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من عامل أحادي إىل متعدد األقطاب، لكن 
أين سوريا من كل هذا؟

إذا ما تم تحديد طبيعة الرصاع هذه 
املرة، نجد بأنها تختلف عام شهدتها 

البرشية يف الحربني العامليني األوىل 
والثانية. األوىل أنهت شكل اإلمرباطوريات 
سواء املنترصة منها أو الخارسة لتنحو إىل 

نظام الدولة القومية؛ وشكلها الفج يف 
الرشق األوسط. القول بالفج ألننا مل نشهد 

ظروف التحول إمنا تم اقحامنا بها وزج 
شعوب املنطقة وفرض دساتري وخرائط 

وجغرافيات أو هندسيات جغرافية 
أسموها الدول ومنحوها رشوط القداسة 
حينام أكدوا واقتنع الوظيفيني )مشاريع 

هيمنة محلية( بأن السيادة متبوعة 
للحدود أكرث من الشعوب. أما الثانية 

فكان تحالف املتضادين أين الشيوعية 
العلمية والرأساملية العاملية ضد النازية 

والفاشية رسعان ما أدى إىل رصاع ظاهره 
أيديولوجي ونظام استقطاب عاملي 

مهيمن بني طرفني، وقوى أخرى كانت 
تحاول إيجاد خصوصية لها. اللحظة 
نرى بأن الرصاع يعود يف مجمله منذ 

انهاء السوفييت واألزمة االقتصادية عام 
2008، إىل مرحلة ميكن القول بأن شكل 
الدولة القومية املركزية بات يتداعى يف 
نظام هيمنة عاملية يؤسس ملرحلة املال 

املايل تاركة ورائها مرحلتي الصناعوية 
والتجارية.

نحن نعيش اللحظة مرحلة انتقالية 
ال ميكن الحسم مدة دميومتها. لكن ال 

نعتقد بأنها ستكون قصرية، برضورة 
اعتبار هذه املرحلة انطلقت بشكل 

واضح يف األلفية الجديدة وميكن القول 
أنها تحتاج إىل ثالث عقود حتى نشهد 

استقرار شكيل الذي سيمهد ملرحلة 
تشكيل نظام هيمنة متعدد األقطاب 

لنظام عالقات دولية جديد يختلف عن 
القديم )الذي مل يدفن بعد(. أما شعب 

سوريا من كل هذا فإنها تعد ساحة 
تصارع ورصاع أساسية بني القوى التي 

تحمل كل منها مرشوع خاص بها. ليس 
من السهل هنا أيضاً أن نحسم بأن نكون 

أمام حٍل يناسب مقاسات جميع هذه 
الدول اإلقليمية منها والدولية. املحسوم 

يف األمر بأن كل يوم يتأخر فيه حل 
األزمة السورية وفق مساره السيايس 

املقر يف القرار الدويل 2254 فإنه يشكل 
خطورة عالية عىل الكل السوري وصوالً 
إىل وجوده باألساس. نعتقد بأن القوى 
الوطنية الدميقراطية يجب أال تكتفي 

بالنظر وأن تخطو الخطوة املطلوبة 
منها ألنها مسؤوليتها اللحظة تفوق 

مسؤولية متشددي الطرفني اللذين هم 
باألساس شكل من أشكال األزمة بدال 
من الحل. دون إغفال الجانب الدويل 

لألزمة السورية وحله كوظيفة أساسية 
من وظائف األمم املتحدة. عىل القوى 

الدميقراطية والوطنية عد منوذج اإلدارة 
الذاتية أهم أشكال الحل السوري وأفضل 

ما ميثل فحوى وصميمية القرار الدويل 
الذي مفاده تحقيق نظام دميقراطي غري 
طائفي يف سوريا؛ سوريا دولة ال مركزية 

دميقراطية تتحصن فيها املركز بصالحياته 
املعهودة، ويتحقق فيها سلطة الشعب 

لنفسه بنفسه يف املناطق واألقاليم 
السورية.

7محليات 8عالم

منوذج االدارة الذاتية كنموذج حل سيايس يوائم 

القرار الدويل 2254 وهو املخرج الوحيد 

لحل األزمة يف سوريا

صــادف تاريــخ 2١ كانــون الثــاين الذكــرى الســنوية 

ــم  ــة إلقلي ــة الدميقراطي ــيس االدارة الذاتي ــعة لتأس التاس

الجزيــرة، كأول منــوذج دميقراطــي عــىل مســتوى ســوريا؛ 

ــتوى  ــىل مس ــه ع ــد مراحل ــرصاع يف أش ــت كان ال يف وق

ــل  ــوريني للقت ــرض الس ــورية ويتع ــق الس ــوم املناط عم

اإلرهــاب ومشــاريع  فيــه خطــر  ويتزايــد  والتهجــري 

االســتخباراتية  الدوائــر  يف  تخطــط  ســوريا  تقســيم 

ــي  ــكرية الت ــية والعس ــوة السياس ــت الق ــة؛ كان االقليمي

افرزتهــا ثــورة ١9 متــوز 20١2 تبــارش بشــكل فعــيل 

ببنــاء منــوذج حيــاة مشــركة يف إقليــم الجزيــرة نتيجــة 

ــات شــعبنا  ــل تطلع ــذي ميث ــث ال ــا بالخــط الثال التزامه

ــة  ــه املجتمعي ــف بطبيعت ــي فيخال ــري الدميقراط يف التغي

ــة  ــا املعارضــة التقليدي ــه الفلســفية واإلداريــة خطّ وبنيت

االســتبدادي.  املركــزي  النظــام  انتــاج  اعــادة  وخــط 

فتمكنــت القــوى السياســية ويف طليعتهــا حــزب االتحــاد 

الدميقراطــي مــن بنــاء األرضيــة االداريــة والسياســية 

ملــرشوع االدارة الذاتيــة لشــامل ورشق ســوريا والتــي 

تعممــت عــىل باقــي مناطــق شــامل ورشق ســوريا بعــد 

تحريرهــا عــىل يــد قــوات ســوريا الدميقراطيــة مــن 

ــة  ــبع إدارات ذاتي ــكل س ــايب لتتش ــش االره ــم داع تنظي

ومدنيــة تحــت ســقف اإلدارة االدارة الذاتيــة لشــامل 

ورشق ســوريا.

ــعبي يف  ــراك الش ــدأ الح ــام 20١١ ب ــف آذار ع يف منتص

ســوريا والتــي كانــت امتــداداً لثــورات ربيــع الشــعوب، 

وشــعب ســوريا وكعمــوم شــعوب الــرشق األوســط خــرج 

ــة  ــن ذهني ــي، لك ــول الدميقراط ــري والتح ــاً بالتغي مطالب

ــة الحــرب واألجنــدات االقليميــة  االســتبداد املركــزي وآل

والدوليــة اســتطاعت أن تحــرف مســار الحــراك الثــوري 

ــة  محّجمــة تطلعــات شــعب ســوريا. وعــىل عكــس بقي

ــكة  ــلو والحس ــة قامش ــت مدين ــورية كان ــق الس املناط

وعمــوم مــدن شــاميل ورشق ســوريا قــد اتخذت مســارها 

ــة  ــة حرك ــي بطليع ــول الدميقراط ــورة والتح ــاص للث الخ

املجتمــع الدميقراطــي التــي خرجــت مــن رحــم النضــال 

ــوذج  ــية لنم ــى االساس ــكلت البن ــوري تش ــردي الس الك

االدارة الذاتيــة، وســارع حــزب االتحــاد الدميقراطــي   .....
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    فكر وآراء

أخالقية الفلسفة وبؤس الوضعية الفلسفية -2-

سيهانوك ديبو 

ما هي البدائل وما هي السياسة الدميقراطية؟

ال شــك أن البدايــات املتعمــدة يف رســم الــرشق األوســط – احتاجــت- مــن أجل 

ــا،  ــة فقــط لطمــوح الرأســاملية وحداثته أن تكــون عــىل هــذه الصيغــة امللبي

احتاجــت إىل مجــازر وإبــادات وخرائــط مقــرة يف) فريســاي( ١3 نوفمــرب ١9١8 

حــني احتلــت القــوات الفرنســية إســطنبول، وتبعهــا دخــول القــوات الربيطانيــة 

ــا، ويف ١923  ــر تركي ــرب تحري ــعال ح ــالل إىل إش ــايل، وأدى االحت ــوم الت يف الي

متــت معاهــدة لــوزان التــي قضــت باســتقالل تركيــا وتوزيــع إرث االمرباطوريــة 

ــاً منــذ  العثامنيــة- دون وطنــا للُكــرد- الــذي كان قــد تــم االتفــاق عليــه رسي

عــام ١9١5 – ١9١6 و املوســومة باتفاقيــة ســايكس بيكــو.

ــاط ال ميكــن أن يكــون؟ وإن كان فهــل  ــي مــام تقــدم أن فــك االرتب هــل يعن

ــة تســتجلب منهــا مجــازر جديــدة؟ ســيكون عــىل شــاكلة عدمي

بالرغــم مــن تعــدد تعاريــف السياســة الــال أخالقيــة، ولعــل أبرزهــا: امكانيــة 

اســتعامل كل األشــياء حتــى الوصــول إىل كلياتهــا النفعيــة أيضــا، لكــن يبقــى 

ــي  ــل والوع ــة العق ــا؛ ناقص ــقاة منه ــف املستس ــف وكل التعاري ــذا التعري ه

ــة ال ميكــن  ــه ومــن خــالل الراكمي واملنهــج واملامرســاتية، النقــص املــؤدى إلي

ــذا  ــع ه ــق م ــد تراف ــي ق ــة الت ــة- املؤقت ــج اإليجابي ــم النتائ ــالً رغ ــار ح اعتب

التعريــف الناقــص أخالقيــاً، وعمليــة املرافقــة تعــدو أن تكــون لحظيــة 

أو وقتيــة غــري عميقــة. وبالعكــس منــه فــإن السياســة وهــي الظاهــرة 

االجتامعيــة العويصــة بســبب املــأالت املتحققــة التــي تتوقــف وفقهــا؛ وفــق 

مــا تفضيهــا مــن النتائــج واألهــداف التغيرييــة التــي تنتظرهــا، وبالرغــم مــن 

اقصــاء كل أنــواع السياســات مــن املجتمــع الرشقــي منــذ زمــن بعيــد؛ بســبب 

مامرســة العربــدة والتشــويش املــامرس وتصديــر األنســب براغامتيــاً مــن قبــل 

ايدلوجيــة الحداثــة الرأســاملية عــىل شــعوبها وشــعوب غريهــا، إال أننــا ميكــن 

ــق تطــور  ــا تحقي ــة عــىل أنه إيجــاد تعريــف موضوعــي للسياســة الدميقراطي

املجتمــع )الطبيعــي والنوعــي( مــن خــالل إدارة شــؤونه بحريــة، وتأمــني رقــيِّ 

ــة يف املجتمــع نفســه،  ــة يف املجتمــع وفــق األخــالق املجتمعي ــة الندي الفرداني

واالدارة الذاتيــة الدميقراطيــة املتشــكلة بفعــل ثــورة ١9 متــوز 20١2مــا زالــت 

ــق  ــا العوائ ــكيلها، وم ــل تش ــا يف مراح ــة إثره ــة املتحقق ــة الدميقراطي السياس

ــن  ــتبد م ــع املس ــن املجتم ــال م ــة االنتق ــة بحال ــة واملتعلق ــة الذاتي املجتمعي

قبــل نظــام االســتبداد القومــوي نفســه والــذي بعــرث الهويــة الوطنيــة ومســائل 

ــد االســالموية الســلطوية، وكالهــام  ــام بع ــه في ــة الحــرة، واشــرك مع املواطن

جعــل االجتــامع الســوري يف عنــف مجتمعــي، وحتــى يرجــع إىل حالــة 

العقــد االجتامعــي الجديــد يلزمــه وقــت وجهــد نوعــي، يُضــاف إىل العوائــق 

ــامل ورشق  ــق ش ــىل مناط ــارئ( ع ــي )الط ــوم الظالم ــة الهج ــة؛ حال الداخلي

ســوريا واملتزامنــة مــع حــاالت الحصــار املفروضــة عــىل مناطــق االدارة الذاتيــة 

ــاملية  ــة الرأس ــاز الحداث ــمع وبإيع ــرأى ومس ــىل م ــك ع ــة، وكل ذل الدميقراطي

وأطرافهــا يف الــرشق األوســط ومشــخصاتها يف الداخــل الســوري ورمبــا الكــردي 

أيضــا.

ما هي محددات السياسة الدميقراطية؟

١، الفرديــة الحــرة يف املجتمــع األخالقــي بــدال مــن الفردانيــة املنعكفــة عــىل 

ذاتهــا

الفــرد النــدي بــدال مــن الفردانيــة التــي صــوِّرت لهــا أنهــا ارتــكاز املجتمــع يف 

فردانيتــه وليــس كعضــو يف مؤسســة ومجتمــع؛ الفردانيــة مصطلــح مشــحون 

ــا اآلخــر، طليقــة حــرة؛ وكأنهــا  بالتناقضــات إىل أبعــد الحــدود. وهــي بوجهه

تحــررت مــن قيودهــا للتــو، عــىل حســاب مصلحــة املجتمــع. إن الحيــاة 

املضبوطــة – دون رادع أو عنــف – يف املجتمــع يســمى باألخــالق. ولكــن 

الفردانيــة تضيــق الخنــاق عــىل هــذه األخــالق. أو باألحــرى، فالفرديــة يف 

الحضــارة الغربيــة تتطــور ضمــن ســياق إضعــاف األخــالق وتهشيشــها. وبينــام 

ــاس يف  ــو األس ــع ه ــون املجتم ــة، يك ــارة الغربي ــاً يف الحض ــرد أساس ــد الف يع

الحضــارة الرشقيــة. نســتخلص مــن هــذا التعريــف نتيجتــني متباينتــني: بينــام 

ــرد  ــا الف ــة، يحي ــة اإلمرباطوري ــم إىل الطبق ــتعامري الحاك ــرد االس ــمو الف يس

ــة أن  ــس مصادف ــذل. ولي ــة وال ــات العبودي ــد درج ــوم أش ــتعَمر واملظل املس

يظهــر الوجــه الوحــي الفظيــع للقــرن العرشيــن مــن بــني أحضــان العبوديــة 

ــد النظــام الرأســاميل. إذ مــا  املتفشــية واملتجــذرة يف عمــوم املجتمــع، عــىل ي

ــذا  ــرش له ــيادي املنت ــام الس ــذا النظ ــىل ه ــتعيص ع ــور يس ــش أو ته ــن طي م

الحــد، بغــرض الربــح واملنفعــة، بعــد أن فقــد قيمــه املعنويــة األساســية. ..كــام 

ــالن. ــه أوج ــي عبدالل ــوف الرشق ــا الفيلس يصفه

فكونفدراليــة الــرشق األوســط مســتمدة مــن كونفدراليــة شــعوبها، واألخــرية 

تســتمد اســتقاللها الدميقراطــي يف كونفدراليــة املؤسســات التــي تعــج بالفــرد 

ــل  ــئ يف مراح ــد أن تنش ــي ال ب ــلطوية والت ــات الس ــض للمامرس ــديِّ الراف الن

ــة. ــل الــري يف مراحــل االنقطــاع األوليّ التشــكيل األوىل، ســيّام أن الحب

2، االدارة بدال من السلطة

التعريــف الصحيــح لــإدارة هــام عــىل صعيــد تــاليف الســلبيات وِقــرَصِ النظــر 

ــِح الســلطة. اإلدارة ظاهــرة مســتمرة يف املجتمــع. وهــي  الناجــم مــن مصطل

ــن  ــاِب ضم ــَز األعص ــوين، وتركي ــتوى الك ــىل املس ــي ع ــي الدماغ ــاِدُل الرق تُع

ــوِن البيولوجــيِّ بصــورٍة خاصــة. الك

ــع  ــوىض. والوض ــن الف ــرب م ــة اله ــون وبحال ــام يف الك ــد اإلدارة باالنتظ تُفي

ــذكاء املــرن يف املجتمــع، إمنــا يقتــي بــدورِه  الراقــي لطبيعــة املعنــى ذات ال

ــاإلدارة.  ــي ب ــل االجتامع ــمية العق ــدور تس ــىل اإلدارة. باملق ــدرة ع ــيَّ الق رق

ــدر  ــها. وبق ــة نفِس ــة بالدرج ــاإلدارة الدميقراطي ــٌة ب ــُة مرتبط ــاإلدارة الذاتي ف

ُ أشــكال حكــم الســلطة املحــض عــن التضــاد مــع الدميقراطيــة  مــا تَُعــربِّ

ــباً  ــة تناُس ــُي بالدمقرط ــة تُف ــاإلدارات الذاتي ــه، ف ــن إدارتِ ــعِ ع ــاد املجتم وإبع

ــة يف  ــة الدميقراطي ــون اإلدارة الذاتي ــع يف اإلدارة. ومضم ــم املجتم ــع إرشاكه م

غــريب كردســتان هــو تشــكيل الــذات النوعيــة وصناعــة الــذات املؤمنــة بأحقية 

قضيتهــا اإلنســانية مــن خــالل قــدرة الفــرد يف املجتمــع عــىل تســيري: الشــعور 

الــذايت واإلمكانيــة الذاتيــة والفكــر الــذايت، فالشــعور واإلمكانيــة و لفكــر 

رشوط أساســية لخلــق الشــخصية املجتمعيــة النوعيــة املؤمنــة بعدالــة وأنســنة 

قضيتــه كقضيــة مســلوبة الحــق، وعــد القضيــة كجــزء مــن أجــزاء اإلنســانية 

ــق  ــم بح ــتمرارية الظل ــول اس ــن قب ــال ميك ــن؛ ف ــم والغ ــا الظل ــق بحقه مطب

ــذات باملفهــوم اإلنســاين القيمــي تعنــي  ــه فــإدارات ال ــاة. وعلي ــة املتبن القضي

تفعيــل ذلــك كلــه عــن طريــق توجيــه الفعاليــة املثــىل يف تحقيــق األهــداف 

ــال.... واآلم

ميكــن هنــا طــرح مفهــوم االدارة الذاتيــة الدميقراطيــة كحــل أمثــل للمجتمعات 

ذات التنــوع االثنــي القومــي والدينــي الطائفــي كمرحلــة انتقاليــة إىل املجتمــع 

الدميقراطــي يف األمــة الدميقراطيــة والــذي مــن خاللهــا تصبــح فرصة اســتقاللية 

ــار تفاهمــي و  ــار مجتمعــي كخي ــة خي ــة القومي ــن الدول ــى تكوي األمــم و حت

توافقي.

إن املجتمــع الســوري قــد مــورس بحقــه أقــى أنــواع الظلــم االجتامعــي وعــىل 

ــل ســلطات مســتبدة ألغــت  ــه مــن قب ــة حوكمت مــدى عــرشات الســنني طيل

ــلوبة  ــه املس ــادة روح ــع وإع ــم املجتم ــع . إن تنظي ــي للمجتم ــروح الجمع ال

مــن خــالل تفعيــل كافــة املناحــي املجتمعيــة و تنظيمهــا هــي رضورة وطنيــة 

ســورية يحقــق االنتــامء الفئــوي باملعنــى الحضــاري إىل ســوريا كحاضنــة 

ــة  ــالل هيكل ــن خ ــع م ــم املجتم ــل أي يشء، و تنظي ــة قب ــة – اجتامعي وطني

ــن  ــوى م ــة قص ــي غاي ــع( ه ــة املجتم ــة )مأسس ــانية دميقراطي ــة إنس بصيغ

خاللــه يتعمــق مفهــوم اإلدارة الذاتيــة الدميقراطيــة بشــقيها الحضــاري األنــي 

واالجتامعــي الســيايس . فهــي توجيــه للحــد مــن التــآكل االجتامعــي كنتيجــة 

ملفهــوم الســلطة القومويــة. وعليــه فــإن قــوة اإلدارة الذاتيــة يف شــامل ورشق 

ــل  ــن مراح ــرية م ــة أخ ــي كمرحل ــع الدميقراط ــوة املجتم ــن ق ــي م ــوريا ه س

التطبيــق الدميقراطــي. والحــد مــن عمليــة ســلطة الدولــة بعــد تشــكيل االدارة. 

ألن الدولــة بقوتهــا وســلطتها القانونيــة تقــوض مفهــوم املجتمــع كأُسًّ تبنــى 

ــف  ــة تق ــت دميقراطي ــام كان ــة مه ــة دول ــا. فأي ــا ومتثله ــة ومتتثله ــيل الدول ع

ــي  ــة الســلطة خاصــة إن مل تراع ــة إىل دول ــلطة الدول ــن س ــل م ــا وتنتق أحيان

الركيــب املجتمعــي التــي متثلهــا تلــك الدولــة وهــذا مــا يفــر إىل حــد كبــري 

جنــوح ســلطة الــدول املتكونــة مــن أنســجة متعــددة و لعاللحالــة الســورية 

خــري متثيــل وشــاهد عــىل مــا ذكــر.

إن التخــيل عــن ذهنيــة الدولــة – القومويــة ومفهــوم الشــوفينية، التعصبيــة، 

ــة لحــل دامئــي  ــة وتعميــق التناقضــات، هــي رضورة حياتي التوســعية، املركزي

وعــادل ودميقراطــي للدولــة الســورية املســتقبلية. لهــذا اتخــاذ املواقــف 

ــش  ــة العي ــيع أرضي ــالم وتوس ــر والس ــول اآلخ ــة وروح قب ــة دميقراطي بذهني

املشــرك الحــر بــني الشــعوب هــو الــرشط األســايس لحــل القضيــة الكرديــة يف 

ــة. ــة الدميقراطي ــة اإلدارة الذاتي ــرب بواب ســوريا ع

3، االقتصاد

ــري  ــن غ ــا ســوريا، فم ــر به ــي مت ــة الت ــة الحــرب واألزم ــن حال ــم م ــىل الرغ ع

املعقــول الحديــث )ســوى(عن الصيغــة والشــكلية الواجــب توفرهــا يف اقتصــاد 

اإلدارة الذاتيــة، و التــي ال بــد مــن ايضــاح جوانــب نظريــة متــس كينونــة العمل 

ــا  ــى، وميكنن ــذا املنح ــا االدارة يف ه ــِدم عليه ــي تُْق ــيل الت ــتقبيل أو املرح املس

وفقــا للعقــد االجتامعــي الــذي تبــني شــكل االقتصــاد أيضــا، وتحديــد البنيــة 

العامــة لهــا، وأنهــا متاهــي نفســها وال متاهــي اقتصاديــات الــدول الرأســاملية 

أو الــدول ذات االقتصــاد الليــربايل والــدول التــي اعتمــدت االقتصــاد االشــرايك 

بطابعــه )التخطيــط املركــزي( أو الــدول االشــراكية والتــي تعتمــد اقتصــادات 

مختلطــة مرســومة بشــكل فوقــي، وهــذا أحــد أبــرز تعــرث تلــك االقتصاديــات 

ــى  ــتوجبة حت ــلطة املس ــلط والس ــن التس ــد م ــا إىل املزي ــت دوم ــي احتاج الت

تكــون، بــل رمبــا تكــون أحــد مرتكــزات دميومــة تلــك االقتصاديــات.

أول  أن  إىل  تشــري  الدميقراطيــة  الذاتيــة  االدارة  االقتصاديــة يف  الخطــة  إن 

اســتقرار يُشــهد لهــا االدارة، ســتكون الــرشكات العامليــة والتعاونيــات اإلنتاجية 

املتأسســة تتــم إدارتهــا وبشــكل دميقراطــي انتخــايب مــن قبــل عــامل نوعيــني 

أو مثاليــني، والعــامل النوعيــني هــم مجموعــة معينــة مــن العــامل األكــرث وعيــا 

ــع  ــه مــن أجــل إدارة جمي ــون مــن املجتمــع املتواجــدون في وانضباطــا ينتخب

املشــاريع اإلنتاجيــة ســواء يف املدينــة أو الريــف )الكومونــات(، ســيكون ملثــل 

ــارز ونوعــي يف تحقيــق التــوازن األيكولوجــي بــني الريــف  هكــذا إدارة دور ب

ــتبدل  ــف ويس ــاء التوظي ــم إلغ ــة, ويت ــامل الذاتي ــل إدارة الع ــة يف ظ واملدين

مببــدأ العضويــة. ال تتطلــب الدميقراطيــة االقتصاديــة إلغــاء امللكيــة الخاصــة 

بالــرضورة, بــل إلغــاء عالقــات التوظيــف والعمل املأجــور. وميكــن للدميقراطية 

أن تتواجــد يف مــكان العمــل يف ظــل امللكيــة الخاصــة أيضــاً. و تكــون نتيجــة 

االتحــاد رشكــة دميقراطيــة مملوكــة مــن قبــل العــامل )وحــدات انتاجيــة(.

إن املضمــون اإلنســاين للنظــام االقتصــادي يف اإلدارة الذاتيــة الدميقراطيــة 

ــرضورة أن تهاجــر إقليمــك  ــس بال ــة لي ــك إنســان ذو اختصــاص أو مهن بصفت

إىل منطقــة أخــرى، بحثــا عــن فرصــة عمــل، بــل يجــب وبنــاء عــىل الخطــط 

االقتصاديــة التــي تضعهــا حوكمــة اإلدارة الذاتيــة أن تحصــل عــىل عمــل 

ــك الفرصــة  ــن خــالل تل ــك وم ــن ل ــث يؤم ــارشة، حي ــك مب مناســب يف إقليم

مســتوى الئــق مــن الحيــاة البرشيــة. وهــذا لــن يكــون أو ال ميكنــه أن يكــون 

ــب  ــبيال)بالتدريج وحس ــه س ــار إلي ــذي يُص ــذايت وال ــاء ال ــق االكتف دون تحقي

مقتــى األولويــات(. وعليــه فــإن االقتصــاد يف االدارة الذاتيــة كــام نــص عليــه 

العقــد االجتامعــي: )يقــوم النظــام االقتصــادي يف مناطــق اإلدارة الذاتيــة 

الدميقراطيــة عــىل التنميــة الشــاملة العادلــة واملســتدامة املرتكــزة عــىل تطويــر 

القــدرات العلميــة والتكنولوجيــة، والتــي تســتهدف تأمــني الحاجــات اإلنســانية 

وضــامن مســتوى معيــي كريــم لجميــع املواطنــني، مــن خــالل زيــادة اإلنتــاج 

ــه تشــجيع  ــم في ــاءة النشــاط االقتصــادي. و ضــامن اقتصــادا تشــاركيا يت وكف

املنافســة وفــق ملبــدأ اإلدارة الذاتيــة الدميقراطيــة » لــكل وفــق عملــه«، ومنــع 

ــة  ــة مللكي ــة األشــكال الوطني ــة، وكفال ــة االجتامعي ــق العدال ــكار، وتحقي االحت

وســائل اإلنتــاج، والحفــاظ عــىل حقــوق العــامل واملســتهلكني، وحاميــة البيئــة، 

ــة(. ــز الســيادة الوطني وتعزي
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جيا كرد: إننا اصحاب قرارنا السوري ولسنا بوارد وحاجة أي التفاف حول جهات أخرى 

لديها توجهاتها الخاصة بها تدركها روسيا جيداً

وضع حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية كل موارد تركيا يف خدمة الحرب ضد الشعب الكردي

قــال بــدران جيــا كــرد الرئيــس املشــرك لدائــرة العالقــات 

الذاتيــة لشــامل ورشق ســوريا: ”  الخارجيــة يف اإلدارة 

املواقــف الروســية تدفــع تركيــا نحــو املزيــد مــن الزعزعــة 

لالســتقرار يف ســوريا وتدعــم توجــه تركيــا وسياســاتها 

التــي تعــادي اإلدارة الذاتيــة وقــوات ســوريا الدميقراطيــة 

ــم”. لتصفيته

ــس  ــس الخمي ــوم أم ــه ي ــح ل ــرد يف ترصي ــا ك ــار جي وأش

١9 كانــون الثــاين، إىل أن ترصيحــات وزيــر الخارجيــة 

الــرويس ســريغي الفــروف تجــاه اإلدارة الذاتيــة واتهامهــا 

مضيفــاً”  الواقــع،  عــن  بعيــدة  االنفصــايل،  باملــرشوع 

نرفــض أيــة اتهامــات لنــا حــول التشــكيك بدورنــا الوطنــي 

ــم  ــتقرار والتفاه ــق االس ــو تحقي ــاعينا نح ــوري ومس الس

وإننــا اصحــاب قرارنــا الســوري ولســنا بــوارد وحاجــة أي 

ــا الخاصــة  ــا توجهاته ــات أخــرى لديه ــاف حــول جه التف

ــداً”. ــيا جي ــا روس ــا تدركه به

ــه الرئيــس املشــت  .وجــاء يف نــص الترصيــح الــذي رد في

لدائــرة العالقــات الخارجيــة لــإدارة الذاتيــة لشــامل 

ــس  ــح رئي ــىل ترصي ــرد ع ــا ك ــدران جي ــوريا ، ب ورشق س

وزراء الخارجيــة الروســية ســريغي الفــروف.

” يف ظــل اإلرصار عــىل الحــوار والحــل ضمــن اإلطــار 

ــي الســوري وبالرغــم مــن وجــود وســاطة روســية  الوطن

للحــوار بــني اإلدارة ودمشــق” نأســف” ظهــور وزيــر 

ــه”  ــروف وحديث ــريغي الف ــيد س ــرويس الس ــة ال الخارجي

القديــم الجديــد” عــن إننــا نقــود مرشوعــاً إنفصاليــاً 

ــيد  ــف الس ــب وص ــتخدمنا” حس ــات تس ــاك جه وإن هن

ــا حــول الكــرد”  ــق تركي ــر”. وإن روســيا تتفهــم” قل الوزي

ــة  ــن الزعزع ــد م ــا نحــو املزي ــع تركي ــف تدف هــذه املواق

لالســتقرار يف ســوريا وتدعــم توجــه تركيــا وسياســاتها 

التــي تعــادي اإلدارة الذاتيــة وقــوات ســوريا الدميقراطيــة 

ــو  ــوريني نح ــدى الس ــك ل ــق الش ــك يخل ــم. كذل لتصفيته

امكانيــة أن يكــون مــرة أخــرى” ضحيــة” لصفقــات تركيــة 

ــؤدي  ــذا ي ــايل كل ه ــوريا وبالت ــرى يف س ــراف أخ ــع أط م

ــني  ــم ب ــاق والتفاه ــق االتف ــىل تحقي ــز ع ــف الركي لضع

ــورية  ــدة الس ــت الوح ــاريع تفتي ــؤدي ملش ــوريني وي الس

ــؤوليتها  ــيا مس ــل روس ــيم تتحم ــاريع تقس ــر مش وتطوي

األوىل.

نحــن نؤكــد بــإن هــذه االتهامــات املســتمرة حــول اتهامنــا 

باإلنفصــال وإنشــاء دولــة ومــا شــابه ” غــري صحيــح وبعيد 

عــن الواقــع” إلن مرشوعنــا وهدفنــا واضح.

ــا”  ــع واقعه ــل م ــم التعام ــاج إلن يت ــوريا تحت ــث س حي

بعقليــة منفتحــة” كذلــك نؤكــد بــأن روســيا لهــا دور مهــم 

وريــادي يف ســوريا وميكــن أن تســاهم يف خلــق مناخــات 

جيــدة للحــل واالســتقرار.

ــا  ــات لن ــة اتهام ــا” نرفــض” أي ــا املســتمر بإنن ــع تأكيدن م

حــول التشــكيك بدورنــا الوطنــي الســوري ومســاعينا 

نحــو تحقيــق االســتقرار والتفاهــم وإننــا اصحــاب قرارنــا 

الســوري ولســنا بــوارد وحاجــة أي التفــاف حــول جهــات 

أخــرى لديهــا توجهاتهــا الخاصــة بهــا تدركهــا روســيا 

جيــداً. نتمنــى مــن روســيا تفهــم قضيتنــا وحقوقنــا 

ــوريا”. العادلــة يف س

ــة  ــذي ملنظوم ــس التنفي ــرك للمجل ــس املش ــال الرئي   ق

بايــك  خــالل  الكردســتاين )KCK(، جميــل  املجتمــع 

برنامــج تلفزيــوين عــىل قنــاة »ســتريك«:

ــة  ــزب الحرك ــة وح ــة والتنمي ــزب العدال ــح ح ــام فت  كل

بهــذه  وقوميــون.  إنهــم  يقولــون  أفواههــم  القوميــة 

ــع.  الطريقــة، يــردون أكاذيــب كبــرية ويخدعــون الجمي

أن  أو  اآلن،  بعــد  ذلــك  فعــل  يســتطيعون  ال  لكنهــم 

ــم،  ــف حقيقته ــم كش ــع. ت ــداع الجمي ــن خ ــوا م يتمكن

الســلطة بحســب  والجميــع يعــي اآلن. مل يصلــوا إىل 

ــد  ــو قائ ــذي ه ــاملية ال ــة الرأس ــام الحداث ــم. فنظ روايته

ذلــك النظــام، أوصلهــم إىل الســلطة. ألنــه هنــاك أهــداف 

لنظــام الحداثــة الرأســاملية.

يف  أهدافهــم  تحقيــق  أرادوا  الناتــو،  يف  دولــة  تركيــا 

ــك، كان  ــبب ذل ــد. وبس ــذا البل ــرب ه ــط ع ــرشق األوس ال

ــاص، وكان  ــكل خ ــتعدا بش ــة مس ــة والتنمي ــزب العدال ح

أردوغــان مســتعدا. ومبســاعدتهم وصــل إىل الســلطة وفقــا 

ألهدافهــم. لقــد قدمــوا مســاعدات كبــرية لذلــك. ورسدوا 

الكثــري مــن األكاذيــب الكبــرية يف تركيــا لخــداع الجميــع. 

ــن  ــد مم ــا. وكان العدي ــد م ــك إىل ح ــدق ذل ــض  ص البع

ــاعدات  ــلطة مبس ــوا إىل الس ــل، وصل ــاعدوهم يف الداخ س

ــام  ــلطة نظ ــو س ــدم ممثل ــا ق ــة. بعده ــة وداخلي خارجي

الحداثــة الرأســاملية دعمهــم مــن جميــع الجهــات، ملــاذا 

؟ ألنهــم أرادوا أن يجعلــوا مــن تركيــا منوذجــا للــرشق 

األوســط. وخاصــة للعــرب، والعــامل اإلســالمي. مــاذا فعــل 

ــا،  ــعب تركي ــدع ش ــف خ ــة؟ كي ــة والتنمي ــزب العدال ح

ــة. بقــدر مــا ســاعدوا حــزب  كــام خــدع القــوى الخارجي

العدالــة والتنميــة - حــزب الحركــة القوميــة، فقــد حقــق 

ــاعدة.  ــك املس ــرب تل ــه ع ــة أهداف ــة والتنمي ــزب العدال ح

ــام  ــج، أق ــق النتائ ــه وتحقي ــوض بأهداف ــل النه ــن أج وم

ــرصة وداعــش. ــع الن ــات م عالق

ورغــم مــا تقولــه القــوى املدعيــة اإلســالم والتــي ال عالقــة 

ــم وســاعدوهم  ــات معه ــوا عالق ــد أقام ــا باإلســالم، فق له

مــن جميــع الجهــات. اســتخدموهم ألغراضهــم يف كل مــن 

تركيــا وخارجهــا. تــم اســتخدامهم بشــكل خاص يف ســوريا. 

ــك فقــد اســتخدموهم يف العــراق ودول أخــرى.  ومــع ذل

ــم،  ــوا يف مهمته ــا تقدم ــتخدمونهم. عندم ــون يس وال يزال

أولئــك الذيــن ســاعدوهم بالخــارج، وأولئــك الذيــن أرادوا 

ــك  ــا رأوا أن ذل ــط، عندم ــرشق األوس ــا لل ــم منوذج جعله

النمــوذج تـُـرك جانبــا، ومــا خلقــوه مــن اضطرابــات كبــرية 

يف الــرشق األوســط ويف النظــام الرأســاميل، وتخريبــاً يف 

الحداثــة الرأســاملية. لقــد رأوا ذلــك، ألنهــم رأوا أنهــم ال 

يســاعدونهم كــام الســابق. وعليــه مــا عــاد ذلــك االحــرام 

ــر  ــد دم ــه ق ــارج، كون ــة يف الخ ــة والتنمي ــزب العدال لح

ــه  ــة ضاعــت في ــا يف حال ــد وضــع تركي ــا بالفعــل. لق تركي

قيمتهــا يف الخــارج، ويف الداخــل فقــد أولئــك الذيــن كانــوا 

يأملــون يف حــزب العدالــة والتنميــة آمالهــم بالفعــل. إن 

رؤيــة حــزب العدالــة والتنميــة يقــوم بهــذه األشــياء مــن 

أجــل قوتــه وعائلتــه قــد ألحــق رضراً كبــرياً بركيــا. ســخر 

ــم  ــد أدى إىل تفاق ــه. لق ــه وعوائل ــة نفس كل يشء لخدم

كبــري للمشــاكل االجتامعيــة يف تركيــا. الدولــة الركيــة 

وكل مؤسســاتها فشــلت. أصبــح الشــعب فقــرياً عــىل 

نحــو متصاعــد. وهــم بدورهــم أصبحــوا أكــرث ثــراًء. لقــد 

ــني املجتمــع. ــرية بينهــم وب ــوا فجــوة كب أحدث

رمبــا كان حــزب العدالــة والتنميــة حزبــاً يف البدايــة، 

ــا  ــة مافي ــل منظم ــح مث ــد أصب ــاً. لق ــد حزب ــه مل يع لكن

متامــا كــام تقــوم املافيــا بالظلــم، وتعمــل خــارج القانــون، 

ــة  ــزب العدال ــوم ح ــم، يق ــل، وتظل ــم قت ــب جرائ وترتك

ــارة  ــريك. بعب ــذه األشــياء ضمــن املجتمــع ال ــة به والتنمي

ــني  ــب، والقوان ــه إىل جن ــتور وقوانين ــع الدس ــرى، وض أخ

الدوليــة والقوانــني الداخليــة لركيــا عــىل جنــب، وهكــذا 

يديــر تركيــا. مبعنــى يقولــون بأنهــم يفعلــون كل يشء 

ــريا  ــا كب ــريا وضغط ــا كب ــوا خوف ــد خلق ــون لق ــق القان وف

وظلــام كبــريا يف تركيــا. هكــذا جلبــوا نهايتهــم عــىل وجــه 

ــة.  الخصــوص قامــوا بتحالــف مــع حــزب الحركــة القومي

مــن خــالل تحالفهــم مــع حــزب الحركــة القوميــة، بذلــك 

ســاروا عــىل نهــج ذلــك الحــزب ايضــاً. مل يعــد هنــاك أي 

ــك  ــذ تل ــة، ومن ــة القومي ــني حــزب الحرك ــرق بينهــم وب ف

البدايــة  ذهبــت كل كلــامت الدميقراطيــة والحريــة أدراج 

الريــاح. اآلن يــدرك الشــعب ذلــك، مل يعــد الشــعب 

يطيــق عيشــهم عــىل أكتافــه. لهــذا الســبب انتهــوا. منــذ 

ــد  ــو القائ ــك ه ــبب ذل ــرون أن س ــم، ي ــت نهايته أن حان

ــال  ــه أوجــالن، وحــزب العــامل الكردســتاين وكري ــد الل عب

ــرون  ــاء الكرديــات. ي ــتاين والنس ــزب العــامل الكردس ح

ذلــك أيضــاً بســبب السياســات الدميقراطيــة التــي ميثلهــا 

حــزب الشــعوب الدميقراطــي. وعليــه فهــم غاضبــون مــن 

ــتاين  ــامل الكردس ــزب الع ــالن وح ــه أوج ــد الل ــد عب القائ

والكريــال والنســاء الكــرد والسياســة الدميقراطيــة لحــزب 

ــزب  ــادون ح ــبب يع ــذا الس ــي. وله ــعوب الدميقراط الش

الشــعوب الدميقراطــي. ألن حــزب الشــعوب الدميقراطــي 

ــن  ــة، ووط ــد دول ــو يري ــا، فه ــة يف تركي ــد الدميقراطي يري

املــرأة،  الكرديــة،  فيهــا  مبــا  املشــاكل  دميقراطــي. 

والعلوية،والبيئيــة، واالقتصاديــة هــي أســاس حلهــا. ومــع 

ــم ضــد  ــدون حــل هــذه املشــاكل. إنه ــم ال يري ــك فه ذل

ــرأة،  ــد امل ــة ، وض ــة، والحري ــد الدميقراطي ــم ض ــذا، ه ه

ــة، لذلــك فــإن  ــم ضــد البيئ ــني، وه ــم ضــد العلوي وه

سياســة حــزب العدالــة والتنميــة - حــزب الحركــة القومية 

ــة  ــي، والسياس ــعوب الدميقراط ــزب الش ــة ح ــد سياس ض

التــي يقودهــا حــزب الشــعوب الدميقراطــي هــي ضدهــم 

أيضــا. هــم مل يعــادوا حــزب الشــعوب الدميقراطــي منــذ 

ــوا  ــى اآلن، قام ــلطة وحت ــم للس ــذ وصوله ــل من ــوم، ب الي

ــم وضــع أعضــاء  ــه، وت ــع بلديات ــوا جمي باعتقــاالت، أغلق

حــزب الشــعوب الدميقراطــي يف املعتقــالت، والتعذيــب، 

لحــزب  يســمحون  ال  أنهــم  أي  الباهظــة،  والغرامــات 

الشــعوب الدميقراطيــة بخطــو أي خطــوة، ويريــدون ســد 

الطريــق أمــام أي يشء يريــد حــزب الشــعوب الدميقراطــي 

ــريا  ــة، أخ ــة السياس ــتطيع مامرس ــى ال يس ــه حت ــام ب القي

حظــروا عليــه دعــم الخزانــة، حتــى ال يتمكــن حــزب 

ألن  االنتخابــات.  إجــراء  مــن  الدميقراطــي  الشــعوب 

ــزب  ــف ح ــا، اآلن موق ــة يف تركي ــت قريب ــات بات االنتخاب

ــا  ــي يتخذه ــت الخطــوة الت ــاً كان الشــعوب  حاســم. وأي

حــزب الشــعوب الدميقراطــي يف االنتخابات، فإنه ســيعطي 

النتيجــة. لهــذا الســبب يــرون ذلــك، ويريــدون ســد 

ــى  ــي أوالً، حت ــعوب الدميقراط ــزب الش ــام ح ــق أم الطري

اليتمكــن حــزب الشــعوب الدميقراطــي مــن لعــب دور يف 

تركيــا وأن يحــل املشــاكل. وبهــذه الطريقــة ميكنهــم البقاء 

يف الســلطة مــرة أخــرى، مــن الواضــح أنهــم يريــدون 

إغــالق حــزب الشــعوب الدميقراطــي. الخطــوة التــي تــم 

ــي  ــة ه ــم الخزان ــر دع ــص حظ ــام يخ ــا اآلن في اتخاذه

ــذه  ــا، به ــىل تحضريه ــون ع ــه. ويعمل ــل إغالق ــوة قب خط

الطريقــة يريــدون منــع حــزب الشــعوب الدميقراطــي مــن 

املشــاركة يف االنتخابــات، لخلــق انقســام بــني الكــرد، حتــى 

ــك  ــوا مــن البقــاء يف الســلطة بهــذه الطريقــة. لذل يتمكن

فهــم يديــرون الدعايــات بشــكل غــري محــدود، ويديــرون 

حــزب  ويهينــون  ويهاجمــون،  حــدود،  بــال  املحاكــم 

الشــعوب الدميقراطــي الــذي أســس مــع بعــض األحــزاب 

تحالــف باســم الكــد والحريــة. لذلــك يريــدون ســد 

الطريــق عــىل ذلــك وأمــام األحــزاب التــي تريــد التحالــف 

مــع حــزب الشــعوب الدميقراطــي. بعبــارة اخــرى تســخر 

ــرص املتاحــة ضــد حــزب الشــعوب الدميقراطــي،  كل الف

فهــم يريــدون أخــذ زمــام املبــادرة. ومــع ذلــك ال ميكنهــم 

أخــذ األمــر بهــذه الطريقــة، تاريــخ تركيــا واضــح، أغلقــت 

فيهــا العديــد مــن األحــزاب، بعــد ذلــك أصبحــت الحركــة 

ــوم،  ــى الي ــة. حت ــة الدميقراطي ــوى يف السياس ــة أق الكردي

يدعــم الجميــع حــزب الشــعوب الدميقراطــي، يقولــون إن 

الخزانــة قطعــت املســاعدات، سنســاعد حزبنــا، كل كــردي 

رشيــف يقــول هــذا، قالــت العديــد مــن املؤسســات أننــا 

سنســاعد حــزب الشــعوب الدميقراطــي، الحقيقــة هــي أن 

ــامد عــىل  ــاج إىل االعت حــزب الشــعوب الدميقراطــي يحت

الشــعب يف هــذا الصــدد أيضــا.

ــة  ــذ خط ــم تنفي ــن ميكنه ــخاص الذي ــن األش ــص م للتخل

ــة ضــد  ــة القومي ــة وحــزب الحرك ــة والتنمي حــزب العدال

حــزب الشــعوب الدميقراطــي يف شــخص حــزب الشــعوب 

الدميقراطــي ضــد الكــرد والشــعب الــريك، يعمــل حــزب 

الشــعوب عــىل هــذا األســاس حتــى اآلن، والعمــل الــذي 

يقــوم بــه مــريئ، إنــه عمــل مقــدس، إذا كان هنــاك حــزب 

ــاداه  ــي، وع ــعوب الدميقراط ــزب الش ــن ح ــدالً م ــر ب آخ

القوميــة  الحركــة  وحــزب  والتنميــة  العدالــة  حــزب 

والدولــة تركيــا بهــذا القــدر، أعتقــد أنــه لــن يكــون 

ــإن  ــك، ف ــع ذل ــد هــزم. وم ــكان ق ــاء، ول ــادراً عــىل البق ق

حــزب الشــعوب الدميقراطــي ال يــزال عــىل قدميــه بعــد 

اســتخدام كل قدراتــه لســنوات، كــام قــال الرئيس املشــرك 

لحــزب الشــعوب الدميقراطــي مدحــت، فــإن حــزب 

الشــعوب الدميقراطــي هــو النجــم األول للدميقراطيــة يف 

تاريــخ تركيــا، هــذا صحيــح ويــراه الجميــع، إن موقفهــم 

ــة وحــزب الحركــة  ــة والتنمي ضــد اضطهــاد حــزب العدال

القوميــة موقــف مــرشف حقــا، أهنئهــم عليــه أيضــا. هــا 

هــي القــوى الدميقراطيــة االشــراكية يف تركيــا، أولئــك 

ــرون  ــرد ي ــاء الك ــة، كل الرشف ــدون الدميقراطي ــن يري الذي

ذلــك ويدعمــون حــزب الشــعوب الدميقراطــي، إذ يحتــاج 

ــه  ــه، ألن ــة تحالف ــي إىل تقوي ــعوب الدميقراط ــزب الش ح

نفــذ حتــى اآلن سياســات دميقراطيــة بتصميــم وشــجاعة، 

ــا. ــة، واملــي قدم ــز اتحــاد الكــد والحري وتعزي
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 Evina Kurd  قصة عشق وطن 
شــارف كومــني فلــم روج آفــا عــىل االنتهــاء مــن تصويــر 

حلقــات مسلســل "Evina Kurd " )العشــق الكــردي( 

وهــو ثــاين مسلســل بعــد مسلســل TAVA SOR )الغيمــة 

الحمــراء(.

ــة  ــن قص ــة ع ــن ١5 حلق ــف م ــل املؤل ــي املسلس ال يح

عشــق كالســيكية بــني رجــل وامــرأة إمنــا يعكــس العشــق 

مــن منظــور آخــر ويربــط العشــق ارتباطــاً وثيقــاً بالوطن.

"Evina Kurd " للمخرجــني نومــان غيــت وهاشــم آيدمــر 

يســلط الضــوء عــىل الفــرة املمتــدة بــني عــام 20١7 

و20١8 بعــد نحــو 6 أعــوام عــىل انطــالق ثــورة ١9 متــوز 

ــام 20١2. ــوريا ع ــامل ورشق س يف ش

ــالل  ــن خ ــني روين أراد م ــل، أك ــيناريو املسلس ــب س كات

عملــه نقــل رســالة مفادهــا أن ثــورة ١9 متــوز ال تقتــرص 

عــىل التطــورات العســكرية يف املنطقــة وحســب، بــل 

ــد  ــىل الصع ــورة ع ــب األخــرى للث ــار الجوان يســعى إلظه

االجتامعيــة والفكريــة السياســية والــدور البــارز للمــرأة يف 

قيــادة الثــورة محــاوالً بذلــك كــر الصــورة النمطيــة التــي 

حاولــت الكثــري مــن وســائل اإلعــالم األجنبيــة ترســيخها يف 

ــب العســكري  ــار الجان ــي وهــي إظه ــام العامل ــرأي الع ال

ــري الشــامل  ــة تتخــذ مــن التغي ــورة مجتمعي فقــط مــن ث

يف جميــع البنــى املجتمعيــة وحريــة املــرأة والحفــاظ عــىل 

البيئــة والتنــوع يف النســيج االجتامعــي أساســاً لهــا.

املسلســل الــذي يشــارك يف أدائــه نحــو 20 شــخصية 

محوريــة ومــا يقــرب مــن ١000 مــن الكومبــارس يســعى 

إىل إيصــال تلــك الرســائل عــرب تســليط الضــوء عــىل قصــة 

عائلــة متتــد جذورهــا إىل أيــام الشــيخ ســعيد بــريان 

)١925( إىل يومنــا هــذا.

وتقــول عضــوة كومــني فلــم روج آفــا جيــا هجــران 

جيجــك" إننــا نقــرب مــن االنتهــاء مــن مسلســلنا الــذي 

ــة،  ــا االجتامعي ــن القضاي ــد م ــىل العدي ــوء ع ــلط الض يس

ــي  ــات الت ــي املؤسس ــورة؟ ماه ــد الث ــدث بع ــاذا ح أي م

تشــكلت وبنــت الثــورة"، وتضيــف " فالثــورة ليســت 

ــل  ــكرية، ب ــة العس ــن الناحي ــر أرض م ــن تحري ــارة ع عب

ــا أن  ــة أردن ــة والثقافي ــة االيديلوجي ــاك الناحي ــاً هن أيض

نســلط الضــوء عــىل هــذه املواضيــع، كــون ثــورة روج آفــا 

ــكرية ". ــة العس ــن الناحي ــامل م ــيطها يف الع ذاع س

وتابعــت "كــام يحــي املسلســل أيضــا تأثــري العــدو عــىل 

الشــعب مــن خــالل الحــرب الخاصــة والحــرب النفســية 

التــي يتبعهــا".

منوهــة بــأن العشــق الكــردي ال يربــط بــني شــابة وشــاب 

فقــط، إمنــا حــب الوطــن وحــب الــراب وهــذه حقيقــة 

الكــرد وانتامءهــم وارتباطهــم بالوطــن، فحقيقــة الكــرد إن 

مل يتحــرروا فــال يســتطيع أن ميــارس الحــب أيضــا.

عــن دور املــرأة يف انتــاج املسلســل ودورهــا يف هــذا 

العمــل اضافــت جيــا "املــرأة لعبــت دورهــا يف ثــورة روج 

آفــا وقمنــا بتســليط الضــوء عــىل كيفيــة قيادتهــا للثــورة 

ــة". ــا بالوطــن وعشــقها للحري ــن خــالل ارتباطه م

وأثــرت الهجــامت املتكــررة لجيــش االحتــالل الــريك عــىل 

مجريــات تصويــر املسلســل، وصــورت مشــاهده يف أماكــن 

عــدة مبناطــق روج آفــا مــن بينهــا مدينــة ديــرك ومدينــة 

قامشــلو باإلضافــة إىل ناحيــة الشــدادي ومدينــة الحســكة.

ــذي  ــراد وال ــا، مســعود ك ــم روج آف العضــو يف كومــني فل

ــري  ــا لتغي ــال "اضطررن ــل ق ــر املسلس ــىل تصوي ــل ع يعم

ــن  ــا م ــث انتقلن ــرة وأخــرى، حي ــني ف ــر ب ــن التصوي أماك

ــذ  ــذا أخ ــكة وه ــم إىل الحس ــن ث ــلو وم ــرك إىل قامش دي

مــدة زمنيــة أطــول وجهــوداً أكــرب ورغــم ذلــك مل نوقــف 

ــا". عملن

ــدداً  ــاً مح ــد تاريخ ــا بع ــم روج آف ــني فل ــدد كوم ومل يح

لعــرض املسلســل.

ويعــد هــذا املسلســل ثــاين مسلســل كــردي يصــور يف روج 

آفــا بعــد مسلســل TAVA SOR )الغيمــة الحمــراء( التــي 

بثــت حلقاتــه يف شــهر حزيــران 2022.

دورة تدريبية لتخريج ممثلني مرسح يف مدينة كوباين

افتتــح مركــز باقــي خــدو للثقافــة والفــن مبدينــة كوبــاين 

ــني،  ــني املرحي ــج دفعــة مــن املمثل ــة لتخري دورة تدريبي

وتقويــة مهاراتهــم التمثيليــة.

ــون  ــى املتدرب ــواً يتلق ــة 25 عض ــدورة التدريبي وانضــم لل

فيهــا دروســاً نظريــة وعمليــة عــن طريــق فريــق مختــص 

ــة قامشــلو، وتســتمر  ــن مدين ــدم م باملجــال املرحــي ق

ــدورة 3 أشــهر. ال

ويقــوم الفريــق املختــص خــالل األيــام العــرشة األوىل مــن 

الــدورة باختيــار أصحــاب املواهــب وســيتم تدريبهــم 

عــىل أداء عمــل مرحــي يعــرض يف يــوم املــرح العاملــي، 

ليكرمــوا بعــد انتهــاء العــرض بشــهادات تقديريــة يف 

مجــال املــرح أمــام الجمهــور عــىل مــرح باقــي خــدو 

ــة والفــن. للثقاف

ويهــدف املرشفــون عــىل التدريــب إىل إنعــاش قطــاع 

املــرح مبدينــة كوبــاين وتجديــد جــذوره مــن خــالل 

ضــم أعضــاء جــدد للمجــال املرحــي، خاصــة أن املجــال 

املــرح يف مدينــة كوبــاين يعــاين مــن نقــص األعضــاء بعــد 

تعــدد املهرجانــات املرحيــة يف مناطــق شــامل ورشق 

ســوريا، ومشــاركة الفــرق املرحيــة يف مركــز باقــي خــدو 

ــات. ــذه املهرجان يف ه

ــح إســامعيل  ــة صال ــدورة التدريبي وأكــد املــرشف عــىل ال

بأنهــم افتتحــوا هــذه الــدورة لتخريــج دفعــة مــن املمثلني 

قادريــن عــىل متثيــل مدينــة كوبــاين يف املهرجانــات التــي 

أن  وخاصــة  ســوريا،  ورشق  شــامل  مناطــق  يف  تقــام 

ــل  ــن جدائ ــام مهرجــان »آري ــم كل ع ــاين تقي ــة كوب مدين

الســالم«، ولهــذا فاملدينــة بحاجــة لعــدد كبــري مــن الفــرق 

ــة. املرحي

الشــاب يف مدينــة  الجيــل  وطالــب صالــح إســامعيل 

ــة،  ــام يف املدين ــة تق ــامم ألي دروة تدريبي ــاين باالنض كوب

ألن املدينــة بحاجــة ألبنائهــا.
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املرأة 5

رشفني جودي: النساء يف لبنان يستمددن القوة من تنظيم املرأة يف روج آفا

 قالــت عضــوة املجلــس العــام لحــزب االتحــاد الدميقراطي 

يف لبنــان، رشفــني جــودي، أن النســاء يف لبنــان يســتمددن 

ــهن  ــات أنفس ــوة إلثب ــا الق ــرأة يف روج آف ــم امل ــن تنظي م

ــىل أرض  ــك ع ــن ويســعني إىل تجســيد ذل ــم ذواته وتنظي

الواقــع، وأكــدت أن مؤمتــر ســتار بــات القــوة التــي متثــل 

النســاء يف العــامل.

 وأعلــن مؤمتــر ســتار خــالل البيــان الختامــي ملؤمتــره 

التاســع، عــن بــدء مرحلــة جديــدة مــن النضــال والتنظيم، 

ــة  ــوة التنظيمي ــادة الق ــه بقي ــيؤّدي واجبات ــه س ــد أن وأك

ــة. ــش بحريّ ــورة املــرأة والعي للمــرأة، يف ســياق ضــامن ث

ــد  ــتار املنعق ــر س ــع ملؤمت ــر التاس ــرض املؤمت ــد ح وكان ق

يف ١5 كانــون الثــاين الجــاري، تحــت شــعار "بالنضــال 

 Jin, Jiyan,  الــدؤوب لثــورة املــرأة ســتنترص انتفاضــة

ــة"، مــا يقــرب ١000عضــوة  ــاة، الحري Azadîاملــرأة، الحي

ــالت  ــق وممث ــتار يف دمش ــر س ــقة مؤمت ــة، ومنس ومندوب

الحــركات  عــن  ممثــالت  إىل  باإلضافــة  لبنــان،  مــن 

والتنظيــامت النســائية يف شــامل ورشق وســوريا واألحــزاب 

السياســية.

الدميقراطــي  االتحــاد  العــام لحــزب  املجلــس  عضــوة 

)PYD( واإلداريــة بالحــزب يف لبنــان، رشفــني جــودي، 

املؤمتــر، هنــأت يف  املشــاركة يف  مــن  والتــي متكنــت 

الحريــة  ومقاتــيل  أوجــالن  القائــد  حديثهــا  مســتهل 

ــال، بانعقــاد  ــوايت يحاربــن يف جبهــات القت والرفيقــات الل

املؤمتــر التاســع ملؤمتــر ســتار.

املرأة قاعدة أساسية للمجتمع

ــًة:  ــان، قائل ــرأة يف لبن ــاطات امل ــامل ونش ــت إىل أع ونوه

"النســاء يف لبنــان يســتمددن مــن مقاومــة املرأة يف شــامل 

ــاطات  ــامل ونش ــن؛ ألن أع ــا قوته ــوريا وروج آف ورشق س

املــرأة يف روج آفــا يشــكل أساســاً لكافــة النســاء للعلــب 

دورهــن وتســيري أعاملهــن وفعالياتهــن" يف إشــارة إىل دور 

املؤسســات النســائية النشــطة يف لبنــان.

واعتــربت املــرأة ركيــزة أساســية للمجتمــع واملــرأة يف 

الوقــت نفســه، مرجعــة الســبب إىل أن التغيــري الــذي 

يطــرأ عليهــام نابــع مــن إرادة املــرأة التــي تعتــرب نفســها 

ــة. ــة الذكوري ــؤولة يف مواجهــة الذهني مس

املرأة يف لبنان

وأشــارت إىل أســباب تخصيــص النســاء يف لبنــان أثنــاء 

عــىل  يكــن  مل  لبنــان  يف  "النســاء  بالقــول:  حديثهــا، 

درايــة تامــة بحقيقتهــن عــىل الرغــم مــن حضورهــن 

ــن  ــان، ومل يؤدي ــة يف الربمل ــبة ضئيل ــات، وبنس يف املؤسس

دورهــن حتــى تعرفــن عــىل تنظيــم النســاء يف روج آفــا، 

األمــر الــذي ســاهم يف تعزيــز ثقتهــن بأنفســهن وتنظيــم 

ــىل أرض  ــك ع ــيد ذل ــعني إىل تجس ــن يس ــن وأصبح ذواته

ــع". الواق

ــاة،  ــرأة، الحي ونوهــت إىل شــعار " Jin, Jiyan, Azadî امل

الحريــة"، موضحــة "أصبحــت املــرأة، املجتمــع وهــي 

ــة  ــة الدميقراطي ــفة األم ــق فلس ــؤونه وف ــر ش ــي تدي الت

ــىل  ــرأ ع ــذي يط ــري ال ــالن، فالتغ ــه أوج ــد الل ــد عب للقائ

املجتمــع يكــون بقــوة وإرادة املــرأة وعــىل هــذا األســاس 

أصبــح نضــال املــرأة منبعــاً لإلهــام للنســاء يف لبنــان، وبــن 

يتســاءلن؛ هــل يــا تــرى ســنكون قــادرت عــىل أداء دورنــا 

ــا". ــام النســاء يف روج آف ــاة ك يف كل مناحــي الحي

مؤمتر ستار ميثل قوة النساء

ويف إشــارة إىل املؤمتــر النســايئ الثــاين يف الــرشق األوســط 

وشــامل أفريقيــا الــذي انعقــد يف العاصمــة اللبنانيــة 

ببــريوت يف 30 متــوز 202١، قالــت رشفــني: "انضمــت 

النســاء مــن مختلــف الــدول، وكنســاء لبنانيــات كان لهــن 

ــان  ــتوى لبن ــىل مس ــس ع ــدت "لي ــت"، وأك ــامم الف انض

والــرشق األوســط فقــط بــل عــىل مســتوى العــامل وباتــت 

النســاء ينظــرن إىل مؤمتــر ســتار عــىل أنــه قــوة ميثلهــن؛ 

ــم  ــل هــو تنظي ــط ب ــوة فق ــل الق ــتار ال ميث ــر س ألن مؤمت

ــة النســاء". مــن أجــل كاف

ووصفــت انعقــاد املؤمتــر التاســع ملؤمتــر ســتار واالنضــامم 

الهائــل للنســاء إليــه بأنــه "قــوة كبــرية". وتابعــت: "نحــن 

ــري  ــل تغي ــن أج ــه، م ــا من ــتمد قوتن ــان نس ــاء يف لبن النس

هــذه الذهنيــة وتطويــر أعاملنــا بشــكل أكــرب، وكلنــا ثقــة 

ــا ســنخرج منتــرصات ألن العــرص هــو عــرص  وإميــان بأنن

ثــورة املــرأة وســتتكل هــذه الثــورة بالنــرص، وكنســاء 

شــددنا عــىل أن يكــون العــام 2023عــام تحقيــق الحريــة 

ــد أوجــالن". الجســدية للقائ

اختتام االجتامع السنوي ملنسقية املرأة يف اإلدارة الذاتية إلقليم الجزيرة بجملة من املقررات

عقــد االجتــامع الســنوي ملنســقية املــرأة يف اإلدارة الذاتيــة 

ــون  ــس ١9 كان ــوم الخمي ــرة ي ــم الجزي ــة إلقلي الدميقراطي

الثــاين، مبقــر املجلــس الترشيعــي يف مدينــة عامــودا.

العدالــة  مجلــس  عضــوات  االجتــامع  يف  وشــاركت 

ــي،  ــس الترشيع ــذي، واملجل ــس التنفي ــة، واملجل االجتامعي

وعضــوات منســقية مؤمتــر ســتار، اتحــاد املــرأة الريانيــة، 

منســقية املــرأة يف مجلــس املــرأة بشــامل ورشق ســوريا، 

ــرأة  ــب امل ــرأة، مكت ــن الداخــيل- امل ــوى األم وعضــوات ق

يف حركــة املجتمــع الدميقراطــي، منظمــة ســارا ملناهضــة 

العنــف ضــد املــرأة، والعضــوات يف هيئــة الثقافــة والفــن، 

هيئــة املــرأة يف إقليــم الجزيــرة، هيئــة الصحــة، والعديــد 

مــن عضــوات املؤسســات املدنيــة العاملــة يف إقليــم 

ــرة. الجزي

ــالالً ألرواح  ــت، إج ــة صم ــوف دقيق ــامع بالوق ــدأ االجت ب

الشــهداء، ثــم شــكل ديــوان مؤلــف مــن 5 عضــوات، 

وهــم كل مــن، جيهــان خليــل؛ مستشــارة اإلدارة الذاتيــة 

الدميقراطيــة إلقليــم الجزيــرة، آهــني ســويد؛ نائبــة رئاســة 

ــة، أفــني  ــة الدميقراطي ــذي يف اإلدارة الذاتي ــس التنفي املجل

باشــو؛ رئيســة هيئــة املــرأة يف إقليــم الجزيــرة، عبلــة 

ــي،  ــس الترشيع ــركة للمجل ــة املش ــوان الرئاس ــل؛ دي خلي

والء عــيل؛ الرئيســة املشــركة ملجلــس العدالــة االجتامعيــة 

ــرة. ــم الجزي يف إقلي

اإلدارة  مستشــارة  تحدثــت  الديــوان،  تشــكيل  وبعــد 

الذاتيــة الدميقراطيــة إلقليــم الجزيــرة، جيهــان خليــل، 

اســتذكرت يف مســتهل حديثهــا كافــة شــهداء الحريــة 

ــهداء  ــعوب” وش ــة الش ــة “مطرق ــهداء حمل ــم ش ــا فيه مب

مقاومــة العــرص، وباركــت ذكــرى تأســيس اإلدارة الذاتيــة 

ــارضات. ــة الح ــىل كاف ع

ــة؛  ــاث واملقاوم ــهر االنبع ــو ش ــهر ه ــذا الش ــت: “ه وقال

ــه  ــة، وفي ــة الدميقراطي ــه اإلدارة الذاتي ــت في ــد تأسس فق

قبــل  مــن  عفريــن  عــىل  للهجــوم  األليمــة  الذكــرى 

االحتــالل الــريك”.

اإلدارة  أخــدت مكانــة مرموقــة يف  “املــرأة  وأضافــت: 

ــة،  ــون طليعي ــن أن تك ــت م ــة ومتكن ــة الدميقراطي الذاتي

ــن اإلنجــازات  ــري م ــت بالكث ــة قام ــوام الفائت فخــالل األع

ــن  ــا نح ــب علين ــك يتوج ــبات؛ لذل ــارات واملكتس واالنتص

ــرات  ــذه الف ــالل ه ــا خ ــتوى علمن ــم مس ــاء أن نقي النس

ســواء مــن ناحيــة الضعــف أو االنتصــارات أو املنجــزات، 

ولنكــون الئقــات باملســتوى الــذي وصلنــا إليــه، يتوجــب 

علينــا تطويــر أنفســنا وتجــاوز الصعوبــات والعوائــق 

ــة،  ــة، االجتامعي ــة، العملي ــي التنظيمي ــة النواح ــن كاف م

االقتصاديــة، السياســية، الدبلوماســية.

ــاروخان(  ــد )س ــب محم ــهيدة زين ــارت إىل أن “الش وأش

ــا يف  ــدت دوره ــرأة وأخ ــوت امل ــون ص ــتطاعت أن تك اس

كافــة الفعاليــات والجهــات وناضلــت ضــد جميــع أشــكال 

ــا  ــب علين ــذا يتوج ــرأة ل ــا امل ــت له ــي تعرض ــف الت العن

ــا”. ــة طريقه متابع

املــرأة يف اإلدارة الذاتيــة أثــرت بشــكل كبــري خــالل عملهــا، 

عــىل التنظيــامت النســائية يف العــامل وعــىل مســتوى 

املــرأة يف روجهــالت  عــىل  األوســط وخاصــة  الــرشق 

كردســتان وإيــران التــي نــادت بشــعار ” املــرأة، الحيــاة، 

الحريــة””، مؤكــدة أن “الشــعار الــذي نــادت بــه املــرأة يف 

ــامل”. ــاء الع ــعار لنس ــح ش ــوريا أصب ــامل ورشق س ش

ــة  ــارة اإلدارة الذاتي ــددت مستش ــا، ش ــام حديثه  ويف خت

الدميقراطيــة، جيهــان خليــل: “عــىل املــرأة تطويــر نفســها 

ــا  مــن كافــة النواحــي وتحريــر نفســها وكل امــرأة، وعلين

أن نكــون قــدوة لكافــة النســاء ونرفــع مــن ســوية نضالنــا 

ــة  ــادئ األم ــام 2023 ونحمــي مب ــل لع ونضــع خطــة عم

ــة”. ــة واإلدارة الذاتي الدميقراطي

مــن  كل  يف  للمــرأة  الســنوية  التقاريــر  قــراءة  تالهــا 

ــن  ــة م ــة الدميقراطي ــي يف اإلدارة الذاتي ــس الترشيع املجل

قبــل، عبلــة خليــل، واملجلــس التنفيــذي مــن قبــل، أفــني 

قافــور، والتقريــر الســنوي ملجلــس العدالــة االجتامعيــة يف 

ــل، والء عــيل. ــن قب ــرة م ــم الجزي إقلي

وتضمنــت التقاريــر التطــورات واملعوقــات التــي واجهــت 

املــرأة خــالل عــام 2022 باإلضافــة إىل الكشــف عــن 

ــات  ــرح مخطط ــا وط ــت به ــي قام ــامل الت ــل األع مجم

ــام 2023. ــالل ع ــا خ ــل عليه للعم

وبعــد االنتهــاء مــن قــراءة التقاريــر، أغلــق االجتــامع أمــام 

وســائل اإلعــالم لتبــدأ النقاشــات عــن التقاريــر مــن قبــل 

الحــارضات.

مخرجات االجتامع :

ــع مــن  ــي ترف ــة للمــرأة الت ــات الفكري ــة التدريب ١- تقوي

ســويتها.

2- الركيز عىل موضوع التدريبات التخصصية.

3- استهداف النساء يف الريف.

4- تقوية نظام الكومينات.

ــادق  ــون األرسة املص ــق قان ــرش وتطبي ــىل ن ــز ع 5- الركي

ــه. علي
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الشــعوب إىل  العيــش املشــرك وأخــوة  ووفــق مبــدأ 

ــامل  ــات ش ــل مكون ــي متث ــية الت ــوى السياس ــب الق جان

ورشق ســوريا مــن) كــرد وعــرب ورسيــان آشــور، وأرمــن، 

وتركــامن ورشكــس؛ مســلمني ومســيحني وايزيديــني إىل 

بنــاء نظــام أخالقــي ســيايس ميثلهــم جميًعــا بريــادة املــرأة 

ــة  ــك البني ــكل ذل ــة، فش ــبيبة الثوري ــروح الش ــرة وب الح

القويــة للعقــد االجتامعــي لــإدارة الذاتيــة املعــرب ة عــن 

تطلعــات مكونــات املنطقــة وحــل قضايــا الدميقراطيــة يف 

ــة. ــة الكردي ــا حــل القضي مقدمته

لقــد تــم اإلعــالن رســميًّا عــن اإلدارة الذاتيــة الدميقراطيــة 

يف ثــالث مقاطعــات؛ ” الجزيــرة” يف 2١ كانــون الثــاين 

20١4 وتبعتهــا مقاطعتــا عفريــن وكوبــاين بإعــالن إداراتهــا 

الذاتيــة يف الشــهر ذاتــه، والتــي تعتــرب من أهــم االنجازات 

ــرأة  ــادة امل ــورة ١9 متــوز بري ــا ث ــي حققته واملكاســب الت

والتضحيــات الجســام التــي قدمتهــا وحــدات حاميــة 

ــيخ  ــة يف ترس ــة ثوري ــربت نقل ــي اعت ــرأة الت ــعب وامل الش

بعــد الحاميــة الذاتيــة والدفــاع املــرشوع وتأســيس نظــام 

دميقراطــي نحــو مجتمــع اخالقــي ســيايس.

ضمــن فلســفة األمــة الدميقراطيــة تشــكلت االدارة الذاتية 

لشــامل ورشق ســوريا لتمثــل كافــة الشــعوب دون اقصــاء 

ألي مكــون أو رشيحــة مــن رشائحهــا، متكنــت االدارة 

الذاتيــة مــن مواجهــة كافــة التحديــات والصعوبــات التــي 

حيكــت ضدهــا وخاصــة مــن قبــل تركيــا األردوغانيــة التي 

وجهــت وتوّجــه مجاميــع اإلرهــاب واملرتزقــة منــذ بدايــة 

ــدة  ــى صام ــتطاعت اإلدارة أن تبق ــورية. فاس ــة الس األزم

وطــورت مــن نفســها عــىل كافــة الصعــد واملجــاالت 

املجتمعيــة حتــى باتــت رقــامً صعبــاً يف املعادلــة الســورية 

ــوم  ــرار وعم ــوريني األح ــار الس ــط أنظ ــوم مح ــي الي وه

أحــرار العــامل كونهــا منــوذج فعــال ووطنــي يصلــح لحــل 

االزمــة الســورية يف ظــل الــرصاع املســتعر يف داخــل 

ــاً. ســوريا والــرشق األوســط والعــامل عموم

إننــا يف حــزب االتحــاد الدميقراطــي PYD نؤكــد بــأن 

منــوذج االدارة الذاتيــة هــو املخــرج الوحيــد لحــل األزمــة 

يف ســوريا وعمــوم قضايــا املنطقــة ويضمــن حقــوق 

ــة  ــوم الالمركزي ــة ومفه ــق رؤي ــة وف ــوريا كاف ــعب س ش

الدميقراطيــة ومشــاركة الجميــع يف إدارة متثلهــم وتعميــم 

هــذا النمــوذج كنمــوذج حــل ســيايس يوائــم القــرار 

الــدويل 2254 عــىل عمــوم الجغرافيــة الســورية.

وختامــاً فإننــا نهنــئ بهــذه الذكــرى شــعبنا وعمــوم 

الحريــة  شــهداء  ونســتذكر  الذاتيــة،  اإلدارة  كادحــي 

ونعاهدهــم يف هــذه املناســبة العظيمــة بأنهــم ســيبقون 

ــا  ــي استشــهدوا مــن أجله ــا وتبقــى قيمهــم الت نرباســاً لن

منــاراً لنــا ويف دروبهــم نســري حتــى تحقيــق جميــع 

األهــداف والقيــم التــي استشــهدوا مــن أجلهــا.

20 كانون الثاين 2023

PYD املجلس العام لحزب االتحاد الدميقراطي

منوذج االدارة الذاتية كنموذج حل سيايس يوائم القرار الدويل 2254 

وهو املخرج الوحيد لحل األزمة يف سوريا

"عفرين لنا وستبقى لنا" 

تحــت شــعار" عفريــن لنــا وســتبقى لنــا "، تظاهــر 

عــرشات اآلالف مــن أهــايل إقليــم عفريــن، مبناســبة 

الذكــرى األليمــة الخامســة لهجــوم دولــة االحتــالل الــريك 

عــىل عفريــن، وأكــدوا عــىل متســكهم باملقاومــة والنضــال 

ــا. ــودة إليه ــن والع ــر عفري ــى تحري حت

ــه  ــريك ومرتزقت ــالل ال يف الذكــرى الخامســة لهجــوم االحت

عــىل مقاطعــة عفريــن 20 مــن كانــون الثــاين عــام20١8، 

يف  عفريــن  إقليــم  أهــايل  مــن  اآلالف  تظاهرعــرشات 

ناحيــة تــل رفعــت يف مقاطعــة الشــهباء؛ للتنديــد بهجــوم 

ــن. ــالل عــىل عفري االحت

وحمــل املتظاهــرون أغصــان الزيتــون، وصــور شــهداء 

مقاومــة العــرص مبرحلتهــا األوىل والثانيــة، ويافطــات كتب 

ــدويل  ــا"، "ال للصمــت ال ــا وســتبقى لن ــن لن ــا "عفري عليه

ــريك لشــامل الســوري"، "ســنصعد مــن  ــالل ال عــىل االحت

وتــرية نضــال مقاومــة العــرص وندحــر االحتــالل"، "نديــن 

الــريك ومرتزقتــه عــىل  ونســتنكر هجــامت االحتــالل 

ــن". ــة عفري مقاطع

للناحيــة  الجنــويب  الــدوار  مــن  املظاهــرة،  وانطلقــت 

مقاومــة  تحــي  شــعارات  املتظاهريــن  ترديــد  وســط 

تديــن  وهتافــات  والثانيــة،  األوىل  مبرحلتيهــا  العــرص 

الصمــت الــدويل ومنظــامت حقــوق اإلنســان اتجــاه 

جرائــم االحتــالل الــريك ومرتزقتــه بحــق مقاطعــة عفريــن 

األصليــني. وســكانها 

وجابــت املظاهــرة الشــارع الرئيــي يف ناحيــة تــل رفعــت، 

لتصــل إىل الســاحة الرئيســة، ليقــف املتظاهــرون دقيقــة 

صمــت؛ إجــالالً ألرواح الشــهداء، ثــم ألقــى الرئيــس 

ــو  ــر عل ــن، بك ــم عفري ــذي إلقلي ــس التنفي ــرك ملجل املش

كلمــة قــال فيهــا: "اليــوم يثبــت أهــايل عفريــن املقاومــون 

ــل  ــن قب ــم م ــت ضده ــي حيك ــات الت ــة املخطط أن كاف

كافــة األطــراف ويف مقدمتهــا االحتــالل الــريك فشــلت ومل 

ــهيل  ــة لتس ــن املنطق ــايل م ــري األه ــا بتهج ــق مراده تحق

بتحريــر  املتمثــل  األهــايل  هــدف  ونســيان  احتاللهــا 

ــا". ــودة إليه ــن والع عفري

وأشــار علــو إىل أن تقاربــات االحتــالل الــريك مــع حكومــة 

إبــادة الشــعب الســوري، ومامرســة  دمشــق هدفهــا 

السياســة القــذرة ضــده بشــكل أكــرب، فقــط ملصلحــة 

ــل  ــورية، فالح ــة الس ــل األزم ــس لح ــات ولي ــض الجه بع

الوحيــد متمثــل مبــرشوع اإلدارة الذاتيــة".

وأكــد علــو نحــن أهــايل إقليــم عفريــن ماضــون عــىل نهــج 

املقاومــة والنضــال حتــى تحريــر عفرين.

ــم  ــتار يف إقلي ــر س ــة يف مؤمت ــت اإلداري ــا، قال ــن جانبه م

يحــاول  الــريك  االحتــالل  "إن  شــيخو  منــال  عفريــن، 

إضعــاف مقاومتنــا بشــتى الســبل ومنهــا مامرســة الحــرب 

الخاصــة ضدنــا، وتأثــري عــىل شــعب عفريــن املقــاوم الذي 

كان عــىل مــدار خمســة أعــوام املاضيــة منــرباً للمقاومــة 

ــريك". ــالل ال والنضــال ضــد أهــداف االحت

ــة  ــات املعني ــة الجه ــه كاف ــام حديث ــال يف خت ــت من ودع

ــا،  ــام بواجبه ــن إىل القي ــس األم ــان ومجل ــوق اإلنس بحق

وإخــراج االحتــالل الــريك ومرتزقتــه مــن عفريــن وتأمــني 

ــم. ــة له ــودة آمن ع

وانتهــت املظاهــرة برديــد شــعارات التــي تحيــي مقاومــة 

العــرص، ومقاومــة أهــايل إقليــم عفريــن يف املخيــامت 

ــرة. ــوت الشــبه املدم والبي
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محليــات

اإلدارة الذاتية إلقليم الفرات تدعو الشعب السوري للنضال من أجل إنهاء االحتالل الرتيك

أصــدرت اإلدارة الذاتيــة الدميقراطيــة إلقليــم الفــرات، 

يــوم الجمعــة 20 كانــون الثــاين ، بيانــاً إىل الــرأي العــام؛ يف 

ــن. الذكــرى الســنوية الخامســة للهجــوم عــىل عفري

ودعــت اإلدارة الذاتيــة الدميقراطيــة يف الذكــرى الخامســة 

للهجــوم عــىل عفريــن، الشــعب الســوري إىل الوحــدة 

والنضــال مــن أجــل إنهــاء االحتــالل الــريك لجميــع األرايض 

الســورية، وشــددت عــىل رضورة العمــل عــىل إنهــاء 

ــة الســورية عــرب الحــوار الســوري. األزم

 وقــرئ البيــان الــذي ألقــي يف ســاحة املــرأة الحــرة 

وســط مدينــة كوبــاين، مــن قبــل نائــب الرئاســة املشــركة 

للشــؤون العلميــة يف جامعــة كوبــاين، محمــد رشــيد 

ــات اإلدارة  ــات ومؤسس ــوات هيئ ــاء وعض ــرضه أعض وح

ــدين. ــع امل ــات املجتم ــرات ومؤسس ــم الف ــة يف إقلي الذاتي

ــريك  ــالل ال ــش االحت ــام جي ــان "ق ــتهل البي ــاء يف مس وج

والفصائــل اإلســالمية املتطرفــة التابعــة لــه 20 كانــون 

الثــاين عــام 20١8 بشــن غــارات جويــة مكثفــة عــىل مركــز 

مدينــة عفريــن والقــرى والنواحــي التابعــة لهــا، ومتكنــت 

امتــدت  باســلة  بعــد مقاومــة  املدينــة  احتــالل  مــن 

ــات  ــري مئ ــات وتهج ــهاد املئ ــا أدى إىل استش ــاً؛ م 58 يوم

اآلالف مــن أبنــاء شــعبنا نتيجــة عمليــات القصــف الــربي 

ــة". ــىل املنطق ــوي ع والج

وأضــاف البيــان " ارتكبــت القــوات الغازيــة جرائــم ارتقت 

ــم ضــد اإلنســانية مــن  ــم حــرب وجرائ إىل مســتوى جرائ

قتــل ودمــار إىل جانــب النهــب والســلب، التــي تســببت 

يف تهجــري عــرشات اآلالف مــن ســكانها الكــرد، حيــث 

بقيــت القــوى الدوليــة يف الســاحة الســورية صامتــة، 

ومســاومة مــع دولــة االحتــالل الــريك وفــق ترتيبــات 

ــوريا". ــوذ يف س ــق النف مناط

ــة عــىل  ــل املرتزق ــريك وفصائ ــالل ال ــع: "يعمــل االحت وتاب

ــن  ــن م ــة عفري ــرد يف منطق ــتهداف الك ــىل اس ــدوام ع ال

إقامــة مســتوطنات وتوطــني أرس مــن خــارج  خــالل 

املنطقــة؛ بقصــد إجــراء تغيــري دميغــرايف يطــال األرض 

واإلنســان، عــىل الرغــم مــن أنهــا  فرضــت ســلطتها األمنية 

واإلداريــة، فــإن مــن بقــي مــن ســكانها املتشــبثني بأرضهــم 

االنتهــاكات  أنــواع  مختلــف  إىل  باســتمرار  يتعرضــون 

ــاوات  ــرض اإلت ــكات وف ــادرة املمتل ــل مص ــم، مث والجرائ

التهــم باألهــايل املســاملني، كل ذلــك يجــرى  وتلفيــق 

ــريك،  ــالل ال ــة التابعــة لالحت ــه مــن األجهــزة األمني بتوجي

وبالتــايل فــإن دولــة االحتــالل الركيــة تتحّمــل املســؤولية 

ــدويل". ــع ال ــام املجتم ــا أم ــة وتبعاته القانوني

أكــد البيــان "أن مــا تقــوم بــه الحكومــة الركيــة والفصائــل 

التابعــة لهــا ينســف القــرارات الدوليــة، خاصــة قــرار 

مجلــس األمــن رقــم )2254( لعــام 20١5 الخــاص بســوريا، 

ــة  ــة املاس ــىل "الحاج ــه ع ــادة ١4 من ــص يف امل ــذي ين وال

ــة  ــة والطوعي ــودة اآلمن ــة للع ــروف املواتي ــة الظ إىل تهيئ

ــة". ــم األصلي ــاً إىل مناطقه ــني والنازحــني داخلي لالجئ

الشــعب  مكونــات  "جميــع  ختامــه  يف  البيــان  ودعــا 

الســوري إىل الوحــدة والنضــال معــاً؛ إلنهــاء االحتــالل 

الــريك لجميــع األرايض الســورية، والعمــل عــىل إنهــاء 

األزمــة الســورية مــن خــالل الحــوار بــني جميــع األطــراف 

ــة  ــة ال مركزي ــة تعددي ــوريا دميقراطي ــاء س ــورية لبن الس

معانــاة  وتنهــي  املكونــات  جميــع  حقــوق  تضمــن 

الســوريني".

" الذين صمدوا 58 يوماً أمام هجامت االحتالل قادرون عىل تحرير عفرين"

 خــرج  اآلالف مــن أهــايل عفريــن املهجريــن واملقيميــني 

يف مدينــة حلــب إىل ســاحات حيــي الشــيخ مقصــود 

واألرشفيــة مبدينــة حلــب يــوم الجمعــة 20 كانــون الثــاين 

، وذلــك للتنديــد بالذكــرى  الســنوية الخامســة عــىل بــدء 

ــن. ــة بحــق عفري ــة الركي الهجــامت االحتاللي

آذار   8 صالــة  أمــام  تجمعــوا  األهــايل  مــن  اآلالف 

لالجتامعــات والواقعــة بالقســم الغــريب مــن حــي الشــيخ 

ــة  ــهداء مقاوم ــور ش ــني ص ــب حامل ــة حل ــود مبدين مقص

العــرص وثــورة التاســع عــرش مــن متــوز، إىل جانــب 

ــالل ال  ــا، ال لالحت ــودة وعدن ــا ) الع ــب عليه ــات كت يافط

الدميغــرايف(. للتغيــري 

 خــالل التظاهــرة القيــن كلمتــني مــن قبــل كل مــن عضــو 

ــوة  ــن وعض ــيل الحس ــيخ ع ــائر الش ــاء العش ــة وجه لجن

لجنــة العالقــات مبؤمتــر ســتار نريكــز بكــر.

 أشــارت نريكــز يف كلمتهــا إىل  أن هــدف العــدو هــو 

تشــتيت هــذه املقاومــة عــرب تهجــري ســكانها واحتاللهــا.إال 

أن إرادة الشــعب نطقــت ورفضــت الواقــع الــذي شــكله 

املحتلــون و فرضــوه عــىل املنطقــة، مؤكــدًة أن ســالح 

تحريــر عفريــن هــو االســتمرار بانتهــاج خــط التحــدي و 

ــال. ــة والنض املقاوم

وعــن أهميــة وحــدة الشــعوب يف أجــزاء كردســتان األربــع 

ملجابهــة اإلبــادة التــي يفرضهــا املحتلــون واملتآمــرون عــىل 

كردســتان قالــت نريكــز" عــىل الشــعب الوحــدة أمــام 

ــا  ــور وروج آف ــور وباك ــال باش ــي تط ــامت الت ــذه الهج ه

وروج هــالت حتــى أنهــا تطــال إمــرايل، ال يســتطيع أحــد 

ــري  ــا وس ــإرادة مقاتلين ــننترص ب ــا س ــامح ثورتن ــح ج كب

ــفة  ــن فلس ــوت م ــي ارت ــعوب الت ــم الش ــن ه ــامل م الع

ــد أوجــالن". القائ

"إننا قادمون يا عفرين"

أمــا الشــيخ عــيل الحســن فقــال "متــر علينــا يف هــذه األيام 

ــوم  ــر ي ــام نتذك ــن كل ــالل عفري ــة الحت ــرى الخامس الذك

ــزن واألىس  ــعر بالح ــاين نش ــون الث ــن كان ــرش م ــن ع الثام

ــز  ــعر بالع ــت نش ــس الوق ــن وبنف ــن ولك ــالل عفري الحت

ــا صمــدوا  ــا ونســاءنا ورجالن ــا ومقاتلين والفخــر ألن أبناءن

ــاً  ــدة 58 يوم ــو مل ــف النات ــش يف حل ــث جي ــه ثال يف وج

ــت  ــذا الوق ــدوا كل ه ــن صم ــىل أن الذي ــل ع ــذا دلي وه

ــن". ــر عفري ــىل تحري ــادرون ع ق

وتابــع عــيل الحســن بالتأكيــد عــىل أن الصمــود واملقاومــة 

ــة  ــرات الحربي ــام الطائ ــلحة أم ــواع األس ــدث أن ــن أح م

والدبابــات،" كانــوا يتصــدون للدبابــات بأجســادهم وأكــرب 

مثــال الشــهيدات آريــن مــريكان، باريــن كوبــاين وآفيســتا 

خابــور وهــؤالء الشــباب الذيــن صمــدوا ســيعودون يومــاً 

ــا مــن الشــيخ مقصــود  ــا ومــن هن ــن ويحررونه إىل عفري

نقــول قســامً بــرب الســامء وقســامً بدمــاء الشــهداء 

ــن". ــا عفري ــون ي ــا قادم ــم إنن ــم وآبائه ــوع أبنائه وبدم

عــيل لفــت االنتبــاه إىل أن عفريــن احتضنــت كل مكونــات 

ــة  ــوال خيان ــن مل تكــن لتســقط ل الشــعب الســوري عفري

"تركــوا عفريــن ملصريهــا  األبعديــن،  األقربــني وظــالم 

فصمــدت وقاتلــت جيــش يعجــز عــىل الوقــوف بوجهــه 

جيــوش الــرشق األوســط بأكملهــا، وهــذا دليــل عــىل أننــا 

ــة وأصحــاب حــق". أصحــاب قضي

ويف نهايــة حديثــه قــال الشــيخ عــيل الحســن "خرجنــا مــن 

عفريــن ولكــن هــل خروجنــا يعنــي أننــا لــن نعــود؟ كال، 

ــا  ــن أرضن ــني محرري ــن فاتح ــنعود إىل عفري ــئتم فس خس

وســندفن يف أرض عفريــن ألن أرض عفريــن لــن تقبــل 

ــى  ــا، فحت ــا ســتقبل جســد أبنائه ــا إمن جســداً نجســاً فيه

اآلن مل تجــف دمــاء الشــهداء ولــن تجــف دمــاء الشــهداء، 

ــام  ــود واألي ــا إال لنع ــام خرجن ــدة ف ــّد الع ــب أن نع يج

دول".
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عواقب الحرب يف أوكرانيا متتد إىل سوريا والالعبني الدوليني فيها

ــد آالف  ــىل بُع ــا ع ــرويس ألوكراني ــزو ال ــدى الغ ــردد ص ي

ــل  ــرويس إىل تحوي ــزو ال ــوريا. أدى الغ ــرات يف س الكيلوم

ــد عــدد مــن  اهتــامم موســكو إىل كييــف وســحب العدي

قواتهــا مــن ســوريا إىل أوكرانيــا، األمــر الــذي يعــرض 

ــذ مــارس/آذار  ــذي ســاد يف ســوريا من الهــدوء النســبي ال

2020 ويقــوض املصالــح األمريكيــة. لــذا، يجــب عــىل 

واشــنطن عــىل األقــل أن يكــون لديهــا خطــة لالضطــراب 

ــدث. ــن أن يح ــذي ميك ال

ــا اضطــرت  ــن ســوريا، لكنه ــيا م ــاً ال تنســحب روس عملي

إىل تعزيــز قواتهــا يف أوكرانيــا وســحب بعــض قــوات 

ــوب  ــادرة بعــض املناطــق يف جن ــة »فاغــر« ومغ مجموع

أيضــاً  موســكو  جنــدت  كــام  ســوريا.  ورشق  غــرب 

مجموعــة مــن الجــراالت املعروفــني بوحشــيتهم يف ســوريا 

مــن أجــل الحــرب يف أوكرانيــا، مــا قلــل مــن خــربة روســيا 

يف ســوريا مــع ظهــور تحديــاٍت جديــدة عــىل األرض. كــام 

 300-S أعــادت روســيا نــرش نظــام دفــاع جــوي مــن طــراز

ومقــره ســوريا يف أوكرانيــا وقــد تضطــر إىل ســحب أصــوٍل 

ــة. عســكرية إضافي

يف حــني أن التحــول التكتيــي يف البصمــة العســكرية 

ــب  ــادة ترتي ــإن إع ــبياً، ف ــري نس ــوريا صغ ــية يف س الروس

ــري. عــىل  ــات القــوة عــىل األرض أكــرث أهــم بكث ديناميكي

ــوالت  ــة تح ــاك ثالث ــة، هن ــرشة املاضي ــهر الع ــدى األش م

ــرصاع  ــهد ال ــادة مش ــىل إع ــدرة ع ــك الق ــراتيجية متتل اس

ــا أوراق  ــي لديه ــة الت ــا املتمكن ــا: تركي ــوريا وخارجه يف س

ــة  ــران االنتهازي ــيا، إي ــا روس ــن خالله ــيطر م ــٍط تس ضغ

ــت  ــذات الوق ــىل األرض وب ــل ع ــا يحص ــتغل م ــي تس الت

تعّمــق العالقــات االســراتيجية مــع روســيا، وإرسائيــل 

بــني  مســتقر  غــري  تــوازٍن  يف  تبحــر  التــي  املتخطبــة 

ــى  ــرب. حت ــا والغ ــا ألوكراني ــوريا ودعمه ــا يف س مصالحه

اآلن، تبــدو واشــنطن غــري مســتعدة للتحديــات املحتملــة 

ــف  ــش، وتخفي ــم داع ــول تنظي ــة فل ــة يف مواجه واملتمثل

ــا، واحتــواء أنشــطة إيــران اإلقليميــة،  التوتــرات مــع تركي

ــل. ــن إرسائي ــىل أم ــاظ ع ــا يف الحف ــزام بتعهداته وااللت

يف أعقــاب الغــزو الــرويس ألوكرانيــا، يجــب عــىل الواليــات 

املتحــدة أن تتوقــع ديناميكيــات القــوة املتغــرية يف الــرصاع 

ــا  ــامل عمــل تركي ــط الحت ــي التخطي الســوري. وهــذا يعن

وروســيا والنظــام معــاً لطــرد القــوات األمريكيــة مــن 

شــامل رشق ســوريا، فضــالً عــن احتــامل انــدالع اشــتباكات 

بــني إرسائيــل وإيــران داخــل ســوريا.

مخططات تركيا
نــاور الرئيــس الــريك رجــب طيــب أردوغــان منــذ الغــزو 

الــرويس مــن خــالل تســليح أوكرانيــا بطائــرات مــن دون 

طيــار مــن جهــة، وتوفــري مــالٍذ آمــن للــرشكات واملواطنــني 

الــروس، واالســتفادة مــن عضويــة تركيــا يف حلــف الناتــو 

إلعاقــة انضــامم الســويد وفنلنــدا، األمــر الــذي حــول 

ديناميكيــة القــوة مــع روســيا لصالــح أنقــرة، ووضــع 

األخــرية كوســيٍط بــني روســيا والغــرب. تســعى تركيــا 

ــم  ــوريا، إذ اته ــزة يف س ــذه املي ــىل ه ــد ع بوضــوح للتأكي

أردوغــان عنــارص كرديــة بارتــكاب هجــوٍم يف ١3 نوفمــرب/

ــن  ــدات بش ــف التهدي ــطنبول، وكثّ ــاين يف اس ــن الث ترشي

توغــٍل آخــر يف شــامل رشق ســوريا وســط رضبــاٍت مكثفــة 

ــى اآلن،  ــرية. حت ــرات املس ــة والطائ ــارات الجوي ــن الغ م

ــة،  ــات الركي ــامح الطموح ــح ج ــن كب ــيا م ــت روس متكن

ــك؟ ــن هــل ستســتطيع االســتمرار بذل لك

يف األشــهر األوىل مــن الغــزو الــرويس، اســتفادت موســكو 

مــن نفوذهــا لــدى أنقــرة لثنــي أردوغــان عــن شــن توغــٍل 

ــدات  آخــر يف شــامل رشق ســوريا عــىل الرغــم مــن تهدي

ــاٍت  ــاً ملناقش ــك، وفق ــع ذل ــدة. وم ــريك املتزاي ــس ال الرئي

خاصــة مــع محللــني روس مقيمــني يف موســكو، ومــع 

تحــول ديناميكيــات القــوة وتصاعــد الضغــط الــريك، ورد 

أن الرئيــس الــرويس فالدميــري بوتــني وافــق عــىل الســامح 

لركيــا مبزيــٍد مــن الحريــة لشــن رضبــاٍت بطائــرات مــن 

دون طيــار يف مناطــق يف شــامل رشق ســوريا محميــة 

القــوات  واســتهداف  الروســية،  الجويــة  بالدفاعــات 

ــرب. ــٍة أك ــة بكثاف الكردي

ومــع االنتخابــات الركيــة املقــرر إجراؤهــا يف يونيــو/

ــىل  ــان ع ــط أردوغ ــع أن يضغ ــن توق ــران 2023، ميك حزي

مطالبــه بقــوٍة أكــرب. تتزايــد املخــاوف مــن أن أنقــرة 

ــن  ــط م ــيا للضغ ــدى روس ــد ل ــا املتزاي ــتغل نفوذه ستس

أجــل انســحاٍب كــردي قــري مــن املناطــق القريبــة مــن 

الحــدود الركيــة أو القيــام بغــزٍو محــدود يف حالــة فشــل 

ذلــك. إن نفــوذ روســيا األســايس عــىل تركيــا اآلن اقتصــادٌي 

فقــط. وإذا اعتقــد أردوغــان أن فــوزه يف االنتخابــات 

ــري  ــن غ ــر، فم ــوري آخ ــٍل س ــىل توغ ــد ع ــة يعتم املقبل

ــوم. ــيا الهج ــع روس ــح أن متن املرج

ــاوف  ــة مخ ــيا يف تهدئ ــة روس ــون رغب ــد تك ــع، ق يف الواق

ــبوع  ــل أس ــا قب ــل يف قراره ــد العوام ــوريا أح ــا يف س تركي

بعــدم االعــراض عــىل تجديــد معــرب األمــم املتحــدة 

الحــدودي اإلنســاين يف بــاب الهــوى يف شــامل غــرب 

ــة،  ــرب أولوي ــد املع ــرة، كان تجدي ســوريا. بالنســبة إىل أنق

ومــن شــأن عرقلــة روســيا لذلــك أن يــرض بالعالقــات 

الثنائيــة. يف اآلونــة األخــرية، اقــرح أردوغــان عقــد اجتــامٍع 

ثــاليث بــني تركيــا وروســيا وســوريا ملناقشــة املخــاوف 

األمنيــة الركيــة ورمبــا العمــل عــىل تطبيــع العالقــات بــني 

أنقــرة ودمشــق، وهــي خطــوة أخــرى تســتهدف الكــرد يف 

شــامل رشق ســوريا. تشــري قمة 28 ديســمرب/ كانــون األول 

التاريخيــة بــني وزراء دفــاع تركيــا وســوريا وروســيا، األوىل 

منــذ الــرصاع يف ســوريا، إىل تعميــق الرغبــة نحــو التطبيــع. 

ميكــن لهــذه التحــركات مجتمعــًة أن تنبــئ بتحــوٍل جــذري 

يف مشــهد الــرصاع الســوري يهــدد يف نهايــة املطــاف 

قابليــة الرشاكــة األمريكيــة- الكرديــة ومهمتهــا يف مكافحــة 

ــف  ــات املتحــدة تكثي ــم داعــش. يجــب عــىل الوالي تنظي

الجهــود الدبلوماســية مــع تركيــا بهــدف تهدئــة التوتــرات 

الركيــة- الكرديــة يف شــامل ســوريا والعــراق كــون أن هــذا 

األمــر يهــدد املصالــح الحيويــة لألمــن القومــي للواليــات 

املتحــدة. كذلــك يجــب عــىل واشــنطن أن تســعى إىل 

ــا وحــزب العــامل الكردســتاين،  ــني تركي تنشــيط الحــوار ب

وتركيــاً  روســياً  ثالثيــاً  واشــنطن جهــداً  ســتواجه  وإال 

ــات  ــىل الوالي ــط ع ــرد والضغ ــىل الك ــاء ع ــورياً للقض وس

ــن ســوريا. املتحــدة لالنســحاب م

إيران تستغل الفرص
تعاونــت روســيا مــع إيــران يف ســوريا. ويف ذات الوقــت، 

ســعت إىل تقليــص نفــوذ طهــران عــىل األرض يف املناطــق 

الحساســة وتقليــل دور القــوات املدعومــة مــن إيــران يف 

ــع تضــاؤل  ــوم م ــة الرســمية لســوريا. والي ــاكل األمني الهي

قــدرات روســيا يف ســوريا، قــد تكــون التكتيــكات اإليرانيــة 

يف ازديــاد. يؤكــد املحللــون الــروس أن طهــران ســعت إىل 

اســتغالل االنســحاب الــرويس املحــدود مــن مناطــق معينة 

يف ســوريا، متطلعــًة إىل مــلء الفراغــات األمنيــة التــي 

تحصــل، ال ســيام يف جنــوب غــرب ســوريا، وهــي منطقــة 

ــون  ــم اإلرسائيلي ــل. ويته ــة اســراتيجية إلرسائي ذات أهمي

إيــران أيضــاً باســتخدام املطــارات الســورية بشــكٍل متزايد 

لنقــل أســلحٍة متطــورة إىل حــزب اللــه، حليفهــا اللبنــاين. 

ــد بــني الالعبــني الخارجيــني  ــٍل عــىل التفاعــل املعّق يف دلي

ــر املتصاعــد بشــكٍل  يف الــرصاع الســوري، يف أوقــات التوت

خــاص مــع إرسائيــل، غّضــت موســكو الطــرف عــن هــذه 

التجــاوزات اإليرانيــة. تشــري املناقشــات الخاصــة مــع 

املحللــني الــروس إىل أن هــذا األمــر كان محاولــة متعمــدة 

ملعاقبــة إرسائيــل عــىل دعمهــا أوكرانيــا.

العالقــات  بتعميــق  وإيــران  روســيا  قامــت  كــام 

ــوريا. إذ زودت  ــام يف س ــاوز تعاونه ــا يتج ــراتيجية مب االس

ــع  ــا م ــار يف حربه ــن دون طي ــراٍت م ــران موســكو طائ إي

ــري  ــن غ ــني البلدي ــة ب ــة دفاعي ــور رشاك ــا يط ــا مب أوكراني

مســبوقة. أيضــاً، يتشــارك البلــدان يف مواجهــة الغــرب 

والتعــاون يف التهــرب مــن العقوبــات والســعي إىل توســيع 

العالقــات االقتصاديــة وتعميــق القرابــة اإليديولوجيــة من 

خــالل معارضتهــام النظــام الــدويل الــذي تقــوده الواليــات 

املتحــدة. يشــّكل هــذا التحالــف االســراتيجي الناشــئ بــني 

روســيا وإيــران تهديــداً كبــرياً ملصالــح الواليــات املتحــدة. 

ــات موســكو  ــك، ســتظل عالق ــن ذل ــم م ــىل الرغ ــن ع لك

ــدة إىل حــٍد مــا برغبــة روســيا يف تعميــق  مــع إيــران مقيّ

ــع إدارة  ــوازي م ــج بالت ــعودية والخلي ــع الس ــات م العالق

ــا. ــل وتركي ــع إرسائي ــا م عالقاته

اســراتيجيٍة  عــن  تبحــث  املتحــدة  الواليــات  تــزال  ال 

طويلــة املــدى تتصــدى للتهديــد الــذي يشــكله التعــاون 

األمنــي الــرويس- اإليــراين املتعمــق، مبــا يف ذلــك الطائــرات 

ــى األســلحة  ــخ الباليســتية وحت ــار والصواري مــن دون طي

االســراتيجية. مــع الفشــل املحتمــل لالتفــاق النــووي 

اإليــراين  الــرويس-  الدفاعــي  التعــاون  اإليــراين وشــبح 

العميــق، ينبغــي اآلن معالجــة تهديــد إيــران للقــوات 

األمريكيــة يف ســوريا والعــراق، وكذلــك التهديــد الــذي 

تشــكله العنــارص اإليرانيــة يف ســوريا عــىل إرسائيــل. ميكــن 

ــادة  ــة املض ــة األمريكي ــادة املركزي ــود القي ــكل جه أن تش

نقطــة  واملتطــورة  العاليــة  القــدرات  ذات  للمســريات 

ــور. ــد املتط ــذا التهدي ــد ه ــة ض ــالٍق مهم انط

إرسائيل متخبطة
بــني روســيا  أحــدث الغــزو الــرويس ألوكرانيــا رشخــاً 

ــدأت  ــي ب ــن الت ــني البلدي ــرات ب ــارت التوت ــل. أث وإرسائي

يف ظــل إدارة رئيــس الــوزراء األســبق نفتــايل بينيــت 

واســتمرت طــوال إدارة رئيــس الــوزراء اإلرسائيــيل الســابق 

ــوريا.  ــة يف س ــكرية تصعيدي ــة عس ــد، ديناميكي ــري لبي يائ

عــىل الرغــم مــن الجهــود اإلرسائيليــة لتبنــي موقــٍف 

متــوازن مــن الحــرب يف أوكرانيــا، إال أن موقــف تــل أبيــب 

مــن الحــرب أثــار غضــب موســكو. أطلقــت القــوات 

الروســية صواريــخ S-300 عــىل طائــراٍت إرسائيليــة يف 

املجــال الجــوي الســوري يف مايو/أيــار 2022. وأشــارت 

الخطــوة الروســية إىل أن روســيا ميكــن أن تعطـّـل إجراءات 

ــل يف ســوريا. ويف رٍد رويس  ــيا وإرسائي ــني روس التنســيق ب

آخــر غــري مســبوق، هــددت موســكو بإغــالق وكالــة 

ــيا. ــة يف روس ــرة اليهودي الهج

للــرد  بأنهــا مضطــرة  مــن جانبهــا، شــعرت إرسائيــل 

عــىل تكتيــكات إيــران االنتهازيــة يف ســوريا يف ضــوء 

تراخــي ســيطرة روســيا بعــض الــيء يف الفــرة األخــرية، 

فانخرطــت يف هجــامٍت أكــرث جــرأة لإشــارة إىل تصميمهــا 

ــدرات  ــتغالل ق ــع اس ــة م ــا األمني ــة مصالحه ــىل حامي ع

ــاٍت غــري  ــة. شــّنت إرسائيــل سلســلة رضب روســيا املتضائل

مســبوقة عــىل مــدى األشــهر الســتة املاضيــة اســتهدفت 

ــا يف  ــاً، مب ــام مؤقت ــب أدت لتعطيله مطــاري دمشــق وحل

ذلــك الرضبــة األخــرية مطلــع العــام الجــاري عــىل مطــار 

دمشــق والتــي أســفرت عــن مقتــل جنديــني ســوريني. كــام 

ــع متعــددة عــىل طــول الســاحل  ــل مواق قصفــت إرسائي

الســوري، وهــي منطقــة حساســة بشــكل خــاص لنظــام 

األســد.

قــد تــؤدي عــودة بنيامــني نتانياهــو كرئيــٍس للــوزراء 

ــر إىل  ــل، بالنظ ــيا وإرسائي ــني روس ــرات ب ــة التوت إىل تهدئ

ــر  ــدث وزي ــني. تح ــع بوت ــة م ــخصية املتين ــه الش عالقات

الخارجيــة اإلرسائيــيل الجديــد مؤخــراً مــع نظــريه الــرويس، 

ــاً. لكــن  ــة روســيا علن ــل عــن إدان ــاع إرسائي وتعهــد بامتن

املؤسســة األمنيــة اإلرسائيليــة أعربــت عــن قلقهــا املتزايــد 

بشــأن تعميــق التعــاون العســكري بــني موســكو وطهــران، 

مــا يشــكل تحديــاً كبــرياً. عــالوة عــىل ذلــك، تواجــه 

ــاع جــوي  ــة لتوفــري أنظمــة دف ــل ضغوطــاً متواصل إرسائي

إن مل يكــن ألوكرانيــا فلــدول حلــف الناتــو املجــاورة، 

وهــي خطــوة قــد تــؤدي إىل انتقــاٍم رويس ضــد إرسائيــل 

ــوريا. يف س

ــدم  ــامن ع ــياً يف ض ــدة دوراً رئيس ــات املتح ــب الوالي تلع

تحــول التوتــرات الروســية- اإلرسائيليــة يف ســوريا إىل بــؤرة 

اشــتعاٍل خطــرية. إذا استســلمت إرسائيــل للضغــط الغــريب 

ــة  ــو بأنظم ــف النات ــدى دول حل ــا أو إح ــد أوكراني لتزوي

دفــاٍع جــوي، قــد تتخــذ روســيا مــرًة أخــرى موقفــاً أكــرث 

عدوانيــة ضــد إرسائيــل يف ســوريا. وباملثــل، فــإن التعــاون 

ــن  ــران ميك ــيا وإي ــني روس ــي ب ــي املتنام ــي واألمن الدفاع

أن يــؤدي أيضــاً إىل رٍد إرسائيــيل قــوي هنــاك، خاصــًة إذا 

ــام  ــارت روســيا االســتمرار يف الســامح إليــران بالقي اخت

ــداً إلرسائيــل. بعمــٍل يُعتــرب تهدي

ــا،  ــىل أوكراني ــا ع ــا وموارده ــيا اهتاممه ــز روس ــام ترك بين

ميكــن أن تتــأزم األوضــاع يف ســوريا مــن جديــٍد مــع 

ــرييك  ــي األم ــن القوم ــح األم ــىل مصال ــرية ع ــات كب تداعي

ــب  ــريات، يج ــذه التغي ــباً له ــي. تحس ــتقرار اإلقليم واالس

ــات األمــن  عــىل واشــنطن أن تضــع دمشــق ضمــن أولوي

ــىل  ــب ع ــكٍل أدق، يج ــدة. وبش ــات املتح ــي للوالي القوم

الواليــات املتحــدة إطــالق مراجعــٍة جديــدة الســراتيجية 

ســوريا يف ضــوء ديناميكيــات الــرصاع املتغــرية، وأن تعــزز 

ــاً خاصــاً  ــة، وتعــنّي مبعوث مشــاركتها الدبلوماســية واألمني

لســوريا ميكنــه التعامــل مــع العديــد مــن التحديــات 

ــرصاع. ــري لل ــهد املتغ ــن املش ــئة ع الناش

يجــب أن يستكشــف هــذا املبعــوث الجديــد كيــف ميكــن 

للواليــات املتحــدة حشــد رأس مالهــا الدبلومــايس ملعالجــة 

ــة  ــاء األولوي ــن، وإعط ــام أمك ــدة حيث ــرات املتصاع التوت

الرتيبــات  تعزيــز  وكيفيــة  الكــردي،  الــريك-  للــرصاع 

األمنيــة لالســتعداد لتحــول الديناميكيــات عــىل األرض. يف 

ــات املتحــدة تشــكيل  ــة املطــاف، ينبغــي عــىل الوالي نهاي

بنيــٍة أمنيــة إقليميــة جديــدة مــع دخــول املنطقــة مرحلــة 

حرجــة تتميــز بالتعــاون املتزايــد بــني روســيا وإيــران إىل 

ــراين. ــووي اإلي ــار االتفــاق الن جانــب انهي

املصدر:  ترجمة املركز الكردي للدراسات

الكاتبة: منى يعقوبيان
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YekîtiYa         Demokratîk

Mêtingeriya li Kurdistanê
 Beşa sêyemî�n a rêzenivî�sa ku ji aliyê Endamê 
Komî�teya Rêveber a PKK’ê Dûran Kalkan ve li 
ser pêvajoya dî�rokî� ya Pirsgirêka Kurd hatiye 
amadekirin li ser polî�tî�kaya qirkirinê ye.
Ji salên 1970’an heta dawiya salên 90’î� li Kur-
distanê hemû têkoşî�nên rizgariya ji mêtin-
gerî�yê hatin meşandin, lê çareserî� pêk nehat. 
Em nikarin vê yekê bi lawazbûna siyaseta 
PKK’ê û têrnekirina şerê wê rave bikin.
Nivî�s wisa ye
 “Dema ku Rêbertî� pirsgirêka Kurdan pêna-
se kir got ‘Kurdistan mêtingeh e’ û wisa dest 
pê kir. Mêtingerî� ji bo naskirina pirsgirêka 
Kurdan bû têgeheke girî�ng, rê li ber pêşke-
tinên girî�ng vekir. Gelo baş pênase kir? Heta 
astekê erê. Rê li ber pêşketina fikir, rêxistin 
û çalakiyan û avabûna hêzên çareserker ên 
pirsgirêkê vekir. Rêber Apo dema mêtingerî� 
pênase kir got ‘Mêtingeriya li Kurdistanê li 
dinyayê naşibe mêtingeriyeke din. Ya du-
yemî�n jî�, mêtingerî�ya entelektuel xiste naven-
da vê mêtingerî�yê, di Manî�festoya Yekemî�n 
de ev yek eşkere kir. Di Manî�festoya Dawî� de 
parêznameya xwe ya ‘Pirsgirêka Kurd û Çare-
seriya Neteweya Demokratî�k’ weke ‘Qirkirina 
ferasetê’ pênase kir.  Ev tişt naşibe mêtinge-
riyên din.
KURDBÛN TÊ TUNEKIRIN
Li ser bingehê çand, nirx û zimanê kurdî� ne-
teweyeke nû ya Tirk ava dikin. Asî�mî�lasyon, 
qirkirina çandî� heye. Mêtingerî� bi xwe jî� têra 
xwe nikare pirsgirêka Kurdan î�fade bike.
Ji wê derbas dike. Mêtingerî� têrê nake, lew-
ma ji salên 1970’an heta dawiya salên 90’î� li 
Kurdistanê hemû têkoşî�nên rizgariya ji mê-
tingerî�yê hatin meşandin, lê çareserî� pêk ne-
hat. Em nikarin vê yekê bi lawazbûna siyaseta 
PKK’ê û têrnekirina şerê wê rave bikin.

 Ne wisa ye. Di bin pêşengiya PKK’ê de Kurdan 
şerekî� bi tevahî� weke şerên rizgariya netewî� 
yên ku di salên 1970, 80 û 90’î� de li parçeyên 
din ên cî�hanê meşandin. Di şerê rizgariya ne-
tewî� de azadiya civakî� jî� bi cih kirin. Her wiha 
nirxên kûr ên azadiyê li ser bingeha azadiya 
jinê jî� danî�ne. Li ser vî� esasî� têkoşî�na rizgari-
ya netewî� kûrtir û xurtir kirin lê nekarî�n en-
camekê bi dest bixin. Çima wisa ye? Ji ber ku 
Kurdistan ne mêtingeriyeke wisa bû.
QIRKIRINEKE BERFIREH
Bi têkoşî�na xwe ya li hemberî� mêtingeriyê 
destkeftî� bi dest xistin. Lê nekarî�n bigihêjin 
asta çareseriyê ya ku bi şerên rizgariya netewî� 
ya Kurdistanê re derketiye holê. Çima ev çêbû? 
Ew ji ber rastiya pirsgirêka Kurd e. Pirsgirêka 
Kurd ne tenê pirsgirêka mêtingerî�yê bû. Belê, 
mêtingerî� tê de heye, lê pirsgirêka Kurdan ji vê 
girantir e.  Pirsgirêka qirkirinê ye. Qirkirina li 
Kurdistanê qirkirineke berfireh e.
GELÊ KURD LI HEMBERÎ QETLÎAMAN LI 
BER XWE DA
Hejmara Kurdên ku di van qetlîaman de ha-
tine îmhakirin bi milyonan e. Hejmara Kur-
dên ku tenê di Şerê Cîhanê yê Yekem de 
hatine kuştin 600 hezar e.
Civaka Kurd civakeke mezin e. Ji ber ku ci-
vakeke xwedî nifûsa xurt bû li ber xwe da . 
Em her çar parçeyên Kurdistanê bînin ber 
çavê xwe, di dîrokê de tu civak wisa nehati-
ye qirkirin. Ji ber ku gelê Kurd xwedî civake-
ke xurt bû, evqasî li ber qetlîaman li ber xwe 
da, ne ku qetlîam hindik bûn.
PAKTA SADABATÊ, PAKTA BEXDAYÊ Û 
PAKTA CENTOYÊ
Ji Konferansa Qahîreyê vir ve, erê Kurdistan 
hatiye parçekirin û dane serweriya dewletên 
cuda, lê bi hev re hatiye birêvebirin. 

Ev dewlet û dewletên pêşengiya pergala 
modernîteya kapîtalîst dikin li ser Kurdistanê 
xwedî rêveberiyeke hevpar in. Di peymanên 
nivîskî de ev tişt heta kîjan astê ye, em niza-
nin. Hîn jî di arşîvan de nehatiye eşkereki-
rin. Lêbelê, rastiyek heye ku bi rastî eşkere 
bûye. Dem bi dem wan ew kirin peyman jî. 
Pakta Sadabat, Bexda û Centoyê. Ev hemû 
rêveberiyên hevpar in. Lihevkirin û rêveberi-
ya hevpar heye. Ev hemû hêz bi hev re tev-
digerin. Di navbera wan de peyman hene. 
Dema ku di sala 1971’an de rêveberiya Sad-
dam Huseyîn li Başûr hewl da otonomiyê 
bide Kurdan, dewleta Tirk hat û yekser ev 
tişt da sekinandin. Her kes difikire ku Rejîma 
Baas ev yek pêk neaniye. Saddam ewqas 
faşîst bû, lê ji wî faşîsttir jî hene. Dema ku 
hûn bîranînên generalên Tirk bixwînin, hûn 
ê bibînin ku di Serfermandariya Giştî de çi 
hatiye kirin. Bi rastî jî Serfermandariya Giştî 
ya ku dewletê îdare dikir, dibeje ku ‘Me as-
teng kir’. Ji ber vê yekê rêveberiyek hevpar 
heye. Pêşî ji aliyê Îngilîstanê ve hat birêve-
birin. Piştre DYE dike. Demeke dirêj Tirkiye, 
Îran, Iraq, DYE- Îngîltere, Pakistan peyma-
nek danîn. CENTO ji van hat damezirandin.
Rêber Apo ji vê re got ‘pelçiqandin’ Qirkirin bi 
şeklê qirkirinê dewam dike. Di qirkirina Kur-
dan de her kes hevpar e û her kes sûcdar e. 
Rêber Apo got, ‘Sîstema modernîteya kapî-
talîst, ji bo ku dewletên heyî têxe bin kontrola 
xwe, ji ser Kurdan polîtîkayê dimeşîne.’ Erê 
wisa ye. Hemû dewlet li hemberî hev bi kar 
tînin. Ji bo ku mafekî nedin Kurdan û piştgi-
riyê nedin hev, li hev kirine. Kurd xistine nav 
pergaleke wisa ya pelçiqandinê Kurd li ber 
xwe bidin jî tên sûcdarkirin, îtaat bikin jî tên 
sûcdarkirin. Derfeta jiyanê nadin Kurdan.

MXDŞ: Naskirina qirkirinê girîng e, lê naskirina Şengal a Xweser jê girîngtir e
Meclisa Xweseriya Demokratîk a Şengalê 
(MXDŞ) têkildarê biryara hikûmeta Elmanyayê 
ya nasîna qirkirina Êzidiyan daxuyaniyeke ni-
vîskî weşand. MXDŞ’ê destnîşan kir ku, tenê bi 
gotinê nabe divê welatên ev komkujî wek qirki-
rinê naskirine di aliyê pratîkî de kar û xebatên 
xwe bidin meşandin. Her wiha Meclisê bang li 
welatên navneteweyî kir ku kesên bûna sedema 
Fermanê bên darizanidin.
Di daxuyaniya Meclisa Xweseriya Demokratîk 
a Şengalê de ev tişt hatin gotin:
 “Di serî de em spasiya  dewleta Elman û hemû 
perlemanterên perlemantoya wî welatî dikin ku 
di biryara jenosît naskirina komkujiya Êzdiyan 
de destek dane. Ev biryar ji bo civaka Êzidî 
girînge û pêwîste hemû welatên din jî vê kom-
kujiyê wek jenosît nas bikin.
Di bendên biryarê de qebûlkirina wan zarokên 
ji çeteyên DAÎŞ’ê çêbûne, pêwîste li birçav bê 
derbaskirin, ji ber ku di nava civak me de nayê 
qebûlkirin. Erka li ser Meclisa Ruhanî ya Êzidi-
yane li ser vê mijarê bisekine.
Ferman û qirkina Êzidiyan heta niha bi dawî nebûya, PDK’ê ku 

sedema Fermanê ye li ser gelê me yê koçber siyasetê dike.

Wan ji berjewendiyên xwe yê hizbî re bikartîne 
û dike dijminê koka wan. Peymana 9’ê Cotmeha 
2020’an jî heman plana tinekirina Êzidiyane, ev 
peyman me ji berê de wek fermana dibin navê 
qanûnê de bi nav kir. Em bang li hemû welatên 
ku dixwazin komkujiya Êzidiyan wek jenostî nas 

dikin ku peymana 9’ê Cotmehê bê betalkirin
Naskirina qirkirinê girînge, lê ji wê girîngtir 
pêşîgirtina li fermana gel e. Em gihîştine wê 
baweriyê, eger Şengal ne xweser be, wê pêşî li 
fermanan neyê girtin. Pêkanîna vê daxwaza ci-
vaka Êzidî pêwîste were pejirandin.”
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Berxwedana şêniyên Efrînê ji siyasetên
 komplogeran bihêztir e

Endamê Meclisa Giştî� ya PYD’ê Esed Menan 
diyar kir şêniyên Efrî�nê bi berxwedan û î�rade-
ya xwe hemû siyasetên hêzên kompolger têk 
birin û dev ji doza xwe ya rizgarkirina Efrî�nê 
wê bernedan.
20’ê Çileyê salvegera destpêka êrişên dagir-
kirinê yên dewleta Tirk a dagirker ên li dijî� 
kantona Efrî�nê ye. Dewleta Tirk di van êrişan 
de hemû cûreyên çekên pêşketî�, gazên jehrê 
û balafir bi kar anî�n. Şêniyên Efrî�nê di qonaxa 
yekemî�n a Berxwedana Serdemê de 58 rojan 
li hemberî� van êrişan berxwedaneke dî�rokî� 
raber kir.

ʹARMANCA LAWAZKIRINA BERXWE-
DANÊ YEʹ
Endamê Meclisa Giştî� ya Partiya Yekitiya De-
mokratî�k (PYD) Esed Menan bal kişand ser 
qonaxa duyemî�n a Berxwedana Serdemê ya 
şêniyên Efrî�nê yên ku koçberî� Şehbayê hatin 
kirin.
Esed Menan got: “Şêniyên Efrî�nê piştî� bi darê 
zorê hatin koçberkirin, kantona Şehbayê wekî� 
nuqteyekê ji xwe re girt û di nava 5 kampan û 
malên nî�vwêrankirî� dest bi qonaxa duyemî�n 
a Berxwedana Serdemê kir. Lê tankên artêşa 
Tirk a dagirker û çeteyên wê yên li navçeyên 
dagirkirî� yên bakur û rojhilatê kantonê bênav-
ber wan dikin hedef.”

Menan anî� ziman ku topbarana li ser koçberên 
li Şehbayê berdewama êrişên dagirkirinê yên 
li ser kantona Efrî�nê ne û wiha domand: “Bi 
dagirkirina Efrî�nê re dewleta Tirk a dagir-
ker planên guhartina demografî�, têkbirina 
jî�ngeha kantonê û lawazkirina berxwedana 
şêniyên Efrî�nê yên li Şehbayê danî�n. Dewleta 
Tirk ji bo ku van planan pêk bî�ne gelek siya-
set, di nav de şerê taybet, topbarana domdar 
a bê ketober da meşandin. Ji ber vê topbaranê 
gelek komkujî� çêbûn û di encamê de bi dehan 
zarok, kesên tememmezin û jin bûn qurbanî�.”

PLANEKE HEVBEŞ

Der barê dorpêça hikumeta Şamê ya li ser 
koçberên Efrî�nê yên li kantona Şehbayê de 
Menan diyar kir ku dorpêç beşek ji êrişên 
dewleta Tirk a dagirker ên li dijî� kantonê ye û 
got: “Piştî� 5 salan ji koçberiya bi darê zorê, hi-
kumeta Şamê dorpêçeke giran li ser kantonê 
ferz kiriye û nahêle madeyên sereke derbasî� 
kantonê bibin. Ev dorpêç jî� planeke hevbeş a 
bi dewleta Tirk a dagirker re li dijî� koçberên 
Efrî�nê ye.”
Esed Menan destnî�şan kir ku armanca hiku-
meta Şam û dewleta Tirk a dagirker ji van 
siyasetan lawazkirina berxwedana şêniyan û 
dûrxistina wan ji doza rizgarkirina

Efrî�nê, pêkanî�na planên dagirkeriyê yên dew-
leta Tirk û bicihanî�na xewnên Osmaniyan e.
ʹLI HEMBERI� HEMÛ�  E� RIŞAN EM LI BER XWE 
DIDINʹ

Menan anî� ziman ku di 5 salên borî� de î�sbat 
ku î�radeya gelê berxwedêr bi taybet a şê-
niyên Efrî�nê ji hemû mercan bihêztir e û got, 
şêniyên Efrî�nê bi berxwedan û î�radeya xwe 
hemû siyasetên hêzên kompolger têk birin û 
dev ji doza xwe ya rizgarkirina Efrî�nê û vegera 
li wê bernedan.

Menan bal kişand ser bêdengiya rêxistinên 
mirovî� û saziyên têkildarî� mafên mirovan a 
li hemberî� rewşa dijwar a koçberên Efrî�nê û 
wiha pê de çû: “Ji bilî� berxwedanê tu vebijêrk 
li pêşiya şêniyên Efrî�nê tune ye. Ji xwe ev li ber 
çavan e. Em dibî�nin çawa di kampan û malên 
hilweşiyayî� de li hember sermaya zivistanê bê 
alavên germkirinê li ber xwe didin.”

Endamê Meclisa Giştî� ya PYDʹê Esed Menan 
destnî�şan kir ku şêniyên Efrî�nê bi zarok û 
mezinên xwe xwe li gor şerê gel ê şoreşgerî� 
bi rêxistin dikin da ku planên dewleta Tirk a 
dagirker û hikumeta Şamê têk bibin û got: “Bi 
rihê şerê gel ê şoreşgerî� em li hemberî� tevahî� 
planên bi armanca şikenandina î�radeya me û 
lawazkirina berxwedana me disekinin.ʹʹ


