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يف ذكرى انتصار كوباين

بعد مقاومة تاريخية ومعارك ضارية 

استمرت )134( يوماً خاضتها وحدات حامية 

الشعب YPGواملرأة YPJ ضد التنظيم 

االرهايب )داعش(؛  اعلن يف عرص الـ 26  

كانون الثاين/يناير 2٠1٥ النرص عىل التنظيم 

اإلرهايب وتحرير كوباين املدينة والريف.

إن إنتصار ومقاومة كوباىن كان من أجل 

كافة شعوب سوريا والرشق األوسط والعامل، 

ومنها استبرش امل االنتصار عىل التنظيم 

اإلرهايب، وخاصة بعد انضامم مئات الثوار 

الكرد والكردستانيني ومن املنطقة والعامل 

لهذه املقاومة وقدموا مالحم تاريخية يف 

املقاومة لتبدأ سلسلة اإلنتصارات وتحرير 

املدن والقرى التي أحتلها داعش عىل امتداد 

روج آفا وباشوري كردستان والجغرافية 

السورية العراقية حتى آخر نقطة يف الباغوز 

اذار 2٠1٩.

كوباين التي تحوَّلت مللحمة العرص قدم 

ثوارها تجربة فريدة للنضال وإرادة اإلنتصار 

لتكلل مبرشوع اإلدارة الذاتية كمرشوع 

دميقراطي يف 27 كانون الثاين من عام 2٠14، 

وتشكل دعامة أساسية يف النظام الدميقراطي 

املنشود يف سوريا عامًة.

يف ذكرى هاتني املناسبتني نؤكَّد أنَّ الدولة 

الرتكية الفاشية التي تدعم اإلرهاب 

واإلرهابيني تُشكل خطراً ليس فقط عىل 

كوباين، وإمنا عىل عموم الشعوب التي 

بذلت جهوداً يف مكافحة إرهاب داعش، 

وكل الشعوب التي تسعى لبناء الدميقراطية 

وتعزيزها.

يف ذكرى هاتني املناسبتني نؤكَّد أنَّ الدولة 

الرتكية الفاشية التي تدعم اإلرهاب 

واإلرهابيني تُشكل خطراً، ليس فقط عىل 

كوباين، وإمنا عىل عموم الشعوب التي بذلت 

جهوداً يف مكافحة إرهاب داعش.

واالنتصار الذي تحّقق يف كوباين هو مرياث 

لعموم العامل واإلنسانية، وإنجاز ومكسب 

مهم، ساهمت املقاومة يف كوباين مبنع 

عي  تحقيق تركيا مرشوعها االحتاليل والتوسُّ

الذي كان يتَّخذ من دعم داعش أساساً له، 

كذلك تحولت كوباين ومقاومتها إىل ملحمة 

بطولية استقطبت التعاطف العاملي، وأدرك 

العامل حقيقة الدفاع فيها عن اإلنسانية 

والقيم التي تخص عموم العامل.

يف ذكرى هذا االنتصار التاريخي  نؤكد عىل 

أن استمرار دعم االحتالل الرتيك لإلرهاب هو 

خطر يهدد املكاسب التي تحققت بتضافر 

كل الجهود املحلية واإلقليمية والدولية، 

والبد للقوى الدميقراطية والجامعة العربية 

والتحالف الدويل أن تتخذ مواقف واضحة 

ضد مامرسات االحتالل الرتيك وتهديداته.

أّن تحرير املناطق التي احتلتها تركيا، ويف 

مقدمتها عفرين ورسي كانيه )رأس العني( 

وكري سبي )تل أبيض(، هو رضورة وأهمية 

توازي األهمية التي تحررت بها كوباين، حيث 

بداية االنهيار الفعيل لإلرهاب.

كام أن حل األزمة السورية وفق القرار 

22٥4 يبدأ بتكاتف القوى الشعبية 

السورية، لذا ندعو جميع القوى الوطنية إىل 

االلتفاف والتمسك مبرشوع اإلدارة الذاتية 

الدميقراطية، وتعميمها كحل سيايس ألجل 

عموم الجغرافية السورية.

7محليات 8عالم

مظلوم عبدي: املعركة ضد داعش يف خطر إن مل يكن 

هناك تعاون سيايس مع قسد واإلدارة الذاتية 

تطــرق قائــد قــوات ســوريا الدميقراطيــة الجــرال "مظلوم 

عبــدي" يف مقابلــة خاصــة مــع قنــاة "العربيــة الحــدث" 

ــة مــن التطــورات السياســية والعســكرية عــىل  إىل جمل

أعقــاب  يف  وتحديــداً  والســورية  الدوليــة  الســاحتني 

محــاوالت النظــام الــرتيك التطبيــع مــع الســلطة الســورية 

والتهديــد بعمليــة عســكرية يف شــامل ورشق ســوريا 

ــة. ــة الدميقراطي ــتهدف اإلدارة الذاتي تس

العمليــة  توقيــت  توقعــه  عــن  ويف معــرض حديثــه 

العســكرية الرتكيــة يف شــباط فربايــر املقبــل قــال عبــدي: 

إن تقييمنــا لألوضــاع جــاء نتيجــة نقاشــاتنا مــع جميــع 

ــرِّي  ــد شــن هجــوم ب ــا تري األطــراف واســتنتجنا أن تركي

عــىل مناطقنــا قبــل االنتخابــات الرئاســية، والهجــوم 

ــاين  ــيكون يف كوب ــه س ــريكزون علي ــذي س ال

ــة  ــات الجاري ــع أن تفــي املحادث ــدي: نتوق وأضــاف عب

ــة  ــاومة أو صفق ــوريا إىل مس ــراك وس ــروس واألت ــني ال ب

بشــأن شــنِّ عمليــة عســكرية يف كوبــاين، حيــث أنــه يف 

ــج  ــل رفعــت أو منب ــاً عــىل ت ــا هجوم حــال شــنت تركي

ــن  ــرى ل ــوات األخ ــوري أو الق ــام الس ــوات النظ ــأن ق ف

ــا  ــك املناطــق لكنه ــد يف تل ــريك جدي ــالل ت تســمح باحت

لــن تبــدي اهتاممــاً مبصــري كوبــاين وهــذا مــا اســتنتجناه 

ــة األطــراف. ــع كاف ــا م يف حواراتن

وفيــام يخــص التواصــل مــع النظــام الســوري حــول 

ــا وتنســيقنا  التهديــدات الرتكيــة، أوضــح عبــدي: تواُصلن

األمنيــة  امللفــات  يف  مســتمٌر  الســوري  النظــام  مــع 

ــا اســتهدافها  والعســكرية ألن األقاليــم التــي تنــوي تركي

يتواجــد فيهــا نحــو اثنــي عــرش ألــف عنــرص مــن قــوات 

ــوم  ــدي ألي هج ــم التص ــا منه ــوري، وطلبن ــام الس النظ

ــى اآلن  ــا حت ــرد علين ــوري مل ي ــام الس ــن النظ ــريك. لك ت

ــم. ــذا واجبه ــرتيك وه ــالل ال ــة االحت ــأن مواجه بش

ــا  ــني تركي ــة أو مقايضــة ب ــامل وجــود صفق وحــول احت

والواليــات املتحــدة األمريكيــة عــىل حســاب اإلدارة 

الدميقراطيــة، قــال عبــدي:  الذاتيــة وقــوات ســوريا 

ــراك  ــني األت ــة ب ــامت أو صفق ــاك تفاه ــد أن هن ال اعتق

ــي اســتلمناها،  ــة الرســمية الت واألمريكيــني وفــق األجوب

واإلدارة األمريكيــة ترفــض شــيئاً كهــذا، ووفــق مــا نــراه 

فــأن لديهــم موقفــاً بشــأن االحتــالل الــرتيك ولكننــا 

نطالــب اإلدارة األمرشيكيــة باتخــاذ مواقــف أكــر جديــة 

ــس  ــياً ولي ــد سياس ــة وقس ــع اإلدارة الذاتي ــاون م والتع

أمنيــاً فقــط يف شــامل رشقــي ســوريا. ووصلنــا إىل قناعــة 

ــش.  ــال داع ــاً لقت ــس كافي ــكري لي ــاون العس ــأن التع ب

يجــب أن يكــون هنــاك دعــامً سياســياً واقتصاديــاً لــإلدارة 

الذاتيــة للقضــاء عــىل التنظيــم نهائيــاً، وإن مل يكــن 

ــأن املعركــة ضــد داعــش  املســتقبل الســيايس واضحــاً ف

ــر.    ــتكون يف خط س
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 سيهانوك  ديبو 

االعالم املسئول
يبــدو لنــا عــدو آخــر مرتبــص يحــاول منطلقــا مــن مهمتــه العدائيــة بااللتفــاف 

ــاء باإلنجــازات  ــة وانته ــر الذهني ــن تحري ــدءا م ــم انجــازه ب ــد ت ــا ق إىل كل م

واملكتســبات التــي حققتهــا الرؤيــة الصائبــة والطريــق الثالــث الــذي انتهجتــه 

ــراك  ــي يف ح ــاد الدميقراط ــزب االتح ــم ح ــزاب ويف مقدمته ــن األح ــض م بع

الرفــض الشــعبي الســوري مــن أجــل التحــول النوعــي والتغيــري الدميقراطــي، 

ــة ضــد إرادة الشــعب يف  ــة املزيف هــذا العــدو األخطــر هــو الحــرب االعالمي

ــه الذاتيــة. شــامل شــورق ســوريا و ضــد إدارت

ــال  ــني يف مج ــاد املهني ــئول وإيج ــالم املس ــود االع ــإن وج ــدم ف ــا تق ــق م ووف

االعــالم، تغــدو مســألة أخالقيــة ووطنيــة وقوميــة تفرضهــا حاميــة املكتســبات 

ــداء  ــل الخصــوم واالع ــن قب ــة م ــت نفســه الحــرب الخاصــة املامرس ويف الوق

ــارة  ــن االش ــد م ــا ال ب ــة، وهن ــة الدميقراطي ــبات االدارة الذاتي ــض مكتس لتقوي

أن إحــدى أهــم معايــري اإلدارة الناجحــة بالتــي تســتطيع توظيــف الكفــاءات 

ــن  ــة م ــف املمكن ــات املتاحــة بأفضــل الســبل وبالتكالي ــع اإلمكان ــة م العلمي

ــم  ــاءة األداء مــن دعائ ــط حســن ســري العمــل وكف اجــل خــري املجتمــع وضب

السياســة الدميقراطيــة املعلنــة مــن قبــل اعــالم مهنــي ناجــح وشــفاف. ومــن 

املؤكــد هنــا أن االدارة الفتيــة مل تصــل بعــد إىل املســتوى االعالمــي املطلــوب 

واملتناغــم مــع سياســتها الجديــدة، بعــض مــن أســباب ذلــك مقنــع وبعضهــا 

ــي  ــات الت ــع حجــم البطــوالت والتضحي ــم م ــري متناغ ــا غ ــع وبعضه ــري مقن غ

بذلهــا الشــعب ووحــدات حاميــة الشــعب حتــى اعــالن االدارة الذاتيــة 

الدميقراطيــة وتحقيــق أمــن متقــدم يف مناطقهــا عــىل يــد قــوات ســوريا 

ــى  ــي – حت ــة مل ترتق ــة يف االدارة الذاتي ــالم املتاح ــائل االع ــة. ووس الدميقراطي

ــة يف  ــري املجتمعي ــة التغي ــا لعملي ــا ملبي ــح اعالم ــى يصب ــد حت ــة- بع اللحظ

ــة. ــق اإلدارة الذاتي مناط

٥،الديبلوماسية الوقائية

عرفــت الدبلوماســية الوقائيــة بأنهــا أفعــال بنــاءة يتــم اللجــوء إليهــا لتجنــب 

ــراف  ــل األط ــن قب ــلحة م ــوة املس ــتخدام الق ــب اس ــل، أو تجن ــد محتم تهدي

املتنازعــة يف خــالف ســيايس، إنهــا الفعــل املتامســك واملمنهــج واملخطــط 

ــتوياته  ــدين مبس ــع امل ــات واملجتم ــه الحكوم ــوم ب ــذي تق ــا، ال ــج زمني واملربم

ــات  ــايئ لألزم ــع الوق ــراءات املن ــة، وأن إج ــات العنيف ــع الرصاع ــة، ملن املختلف

ــارة أخــرى،  ــاء أو بعــد الرصاعــات. إنهــا بعب ــل أو أثن ــام بهــا إمــا قب ــم القي يت

ــرصاع  ــع ال ــإن من ــايل ف ــي، وبالت ــيل أو زمن ــار مرح ــة ذات إط ــة إجرائي عملي

هــو إجــراء اســتباقي، أو اســرتاتيجية بنيويــة متوســطة وطويلــة املــدى، يقــوم 

ــة الظــروف املناســبة  ــد وتهيئ ــدف تحدي ــني به ــن الفاعل ــوع م ــدد متن ــا ع به

لبنــاء بيئــة أمنيــة مجتمعيــة مســتقرة. والديبلوماســية تعتــرب يف ضمــن هــذا 

االطــار محــددا مــن محــددات السياســة الدميقراطيــة، وتنتقــل مــن حيــز توقــع 

األزمــات إىل خلــق مصــادر االســتقرار املجتمعــي، والحفــاظ عــىل املكتســبات 

الوطنيــة والقوميــة، وبالرغــم مــن األوضــاع االســتثنائية التــي تعيشــها ســورية 

ــا يف  ــت أســوأ املناطــق عنف ــي فاق ــة والت ــام ومناطــق االدارة الذاتي بشــكل ع

ســوريا فيــام تخــص بالحصــار ومنــع حتــى إيصــال املســاعدات الغذائيــة مــن 

قبــل املنظــامت العامليــة، رغــم أن األمــر قــد يبــدأ بالتحــول اإليجــايب يف هــذا 

املنحــى، رغــم املشــاهدات الطارئــة التــي بــدأت تطفــو يف زمــن اعــالن االدارة 

الذاتيــة الدميقراطيــة، ومــن هــذه الطارئــات جــدار األعــداء وخنــدق اإلخــوة، 

لكــن وحســب االعتقــاد الوقــت مل يفــت متامــا يف تفعيــل صيــغ العمــل 

الديبلومــايس املشــرتك بــني مكونــات اإلدارة الذاتيــة، واألجــواء املســتقرة 

ــكل األطــراف.  ــة ل ــد ايجابي ــة بفعــل الديبلوماســية؛ ســتكون بعوائ املتحقق

أوجالن والحالج تحت سامء واحدة

ــب العيســوي ذات الجــذور  ــَح الحــالُج عــىل شــجرة الصلي ــة أن ُذبْ يف الحقيق

ــى مــع  ــا بواطــن املعن ــزج فيه ــي متت ــغِ الخاصــة الت غــري املتكــررة؛ ذات الُنُس

ــري  ــوم خ ــق ومفه ــه كح ــأن إدراك الل ــا ب ــرية، أواله ــرية الكب ــه الكث ــاين الل مع

وجــامل مميــز مــا بــني األضــداد الســليبة القبيحــة لهــا. وبأنــه ال تطــور يحــدث 

وال ابــداع يقــدم عــن طريــق الدوغامئيــة األيديولوجيــة. باألســاس فقــد القــى 

أوجــالن حــاّلً متقدمــاً إلشــكالية الدوغــام مــن مشــكلة االنغــالق األيديولوجــي 

ــه )مســألة الشــخصية يف  ــرن يف كتاب ــع الق ــذ حــوايل رب وحســب حســابها من

كردســتان( محــدداً فيهــا بــأن أحــد أهــم صفــات املناضــل الثــوري هــو التحــيل 

ــة الدبلوماســية يف الوقــت نفســه. ــة األيديولوجيــة واملرون بالصالب

ــري دواٍع  ــت الفك ــة التزم ــرية ملحارب ــه األخ ــد ويف دعوت ــذا التحدي ــل ه يف مث

ــر  ــداع واالنفــالت مــن تحجُّ ــاب عــىل التطــور واإلب ــح الب ــا فت متعــددة أهمه

ــة ســواء  التاريــخ وســلطة املنتفعــني مــن جــرّاء املغــاالة يف االنتــامءات البدئي

ــؤالء  ــك؛ ألن ه ــري ذل ــوي أو غ ــي أو العلم ــي أو الدين ــامء القوم ــت باالنت كان

الُغــالة مزاوديــن بطبيعــة الحــال يهدفــون بقــوة وقتهــا واليــوم ويف املســتقبل 

ويف أيــة لحظــة يســتطيعون ليامرســوا ِفَعالهــم نفَســها يف تكميــم األفــواه 

ــون أن يفتحــوا  ــن يحاول ــف املرعــوب يف وجــه الذي ــس الصمــت الخائ وتكري

ــد. ــق جدي أيَّ أف

ــع  ــتنبات املجتم ــدم اس ــاة ع ــا دع ــاّلج إمن ــت الح ــن قتل ــة م ــت السياس  ليس

الســيايس؛ املجتمــع الخــاّلق؛ املجتمــع املفّكــر. مــن قتــل الحــاّلج هــم 

)توســالِت العقــول للنصــوص املقدســة يف اســتظهار املعنــى الكــوين واإلنســاين، 

وهجــر أحاديــَث التاريــخ التــي شــنقت األحــرار عــىل أعمــدة معابــد الخــوف 

ــا الزمــُن وتالَعــب بهــا أزالم الحاكــم  والــرتدد والصمــت املرعــوب التــي نََخرَه

ــه ببــدع فقهــاء الظالم(.  والفقيــُه املمســوخ بأمــوال الســالطني والســلطاُن املتفقِّ

ــي تلعــب دور الحطــب لجعــل  ــة الت ــة الكومربادوري ــوم فئ ــوا الي وهــؤالء بات

ــايل تحقيــق  الــرشق األوســط يف حريــق دائــم؛ غــري آمــن؛ غــري مســتقر، وبالت

ــل عــن كل حــق. ــة ال ب ــة والدميقراطي أعــىل درجــة مــن البعــد عــن الحري

وإن كانــت الفئــة املتســلطة مــن ذبحــت الحــاّلج ألنهــا ترتعــب أن ال تكــون 

ــة  ــا فئ ــاف إليه ــة يض ــذه الفئ ــإن ه ــن، ف ــة يف الدي ــوى باملركزي ــم س التعالي

ــعوب يف  ــة الش ــأن حري ــج ب ــي تتحج ــة الت ــل الفئ ــة أو لنق ــة البدائي القومي

الــرشق األوســط تتــأىت مــن خــالل منــوذج الدولــة القوميــة املركزيــة، يضــاف 

إليهــام فئتــني علمويــة وأخــرى تعتــرب ورثــة تركــة اضطهــاد املــرأة وهــي املوغلة 

التــي تعــود جذورهــا إىل النصــف األخــري مــن املجتمــع النيولتــي؛ هــذه الفئات 

األربعــة تعتــرب املســؤولة عــن اعتقــال أوجــالن وفــرض العزلــة الخانقــة عليــه 

بــني الفــرتة وأُخراهــا. ليــس الحــاّلج بالزنديــق الكافــر امللحــد، وليــس أوجــالن 

ســوى صانــع ســالم وبالضــد مــن اإلرهــاب وكل فكــر تنميطــي هــّدام، وتــأيت 

رســالته األخــرية يف الربــط الوجــودي مــا بــني الكــرد والــرتك )كشــعبني(، ومــا 

بــني داخــل ســوريا وداخــل تركيــا، ومــا بــني خــارج تركيــا وخــارج ســوريا؛ إمنــا 

تذكــري –رمبــا- للمــرة األخــرية يف ظــل ارتفــاع صــوت طبــول الحرب التــي تتقوى 

ــذي  ــاس ال ــل مــن الحطــب اليب يف الــرشق األوســط؛ يف ظــل هــذا الكــّم الهائ

ــح  ــا، وال راب ــدرة فيه ــة مق ــة حــرب ال نهاي ــرية لبداي ــط رشارة صغ ــاج فق يحت

يف الحــروب امليدانيــة وحتــى التجاريــة؛ الــكل يخــر، فهــذه الكــرة األرضيــة 

ــرة  ــم. وفك ــدة ال تنقس ــة واح ــون قطع ــا أن تك ــّدر عليه ــدة؛ مق ــة واح قطع

ــىل  ــط وع ــرشق األوس ــري يف ال ــكل كب ــق بش ــا وتنطب ــدو يف ذروته ــط تب الرتاب

مســتقبل الــرشق األوســط الــذي يحــدده تاريخــه يف تجاربــه األليمــة الكثــرية 

ويف الوقــت نفســه تجــارب االنتصــار التــي عرفهــا مــن خــالل العيــش املشــرتك 

ووحــدة املصــري، ويف الوقــت نفســه أيضــاً حــارضه الــذي يبــدو بالواعــد حينــام 

يكــون رشق أوســط دميقراطــي. ويف هــذا وذاك فإنهــام أي أوجــالن والحــاّلج 

ــة  ــام، وخصوصي ــة كّل منه ــىل خصوصي ــاء ع ــع االبق ــدة؛ م ــامء واح ــت س تح

الحطــب يف كل مرحلــة، والتعقيــدات البرشيــة يف ممشــاها القــري يف الــدرب 

الخاطــئ.

ــام  ــدام ع ــالج باإلع ــىل الح ــم ع ــاّلج: ُحك ــار الح ــاعي يف أخب ــن الس ــول اب يق

)٩22م(. وعــن إبراهيــم بــن فاتــك قــال:” ملــا أيُتَ مبنصــور الحــالج ليصلــب رأى 

الخشــبة واملســامري فضحــك كثــرياً حتــى دمعــت عينــاه. ثــم التفــت إىل القــوم 

ــال:  ــر هــل معــك ســجادتك. فق ــا بك ــا أب ــه: ي ــال ل ــم فق ــرأى الشــبيل بينه ف

بــىل يــا شــيخ. قــال: افرشــها يل. ففرشــها فصــىل الحــاّلج عليهــا ركعتــني وكنــت 

قريبــاً منــه. فقــرأ يف األوىل فاتحــة الكتــاب وقولــه تعــاىل “لنبلونّكــم بــيٍء مــن 

الخــوف والجــوع” آيــة البقــرة، وقــرأ يف الثانيــة فاتحــة الكتــاب وقولــه تعــاىل 

“كل نفــس ذائقــة املــوت” ســورة آل عمــران، فلــام ســلم عنهــا ذكــر أشــياء مل 

أحفظهــا وكان مــام حفظتــه:

ــك  ــة. بحــق قيام ــن كل جه ــة، املتخــيل م ــن كل جه ــك املتجــيل ع ــم إن  الله

ــي.  ــك بحق ــف قيام ــك يخال ــي بحق ــك. وقيام ــي بحق ــق قيام ــي، وبح بحق

فــإّن قيامــي بحقــك ناســوتيّة، وقيامــك بحقــي الهوتيــة. وكــام أّن ناســوتيتي 

مســتهلكة يف الهوتيتــك غــري مامزجــة إياهــا فالهوتيتــك مســتولية عــىل 

ناســوتيتي غــري مامســة لهــا. وبحــق ِقدمــك عــىل حــديث، وحــق حــديث تحــت 

مالبــس قدمــك، أن ترزقنــي شــكر هــذه النعمــة التــي أنعمــت بهــا عــيل حيــث 

غيبــت أغيــاري عــام كشــفت يل مــن مطالــع وجهــك، وحرمــت عــىل غــريي مــا 

أبحــت يل مــن النظــر يف مكنونــات رسك، وهــؤالء عبــادك قــد اجتمعــوا لقتــيل 

تعصبــاً لدينــك وتقربــاً إليــك. فاغفــر لهــم، فإنــك لــو كشــفت لهــم مــا كشــفت 

يل لَــام فعلــوا مــا فعلــوا، ولــو ســرتت عنــي مــا ســرتت عنهــم لَــام ابتليــت.

ــى  ــكت وناج ــم س ــد، ث ــا تري ــد يف م ــك الحم ــل ول ــا تفع ــد يف م ــك الحم فل

ــدم  ــو الحــارث الســياف فلطمــه لطمــًة هشــم أنفــه وســال ال رساً. فتقــدم أب

عــىل شــيبه. فصــاح الشــبيل ومــزق ثوبــه وغــى عــىل أيب الحســني الواســطي 

وعــىل جامعــة مــن الفقــراء املشــهورين. وكادت الفتنــة تهيــج ففعــل أصحــاب 

الحــرس مــا فعلــوا“.

وذكــر الطــربي، املــؤرخ الشــهري الــذي عــارص الحــالج. والــذي تــويف بعــد عــام 

مــن مقتلــه، فّقــط يف كتابــه )تاريــخ األمــم وامللــوك(، عــن هــذه الواقعــة، أنــه 

ــم أحــرق  ــه، ث ــم رضب عنق ــداه ورجــاله، ث ــس فقطعــت ي ــن الحب “أخــرج م

ــرب  ــك يعت ــق ذل ــل قــت الحــالج وف ــاء بتفصي ــم أو االكتف ــذا التكت ــار”. له بالن

بحــد ذاتــه كان حالــة الخــوف التــي ســطت وقتهــا عــىل كل محاولــة ملقاربــة 

خاّلقــة للديــن وبخاصــة التــي تفــي إىل وجــوب وجــود تعاليــم غــري مركزيــة 

ــائل  ــة، ويف رس ــد املعتزل ــد، وعن ــن رش ــد اب ــهدناها عن ــي ش ــام الت ــن. ك للدي

ــا آبــاء الدواعــش مــن قتلــوا الحــاّلج. اخــوان الصفــا، وعنــد غريهــم. إمّن

، فــإن الالهــوت التــي  ــنّيٌ وإذا مــا كان الفــرق مــا بــني الناســوت والالهــوت ب

تعنــي كل مــا يخــص الــذات اإللهيــة، أي كل مــا يرتبــط باللــه، بينــام الناســوت 

تعنــي كل مــا يخــص اإلنســان ومــا مرتبــط بــه. لكــن مــن قتــل الحــاّلج ال ميكــن 

ــر  ــة والناســوتية  إاّل باملجــرم والضــال والكاف ــني الالهوتي ــن الناحيت ــاره م اعتب

والزنديــق بعينــه.

أمــا أوجــالن ويف قضيــة العرصانيــة الدميقراطيــة مــن قضايــا األســلوب والــذات 

ــٍد زمــكاينٍّ  ــِس الدميقراطيــة يقــول: )مبــدى تأثــريِ بُع واملوضــوع، يف قضيــة تلَمُّ

ٍ عــىل منــِط حيــاٍة ُمَعيَّنــة. واملوضــوُع الــذي ركَّــزُت اهتاممــي  اجتامعــيٍّ ُمَعــنيَّ

عليــه باســتفاضٍة يف قضيــِة األســلوب، كان بشــأِن أنَّ الوقائــَع االجتامعيــَة 

“حقائــٌق ُمنَشــأٌة” ِبيَــِد اإلنســان. هــذا األمــُر هــامٌّ لدرجــِة أنــه، ويف حــاِل عــدِم 

وُع بــأيِّ نشــاٍط تعبئــويٍّ  ــوِّل الــرشُّ ــًة، فقــد يَُح تثبيــِت معانيــه الســليمة كامل

“التعلــَم” و”املعــايَن” إىل أرضيــٍة خصبــٍة النتعــاِش الجهــل وعدميــِة املعنــى. مــا 

أدَّعيــه هــو أنَّ الجهــَل الســائَد يف الحداثــِة الرأســاملية أفــدُح مــن جهالــِة “أيب 

جهــل” الــذي لََعَنتــه ونَبََذتــه األديــاُن الكــربى أثنــاَء انطالقاتهــا. ولرمبــا كانــت 

املدرســُة الوضعيــُة العلــَة األساســيَة يف ذلــك، كونَهــا ديــٌن منطلــٌق مــن املاديــة 

ــة  ــُه بـ”الظواهري ــا َوْصُم ــذي ميكنن ــن، ال ــذا الدي اً. فه ــحَّ ــر اضمحــالالً وُش األك

ــاه التــي هــي مثــرٌة مــن  “، هــو – بطبيعــة الحــال – ميتافيزيقــي، نظــراً ملزاي

نتــاِج ذهنيــِة اإلنســان. ولهــذا الســبب بالــذات أَســَهبُت يف فصــِل األســلوب يف 

التطــرِق إىل كــوِن اإلنســاِن كائنــاً ذا طبائــَع ميتافيزيقيــٍة مــن جهــِة ذهنيتــه. 

لكــنَّ الوضعيــَة عاجــزٌة – دون وعــي – عــن رؤيــِة أنَّ هــذه الظواهريــَة ليســت 

ــذا،  ــالالً. ل ــا اضمح ــا وأكرِه ــحِّ حاالته ــة ِبأََش ــود القدمي ــُة” العه ــوى “وثني س

ــُة  ــة. فالظواهري ــة = الوثني ــوِن الظواهري ــايئ بك ــرِح ادع ــىل طَ ُد ع ــدِّ ــإين أَُش ف

ــدِة  ليســت شــكالً لتفســريِ حقيقــٍة مــا، وهــي ليســت فلســفَة العلــوم املعتِم

عــىل الظواهــر، مهــام زََعَمــت العكــس. ذلــك أنــه مــن املُحــال وجــوُد فلســفٍة 

كهــذه. فــكلُّ مــا تََقــُع عليــه العــنُي، وكلُّ مــا تســمعه األُُذُن هــو ظاهــرٌة ِبَحــدِّ 

ــأنَّ  ــُم ب ــه الزع ــٍل ميكن ــوٍر أو جاه ــأيُّ مته ــرة. ف ــسٍّ ظاه ــل وكلُّ ِح ــا. ب ذاته

هــذه فقــط حقيقــُة الكــون؟ فحســَب رأِي أفالطــون، ال ميكــن اعتبــاُر الظاهــرِة 

مظهــراً أو انعكاســاً. وهــي وفــَق وجهــِة نظــِر نيتشــه ميكــن أْن تكــوَن إدراكاً 

بســيطاً، ليــس إال. باإلمــكان الرتكيــُز عــىل الصلــِة بــني الظاهــرة واإلدراك، متامــاً 

مثلــام العالقــة فيــام بــني الــذات واملوضــوع(.
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سياسة3

 
نــرش مركــز الفــرات مقالــة تحليليــة للكاتــب لزكــني أبراهيــم  
تحــت عنــوان » القــوى املأزومــة تبحــث عــن قشــة نجــاة يف 
مســار التطبيــع الــرتيك – الســوري« . ســلط فيهــا الضــوء عىل 
املنــاخ الســيايس الــذي يرافقعمليــة التطبيــع بــني النظامــني 
الــرتيك والســوري ومــدى امكانيــة  التقــارب بــني الطرفــني يف 

ظــل رصاع املصالــح عــىل االرض الســورية.
 ويــرش الكاتــب إىل« أن جهــود التطبيــع التــي تقودها روســيا 
تعرضــت النتكاســة جديــدة. فإعــالن وزيــر الخارجيــة الــرتيك 
مولــود جاويــش أوغلــو تأجيــل لقــاء كان متوقعــاً منتصــف 
يناير/كانــون الثــاين الجــاري، بــني وزراء خارجيــة ســوريا 
ــي أن  ــادم، يعن ــباط الق ــهر فرباير/ش ــيا، إىل ش ــا وروس وتركي
هنــاك تعــر يف ســري املصالحــة، كــام أن التحــرّكات املّكوكيــة 
املرتقبــة ملســؤويل »مســار أســتانا« )روســيا، وإيــران، وتركيــا( 
خــالل الفــرتة الجاريــة، وخاصــة الطــرف اإليــراين، الــذي 
بــدأ وزيــر خارجيتهــا بزيــارة كل مــن لبنــان وســوريا وتركيــا، 
تشــري إىل وجــود مطبّــات عديــدة يف هــذا الطريــق، تتطلـّـب 
ــا، وال ســيام بعــد أن  ــداً مــن الوقــت مــن أجــل إزاحته مزي
أبــدت واشــنطن هــذه املــرة مواقــف أكــر وضوحــاً وحســامً 
يف رفضهــا أي شــكل مــن أشــكال التطبيــع مــع األســد، 

ــع بــني البلديــن« . ومحاوالتهــا إفشــال مســار التطبي

هنــا، ســنضع كافــة تلــك األطــراف عــىل ميــزان الربــح 
ــق،  ــرة ودمش ــني أنق ــع ب ــات التطبي ــن تداعي ــارة، م والخس
ــوى  ــة الق ــداف كاف ــف وأه ــد مواق ــالل رص ــن خ ــك م وذل

واألطــراف املتدّخلــة يف امللــف الســوري.

 وفيام يتعلق بروسيا يشري الكاتب إىل أن 
روسيا املعزولة تتمسك بقشة تركيا

ترعــى  والتــي  أوكرانيــا،  املأزومــة يف معــارك  إن روســيا 
مباحثــات التطبيــع بــني أنقــرة ودمشــق، تبحــث عــن تحقيق 
نــرص وهمــي عــىل أمريــكا يف مناطــق نفوذهــا، بعيــداً عــن 
ــد الجهــود املشــرتكة”  ــك عــرب مســاعي “توحي ــا، وذل أوكراني
ــة ضــد  ــف عملي ــا إىل مواق ــان، لتحويله ــني األســد وأردوغ ب
أمريــكا وحلفائهــا يف شــامل رشق ســوريا، ومحاولــة مواجهــة 

ــي يف ســوريا. الوجــود األمري
تحقيــق  “التطبيــع”  مــن خــالل هــذا  وتحــاول روســيا 
ــة  ــة اإلدارة الذاتي ــا تصفي ــني، إم نتيجــة واحــدة عــرب طريقت
وقــوات ســوريا الدميقراطيــة، بخلــق تحالــف بــني تركيــا 
والنظــام، ويعــزز مــن هيمنــة النظــام الســوري عــىل مجمــل 
ــوات ســوريا  ــة وق ــار اإلدارة الذاتي األرايض الســورية. أو إجب
ــامل رشق  ــم ش ــازل، وتقدي ــىل التن ــد( ع ــة )قس الدميقراطي
ــة.  ــكرية تركي ــة عس ــع أي عملي ــل من ــام، مقاب ــوريا للنظ س
ــك ســبباً يف محــارصة الوجــود  ــني ســيكون ذل ويف كال الحالت

ــوريا. ــي يف س األمري
والالفــت أن الرئيــس الــرويس فالدميــري بوتــني يرُّص عــىل متهيد 
األرضيــة لجمــع الرئيســني الــرتيك والســوري قبــل االنتخابــات 
ــح أردوغــان فرصــة أكــرب  ــة؛ ليمن ــة الرتكي الرئاســية والربملاني
يف الفــوز، ألن بوتــني مــن أنصــار بقــاء أردوغــان يف الحكــم، 
ــيا  ــة روس ــة إىل عزل ــرب األوكراني ــد أن أدت الح ــة بع خاص
عــن املجتمــع الــدويل، وعــن الــدول الصناعيــة الكــربى. 
لتبقــى تركيــا واحــدة مــن الــرشكاء القالئــل الذيــن يحافظــون 
عــىل عالقــات جيــدة مــع روســيا، فالرئيــس الــرويس ونظــريه 
الــرتيك تجمعهــام منــذ أعــوام عالقــة جيــدة، وهــذا مــا يدفــع 
بأردوغــان، الــذي بــات يستشــعر أن حلفائــه الغربيــني 
وأمريــكا ال يرغبــون يف بقائــه يف الحكــم، للتقــرب مــن بوتــني 

أكــر.
 وعن دور واشنطن  

» جــاء اعــرتاض واشــنطن هــذه املرة بلغــٍة رصيحــٍة وقاطعٍة، 
عــىل التوجــه الــرتيك للتطبيــع مــع األســد، وكان لهجتهــا 
– وحتــى تحركاتهــا عــىل األرض – مختلفــة عــام ســبق، 
ــية  ــت بدبلوماس ــابقة تعامل ــرات الس ــا يف امل ــني أنه ويف ح
ــا  ــدت مــن حــّدة ترصيحاته ــا هــذه املــرة صّع أكــر، إال أنه
ــد  ــط تهدي ــق، وس ــع دمش ــارب م ــارات التق ــة ملس املُناهض
ــىل  ــة ع ــات األمريكي ــون العقوب ــتخدام قان ــارش باس ــري مب غ
ــادة  ــة إىل زي ــا. باإلضاف ــل عرقلته ــن أج ــرص(، م ــوريا )قي س
القــوات األمريكيــة نشــاطها يف شــامل رشق ســوريا مؤخــراً، 
كالعــودة إىل بعــض قواعدهــا التــي أخلتهــا يف الرقــة، وزيــادة 

ــد. ــع قس ــرتكة م ــات املش الدوري
ــوح  ــدأت تل ــي ب ــن األوراق الت ــري م ــكا الكث ــك أمري .......متل
ــكا – بشــكٍل  ــح أمري ــا تلمي ــن بينه ــا، وم ــا يف وجــه تركي به
ــيايس  ــم س ــكيل جس ــىل تش ــتعمل ع ــا س ــارش- بأنه ــري مب غ
جديــد للمعارضــة يف ســوريا، وســيكون نواتهــا مجلس ســوريا 
ــن املعارضــة الســورية،  ــارات م ــة، وأحــزاب، وتي الدميقراطي

داخــل وخــارج ســوريا، يف حــال طبعــت تركيــا عالقاتهــا مــع 
دمشــق. ومــن بــوادر التلويــح األمريــي بهــذه الورقــة، إعالن 
كل مــن مجلــس ســوريا الدميقراطيــة )مســد(، و”التحالــف 
ــن واشــنطن، عــن  ــارض” املدعــوم م ــي املع الســوري الوطن
ــان يف  ــده الطرف ــي عق ــر صحف ــرب مؤمت ــيايس، ع ــارب س تق
ــورة  ــم “الث ــع عل ــت رف ــن امللف ــيل. وكان م ــة القامش مدين
ــل  ــام يحم ــر، م ــد يف املؤمت ــم مس ــب عل ــورية” إىل جان الس
ــأن شــامل ورشق ســوريا  ــا، مفادهــا ب رســائل واضحــة لرتكي
مســتعدة الســتقبال القــوى والشــخصيات املعارضــة، وحتــى 
تلــك التــي كانــت مدعومــة مــن تركيــا، والتــي باتــت 

ــع دمشــق. ــع م ــا إىل التطبي ــن مســاعي تركي تتوجــس م
ــاً  ولكــن مقابــل تلــك الضغــوط، تــرتك أمريــكا البــاب موارب
أمــام تركيــا للعــودة، وذلــك عــن طريــق تقديــم بعــض 
املغريــات ألنقــرة، وكان آخرهــا – ويف خطــوة انتظرتهــا 
ــدن  ــو باي ــرييك ج ــس األم ــار إدارة الرئي ــالً- إخط ــرة طوي أنق
ــاين  الكونغــرس، بشــكل غــري رســمي، يف 13 يناير/كانــون الث
الجــاري بأنهــا تعــد لـ»صفقــة محتملــة« لبيــع طائــرات 
مقاتلــة مــن طــراز »إف 16« إىل تركيــا. بينــام ربطــت 
تقاريــر بــني موافقــة الكونغــرس عــىل الصفقــة وإزالــة تركيــا 
الـــ »فيتــو« عــىل طلــب الســويد وفنلنــدا االنضــامم إىل 
ــح  ــد مصال ــا بعــدم تهدي ــو«، باإلضافــة إىل تعهــد تركي »النات

ــوريا. ــكا يف س أمري

 ويشــري الكاتــب إىل أن  » تركيــا تنــاور األســد وتســتثمر 
الوقــت للوصــول إىل موعــد االنتخابــات« 

ال شــك أن تركيــا مــا كانــت لتســتدير نحو دمشــق لــو مل تكن 
ــع  ــح، إّن رف ــن الواض ــة، م ــديد ومأزوم ــف ش ــة ضع يف حال
مســتوى املشــاورات، واللقــاءات املشــرتكة بــني الطرفــني مــن 
املســتوى األمنــي إىل املســتوى الســيايس، تعــد رغبــًة تركيــة 

لتحقيــق مكاســب رسيعــة قبــل االنتخابــات، وهذا مــا أكدته 
ــيل  ــو وع ــد داود أوغل ــن أحم ــة م ــرار” القريب ــة “ق صحيف
ــني،  ــه الحاليّ ــي إردوغــان الســابَقني ومعارَضي باباجــان، رفيَق
ــرة ودمشــق، إذ  ــني أنق ــارب ب ــة التق ــي شــككت بعملي والت
ليــس هنــاك أّي ســبب إلقنــاع الالجئــني يف تركيــا بالعــودة إىل 
ســوريا، وســط األزمــة االقتصاديــة واملجاعــة التــي تشــهدها 
ســوريا. مــا يعنــي أن أردوغــان يســتثمر الوقــت، ويثــري هــذا 
امللــف واالّدعــاء بأنــه يعمــل عــىل حلــه لحــني الوصــول إىل 
ــه  ــع التوج ــن م ــه، وبالتزام ــل أن ــات، والدلي ــد االنتخاب موع
الــرتيك للتطبيــع مــع دمشــق، أعلــن أردوغــان تقديــم موعــد 
االنتخابــات إىل 14 مايو/أيــار القــادم، وذلــك لالســتفادة أكــر 

مــن ملــف التطبيــع قبــل تحقيقــه.
وهــذا يعنــي أن أردوغــان قــد يــراوغ األســد، ويكســب 
الوقــت عــرب اجتامعــات املســؤولني، والدعــوة للتمهيــد 
للقــاء رؤســاء البلديــن، لحــني الوصــول إىل مــا قبــل موعــد 
االنتخابــات، ثــم ســتجمد اللقــاءات بحجــة االنشــغال يف 
االنتخابــات، ومــن ثــم نتائــج االنتخابــات هــي التــي ســتحدد 
االســرتاتيجية الجديــدة ألردوغــان تجــاه ســوريا. ففــي حــال 
ــا، ويف  ــع برمته ــة التطبي ــات سينســف عملي كســب االنتخاب
ــع أي  ــون للتطبي ــن يك ــا ل ــات، فحينه ــر االنتخاب ــال خ ح
معنــى. إذ يســتحيل عــىل أردوغــان قبــول رشوط األســد 
ــتعترب  ــا س ــات، ألنه ــل االنتخاب ــوريا قب ــن س ــحاب م باالنس
أن  كــام  الخارجيــة،  أردوغــان  لسياســات  ذريعــاً  فشــالً 
أي انســحاب تــريك مــن شــامل ســوريا، ســيدفع بــآالف 
ــا مجــدداً، وهــذا  الســوريني يف الداخــل للهــروب نحــو تركي

ــان. ــه أردوغ ــب ب ــا يرغ ــس م ــيكون بعك س

إذاً، يحتــاج أردوغــان يف هــذا الوقــت ليُظهــر- عــىل األقــل- 
ــن  ــان م ــن أردوغ ــدأ، وإذا متك ــية تب ــة سياس ــة عملي أن مث
مقابلــة األســد قبــل االنتخابــات، فســيكون قــد انتهــز فرصتــه 
ــع  ــع وض ــة م ــدو صعب ــة تب ــذه الفرص ــن ه ــة، ولك الذهبي

ــا. األســد رشوطــه املســبقة أمــام تركي
ومــن غــري املســتبعد لجــوء أردوغــان إىل فتــح مســار التطبيع 
ــيا  ــاز روس ــام انته ــق أم ــد الطري ــاً- لس ــق -حالي ــع دمش م
ــة عســكرية  ــات وشــن عملي ــرب االنتخاب والنظــام فرصــة قُ
ضــد إدلــب، وبالتــايل دفــع آالف الســوريني الجتيــاح الحــدود 
الرتكيــة، ومــا يرّجــح هــذا الهــدف، ترصيحــات وزيــر الدفــاع 
الــرتيك، خلــويص آكار يف 6 يناير/كانــون الثــاين الجــاري، 
ــن  ــدة م ــة جدي ــل موج ــن تقب ــالده ل ــال: “إن ب ــا ق عندم
ــائل  ــه رس ــل خلف ــذي يحم ــر ال ــوريني”، األم ــني الس الالجئ
واضحــة إىل دمشــق وموســكو، بــأن أنقــرة لــن تقبــل مســألة 
شــن هجــوم رويس – ســوري للســيطرة عــىل إدلــب وشــامل 
حلــب، ويف املقابــل إيهــام تركيــا للنظــام عــرب مســار التطبيــع 

أنهــا ستنســحب مــن ســوريا بعــد التطبيــع.
ــوريا،  ــن س ــحاب م ــا يف االنس ــة لرتكي ــأن ال ني ــد ب ــا يؤك وم
ترصيــح آكار الــذي قــال فيــه: “قــوات األســد ليــس بإمكانهــا 
تدمــري إدارة الحكــم الــذايت، وأن ســوريا األســد ضعيفــة 
اقتصاديــاً وعســكرياً، وأن هــذه الحقيقــة لــن تتبــدل”. 
وبذلــك، أقــر آكار بالقيمــة املحــدودة للتقــارب مــع دمشــق 

ــرة. ــن منظــور أنق م

لــذا، قــد يكــون الهــدف الــرتيك، باإلضافــة إىل اســتثامر مســار 
ــن  ــد م ــزاع املزي ــو انت ــة، ه ــات القادم ــع يف االنتخاب التطبي
ــة”  ــة أضن ــر “اتفاقي ــق بتطوي ــازالت، خاصــًة يف مــا يتعل التن
ــد  ــا التواج ــق لرتكي ــي تح ــافة الت ــح املس ــام 1٩٩8، لتصب لع
فيهــا شــامل رشق ســوريا بشــكل رســمي 3٥ كــم يف العمــق 

الســوري، وذلــك بــدالً مــن ٥ كــم كــام كان يف الســابق. 
ــا أن تحافــظ عــىل تواجدهــا الراهــن يف  ــذا ميكــن لرتكي وبه
معظــم الرشيــط الشــاميل لســوريا، حتــى وإن مل تتمكــن مــن 

احتــالل مــا تبقــى مــن مناطــق حدوديــة.
أمــا عــن الــدور االيــراين يشــري الكاتــب إىل أن إيــران بالفعــل 
ــا  ــاليث، إال أن له ــوار الث ــار الح ــارشاً يف مس ــاً مب ــت طرف ليس
مصالــح، ووجــود، وتأثــري ســيايس عــىل دمشــق. وهــذا التأثــري 
ال ميكــن تجاهلــه يف مســار العالقــات املحتملــة بــني أنقــرة 
ــرية  ــالت األخ ــإن التفاع ــكل، ف ــث الش ــن حي ــق. فم ودمش
بــني موســكو ودمشــق وأنقــرة تُوهــم باســتبعاد إيــران 
وتهميشــها، ولكــن مــن حيــث املضمــون والنتيجــة املحتملــة، 
ــبة  ــه بالنس ــران، ألن ــح طه ــع مصال ــاً م ــامىش أيض ــي تت فه
ــّب يف  ــق يص ــرة ودمش ــني أنق ــارب ب ــإن أّي تق ــران، ف لطه
خانــة تعزيــز املعســكر املناهــض للواليــات املتحــدة، بــرصف 
النظــر عــن نوايــا أردوغــان مــن هــذا التقــارب، خصوصــاً أن 
ــص هدفــه يف ســوريا مــن »الصــالة، فاتحــاً،  األخــري قــد تقلّ
ــع “خطــر  ــة دفْ ــوي« يف دمشــق، إىل محاول يف املســجد األم
الكــرد” عــن الحــدود مــع بــالده، وهــذه مــن بــني األهــداف 
ــان  ــران دولت ــا وإي ــكالية أن تركي ــم إش ــاً، فرغ ــة أيض اإليراني
الخــاص يف  منهــام مرشوعهــا  ولــدى كل  أيديولوجيتــان، 
ســوريا، ســواء املــرشوع اإليــراين الشــيعي، أو املــرشوع الــرتيك 
ــا  ــات، ولكنه ــؤدي إىل خالف ــن أن ي ــا ميك ــو م ــامين، وه العث
ــرتاتيجية،  ــام االس ــت مبصالحه ــا قورن ــدودة إذا م ــى مح تبق

ــام يخــص امللــف الكــردي. وخاصــة في
ــني  ــارب ب ــران يف التق ــا إي ــد تراه ــي ق ــب الت ــن املكاس وم
ــىل  ــرؤ ع ــوري، ال يج ــام الس ــو أن النظ ــق، ه ــرة ودمش أنق

الوجــود  بســبب  تفكيكهــا،  أو  الذاتيــة  اإلدارة  مهاجمــة 
األمريــي يف مناطقهــا، لــذا فــإن إيــران قــد تــرى يف التقــارب 
فرصــة الســتخدام تركيــا ملامرســة أقــى الضغــوط عــىل 
اإلدارة الذاتيــة، لدفــع األخــرية إىل تقديــم التنــازالت للنظــام، 
وتوســيع نفــوذه، التــي تعنــي توســع نفــوذ إيــران مــن 

ــرتول. ــة بالب ــوريا الغني ــامل رشق س ــا يف ش خلفه
ــران – أن ينجــح هــذا  ــايل، فمــن املهــم – بالنســبة إلي وبالت
التقــارب عــىل الرغــم مــن بعــض التخوفــات القامئــة لديهــا 
منــه، فهــي ســوف تســعى ألن تكــون هــذه املصالحــة 
ــامل  ــن الش ــة م ــوات األمريكي ــراج الق ــو إخ ــوة أوىل نح خط
عبــاءة  تحــت  املنضويــة  األطــراف  بتنســيق  الســوري، 

“أســتانة”، باإلضافــة إىل دمشــق.
ويف كل األحــوال، تبــدو إيــران يف موقــف محــرج ضمــن 
ــايض  ــىل التغ ــربة ع ــي مج ــة ه ــن جه ــوري، فم ــف الس املل
عــن إمكانيــة وجــود »تنســيق« تــريك – إرسائيــيل يف ســوريا، 
خصوصــاً أن أنقــرة تتقــارب حاليــاً مــع تــل أبيــب، وأن 
ــروز  ــة إىل ب ــد. باإلضاف ــن جدي ــفراء م ــادال الس ــني تب الطرفَ
ــوة  ــّل دع ــاً يف ظ ــوريا، خصوص ــعية يف س ــا التوّس ــا تركي نواي
ياســني أقطــاي، مستشــار رئيــس »حــزب العدالــة والتنميــة« 
الرتكيــة«،  الســيطرة  تحــت  إىل »وضــع حلــب  الحاكــم، 
وهــذا يثــري مخــاوف إيــران، التــي باتــت تهيمــن عــىل هــذه 

ــوريا. ــة لس ــة االقتصادي ــرب العاصم ــي تُعت ــة، والت املحافظ
ميكــن أن نضيــف أيضــاً، الهواجــس الكبــرية إليــران مــن 
التحــركات اإلقليميــة والدوليــة التــي قــد تحــد مــن النفــوذ 
اإليــراين جنــوب ســوريا، خاصــة بعدمــا وقعــت اإلدارة 
ــوري  ــام الس ــة النظ ــون محارب ــرشوع قان ــىل م ــة ع األمريكي
 1٩ يف  مؤخــراً،  األورويب  والتحــرك  للمخــدرات.  كمصــدر 
ــف  ــح تصني ــت لصال ــاري، والتصوي ــاين الج ــون الث يناير/كان

“الحــرس الثــوري” وأذرعهــا كمنظمــة إرهابيــة.
ا إن تحــول أردوغــان – يف هــذا الوقــت الحســاس والقريــب 
والنظــام  روســيا  مــع  التقــرّب  إىل   – االنتخابــات  مــن 
ــد  ــكا مل تع ــني أن أمري ــىل يق ــات ع ــه ب ــري بأن ــوري، يش الس
ترغــب يف بقائــه يف الحكــم، وأن أمريــكا والغــرب يتطلعــان 
إىل تركيــا بنظــام جديــد يتــالءم مــع االســرتاتيجية األمريكيــة، 
الســاعية إىل تغيــري شــكل الــدول املركزيــة ذات النظــام 
القمعــي الديكتاتــوري، واســتبدالها بأنظمــة ال مركزيــة، لــذا 
يحــاول أردوغــان التمســك بالقشــة الروســية لعلهــا تنقــذه 
ــع ســقوط نظــام  ــة، ومتن ــات القادم ــن الغــرق يف االنتخاب م
الحكــم يف تركيــا، وهــذه هــي نفــس املخــاوف التــي تنتــاب 
إيــران، لــذا أعلنــت عــن دعمهــا للتطبيــع الــرتيك – الســوري.

ــف يف  ــة األضع ــي الحلق ــران ه ــدو أن إي ــة، يب ويف املحصل
املعادلــة الســورية اليــوم، ألنــه مــن جهــة باتــت مهمشــة يف 
ــع التــي تقــوده روســيا، باإلضافــة إىل تصاعــد  مســار التطبي
احتامليــة مالحقتهــا عســكرياً مــن قبــل ارسائيــل والتحالــف 
عــىل  األورويب  االتحــاد  موافقــة  بعــد  وخاصــة  الــدويل، 
تصنيــف “الحــرس الثــوري” اإليــراين وامليليشــيات املرتبطــة 
ــع  ــيناريو وض ــة إىل س ــاب، باإلضاف ــة اإلره ــن قامئ ــه ضم ب
أمريــكا “قانــون مكافحــة الكبتاغــون” حيّــز التنفيــذ، والــذي 
ــة  ــة للميليشــيات اإليراني ــات مالحق ــه شــن عملي ــد يعقب ق

ــراق. ــوريا واألردن والع ــني س ــدود ب ــىل الح ع
ويف كل األحــوال، فــإن مصــري مســار التطبيــع هــو يف الغالــب 
الكاملــة بــني تركيــا ودمشــق  “الفشــل”؛ ألن املصالحــة 
ســتكون عمليــة معّقــدة وطويلــة، نظــراً لعمــق التصدعــات 
ــرة  ــم أنق ــك دع ــا يف ذل ــورية، مب ــة الس ــات الرتكي يف العالق
ــحب  ــتحالة أن تنس ــلحة، واس ــالمية املس ــيات اإلس للميليش
تركيــا مــن ســوريا قبــل االنتخابــات، لــذا فــإن تركيــا تهــدف 
مــن خــالل التظاهــر بأنهــا ترغــب يف التطبيــع، كســب 
الوقــت حتــى الوصــول لالنتخابــات، بينــام النظــام الســوري 
يــدرك عــدم جديــة أردوغــان، وسيتمســك بــرشط االنســحاب 
ــت  ــع. يف وق ــول التطبي ــورية لقب ــن األرايض الس ــل م الكام
ــاء  ــوري، واّدع ــرتاب الس ــدة ال ــرة بوح ــرتاف أنق ــري اع ال يغ
أردوغــان بــأن “تركيــا ليســت لديهــا أطــامع يف األرايض 
الســورية”، الكثــري مــن املعــادالت عــىل أرض الواقــع، فرتكيــا 
تقــول الــيء نفســه عــن احــرتام ســيادة العــراق عــىل 
أراضيــه، ولكنهــا تنتهــك هــذه الســيادة كل يــوم تقريبــاً. وال 
ــل  ــا داخ ــي أقامته ــد الت ــن القواع ــا م ــحب قواته ــزم س تعت
األرايض العراقيــة. وهــو مــا ينطبــق عــىل ســوريا أيضــاً؛ فلــن 
ــة واســعة، تخضــع  عجــزت أنقــرة عــن إقامــة منطقــة أمني
ــوريا،  ــني س ــا وب ــدودي بينه ــط الح ــىل الرشي ــيطرتها ع لس
ــه ال يشء يوحــي بأنهــا ميكــن أن تتخــىل عــن قواعدهــا  فإن

ــورية. ــل األرايض الس داخ
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ــِة  ــة باللغ يســتعد  اســتوديو الشــهيد والت إلطــالق أغني

ــي  ــالن"، والت ــول أوج ــذا يق ــوان "هك ــت عن ــة تح العربي

مــن املقــرر أن تُعــرض يف الذكــرى 24 للمؤامــرة الدوليــة 

ــد أوجــالن. عــىل القائ

ــول  ــذا يق ــة "هك ــاهد أغني ــر مش ــامل تصوي ــدأت أع وب

ــاري  ــاين الج ــون الث ــهر كان ــن ش ــخ 24 م ــالن" بتاري أوج

ــة،  ــن يف الطبق ــة والف ــز الثقاف ــرح مرك ــبة م ــىل خش ع

تحــت إرشاف لجنــة الثقافــة والفــن يف الطبقــة وكادر 

تصويــر وإخــراج اســتوديو الشــهيد والت.

ــني  ــني مغن ــخصاً ب ــن 7٠ ش ــر م ــل، أك ــارك يف العم ويش

ــني  ــايئ يضــم مغن ــورال غن ــم ك ــني، جمعه ــني وعازف وفنان

ــة العمــل، وفرقــة  مــن املكــون العــريب مراعــاًة لخصوصي

ــات  ــة مكون ــن كاف ــات م ــني وعازف ــم عازف ــيقية تض موس

شــامل ورشق ســوريا، ومغنــي العمــل الفنــان، شــادي 

ــكر. ــمني العس ــة ياس ــدي، والفنان زبي

واألغنيــة فكــرة الشــاعر العــريب، أحمــد العــيل مــن أبنــاء 

ــذا  ــة "هك ــامت أغني ــب كل ــذي كت ــل كوجــر، ال ــة ت ناحي

يقــول أوجــالن" وعرضهــا عــىل املرشفــني يف اســتوديو 

ــو  ــا وإعدادهــا كـــ فيدي الشــهيد والت مــن أجــل تلحينه

ــا. ــة عليه ــت املوافق ــب، ومت كلي

ــذي يــرشف عــىل إعــداد  ــل مريســاز؛ ال ــان دلي ــال الفن وق

العمــل: "األغنيــة عمــل باللغــة العربيــة، وأن يكــون هنــاك 

عمــل عــن القائــد يطرحــه فنانــون وشــعراء عــرب؛ هــذا 

أمــٌر مميــز للغايــة، ويؤكــد لنــا أن مكونــات املنطقــة 

ــا". ــة ذاته تتشــارك القضي

ــن  ــالل الف ــن خ ــاز، "م ــار مريس ــل، أش ــالة العم ــن رس ع

واألغــاين نريــد أن تعلــم جميــع شــعوب العــامل، أن هنــاك 

ــٌد اســمه عبــد اللــه أوجــالن ضحــى بأغــىل مــا ميلــك  قائ

ــازال  ــا، وم ــىل حريته ــعوب ع ــل الش ــل أن تحص ــن أج م

يتعــرض لعزلــٍة مشــددٍة مــن قبــل دولــة االحتــالل الــرتيك".

وتابــع: "رأينــا أن النضــال مــن أجــل هــذا القضيــة يجــب 

أن يبقــى مســتمراً عــىل جميــع الصعــد واملياديــن، وهــذا 

يــن للقائــد عــىل مــا قدمــه؛  العمــل الفنــي مبثابــة رد الدَّ

لشــعوب املنطقــة".

ــاز، أن  ــني مريس ــة، بّ ــدار األغني ــد إص ــق مبوع ــام يتعل وفي

العــرض األول ســيكون عــرب منصاتهــم الرســمية يف مواقــع 

التواصــل االفــرتايض يف 1٥ شــباط املقبــل، تزامنــاً مــع 

الذكــرى الســنوية 24 للمؤامــرة الدوليــة عــىل القائــد 

ــالن". أوج

"هكذا يقول أوجالن" عمل فني باللغة العربية سُيصدر يف الذكرى الـ24 للمؤامرة عىل القائد ألوجالن

عرض مرسحي ترفيهي  يف عامودا لتسليط الضوء عىل العمل
قدمــت فرقــة مدرســة املــرح، التابعــة لهيئــة الثقافــة يف 

إقليــم الجزيــرة، عرضــاً مرحيــاً ترفيهيــاً، تحــت عنــوان " 

أحــالم الحــامر الكســول" ،   يــوم 26 كانــون الثــاين بناحيــة 

عامــودا.

ــع  ــيق م ــوريا، بالتنس ــرد يف س ــاب الك ــاد الكت ــم اتح ونظ

ــه  ــاً، قدمت ــرة، عرضــاً مرحي ــة الثقافــة إلقليــم الجزي هيئ

فرقــة " مدرســة املــرح" التابعــة للهيئــة تحــت عنــوان  " 

أحــالم الحــامر الكســول "، وذلــك يف مركــز الشــهيد "كــامل 

ــة  ــة ملقاطع ــودا، التابع ــة عام ــايف"، يف ناحي ــش الثق دروي

قامشــلو.

وحــر العــرض املرحــي،  العــرشات مــن أطفــال عامــودا 

وذويهــم، ومثقفــون ونشــطاء وكتــاب، وشــخصيات دينيــة، 

ــو املرح. ومحب

وســلطت املرحيــة الضــوء عــىل رضورة العمــل بجــد 

حياتهــم  تقبــل  إىل رضورة  األطفــال  وتنبيــه  ونشــاط، 

وإمكاناتهــم، وأن ميارســوا حياتهــم حســب اإلمكانــات 

ــه قناعــات ويجــب أن  ــا، فــكل إنســان لدي ــي ميلكونه الت

ــم  ــث ت ــات، حي ــذه القناع ــتناداً إىل ه ــه اس ــارس حيات مي

ــاهدين. ــاه املش ــت انتب ــوق للف ــلوب مش ــرض بأس الع

ــب أحمــد إســامعيل  ــة، الكات ــف املرحي وســاهم يف تألي

إســامعيل، وهــي مــن إخــراج عبــد املجيــد خلــف، وإعداد 

املوســيقا التصويريــة مــن قبــل جــوان ســلو، وشــارك فيهــا 

6 ممثلــني ميثلــون شــخصيات ) الثعلــب ، الذئــب،  الحــامر 

،  األرنــب ، الخــاروف ، الديــك(، جســدها املمثلــون) آالن 

عبــد اللــه ، بلنــد خلــف ، أحمــد أحمــد، جيــا أويس،  

محمــد  خلــف ، عمــر عمــر (.

معرض "بانوراما روج آفا" للفن التشكييل يف قامشلو
تحــت شــعار "ألواننــا أقــوى مــن أصــوات أســلحتكم"، افتتــح يــوم الـــ26 كانون 

الثــاين معــرض "بانورامــا روج آفــا" للفــن التشــكييل يف مدينــة قامشــلو لعــرض 

6٠ لوحــة لطــالب قســم الرســم يف مركــز باقــي خــدو للثقافــة والفــن.

ــن يف  ــة والف ــيخو للثقاف ــد ش ــز محم ــم يف مرك ــذي نظ ــرض ال ــارك يف املع وش

ــز باقــي خــدو  ــة مــن قســم الرســم يف مرك ــاً وطالب ــة قامشــلو، 1٥ طالب مدين

للثقافــة والفــن يف كوبــاين، بعــرض 6٠ لوحــة وسيســتمر املعــرض يومــني 

ــرصاً. ــة ع ــى الرابع ــر حت ــد الظه ــة بع ــاعة الثاني ــن الس ــدءاً م ــني ب متتالي

ــرأة يف وحــدات  ــا ونضــال امل ــورة روج آف ــن ث ــربت ع اللوحــات املعروضــة، ع

حاميــة املــرأة )YPJ( ولوحــة لـــ جينــا أمينــي، باإلضافــة إىل لوحــات للقياديــني 

الكــرد القدامــى كـــ ســعيد بــريان وقــايض محمــد والشــاعر الكــردي بــريه مــريد 

واملخــرج الســيناميئ الكــردي العاملــي يلــامز غــوين، ولوحــات أخــرى.
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املرأة 5

 محارضة مشرتكة ملجلس املرأة يف الـPYD  ومنظمة حقوق االنسان يف اقليم الجزيرة 

الدميقراطــي  االتحــاد  املــرأة يف حــزب  عقــد مجلــس 

إقليــم  يف  اإلنســان  حقــوق  منظمــة  مــع  بالتنســيق 

ــون"،  ــرب والقان ــوان "الح ــت عن ــارضة تح ــرة، مح الجزي

وذلــك بهــدف مناقشــة قوانــني حقــوق اإلنســان.

وشــارك فيهــا مــا يقــارب ٥٠ عضــوة مــن مجلــس املــرأة 

ــرة،  ــم الجزي ــوق اإلنســان إلقلي ــة حق يف الحــزب، ومنظم

ــدين،  ــع امل ومؤسســات املجتم

ــم  ــة يف منظمــة حقــوق اإلنســان بإقلي ــم ألقــت اإلداري ث

بطــرح  اســتهلتها  املحــارضة  جمعــة،  أفــني  الجزيــرة، 

ســؤال عــىل املشــاركات حــول تعاريــف حقــوق اإلنســان، 

ــاين. ــدويل اإلنس ــون ال والقان

وأجمعــت املشــاركات عــىل تعريــف واحــد لحقــوق 

ــة،  ــادئ األخالقي ــن املب ــة م ــو "مجموع ــان، أال وه اإلنس

أو املعايــري االجتامعيــة التــي تصــف منوذجــاً للســلوك 

البــرشي الــذي يُفهــم عمومــاً بأنــه مجموعــة مــن الحقوق 

األساســية التــي ال يجــوز املــس بهــا، وهــي مســتحقة 

ــاناً". ــه إنس ــا أو كون ــرد كونه ــخص ملج ــكل ش ــة ل وأصيل

اســتمرت املحــارضة، بتعريــف أفــني جمعــة للقانــون 

الــدويل اإلنســاين، بأنــه مجموعــة مــن القواعــد التــي 

ــع  ــلحة لدواف ــات املس ــار النزاع ــن آث ــد م ــي إىل الح ترم

إنســانية، مشــريًة إىل أن "هــذا القانــون يحمــي األشــخاص 

ــال يف األعــامل  الذيــن ال يشــرتكون مبــارشة أو بشــكل فّع

ــارشة  ــا مب ــاركة فيه ــن املش ــوا ع ــن كف ــة أو الذي العدائي

ــائل  ــىل وس ــوداً ع ــرض قي ــه يف ــام أن ــال، ك ــكل فع أو بش

ــاليبها". ــرب وأس الح

ــلحة،  ــات املس ــن يف النزاع ــر املترري ــت إىل أن أك ونوه

هــم األطفــال والنســاء.

ــالت  ــالل مداخ ــارضة خ ــاركات يف املح ــت املش ــم ناقش ث

لهــن، الجرائــم التــي ترتكبهــا دولــة االحتــالل الــرتيك بحــق 

شــعوب شــامل ورشق ســوريا، وأكــدن أنهــا مخالفــة لكافة 

ــة  ــتهداف البني ــدن أن اس ــان. وأك ــوق اإلنس ــني حق قوان

ــة  ــني الدولي ــة القوان ــف لكاف ــة مخال ــة يف املنطق التحتي

ويعتــرب جرميــة حــرب، يف إشــارة إىل اســتهداف االحتــالل 

الــرتيك للمــدارس واملستشــفيات واملواقــع النفطيــة يف 

املنطقة واملؤسســات االســتهالكية يف شــامل ورشق ســوريا.

 دور املرأة  يف بلديات شامل ورشق سوريا 

تقود النساء اللوايت قدن ثورة روج آفا وشامل ورشق سوريا وأضفني 

طابعهن عليها، اليوم بناء النظام الدميقراطي والخدمي.

واإلدارات املحليّة، أي بلديات الشعب واحدة من األعامل التي تشهد ريادة 

املرأة وانتشار نهج حرية املرأة فيها.

مع إعالن اإلدارة الذاتيّة عام 2٠14، بدأت أعامل البلديات كجزٍء منها. 

فبحسب العقد االجتامعي لإلدارة الذاتيّة اعتُمد متثيل املرأة والرجل جنباً 

إىل جنب كأولويّة رئيسيّة يف اإلدارات والبلديّات، ويف هذا السياق؛ تّم 

تطبيق نظام الرئاسة املشرتكة وباإلضافة إىل الرؤساء املشرتكني للبلديّات فقد 

اعتُمد هذا النظام يف املجالس وجميع األقسام األخرى يف البلديّات. كام تّم 

أيضاً تنفيذ أعامل مستقلّة خاصة بتنظيم املرأة يف البلديّات.

نُظّمت جميع األنشطة النسائيّة بشكٍل مستقل تحت مظلّة هيئة اإلدارة 

املحليّة والبيئة. وكان الهدف من هذه األنشطة إحياء أيديولوجيّة حرية 

املرأة، وفهم هذا التصّور من قبل جميع رشائح املجتمع وتنفيذ األعامل يف 

هذا السياق وبناء الحياة املشرتكة.

تجارب ٥7 بلديّة

يوجد اآلن يف شامل ورشق سوريا ٥7 بلديّة، جميعها تعتمد نظام الرئاسة 

املشرتكة، كام وتّم إنشاء مكاتب خاصة باملرأة يستمّر العمل فيها. وقد تّم 

خالل سنوات الثورة الـ 1٠ العمل عىل إحياء عقلية حرية املرأة يف عمل 

البلديّات أيضاً مثلها مثل امليادين العسكريّة والسياسيّة، ويف ضوء ذلك 

انخرطت املرأة يف العمل باملجالس واللجان ويف العديد من امليادين وتلّقت 

وقّدمت العديد من الدورات التدريبيّة واتّخذت خطوات ملموسة التأثري 

عىل املجتمع.

خطوة جديدة

تقوم حركة املرأة التي تقيّم أعامل البلديّات شهريّاً، مبراجعة جميع األعامل 

واألنشطة التي تّم القيام بها، مرًّة كل عام وتضع خططاً وبرامج جديدة مبنيّة 

عىل الوضع الفكري والسيايس واالقتصادي واالجتامعي والخدمي.

وقد متّت مناقشة وتقييم األعامل التي تّم القيام بها خالل العام املنرصم 

)2٠22( باإلضافة إىل اتّخاذ قراراٍت مهّمة يف اجتامٍع ُعقد يف الـ 11 من شهر 

كانون الثاين الجاري. والالفت يف هذه القرارات، زيادة عدد العامالت يف 

البلديّات، تطوير مشاريع املرأة، تنفيذ مشاريع مع الكومينات، إقامة دورات 

فكريّة ومهنيّة للمرأة، اجتامعات حول االحتياجات واملشاكل للنساء خارج 

البلديّات، دورات متعلّقة بالبيئة.

أّما القرار األهّم فقد كان اختيار بلديّة كنموذج لتنفيذ القرارات املتّخذة. وقد 

تّم تحديد هذه البلديّة كنموذج خالل االجتامع مبقرتٍح من ممثيل بلديّة تربه 

سبيه.

ترتقي البلديّات مع نهج املرأة إىل مستوى أعىل

بتطبيق هذا القرار ستشهد البلديّات منوذجاً ال مثيل له يف العامل. وبحسب 

نائبة الرئاسة املشرتكة لهيئة اإلدارة املحليّة والبيئة يف إقليم الجزيرة، برييفان 

عمر فإّن نهج حرية املرأة يف األعامل االجتامعيّة وأعامل البلديات سريتقي 

إىل مستوى أعىل بهذا املرشوع. بعبارة أخرى، فإّن األعامل التي جرت خالل 

السنوات العرش املاضية بريادة املرأة ستكون أكر بروزاً ومؤسساتيًّة يف جميع 

مجاالت الحياة. إذ يُهدف إىل القضاء عىل العقلية البريوقراطيّة، واملهيمنة 

والتغلّب عىل بعض املقاربات السائدة يف املجتمع من مثل "فليتم خدمتي، 

أوكلوين ببعض العمل وغريها". والعمل عىل نرش نهج يقوم عىل الخدمة 

الذاتيّة أي أن يخدم كّل فرد نفسه، وتويّل األشخاص القيام باألعامل معاً 

والعيش بشكٍل مشرتك والحفاظ عىل الطبيعة. أحد األهداف هنا هو تطوير 

هذا النوع من التواصل والتعامل بني الناس والتغلّب عىل فكرة أّن املرأة ال 

متلك أي إرادة وبناء مجتمعٍ دميقراطي.

كيف سيُطبّق هذا القرار؟

بحسب برييفان فإنّه ال ميكن تطبيق قرار وتنفيذ مرشوع البلديّة النموذجيّة، 

من قبل إداريي البلديات أو األعضاء النساء فحسب. ففي هذه البلديّة 

النموذجيّة لن تعمل النساء أو تتولنّي اإلدارة فيها مبفردهّن. الهدف الرئيس 

هو تطوير البلديّة بنهج حرية املرأة. ويف هذا السياق، سيتّم عقد اجتامعاٍت 

مع الكومينات ومجالس املدن، إدارة البلديّة، لجنة البيئة، والحرفيني كام 

ستُعقد اجتامعات شعبيّة مع األهايل وتؤخذ اآلراء واملقرتحات.

وبعد عقد االجتامعات، سيتّم تشكيل لجاٍن خاصة بكّل عمٍل للبلديّة. وستعقد 

كل لجنٍة من هذه اللجان اجتامعاٍت وتقّدم دوراٍت تدريبيّة تتعلّق بتنفيذ 

أعاملها. ويف هذا السياق، ستنطلق سيارات اإلعالن يف شوارع املدينة، وسيتّم 

نرش الربوشورات )املنشورات( وتعليق الالفتات، باإلضافة إىل تقديم محارضات 

واجتامعات، والعمل عىل بناء عقليّة بيئيّة، زراعيّة وهيكليّة يف كّل عائلة عرب 

الكومينات.

حيث سيتّم من ناحية إقامة دورات تدريبيّة وتوعويّة ومواصلة العالقات مع 

األهايل من جهة، وتنفيذ املشاريع من جهٍة أخرى. وسيجري القيام بالعديد من 

األعامل كزراعة األشجار وتدريب املرأة، األرسة، األطفال وتوعيتهم، وتجميل 

املدن ومرافق الحياة كالحدائق، الرياضة، الثقافة واألنشطة االجتامعيّة 

األخرى. كام ستؤخذ احتياجات املدن واستيعابها بعني االعتبار والقيام بأعامل 

مشرتكة مع الكومينات.

كام وكشفت برييفان عمر أنّهم يخططون للبدء بتنفيذ مرشوعهم خالل األيام 

القليلة القادمة، وذكرت أّن هذا املرشوع ليس للمرأة فقط بل للمجتمع بأرسه 

وسيلعب دوراً مهاّمً يف بناء النظام الدميقراطي.
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متفرقات 6

اإلدارة الذاتية يف إقليم الجزيرة تجتمع مع مبعوث الخارجية األمريكية لشامل ورشق سوريا

ــة  ــة الدميقراطي ــإلدارة الذاتي ــذي ل ــس التنفي ــث املجل بح

يف إقليــم الجزيــرة، مــع مبعــوث الخارجيــة األمريكيــة إىل 

ــوم الجمعــة  شــامل ورشق ســوريا، نيكــوالس جرانجــر،  ي

عامــودا  بناحيــة  املجلــس  مقــر  الثــاين يف  كانــون   27

التابعــة ملقاطعــة قامشــلو تهديــدات وخطــورة هجــامت 

ــي  ــات الت ــة والتحدي ــد املنطق ــرتيك ض ــالل ال ــة االحت دول

ــة. ــه اإلدارة الذاتي تواج

وكان يف اســتقبال الوفــد، الرئيــس املشــرتك للمجلــس 

التنفيــذي لــإلدارة الذاتيــة الدميقراطيــة يف إقليــم الجزيرة، 

طلعــت يونــس، ونائــب الرئاســة املشــرتكة للمجلــس، 

ــرباك، ومستشــارة الرئاســة املشــرتكة للمجلــس،  محمــد ال

ــل. ــان خلي جيه

خــالل الزيــارة عقــد الطرفــان اجتامعــاً مغلقــاً أمــام 

وســائل اإلعــالم اســتمر نحــو ســاعتني.

بعــد االنتهــاء مــن الزيــارة، أوضــح الرئيــس املشــرتك 

لــإلدارة الذاتيــة الدميقراطيــة يف إقليــم الجزيــرة، طلعــت 

يونــس، لوكالتنــا أن النقاشــات متحــورت حــول التحديــات 

التــي تواجــه اإلدارة الذاتيــة، ومواصلــة دعــم قــوات 

ســوريا الدميقراطيــة يف مواجــه مرتزقــة داعــش.

دعم استقرار املنطقة

حيــث بــارك وفــد مبعــوث الخارجيــة األمريكيــة لشــامل 

ورشق ســوريا، نيكــوالس جرانجــر، خــالل الزيــارة، الذكــرى 

ــة  ــة الدميقراطي الســنوية التاســعة لتأســيس اإلدارة الذاتي

يف إقليــم الجزيــرة، مشــرياً إىل إرصار اإلدارة الذاتيــة يف 

ــامت. ــات والهج ــع التحدي ــة جمي مواجه

بينــام أكــد الوفــد عــىل مواصلــة دعمهــم وتحالفهــم 

الدميقراطيــة )QSD( يف مواجهــة  مــع قــوات ســوريا 

ــة  ــم لحامي ــم "سريســخون كل إمكانياته ــاب"، وأنه "اإلره

الذاتيــة  اإلدارة  دعــم  ومواصلــة  املنطقــة  اســتقرار 

ــة"،  ــش يف املنطق ــر داع ــاء خط ــى إنه ــد حت ــوات قس وق

ومحاوالتهــم يف حــل األزمــة الســورية، ومواصلتهــم لدعــم 

االســتقرار يف املنطقــة.

اتخاذ موقف حيال الهجامت الرتكية

بدورهــا أكــدت اإلدارة الذاتيــة الدميقراطيــة يف إقليــم 

ــامل  ــة لش ــة األمريكي ــوث الخارجي ــد املبع ــرة لوف الجزي

ورشق ســوريا نيكــوالس جرانجــر، عــىل مواصلــة مســاعيها 

ــاب". ــة "اإلره يف مواجه

ــة  ــاذ الخارجي ــىل رضورة اتخ ــة ع ــددت اإلدارة الذاتي وش

األمريكيــة ملوقــف صــارم تجــاه خطــورة الهجــامت الرتكيــة 

ضــد مناطــق شــامل ورشق ســوريا، ورضورة اتخــاذ موقف 

ضــد الهجــامت واالســتهدافات اليوميــة للمســريات الرتكيــة 

ومحاوالتهــا الحتــالل املنطقــة، باإلضافــة إىل رضورة دعــم 

ــة  ــات االقتصادي ــة ومؤسســاتها أمــام التحدي اإلدارة الذاتي

التــي تواجههــا.

مــن جانبــه أكــد وفــد مبعــوث الخارجيــة األمريكيــة 

ــة  لشــامل ورشق ســوريا نيكــوالس جرانجــر، عــىل مواصل

مســاعيهم مــن أجــل منــع أي هجــوم ضــد مناطــق شــامل 

ــوريا. ورشق س

رجايئ فايد رئيس املركز املرصي للدراسات والبحوث الكردية وعضو اللجنة العربية لحرية أوجالن

تويف نهار الجمعة27 كانون الثاين عن وفاة الكاتب 

املرصي البارز، رجايئ فايد؛ رئيس املركز املرصي للدراسات 

والبحوث الكردية، وعضو اللجنة العربية لحرية أوجالن.

يعد د. رجايئ فايد من الشخصيات املرصية املرموقة 

وصديق الشعب الكردي واملنارص لقضيته العادلة، وهو 

صاحب كتاب " أوجالن: قائد وقضية".

ويعد الراحل واحداً من األعالم املرصيني الذين قضوا 

جل حياتهم يف دراسة الوضع الكردي والحديث عنه يف 

مرص والعامل العريب، وله مجموعة منشورات عن القضية 

الكردية.

رجايئ فايد، أحد أعالم املرصيني الذين أفنوا حياتهم يف 

دراسة الوضع الكردي والحديث عنه يف املرص والعامل 

العريب، من مواليد طنطا 1٩43 يف مرص، كاتب ومحلل 

سيايس مرصي، ورئيس املركز املرصي للبحوث والدراسات 

الكردية، وعضو املجلس املرصي للشؤون الخارجية، عاش 

مع عائلته يف مدينة هولري اكر من ٩ سنوات كاملة 

بدءا من أول أيار 1٩7٩ حتى 26 اب 1٩88. له شهادات 

وأبحاث عن حلبجة واالنفال.

منتدى حواري  يف القاهرة ...توصيات ملواجهة التغيري الدميغرايف يف سوريا

دعــا البيــان الختامــي لنــدوة حواريــة نظمــت يف العاصمــة 

الســورية  الجهــود  كافــة  تضافــر  إىل  القاهــرة  املرصيــة 

ــرايف يف  ــع الدميغ ــري الواق ــاوالت تغي ــة مح ــة ملواجه والعربي

ســوريا وأهميــة اســتعادة الــدور العــريب كحاضنــة للقضيــة 

ــورية. الس

ــب  ــارات والتدري ــات واالستش ــارايب للدراس ــز الف ــم مرك نظ

يف املنتــدى الثقــايف املــرصي بالعاصمــة القاهــرة نــدوة 

تحــت عنــوان “التغــري الدميغــرايف يف ســوريا ووحــدة الدولــة 

الوطنيــة: األبعــاد، التداعيــات، وســبل املواجهــة”.

ــدوة املتحــدث الرســمي باســم األمــني العــام  وشــارك يف الن

ــب   ــدي، إىل جان ــار جــامل رش للجامعــة العربيــة، املستش

رئيســة الهيئــة التنفيذيــة ملجلــس ســوريا الدميقراطيــة، 

إلهــام أحمــد، ورئيــس مركــز الفــارايب الدكتــور مدحــت 

ــي  ــان رام ــوق اإلنس ــوري لحق ــد الس ــر املرص ــامد، ومدي ح

ســابقني  ودبلوماســيني  لســفراء  إضافــة  الرحمــن،  عبــد 

ــة  ــن، فضــالً عــن رؤســاء مؤسســات بحثي ــاط متقاعدي وطب

وحقوقيــة ودكاتــرة الجامعــة وصحفيــني.

 /6/ عــىل   االتفــاق  إىل  النــدوة  يف  املشــاركون  وخلــص 

التغيــري  علميــات  ملواجهــة  عمــل  كخارطــة  توصيــات 

ســوريا. يف  الدميغــرايف 

أوالً: الدعــوة إىل إطــالق حــوار ســوري – ســوري لبحــث 

ــة  ــة جامع ــت مظل ــون تح ــىل أن يك ــة ع ــدة الوطني األجن

ــة. ــدول العربي ال

العــريب  الــدور  اســتعادة  أهميــة  عــىل  التأكيــد  ثانيــا: 

الدولــة  لوحــدة  وداعــامً  الســورية،  للقضيــة  كحاضنــة 

الســورية. الوطنيــة 

ــة  ــورية والعربي ــود الس ــة الجه ــر كاف ــة تضاف ــا: أهمي ثالث

ملواجهــة محــاوالت تغيــري الواقــع الدميغــراىف الســوري.

رابعــا: الدعــوة إىل التأكيــد عــىل ثبــات مبــدأ الدولــة الوطنية 

الســورية، مــع أهميــة الحفــاظ عــىل خصوصيــة املعتقــدات 

الدينيــة والعرقيــة، وحــق التمثيــل الســيايس للجميــع وفقــاً 

ملبــدأ املســاواة والعدالــة السياســية.

ــة  ــوات األجنبي ــة الق ــل كاف ــة رحي ــة برع ــا: املطالب خامس

مــن األرايض الســورية.

سادســا: إطــالق حملــة عالقــات عامــة دوليــة ملجلس ســوريا 

الدميقراطىــة ملعالجــة و مواجهــة الخطابــات املغلوطــة التــي 

ــس وربطــه بالخــارج، ووضــع  تحــاول تشــويه صــورة املجل

وأهدافــه  املجلــس  لتوجهــات  واضــح  إعالمــي  خطــاب 

ــة الســورية. الوطني

الجامعة العربية يف صف وحدة األرايض السورية

وجــاء يف  كلمــة جامعــة الــدول العربيــة التــي ألقاهــا 

املستشــار جــامل رشــدي، املتحــدث الرســمي باســم األمــني 

الســوري  “النظــام  إن  العربيــة،  الــدول  لجامعــة  العــام 

مســؤول عــن التغيــري الدميغــرايف بشــكل كبــري، حيــث أصبــح 

نصــف ســكان ســوريا الجئــني والهــدف ليــس عشــوايئ عــىل 

ــان  ــرتيك ميارس ــراين وال ــام اإلي ــا أن النظ ــه، مضيًف ــد وصف ح

سياســة ممنهجــة  لتغيــري الرتكيبــة الســكانية والتــي ســوف 

ــاء  ــد انته ــى بع ــل حت ــدى الطوي ــىل امل ــري ع ــا تأث ــون له يك

ــرب. الح

ولفــت املتحــدث باســم األمــني العــام إىل أن “املــرشق العريب 

يتكــون مــن مكونــات طائفيــة وعرقيــة مختلفــة وهــذا 

الــرصاع الداخــيل الــذي شــهده عــرب التاريــخ بســبب أنواعــاً 

ــدث يف  ــذي يح ــري ال ــة، وأن التغ ــريات الدميغرافي ــن التغي م

ســوريا كبــري ليــس لســوريا بــل للمــرشق العــريب”.

وأكــد أن “األزمــة الســورية هــي مــن أكــرب األزمــات وهــي 

ــق  ــاين املناط ــث  تع ــية، حي ــت منس ــة أصبح ــف أزم لألس

ــة  ــة طاحن ــا النظــام مــن أزمــة اقتصادي ــي يســيطر عليه الت

ــهولة  ــك يف س ــا نش ــه يجعلن ــب ألن ــي القل ــذا يشء يدم وه

ــا”. ــوريا لوضعه ــودة س ع

ــدويل،  ــون ال ــتاذ القان ــايش، أس ــار غب ــور مخت وتطــرق الدكت

ــارايب، إىل  ــز الف ــا ملرك ــة العلي ــة العلمي ــام للهيئ ــني الع واألم

قضيــة التغيــري الدميغــراىف ىف ســوريا مــن منظــور آخــر، 

قائــاًل إن القضيــة مــن أعمــق القضايــا عــىل النطــاق الــدويل 

ــي. واإلقليم

وأكــد أســتاذ القانــون أن “أربــع  دول إىل جانــب تنظيــامت 

ــىل رأس  ــرايف، وع ــري الدميغ ــات التغي ــارس عملي ــة، مت محلي

ــا ثــم  مــن يقــوم بهــذا التغيــري ألســباب سياســية هــي تركي

ــيا،  ــا روس ــن بعده ــأيت م ــا ي ــران، ورمب ــا إي ــن بعده ــأيت م ي

ثــم داعــش أو بعــض املنظــامت كالجيــش الســوري الحــر”.

التغيــري الدميغــرايف معلــوم أســبابه  وأوضــح غبــايش أن 

ــث أن  ــا، حي ــي ذكرناه ــدول الت ــارات لل ــني اإلش ــة ب وخاص

ــق،  ــض املناط ــة بع ــري هوي ــل تغي ــرايف ميث ــري الدميوغ التغي

هــذا  يف  الدوليــة  األطــراف  بعــض  تدخــل  إىل  مشــرياً 

املوضــوع، وان عمليــة التطبيــع يف ســوريا يــراد منــه ذلــك”.

وىف مداخلــة عــرب “زووم” أشــارت رئيســة الهيئــة التنفيذيــة 

ملجلــس ســوريا الدميقراطيــة إلهــام أحمــد، إىل األبعــاد 

وبدورهــا  الدميغــرايف،  للتغيــري  السياســية  والتداعيــات 

التغيــري  عمليــة  ىف  املتورطــة  األطــراف  عــن  كشــفت 

الدميغــرايف.

الســورية  االرايض  وحــدة  عــىل  أحمــد  إلهــام  وأكــدت 

ــة  ــاظ عــىل خصوصي ــة الحف ــع أهمي ــة، م ــا الجامع وهويته

ــياىس،  ــل الس ــق التمثي ــة، وح ــة والعرقي ــدات الديني املعتق

للجميــع وفًقــا ملبــدأ املســاواة والعدالــة السياســية.

وتناولــت ممثلــة مجلــس ســوريا الدميقراطيــة يف مــرص، ليىل 

مــوىس، قضيــة الجهــود ملنــع عمليــة التغيــري الدميغــرايف، وان 

ــة والســيادة  ــاظ عــىل الجغرافي الهــدف األســايس هــو الحف

الســورية، وأن بنيــة النظــم  شــديدة املركزيــة ليــس لديهــا 

أي مشــكلة يف التخــيل عــن الدميغرافيــة الســورية.

ــل يف  ــأن الح ــني ب ــوريني مؤمن ــوىس” أن الس ــت “م  وأوضح

ســوريا يتــم عــرب الحــوار الســوري، ولكنهــم يفتقــدون 

القــدرة عــىل االســتقاللية، مؤكــدة أن حــل األزمــة الســورية 

هــو حــل ســيايس وليــس حــاًل عســكريًا، باإلضافــة إىل اإلميــان 

ــة. ــدول العربي ــدور جامعــة ال ب
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محليــات

اختتام فعاليات معرض التكنولوجيا األول يف قامشلو

ــة  ــلو  يف صال ــا األول يف قامش ــرض التكنولوجي ــح مع افتت

زانــا مبشــاركة 24 رشكــة ومبدعــاً محليــاً مــن شــامل ورشق 

ســوريا تحــت عنــوان "ملواكبــة التطــور"، ويتكــون مــن 24 

ــف  ــة والهوات ــا األدوات التكنولوجي ــت فيه ــاً، عرض جناح

إىل  باإلضافــة  بأنواعهــا،  اللوحيــة  واألجهــزة  الذكيــة 

ــا. ــة روج آف ــالب جامع ــاريع ط مش

واســتمر املعــرض يف يومــه الثــاين وســط حضــور ملفــت، 

بربامــج وفعاليــات متنوعــة، كجلســات حــوار ومحــارضات 

ومســابقات وجوائــز، باإلضافــة إىل فقــرات فنيــة.

"املحفظــة  بعنــوان  حــوار  جلســة  املعــرض  وتخلــل 

ــة  ــة املحفظ ــول أهمي ــا ح ــاش فيه ــة"، دار النق اإللكرتوني

ــاة.  ــة وفوائدهــا يف الحي ــة اإللكرتوني ــة واألنظم اإللكرتوني

كــام تــم إلقــاء محــارضة مــن قبــل مجموعــة طــالب مــن 

قســم كليــة امليكاترونيــك يف جامعــة روج آفــا حــول أهــم 

الصعوبــات التــي يواجههــا الطــالب يف مشــاريعهم وســبل 

ــرى  ــة أخ ــا جلس ــات، تلته ــاب والتحدي ــذه الصع ــل ه ح

بعنــوان الــذكاء االصطناعــي، ســلط الضــوء فيهــا عــىل دور 

ــاة. ــي يف الحي ــذكاء االصطناع ــا وال التكنولوجي

 ، Rcell ــرض ــة للمع ــة املنظم ــت الرشك ــام كرم ويف الخت

جميــع مــن شــارك يف املعــرض مــن الــرشكات واألشــخاص 

ــاهمتهم يف  ــىل مس ــيل ع ــن الداخ ــوى األم ــني، وق املبدع

ــرض. إنجــاح املع

 اقيــم يف مدينــة الحســكة يــوم الســبت 28 كانــون الثــاين 

أعــامل املنتــدى الهنــديس الفنــي األول لشــامل ورشق 

ــة  ــدن إيكولوجي ــرى وم ــعار "ق ــت ش ــك تح ــوريا، وذل س

منظمــة عمرانيــاً" مبشــاركة 14٠ ممثــال/ ة عــن مؤسســات 

ــني. ــني واألكادميي ــة واملهندس اإلدارة الذاتي

 وناقــش املشــاركون يف املنتــدى  عــدة محــاور منهــا 

ــري البعــد الســيايس عــىل النظــام العمــراين والهندســة  تأث

الســكانية" ويديرهــا الدكتــور والرئيــس املشــرتك ملنســقية 

ــى. ــه مصطف ــد اإلل ــوريا، عب ــامل ورشق س ــات ش جامع

ــة محــاور رئيســة، املحــور  ــت الجلســة أيضــاً ثالث وتضمن

ــة الســورية تجــاه املنطقــة،  ــوان "سياســة الدول األول بعن

ــة  ــق مبلكي ــام يتعل ــتثنائية في ــني االس ــات والقوان الترشيع

وألقــاه  للعقــارات"  والبيــع  الــرشاء  وآليــة  العقــارات 

الدكتــور يف القانــون الــدويل ـ مركــز الفــرات، فاضــل 

ــد. محم

وأشــار فاضــل محمــد: "إن املشــكلة العقاريــة وانتهــاكات 

ــدة يف ســوريا، وهــي ليســت  ــة ليســت جدي حــق امللكي

ــر  ــذ أك ــالد من ــف بالب ــي تعص ــرب الت ــة الح ــط نتيج فق

مــن عــرش ســنوات، إمنــا جــدور هــذه املشــكلة تعــود إىل 

الخمســينات مــن القــرن املــايض، حيــث صــدرت العديــد 

ــة  ــة والقــرارات اإلداري ــني واملراســيم الترشيعي مــن القوان

التــي حرمــت الســوري مــن حــق التملــك أحيانــاً، وقيــدت 

مــن ســلطات املالــك عــىل ملكــه أحيانــاً أخــرى، وخاصــة 

تلــك الترشيعــات العقاريــة التــي تــرر منهــا، وبالدرجــة 

األوىل ســكان مناطــق شــامل ورشق ســوريا."

الترشيــع  تطــور  تاريــخ  دراســة  عنــد  أنــه  وأوضــح، 

العقــاري يف ســوريا الحديثــة مــن املمكــن تقســيم مراحــل 

تطــوره إىل مرحلتــني أساســيتني، املرحلــة األوىل، تبــدأ مــن 

ــدار  ــخ إص ــام 1٩2٠ إىل تاري ــورية يف ع ــة الس والدة الدول

القانــون املــدين الســوري يف عــام 1٩4٩ أي فعليــاً مرحلــة 

االنتــداب الفرنــي، ويف هــذه الفــرتة تــم إصــدار الترشيــع 

ــوض  ــن املف ــادر ع ــرار 333٩ الص ــوري "الق ــاري الس العق

الســامي الفرنــي" ونظــام الســجل العقــاري وانتهــت 

ــام 1٩4٩. ــدين الســوري يف ع ــون امل بإصــدار القان

ــا  ــد ليومن ــام 1٩٥٠ ومتت ــاً ع ــدأت فعلي ــة ب ــة الثاني املرحل

العســكرية  االنقالبــات  فــرتة  مــن  ابتــداء  أي  هــذا، 

واالســتقالل إىل الحــرب الســورية الحاليــة، ومــرورا بفــرتة 

الوحــدة مــع مــرص، واســتالم البعــث للســلطة يف ســوريا، 

يف هــذه الفــرتة بــدأت تظهــر النزعــة القوميــة والتوجهــات 

االشــرتاكية يف السياســة والدســاتري التــي رأت النــور يف 

تلــك الفــرتة، حيــث جعلــت مــن حــق امللكيــة عنــرصاً مــن 

عنــارص الــروة القوميــة، األمــر الــذي أثــر عــىل السياســة 

العقاريــة  الترشيعيــة يف ســوريا وخاصــة الترشيعــات 

ــا". منه

ومــن ثــم انتقلــت الجلســة للمحــور الثــاين بعنــوان 

ــة  ــري يف الهندســة الســكانية والدميوغرافي ــات التغي "عملي

يف املناطــق املحتلــة" لتلقيــه املهندســة العمرانيــة وعضــوة 

ــني. ــان حس ــة نورش ــية املجتمعي ــز الدبلوماس مرك

ــح التغــري  ــات مصطل ــه ب وأشــارت نورشــان حســني إىل أن

الدميغــرايف واضحــاً للعلــن، فالدميغرافيــة يشء مهــم يف 

الحيــاة ولكــن عندمــا تتغــري يتشــكل معــه الحقــد، وبالتايل 

تنتــج معــه الحــرب فأكــر الشــعوب التــي عاشــت التغيــري 

الدميغــرايف هــي شــعوب الــرشق األوســط والشــعب 

الكــردي خاصــة حيــث تعــرض الكــرد إلبــادات عــدة، 

ــباب الرئيســة  ــاء فاألس ــاء والفن ــني البق ــاً ب ــوا رصاع وعاش

التــي خلقــت التغيــري الدميغــرايف هــي نظــام الدولــة 

القوميــة الســائد يف املنطقــة، وهــذا يعــد خــارج طبيعــة 

املجتمــع، فــال نســتطع القــول إن هــذه البقعــة الجغرافيــة 

يعيــش عليهــا مكــون واحــد، ففــي قانــون الطبيعيــة 

هنــاك املئــات مــن املكونــات عاشــت وتتعايــش مــع 

ــة". ــود قدمي ــذ عه ــض من ــا البع بعضه

ــوع ثقــايف تعيشــه  ــاك تن وأضافــت نورشــان حســني:" هن

جميــع الشــعوب مــع بعضهــا البعــض ولكــن الدولــة 

ــاً متجانســاً وهــو مــن  ــد أن تشــكل مجتمع ــة تري القومي

أخطــر األنظمــة التــي يريــد نظــام الدولــة القوميــة 

ــا ". ــش معه ــرة ونتعاي ــكلة خط ــذه مش ــه، وه تطبيق

وأشــارت نورشــان حســني إىل سياســات الــدول التــي 

وقالــت:  ســوريا  يف  الدميغــرايف  التغيــري  يف  ســاهمت 

دميغرافيــاً  تغيــرياً  يلحــق  أن  أراد  الســوري  "النظــام 

باملنطقــة مــن خــالل الحــرب والقذائــف التــي اســتخدمها 

ــع  ــكنية ووض ــة الس ــري الرتكيب ــوريني وأراد تغي ــد الس ض

بدالهــا املكــون الســنة، والطــرف اآلخــر هــو إيــران تحــت 

ــرية  ــة كب ــه رشاء جغرافي إطــار الهــالل الشــيعي و محاولت

ــك املناطــق وخاصــة عــىل الحــدود  وضــم الشــيعة يف تل

ــة  ــة الرتكي ــر الدول ــرف آخ ــن ط ــة، وم ــورية -اللبناني الس

ــري  ــة وإجــراء تغي ــد إنشــاءه يف املناطــق املحتل ــي تري الت

دميغــرايف يف املنطقــة وخاصــة منــذ احتــالل عفريــن ورسي 

ــس". ــق جرابل ــه ومناط كاني

مشــرية إىل أن "هنــاك سياســة تــدار إلبــادة الكــرد و كافــة 

املكونــات املؤمنــة بالنظــام الالمركــزي وإجالئهــم، وتوطــني 

ــي  ــه، واملســتوطنات الت ــة رسي كاني ــة يف منطق 4٠٠ عائل

تشــكلت بدعــم قطــري وتــريك وفلســطيني".

الطــراز  بتغيــري  يقــوم  الــرتيك  بــأن االحتــالل  مؤكــدة 

العمــراين أيضــاً كاملســاجد التــي تبنــى يف املناطــق املحتلــة 

ــة  ــم يكــون باللغ ــامين، والتعلي وتكــون عــىل الطــراز العث

الرتكيــة وهــذا يعــد أخطــر مــا واجهتــه األزمــة الســورية، 

ــذا". ــن ه ــرصه ع ــض ب ــدويل يغ ــع ال واملجتم

كــام لفتــت نورشــان حســني إىل بعــض الحلــول والتوصيات 

ــت:  ــة وقال ــرايف يف املنطق ــري الدميغ ــكلة التغي ــل مش لح

“يجــب عــىل األمــم املتحــدة واملجتمــع الــدويل أن يخرجوا 

عــن صمتهــم حيــال هــذه االنتهــاكات واملســتوطنات التي 

أنشــأتها تركيــا، وتشــكيل لجنــة أمميــة للحــد مــن الهجــرة، 

ــق  ــني يف املناط ــادة النازح ــىل إع ــل ع ــة إىل العم باإلضاف

ــر مشــاريع  ــة أمميــة ودوليــة وتطوي ــة تحــت مظل املحتل

مــن قبــل املجتمــع الــدويل إلعــادة إعــامر املناطــق التــي 

تعرضــت للدمــار ولســهولة عــودة الســكان إىل أراضيهــم".

ــون بـــ  ــث املعن ــت الجلســة للمحــور الثال ــم انتقل مــن ث

"املســتوطنات واملخيــامت يف شــامل ورشق ســوريا" ألقــاه 

الدكتــور يف القانــون الــدويل ـ والرئيــس املشــرتك لجامعــة 

الــرشق، حســن العيــى.

وأشــار حســن العيــى "عندمــا تكــون هنــاك أزمــات 

سياســية تكــون هنــاك مخيــامت لالجئــني وعندمــا يكــون 

الــيء مؤقتــاً فلــن يكــون هنــاك تخطيــط وتأثرياتــه 

ــاه،  ــة واملي ــىل الزراع ــاري وع ــىل اإلرث الحض ــتكون ع س

فمثــالً املخيــامت التــي تبنــى يف عفريــن تبنــى عــىل 

حســاب قطــع األشــجار وهــذا يؤثــر عــىل األرض والرتبــة 

ــل". ــدى الطوي ــىل امل ــة ع والبيئ

ومــن ثــم اختتمــت الجلســة بالنقاشــات حيــث تضمنــت 

النقاشــات "إن سياســة الدولــة القوميــة واتباعهــا لسياســة 

ــاكل، وإن  ــذه املش ــايس يف ه ــبب األس ــو الس ــة ه عنرصي

ــذه  ــع ه ــل لجمي ــو الح ــة ه ــة الدميقراطي ــرشوع األم م

ــة ". ــات العالق األزم

ــاركون  ــرج املش ــني وخ ــني متتالي ــدى ليوم ــتمر املنت  واس

بجملــة مــن التوصيــات الهامــة املتعلقــة بالبنــاء والعمران 

االيكولوجــي. 

 املنتدى الهنديس الفني األول لشــامل ورشق ســوريا
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أن  إىل  أردوغــان  طيــب  رجــب  الــرتيك  الرئيــس  ملّــح 

االنتخابــات الرئاســية والنيابيــة ســتجري يف 14 أيار/مايــو 

عقــب انتهــاء شــهر رمضــان، خــالل اجتــامع لنــواب مــن 

ــة. ــة والتنمي ــزب العدال ح

العــام يف 23 آذار/مــارس  ويبــدأ شــهر رمضــان هــذا 

نيســان/أبريل.  21 يف  وينتهــي 

رئيســاً   ،2٠23 النتخابــات  املرّشــح  أردوغــان،  أصبــح 

للــوزراء يف تركيــا يف العــام 2٠٠3، قبــل أن يعــّدل الدســتور 

ويصبــح "رئيســاً" ُمنتخبــاً باالقــرتاع العــام يف العــام 2٠14.

ــا العــودة إىل النظــام الربملــاين يف  وأعلنــت املعارضــة نيته

حــال الفــوز، وانضــوت يف تحالــف "طاولــة الســتة" الــذي 

يضــم ســتة أحــزاب تركيــة تســعى لقطــع طريــق الرئاســة 

أمــام أردوغــان.

ويهــدف الرئيــس الــرتيك رجــب طيــب أردوغــان إىل متديــد 

ــة  ــات املرتقب ــاً يف االنتخاب ــذ 2٠ عام ــتمر من ــه املس حكم

التــي متثّــل التحــدي األبــرز يف تاريخــه الســيايس.

رجــب طيــب أردوغــان: "تحــول اســتبدادي" للرئيــس 

الــرتيك - الفايننشــال تاميــز

ــا،  ــود تركي ــن يق ــط م ــات فق ــك االنتخاب ــرر تل ــن تق ول

ولكنهــا ســتقرر أيضــاً كيــف تُحكــم البــالد، وإىل أيــن 

يتجــه اقتصادهــا، ومــا هــو الــدور الــذي قــد تلعبــه 

لتهدئــة الــرصاع يف أوكرانيــا والــرشق األوســط.

أســس  أن  منــذ  لرتكيــا  زعيــم  أقــوى  أردوغــان  يعــد 

ــة  ــة الحديث ــة الرتكي ــورك الجمهوري ــامل أتات ــى ك مصطف

قبــل قــرن مــن الزمــان. وعمــل أردوغــان وحــزب العدالــة 

والتنميــة اإلســالمي الــذي يتزعمــه عــىل إبعــاد تركيــا عــن 

ــامين. ــورك العل ــط أتات مخط

ــواه  ــت أف ــان كمم ــة أردوغ ــدون إن حكوم ــول منتق ويق

املعارضــة، وقوضــت الحقــوق، وأخضعــت النظــام القضايئ 

لنفوذهــا، وهــي االتهامــات التــي ينفيهــا املســؤولون 

الذيــن يقولــون إن الحكومــة وفــرت الحاميــة للمواطنــني 

ــا يف  ــبوقة، مب ــري املس ــة غ ــدات األمني ــة التهدي يف مواجه

ــام 2٠16. ــلة يف ع ــالب الفاش ــة االنق ــك محاول ذل

وأدى قــرب أردوغــان مــن الرئيــس الــرويس فالدميــري بوتــني 

إىل تشــكيك املنتقديــن يف التــزام تركيــا تجــاه حلــف الناتــو

ويقــول اقتصاديــون إن دعــوات أردوغــان لتطبيــق أســعار 

فائــدة منخفضــة أدت إىل ارتفــاع التضخــم إىل أعــىل 

مســتوى لــه يف 24 عامــاً، ليصــل إىل 8٥باملئــة العــام 

ــة إىل ُعــرش قيمتهــا  ــرية الرتكي املــايض، كــام انخفضــت الل

ــايض. ــد امل ــالل العق ــدوالر خ ــل ال مقاب

ــك  ــتقالل البن ــتعادة اس ــة باس ــزاب املعارض ــدت أح وتعه

ــتور  ــع دس ــة، ووض ــة الربملاني ــادة الحكوم ــزي، وإع املرك

ــرتز. ــب روي ــون، بحس ــيادة القان ــرس س ــد يك جدي

استعراض القوة العسكرية

قوتهــا  تركيــا  اســتعرضت  أردوغــان،  حكــم  وتحــت 

ــع  ــنت أرب ــه - ش ــط وخارج ــرشق األوس ــكرية يف ال العس

عمليــات توغــل يف ســوريا، وشــنت هجومــاً عىل املســلحني 

األكــراد داخــل العــراق، وأرســلت دعــامً عســكرياً إىل ليبيــا 

ــان. وأذربيج

املواجهــات  مــن  سلســلة  يف  أيضــاً  تركيــا  ودخلــت 

العربيــة  واإلمــارات  الســعودية،  مــع  الدبلوماســية 

املتحــدة، وإرسائيــل، فضــالً عــن الدخــول يف مواجهــة مــع 

ــر  ــرشق البح ــة ل ــدود البحري ــول الح ــربص ح ــان وق اليون

ــني  ــل عام ــتها قب ــري سياس ــل أن تغ ــط، قب ــض املتوس األبي

وتســعى إىل التقــارب مــع بعــض منافســيها. 

ــرض  ــية إىل ف ــة روس ــات جوي ــان لدفاع وأدى رشاء أردوغ

األســلحة  صناعــة  عــىل  عقوبــات  املتحــدة  الواليــات 

ــري  ــرويس فالدمي ــس ال ــن الرئي ــه م ــام أدى قرب ــة، ك الرتكي

بوتــني إىل تشــكيك املنتقديــن يف التــزام تركيــا تجــاه حلــف 

الناتــو . وأثــارت اعرتاضــات أنقــرة عــىل طلبــات عضويــة 

ــرات  ــض التوت ــدا بع ــويد وفنلن ــن الس ــة م ــو املقدم النات

أيضــاً.

ــا  ــاء إىل أن تركي ــرتز لألنب ــة روي ــارت وكال ــك، أش ــع ذل وم

ــة،  ــح األوكراني ــة لصــادرات القم توســطت أيضــاً يف صفق

وهــو مــا يؤكــد الــدور املحتمــل الــذي لعبــه أردوغــان يف 

ــة. ــاء الحــرب األوكراني ــة إلنه الجهــود املبذول

ماذا لو خر أردوغان االنتخابات؟

إذا خــر أردوغــان االنتخابــات، فمــن غــري الواضــح مــا إذا 

كان خليفتــه ســيكون قــادراً عــىل أن يلعــب نفــس الــدور 

ــاً عــىل املــرح العاملــي - وهــي  ــه هــو حالي ــذي يلعب ال

ــا أردوغــان يف  ــي مــن املرجــح أن يؤكــد عليه النقطــة الت

الحملــة االنتخابيــة.

بارتفــاع  أردوغــان  حكــم  مــن  عقديــن  أول  واتســم 

معــدالت النمــو االقتصــادي، لكــن الســنوات العــرش 

املاضيــة شــهدت تراجعــاً يف االزدهــار، وهــو مــا يؤثــر عــىل 

ــني. ــني الناخب ــعبيته ب ش

ــو  ــه ه ــذي يتزعم ــة ال ــة والتنمي ــزب العدال ــزال ح وال ي

ــوة  ــل ق ــح أن يظ ــن املرج ــالد، وم ــوى يف الب ــزب األق الح

كبــرية يف الربملــان، لكــن اســتطالعات الــرأي تظهــر أن 

املحتملــني  املرشــحني  بعــض  عــن  يتخلــف  أردوغــان 

للرئاســة مــن صفــوف املعارضــة.

ويــدرك أردوغــان جيــداً أن ارتفــاع تكاليــف املعيشــة يهدد 

ــة  ــن مضاعف ــن ع ــك أعل ــه، لذل ــادة انتخاب ــامالت إع احت

الحــد األدىن لألجــور ضمــن حزمــة مــن اإلجــراءات التــي 

ستســمح أيضــا ألكــر مــن مليــوين عامــل بالتقاعــد مبكــرا.

وعود املعارضة

تحالــف حزبــا املعارضــة الرئيســيان - حــزب الشــعب 

الجمهــوري العلــامين، وحــزب الخــري القومــي - مــع أربعــة 

ــأنه أن يعكــس  ــن ش ــج م ــار برنام ــر، يف إط أحــزاب أصغ

ــان. ــد مــن سياســات أردوغ العدي

للبنــك  االســتقالل  بإعــادة  األحــزاب  وتعهــدت هــذه 

ــري  ــة غ ــان االقتصادي ــات أردوغ ــس سياس ــزي، وعك املرك

التقليديــة. كــام تعهــدت بتفكيــك رئاســته التنفيذيــة 

الالجئــني  وإعــادة  الســابق،  الربملــاين  النظــام  وإعــادة 

بالدهــم. إىل  الســوريني 

ودعــم أردوغــان الجهــود الفاشــلة لإلطاحــة بالرئيــس 

الســوري بشــار األســد، بينــام تســتضيف تركيــا أكــر مــن 

ــم  ــب به ــري مرح ــوا غ ــوري، أصبح ــئ س ــون الج 3.6 ملي

بشــكل متزايــد يف ظــل املصاعــب االقتصاديــة التــي تعــاين 

ــا. منهــا تركي

وكــرر أردوغــان مؤخــراً دعــوات املعارضــة للتقــارب مــع 

دمشــق، وتحــدث عــن إعــادة بعــض الالجئــني، عــىل 

الرغــم مــن أن الرئيــس واملعارضــة مل يحــددا كيــف ميكــن 

ــان. ــك بأم أن يحــدث ذل

ويســعى التحالــف الســدايس إىل صياغــة برنامــج موحــد، 

ــى اآلن عــىل مرشــح محــدد ملنافســة  ــق حت ــه مل يتف لكن

أردوغــان عــىل مقعــد الرئاســة.

ويُنظــر إىل زعيــم حــزب الشــعب الجمهــوري، كــامل 

قلجــدار أوغلــو، عــىل أنــه منافــس ضعيــف. وُحكــم عــىل 

منافــس آخــر، وهــو عمــدة حــزب الشــعب الجمهــوري يف 

إســطنبول، بالســجن والحظــر الســيايس يف ديســمرب/كانون 

األول املــايض بتهمــة إهانــة مســؤويل االنتخابــات - وهــي 

االتهامــات التــي يطعــن عليهــا.

يف غضــون ذلــك، تنظــر املحكمــة العليــا يف تركيــا يف قضيــة 

حظــر ثالــث أكــرب حــزب برملــاين، وهــو حــزب الشــعوب 

الدميقراطــي وجمــدت بعــض حســاباته. واعتقــل الزعيــم 

الســابق لحــزب الشــعوب الدميقراطــي، صــالح الديــن 

دمريتــاش، يف الســجن منــذ عــام 2٠16 بتهمــة إهانــة 

ــس. الرئي

ومبجــرد أن تبــدأ الحمــالت االنتخابيــة، قــد تجــد أحــزاب 

ففــي  رســالتها.  إيصــال  يف  أكــرب  صعوبــة  املعارضــة 

أحــزاب  وجــدت   ،2٠18 لعــام  الرئاســية  االنتخابــات 

ــت  ــىل بعــض الوق ــرية للحصــول ع ــة كب املعارضــة صعوب

عــرب القنــوات التلفزيونيــة الرتكيــة التــي تدعــم أردوغــان 

ــدة. بش

يف  ملرشــحه  املعارضــة  تحالــف  اختيــار  يكــون  وقــد 

االنتخابــات حاســامً يف فــرص الفــوز، لكــن هنــاك عوامــل 

أخــرى ســتلعب دوراً مهــامً، مبــا يف ذلــك احتــامالت كبــح 

ــم. ــامح التضخ ج

ــس  ــع الرئي ــة م ــد قم ــة عق ــان إمكاني ــرح أردوغ ــد ط لق

ــة يف  ــوة أوىل محتمل ــي خط ــد، وه ــار األس ــوري بش الس

املناقشــات حــول مســتقبل الالجئــني. ويف الوقــت نفســه، 

حــذرت أنقــرة منــذ أشــهر مــن أنهــا تســتعد لشــن هجــوم 

جديــد عــىل شــامل ســوريا يســتهدف املقاتلــني األكــراد - 

مــام قــد يعــزز فــرص أردوغــان.

االنتخابات الرتكية 2023 ... أردوغان و املعارضة وفرص الفوز

تقرير يكشف تزويد الفصائل التابعة لرتكيا خاليا داعش باألسلحة

ــدة  ــلحة عائ ــايب اســتخدم أس ــش اإلره ــم داع ــد أن تنظي ــر جدي ــف تقري كش

ملــا يســمى بالجيــش الســوري التابــع لرتكيــا خــالل عملياتــه األخــرية يف شــامل 

ــزاع  ــليح الن ــاث تس ــة أبح ــا منظم ــي جمعته ــة الت ــاً لألدل ــوريا, وفق ورشق س

.)CAR(

ــي  ــة )~(الت ــد الصــادر عــن منظمــة CAR عــىل العالم ــر الجدي ــز التقري ورك

ــخ  ــات الصواري ــة وقاذف ــع الرشاش ــادق واملداف ــىل البن ــا ع ــور عليه ــم العث ت

التــي اســتخدمها أعضــاء تنظيــم داعــش أثنــاء محــاوالت الهــروب مــن مراكــز 

االحتجــاز يف شــامل ورشق ســوريا, والعالمــة )~( املحفــورة عــىل األســلحة 

ــز  ــكل لتميي ــوري بش ــي الس ــش الوطن ــمى بالجي ــا يس ــاء م ــتخدمها أعض يس

أســلحته, وكانــت واضحــة عــىل األســلحة التــي كانــت يف أيــدي أعضــاء خاليــا 

داعــش.

وأشــارت املنظمــة يف تقريرهــا إىل أن هــذه العالمــة هــي أوضــح دليــل حتــى 

اآلن عــىل أن تنظيــم داعــش تلقــى دعــامً ماديــاً مــن الجيــش الوطنــي الســوري 

التابــع لرتكيــا.

وكان هجــوم التنظيــم يف كانــون الثــاين  2٠22 عــىل ســجن غويــران بالحســكة, 

ــم  ــر، أكــرب هجــوم لتنظي ــواردة يف التقري ــه األســلحة ال ــذي اســتخدمت في وال

داعــش منــذ أن فقــد ســيطرته املبــارشة عــىل األرايض يف ســوريا, فخــالل رصاع 

ــا ال يقــل  ــام الســتعادة الســيطرة عــىل الســجن استشــهد م اســتمر عــرشة أي

عــن 121 مقاتــالً مــن قــوات ســوريا الدميقراطيــة وخمســة مدنيــني وقتــل 374 

مــن مقاتــيل داعــش, كــام تــم االســتيالء عــىل أســلحة أخــرى مــن خاليــا داعــش 

التــي كانــت تخطــط لشــن هجــامت يف أماكــن أخــرى.

ــل األمــم  ــا اتهامــات مــن قب ــع لرتكي ــي الســوري التاب ــش الوطن ويواجــه الجي

ــون  ــوق اإلنســان والقان ــاكات ال تعــد وال تحــى لحق ــكاب انته املتحــدة بارت

اإلنســاين الــدويل, مــن قتــل املدنيــني واغتصابهــم وتعذيبهــم والتــي غالبــاً مــا 

تســتهدف الكــرد واأليزيديــني, كــام قــام عنــارصه باغتيــال السياســية الكرديــة 

ــا.  ــل بجثته ــف( والتمثي ــن خل الســورية )هفري

ــا ال  ــا إىل أن م ــات روجاف ــز معلوم ــن مرك ــادرة ع ــر الص ــارت التقاري ــام أش ك

يقــل عــن 8٠ مــن أعضــاء داعــش الســابقني يتــم إيواؤهــم يف صفــوف الجيــش 

الوطنــي الســوري ومــن ضمنهــم قــادة كبــار, وعندمــا فرضــت وزارة الخزانــة 

ــي  ــش الوطن ــع للجي ــة التاب ــرار الرشقي ــل أح ــىل فصي ــات ع ــة عقوب األمريكي

ــل  ــواء الفصي ــوزارة إىل إي ــم الحــرب، أشــارت ال ــه مجموعــة مــن جرائ الرتكاب

ألعضــاء داعــش الســابقني.

وقــام بعــض الباحثــني يف ســوريا قــد باإلبــالغ عــن الروابــط القامئــة بــني بعــض 

ــن  ــش, وم ــم داع ــلحة لتنظي ــريب أس ــوري ومه ــي الس ــش الوطن ــل الجي فصائ

املرجــح أن يثــري هــذا التقريــر الجديــد املدعــوم بأدلــة قويــة عــىل إمــدادات 

ــة  ــدى وطبيع ــق يف م ــوات للتحقي ــن الدع ــد م ــش املزي ــا داع األســلحة لخالي

الروابــط بــني الجيــش الوطنــي الســوري وتنظيــم داعــش اإلرهــايب، وبــني قيــادة 

الجيــش الوطنــي وأجهــزة املخابــرات الرتكيــة.
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Kobanê  ji serkeftina dîrokî ber bi avakirinê de 
BERXWEDAN DIDOME
Rast e, hebûna leşkerî� ya DAIŞ′ê, piştî� der-
beyeke giran li Kobanê xwar û dûre QSD′ê 
li Dêrazorê ew têk bir, bi dawî� bû. Lê ew bi 
şêweyê şaneyan belav bûne û gefan li ewle-
hiya herêmê dixwin. Lê belê xetereya wan ne 
mî�na berê ye.
Piştî� şerê wekaletê ku dewleta Tirk DAIŞ′ê 
erkdar kiribû û bi bin ket, lê ew ji salan ve 
şerekî� hovane li dijî� Bakur û Rojhilatê Sûriyê 
pêk tî�ne.
Dewleta Tirk a faşî�st her tiştî� ji bo derbekiri-
na î�stî�qrara herêmê bi bejahî� û asî�manî� pêk 
tî�ne, nexasim li dijî� Kobanê zêdetir dike. Ji ber 
ku Kobanê projeya dewleta Tirk a bi nûnerti-
ya DAIŞ′ê têk bir, li dijî� Kobanê kî�ndar e.
Berpirsên Tirk, di serî� de Erdogan di her 
axaftineke xwe de navê Kobanê bi bî�r dixin 
û gefan lê dixwin. Kobanê di dirêjahiya salên 
borî� de hate êrişkirin, nexasim di 2022′yan 
de bi dehan êriş û bombebaran hatin kirin û 
di encamê de bi dehan welatî� şehî�d û birî�n-
dar bûn, di nav de jî� zarok.Li hember vê şerê 
derûnî�, ragihandin, êrişên leşkerî� û gefên ro-
jane, çiqas qêrî�na dewleta Tirk a faşî�st hebe 
Kobanê bi şêniyên xwe li ser pêyan e, jiyanê 
didomî�ne, timayên dewleta Tirk têk dibe û 
ala berxwedanê bilind dike.

 hemû welatiyan zeviyên xwe cot kirin û li wan 
zeviyan genim, ceh, darên fistiq helebî� û hwd 
çandin.
Li kêleka wê jî� piştî� demeke kurt ji rizgarki-
rinê tevgerên bazirganî� û jinûveavakirinê pêk 
hatin. Wê yekê derfetên kar ji gelek kesan re 
peyda kirin û şênî� teşwî�qî� vegerê vejandina 
herêmê kirin.
Ruxmî� gelek faktorên siyasî� yên êrişa DAIŞ′ê li 
dijî� Kobanê, lê armanca wan a herî� girî�ng vala-
kirina herêmê ji şêniyên wê yên resen Kurdan 
bû. Ew yek jî� pêk nehat. Heta di dema şer de bi 
sedan kes li ser sî�nor man û di rewşên dijwar 
de li ber xwe didan. Yên din jî� şerê têkbirina 
DAIŞ′ê dikir. Piştî� rizgarkirinê tevgera vegerê 
çêbû, şênî� bi çend mehan vedigerî�n.
Di salên dawî�n de xebatên jinûveavakirinê ge-
lek tişt guherandin. Xebatên xizmetguzarî� ku 
Rêveberiya Xweser pêk anî�n, bi bandor bûn. 
Gavên rêveberiyê di aliyên rêxistinî� û xiz-
metguzariyê de yên mî�na aktî�fkirina saziyan, 
cihên stratejî�k, dibistan, nexweşxane, nuq-
teyên tibî�, akademî�syen û zanî�ngehan, rewş 
pir bi pêş xist.
Dibistan bi lez vebûn. Hejmara niha ya dibista-
nan 461 e. Ji wan 19 dibistan li nêzî� sî�norê Tir-
kiyeyê ne û zehmet e werin vekirin. Li kêleka 
wê di 2017′an de Zanî�ngeha Kobanê hate ve-
kirin. Gelek akademî� û peyman hatin vekirin 
ku mamoste, xwendekar û endamên saziyan û 
malbatên şehî�dan tê de perwerde bûn û der 
çûn.

Rêveberiya Xweser di vê dawiyê de ragihan-
dibû ku li Kobanê dest bi projeya avakirina 
nexweşxaneyeke giştî� kiriye. Dê di nexweşxa-
neyê de 180 text hebin û rûbera wê jî� 11 hezar 
metreçargoşe ye. Tê payî�n di sal û nî�vekê de bi 
dawî� be.
Da ku berxwedana Kobanê zindî� bimî�ne, be-
şeke biçûk ji bajêr ma, nehat paqijkirin, da ku 
bibe şahida şerê mezin û ew beş bû wek mu-
zexaneyekê.
Akademiyeke taybet bi navê “Şehî�d Şî�lan” hate 
vekirin û tê de kadroyên jin tên perwerdeki-
rin, her wiha gelek saziyên taybet ên jinan ha-
tin vekirin.
Ji bo werzî�ş û ciwanan gelek klubên werzî�şê 
hatin avakirin, bi dehan turnuva hatin lidarxis-
tin. Niha jî� yarî�geheke mezin ji bo turnuva û 
çalakiyên werzî�şê tê avakirin.
Têkildarî� hunerê jî�, piranî� komên şano, dî�lan, 
stran, lêdan û wênexêziyê hatin perwerde-
kirin û der çûn. Ji wê zêdetir şaxeke Komî�na 
Filmê ya Rojava li Kobanê hate vekirin. Wê 
komî�nê gelek fî�lm kişandin. Fî�lma herî� navdar 
jî� wêneya berxwedana Kobanê û fî�lmeke din 
jî� li ser berxwedana Sorê Amedê ya li Bakurê 
Kurdistanê kişand.
Rêveberiya Xweser li Kobanê bi hezarzn dar li 
navend û gundewarên wê çandin û hî�na xebat 
di vê çarçoveyê de dewam dike.
Ne gefên ji li dijî� bajar bûya, rêveberî� û şêniyan 
rewşa xwe li gorî� rewşên şer bi rêxistin neki-
ra, rewş dê ji vê pirî� baştir bûya.

3ê dosya nakokiyên Washington û Enqereyê zêdetir dikin

Nêzîkbûna dewleta Tirk a dagirker û hiku-
meta Şamê, dosyaya balafirên F16 yên 
Amerîkayê û hewldanên Swêd û Fînlandi-
yayê yên ji bo endamtiya NATO’yê, 3 dos-
yayên bi girêk in ku nakokiyên di navbera 
Enqere û Washingtonê de zêde dike.
Dewleta dagîrker hêvî dikir ku ev serdan 
bibe derfetek ku têkiliyên xwe bi Amerîkayê 
re kûr bike, lê nakokî kûrtir bûn. Ji ber ku 
Washington şertên Enqere yên tevlêbûna 
her du dewletan ji bo NATOʹyê qebû nekir. 
Heman demê Kongreya Amerîkayê hewl-
danên Enqereyê yên bidestxistina balafirên 
Amerîkayê bi tundî red kir. Ji wê zêdetir 
Washington hewldanên lihevanîna Enqere 
û Şamê û êrişên wê yên bejahî yên li ser 
Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê red dike.
HEWLDANÊN TIRKIYEYÊ YÊN RAZÎKIRI-
NA DYAʹYÊ
Şîrovekarê siyasî Ramî El Elî ev mijar ji AN-
HAʹyê re nirxandin û got: “Diyar e ku Tirki-
yeyê di mijara bidestxistina erêkirinê li ser 
operasyoneke leşkerî de ku Erdogan dixwa-
ze li Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê pêk bîne, an 
jî di mijara normalîzekirina têkiliyên Enqere 
û Şamê de nikare bandorê li Washingtonê. 
Di encamê de Enqere naxwaze têkiliyên bi 
Washingtonê re aloztir bibe, nemaze ji ber 
ku nêzî hilbijartinên serokatiyê bûye û hem-
leya hilbijartinan hene.ʹʹ
Ramî El Elî anî ziman ku têkiliyên nebaş ên 
Erdogan ên bi Washingtonê re xizmeta

helwesta hundirê Tirkiyeyê nake û  destnî-
şan kir ji ber vê yekê Erdogan hewl dide bi 
rêya pêkanîna roleke wezîfî li Ukraynayê  
hin rewşa aram bike.
Têkildarî helwesta Washingtonê jî, Elî diyar kir 
ku Washington ne tenê operasyonên leşkerî yên 
li dijî QSDʹê red dike, heman demê amade ye 
li hember çi operasyonên leşkerî yên Tirkiyeyê 
yên li dijî Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê bisekine 
û wiha pê de çû: “Washingtonê normalîzekirina 
têkiliyan bi rejîma Sûriyeyê re red dike û bi rêya 
qanûna captagonê rê li ber çi normalîzekirinê 
eger ji aliyê Tirkiye ve be an jî dewletek din be 
girt. Heta niha tu xwestekên herdu aliyên ên zê-
dekirina nakokiyan tune ne, lê ev nayê wateya 
ku nakokiyên her du aliyan hatine çareserkirin. “
ʹUKRAYNYA FERSENDA ENQERE YA 
NÊZÎKBÛNA BI WASHINGTONÊ RE YEʹ
Pisporê rewşa Amerîkayê Jeo Makaron îşaret pê 
kir ku destwerdana Rûsya ya li Ukraynayê der-
fetek ji bo nêzîkbûna di navbera Washington û 
Enqereyê de ye û got: “Ji ber ku berjewendiyên 
Enqere û Washingtonê di mijara destwerdana 
Rûsya ya li Ukraynayê de tên cem hev. Lê hîna 
pirsgirêkên bi girêk hene, wekî Sûriyeyê û ba-
zarên leşkerî di navbera her du aliyan de.”
Makaron da zanîn ku rêveberiya Biden hewceda-
riya hikumeta Erdogan a bi balafirên F16 bi kar 
tîne da ku Tirkiyeyê ji vetoya tevlêbûna Swêd û 
Fînlandyayê ya ji bo NATOʹyê paşde vegere û 
got, tevahî siyasetên heyî yên Erdogan girêdayî 
siyasetên hilbijartinên Tirkiyeyê ne ku dê havîna 
bên werin lidarxistin.

ʹNAKOKIYÊN ENQERE Û WASHING-
TONÊ KÛR INʹ
Akademîsyen û şîrovekarê siyasî Dr.Miste-
fa El Efendî  anî ziman ku tu têkiliyên serdana 
Çavûşoglo ya ji bo Washingtonê bi nêzîkbûna 
sûrî-tirkî tune ye, lê girêdayî tevlêbûna Swêd û 
Fînlandiyayê ya ji bo NATOʹyê ye. Dr. Mistefa 
El Efendî got: “Nêzîkbûna bi hikumeta Şamê re 
bi însiyatîfa Tirkiye û bi rêya Rûsyayê bû. Sede-
ma nêzîkbûnê gelek in. ji wan; hilbijartinên bê û 
rewşa aborî ya li Tirkiyeyê ye. Ji 10 salan ve têki-
liyên bazirganiyê yên Tirkiyeyê yên bi dewletên 
Ereban re qut bûne.  Ji bilî Sûriyeyê, Erdogan 
têkilî bi piraniya dewletên Ereban re normalîze 
kir. Sûriye koorîdora bazirganiyê ya Tirkiye ya ji 
bo dewletên Ereban e. “
El Efendî diyar kir ku Tirkiye dixwaze bibe 
dewleteke herêmî û îstîsmaran bi aliyê xwe ve 
bikişîne û got: “Serdan bi awayekî bingehîn 
girêdayî tevlêbûna Swêd û Fînlandiyayê ya ji bo 
NATOʹyê ye. Ji bo ku her du dewlet tev li NA-
OTʹyê bibin, Enqere şertên mezin danîn. Ji bo 
ku Washingotinê şertên Enqereyê red bike, Swêd 
kopiyek Quran şewitand da ku rê li ber şertên 
Tirkiyeyê bi temamî qut bike.
El Efendî diyar kir ku nakokiyên her du aliyan 
mezin in û gelekî kûr in, bi rêya wezîrê derve jî 
çareser nabin û wiha got: “Şewitandina Quranê 
hişt ku sererastkirina têkiliyên bi Tirkiyeyê re 
zehmet bibe û dê bandoreke mezin li tevlêbûna 
Swêd û Fînlandiyayê ya ji bo NATOʹyê bike.ʹʹ
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Rojnameyeke Siyasî� Rewşenbî�rI� û Civakî� ji aliyê Partiya Yekî�tiya Demokratî�k PYD ve tê weşandin

Kobanê  ji serkeftina dîrokî ber bi avakirinê de 

Roja 26′ê Çileya 2015′an saet di 02:50`an de, 
piştî� şerê dijwar ê 134 rojan, DAIŞ′iyê dawî�n 
ji aliyê şervanên YPJ/YPG′ê ve ji kolan û taxên 
Kobanê hat qewitandin û berxwedana mezin 
bi serkeftineke dî�rokî� tacî�dar bû.
Dema ku têkbirin û qewitandina DAIŞ′ê ji Ko-
banê hat ragihandin, şêniyan bi lez û bez dest 
bi vegera li bajarê xwe kir.
Talan û wêrankirin li her derê bû, gelek avahî� 
bûbûn kavil. Bajar hate rizgarkirin, lê hema 
bêje bi giştî� hatibû wêrankirin.
Ev ne encama yekane bû; bi hezaran şehî�-
dan di oxira serkeftinê de canê xwe feda kir û 
berxwedanê li cî�hanê deng veda. Ev cara ye-
kemî�n bû ku cî�hanê guhê xwe da dengê Kur-
dan û bi çavê xwe israr û lehengiya Kurdan dî�t.
E� dî� rêveberî� û şêniyên bajêr ji nû ve dest bi 
avakirina bajêr kir. Kolan hatin vekirin û rast-
kirin û kavilên avahiyan hatin rakirin. Sa-
ziyên xizmetguzariyê yên sereke mî�na firin û 
nexweşxaneyan jî� hatin aktî�fkirin.

Ew yek, hemwextî� dewamkirina şer li nêzî� sî�-
norê bajêr, pêk dihat. Operasyonên rizgarkiri-
na gundên Kobanê heta çend mehan dewam 
kir.
JI NÛ VE AVA KIRIN
Jinûveavakirin, piştî� bidawî�bûna şer ji bo şêni-
yan karê herî� girî�ng bû. Ji ber ku zêdetirî� nî�vê 
bajêr hatibû wêrankirin û diviyabû ku wela-
tiyên ji Bakurê Kurdistanê vegeriyan, cihekî� ji 
xwe re peyda bikin. Bi wê re û bi destekeke 
qels a hin aliyên derve, hewldanên jinûveava-
kirinê dest pê kirin.
Şaredariyên gel ên Bakurê Kurdistanê beşdarî� 
xebatên rakirina kavilên bûn, Rêveberiya 
Xweser jî� bi hemû saziyên xwe bi hevkariya 
gel ev xebat da meşandin. Gava yekemî�n jî� ra-
kirina kavilan, rastkirina kolanan, aktî�fkirina 
saziyan û xetên avê bû.
Di Gulana 2015′an de li bajarê Amedê yê Ba-
kurê Kurdistanê ji bo nî�qaşkirina xebatên 
jinûveavakirinê kongreyek hate lidarxistin. 

Ev kongre ji civî�nên herî� girî�ng bû ku tê de ev 
dosya hate nî�qaşkirin.
Şêniyan, li gorî� şert û mercên nû yên qonaxên 
piştî� şerê mezin, ji nû ve jiyana xwe bi rêxis-
tin kir. Ji ber ku şer hî�na nêzî� bajêr bû û heta 
çend mehan dewam kir. Ji lew re diviyabû ew 
xebat bi baldarî� bihatana domandin. Piştî� nêzî� 
5 mehan ji rizgarkirinê, Kobanê êşeke din ki-
şand. Dema ku çeteyên DAŞ′ê careke din êriş 
kir û di 25′ê Hezî�rana 2015′an de li dijî� şêni-
yan komkujiyek pêk anî�, di encama komkujiyê 
de zêdetirî� 250 welatî� şehî�d bûn.
Vê komkujiyê birî�n kûrtir kir û bi rêjeyek me-
zin xebata xwevejandinê dereng xist. Xebata 
xwevejandinê piştî� rizgarkirina Sirî�n, Şêxler, 
Eyn I�sa, Girê Spî� û dûre Minbicê ji hêla YPG û 
YPJ′ê ve, dest pê kiribû. DAIŞ′ê ew dever ji bo 
hedefgirtina Kobanê bi kar dianî�n.
Ji ber ku çandinî� yek ji jêderên girî�ng ên deba-
ra şêniyan e, .....>>>.....>>>

E n -
dama Desteya Serokatiyê ya PYD′ê Foza Yûsif  
di axaftina xwe de ya di Komxebata Endazya-
riyê ya Yekemî�n a Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê 
bi dirûşma “Gund û bajarên  ekolojî�k bal ki-

k a -
resata ku modernî�teya kapî�talî�st bi xwezayê 
kiriye û wiha got: “Cî�hana me di krî�za ekolo-
jî�k de ye. Encamên wê rojane li ber çavan in.” 
ên birêxistinkirî� û bajarvanî�” li Hola Serdem a 

Foza Yûsif: Şoreşa Rojava dikare bibe nimûneya şoreşa ekolojîk jî
Foza wiha domand: “Sî�stema global sî�stema 
mezêxeran e. Normal e ku mirov bêje cî�han 
rûbirûyî� talan û xwekujiyê ye. Dewlemend her 
tiştî� dadiqurtî�nin ku pereyan qezenc bikin. Ji 
ber wê pêşxistina zanista ekolojiyê girî�ng e û 
nî�qaşa li ser wê tenê ne li ser milê şaredariyan 
e. Lê belê li ser milê hemû ferdên cî�hanê ye. 
Rêveberiya Xweser dikare vê î�nsiyatî�fê bigire 
ser xwe.”
Foza wiha pê de çû: “Şoreşa Rojava êdî� ji cî�-
hanê re bû nimûne û dikare bibe nimûneya 
şoreşa ekolojî�k jî�. Rewş guncaw in. Ji lew re 
divê em xwe bidin bawerkirin ku pêdiviya me 
bi lidarxistina şoreşa ekolojî�k heye. Em di krî�-
zeke cidî� de dijî�n. Ji lew re normal e hişkesalî� û 
pandemî� hebin. Divê em bibin dostê xwezayê, 
ne dijmin.”


