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األزمة يف الرشق األوسط أزمة بنيوية ومعرفية 
وسياسية يف الوقت نفسه  وليك نضع أيدينا عىل 
صلب القضية البد من االحتكام ملسألة استحضار 

التاريخ من باب اإليجابية بأن كل شعوب املنطقة 
مل مل متتلك رشوط التحول إىل الدولة القومية 

بالشكل املطروح يف أوروبا، حتى هذه اللحظة 
بالرغم من مرور مئة سنة.

عىل العكس متاما نرى بأن شكل الدولة القومية 
املفروضة عىل الرشق األوسط من خالل األنظمة 
االستبدادية  تحولت إىل ظالمة وجالدة لشعوبها.

هناك إشكالية عامة يف املنطقة، فعدم قبول 
العيش املشرتك، وأخوة الشعوب ووحدة املصري 
هذه املسائل مل نصل إليها بعد ألننا باألساس مل 

ننتج عقداً اجتامعياً هذا العقد االجتامعي الذي 
يضمن مسألة قبول الجميع للجميع وفق صيغة 
يريد بها أن يكونوا موجودين، من غري املنطقي 

القول للكردي بأن “هذا هو حقك”.
الحل الذي يطرحه حزب االتحاد الدميقراطي  
يتمثل بإعادة تعريف للرشق األوسط عىل أنه 

مجموعة من القوميات والثقافات املتكاملة، عىل 
عكس تعريف الرشق األوسط عىل أساس الرصاع 

الديني أو الطائفي أو القومي. الرشق األوسط 
الذي يشكل فضاء اقتصادي وسيايس وثقايف 

متكامل ميكن من خالله انتاج شكل من اشكال 
إدارة املجتمعات فيها، نعربها بتجسيد األمة 

الدميقراطية يف الرشق األوسط”.
اإلشكالية الحقيقية متكن بعدم املصالحة مع 

الذات الرشق أوسطية أي نحن كُلنا عىل مختلف 
منابتنا نتهجم ونرفض اتفاقية سايكس بيكو التي 

قسمت املنطقة، ولكن يف لحظة معينة نحاول 
االستامتة بالدفاع عن هذه الحدود املفروضة 
علينا عىل هذه التقسيامت، ونرى بان سيادة 
األمم هي من سيادة الحدود املفروضة، عىل 
عكس ذلك نرى بان سيادة األمم مناطة عن 

طريق سيادة الشعوب.
الدميقراطية التي نفتقدها اليوم هي موجودة يف 

اإلشكالية التي فرضت علينا، أي حل ألي قضية 
مُياّهي هذا املدخل املستعيص يعد مبثابة انتاج 

األزمة ولكن بشكل أخر.
يف شامل ورشق سوريا ال نقول بأننا نعيش يف 

املدينة الفاضلة لكن نسعى لتطوير منوذج االدارة، 
هناك عقد اجتامعي تم مناقشته والتوقيع عليه 
من قبل مكونات شامل ورشق سوريا وروج آفا 

)الكرد – العرب- الرسيان – الرشكس – الرتكامن- 
الججان- مسلمني – ومسيحيني – ايزيديني( 

جميعاً حاولنا إنضاج عقد اجتامعي وشكل من 
اشكال اإلدارة هي اإلدارة الذاتية، حينام نحاور 
دمشق وايضاً ما طرحناه للجامعة العربية عىل 

أساس أن سوريا جزء مهم من محيطيه اإلقليمي 
والعريب بأن لدينا ثالثة مسائل:

فمنذ بداية األزمة السورية كانت محاولتنا تصب 
يف إنضاج عقد اجتامعي وشكل من اشكال اإلدارة 
هي اإلدارة الذاتية، وهناك ثالثة مسائل اساسية  

تضمن وحدة سوريا وتحولها الدميقراطي:
األوىل: أن اإلدارة الذاتية لشامل ورشق سوريا 

يجب النظر إليها عىل أنها جزء من النظام اإلداري 
السوري العام أي أن هناك صالحيات للمركز 

وهناك صالحيات لإلدارة الذاتية وهناك صالحيات 
مشرتكة.

الثانية: قوات قسد التي تشكل عامل استقرار 
وتعزيز للسلم األهيل يجب النظر إليها وفق 

خصوصيتها عىل إنها جزء من مؤسسة الجيش 
الوطني السوري.

الثالثة: القضية الكردية قضية وطنية بامتياز 
ألننا يجب ابعاد هذه القضية عن الحسابات 
السياسية واستخدامها كورقة ضمن التوازنات 

الجيوسياسية”.

7محليات 8عالم

صــادف يــوم 14 كانــون الثــاين الجــاري، 

عــرش  الحاديــة  الســنوية  الذكــرى 

ــرك أحــد  ــات دي الستشــهاد املناضــل خب

ــز  ــردي ورم ــعب الك ــورة الش ــدة ث اعم

مــن رمــوز ثــورة روج آفــا وشــامل ورشق 

ــوريا. س

كان الشــهيد خبــات ديــرك الــذي تحــىل 

بــكل صفــات املناضــل الثــوري وهــو 

مناضــل مــن مناضــيل فكــر القائــد عبــد 

ــه أوجــالن. الل

الشــهيد خبــات ديــرك، االســم الحقيقــي 

ــد( كان مناضــالً  ــود رمضــان محم )محم

ومكافحــاً وقائــداً ال يتــواىن عــن التضحية 

يف ســبيل حريــة ونــرصة شــعبه، ولــد يف 

قريــة كاســان التابعــة ملدينــة ديــرك عــام 

1962 ضمــن أرسة وطنيــة.

أدى الشــهيد خبــات ديــرك دوًرا تاريخيًّــا 

مــع بدايــة ثــورة روج آفــا، ووضع أساســاً 

ــق روحــاً  ــورة وبتاريخــه النضــايل خل للث

ثوريــة وطنيــة لــدى عمــوم شــعوب 

ــة  ــكل انطالق ــوريا ليش ــامل ورشق س ش

ــرزت  ــي اف ــة الت ــة والكرام ــورة الحري لث

ــات  ــات واملصطلح ــن املعطي ــد م العدي

و  الســورية  الســاحة  عــىل  القيمــة 

ــة. العاملي

دوره يف تأســيس وحــدات حاميــة 

YPG الشــعب
مــع انطــالق األزمــة يف ســوريا عمــل 

الشــهيد خبــات عــىل تعزيــز جســور 

الثقــة بــني مكّونــات املنطقــة مــن الكــرد 

والعــرب والرسيــان ، ونظّــم الشــباب 

مــن  الكثــري  يف  وشــاركهم  والشــابات 

الفعاليــات التوعويــة التــي كانــت اللبنــة 

األساســية إلنشــاء املنظومــة الدفاعيــة 

ومــع  ســوريا،  وشــامل  آفــا  روج  يف 

توجــه األزمــة يف ســوريا نحــو العســكرة 

الثــوار  ســارع خبــات ديــرك ورفاقــه 

لتشــكيل أوىل املجموعــات العســكرية 

وتدريباتهــا  تنظيمهــا  عــىل  وأرشف 

ألجــل الدفــاع عــن شــعب املنطقــة، 

املجموعــات  تلــك  أصبحــت  حيــث 

التــي شــّكلها الشــهيد خبــات أمثولــة 

يف التنظيــم الجامهــريي الــذايت التــي 

ــت إىل  ــا وتحّول ــىل إمكاناته ــدت ع اعتم

اللبنــة األساســية لبنــاء وحــدات حاميــة 

الشــعب YPG وقــادت أوىل معاركهــا 

يف حلــب ورسيــه كانيــه/ رأس العــني 

املرتزقــة  املجموعــات  ضــد  وعفريــن 

ــىل  ــارات ع ــت االنتص ــة، وحقق اإلرهابي

ــيطة، إال أن  ــا البس ــن إمكاناته ــم م الرغ

ــىل  ــم ع ــوري القائ ــّط الث ــا بالخ التزامه

ــم  ــرتدد يف تقدي ــة وعــدم ال روح التضحي

ــة مــن  ــة املنطق ــس لحامي الغــايل والنفي

أي تهديــد.

ــة الشــعب التــي وقفــت  وحــدات حامي

ــا  ــة، وتصديه بوجــه التنظيــامت اإلرهابي

ــت القــوى  للفكــر اإلجرامــي التــي حاول

املحتلــة فرضهــا عــىل شــعوب شــامل 

ــم  ــزاً للتالح ــت رم ــوريا، أصبح ورشق س

بــني مكّونــات املنطقــة القائــم عــىل بــذل 

ــالح  ــاق الس ــني رف ــة ب ــاء والتضحي الدم

القائــد  مؤسســها  درب  إىل  مســتندة 

ــة  ــى إىل مرتب ــذي ارتق ــرك ال ــات دي خب

قــذرة  مؤامــرة  عــرب  غــدراً  الشــهادة 

بتاريــخ 14 كانــون الثــاين 2012 إال أن 

الخالــدة  لذكــراه  والوفــاء  اإلخــالص 

بقيــت حيّــة مبــا غرســه مــن روح التفــاين 

والفــداء بحتميــة النــرص يف نفــوس بنــات 

وابنــاء شــامل ورشق ســوريا وعمــوم 

ثــوار الحريــة، لــذا، كانــت تضحيــات 

ــبان  ــة ش ــام لكاف ــدر إله ــدات مص الوح

ــات  ــة املكّون ــة مــن كاف وشــابات املنطق

الذيــن مل تثنيهــم الصعوبــات ورضاوة 

ــرباً يف  ــرباً ش ــا ش ــي خاضوه ــارك الت املع

ــي  ــق الت ــن املناط ــعة م ــاحات واس مس

كانــت تحتلهــا التنظيــامت اإلرهابيــة، 

التضحيــات  تلــك  شــّكلت  حيــث 

بنــاء  للتوجــه نحــو  الثابتــة  الخطــوة 

ــتكامل  ــة واس ــوريا الدميقراطي ــّوات س ق

بنــاء املؤسســات العســكرية التــي نالــت 

االحــرتام املحــيل والــدويل بانتصاراتهــا 

وتضحياتــه، وتكللــت تلــك النجاحــات 

ــة يف  ــرش العاملي ــوة ال ــىل ق ــار ع باالنتص

ــوز. ــا يف الباغ ــل له ــر معاق اخ

نســتذكر  خبــات  الشــهيد  شــخص  يف 

عــىل  ونؤكــد  الشــهداء،  جميــع 

اســتمرارية ودميومــة مســرية شــهدائنا 

ســوريا  وبنــاء  النــرص  تحقيــق  حتــى 

لــكل مكوناتهــا  دميقراطيــة المركزيــة 

وثقافاتهــا.
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    فكر وآراء

أخالقية الفلسفة وبؤس الوضعية الفلسفية -1-

سيهانوك ديبو 

توطئة

مثــة اســئلة حاســمة ال مفــر منهــا بســبب انتامءهــا إىل وجوديــة معناهــا 

ومؤّداهــا وغائيتهــا. اســئلة يتــدىل منهــا األجوبــة التــي ال يتعــرف عليهــا 

البــرش بيــرس. مــن هــذه االســئلة تلــك التــي تحــض يك نبــدأ للوصــول إىل 

حقيقــة هــذا الــرصاع مــا بــني املــدن مــن أجــل الســلطة وبشــكل خــاص 

حــني تــم إلباســه القنــاع الوثنــي متحــوالً إىل دينــي مــع مــرور الســنني يف 

وقتنــا الحــارض. يشء مــا يحثنــا أن نتحــرك ملعرفــة الحقيقــة املخفيــة يف 

أســاس الرصاعــات التــي نعيشــها اآلن مــا بــني املــدن )املحــورة إىل الــدول 

يف عمليــة تجميــل العبوديــة وإرشاك الســلطة مــع أقــل عــدد ممكــن( 

لالســتحواذ عــىل الهيمنــة والســلطة وإلخضــاع األطــراف ومراكــز أخــرى 

للمركــز الجديــد الناشــئ. بخاصــة إذا أدركنــا بــأن املنطــق نفســه مســتمر 

ــأن تحــت  ــتعرة ت ــنة مس ــن عــرشة آالف س ــر م ــذ أك ــا من ــى راهنن حت

ــميات  ــت مس ــا وإن اختلف ــن مل يختلف ــرب اللذي ــلطة والح ــق الس منط

الديــن، لكــن تبقــى رسدياتــه املخفيــة محافظــة عــىل ذاتهــا وجوهرهــا 

ــني  ــا وب ــا العلي ــني ميزوبوتامي ــا ب ــدأ م ــا. رصاع ب ــت مكانه وإن اختلف

ــام بينهــام  ــق في ــم التواف ــى ت ــة حت ــة طويل ــا الســفىل مرحل ميزوبوتامي

موقنــني يف أن العيــش املشــرتك فيــام بينهــم هــو أســاس الحيــاة. 

اإلنســان مــدرك عــىل الــدوام للحــق بشــكل روحــي وعاقــل يف الوقــت 

ــه يف  ــع االنســان املــدرك لوعي ــج املرجــوة. اتبّ نفســه؛ وإْن تتأخــر النتائ

معركــة الحــق هــذه مســالك ومنــاح متعــددة. فمجــرد أن مُتـَـسَّ حقوقــه 

يــربز عــىل الفــور آليــة دفاعيــة وســلوك نضــايل يتبعــه املحقــوق حتــى 

الحصــول عــىل حقــه املســلوب أو املــوت مــن أجلــه؛ متحــوال مــن خــالل 

هــذا املــوت إىل آليــة رصينــة أو عالمــة ُمْحَكمــة لالســتمرار مــن عنــده. 

يف ذلــك؛ فقــد تعرفــت مناطــق الــرشق مــن خــالل مقاومــة املصلحــني 

والرســل واألنبيــاء مــن ابراهيــم إىل زرادشــت ومــاين ومــزدك حتــى 

أوجــالن مــروراً بابــن رشــد والحــالج واخــوان الصفــا واملعتزلــة، وشــوهد 

ذلــك يف الهنــد القدميــة ويف الزمــن نفســه إيرلندا قبــل املســيحية التعرف 

ــة أكــر منهــا فلســفية مثــل االرضاب عــن  ــات مقاومــة تنفيذي عــىل آلي

الطعــام. يف البــدء مل تتخــذ آليــة االرضاب عــن الطعــام هــذه كوســيلة يف 

العمــل الســيايس، إمنــا نحــى إليهــا اإلنســان كتعبــري عــن رفــض يف تعــرض 

حقوقــه للــرر.

تحــول بعــد ذلــك الــرصاع ومــع بــروز الديانــة التوحيدية بشــخص ســيدنا 

ــاً نحــو  ــة جنوب ــاه واملتجه ــة لالنتب ــا ومســريته امللفت ــن أورف ــم م ابراهي

ــتمراً  ــا زال مس ــدن م ــذه امل ــة. رصاع ه ــا إىل مك ــيناء ومنه ــدس وس الق

ــاس  ــز واألس ــي املرك ــا ه ــون منه ــن يك ــة م ــن راهني ــا ضم ــى راهنن حت

ــن  ــري م ــدن بكث ــذه امل ــىل رصاع ه ــا تج ــرى؟ رمب ــىل األخ ــيطرة ع واملس

األشــكال إال أنــه مــا زال مســتمراً وهــو مــا ســنبحثه مــن خــالل الكتابــات 

ــذ  ــدأ من ــذي ابت ــرصاع، ال ــاه أن هــذا ال ــة. كــام أن امللفــت لالنتب الالحق

ــة واللغــة بصيغتهــا الرســومية،  ــن واكتشــاف الكتاب ــة عــرص التدوي بداي

والتــي تحولــت إىل الرمزيــة ومنهــا إىل األحــرف املتداولــة يف راهننــا بعــد 

ــذي  ــع أو املعــول ال ــرصاع كان الداف ــا؛ هــذا ال ــة فيه التطــورات الحاصل

مــا زال مســتخدماً كأداة بدئيــة يف معظــم الرصاعــات التــي ابتــدأت مــع 

تشــّكل أول مدنيــة يف ميزوبوتاميــا الســفىل عــىل أطــراف نهــري دجلــة – 

الفــرات، وكذلــك يف مــرص عــىل أطــراف نهــر النيــل، ويف الصــني والهنــد 

عــىل أطــراف النهــر األصفــر.

ــا دوراً محــدداً يف ظهــور وتطــور املــدن  فكــام لعبــت األنهــر والجغرافي

واملدنيــات، كذلــك كانــت اللغــة والكتابــة العامــل الحاســم لهــذا التطــور 

الــذي يعــد حتــى اآلن أول وأكــرب ثــورة ذهنيــة قــام بهــا االنســان. وبــكل 

ــا  ــة وتطوره ــرأة يف الزراع ــال دور امل ــا اغف ــه ال ميكنن ــام أن ــد فكيف تأكي

ــه يف  ــول أن ــدم القب ــا ع ــه ال ميكنن ــاً، فإن ــة أيض ــور اللغ ــايل يف تط وبالت

تشــكل املــدن ومــا رافقهــا مــن ُدْور ومراكــز تعليميــة كان للرجــل بصمته 

ــة يف  ــلطة الذكوري ــاش الس ــور وانتع ــة ظه ــت بداي ــي كان ــة الت الواضح

تلــك املــدن.

ــر  ــة تطوي ــارش يف عملي ــرت بشــكل مب ــرت وأث ــي تأث ــاج الت ــادة االنت زي

أدوات ووســائل االنتــاج وتطويــع االنســان لهــذا العمــل الشــاق، ميكــن 

عدهــا بدايــة ظهــور الرجــل الحكيــم املناقــض للمــرأة، التــي تــم وصفهــا 

ــا  ــزم منزله ــا يك تلت ــادة الضغــط عليه باملشــعوذة والســاحرة بهــدف زي

ــذي عــرف  ــد الرجــل ال وتــرتك شــؤون العمــل الخارجــي واملعامــالت بي

ــن  ــري م ــه الكث ــل يف طيات ــه رصاع يحم ــك. إن ــلطته تل ــر س ــف يدي كي

االستفســارات واالســئلة التــي ال بــّد مــن االجابــة عليهــا ملعرفــة الحقيقــة 

ــا. املخفيــة ضمــن هــذا الــرصاع املســتمر حتــى راهنن

إنــه الــرصاع الــذي حــّول املــرأة، بعدمــا كانــت مــن اآللهــة، إىل خادمــة 

للــرب يف املعابــد والزيكــورات، وبعدهــا تــم حرصهــا يف املنــزل لالهتــامم 

بوظيفتهــا البيولوجيــة وانجــاب األطفــال يك يكونــوا خدمــاً للــرب. وهــو 

ــه عــىل  ــة اإلل ــا لفــرض مركزي ــام بينه ــال املــدن في رصاع تحــوَّل إىل اقتت

ــا. رصاع  ــاص به ــا الخ ــم بإلهه ــة تنع ــت كل مدين ــا كان ــع، بعدم الجمي

مــدن ميزوبوتاميــا الســفىل مــع بعضهــا البعــض هــذا ميكــن عــّده 

ــىل  ــيطرة ع ــرض الس ــا- لف ــون –رمب ــب أن يك ــذي كان يتوج ــدد ال املح

حالــة الفــوىض التــي انتــرشت بــني القبائــل واملــدن باعتبــار أن إلــه كل 

واحــدة منهــا هــو األفضــل واألجمــل واألقــوى، بينــام اآلخــر هــو ال يشء 

مقارنــة مبــا يعبدونــه.

تناقضات متجذرة يف الرشق األوسط

ــوم  ــزات الهج ــل مرتك ــة بفع ــات معّوم ــط تناقض ــرشق األوس ــض ال يفي

ــة  ــوم مؤول ــزات الهج ــل مرتك ــا، ولع ــرشق عموم ــعوب ال ــىل إرادة ش ع

ــىل  ــي ع ــكاد أن تنته ــي ت ــاملية الت ــة الرأس ــل الحداث ــن قب ــة م وموجه

يــد شــعوبها وثوراتهــا؛ لكنهــا تعــاود املــي وتبــدأ يف التمــدد و إيجــاد 

محــالت جديــدة لهــا وإقامــات متجــددة قــد تكــون دامئــة؛ وقــد تكــون 

مواطئهــا تناقضــات الــرشق نفســها والــذي أوجدهــا بنفســه وســاعده يف 

إيجادهــا ذواٌت رشقيــة تناغمــت معهــا، ورمبــا أيضــاً أحدثتهــا تقاطعــات 

االقتصــاد والســلطوية القومويــة أمكنــة للتناقــض بــني شــعوب الــرشق؛ 

مــام يجعــل اســتمرار تدفــق تناقضــات الحداثــة الرأســاملية عــىل الــرشق 

يف حالــة متقدمــة تعكــس الوضــع املــزري لــدول الــرشق األوســط.

الكرديــة–  الفارســية-  العربيــة-  الرتكيــة–  التناقضــات  تصنيــف  إن 

األرمنيــة– اآلشــور؛رسيانية –اليهوديــة؛ ينبــُع أساســاً مــن الحداثــِة 

ــة  ــة املدني ــة )أزم ــه الرابع ــالن يف مرافعت ــول أوج ــام يق ــاملية؛ ك الرأس

وحــل الحضــارة الدميقراطيــة يف الــرشق األوســط(، مــع العلــم جيــدا أن 

ــة؛ و  ــا؛ تاريخي ــرب جذوره ــرشق األوســط تعت ــي تشــكل ال ــات الت الثقاف

أصولهــا مهــد لحضــارات امليزوبوتاميــا، وهنــا فــإن اللحظــة الحرجــة يف 

تاريــخ الــرشق بــرزت مــع بــروز )رجــل أوربــا العجــوز( والــذي اســتبد 

ــددة. ــرون متع ــرشق ولق ــعوب ال ــدوره ش ب

موجــز تاريخــي – نقــدي ألحــداث الــرشق األوســط قبــل مئــة 

عــام املنرصمــة

انضمــت االمرباطوريــة العثامنيــة إىل قــوات املحــور يف 2 أغســطس 

ــة  ــة العثامني ــني االمرباطوري ــرسي ب ــف ال ــتكامل للتحال ــام 1914 كاس ع

ــف  ــذا التحال ــكل ه ــذاك، وش ــاً آن ــذي كان قامئ ــا ال ــة أملاني وامرباطوري

ــاً  ــرشق وتحدي ــد وال ــة يف الهن ــتعمرات الربيطاني ــداً للمس ــد تهدي الجدي

للنفــوذ الــرويس يف أرمينيــا، كان الهــدف األســايس للعثامنيــني هــو 

اســرتجاع أرايض رشق األناضــول التــي اســتولت عليهــا روســيا خــالل 

الحــرب الروســية العثامنيــة )1877 – 1878(، ووجــدت الطموحــات 

العثامنيــة تعاطفــاً وقبــوالً لــدى املستشــارية األملانيــة، و التــي تقاســمت 

مــع طموحهــا يف أن تســيطر عــىل حقــول النفــط يف بحــر قزويــن، فــكان 

ــني إىل  ــامم العثامني ــد انض ــذه بع ــكان تنفي ــات باإلم ــاً ب ــاً أملاني مطمع

ــرشق و  ــب اســتخبارات ال ــا مكت ــوات املحــور. أسســت أملاني ــف ق تحال

» قــوى الــرشق الخاصــة«، و خــالل تلــك الفــرتة كانــت مناطــق الــرشق 

األوســط يف آســيا وشــامل أفريقيــا تحــت الحكــم العثــامين، إال أن نزعــات 

التحــرر مــن الســيطرة الرتكيــة كانــت قــد بــدأت يف الظهــور، وقــد أدى 

دخــول العثامنيــني الحــرب وتفــي العــداء الــذي ظهــر مــن قبــل األتــراك 

نحــو بعــض الجمعيــات العربيــة التــي رأت مــا يحــدث فرصــة مناســبة 

إلنشــاء كيانــات خاصــة بهــم، وهــذا مــا تنصهــا مذكــرات الرحالــة 

املستكشــفني )رجــاالت االســتخبارات العامليــة( ومــن بينهــم مــا ترسدهــا 

ــني  ــك حس ــت املل ــي أقنع ــا الت ــا يف مذكراته ــدوينا روزيت ــيدة ماس الس

بوجــوب االنتفــاض ودعــم اإلنكليــز للعــرب مــن خــالل مكامهــون الــذي 

ــوده. تراجــع يف وع

لكن الدين آفة الشعوب إن أستغل
ــون  ــن آفي ــال: الدي ــام ق ــا حين ــة محق ــرتاكية العلمي ــس االش كان مؤس

ــق  ــل وف ــي والتعام ــى الدين ــتغالل يف املنح ــتُغل، االس ــعوب إْن أُْس الش

االصطفــاف الدينــي أحدثــت باعتقــادي منطيــة رشق أوســطية ورؤوســها 

متتــد مــن الغــرب و ترأســها أيضــاً، و مــن أجــل التجمــع و الحشــد؛ كان 

ــهد كاآليت: املش

1- الروس واألرمن عىل أساس املسيحية األرثوذوكسية

2- الــرتك والكــرد والفــرس الشاهنشــاهي وجامعــات كبــرية مــن العــرب 

ــه كان  ــور ولكن ــي باملح ــه العلن ــن ارتباط ــذي مل يعل ــوي ال ــا البهل )رض

متعاطفــا ومتعامــال معــه، و هــذا مــا أدى إىل خلعــه )الحقــا( مــن قبــل 

الســوفييت واالنكليــز لصالــح ولــده محمــد رضــا البهلــوي(، والتحالــف 

كان عــىل أســاس االســالمية.

3- اإلنكليــز والفرنســيني والبونتــوس اليونانيــني وبعــض مــن املجموعــات 

ــام  ــالد الش ــيحية يف ب ــات املس ــن األقلي ــض م ــع بع ــا م ــة، والحق األيوني

ــن  ــرب الذي ــع الع ــك م ــن ذل ــا، ومبتدأي ــيحية أيض ــاس املس ــىل أس وع

ــة. ــة العربي ــرة القومي ــم فك راقته

ــة  ــا باهظ ــوا أمثان ــات دفع ــك املصفوف ــدوا يف تل ــن احتش ــع مم الجمي

ســببت يف إحــداث ســوء نوعــي ألحــوال الــرشق األوســط مؤثــرة أيضــاً 

عــىل بــؤس مســتقبلهم، والتفاصيــل التــي نعيشــها قــد تكــون مســبباتها 

الحاســمة معهــودة إىل السياســات التــي قســمت الــرشق األوســط ونالت 

ــة،  ــازر الجامعي ــادة واملج ــد االب ــالً ح ــك واص ــر ذل ــدى األم ــه، وتع من

والشــعب األرمنــي الــذي تعــرض إلبــادة ممنهجــة، وإىل مجــازر وصلــت 

ضحاياهــا املليــون ونصــف املليــون ضحيــة، ارتكبــت هــذه املجــازر يف 24 

نيســان 1915 بيــد العثامنيــني.

واملحشــدون الذيــن فرضــت عليهــم معــارك جديــدة ومشــاكل جديــدة 

وانتــامءات جديــدة كانــت بســبب الحداثــة الرأســاملية ومرتكزهــا 

الجديــد )الدولــة القومويــة(، إيصــاال باألمــور إىل الفــوىض الخالقــة، 

والدخــول تســلال )رشعيــا( يف قمــة الفــوىض باســم االنتــداب مــرة، ومــرة 

ــات.  ــات واإلثني ــوق الجامع ــة حق ــم حامي ــرة باس ــالص، وم ــم الخ باس

ــات  ــذه اللحظ ــط ه ــرشق األوس ــها ال ــي يعيش ــة الت ــداث و األزم واألح

ــاملية  ــة – رأس ــة حداثوي ــي محاول ــوريا ه ــدث يف س ــا يح ــص م وباألخ

إلعــادة نفــس الســيناريو الحاصــل قبــل املئــة عــام مــن العزلــة واالنرصام.
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سياسة3

قره سو: من قاد سوريا إىل االنهيار وطور الحرب األهلية ودعم املرتزقة هو النظام الرتيك

قــال عضــو اللجنــة القياديــة ملنظومــة املجتمــع الكردســتاين ) KCK (   مصطفــى 

قــره ســو يف حــوار لــه عــىل فضائيــة َمديــا خــرب )Medya Haber(،   "إن الدولــة 

الرتكيــة ســتعقد هــذه االجتامعــات يف ســياق  معــاداة الكــرد، الهــدف الكامــل 

ــم" مشــرياً إىل  ــم وحريته ــل حقوقه ــن ني ــرد م ــع الك ــة هــو من ــة الرتكي للدول

اللقــاءات الثــاليث الــذي حــدث يف موســكو بــني رؤســاء االســتخبارات لــكل مــن 

تركيــا وروســيا والنظــام الســوري.

ــقاطه،  ــوري وإس ــام الس ــري النظ ــو تغي ــان، األول ه ــا هدف ــة له ــة الرتكي الدول

والثــاين هــو عرقلــة الحقــوق الدميقراطيــة للكــرد يف ســوريا، بهذيــن الهدفــني، 

ــة  ــاندتها، الدول ــة وس ــت املرتزق ــوريا، ودعم ــة يف س ــرب الداخلي ــت الح عّمق

الرتكيــة مســؤولة عــن اتســاع الحــرب يف ســوريا ووجــود املرتزقــة، اســتخدمتهم 

ــوق  ــل حق ــن أج ــال م ــد النض ــوري، وض ــام الس ــد النظ ــة ض ــة الرتكي الدول

ــه مــن  ــم أن النــرصة كانــت تهاجــم رسي كاني ــة الشــعب الكــردي، نعل وحري

جيــالن بينــار، عاونتهــا الدولــة الرتكيــة، كــام دعمــت الدولــة الرتكيــة مرتزقــة 

ــة  ــة الرتكي ــدف الدول ــش، اآلن ه ــة داع ــة الرتكي ــت الدول ــد دعم ــن، لق أخري

هــو القضــاء عــىل حقــوق الكــرد، أرادت إســقاط النظــام، لكنهــا استســلمت 

ــاء  ــو القض ــد ه ــا الوحي ــول إن هدفن ــا، تق ــس هدفن ــذا لي ــول إن ه اآلن وتق

ــام أن  ــات، ك ــذه االجتامع ــيا دور يف ه ــع لروس ــاك، بالطب ــاب هن ــىل اإلره ع

روســيا عالقــة بســبب الحــرب يف أوكرانيــا، ألنهــا عالقــة تقــوم بــدور الوســيط 

بــني تركيــا وســوريا، تريــد القضــاء عــىل مشــكلتها يف الحــرب يف أوكرانيــا عــرب 

العالقــات الرتكيــة، وبهــذه الطريقــة، تدعــم روســيا عــداء تركيــا تجــاه الكــرد، 

ــا للكــرد؟ هــل  ــأل روســيا: هــل ســتكونون رشكاء يف عــداء تركي يجــب أن تُس

ســتكونون رشكائهــا؟ الكــرد ليــس لديهــم نيــة لتقســيم ســوريا، ال يوجــد يشء 

ــذه  ــة به ــة الرتكي ــع الدول ــاون م ــيا أن تتع ــن لروس ــل، ال ميك ــذا القبي ــن ه م

الطريقــة، وهــذا يعنــي أن هنــاك عالقــة إلبــادة جامعيــة مــع الدولــة الرتكيــة، 

فهــدف الدولــة الرتكيــة هــو اإلبــادة الجامعيــة، يجــب أن تســأل روســيا هــل 

ــكا؟  ــتكون رشي ــل س ــة؟ ه ــة الرتكي ــل الدول ــن قب ــة م ــادة الجامعي ــد اإلب تؤي

الكــرد ليــس لديهــم خطــط لتقســيم ســوريا، فهــذه أكاذيبهــم، عــىل العكــس 

ــس  ــك لي ــه، فذل ــىل قدمي ــي ع ــد بق ــوري ق ــام الس ــك ، إذا كان النظ ــن ذل م

بســبب دعــم روســيا، نعــم ســوريا كان لهــا دعــم مقــدم مــن روســيا، لكــن لــو 

مل تحــدث الثــورة يف روج آفــا ومل تهــزم داعــش، فلــو مل تكــن القــوى الثوريــة 

املوجــودة يف روج آفــا وشــامل ورشق ســوريا وكانــت داعــش هــي املســيطرة، 

لكنــا قــد رأينــا نهايــة ســوريا، و ملــا اســتطاع األســد البقــاء، وملــا كان لروســيا 

وإيــران أن يقفــا عــىل قدميهــام أيًضــا.

ــب مل تســقط،  ــوا ســيهيمنون عــىل معظــم ســوريا، حل ــك الوقــت ، كان يف ذل

ملــاذا مل تســقط؟ املقاتلــون الكــرد خاضــوا املعركــة الرئيســية يف حلــب، النظــام 

يعــرف هــذا أيضــا، مــاذا ســيحدث لــو مل يقاتــل الكــرد املرتزقــة؟ لذلــك فــإن 

ــو  ــة ه ــم املرتزق ــة ودع ــرب األهلي ــور الح ــار وط ــوريا إىل االنهي ــاد س ــن ق م

تركيــا، فهــل ياتــرى ســوف تذهــب ســوريا اآلن إىل تركيــا وتصبــح رشيكــة يف 

عــداء الكــرد؟ ملــاذا جلبــت تركيــا ماليــني الســوريني إىل تركيــا؟ بنــت املخيــامت 

ورعــت املرتزقــة وشــنت الهجــامت، ليــس لرعايتهــم، وليــس ألمــور إنســانية، 

تركــت البــاب مفتوًحــا، وأحرتهــم جميًعــا ووضعتهــم يف املخيــامت، مصــدر 

املرتزقــة هــو املخيــامت، أال تعــرف ســوريا هــذا؟ فعلــت تركيــا هــذا إلســقاط 

النظــام، ومــاذا فعــل الكــرد؟ لقــد خاضــوا نضــااًل كبــريًا إلبقــاء النظــام الســوري 

ــول إن الكــرد يقســمون ســوريا،  ــم ال يســتطيعون الق ــام أنه ــه، ك عــىل قدمي

نحــن نعلــم، وألننــا نعلــم أننــا نقولهــا، لقــد أحدثــوا ثــورة عــىل خــط القائــد، 

نحــن نعــرف مقارباتهــم، إنهــم يبحثــون عــن حــل مــع ســوريا، ال يوجــد يشء 

ــل أي مطالــب للكــرد، وأننــي ســأكون  ــن أقب آخــر، إذا قالــت ســوريا إننــي ل

رشيــًكا مــع تركيــا يف إبــادة الكــرد، فإنهــا ســتهزم نفســها، إذا ارتكبــت الدولــة 

ــم، ال يف  ــتطيع أن يوقفه ــد يس ــال أح ــرد، ف ــد الك ــة ض ــادة جامعي ــة إب الرتكي

شــامل كردســتان، ال يف جنــوب كردســتان، وال يف روجافــا.

اآلن الكــرد يقفــون يف طريــق سياســات اإلبــادة الجامعيــة للدولــة الرتكيــة، إذا 

ــن تهاجــم  ــة ، فل ــة والدميقراطي مل يحــدث النضــال الكــردي مــن أجــل الحري

تركيــا ســوريا فحســب، بــل تهاجــم إيــران أيًضــا، اآلن الكــرد يشــكلون عقبــة 

أمــام الدولــة الرتكيــة، لذلــك ، نهجنــا يف هــذا األمــر هــو أن روســيا والنظــام ال 

ينبغــي أن يكونــا رشيكــني يف سياســة تركيــا هــذه، اآلن األســد ســيتفاوض مــن 

أجــل بقــاء أردوغــان يف الســلطة؟ يف الوقــت نفســه ، يعقــد أردوغــان هــذه 

االجتامعــات مــن أجــل البقــاء يف الســلطة، هــل ســيبقى أردوغــان ؟ يف هــذا 

الصــدد ، يجــب أن تقــرتب روســيا والنظــام، نعــم  ال يجــب أن يتدخــل النظــام 

الســوري يف هــذه القضيــة، فالدولــة الرتكيــة تلعــب لعبــة عــداء تجــاه الكــرد، 

الســالم يف ســوريا ممكــن باالتفــاق مــع الكــرد ليــس مبوافقــة تركيــا، مقاربــة 

غريهــا خاطئــة، وسياســات خاطئــة، ال ينبغــي للنظــام أن ينتهــج سياســة 

خاطئــة بســبب عالقاتــه مــع روســيا.

ــة للكــرد، لكــن النظــام  ــا معادي ــا الخطــرية، تركي ــع، سياســات تركي نحــن نتاب

ــيحدث،  ــد أن أي يشء س ــا ال نعتق ــدق، أي أنن ــد أن نص ــا، ال نري ــو رشيكه ه

ألننــا أعلنــا بالفعــل مقاربتنــا عــدة مــرات للســامح للكــرد والنظــام يف ســوريا 

ــا،  ــي مقاربتن ــذه ه ــر، ه ــذا األم ــاعدة يف ه ــد املس ــاق، نري ــل إىل اتف بالتوص

ــب  ــة النظــر هــذه ، يف هــذا الجان ــن وجه ــا، م ــة اهــايل روج آف هــذه مقارب

ــا إىل هــذا الوضــع ،   ــرياً وأدخلته ــي دمــرت ســوريا كث ــا الت ــح مــع تركي التصال

وتحــارب الكــرد الذيــن هــم مواطنــوك، هــل هــذه السياســة ممكنــة؟ ال توجــد 

مثــل هكــذا سياســة، ال ميكــن لهكــذا حــل.

يف هــذا الجانــب،  نــرى أنــه عــىل روســيا وســوريا أن تعيــدا النظــر يف 

مقاربتهــام، وهــذا هــو نداءنــا.

املبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجالن توجه نداء لجميع األحرار لتصعيد النضال وإنهاء العزلة

حظــراً  جديــد  مــن  الرتكيــة  الســلطات  فرضــت 

عــىل اللقــاءات مــع القائــد “عبــد اللــه أوجــالن” 

ــات  ــرض العقوب ــة ف ــرى بحج ــهر أخ ــة أش ــدة ثالث مل

االنضباطيــة عــىل القائــد الــذي يعتقــل يف زنزانــة 

انفراديــة يف جزيــرة إمــرايل منــذ 24 عامــاً.

ويف هــذا الســياق، أطلقــت املبــادرة الســورية لحريــة 

القائــد عبــد اللــه أوجــالن نــداًء، اليــوم، لجميــع 

األحــرار يف العــامل مــن أجــل تصعيــد النضــال وإنهــاء 

ــالن  ــه أوج ــد الل ــد عب ــىل القائ ــة ع ــة املفروض العزل

ــدية. ــه الجس ــق حريت وتحقي

وجــاء يف النــداء الكتــايب املوجــه إىل الــرأي العــام 

العاملــي:

يف  مســتمرة  الفاشــية  الرتكيــة  الدولــة  تــزال  مــا 

ــه  ــد الل ــد االممــي عب ــا يف حــق القائ فــرض همجيته

أوجــالن، الــذي يعــاين ظروفــاً قاهــرة يف ظــل العزلــة 

املشــددة املفروضــة عليــه يف ســجن إمــرايل منــذ 

ــع  ــدة جمي ــض بش ــي ترف ــنة، فه ــن س ــع وعرشي أرب

ــني  ــد واملعتقل ــو القائ ــا موكل ــي يقدمه ــات الت الطلب

الثالثــة، عمــر خــريي كونــار، ويــي آكتــاش، حاميــيل 

ــذ أكــر  ــع اللقــاء بهــم من ــة ملن ــدرم، بحجــج واهي يل

ــهراً. ــن 21 ش م

وعــىل الرغــم مــن اســتئناف محامــي مكتــب العــرص 

القانــوين تقديــم طلباتهــم بهــدف اللقــاء بالقائــد 

ــد رُّدت  ــات ق ــن الطلب ــرايل، لك ــجن إم ــيل س ومبعتق

بحجــة العقوبــة االنضباطيــة املفروضــة منــذ التاســع 

مــن أيلــول املنــرصم، وبالرغــم مــن انتهــاء مــدة 

العقوبــة هــذه منــذ التاســع مــن كانــون األول فقــد 

تــم فــرض قــرار حظــر جديــد عــىل القائــد واملعتقلــني 

الثالثــة ملنــع لقائهــم بذويهــم بحجــة العقوبــة ذاتهــا، 

والجديــر بالذكــر أن محكمــة التنفيــذ يف بورصــة 

ــأي  ــر أو اإلدالء ب ــات دون تربي ــذه العقوب ــدد ه تج

ــن ســببها. ــات ع معلوم

ــني  ــد وباقــي املعتقل ــو القائ ــّدم موكل ــذا فقــد تق وله

ــذي  يف إمــرايل بطلــب اعــرتاض عــىل قــرار الحظــر ال

ــل بالرفــض أيضــاً. قوب

ــي  ــة، وه ــة هاّم ــه إىل نقط ــن التنوي ــد م ــا ال ب وهن

بالرغــم مــن نــداءات كل األحــرار والدميقراطيــني، مــن 

الحقوقيــني واألكادمييــني واملفكريــن والساســة، تــرّص 

ــة  ــذه العزل ــرض ه ــتمرارها بف ــة يف اس ــة الرتكي الدول

غــري املرشوعــة عــىل القائــد، ألنــه ومبوجــب القوانــني 

اإلقليميــة والعامليــة والرتكيــة، فمــن حــق القائــد 

ــف  ــن – ولألس ــه، ولك ــه ومحامي ــع ذوي ــل م التواص

األحــرار،  لنــداء  مســامعها  أصّمــت  قــد  تركيــا   –

وأعمــت عينيهــا يك ال تــرى هــذه الحقــوق فتطبّقهــا، 

وهــي بذلــك تنتهــك حرمــة كل القوانــني والنواميــس 

الدوليــة والعامليــة، وال تبــايل حتــى بقوانينهــا بــل 

تنتهــج طريــق إبــادة القائــد وتصفيتــه، وهنــا علينــا 

أال ننــى بــأن هنــاك مقاومــة أســطورية عظيمــة 

تُبــدى يف إمــرايل مقابــل هــذه السياســة الرببريــة 

الهمجيــة التصفويــة التــي تُنتََهــج بحــق القائــد، هــذه 

ــة  ــة التصفوي ــا بالسياس ــن نعته ــي ميك ــة الت السياس

ــر  ــق الفك ــرد، وبح ــق الك ــب بح ــي ترتك ــة الت املريب

ــة  ــزب العدال ــاق )AKP ح ــة اتف ــي نتيج ــر، وه الح

املتطــرف  القومــي  الحــزب   MHP( و  والتنميــة( 

الفــايش( وتحالفهــام، فقــد حــّوال بذلــك تركيــا إىل 

ســجن كبــري يضــم شــعباً بائســاً، ولهــذا، فــال بــّد مــن 

ــرتيك وكل  ــك ال ــة، ألن الشــعب الكــردي وكذل املقاوم

ــام  ــدي أم ــة األي ــى مكتوف ــن تبق ــة ل شــعوب املنطق

ــكارس  ــرر كالوحــش ال ــزرع ال ــذي ي ــم ال هــذا الظل

وينــرشه يف كل مــكان، فــال يســلم مــن أذاه ال أنــس 

وال جــن، ولهــذا ندعــو الجميــع بتصعيــد النضــال 

ليكــون عــام 2023 عــام إنهــاء العزلــة، وتحقيــق 

والســالم  الخــري  وبدايــة  أوجــالن،  القائــد  حريــة 

والدميقراطيــة.
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استوديو "Hunergeha Welat" منرب إلحياء تراث مكونات شامل ورشق سوريا

 )Hunergeha Welat( طــرح اســتوديو الشــهيد والت
أكــر مــن 275 أغنيــة، منهــا 40 أغنيــة مصــورة 
)فيديــو كليــب(، ويســتعد الفتتــاح قســم خــاص 
بفــن الطفــل خــالل العــام الجــاري، وذلــك يف إطــار 

ــه. ــردي وتوثيق ــن الك ــىل الف ــاظ ع ــاعيه؛ الحف مس
 Hunergeha( والت  الشــهيد  اســتوديو  تأســس 
مــن  اقــرتاح  عــىل  بنــاًء  Welat(، يف متــوز 2014، 
ــن يف  ــة والف ــة الثقاف ــهيد والت؛ اإلداري يف حرك الش
ــام 2013، خــالل  ــذي استشــهد أواخــر ع ــا ال روج آف
ــة؛  ــىل املنطق ــرصة" ع ــة الن ــة "جبه ــامت مرتزق هج
وتخليــداً لذكــراه تــم تســميه االســتوديو باســمه.

ــامل  ــا وش ــتوى روج آف ــىل مس ــتوديو ع ــل االس يعم
ــة  ــة والثوري ــاين الكردي ــدار األغ ــوريا، يف إص ورشق س
ــاين  ــدار أغ ــة إىل إص ــة، باإلضاف ــة والوطني والفلكلوري
ــات  ــاين وفنان ــاركة فن ــب( مبش ــو كلي ــورة )فيدي مص

ــة. املنطق

أعامل االستوديو الفنية خالل 9 سنوات
أنجــز اســتوديو الشــهيد والت، منــذ بدايــة تأسيســه 
أكــر مــن 275 عمــالً فنيــاً، منهــا 40 أغنيــة مصــورة، 
 Serêkaniyê û Avaşîn، Hey Zapê،( أبرزهــا 
 XURFANÎ، SERHELDAN، şervano، Nazê
 Nêrgiza Hewşê، Keziyên Tolê، Zeriyên

.)şeşdara، SEROK، şêladizê
ــل  ــاركة ومتثي ــات مبش ــن الكليب ــدداً م ــدر ع ــام أص ك
وغنــاء فنانــني مــن كل مكونــات شــامل ورشق ســوريا؛ 
بهــدف إظهــار الحيــاة التشــاركية يف املنطقــة، وتعزيز 
التالحــم فيــام بينهــا، كـــ )ألحــان منســية، وكل الهــال، 

وأصالــة الــروح(.
وســجل )4( مقاطــع للدبــكات الفلكلوريــة ملكونــات 
إىل  باإلضافــة  ســوريا،  ورشق  وشــامل  كردســتان 
ــجيل  ــر والتس ــم التصوي ــة لتعلي ــجيل )54( حلق تس
مواقــع  عــىل  نرشهــم  ســيتم  الكرديــة،  باللغــة 

التواصــل االفــرتايض قريبــاً.

أهداف االستوديو
تأســس االســتوديو؛ بهــدف إعــادة إحيــاء أعــامل 
الفنانــني الكــرد القدامــى الذيــن كان لهــم دور بــارز 
يف الحفــاظ عــىل املوســيقى الكرديــة، وتوثيقهــا يف 
تاريــخ الفــن واألصالــة الكرديــة وإعــادة طــرح األغــاين 

ــة. ــة القدمي ــة والفلكلوري الثوري
عــن ذلــك، أوضــح عضــو اســتوديو الشــهيد والت 
ــي  ــا ه ــاز أن "روج آف ــل مريس ــردي، دلي ــان الك والفن
ــاً  ــا األكــر تقدم ــتان، لكنه ــزء األصغــر يف كردس الج
مــن ناحيــة فــن الثــورة مقارنــة مــع األجــزاء األخــرى، 
ــات  ــوم، صــدرت املئ ــات إىل الي ــذ أعــوام الثامنين فمن
مــن األغــاين الثوريــة؛ واآلن يســعى اســتوديو الشــهيد 
والت إىل إعــادة طــرح تلــك األغــاين بصــوت الفنانــني 
الكــرد يف روج آفــا وتســجيل األغــاين الجديــدة التــي 

ــة". ــع شــعب املنطق تالمــس واق

واقــع املوســيقى الكرديــة يف روج آفــا قبــل 
لثورة ا

نتيجــة ملــا مــر بــه الكــرد يف كردســتان، ومراحــل 
ــال، حــدث عــزوف نســبي  ــني األجي ــي ب التنقــل الفن

ــاز. ــب مريس ــة، بحس ــة والرتاثي ــاين األصيل ــن األغ ع
ويف إشــارة إىل تاريــخ الفــن الكــردي يف روج آفــا، 
قــال مريســاز: "لــروج آفــا أســاس وقاعــدة موســيقية 
وعفريــن  كوبــاين  مناطــق  يف  ســيام  ال  قدميــة، 
والجزيــرة، حيــث ظهــر العديــد مــن الفنانــني الذيــن 
ــاظ  ــردي والحف ــن الك ــر الف ــم؛ لتطوي ــوا حياته كرس
ــارزة يف مســرية  ــه، وكانــت لهــم بصمــة ب عــىل أصالت
ــة؛  ــني املاضي ــنوات الخمس ــن الس ــردي، لك ــن الك الف
شــهدت محــاوالت صهــر لهــذا الفــن عــىل يــد الــدول 

املحتلــة لكردســتان".

وســعى اســتوديو الشــهيد والت مؤخــراً إىل متثيــل 
ــة، عــرب تســجيل  ــات املنطق ــراث كل مكون ــة وت أصال
ــة  ــعب املنطق ــة ش ــن مقاوم ــرّب ع ــي تع ــاين الت األغ
ــا  ــورة روج آف ــخت يف ث ــي ترس ــعوب الت ــوة الش وأخ
وشــامل ورشق ســوريا، وتســجيل الكليبــات التــي 
الحامســة  الثــورة وتحافــظ عــىل  أحــداث  تــؤرخ 
التحــرري،  النضــال  عــن  وتقــدم صــورة  الثوريــة 
وتفضــح هجــامت اإلبــادة التــي يتعــرض لهــا الكــرد.

بناء شخصيات عىل أسس فن األمة الدميقراطية
ــون  ــرر القامئ ــتوديو، ق ــيس االس ــن تأس ــرتة م ــد ف بع
ــي ليتمكــن مــن مجــاراة  ــه توســيع نشــاطه الفن علي
ــه  ــر نظام ــوب وتطوي ــكل املطل ــورة بالش ــل الث مراح
الفنــي والتقنــي، حيــث اُفتتحــت الــدورات التدريبيــة 
ــه  ــه وعضوات ــة ألعضائ ــة والتقني ــات الفني لالختصاص

أيضــاً.
حيــث قــال أســتاذ املوســيقى يف االســتوديو، رسخبــون 
زينــو، أنهــم واجهــوا العديــد مــن الصعوبــات يف 
بدايــة فتــح الــدورات التدريبيــة؛ ألن نظام االســتوديو 
كان خطــوة جديــدة بالنســبة لهــم، لكــن مــع الوقــت 
ــداً  ــاً، معي ــات مع ــذه الصعوب ــاليف ه ــن ت ــوا م متكن
الــذي ميلكــه أعضــاء  ذلــك إىل اإلرصار والشــغف 

ــتوديو. االس
ضمــن االســتوديو، يتــم التدريــب عــىل أســس ومبادئ 
ــالن؛  ــد أوج ــه القائ ــذي اقرتح ــي ال ــن الدميقراط الف
وأوضــح زينــو أنهــم يســعون إىل بنــاء شــخصيات 
عــىل الفــن الحقيقــي واألصيــل الــذي يتميــز بــه 
فكــر األمــة الدميقراطيــة لثــورة 19 متــوز، وقــال: 
ــامل  ــن األع ــا ع ــع أعاملن ــز بجمي ــعى ألن نتمي "نس
ــكل  ــع والش ــون والتوزي ــث املضم ــن حي ــرى، م األخ
والهــدف، فنحــن نتبــع فنــاً لــه قاعــدة فكريــة مبنيــة 
ــا تشــهده  ــة، وم ــة الدميقراطي ــر األم عــىل أســس فك
مناطقنــا يتطلــب جهــود حثيثــة للتمكــن مــن الســري 

ــوب". ــكلها املطل ــة بش ــع املرحل م

ــامن  ــب، يوســف عث ــك، لفــت الطال ــاً عــىل ذل تعليق
التــي حققهــا  الخطــوات  إىل  االنتبــاه  عامــاً(   21(
ضمــن اســتوديو الشــهيد والت يف مجــال الفــن، قائــالً: 
"الدخــول إىل مجــال الفــن كان حلــامً بالنســبة يل ويف 
ــذا  ــق ه ــن تحقي ــت م ــهيد والت متكن ــتوديو الش اس
ــغف  ــب والش ــرب؛ فالح ــكل أك ــيعه بش ــم وتوس الحل
وحدهــام ال يكفيــان للنجــاح، بــل ذلــك يتطلــب 
جهــداً وإرصاراً، واســتوديو الشــهيد والت هــو املــكان 
فنيــة  شــخصية  وبنــاء  ذلــك  لتحقيــق  املناســب؛ 

ــة". حقيقي
  

افتتاح قسم فن الطفل
)قســم  هــي  رئيســة  أقســام  ثالثــة  ولالســتوديو 
ــاج(،  ــر واملونت ــي )التصوي ــم التقن ــجيل، والقس التس
ــاح قســم خــاص  وقســم الصــوت( ومــن املقــرر افتت

ــاري. ــام الج ــالل الع ــل خ ــن الطف بف
ــهيد والت،  ــتوديو الش ــنّي اإلداري يف اس ــام، ب يف الخت
توســيع  إىل  اآلن  يســعون  أنهــم  حســن،  جومــرد 
نشــاطهم بشــكل أكــرب يف املنطقــة ليتمكنــوا مــن 
مالمســة واقــع شــعب املنطقــة، والتعبــري عام تشــهده 
مناطــق الثــورة مــن هجــامت اإلبــادة، واملقاومــة 
الشــعبية، باإلضافــة إىل إعــادة إحيــاء كل األغــاين 
ــال:  ــوريا، وق ــامل ورشق س ــات ش ــة ملكون الفلكلوري
"يتميــز االســتوديو بتدوينــه ألصالــة األغــاين الكرديــة 
ــة، وســيواصل نشــاطه  ــات األخــرى يف املنطق واملكون

ــة". ــى النهاي حت
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املرأة 5

املرأة يف شامل ورشق سوريا تؤكد عىل أن محاربة السياسات التعسفية واالستبدادية 

السبيل الوحيد لضامن الحقوق  

أعربــت نســاء مــن مختلــف مكونــات شــامل ورشق 

ــة،  ــس األوىل والثاني ــزريت باري ــن ملج ــن إدانته ــوريا ع س

وأرشن إىل أن صمــت فرنســا أتــاح الفرصــة الرتــكاب 

مجــزرة أخــرى بحــق رائــدات ثــورة املــرأة، وعاهــدن عــىل 

ــهداء. ــهيدات والش ــرياث الش ــة م حامي

أثــارت مجزرتــا باريــس األوىل )9 كانــون الثــاين 2013( 

والثانيــة )23 كانــون األول 2022(، حفيظــة النســاء يف 

ــاح  شــامل ورشق ســوريا، وأرشن إىل أن صمــت فرنســا أت

ــورة  ــدات ث ــة بحــق رائ ــكاب املجــزرة الثاني الفرصــة الرت

ــرأة . امل

ــبب  ــن س ــوريا ع ــامل ورشق س ــاء يف ش ــاءلت النس وتس

ــة  ــم دول ــال جرائ ــة حي ــوى الدولي ــق للق ــت املُطِب الصم

ــالل  ــات , وأكــدن أن االحت ــرتيك بحــق القيادي ــالل ال االحت

الــرتيك يهــاب مــن إرادة املــرأة التــي تحــارب فكــره 

الســلطوي، وعاهــدن بالســري عــىل نهــج الشــهيدات.

الدوليــة  القــوى  صمــت  أن  إىل  النســاء  وأشــارت 

والســلطات الفرنســية يف مجــزرة باريــس األوىل بحــق 

الســبب  كان  وفيــدان”؛  وليــىل،  “ســاكينة،  املناضــالت 

الثانيــة. باريــس  مجــزرة  الرتــكاب  املــؤدي 

األعــداء،  وجــه  يف  الوقــوف  الجميــع  عــىل  وشــددن 

ومواصلــة الفعاليــات والنشــاطات املطالبــة بحريتهــن 

السياســات  محاربــة  إّن  مؤكــدات  شــعبهن،  وحريــة 

التعســفية واالســتبدادية هــي الســبيل لحاميــة حقوقهــن.

كــام أوضحــن أن الهــدف الكامــن خلــف املجزرتــني هــو 

ــن  ــدن أنه ــرة”، وأك ــرأة الح ــخص امل ــرد يف ش ــادة الك إلب

ســيصعدن مــن وتــرية املقاومــة والنضــال حتــى الكشــف 

ــني . ــري املجزرت ــي ومدب عــن مرتكب

مطالبــات القــوى الدوليــة عــدم التــزام الصمت ومحاســبة 

دولــة االحتــالل الــرتيك عــىل جرامئهــا.

مركز دراسات جنولوجيا يف عفرين والشهباء وحلب يختتم كونفرانسه األول
اختتــم مركــز دراســات جنولوجيــا )علــم املــرأة( يف حلــب والشــهباء وعفريــن 

ــدة  ــهباء، بع ــم رسدم يف الش ــد يف مخي ــذي عق ــه األول، وال ــامل كونفرانس أع

ــد مــن املجــاالت. ــز دور املــرأة يف العدي مخرجــات لتعزي

ــزب  ــتار وح ــر س ــوات مؤمت ــن عض ــة م ــا مندوب ــس مائت ــارك يف الكونفران وش

االتحــاد الدميقراطــي وحركــة املجتمــع الدميقراطــي ومؤسســات املجتمــع 

ــدين. امل

وخــرج الكونفرانــس بعــدة مخرجــات منهــا البــدء بحملــة وطنيــة مــن 

ــة للشــبيبة  ــف اإللكــرتوين، و دعــم املشــاريع الثقافي ــاح ضــد العن أجــل الكف

وافتتــاح املكتبــات وتقديــم الدراســات ومشــاريع الُقــرّاء لدفعهــم نحــو تنظيــم 

النــدوات، وعقــد جلســات تدريــب وتوعيــة مبحتــوى التواصــل االفــرتايض الــذي 

يشــكل خطــراً عــىل املــرأة والشــبيبة.

 )دور املرأة يف التحول الدميقراطي يف سوريا( شعار منتدى حواري التحاد املثقفني يف الرقة 

نظــم اتحــاد املثقفــني يف الرقــة امللتقــى الحــواري النســوي 

ــرأة  ــة ودور امل ــورية الجامع ــة الس ــة الوطني ــول الهوي ح

ــة التــاج  يف التحــول الدميقراطــي نحــو الالمركزيــة يف صال

وســط مدينــة الرقــة.

ــات  ــس املــرأة وهيئ ــالت عــن مجال وحــر امللتقــى ممث

املــرأة ونســاء مســتقالت وعضــوات مــن مجلــس ســوريا 

الدميقراطيــة وممثــالت عــن اإلدارة الذاتيــة وعضــوات 

مــن مجلــس املــرأة الســورية عــىل مســتوى املناطــق 

ــررة. املح

بــدأ امللتقــى بكلمــة مــن الرئيســة املشــرتكة التحــاد  

املثقفــني بالطبقــة شــذى الحســني، قالــت فيهــا:

"بالنســبة للمجتمــع الســوري وبعــد االســتقالل ظــل 

العثــامين  االحتــالل  أثنــاء  املفــروض  بالواقــع  متأثــراً 

للمنطقــة والــذي ال يــرى املــرأة إال مــن خــالل نظــام 

"الحرملــك".

وأضافــت: "أمــام جميــع هــذه الحقائــق والتحديــات 

ليســت هنــاك أيــة حلــول ســحرية لألزمــة الســورية 

ــن  ــة إال يف خياري ــة الدميقراطي ــوى الوطني ــاص للق وال من

ــة  ــى مهزوم ــايل وتبق ــا الح ــرىض بواقعه ــا أن ت ــام؛ إم وه

ــة أو تتحمــل عــبء مســؤولية  أمــام مشــاريع غــري وطني

املخاطــر املحدقــة وتداعياتهــا عــىل ســوريا".

تالهــا مناقشــة  املحــور األول حــول الهويــة الوطنيــة 

الســورية الجامعــة تحدثــت فيــه اإلداريــة يف مكتــب 

املــرأة يف مجلــس ســوريا الدميقراطيــة ضبيــة النــارص.

وقالــت ضبيــة النــارص: "مازالــت املــرأة يف طــور التأســيس 

ــاق  ــب انبث ــي إىل جان ــي الوطن ــار الدميقراط ــا التي وميثله

هويــات محليــة قبائليــة أو طائفيــة أو مذهبيــة أو إثنيــة 

أو مناطقيــة.

الفــرادة  تعنــي  الهويــة  أن  النــارص  ضبيــة  وذكــرت 

ــكل  ــة تتش ــة مجتمعي ــوم وحقيق ــي مفه ــالف وه واالخت

ــة  ــة والطبق ــة والثقاف ــة والجامع ــرد والعائل ــاً يف الف علمي

والعــرق والديــن ضمــن فضــاء املجتمــع األوســع املتنــوع 

ــري  ــق اإلرادة والتعب ــي بتحقي ــب معن ــوم مرك ــي مفه وه

ــا". عنه

ومــن ثــم متــت مناقشــة املحــور الثــاين حــول دور املــرأة 

ــه منســقة  ــة ألقت يف التحــول الدميقراطــي نحــو الالمركزي

ــدا محمــد.  ــة جان املــرأة يف مجلــس ســوريا الدميقراطي

تلتــه عــدة مداخــالت مــن قبــل النســاء املســتقالت 

تطرقــن فيهــا إىل دور املــرأة يف املجتمــع والدعــوة إىل 

تكاتــف النســاء والعمــل عــىل رؤيــة برنامــج موحــد تأخــذ 

الالمركزيــة كمدخــل للحــل وأن تضــع حلولهــا عــىل طاولــة 

مجالــس األمــم وتتحــول إىل رافعــة وأداة حقيقيــة تتكفــل 

بنفســها ومســؤولة عــن  إجــراء عمليــة التحــول والتغيــري 

الدميقراطــي الجــذري والشــامل يف ســوريا.

وانتهت أعامل امللتقى بجملة مخرجات، منها:

التــي  الجامعــة  الوطنيــة  الهويــة  أهميــة تحديــد   -1

تعكــس التعدديــة املجتمعيــة والثقافيــة وتكــرس الوحــدة 

الوطنيــة وتكــون مبنيــة عــىل مبــادئ العدالــة والحقــوق 

ــة. ــاوية يف املواطن املتس

2-  رضورة مشــاركة املــرأة يف العمليــة السياســية وصياغــة 

ــا ويفعــل دورهــا  ــد يضمــن حقوقه دســتور ســوري جدي

يف املجتمــع.

ــا  ــرأة مب ــة للم ــد بواب ــاء يع ــيايس للنس ــني الس 3-  التمك

تحتاجــه ســوريا مــن توافقــات يف قضايــا الهويــة الوطنيــة 

ــة  ــل بتحقيــق دول ونظــام الحكــم الرشــيد لســوريا املتمث

ــة. ــة ال مركزي تعددي

ــاء  ــة تعــزز الســلم األهــيل وبن ــأن الالمركزي ــد ب 4- التأكي

ــات الســورية. ــني املكون ــة ب ــة والتشــاركية املجتمعي الثق

الداخــل والخــارج  النســوية يف  اللقــاءات  تكثيــف   -5

ــة لدعــم  الســوري ضمــن إطــار وتوحيــد الجهــود املبذول

ــع. ــا املجتم ــرأة وقضاي ــا امل قضاي

ويف  الدوليــة  املحافــل  يف  املــرأة  مشــاركة  رضورة   -6

التامســك  الســالم واألمــن ودورهــا يف  بنــاء  عمليــات 

ملجتمعــي. ا

إداري  حكــم  كنظــام  الالمركزيــة  مفهــوم  تبنــي   -7

وكمدخــل للحــل يف ســوريا وباإلمــكان أخــذ تجربــة اإلدارة 

ــة وتطويرهــا لتكــون مقدمــة لســوريا املســتقبلية. الذاتي
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متفرقات 6

حكومة دمشق: ال عودة للعالقات الطبيعية مع تركيا دون إزالة االحتالل ووقف دعم االرهاب

ــة  ــع دول ــات م ــع العالق ــام تطبي ــه رفضه ــر خارجيت جــدد بشــار األســد ووزي

ــورية. ــن األرايض الس ــرية م ــحب األخ ــا مل تنس ــرتيك، م ــالل ال االحت

أشــار رئيــس النظــام الســوري بشــار األســد، خــالل لقائــه وزيــر خارجيــة إيــران 

ــا إال  ــع تركي ــوار م ــل الح ــن تواص ــه ل ــان، أن حكومت ــد اللهي ــري عب ــني أم حس

إذا كان هدفــه إنهــاء االحتــالل، ووقــف دعــم التنظيــامت اإلرهابيــة، بحســب 

وكالــة رويــرتز.

ويف ســياق متصــل، قــال وزيــر الخارجيــة يف حكومــة دمشــق فيصــل املقــداد 

ــالده  ــا العســكري يف ب ــاء وجوده ــا إنه ــىل تركي ــيتعني ع ــه س ــوم الســبت إن ي

ــق تقــارب كامــل. لتحقي

وقــال املقــداد بعــد لقائــه مــع نظــريه اإليــراين يف دمشــق "ال ميكــن الحديــث 

عــن إعــادة العالقــات الطبيعيــة مــع تركيــا مــن دون إزالــة االحتــالل".

وقــال مقــداد يــوم الســبت "اللقــاء بــني الرئيــس الســوري بشــار األســد 

والقيــادة الرتكيــة يعتمــد عــىل إزالــة أســباب الخــالف" مــن دون تقديــم مزيــد 

ــان باالســم. ــب أردوغ ــرتيك رجــب طي ــس ال ــر الرئي ــل أو ذك ــن التفاصي م

وكان مقــداد يتحــدث بعــد اجتــامع يف دمشــق مــع حســني أمــري عبــد اللهيــان 

وزيــر خارجيــة إيــران الحليفــة الرئيســية األخــرى لألســد.

وقــال أمــري عبــد اللهيــان، الــذي التقــى أيضــا باألســد يــوم الجمعــة، إن إيــران 

"ســعيدة بالحــوار الجــاري بــني ســوريا وتركيــا".

ــاء  ــدأ إنه ــتند إىل مب ــي أن تس ــج ينبغ ــة أن النتائ ــوم الجمع ــد ي ــد األس وأك

االحتــالل ودعــم اإلرهــاب،

وقــال مصــدر مطلــع عــىل املفاوضــات إن دمشــق تريــد مــن أنقــرة ســحب 

قواتهــا مــن األرايض يف شــامل البــالد وإيقــاف دعــم ثالثــة فصائــل مــن 

ــة. املرتزق

وأضــاف املصــدر أن ســوريا حريصــة عــىل رؤيــة تقــدم يف هــذه املطالــب مــن 

خــالل لجــان املتابعــة قبــل املوافقــة عــىل اجتــامع وزيــري الخارجيــة.

وقــال مولــود جاويــش أوغلــو يــوم الخميــس إن بوســعه االجتــامع مــع املقــداد 

ــبوع  ــان األس ــا يلتقي ــني رمب ــأن االثن ــد ب ــر تفي ــا تقاري ــباط، رافض ــل ش يف أوائ

املقبــل.

دعــت نائبــة مبعــوث األمــني العــام لألمــم املتحــدة 

الخــاص إىل ســوريا، نجــاة رشــدي أمــس 14 كانــون الثــاين 

مجموعــة العمــل األمميــة املعنيــة بالشــؤون اإلنســانية إىل 

مواصلــة دعــم الســوريني، مشــرية إىل أن ســوريا “واحــدة 

مــن أكــر حــاالت الطــوارئ اإلنســانية والحاميــة تعقيــداً 

يف العــامل”.

يف كلمــة لنائبــة املبعــوث األممــي الخــاص إىل ســوريا 

نجــاة رشــدي خــالل ترؤســها الجتــامع مجموعــة العمــل 

املعنيــة بالشــؤون اإلنســانية يف ســوريا يف جنيــف، أمــس 

الجمعــة اكــدت أن ســوريا تبــدأ العــام الجديــد مبواجهــة 

العديــد مــن التحديــات التــي تجعلهــا واحــدة مــن أكــر 

حــاالت الطــوارئ اإلنســانية والحاميــة تعقيــداً يف العــامل”، 

مضيفــة أن 15.3 مليــون شــخص يحتاجــون إىل املســاعدة، 

مــع توقــع ارتفــاع العــدد.

ــة لألطــراف  ــوة قوي ــاك دع ــت هن ــه “كان وأشــارت إىل أن

ــار املختلفــة،  ــات وقــف إطــالق الن ــة لدعــم اتفاقي املعني

وحاميــة املدنيــني وخلــق بيئــة مواتيــة للجهــات الفاعلــة 

ــانية”. اإلنس

ووفــق رشــدي ُســلط الضــوء خــالل االجتــامع عــىل 

وانتشــار  الغــذايئ  األمــن  وانعــدام  التضخــم  مخاطــر 

الكولــريا، كــام أثــريت القضايــا طويلــة األمــد التــي تحتــاج 

ــروج  ــامت الهــول وال ــك مخي ــول دامئــة، مبــا يف ذل إىل حل

والركبــان، وتشــغيل محطــة ميــاه علــوك، وإعــادة تأهيــل 

ــرى”. ــية أخ ــات رئيس ــني أولوي ــن ب ــاء، م ــني البيض ع

أعضــاء  ســوريا  إىل  األممــي  املبعــوث  نائبــة  وحثّــت 

مجموعــة العمــل عــىل مواصلــة دعــم الســوريني، مشــددة 

ووجــوب  إضــايف،  متويــل  إىل  املاســة  “الحاجــة  عــىل 

اســتدامته”.

ــل  ــة العم ــأت مجموع ــد أنش ــدة ق ــم املتح ــت االم وكان

مــع  التعامــل  بهــدف  اإلنســانية  بالشــؤون  املعنيــة 

ــة  ــة الدولي ــرار املجموع ــة بق ــة املتعلق ــات العاجل األولوي

ــا  ــة وم ــرارات االممي ــذ الق ــهيل تنفي ــوريا، لتس ــم س لدع

ــاعدات  ــول املس ــني وص ــار وتأم ــع الحص ــن رف ــمله م تش

اإلنســانية، وحاميــة املدنيــني.

نائبة املبعوث األممي: 15,3 مليون شخص يف سوريا  يحتاجون إىل املساعدة

حركة املجتمع الدميقراطي تختتم اجتامعها السنوي بوضع خطة عمل تشمل فتح عيادات مجانية وجمعيات تعاونية

بهــدف مناقشــة أعــامل مؤسســات ومنظــامت واتحــادات املجتمــع املــدين يف 

شــامل ورشق ســوريا، وكيفيــة تطويرهــا، عقــدت حركــة املجتمــع الدميقراطــي 

اجتامعهــا الســنوي وذلــك يف أكادمييــة املجتمــع املــدين يف حــي خشــامن 

ــة الحســكة. مبدين

واســتمر االجتــامع يومــني متتاليــني وبحضــور عضــوة الهيئــة الرئاســية لحــزب 

االتحــاد الدميقراطــي، فــوزة يوســف والرئاســة املشــرتكة لحركــة املجتمــع 

الدميقراطــي، روكــن أحمــد، وغريــب حســو، باإلضافــة إىل العــرشات مــن 

ــادات. ــامت واالتح ــات واملنظ ــاء املؤسس أعض

ــي  ــاد الدميقراط ــزب االتح ــية لح ــة الرئاس ــوة الهيئ ــت  عض ــا ألق ــن جهته م

فــوزة يوســف، كلمــة  أشــار فيهــا إىل التطــورات التــي  متــر بــه املنطقــة عامــًة 

وشــامل ورشق ســوريا خاصــًة، عــىل كافــة األصعــدة ومــا تشــهده مــن تقلبــات 

ــات سياســية، وســلطت الضــوء، عــىل الوضــع الســوري، بالتزامــن مــع  وتوازن

املرحلــة التــي مبــر بهــا شــامل ورشق ســوريا

ــة االحتــالل الــرتيك، بينــت فــوزة  وحــول التقــارب بــني حكومــة دمشــق ودول

خــالل، أن دولــة االحتــالل الــرتيك تعيــش أزمــة حقيقيــة، وتقاربهــا مــع حكومــة 

ــىل  ــددة ع ــام مش ــاء خالفاته ــام، وإنه ــاق بينه ــود اتف ــي وج ــق ال يعن دمش

ــاً وعســكرياً . ــاً وسياســياً واجتامعي ــة اقتصادي ــة الداخلي ــة الجبه رضورة تقوي

ــط  ــع مخط ــي، بوض ــع الدميقراط ــة املجتم ــنوي لحرك ــامع الس ــم االجت واختت

ــا  ــن أهمه ــة، وم ــاريع خدمي ــذي شــمل مش ــام 2023، وال ــج لع ــل وبرنام عم

االهتــامم بالحدائــق واملرافــق العامــة والعنايــة بالبيئــة، وفتــح عيــادات طبيــة 

مجانيــة، وفتــح جمعيــات تعاونيــة مــن أجــل خدمــة املجتمــع، وتطويــر 

ــدة. ــادات جدي ــاء اتح ــي، وبن ــال الصح املج
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محليــات

مقرتحات ومشاريع جديدة.. بلدية الشعب يف قامشلو تختتم اجتامعها السنوي مع الكومنيات

اختتمــت بلديــة الشــعب يف قامشــلو اجتامعهــا الســنوي 

مــع كومينــات املدينــة بجملــة مــن املقرتحــات واملشــاريع 

الجديــدة للعــام الحــايل التــي مــن شــأنها تفعيــل وتعزيــز 

دور الشــعب واملشــاركة املجتمعيــة يف قــرارات ومشــاريع 

البلديــة لتطويــر الواقــع الخدمــي يف املنطقــة.

ويــأيت االجتــامع الســنوي لبلديــة الشــعب يف مدينــة 

قامشــلو بهــدف الكشــف عــن أعــامل عــام 2022 ودراســة 

املشــاريع خــالل العــام الجــاري مــع الكومينات والشــعب، 

وذلــك لتعزيــز دورهــم يف املشــاريع والقــرارات.

عقــد االجتــامع يف مركــز محمــد شــيخو للثقافــة والفــن، 

ــة،  ــعب يف املدين ــة الش ــرتكة لبلدي ــة املش ــور الرئاس بحض

ــب الرئاســة املشــرتكة  ــل شــمدين وبســام قاســو، ونائ أم

وعضــوات  أعضــاء  مــن  والعــرشات  إبراهيــم،  نــوري 

الكومينــات.

الوضع التنظيمي وأبرز مشاريع عام 2022
ــهداء،  ــالالً ألرواح الش ــت إج ــة صم ــوف دقيق ــد الوق بع

قــرئ التقريــر الســنوي الــذي تطــرق إىل الوضــع الســيايس 

ــا خــالل عــام  ــرز أعامله ــة الشــعب وأب والتنظيمــي لبلدي

2022 مــن قبــل الرئيســة املشــرتكة للبلديــة أمــل شــمدين.

ــت  ــي اعرتض ــات الت ــي والصعوب ــع التنظيم ــول الوض وح

ــة الشــعب يف  ــر: "تعــاين بلدي ــال التقري ــة، ق عمــل البلدي

ــراين  ــع العم ــكان والتوس ــدد الس ــاد ع ــن ازدي ــلو م قامش

ــى  ــاً حت ــة رشق ــدة التنوري ــد مــن بل ــذي ميت والجغــرايف ال

ــص  ــن نق ــاً م ــاين تنظيمي ــام تع ــاً، ك ــاوي غرب ــدة كرب بل

ــذا  ــل يف ه ــيتم العم ــث س ــة، حي ــوادر املختص ــدد الك ع

العــام عــىل تــاليف النواقــص واالســتفادة مــن تجــارب 

ــرصم". ــام املن ــاء الع وأخط

ــرصم،  ــام املن ــة خــالل الع وحــول أعــامل وأنشــطة البلدي

حــاالت  أجــل  مــن  األقبيــة  "تنظيــف  التقريــر  ذكــر 

الطــوارئ، تنفيــذ مشــاريع مختلفــة مثــل الــرصف الصحــي 

وشــبكة امليــاه وتزفيــت الطرقــات وفــرش بعضهــا بالحجــر 

ــم  ــام ت ــلو ك ــة قامش ــة يف مدين ــل األرصف ــرس وتأهي املك

االجتــامع مســبقاً مــع الكومينــات لتحديــد ميزانيــة العــام 

الحــايل والتــي حــددت بـــ545 ألــف دوالر".

كــام بــني التقريــر أن عــدد الشــكاوى الــواردة خــالل عــام 

2022 هــي 305 تــم حــل 80 باملئــة منهــا أصــوالً.

ــة  ــر أن كمي ــد التقري ــرصم، أك ــام املن ــاريع الع ــن مش وع

 ، ألــف م3  تــم تجهيزهــا 25  التــي  الزفتــي  املجبــول 

ــة  ــم صيان ــام ت ــة ك ــوارع املدين ــاً يف ش ــن12 مرشوع ضم

ــد  ــويل ومتدي ــول 3000 م ط ــي بط ــرصف الصح ــام ال نظ

ــة  ــة األرصف ــف 3 م، صيان ــة 17 أل ــرس بكمي ــر املك الحج

واملنصفــات بطــول 10 آالف مــرت طــويل، باإلضافــة إىل 

توســيع شــبكة امليــاه بطــول 1500 مــرت يف أحيــاء املدينــة.

مشاريع العام الجديد
ــة الشــعب،  ــر املشــاريع املســتقبلة لبلدي وجــاء يف التقري

والتــي مــن أبرزهــا "مــرشوع مــد شــوارع أحيــاء املدينــة 

الصحــي  الــرصف  نظــام  صيانــة  الزفتــي،  باملجبــول 

للخطــوط الرئيســة والفرعيــة منهــا يف كافــة أحيــاء املدينة، 

ــاة  ــريب وقن ــة والغ ــاه يف حــي الهاللي وتوســيع شــبكة املي

ــة  ــاه يف بلدي ــبكة املي ــة ش ــة اىل صيان ــويس. باإلضاف الس

ــة". ــق يف التنوري ــب مغل ــاء ملع ــة وإنش التنوري

ــني  ــامك، تأم ــع األس ــوق لبي ــاء س ــات:" إنش ــن املقرتح وم

مولــدات ضخمــة لتغطيــة املــدن والبلــدات وربطهــا 

بشــبكة للقضــاء عــىل ظاهــرة االســتغالل ورفــع اشــرتاكات 

ــط  ــاء خ ــل، إنش ــات النق ــدد باص ــادة ع ــدات، وزي املول

رصف صحــي رئيــس ألحيــاء عاليــا وجــودي وجرنــك 

ــاء  ــة يف أحي ــة، إنشــاء الفوهــات املطري ــة وهاللي وجمعاي

ــة". املدين

ــر الســنوي، تــم عــرض  وبعــد االنتهــاء مــن قــراءة التقري

ســنفزيون ألبــرز أعــامل البلديــة، وبعدهــا تــم فتــح 

ــن. ــد الحارضي ــالت ونق ــات ومداخ ــام اقرتاح ــاب أم الب

مقرتحات الكومينات والشعب للبلدية
ــعب  ــة الش ــد بلدي ــىل نق ــالت، ع ــزت املداخ ــث ترك حي

ــل  ــن قب ــري م ــا التقص ــة، ومنه ــي الناقص ــض النواح يف بع

الرؤســاء املشــرتكني يف عــدم أداء دورهــم الفعــال وعــدم 

زيارتهــم للكومينــات والشــعب، ونقــد الحضــور التهميــش 

ــاء الرشقيــة مــن املدينــة وعــدم  ــه األحي الــذي تتعــرض ل

ــة. ــق يف حــي العنرتي وجــود حدائ

كــام اقــرتح الحضــور تفعيــل وتعزيــز مكتــب الدراســات 

ــد  ــري الجه ــات لتوف ــه داخــل البلدي ــة لعمل داخــل البلدي

ووضــع املشــاريع املناســبة يف األوقــات املناســبة، وزيــادة 

املســاحات الخــراء داخــل املدينــة، وتعيــني أماكــن 

مخصصــة للمولــدات داخــل األحيــاء بعيــدة عــن الحدائق 

ــن  ــد م ــق والح ــر جقج ــر بنه ــامم أك ــدارس، واالهت وامل

ــد  ــع ح ــىل وض ــور ع ــدد الحض ــام ش ــوايئ، ك ــاء العش البن

ــرب خطــط. ــات ع ــش يف الحاوي ــرة النب لظاه

ــامع  ــل االجت ــات داخ ــض املقرتح ــة بع ــم مناقش ــث ت حي

فيــام أكــدت بلديــة الشــعب، أنــه ســيتم دراســة املشــاريع 

والخطــط املقرتحــة بشــكل أوســع لوضعهــا ضمــن الخطط 

واملشــاريع الســنوية.

مشاريع مهمة وضخمة عىل مستوى شامل ورشق سوريا تنفذها هيئة اإلدارات املحلية والبيئة خالل عام 2022

عملــت هيئــة اإلدارات املحليــة والبيئــة يف اإلدارة الذاتيــة 

خــالل عــام ألفــني واثنــني وعرشيــن عــىل تنفيــذ العديــد 

مــن املشــاريع الحيويــة يف مناطــق شــامل ورشق ســوريا. 

ــذه  ــن ه ــض م ــىل بع ــوء ع ــلط الض ــايل يس ــر الت التقري

املشــاريع

اإلدارة  والبيئــة يف  املحليــة  اإلدارات  اســتطاعت هيئــة 

ــن  ــري م ــذ الكث ــن تنفي ــوريا م ــامل ورشق س ــة لش الذاتي

املشــاريع الخدميــة والحيويــة يف املنطقــة.

ــت  ــا عمل ــة أنّه ــت الهيئ ــا الســنوي أعلن وخــالل اجتامعه

خــالل العــام الفائــت عــىل تأهيــل العديــد مــن الطرقــات 

واملبــاين والجســور يف مناطــق شــامل ورشق ســوريا كاشــفة 

عــن نســب إنجــاز بعــض األعــامل:

طريق السالم بنسبة إنجاز %75

طريق تل السمن حزمية %85

طريق عني عيى تل السمن %50

طريق أم جلود %100

طريق مارودة %80

طريق عمبارة %85

طريق بكو حطني %100

مرشوع مبنى هيئة البلديات %60

جرس وانيك %70

ــة  ــة والبيئ ــان اإلدارات املحلي ــات ولج ــت هيئ ــام عمل ك

خــالل العــام الفائــت عــىل تنفيــذ العديــد مــن املشــاريع 

ــل: ــك كتأهي ــة مناطــق شــامل ورشق ســوريا وذل يف كاف

ــي  ــد رصف صح ــات وم ــل الطرق ــت وتأهي 11 جرس-تزفي

إضافــة إىل تأهيــل أرصفــة والعمــل عــىل تأهيــل منصفــات 

ودوارات إىل جانــب مــد شــبكات امليــاه.

اإلدارات  يف  البيئــة  مديريــات  إحصائيــات  وبحســب 

الذاتيــة واملدنيــة خــالل العــام الفائــت تــم إنشــاء:

42 غابة

و393 حديقة

76 مكب للنفايات

8 مشاتل

منح 5008 رخص بيئية

وزرع 114,922 شــجرة يف كافــة مناطــق شــامل ورشق 

ــوريا س

أما بالنسبة ملشاريع اإلدارة العامة للنقل التي نفذتها:

إنشاء ثالثة قبانات

كراج الرقة الجنويب

كراج غويران

ترميم الكراجات

باإلضافة ملشاريع أخرى قيد التنفيذ

ويُذكــر أّن التقريــر تضّمــن العديــد مــن املشــاريع املُهّمــة 

ــتُنّفذ  ــوريا س ــامل ورشق س ــتوى ش ــىل مس ــة ع والضخم

خــالل عــام 2023
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مسار الحرب الروسية األوكرانية إىل أين يف 2023 ؟
ــة  ــد الحــرب الروســية األوكراني يف أخــر تطــور عــىل صعي

أفــادت  وكاالت االنبــاء العامليــة أن روســيا اســتهدفت يوم 

الســبت 14 كانــون الثــاين 2023 البنيــة التحتيــة الرئيســية 

ــا، وفــق مــا نقــل  يف كييــف ومناطــق أخــرى مــن أوكراني

ــة  ــة العاصم ــس بلدي ــث رئي ــون. وح ــؤولون أوكراني مس

فيتــايل كليتشــكو الســكان عــىل "البقــاء يف املالجــئ!". 

بالتزامــن مــع ذلــك مل يتضــح بعــد مصــري مدينــة ســوليدار 

االســرتاتيجية الواقعــة يف رشق البــالد بعــد تأكيــد موســكو 

ســيطرتها عليهــا عــىل إثــر معــارك طاحنــة.

ــخ  ــون أن روســيا أطلقــت صواري ــاد مســؤولون أوكراني أف

عــىل البنيــة التحتيــة الرئيســية يف كييــف ومناطــق أخــرى 

مــن أوكرانيــا الســبت بينــام مــا زال الغمــوض يلــف مصــري 

ــد  ــالد بع ــة يف رشق الب ــرية الواقع ــوليدار الصغ ــة س مدين

تأكيــد روســيا ســيطرتها عليهــا عــىل إثــر معــارك طاحنــة.

مــن جهتــه كتــب نائــب رئيــس اإلدارة الرئاســية األوكرانيــة 

كرييلــو تيموشــنكو عــىل تطبيــق تلغــرام أن "هجومــا 

ــار يف  ــة" ج ــة حيوي ــى تحتي ــآت بن ــىل منش ــا ع صاروخي

ــف. كيي

ــايل كليتشــكو عــن  ــة العاصمــة فيت وتحــدث رئيــس بلدي

الســكان  وحــض  دنيربوفســيك  منطقــة  يف  انفجــارات 

عــىل "البقــاء يف املالجــئ!". وســقطت شــظايا صــاروخ يف 

منطقــة غولوسيفســيك مــن دون أن تســبب إصابــات، كــام 

ــال كليتشــكو. ق

وأفــاد حاكــم منطقــة خاركيــف )شــامل رشق( أن "العــدو 

شــن هجومــا صاروخيــا جديــدا عــىل البنيــة التحتيــة 

ــارئ  ــايئ الط ــار الكهرب ــاع التي ــع أن انقط ــية". وتاب األساس

ــا. ــدن أوكراني ــاين م ميكــن أن يحــدث ث

تشــريكايس  منطقــة  رئيــس  تابوريتــس  إيغــور  وقــال 

)وســط( إن "العــدو يهاجــم مــرة أخــرى أرايض أوكرانيــا"، 

موضحــا أنــه يتوقــع إنــذارات واســعة يف منتصــف النهــار.

مــن  سلســلة  وبعــد  األول/أكتوبــر  ترشيــن  ومنــذ 

ــا، تقصــف موســكو بشــكل منهجــي  النكســات يف أوكراني

البنيــة التحتيــة الحيويــة للبــالد مــام يجــرب رشكات الطاقــة 

عــىل إصــالح  الشــبكة برسعــة مــع حلــول فصــل الشــتاء.

عــىل خــط الجبهــة، قالــت هيئــة األركان العامــة األوكرانية 

يف تقريرهــا املســايئ إن "القتــال مــن أجــل ســوليدار 

ــل. ــن التفاصي ــدا م ــف مزي ــن دون أن تضي ــتمر"، م مس

وتضمــن بيــان لــوزارة الدفــاع الروســية أن "تحريــر" 

مدينــة ســوليدار "اســتكمل )...( يف 12 كانــون الثاين/ينايــر 

ــاء". مس

ــجاعة"  ــامل الش ــرويس "األع ــش ال ــا الجي ــك حي ــد ذل بع

ــي نفــذ مقاتلوهــا "الهجــوم  ملقاتــيل مجموعــة فاغــر الت

ــاء الســكنية يف ســوليدار"، يف اعــرتاف  ــارش عــىل األحي املب

نــادر بــني هاتــني القوتــني اللتــني تنافســتا يف أغلــب 

األحيــان عــىل األرض يف أوكرانيــا.

ــة للجيــش األوكــراين  ــادة الرشقي وكان الناطــق باســم القي

ســريغي تشــرييفايت رصح أن قواتــه "تســيطر عــىل الوضــع 

يف ظــروف صعبــة" يف مواجهــة "أفضــل الوحــدات يف 

ــوات روســية خاصــة أخــرى". فاغــر وق

 "مرحلة صعبة"
ــار أن  ــا مالي ــراين غان ــاع األوك ــر الدف ــة وزي أفــادت نائب

ــوم  ــة "بهج ــرب" معرتف ــن الح ــة م ــة صعب ــذه مرحل "ه

)رويس( مكثــف جــدا".

ورأى معهــد دراســات الحــرب )آي إس دبليــو( الهيئــة 

املتمركــزة يف الواليــات املتحــدة أنــه "مــن غــري املرجــح أن 

ميهــد" االســتيالء عــىل ســوليدار البلــدة الصغــرية التــي كان 

عــدد ســكانها يبلــغ نحــو عــرشة آالف نســمة قبــل النــزاع 

ــش  ــي الجي ــدف الرئي ــوت اله ــيك لباخم ــق وش "لتطوي

الــرويس الــذي يبعــد 15 كيلومــرتا جنــوب غــرب ســوليدار.

اليوميــة إىل أن ذلــك "لــن يســمح  وأشــار يف نرشتــه 

للقــوات الروســية بفــرض ســيطرتها عــىل خطــوط االتصــال 

ــوت". ــاه باخم ــة باتج ــة املهم ــة األوكراني األرضي

ــذ أشــهر داخــل باخمــوت وحولهــا،  وتســتعر املعــارك من

ــام األخــرية. لكنهــا أصبحــت أعنــف يف األي

ــد  ــس مجموعــة فاغــر يفغينــي بريغوجــني ق وكان رئي

ــل أن  ــوليدار قب ــىل س ــه ع ــتيالء قوت ــاء اس ــن األربع أعل

ــه. ــرويس نفس ــش ال ــم الجي ــف ث ــك كيي ــي ذل تنف

ــه يعتقــد أن  ــال املعهــد نفســه إن ــة، ق ــه اليومي ويف نرشت

"القــوات الروســية اســتولت )يف الواقــع( عــىل ســوليدار يف 

11 كانــون الثاين/ينايــر عــىل األرجــح، أي األربعــاء.

ولدعــم مالحظاتــه أشــار خصوصــا إىل "صــور ملواقــع 

الثاين/ينايــر )...(  جغرافيــة نــرشت يف 11 و12 كانــون 

تكشــف أن القــوات الروســية تســيطر عــىل األرجــح عــىل 

ــة  ــىل املدين ــن ع ــوليدار إن مل يك ــن س ــرب، م ــزء األك الج

ــة إىل خــارج الضواحــي  ــع القــوات األوكراني ــا ودف بكامله

ــح". ــىل األرج ــة ع ــة للمنطق الغربي

ــامل  ــرتا ش ــافة 25 كيلوم ــىل مس ــة ع ــك الواقع يف سيفرس

ســوليدار ُســمع دوي القصــف املدفعــي الجمعــة. ويف 

ــج، كان عــدد  ــة مــن الثل ــة رقيق الشــوارع املغطــاة بطبق

ــف  ــام تعص ــون بين ــود يتجول ــكان والجن ــن الس ــل م قلي

ــة. ــاح جليدي ري

ــن  ــائال "نح ــا( متس ــريينكو )55 عام ــندر س ــال أولكس وق

ــه  ــا نأمــل ب ــع أن "م ــن نذهــب؟". وتاب خائفــون لكــن أي

ــراين". ــش األوك ــع الجي ــو أال يرتاج ه

حاجة إىل أسلحة

حلفاءهــا  كييــف  دعــت  الــرويس،  الجيــش  ملواجهــة 

ــد مــن األســلحة  ــني مــرة أخــرى إىل تزويدهــا مبزي الغربي

واملعــدات العســكرية املتطــورة.

ــراين  ــس األوك ــب الرئي ــر مكت ــاك مدي ــه يرم ــد أندري وأك

ــاج  ــوز يف هــذه الحــرب نحت يف رســالة عــىل تلغــرام "للف

إىل مزيــد مــن املعــدات العســكرية واملعــدات الثقيلــة"، 

بينــام تدعــو أوكرانيــا بــال كلــل إىل مدهــا بدبابــات ثقيلــة 

ــدة املــدى. ــخ بعي وصواري

ــا أصبحــت عضــوا "بحكــم  ــا الجمعــة إنه ــت أوكراني وقال

ــو(. ــي )نات ــف شــامل األطل ــع" يف حل ــر الواق األم

وقــال وزيــر الدفــاع األوكــراين أوليكــي ريزنيكوف لشــبكة 

يب يب يس "هــذا صحيــح. إنهــا حقيقــة". وأكــد ثقتــه يف "أننا 

ــم  ــو بحك ــوا يف النات ــب عض ــتقبل القري ــنصبح يف املس س

القانــون"، مكــررا طلــب كييــف الرســمي يف هــذا الشــأن.

ــن  ــتطالع م ــرات اس ــرش طائ ــة ن ــف الجمع ــن الحل وأعل

طــراز أواكــس يف رومانيــا اعتبــارا مــن الثالثــاء لدعــم 

وجــوده املعــزز يف املنطقــة و"مراقبــة النشــاط العســكري 

ــرويس". ال

مــن جهتــه، أكــد رئيــس الــوزراء اليابــاين فوميــو كيشــيدا 

خــالل زيــارة للواليــات املتحــدة الجمعــة أن مشــاركة 

بــالده يف اإلجــراءات ضــد روســيا "جــددت املعركــة ضــد 

العــدوان الــرويس يف أوكرانيــا ونقلتهــا مــن رصاع عــرب 

األطلــي إىل رصاع عاملــي".

ــدا  ــدويل الجمعــة اجتامعــا جدي وعقــد مجلــس األمــن ال

ــا مــن  ــا بعــد 11 شــهرا تقريب ملناقشــة الوضــع يف أوكراني

بــدء الغــزو الــرويس.

وقالــت روزمــاري ديكارلــو مســاعدة األمــني العــام لألمــم 

املتحــدة للشــؤون السياســية إن "أوكرانيــا وروســيا والعــامل 

ال ميكــن أن تســمح باســتمرار هــذه الحــرب". مضيفــة أن 

ــا مــع مســاحة صغــرية  "املنطــق العســكري يهيمــن حالي

ــرى "أي  ــا ال ت جــدا للحــوار، إن وجــدت"، مشــرية إىل أنه

مــؤرش عــىل انتهــاء القتــال".

مسار الحرب الروسية األوكرانية 2023
ــرز أحــداث عــام 2022  ــا أب ــرويس ألوكراني ــد الغــزو ال يُع

الــذي يلفــظ أنفاســه األخــرية. ففــي 24 مــن فربايــر/

ــني  ــري بوت ــرويس فالدمي ــس ال ــق الرئي ــايض، أطل ــباط امل ش

عمليــة عســكرية ضــد أوكرانيــا املجــاورة التــي تســعى إىل 

ــة أن خطــط األخــرية  ــو، بذريع ــف النات االنضــامم إىل حل

ــن روســيا. ــدا مســتمرا عــىل أم تشــكل تهدي

ــو  ــه ه ــذ إن هدف ــرويس حينئ ــعب ال ــني للش ــال بوت وق

ــا"،  ــة منه ــاث النازي ــا واجتث ــن أوكراني ــالح م ــزع الس "ن

لحاميــة أولئــك الذيــن تعرضــوا ملــا وصفــه بـــ 8 ســنوات 

مــن التنمــر واإلبــادة الجامعيــة مــن قبــل الحكومــة 

األوكرانيــة.

وألحقــت هــذه الحــرب املســتمرة حتــى اآلن خســائر 

كبــرية بالبلديــن، لكنهــا ليســت مجــرد شــأن إقليمــي 

يــدور بــني بلديــن متجاوريــن، بــل امتــد تأثريهــا إىل 

ــا ملــا لهــا  ــا والــرشق األوســط وإفريقي معظــم دول أوروب

مــن تداعيــات اقتصاديــة كبــرية عــىل هــذه البلــدان، 

مســببة أزمــة اقتصاديــة كبــرية بســبب توقــف صــادرات 

روســيا وأوكرانيــا مــن إمــدادات الطاقــة والوقــود واملــواد 

الغذائيــة حيــث تحتــالن مركــزا هامــا يف ســوق املنتجــات 

الزراعيــة يف العــامل، ومتثــل صادراتهــام مــن القمــح 23 يف 

ــة. ــوق العاملي ــن الس ــة م املئ

الطاقــة  أســعار  ارتفــاع  إىل  األوكرانيــة  الحــرب  وأدت 

ــادرات  ــىل ص ــد ع ــت تعتم ــي كان ــدول الت ــود يف ال والوق

هاتــني الدولتــني، وتراجــع مســتوى معيشــة ســكان هــذه 

الــدول التــي ال تــزال تعــاين مــن نقــص يف املنتجــات وغــالء 

ــود. ــعار الوق ــاع يف أس ــعار وارتف يف األس

مؤرشات السالم
شــهدت الفــرتة األخــرية ترصيحــات مــن مختلــف األطراف 

ــة. وكان  ــوية األزم ــاوض لتس ــه للتف ــة التوج ــن إمكاني ع

الرئيــس الــرويس فالدميــري بوتــني قــد أعــرب مؤخــرا عــن 

ــزاع يف  ــراف الن ــع أط ــع جمي ــاق م ــالده لالتف ــتعداد ب اس

أوكرانيــا عــىل حلــول مقبولــة، مشــريا إىل أن تلــك األطــراف 

ترفــض ذلــك.

وتســعى روســيا إىل التفــاوض عــىل أســاس األمــر الواقــع 

ــذ  ــا من ــيطرت عليه ــي س ــق الت ــرب املناط ــا تعت ــث أنه حي

ــية. ــايض أراض روس ــباط امل فرباير/ش

باالنســحاب  كييــف  تطالــب  اآلخــر،  الجانــب  وعــىل 

الكامــل للقــوات الروســية مــن األرايض األوكرانيــة كــرشط 

مســبق للتفــاوض. ويف هــذا اإلطــار، قــال دميــرتو كوليبــا 

وزيــر الخارجيــة األوكــراين إنــه "إلنهــاء الحــرب يف أوكرانيــا، 

يجــب عــىل روســيا ســحب قواتهــا مــن كامــل أرايض 

ــد "قمــة ســالم"  ــالده يف عق ــة ب ــا"، مشــريا إىل رغب أوكراني

ــون  ــل أن تك ــل، ويُفض ــباط املقب ــة فرباير/ش ــول نهاي بحل

عــىل منصــة األمــم املتحــدة مــع األمــني العــام للمنظمــة 

ــل". ــيط محتم ــش كوس ــو غوتريي أنطوني

وأكــد كوليبــا عــىل الــرشوط العــرشة التــي أعلنهــا الرئيــس 

قمــة  يف  مســجل  خطــاب  يف  زيلينســيك،  فولودميــري 

مجموعــة العرشيــن التــي عقــدت يف إندونيســيا منتصــف 

ــي  ــاين املــايض، كصيغــة للســالم والت ــن الث نوفمــرب/ ترشي

ــالم".  ــاق س ــع اتف ــا "توقي ــرية منه ــوة األخ ــمل الخط تش

ــك  ــىل تل ــية ع ــة الروس ــم الرئاس ــدث باس ــد رد املتح وق

الترصيحــات، قائــال" نرفــض إجــراء مفاوضــات ســالم 

ــا". ــرشوط أوكراني ب

املوقف الدويل
شــهدت الفــرتة املاضيــة محــاوالت تفــاوض بــني موســكو 

وكل مــن الواليــات املتحــدة وحلــف شــامل األطلــي 

"ناتــو" ومنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا. وقــد أعلنــت 

ــم  ــدث باس ــال املتح ــاوالت، وق ــك املح ــل تل ــيا فش روس

ــيك اشــرتط انســحاب روســيا  ــني إن الرئيــس األمري الكرمل

ــا، وهــذا غــري ممكــن. مــن أوكراني

ــني  ــض إن بوت ــت األبي ــال البي ــر، ق ــب اآلخ ــىل الجان وع

ــرب  ــاء الح ــتعداده إلنه ــىل اس ــؤرشات ع ــر أي م مل يظه

ــني  ــا مــن اســتغالل بوت ــا. كــام حــذرت بريطاني يف أوكراني

ــال  ــرويس. وق ــاء الجيــش ال مفاوضــات الســالم إلعــادة بن

ــني  ــريل إن بوت ــس كليف ــاين جيم ــة الربيط ــر الخارجي وزي

قــد يســتغل محادثــات الســالم يف أوكرانيــا إلعــادة تجهيــز 

ــل شــن هجــوم آخــر. ــه قب قوات

ويف غضــون ذلــك، أكــد الرئيــس الــرتيك رجــب طيــب 

أردوغــان يف اتصــال هاتفــي مــع رئيــس الــوزراء الربيطــاين 

أســاس  بوضــع  اإلرساع  رضورة  عــىل  ســوناك  ريــي 

ــا. ــيا وأوكراني ــني روس ــاوض ب للتف

ــه  ــن أمل ــابق ع ــت س ــرب يف وق ــد أع ــان ق وكان أردوغ

ــن عــىل غــرار ممــر  ــني البلدي ــق ســالم ب يف تأســيس طري

الحبــوب. وأوضــح أردوغــان: "ميكــن تأســيس طريــق 

ســالم مــن ممــر الحبــوب، والطريــق األفضــل هــو العابــر 

ــالم". ــوار إىل الس ــن الح م

شــهدت  املــايض،  متــوز  يوليــو/   22 يف  يف  أنــه  يذكــر 

اآلمــن  الشــحن  مبــادرة  "وثيقــة  توقيــع  إســطنبول 

للحبــوب واملــواد الغذائيــة مــن املوانــئ األوكرانيــة"، 

بــني تركيــا وروســيا وأوكرانيــا واألمــم املتحــدة. وتضمنــت 

ــئ  ــة يف املوان ــوب العالق ــادرات الحب ــني ص ــة تأم االتفاقي

األوكرانيــة عــىل البحــر األســود إىل العــامل، ملعالجــة أزمــة 

ــانية. ــة إنس ــددت بكارث ــي ه ــي الت ــذاء العامل ــص الغ نق

املصدر/ وكاالت 
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Salih Muslim: pirsa Sûriyeyê bi gelên Sûriyeyê çareser dibe
 Li deverên din jî� bi heman rengî� ye. Te êrî�ş bir 
ser girtî�gehê. Wê demê tu dixwaze DAÎ�Ş›iyan 
serbest berde. Cî�han li ber vê rabû.»
Salih Muslim bal kişand ser pêvajoya hilbi-
jartinê ya li Tirkiyeyê û got, “Beriya du salan 
dema ku nî�qaş li ser hilbijartinê hate kirin me 
gotibû ‘Di dî�rokê de ti dî�ktator bi hilbijarti-
neke normal naçe, neçû ye. Wê bibe gaveke 
nû’. Eger bi rastî� jî� hilbijartineke demokratî�k 
bê kirin, eger bibe sedema çûyî�na vî� dî�ktatorî� 
û despotî�, wê destûr nede. Çi bike wê asteng 
bike. Dibe ku vê bi rewşa awarte bike, yan jî� bi 
destpêkirina şerekî� bike. Yanî� dikare her tiştî� 
bike. Me hewldana vê yekê di wê komployê de 
ya li Taksî�m a Stenbolê dî�t.”

Salih Muslim anî� ziman ku bi hincetên cuda 
dikarin êrî�ş bikin. Têkildarî� kombûna hin 
eşî�rên Sûriyeyî� bi serkêşiya MÎ�T’ê li Rihayê, 
ku di pêvajoyeke bi vî� rengî� de hate kirin, Sa-
lih Muslim bi vî� rengî� axivî�:

“Hinek li wir kom bûn. Ew eşî�r nî�nin, hî�n bêh-
tir ew mirov in ku wê ji vê rewşê sûdê wer-
bigirin. Ti carî� eşî�ran temsî�l nakin. Hin kesên 
pragmatî�st oportunî�st in. Ji bo li ser xwî�na ge-
lan bazarê bikin û ji bo Erdogan bilî�zin, li wir 
in. Ev ne gaveke nû ye. 4-5 sal in hewldanên bi 
vî� rengî� hene. Armanca wan tevlî�hevkirina vê 
derê ye. Eşî�rên li vê derê parçeyek, hevparek 
ji vê sî�stemê ne. Hem di nava rêveberiyê de 
hene hem jî� di nava şer de hene. 

 Me ev yek di pratî�ka 10 salan de dî�t. Komki-
rina çend kesên beredayî� bi kêrî� kesî� nayê. Ev 
hewldaneke nû nî�ne. Ji bo sextekariyê ye. En-
camekê bi xwe re nî�ne. 5-6 sal in em van kirya-
ran dibî�nin. Heta niha encam bi xwe re neanî�, 
ji niha û pê ve jî� wê bi xwe re nî�ne. Herî� zêde 
hin Ereb, hin kesên li Rihayê dikarin tevlî� bi-
bin. Ev yek organî�zeya MÎ�T’ê ye. Bi dî�tina min 
wê bêencam bimî�ne, ji ber ku li qadê nî�nin. Kes 
guh nade wan. Her kes zane bê wan çawa xwe 
firotine. Gelek ji wan jî� poşman bûne, vegeri-
yane. Yên mayî� wê bi kêrî� tiştekî� neyên. Civî�na 
yên bêkêr in.”Têkildarî� çareseriya li Sûriyeyê jî� 
Hevserokê PYD’ê Salih Muslim wiha axivî�: 
“Meseleya Sûriyeyê tenê bi Sûriyeyiyan ça-
reser dibe. Sûriyeyî� ji bo çareser bikin jî� divê 
yên li wê derê, yan jî� yên diaxivin azad bin. 
Divê î�rade û nêrî�na xwe azad be. Ji kesekî� din 
fermanê negire. Mî�nak, niha hêzên mî�na Tir-
kiyeyê yên li Sûriyeyê bi çi dikin? Hin Sûriye-
yiyên li gel xwe dixapî�nin û didin şerkirin. Nî�v 
milyon mirov çawa hatin kuştin? Hin ji wan ji 
aliyê rejî�mê hinek ji aliyê hin koman û hinek jî� 
ji aliyê Tirkiyeyê ve hatin kuştin. Lewma eger 
Sûriyeyî� azad nebe, çareserî� jî� nabe.
Di fikir û biryara xwe de divê teqez azad be. 
Me ji her kesî re got, em dibêjin; ji bo jiyane-
ke bi hev re çi pêwîst be em wê bikin. Ne bi 
fermana Erdogan, Beşar Esad, Emerîka yan 
jî Rûsyayê, ya ji me re pêwîst çi be, werin em 
bi hev re bikin.

Em PYD û Rêveberiya Xweser, biryara me 
di destê me de ye. Em li gorî fermana kesî 
tevnegeriyan. Ji bo me çi pêwîst be em wê 
dikin, lê me yên li hemberî xwe di vê astê de 
xwedî îrade nedît.”
Salih Muslim destnîşan kir ku pêwîstî bi 
pratîkên nû heye û got, “Em li hev rûnên û 
biaxivin. Ya ku rêveberiya li Şamê divê bike 
jî ew e ku em li hev rûnên û bi hev re biryarê 
bidin.”
Salih Muslim got, “Gelên li her devera Sûri-
yeyê; Kurd, Ereb, Asûrî hemû divê di biryar-
dana siyasî ya li wê derê de hebin. Naxwe 
wê encameke berevajî derkeve holê. Li 
şûna ku em şerê hev bikin, ji bo aştiyê em 
ya pêwîst bikin. Ji bo vê jî pêwîstî bi îradeya 
azad heye. Pêwîstî bi fikrê azad heye. Me 
heta niha tiştekî bi vî rengî bi yê li hemberî 
xwe nedît.
Pêvajoya ji bo Sûriyeyiyan gelekî xumamî 
ye. Em nizanin bê wê çi bibe. Ji bo tevahiya 
gelê Sûriyeyê û ji bo xwe, divê em karibin bi 
rengekî azad tevbigerin û biryara xwe bidin. 
Naxwe eger çavên me li derve be, bala me li 
ser wê be ku kî ji me çi dixwaze, hingî pêvajo 
wê gelekî dewam bike, em ê hemû winda 
bikin.”

Berjewendiya Tirkiyê û rejîmê yek e ku vê projeyê tune bikin
Hevserokê MSD`ê Riyad Derar teqezî bi 
pêwîstiya dîtina çareseriyeke nû ji aloziya Sûriyê 
re kir, her wiha bang li hikumeta Şamê kir ku 
helwesta xwe ya li hember aloziyê biguherîne û 
diyalogê bi Rêveberiya Xweser re dest pê bike 
da ku aloziya Sûriyê bi dawî dike.
Riyad Derar di hevpeyvîneke li gel ANHA yê 
de rewşa heyî ya Sûriyê nirxand û diyar kir 
ku xwepêşandanên li herêmên di bin kontrola 
hikumeta Şamê de ji ber aloziya aborî ne.
Her wiha siyasetên aliyên Astanayê (Rûsya, 
Tirkiye û Îran) bi taybet hewldanên Tirkiyê ji bo 
tunekirina Rêveberiya Xweser nirxandin.
Derar destnîşan kir ku çareseriya rastîn a aloziya 
li Sûriyê, bi pêkanîna modela Rêveberiya 
Xweser gengaz e.
Li ser nêzîkbûnên di navbera Şam û dewleta 
Tirk de Dirar got:
Tirkiyê ji vê lihevhatinê armanc dike di 
hilbijartinan de bi ser bikeve. Sûriye yek ji 
mijarên binakok ên di navbera aliyên Tirkiyê 
de ye. Ev lihevhatin, piştî ku gefa Tirkiyê 
ya êrişkirina bakurê Sûriyê bi bin ket, hate 
ragihandin. Lûtkeya Tehranê destûr neda vê 
operasyonê, lê piştre diyalog di navbera Pûtîn 
û Erdogan de çêbûn ku piştre Erdogan ragihand 
ku dê bi Şamê re li hev were.
ev siyaseta nû ku bandora Astanayê li ser heye, 
diyar e ku sûriyên li bakur rojavayê Sûriyê pê 
ne razî ne.
Heta ku gelek kom ew red kirin. Ji ber wê guher-
tinên bingehîn di nav van koman de çêbû.

Gef lê hatin xwarin û heta Cebhet El Nusra (He-
yet Tehrîr El Şam) mudexele kir û fişar li wan kir 
û ew bêdeng kirin.
Ji ber van guhertinan û ji ber zêdebûna hestên 
dijminane li hember penaberan li Tirkiyê, El 
Esed bi çavê Erdogan ji terorîst bû şirîk lihev-
hatineke nêz. Lê armanca yekane ya Tirkiyê ji 
vê lihevhatinê, li hember projeya serkeftî ya li 
bakurê Sûriyê bisekine ku Tirkiyê wê bi terorê 
bi nav dike. Berjewendiya Tirkiyê û rejîmê yek e 
ku vê projeyê tune bikin.
Encamên vê lihevhatinê, bi yên ku bakurê Sûriyê 
kontrol dikin ve girêdayî ne. Tirkiya bi hiceta 
parastina ewlehiya xwe ya neteweyî, dixwaze li-
hevkirina Endeneyê pêş bixe û heta 30 kîlomet-
reyan derbasî nav axa Sûriyê bibe da ku mîna 
îdia dike her hêzeke leşkerî ya li dijî ewlehiya 
wê ji sînorên xwe dûr bixe. Lê ev hicet ji rastiyê 
dûr in. Lê belê timayên osmaniya nû û firehbûna 
wê bi navê şerê terorê eşkere dike. Ev jî li pêşiya 
lihevhatina bi rejîma Şamê re asteng dike.
Divê em berjewendiyên hegemoya Rûsya, 
Amerîka û Îranê û hevrikiya wan li ser axa Sû-
riyê ji bîr nekin.
Her wiha mijara vegera penaberan heye ku li ser 
bingeha guhertina demografîk vegerin herêmên 
ne yên xwe. Ev dê rê li pêşiya pevçûnên ku 
ranawestin û nakokiyeke din veke.
Tirkiyê bi rêya lihevhatina bi Erebistana Siûdî, 
Misir re dixwaze di hilbijartinan de bi ser keve. 
Her wiha sûdê ji rewşa rûsî li Ukraynayê bigire 
ku her ku diçe xwe

dispêre Tirkiyê. Her wiha encamên helwesta 
hevalbendên rojavayî û Amerîka ji vê lihevkirinî 
ne diyar in. Lê encamên wê dê li ser sûriyan 
trajedîk bin. Divê ev mijar baş were nirxandin.
Li rex van geşedanan, serenava sereke ya dosyaa 
Sûriyê aloziya aborî û jiyanî ye ku sûrî westandin. 
Gelek kes li hev dikin ku binyada aloziya aborî, 
siyasî ye. Hûn vê yekê çawa dinirxînin? Bi nêrîna 
we ger Şam û Rêveberiya Xweser li hev kir, gelo 
dê ev azar kêm bibin? Hûn derfeta pêkhatina 
lihevkirineke wiha çawa dinirxînin?

Şer hem dewletê û hem sûrî westand. Her wiha 
li ber hilweşandineke aborî ya trajedîk e. nîvê 
sûriyan bi birçîbûnê re rû bi rû ne. sedemên wê 
jî berdewam in. Hikumet û rejîmê ji bo ku ev 
trajedî bidawî bibe, serhişkiyê dike. Çareseriyên 
heyî bê encam in ji ber ku ne cidî ne. 
Mafya tenê bi ser ketiye û xelk dimire. Ji ber 
wê beyî lihevkirineke herêmî û navneteweyî ku 
çareseriyeke siyasî li sûriyê pêk tîne û Sûriyê 
dike cihê îstîsmaran û ji welêt re berhemên wê 
vedigerîne, cezayan li ser radike, alozî bi dawî 
nabe Lê bi hebûna rejîmeke wiha ku li gorî 
armancên çareseriyê tev nagere, ne gengaz e 
behsa vê were kirin. Ji ber ku ev rejîm her tim 
sûdê ji aloziyan digire û naxwaze çareserî pêk 
werin ku hemû aliyên sûrî razî jê razî bin.
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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 )9( dawî

Heya dema ku hevalê Hakkî Karer şehîd bû got, ‘min Heya dema ku hevalê Hakkî Karer şehîd bû got, ‘min 
nîva xwe winda kir, ew ruhê min ê veşartî bû’. Ezê nîva xwe winda kir, ew ruhê min ê veşartî bû’. Ezê 
çawa Hakkî Karer bidim jiyankirin, ev yek ji bo xwe çawa Hakkî Karer bidim jiyankirin, ev yek ji bo xwe 
esas wergirt. PKK li ser vî esasî hat damezrandin. Ger esas wergirt. PKK li ser vî esasî hat damezrandin. Ger 
ku em dibêjin PKK partiya şehîdan e, ji ber wê em ku em dibêjin PKK partiya şehîdan e, ji ber wê em 
dibêjin. Ji ber ku di bingeha avakirina PKK’ê de şe-dibêjin. Ji ber ku di bingeha avakirina PKK’ê de şe-
hadeteke pir mezin hebû. Eger ku di dîroka gelên din hadeteke pir mezin hebû. Eger ku di dîroka gelên din 
de nijadperestî pir xurt pêş ketiye û gelan hevûdu pir de nijadperestî pir xurt pêş ketiye û gelan hevûdu pir 
êşandiye, lê ger ku di PKK’ê de ev yek pêş neketiye, êşandiye, lê ger ku di PKK’ê de ev yek pêş neketiye, 
ger ku di PKK’ê de li hemberî gelê Tirk dijminî pêş ne-ger ku di PKK’ê de li hemberî gelê Tirk dijminî pêş ne-
ketiye, her çiqasê dewleta Tirk xwestiye ku di navbera ketiye, her çiqasê dewleta Tirk xwestiye ku di navbera 
Kurd û Tirkan de nijadperestiyê xurt bike û qetlîaman Kurd û Tirkan de nijadperestiyê xurt bike û qetlîaman 
pêş bixe lê ger ku çênebûye; ev yek girêdayî destpêka pêş bixe lê ger ku çênebûye; ev yek girêdayî destpêka 
vî tevgerê ye. Ji ber ku destpêk Rêber Apo, Kemal Pîr vî tevgerê ye. Ji ber ku destpêk Rêber Apo, Kemal Pîr 
û Hakkî Karer e. Li ser wana ev tevger hatiye avaki-û Hakkî Karer e. Li ser wana ev tevger hatiye avaki-
rin. Hîmê wê welê pir xurt e. Hêj di destpêkê de pê-rin. Hîmê wê welê pir xurt e. Hêj di destpêkê de pê-
şiya nijadperestiyê hatiye girtin. Ji bo wê nijadperestî şiya nijadperestiyê hatiye girtin. Ji bo wê nijadperestî 
pêş neketiye. Ta ji destpêkê ve tevgereke enternasyo-pêş neketiye. Ta ji destpêkê ve tevgereke enternasyo-
nal e. Li ser vî bingehî hatiye avakirin. Lewma li ser nal e. Li ser vî bingehî hatiye avakirin. Lewma li ser 
civak û mirovatiyê bandoreke mezin çêkiriye. Eger ku civak û mirovatiyê bandoreke mezin çêkiriye. Eger ku 
îro yên ku ji bo xwe azadî û demokrasiyê, Rêber Apo, îro yên ku ji bo xwe azadî û demokrasiyê, Rêber Apo, 
PKK’ê û gelê Kurd esas werdigirin, ji ber vê yekê ye. PKK’ê û gelê Kurd esas werdigirin, ji ber vê yekê ye. 
Ji ber ku dibînin ku pir temîz e. Di nava wê de nijad-Ji ber ku dibînin ku pir temîz e. Di nava wê de nijad-
perestî nîne, bi temamî gel hene, çand, ol û nasname perestî nîne, bi temamî gel hene, çand, ol û nasname 
hene, çawa ku gelê Kurd ji bo xwe esas werdigire û hene, çawa ku gelê Kurd ji bo xwe esas werdigire û 
li beramberî gelê Kurd berpirsiyartiyê nîşan dide, ji li beramberî gelê Kurd berpirsiyartiyê nîşan dide, ji 
bo hemû gelan û olan jî heman berpirsiyartiyê nîşan bo hemû gelan û olan jî heman berpirsiyartiyê nîşan 
dide. Wate Rêber Apo hêj wê demê bingeha Neteweya dide. Wate Rêber Apo hêj wê demê bingeha Neteweya 
Demokratîk pêş xist, ne piştre pêş xistiye. Paşê ev yek Demokratîk pêş xist, ne piştre pêş xistiye. Paşê ev yek 
gihandiye asteke bilind. Teorî û bîrdoziya wê pêş xist. gihandiye asteke bilind. Teorî û bîrdoziya wê pêş xist. 
Di hîmê wê de heye, lewma li beramberî hemû gelan Di hîmê wê de heye, lewma li beramberî hemû gelan 
xwe berpirsiyar dibîne û dixwaze di her şert û mercî xwe berpirsiyar dibîne û dixwaze di her şert û mercî 
de berpirsiyartiyên xwe pêk bîne. Ev jî rastiya Rêber de berpirsiyartiyên xwe pêk bîne. Ev jî rastiya Rêber 
Apo û PKK’ê ye. Ger ku PKK wiha mezin çêbûye, ji Apo û PKK’ê ye. Ger ku PKK wiha mezin çêbûye, ji 
ber wê sedemê ye. Rêber Apo hêj dema ku vê tevgerê ber wê sedemê ye. Rêber Apo hêj dema ku vê tevgerê 
pêş dixist, di nêzîkbûnên xwe de, di uslûbê ku meşan-pêş dixist, di nêzîkbûnên xwe de, di uslûbê ku meşan-
dî de li ser mirovan bandoreke pir xurt çêdikir. Yanî dî de li ser mirovan bandoreke pir xurt çêdikir. Yanî 
hestên wan ên azadî û demokrasiyê hêj xurtir dikir. hestên wan ên azadî û demokrasiyê hêj xurtir dikir. 
Lêgerînên wan û lêpirsînên wan xurtir dikir.Lêgerînên wan û lêpirsînên wan xurtir dikir.
Wate uslûbeke wiha dimeşîne. Dema ku diaxivî, te Wate uslûbeke wiha dimeşîne. Dema ku diaxivî, te 
dixwest ku hema tu rabî û dest bi têkoşînê bikî. Dîtin dixwest ku hema tu rabî û dest bi têkoşînê bikî. Dîtin 
û hestek wisa di mirov de çêdikir. Siyaseta ku dijmin û hestek wisa di mirov de çêdikir. Siyaseta ku dijmin 
li ser gel û te dida meşandin baş bi te dida fêmkirin. li ser gel û te dida meşandin baş bi te dida fêmkirin. 
Ev yek jî di mirov de çi çêdikir? Mirov li hemberî Ev yek jî di mirov de çi çêdikir? Mirov li hemberî 
wî dijminî bisekine, têkoşînê bike û mirov tolê hilî-wî dijminî bisekine, têkoşînê bike û mirov tolê hilî-
ne. Hestên wiha çêdikirin. Ji bo wê milîtaniya ku di ne. Hestên wiha çêdikirin. Ji bo wê milîtaniya ku di 
destpêkê de çêbû, ji ber wê yekê milîtantiyeke fedayî destpêkê de çêbû, ji ber wê yekê milîtantiyeke fedayî 
ye. Fedakarî, cesaret û biryardarî têde pir xurt e. Eger ye. Fedakarî, cesaret û biryardarî têde pir xurt e. Eger 
ku îro li Zap, Metîna wan deran fedakarî û cesaretên ku îro li Zap, Metîna wan deran fedakarî û cesaretên 
mezin tên jiyankirin, ew ji wir çavkaniya xwe digire, mezin tên jiyankirin, ew ji wir çavkaniya xwe digire, 
bingehê wê heye. Li ser wê bingehê ew pêş ketiye, bingehê wê heye. Li ser wê bingehê ew pêş ketiye, 
xurt bûye û gihîştiye vê astê.xurt bûye û gihîştiye vê astê.

Salih Muslim: aloziya Sûriyê
 bi gelên Sûriyeyê çareser dibe

Sûcê rejî�mê çiqasî� hebe, sûcê Tirkiyeyê jî� 
heye. Te ewqas çete li vir kom kir. Ji bo Kur-
dan tune bike te DAÎ�Ş ava kir. Te DAÎ�Ş hem 
li hundir hem jî� li derve weke şantajê bi kar 
anî� û hî�n jî� bi kar tî�ne.
Yê ku destpêkê ev eşkere kir Rûs bûn. Sala 
2015’an piştî� ku balafira Rûs hate xistin, 
her kes zane bê Pûtî�n çi got, çi kir, têkiliyeke 
çawa nî�şan da. Li gel ewqas nakokiyan nabe 
ku ev her du kes li hev bên civandin û ev 
pêvajo bê nixumandin. Ya ku em jê re dibê-
jin zewaca bi zorê ev e. Ji niha ve me dengê 
dijber bihî�st. Şêwirmendê Serokê Giştî� yê 
AKP’ê Yasî�n Aktay berî� çend rojan got, ‘Ji bo 
ev hevdî�tin bêne birêvebirin divê teqez He-
leb bê bidestxistin’. Radibin qala bidestxis-
tinê, qala dagirkirinê dikin. Tu ji aliyekî� ve 
qala civandina Erdogan û Esad dike, li aliyê 
din jî� behsa kontrolkirina Helebê û bicih-
kirina koçberan a li wê derê dike. Ewropa, 
Emerî�ka, hêzên navneteweyî� bi têkiliya Tir-
kiyeyê ya bi DAÎ�Ş’ê re zanin. 
Tevî� vê yekê jî� tu radibe dibêje, ‘Ez van di-
kim, ji bo hêzên ku li dijî� DAÎ�Ş’ê şer kirine 
bitepisî�nim van dikim’. Her kes vê qebûl 
nake.
Me êrî�şên di 19-20›ê Mijdarê de hatin kirin, 
dî�tin. Li vê derê tevî� binesaziyê her wiha 
êrî�ş birin ser deverên ku DAÎ�Ş›ê lê ne. E� rî�ş 
birin ser kampan, ji bo DAÎ�Ş›iyan serbest 
berde her tişt kirin. Van hewldanan cî�han 
ser û bin kirin. Her kesî� ev dî�t. 8 hevalên me 
li El Holê şehî�d bûn. Li cihê ku baregeha Ko-
alî�syona Navneteweyî� lê ye, te êrî�ş bir ser 
hêzên ku li dijî� terorî�zma DAÎ�Ş›ê şer dikin. 
Du hevalên me li wir şehî�d bûn.

Hevserokê PYD’ê Salih Muslim got, 
“Meseleya Sûriyeyê tenê bi Sûriyeyiyan 
dikare çareser bibe. Sûriyeyî ji bo kari-
bin çareser bikin jî divê azad bin. Bêyî ku 
fermanê ji kesî werbigire, ji bo jiyaneke 
bi hev re çi pêwîst be em wê bikin.”
Hevserokê Partiya Yekîtiya Demokratîk 
(PYD) Salih Muslim têkiliyên navbe-
ra Enqere-Şamê û civîna li Rihayê ya 
bi eşîrên Sûriyeyî re ji ANF’ê re wisa  
nirxand.
Li ser nîqaş û hevdîtinên navbera Şam û 
Enqereyê, Salih Muslim got, “Me ji dest-
pêkê ve ev yek şibandibû zewaceke bi 
zorê. Ji ber bûyer, xiyanet û dijminatiya 
navbera herdu aliyan ên ku di dema nêz 
de qewimîn, di navbera herdu aliyan de 
qutbûneke cidî çêbû. Hûn nikarin van 
hemûyan di nava rojekê de biqedînin. 
Pêwîstî bi demeke dirêj heye. Di halê 
hazir de li gorî pêwîstiya Rûsyayê û hil-
bijartinên li Tirkiyeyê hewl tê dayin ku Er-
dogan û Esad di nava heman dîmenî de 
bêne nîşandan. Bi dîtina min ev yek wê 
bi kêr neyê. Tiştekî şaş e.
Dibe ku encamên gelekî çewt bi xwe re 
bîne. Ji xwe me ev yek ji roja destpêkê 
ya behskirina vê meseleyê dît. Me dît 
bê komên di bin kontrola Tirkiyeyê de 
ne nerazîbûneke çawa nîşan didin. Ev 
rewşeke tevlîhev e. Gelê Sûriyeyê bi 
temamî vê qebûl nake. Erdogan beriya 
sala 2010’an bi Beşar Esad re digeriya, 
her tişt dikir. Piştre di sala 2011’an de 
her kes zane bê te çi got. Her kesî dît, 
her kes pê zane. Mîna ku ev têrê nake 
niha qala mirina nîv milyon mirovên li 
Sûriyeyê tê kirin. 


