل

واســتذكاراً لشــهداء مجــزرة باريــس  أصــدر فــرع  حركــة 

الهــال الذهبــي  يف القســم الرشقــي بحــي الشــيخ مقصود 

ــامت  ــى " أن هج ــه ع ــد في ــاً  أك ــب بيان ــة حل يف مدين

االحتــال الــريك، لــن تكــرس إرادة املــرأة الحــرة ونضالهــا، 

والشــعب الكــردي املتمســك بفكــر وفلســفة القائــد عبــد 

اللــه أوجــان والســائر عــى خطــاه، حتــى تحقيــق حريــة 

القائــد الجســدية والنــرص".

الهــال  العضــوة يف حركــة  ِقبــل  مــن  البيــان  وقُــرئ 

محمــد. فاطمــة  الذهبــي، 

وأكــد البيــان أن املجــزرة التــي ارتكبــت بحــق املناضــات 

الثاثــة، ســاكينة، وليــى، وفيــدان عــام 20١3 يف العاصمــة 

الفرنســية باريــس كان؛ هدفهــا القضــاء عــى إرادة املــرأة 

الثائــرة

وتابــع البيــان: "بفضــل الشــهيدات الثاثــة، ترســخ حقيقــة 

املــرأة هــي نصــف املجتمــع، واســتطاعت املــرأة أداء 

ــة املجــاالت". ــع يف كاف ــن املجتم دورهــا ضم

ــة  ــتهدف ثقاف ــريك، يس ــال ال ــان إىل "أن االحت ــار البي أش

وفــن الشــعب الكــردي، أمــام مــرأى ومســمع العــامل دون 

أن يضــع حــداً لــه خدمــًة ملصالحــه؛ لــذا اســتمر االحتــال 

ــس  ــزرة باري ــا مج ــازر وكان آخره ــكاب املج ــريك بارت ال

ــة". الثاني

ــن تكــرس  ــريك، ل ــال ال ــان "أن هجــامت االحت شــدد البي

إرادة املــرأة الحــرة ونضالهــا، والشــعب الكــردي املتمســك 

بفكــر وفلســفة القائــد عبــد اللــه أوجــان والســائر عــى 

خطــاه، حتــى تحقيــق حريــة القائــد الجســدية والنــرص".

وكانــت اســتخبارات دولــة االحتــال الــريك، قــد اغتالــت 

املناضــات الثاثــة، ســاكينة جانســز، وليــى شــايلمز، 

وفيــدان دوغــان يف العاصمــة الفرنســية، باريــس بتاريــخ 

ــاين 20١3. ــون الث ٩ كان

مجلس عدالة املرأة يف إقليم الفرات: 334 دعوة تم حلها خال عام 2022

كشــف مجلــس عدالــة املــرأة يف إقليــم الفــرات خال 

ــواردة إىل  ــاوى ال ــدد الدع ــن ع ــه الســنوي ع اجتامع

لجــان الصلــح ودار املــرأة بإقليــم الفــرات خــال 

العــام املنــرصم.

جــاء ذلــك خــال  االجتــامع الســنوي ملجلــس عدالــة 

ــون  ــد يف  5 كان ــذي عق ــرات وال ــم الف ــرأة يف إقلي امل

الثــاين 2023 يف قاعــة الصلــح مبدينــة كوبــاين، شــاركت 

ــم  ــات مــن منســقية مؤمتــر ســتار يف إقلي ــه إداري في

الداخــي،  األمــن  قــوى  مــن  وعضــوات  الفــرات، 

ــرأة. ــة امل ــس عدال ــي، ومجل ــس الترشيع واملجل

بــدأ االجتــامع بالوقــوف دقيقــة صمــت؛ إجــاالً 

ألرواح الشــهداء، ثــم ألقــت اإلداريــة يف منســقية 

مؤمتــر ســتار بإقليــم الفــرات، فوزيــة عبــدي، كلمــة 

ــال  ــة االحت ــا إىل مــا تحيكــه دول أشــارت مــن خاله

الــريك مــن مؤامــرات ضــد شــامل ورشق ســوريا. 

وللنــأي باملنطقــة عــن هــذه املؤامــرات أكــدت عــى 

ــة. ــة الذاتي ــراتيجية الحامي ــاع اس ــة اتب أهمي

ــة  ــة الفاعل ــوى الدولي ــة إىل أن "كل الق ــت فوزي لفت

ــا؛ وإال  ــوى مصالحه ــا س ــوري ال يهمه ــف الس يف املل

لكانــت ردعــت دولــة االحتــال الــريك عــن مهاجمــة 

ــة  ــا". وشــددت عــى أن "املنطقــة متــر مبرحل مناطقن

ــات  ــن مخطط ــذر م ــة، تســتدعي توخــي الح مصريي

األعــداء عــرب تكاتــف شــعب املنطقــة معــاً يف وجــه 

ــي تســتهدفه". املخططــات الت

ــة  ــس عدال ــنوي ملجل ــر الس ــراءة التقري ــت ق ــم مت ث

عــدد  التقريــر  وتضمــن  الفــرات،  بإقليــم  املــرأة 

ــس  ــرأة، ومجل ــح امل ــواردة إىل لجــان صل ــاوى ال الدع

ــدد  ــغ ع ــث بل ــرات، حي ــم الف ــرأة يف إقلي ــة امل عدال

الدعــاوى الــواردة إىل لجــان الصلــح )١84 دعــوى تــم 

حــل ١28 منهــا(، أمــا بالنســبة لــدار املــرأة، فقــد ورد 

ــا(. ــل 20٦ منه ــم ح ــوى، ت ــا )4٩8 دع إليه

فيــام بلــغ عــدد املحــارضات التوعويــة التــي عقدهــا 

مجلــس عدالــة املــرأة يف بلــدات ونواحــي إقليــم 

ــة العــام املنــرصم  الفــرات 80 محــارضة توعويــة طيل

ــاء  ــبل القض ــة كس ــع متنوع ــت مواضي 2022، وتناول

ــرأة. ــف املــامرس بحــق امل عــى العن

وحــول الخطــط املســتقبلية للمجلــس، قالــت اإلدارية 

يف مجلــس عدالــة املــرأة يف إقليــم الفــرات، ســلطانة 
حمــي، لوكالتنــا: "وضعنــا برنامجــاً أمامنــا إلنهــاء 

الظلــم املــامرس بحــق املــرأة وتحريرهــا مــن العقليــة 

ــذي  ــد ال ــادات والتقالي ــب الع ــرس قال ــة، وك الظامي

ــا". ــد حريته يقي
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Operasyona  Birûska Cizîrê
armanc û  derencamên wê Ji ber wê pir girî�ng e. Bandora wê li ser me çê-

dibû. Bi taybetî� li ser Rêber Apo çêdibû. Ji ber 
ku heqî�qet, jiyaneke azad û demokratî�k esas 
girtibû, dî�tibû ku sosyalî�zma heyî� nabe bersiv. 
Ew tevgerane wê yekê tî�nin ziman, lewre ban-
dor li ser wî� çêkiribû. Eger ku di destpêkê de 
PKK’ê weke partiyên çep û sosyalî�st ava nebû, 
ji ber vê sedemê ye; ji wan cudatir ava bû. 
Bandora wê çêbû, lewre tevger cuda pêş ket. 
Her wiha ligel wê jî� tevgera Viyetnamê hebû, 
bandora şoreşa Viyetnamê li ser cî�hanê çêbû, 
li ser me jî� bandora xwe hebû. Ew jî� gelekê bin-
dest in, li dijî� dagirkerî�, mêtingeriyê û mêtin-
gehê disekinin. Me didî�t ku rewşa me û wan 
di wê hêlê de weke hevûdu ye. Ger ku ew ji bo 
azadî� û demokrasiya xwe têdikoşin, hem jî� li 
dijî� dewletên weke Emerî�ka wan, em jî� dikarin 
vê têkoşî�nê bikin, wê yekê jî� bandor li ser me 
çêkir. Li Rojhilata Navî�n tevgera Filistî�nê hebû, 
têkoşî�neke mezin pêş dixist, bandor dikir, tev-
gera Filistî�nê û gelê wê jî� weke me bû; wê yekê 
jî� li ser me bandor çêkir ku ger Filistî�n ji bo 
xwe têdikoşe, em jî� dikarin têbikoşin. Bando-
ra wan hemûyan li ser ciwanên Tirkiyê jî� çêbû. 
Li Tirkiyê ciwanên ku ji bo azadî� û demokrasî� 
û sosyalî�zmê têkoşî�nê dikin, dest bi têkoşî�nê 
kirin, ji ber wê çalakî� dikirin, rêxistin û nî�qaş 
pêş dixistin. Atmosfereke welê pir zindî� hebû, 
nî�qaş mezin çêdibûn. Wê yekê lêgerî�nên heyî� 
xurt dikir. Wê rewşê jî� xizmet kir. Wê çaxê Denî�z 
Gezmî�ş, Mahî�r Çayan, Î�brahî�m Kaypakkaya, 
Hî�kmet Kivilcimli, Mahî�r Mî�hrî�bellî� wana, yanî� 
gelek tevgerên wisa hebûn. Nî�qaşên mezin he-
bûn. Wana hişyarbûn çêdikir, berpirsiyartî� pêş 
dixistin ku em jî� li gelê xwe xwedî� derkevin û 
em jî� ji bo gelê xwe têkoşî�nekê pêş bixin.
Eger ku di me de zelalbûn û biryardariyek 
pêş ket ku me dest bi pêşxistina têkoşî�nekê 
kir, di encama wan de çêbû. Di destpêkê de 
nêzî�kbûneke me yê wiha ku em li Kurdistanê 
têkoşî�n û rêxistineke cuda pêş bixin, nebû. Ev 
yek piştre pêş ket. Destpêkê me bi gel û çepên 
Tirkiyê re dixwest ku em bi hevre vê têkoşî�nê 
pêş bixin. Lê wexta ku me dî�t yanî� di wan de 
nijadperestî� jî� heye, bi vî� çavî� li me, li gelê Kurd 
jî� dinêrin, wate me dî�t ku em bi wan re nikarin 
vê têkoşî�nê pêş bixin. Ji bo wê me biryar da 
ku em li Kurdistanê têkoşî�nekê pêş bixin. Her 
çiqasê me ew biryar da jî�, lê ti carî� Rêber Apo 
xwe ji rêxistinên çep ên Tirk û gelê Tirkiyê qut 
nekir. Timî� ew esas digirt. Wê çawa ligel wan 
têkoşî�nê pêş bixî�ne, ew yek esas digirt.
Sedema wê jî� hebû, ji ber ku hêj dema Rêber 
Apo tenê bû, ligel Rêber Apo heval Kemal Pî�r û 
Hakkî� Karer cih girtin. Ew hevalane ne Kurdis-
tanî� û ne jî� Kurd bûn.
Tevger û derfetek jî� li holê tune bû. Bê dudilî� 
ligel Rêber Apo cih girtin. Wê yekê pir girî�ng 
bû. Mirov di ti tevgeran de wî� tiştî� nabî�ne. Tay-
betmendiyê Rêber Apo û PKK’ê jî� di vî� aliyê de 
heye.
Ji ber ku hevalekî� ku ne Kurd û Kurdistanî� ligel 
Rêber Apo cih girtibûn, bê dudilî� bûn jî�, Rêber 
Apo ew di avakirina PKK’ê û têkoşî�na wê de 
timî� esas wergirtiye.

                                   Di hejmara bê de dom dike
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PÊWÎSTIYÊNDEMDIRÊJ

Operasyona Birûska Cizîrê mîna ber-
dewama têkoşîna leşkerî ku hêzên me 
li dijî şaneyên rêxistina DAIŞ′ê ya te-
rorîst pêk tînin û di çarçoveya plana li 
gorî pêwîstiyan pêk hat. Operasyon li 
herêmên Hol, Til Hemîs û Til Birakê bi 
sedema hewla hin şaneyên terorîst a 
şantajkirina şêniyan ku îdeolojiya xwe 
ya tundraw li ser wan ferz bikin û en-
damên nû bikişînin nava xwe bi rêya 
peyam û xîtaba çapemenî, pêk hat. Di 
vê yekê de hin kesên dijberî Rêveberi-
ya Xweser bûn alîkar, ew hatin girtin û 
torên wan ên leşkerkirinê, torên leşker-
kirina kesên temenbiçûk jî hatin girtin.  

RÊVEÇÛN Û ENCAMÊN OPERAS-
YONÊ

Operasyon ji gelek aliyên ve di saetên 
destpêkê de hate destpêkirin da ku 
endamên xeternak ên rêxistina DAIŞ′ê 
ya terorîst bigirin. Hêzên hevbeş en-
camên yekser bi dest xistin û gelek çe-
teyên beşdarî gelek êrişan bûne girtin, 
her wiha gelek kesên beşdarî hêsanki-
rina êrişên terorane bûne girtin.
Dûre operasyon berfireh bû û hem-
leyên lêgerînê li gund û herêmên tê 
de şaneyên terorîst tev digerîn û hewl 
da ji ber çavên hêzên hevbeş birevin 
pêk hatin û hewlên wan têk birin. Hê-
zan gelek nuqte û veşartgehên taybet 
bi şaneyan wêran kirin. Gelek çek û 
cebilxane, belgeyên îsbatkirin û cilên 
leşkerî ku çeteyan di veşartina xwe de 
bi kar dianîn girtin.

Hêzên hevbeş gihaştin sînorê Sûriyê-
Iraqê û parçeyên mezin kontrol kirin.
Di opersyonên lêgerîn û serdegirtina 
cihên teroran de, hêzên me 154 çeteyên 
beşdarî plangerî û pêkanîna êrişên tero-
rane bûne girtin, her wiha çeteyên êrişên 
rêxistina terorîst hêsan kirine û yên sûcên 
krîmîlazkirinê li dijî şêniyan kirine, girtin û 
wiha tên belavkirin:

Hejmara endamên şaneyên rêxistina 
DAIŞ′ê ya terorîst û yên guman ku hati-
ne girtin; 102 endam in, ji wan 3 beşdarî 
amadekirin û gihandina erebeyên bom-
bebarkirî ji şaneyên terorîst re bûn ku di 
Çileya 2022′yan de êrişî girtîgeha Sînaa 
bûne.
Gelek kesên destê wan di peydakirina 
destekê ji şaneyên rêxistina terorîst re he-
bûn, mîna desteke lojistî û propagandayê 
hatin girtin; 27 kes.
Gelek kesên destên wan di sûcên krîmî-
nalîzekirina li dijî şêniyan de hene; ji wan 
rewşên talankirin, revandin û şantaja da-
rayî, 25 kes in.

Di dawiyê de, em hêzên hevbeş ên beşdarî 
Operasyona Birûska Cizîrê bûne, helwes-
ta şêniyên me li herêmên Til Hemîs, Til 
Birak û Holê ku destek û piştgiriyên gun-
caw dane hêzên em pîroz dikin, her wiha 
spasiya rûspî û şêxên eşîran dikin ku den-
gê xwe li hember şaneyên DAIŞ′ê yên te-
rorîst bilind kirin û alîkariya hêzên me di 
tevahî qonaxên operasyonê kirine.
Em radigihînin ku hemleya lêgerînê ya 
Operasyona Birûska Cizîrê bi dawî bû. 
Her wiha dê hêzên me têkoşîn û serdegir-
tina şaneyên terorîst bi rêya operasyonên 
ewlehiyê li gorî pêwîstiyê dewam bikin."
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Rojnameyeke Siyasî� Rewşenbî�rÎ� û Civakî� ji aliyê Partiya Yekî�tiya Demokratî�k PYD ve tê weşandin

 Taybetmendiyên PKK’ê  ... beşê )8(

Dema ku me rastiya xwe, civaka xwe û siyaseta 
ku li ser me hatî meşandin fêm kir, di me de 
li dijî dijmin sekinîn pir xurt pêş ket. Kîn û 
nerazîbûneke pir xurt di me de pêş ket. Rêber 
Apo ev yek kanalîze kir, yanî pêwîst bû ku ew 
nerazîbûn çawa bê pêşxistin, çawa bê pêşxistin 
ku ew bikaribe bigihîje armanca xwe. Ev rê bi 
me da fêmkirin. Teoriya wê, bîrdozî, siyaset, 
rêxistin, milîtanî, şêwazê wê yê xebatê, uslûba 
wê û tempoya wê, wan hemûyan bi me da 
fêmkirin û wisa di me de gav hatin pêş xistin. 
Rêber Apo bi xwe jî wexta min nas kir, dema 
li ser dîroka Kurdistanê û civaka Kurd axivî, bi 
saetan axivî; aqilê min tevlêhev bû. Ji ber ku het 
wê demê tiştê ku min dizanîbû, min dît ku ne 
rastin. Wê demê têkiliya min bi heqîqetê çêbû. 
Ji bo wê berê jî min gotiye ez xwe deyndar 
dibînim, ez dixwazim deynê xwe di her şert û 
mercî de jî pêk bînim. Kî min bi Rêber Apo re 
da naskirin, hevalê Kemal Pîr ku ne Kurd û ne jî 
Kurdistanî bû. Lewre ez xwe deyndarê wî hevalî 
jî dibînim. Ev jî rastiya min e. Wexta ku bandora 
sosyalîzmê li ser me hebû, lêgerînek hebû ku 
di vê lêgerînê de em gihîştin Rêber Apo û me 
Rêber Apo nas kir, me rastiya xwe û civaka xwe 
nas kir, em ê çawa şoreşgeriyê bikin, em ê çawa 
bikin, wê rast bikin û me fêm kir, ew girîng bû.
Ya ku xizmetê vê yekê kirî jî hebû. Çi bû? Li 
cîhanê tevgera ciwanan a 68’an pêş ket, li 
Fransayê destpêkir û li gelek milan belav 
bû. Belavî Tirkiyê jî bû. Dîsa di wê dîrokê de 
tevgereke jin pêş ket, a femînîst pêş ket. Dîsa 
di wê dîrokê de tevgereke din a ekolojiyê esas 
werdigire pêş ket. Ew her sê tevger pir girîng 
bûn. Ew tevgerane ne tenê li dijî sîstema 
kapîtalîst pêş ketin, li dijî sîstema sosyalîzma 
heyî jî pêş ketin. Ji ber ku heta wê demê 
sosyalîzma heyî bandor û hêviyek çêkiribû, yên 
ku dixwestin têkoşîna azadî û demokrasiyê pêş 
bixin, sosyalîzma heyî ji bo xwe esas digirtin. 
Wê yekê moral û baweriyek dida me.
Lê dîtin ku sosyalîzma li dijî sîstema modernîteya 
kapîtalîst hatî avakirin jî hêviyên wan pêk nayîne. 
Heta gelek aliyên wê dişibe kapîtalîzmê. Ji ber 
ku ji xeyalên xwe re xiyanet nekiribûn û ew 
esas wergirtibûn, li ser wî esasî jî ne tenê li dijî 
kapîtalîzmê, li dijî sosyalîzma heyî jî derketin.
Ew tevgerên jin û ekolojîst û yên ciwanan, 
lêpirsînek pêş xistin. Wê yekê hişmendî, çand û 
pîvaneke nû pêş xist.   >>>

Operasyona  Birûska Cizîrê… armanc 
û  derencamên wê

sînorê Sûriyê-Iraqê geş bike, li 
herêmên niştecihan bi taybet li Hol, 
Til Hemîs û Til Birakê xwe bi cih bike. 
gelek alavên bombebarkirî hatin ama-
dekirin, çek û cebilxaneyên mezin ji bo 
amadekirina êrişên terorane yên muh-
temel hatin depokirin. Hêzên me di de-
meke berê de ev mîqdara mezin ji wan 
girtin û gelek êrişên wan têk birin.
Şaneyên rêxistina terorîst alavên bombe-
barkirî mîna ya di Çileya 2022′yan de pê 
êrişî girtîgeha Sînaa kiriye û deriyê girtî-
gehê teqandine amade kiribûn, lê hêzên 
Operasyona Birûska Cizîrê 3 çeteyên 
beşdarî peydakirina desteka lojistî û ama-
dekirina alavên bombebarkirî ji çeteyên 
DAIŞ′ê re yên êriş girtîgeha Sîna kiribûn 
girtin. Wan li Hol, Til Hemîsê xwe vedişart.

Şaneyên rêxistinê plana gelek êrişan di-
kirin ku herêmên Qamişlo û Hesekê di 
şahiyên cejnên Neolê û Sersalê de he-
def bigirin. Lê Operasyona Birûska Cizîrê 
derbeyeke pêşîn û ji nişka ve li wan da û 
êrişên muhtemel têk birin û gelek planger 
girtin û şahî di rewşeke ewle de hatin li-
darxistin.
Li kêlek serdegirtina şaneyên rêxistina 
terorîst de hêzên operasyonê gelek sûc-
darên beşdarî kiryarên krîmînalîzekirinê 
ku şêniyên herêmê û rûspiyên wê bûbûn, 
girtin. >>>>

Navenda Ragihandinê ya Hêzên 
Sûriya Demokratîk (QSD) bi daxu-
yaniyekê ragihand ku Operasyona 
Birûska Cizîrê bi dawî kiriye û dest bi 
qonaxeke nû ya operasyonên ewle-
hiyê kiriye.

Di daxuyaniyê de ev hate gotin:

“Hêzên me di 29′ê Kanûna 2022′yan 
de bi beşdariya Hêzên Ewlekariya 
Hundirîn a Bakur û Rojhilatê Sûriyê 
û Koalîsyona Navneteweyî Operas-
yona Birûska Cizîrê ji bo serdegirtina 
şaneyên rêxistina DAIŞ′ê ya terorîst 
ên li herêmên çolistanê, gundewa-
ran û mezreyên sivîlan bi navê tev-
gerî xwe veşartine, da destpêkirin. 
Operasyonê 8 rojan dewam kir. Ope-
rasyon li 55 gund, mezreyên Holê, 
Til Hemîs û Til Birakê û hin cihên li 
3 bajarokan û rûberên fireh ji sînorê 
Sûriyê-Iraqê pêk hat. Encamên ber-
biçav û hin rastiyên pratîk pêk hatin 
ku wiha ne:

PÊWÎSTIYÊN DEMKÎ

Plan bû ku operasyon di Mijdara par 
de pêk bihata, lê bi sedemên êrişên 
dewleta Tirk û mijûlbûna hêzên me li 
hember van êrişan hate derengxistin.
Rêxistina terorîst êrişên dawî derfet 
girt û hewl da kapasîteya xwe ya tev-
gerîna li herêmên çolistanê yên nêzî


