
مقاومة كوباني: وحدات محاية الشعب تتقدم يف اجلبهة اجلنوبية 
وحترر مواقع اسرتاتيجية يف املدينة

متكنت وحدات محاية الشعب 
الريموك  مدرسة  من حترير  واملرأة 
نور  مشته  جبل  و  الثقايف  واملركز 
باستثناء اجلزء الشمالي منه جنوب 
مع  عنيفة  اشتباكات  عقب  املدينة 
وحدات  ونظفت  »داعش«,  تنظيم 
مدرسة  حميط  الشعب  محاية 
االسرتاتيجية  واألماكن  يرموك 
املرتزقة  من  النقاط  من  والعديد 
املناطق  هذه  يف  سيطرتها  وأحكمت 
48وشارعني  شارع  نظفت  كما 
رش  مكتبة  حررت  كما  جنوبهاز 

املياه  وخزان  احملدثة«   »مدرسة 
شارع  جنوب  الواقع  االسرتاتيجي 
التمشيط  محلة  إطار  ضمن   ،48 الـ 
اليت بدأتها ضد املرتزقة 18 كانون 
وحدات  وكشفت  األول/ديسمرب. 
لتلك  نتيجة  انه  الشعب  محاية 
احلملة  قتل 13 من اإلرهابيني, من 
بينهم قائد وحدة جند اهلل باسم ابو 
زهرة. و وان جثة 8 من اإلرهابيني  
بأيديهم. وأنه مت االستيالء على 8 
أسلحة كالشنكوف، 32 خمزن هلا، 
BKC و200 قذيفة له، قاذف   1

الذخائر  من  B7والعديد  صاروخ   
العسكرية.  وشنت وحدات محاية 
الشرق  جبهة  يف  املرأة  و  الشعب 
وبنتيجتها  املرتزقة.  ضد  هجوماً 

قتل 3 من مرتزقة داعش.
الشرقية  اجلنوبية  اجلبهة  ويف   
الشعب  محاية  وحدات  حررت 
مورو  الشهيد  حي  شرق  شارعاً 
من  كبرية  كمية  على  واستولت 
يعرف  مل  فيما  والذخرية  األسلحة 
عدد قتلى وجرحى املرتزقة يف هذه 

اجلبهة.

نظفت  الشرقية،  اجلبهة  ويف 
وحدات محاية الشعب مبنى بلدية 
للبنات  اخلنساء  ومدرسة  الشعب 
داعش  مرتزقة  من  وحميطهما 
كميات  على  خالهلا  واستولت 
كما  والذخرية.  األسلحة  من  كبرية 
حي  يف  النار  إطالق  تبادل  وحدث 
احلماية  وحدات  بني  كردا  كانيا 
ومرتزقة داعش. وصرح وكيل وزارة 
انه  البيشمركة يف جنوب كردستان 
لعودة  زمين  أي جدول  هناك  ليس 

قوات البيشمركة من كوباني.

ملاذا تشكلت املرجعية الكردية؟!....
دلشاد مراد

يف  الكردية  السياسية  واألطراف  السورية  األزمة  بدايات  منذ 
روج آفا تسعى لبناء مرجعية سياسية بهدف توحيد اخلطاب 
ولوضع  والدولية  احمللية  احملافل  الكردي يف مجيع  السياسي 
اسرتاتيجية مشرتكة يف مواجهة التغيريات الدراماتيكية اليت 

جتري يف سوريا ومنطقة الشرق األوسط بشكل عام.
يف البداية كان املشروع املطروح أمام احلركة السياسية الكردية » 
املؤمتر الوطين الكردي« الذي تضمن انعقاد مؤمتر عام حتضره 
آفا، بغرض تشكيل  السياسية يف روج  والقوى  مجيع األحزاب 
وأثناء  الكردي.  الشعب  على متثيل  قادر  كردي  وطين  جملس 
الوطين  املؤمتر  يف  األحزاب  لتمثيل  التمهيدية  االجتماعات 
الكردي، حصلت خالفات بني بعض األحزاب، وباحملصلة مل 
حتصل التوافقات الالزمة وفشل املشروع املطروح يف متثيل مجيع 

األطراف الكردية.
»غربي  آفا  روج  يف  الكردية  السياسية  الساحة  انقسم  وهكذا 
كردستان« بني تيارين، األول مثلته األحزاب التقليدية الذين 
أخذ  الطرف  وهذا  الكردي  الوطين  اجمللس  بعد  فيما  شكلوا 
يراهن على العامل اخلارجي وعلى املعارضة السورية. والثاني 
القوة  على  يراهن  أخذ  الذي  الدميقراطي  مثله حركة اجملتمع 
الذاتية للشعب الكردي وكافة مكونات املنطقة لبناء إدارة ذاتية 
اتبعها  اليت  االسرتاتيجية  أن  بدا  وهكذا  آفا.  روج  مناطق  يف 
الطرفان جعلت من اهلوة تزداد بينهما، وعلى الرغم من انبثاق 
االشكاليات  أن  إال  2013م،  العام  يف  العليا«  الكردية  »اهليئة 

اهلامشية جعلت منه معطاًل.
تزايدت الضغوط على احلركة السياسية الكردية جراء اشتداد 
املتزايد  الدولي  واالهتمام  آفا،  روج  على  اإلرهابية  اهلجمات 
الذاتية  اإلدارة  وجتربة  كوباني،  مقاومة  أن  ولعل  باملنطقة، 

الدميقراطية كان هلما الفضل الكبري يف هذا االهتمام الدولي.
عدة  من  اتفاقية  إىل  الكرديني  توصل اجمللسني  ذلك  أثر  وعلى 
تشكيل  بنودها  أبرز  من  ولعل  الكردستانية،  دهوك  يف  بنود 
تشكيل  لتطورات  املتابع  ولكن  الكردية.  السياسية  املرجعية 
» اجمللس  السياسية وخاصة من جانب طرف معني  املرجعية 
الوطين الكردي« سيندهش من هول اخلالفات وتقرب أحزابها 
من املرجعية وكأن حصول أي حزب على مقعد يف املرجعية هو 
الكردية، حتى  السياسية  احلركة  لتوحيد  وسيلة  وليس  غاية 
رأينا أن أحد األحزاب كان يصارع حلفائه للحصول على أربعة 
مقاعد. وحزب آخر أصدر بياناً بأن إحدى الفائزات يف املرجعية 
ال متثل حزبه، مع أن تلك الفائزة ليست عضوة يف حزبه. بل 
اليت  األطراف  فصل  لتقرر  أيام  قبل  الوطين  اجمللس  واجتمع 
خارج  اآلن  هم  ممن  للمرجعية  املرشحني  من  لعدد  صوتت 

اجمللس الوطين.
هنا أتساءل ؟! .... هل أن هدف املرجعية بالفعل توحيد خطاب 
البعض  أن  أم  الكردية؟...  السياسية  احلركة  واسرتاتيجية 
حصته  يأخذ  أن  عليه  جموهرات،  صندوق  أنها  على  فهمها 

منها، أو أنها حمطة لتصفية احلسابات مع أطراف معينة.

آزادي )احلرية(
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 خالل العام 2014
ً
وحدات محاية الشعب :قتلنا 4964 داعشيا

أوجالن يف رسالة إىل الشعوب اآلشورية السريانية والكلدانية:
من الضروري أن تشاركوا مسرية البناء على أسس 

الوطن املشرتك واألمة الدميقراطية من أجل حياة حرة 
بديلة حتت سقف احتاد ثقايف
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أوجالن يف رسالة إىل الشعوب اآلشورية السريانية والكلدانية
من الضروري أن تشاركوا مسرية البناء على أسس الوطن املشرتك واألمة 

الدميقراطية من أجل حياة حرة بديلة حتت سقف احتاد ثقايف
الكردي  الشعب  قائد  وجه  األخبار-  مركز 
الشعب  أبناء  إىل  رسالة  أوجالن  عبداهلل 
وقال  والكلداني،  السرياني  اآلشوري، 
أبناء  يشارك  أن  الضروري  »من  أوجالن 
يف  والكلداني  السرياني  اآلشوري،  الشعب 
مرحلة البناء على أسس الوطن املشرتك واألمة 
القدمية«.  أرضهم  تراب  على  الدميقراطية 
الشعب  قائد  لرسالة  الكامل  النص  يلي  وفيما 
الشعوب  »إىل  بعنوان  أوجالن  عبداهلل  الكردي 

اآلشورية السريانية والكلدانية القدمية«:
»إن الكوارث اليت أحلقتها احلداثة الرأمسالية 
بصفتها املمثل األخري لنظام احلضارة املركزية 
من  واضح  بشكل  اآلن  تظهر  اإلنسانية   على 
قبل شعوب العامل وبشكل خاص شعوب الشرق 
األوسط. إن مآسي الشعوب اليت خلفتها عجلة 
االستعمار بغض النظر فيما إذا كانت مهيمنة 
أو أقلية مستعمرة، متنح دروساً وعرباً كبرية. 
السريانية  اآلشورية،  الشعوب  حال  إن 
والكلدانية بصفتها من أقدم شعوب ميزوبوتاميا 
وأسست امرباطوريات كبرية، ومن ثم حتولت 
أقليات  إىل  واإلبادة  واجملازر  السيف  حبد 
الذي  اخلطر  مستوى  تظهر  وجمموعات، 

تتعرض له هذه الشعوب.
السريانية  اآلشورية،  الشعوب  خسارة  إن 
الشرق  لثقافة  كربى  خسارة  هي  والكلدانية 
وكما  فيها.  جدال  ال  حقيقة  وهذه  األوسط، 
يقال فإن القضية الوطنية هلذا الشعب القديم 

يف  احلضارة  عمالقة  ألحد  حزينة  قصة  هي 
الشرق األوسط. 

الشعب  هذا  مثل  إحياء  إعادة  أساس  وعلى 
دوراً  لعبت  اليت  املتجذرة  الثقافة  وهذه 
محلت  فقد  ميزوبوتاميا،  حضارة  يف  كبرياً 
إنين  كبرية،  ومسؤوليات  مهام  عاتقي  على 
احلزينة،  القصة  نهاية هلذه  إن وضع  أعترب 
وكذلك محاية هذا املرياث اإلنساني التارخيي 
مسؤولية مهمة تقع على عاتق الشعب الكردي 

وعلى عاتق كافة شعوب كردستان.
مبادئ  وفق  االنبعاث  إن  جداً  الواضح  من 
جتاوز  خالل  من  فقط  ممكن  احلرة  احلياة 
احلضارة املركزية للحداثة الرأمسالية، والبدء 
مبسرية التغيري وإحالل احلضارة الدميقراطية 
واحلداثة الدميقراطية. يف هذا اإلطار، ونظراً 
لكل هذا الرتاكم الثقايف والتارخيي الكبري فإنا 
بقية  الدميقراطية مع  األمة  بناء  مشاركته يف 
الشعوب الشقيقة اليت تعيش على نفس األرض 
للشعوب  التارخيي  الدور  إن  جداً.  مهمة 
بناء  يف  والكلدانية  السريانية  اآلشورية، 
كبري  بشكل  يساهم  سوف  الدميقراطية  األمة 
جداً يف إنقاذ احلضارة املدنية الدميقراطية يف 
العامل وبشكل خاص يف الشرق األوسط. ألنه من 
الواضح جداً إن اإلنسانية مجعاء باتت حباجة 
إىل حياة حرة بديلة حتت سقف احتاد ثقايف 
كحاجتها إىل املاء واهلواء. لذلك من الضروري 
السريانية  اآلشورية،  الشعوب  تشارك  إن 

يف  العامل  أصقاع  كافة  يف  املنتشرة  والكلدانية 
مسرية البناء على أسس الوطن املشرتك واألمة 
الدميقراطية على تراب أرضه القدمية، والبدء 

بالرتكيز على هذا األمر.
إن خماطر اإلبادة اليت تعرضت هلا الشعوب 
اآلشورية، السريانية والكلدانية يف اهلجمات 
األخرية يف سهل نينوى، وحرمانه من احلماية 
اجلوهرية، واللوحة الرتاجيدية اليت جنمت 
األهمية  الوضع، تظهر بشكل واضح  عن ذلك 
القومية  املشاكل  إن  املوضوع.  هلذا  احلياتية 
منطقتنا،  تعيشها  اليت  الكبرية  واالجتماعية 
واحلروب والنزاعات النامجة عنها، ال ميكن 
حلها إال من خالل التنظيم على أسس احلماية 
تغيريات  وإجراء  الذاتية،  واإلدارة  الذاتية 

جذرية حداثوية.
املمكن خطو خطوة  إنه من  أخرى  وأكرر مرة 
من  احملتم  اهلالك  ضد  مهمة  مصريية 
)اجملتمع  الثالثة  اخلالص  مالئكة  خالل 
واجملتمع  االقتصادي  اجملتمع  الدميقراطي، 

الطبيعي(.
وعلى هذا األساس فأنين أوجه حتية حارة إىل 
والكلدانية،  السريانية  اآلشورية،  الشعوب 
وإنها  القدمية  الثقافة  بانبعاث  ثقيت  وأكرر 
يف  تستحقها  اليت  مكانتها  حتتل  سوف 
موزاييك الشعوب يف الشرق األوسط الدميقراطي 

الكونفدرالي.

وكاالت
الصحيفة  مقر  األربعاء  مسلحون  هاجم 
الساخرة  ايبدو  شارلي  الفرنسية  االسبوعية 
يف باريس ما أوقع 12 قتياًل على االقل بينهم 
رسامي  من  وعدد  الصحيفة  حترير  رئيس 
االعتداء  وهو  مسبوق  غري  هجوم  يف  الصحيفة 
األكثر دموية يف فرنسا منذ 40 عاما على االقل.
على  توجه  الي  الفرنسي  الرئيس  وتوجه 
سكين  حي  يف  الواقع  اهلجوم  مكان  اىل  الفور 
على  وعمل  ارهابي  “بهجوم  ندد  العاصمة  يف 
ان  أوالند  واكد  الوحشية”.  من  استثنائي  قدر 
“عدة اعتداءات ارهابية احبطت” يف االسابيع 

االخرية داعيا اىل “الوحدة الوطنية”.
واعلن قصر االليزيه عن اجتماع ازمة. وقد قرر 
رفع  فالس  مانويل  الفرنسي  الوزراء  رئيس 
مستوى االنذار يف باريس وضواحيها اىل احلد 

االقصى اي “انذار بوقوع هجمات”.
االشرتاكي  الرئيس  بارتولون  كلود  وندد 
بشدة  باهلجوم  الفرنسية  الوطنية  للجمعية 

وكذلك فعل اعضاء من املعارضة اليمينية.
العامل،  من  ايضا  املنددة  الفعل  ردود  وتوالت 
حيث دان البيت االبيض اهلجوم على الصحيفة 

الفرنسية “باشد العبارات”.
ويف لندن ندد رئيس الوزراء الربيطاني ديفيد 
كامريون باهلجوم الشنيع وعرب عن تضامنه مع 

فرنسا يف معركتها ضد االرهاب.
وكانت االسبوعية الساخرة تلقت عدة تهديدات 
كاريكاتورية  ان نشرت رسوما  منذ  السابق  يف 
تشرين  ويف   .2006 عام  حممد  بالنيب  تتعلق 
يف  الصحيفة  مقر  احرق   2011 الثاني/نوفمرب 
بانه  انذاك  الفرنسية  احلكومة  اعتربته  ما 
االمر  كان  اذا  ما  يعرف  ان  وبدون  “اعتداء”. 
ايبدو  شارلي  عنونت  باهلجوم،  ارتباط  على 
عددها االخري الصادر االربعاء “توقعات املنجم 
ويف  اسناني…  افقد   2015 العام  يف  ويلبيك: 
2022 اصوم شهر رمضان!” تزامنا مع صدور 
“سوميسيون”  للجدل  املثرية  الكاتب  رواية 
الفرنسي.  اجملتمع  اسلمة  عن  )االستسالم( 

وتبدأ قصة “االستسالم” عام 2022 مع انتهاء 
االشرتاكي  للرئيس  الثانية  الرئاسية  الوالية 
فرنسوا أوالند يف فرنسا مشرذمة ومنقسمة على 
نفسها، مع فوز حممد بن عباس زعيم حزب 

“االخوية االسالمية” )من ابتكار املؤلف( على 
زعيمة اجلبهة الوطنية مارين لوبن يف الدورة 
الثانية من االنتخابات الرئاسية، بعد حصوله 
على دعم احزاب يسارية وميينية على السواء.

اإلرهاب تضرب فرنسا …. والضحية -الصحيفة الساخرة شاريل إيبدو
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مل يعرف العامل  يف يومنا هذا ارهابا منظما, متوحشا 
أعادت  أنها  اذ  وظالمه,  داعش  ارهاب  يضاهي 

البشرية اليت تعيش االلفية الثالثة للميالد,
بالبشر   والتجارة  العبيد  وسوق  النخاسة  زمن  إىل 
وبيع النساء, يف امرباطورية امتهنت القتل والتدمري 
حملافل  حولوها  هواية  الرؤس  قطع  من  واختذت 
متوحشة ال عالقة هلا باالنسانية على مرأى العامل 

املتحضر يف عصر الدميقراطية وحقوق اإلنسان.
استمرت هجمات داعش يف سوريا سنة 2014  بكل 
شراستها ضد كل من خالفه ورفض املبايعة والرضوخ 
والقبائل  العشائر  ينج منهم حتى  واالستسالم, ومل 
هامجت  ونسائها,  واطفاهلا  وشبابها  بشيبها 
بعض  وحتى  املستقلة  والفصائل  احلر  اجليش 
االعزل  والشعب  النظام  وقوات  االسالمية  الكتائب 
االمنة النه وجد يف كل صوت خمالف عدوا  واملدن 
كفره واعلن عليه احلرب, ومل يتوقف عند احلدود 
اجليش  فهاجم  العراق  بل جتاوزها حنو  السورية 
العراقي والبيشمركة والعشائر واالمنني واليزيديني 
وعاثت يف االرض فسادا وختريبا وظلما حتى متكنت 
مواقعها  اكثر  على  االستيالء  من  ما  مرحلة  يف 

اسرتاتيجية واهمية.
ان  داعش  استطاعت   2014 حزيران  من  العاشر  يف 
ختل باملوازين اليت كانت سائدة ليس فقط غي سوريا 
احتالهلا  خالل  من  املنطقة  عموم  يف  بل  والعراق 
ملدينة املوصل ومناطق شاسعة من العراق واستيالئها 
احلديثة  واملعدات  االسلحة  من  هائلة  كميات  على 
اليت  الكبرية  مستودعاتهم  اىل  أضافت  والنوعية, 
غنموها من سوريا كميات اضافية من العدة والعتاد, 
وانهارت امامها كل القوى العسكرية اليت هامجتها 
بدءا من اجليش احلر والكتائب االخرى يف سوريا 
وصوال للجيش السوري ومن ثم العراقي الذي تفكك 
مصادر  على  سلطانها  داعش  بسطت  وبذلك  كليا, 
مساحة  يف  واملاء  والكهرباء  البرتول  من  الطاقة 
وحتى  السورية  حلب  مشال  من  بدأت  جغرافية 
اطراف مدينة احلسكة من اجلنوب ووصوالً لشمال 

املوصل وحتى تكريت واطراف بغداد العراقية. 
على  وسيطرتها  االرهابية  الدموية  داعش  هجمات 
من  اكثر  هجرت  والعراق  سوريا  يف  واسعة  مناطق 
نصف مليون من االخوة املسيحني من املوصل ومناطق 
اخرى يف العراق وسوريا كذلك عشرات اآلالف من 
االخوة الشيعة من تل عفر وجوارها, مثلما ارتكبت 
جمازر بشعة حبق الكثري من ابناء العشائر العربية 
وعشريتي  السورية  الزور  دير  بريف  كالشعيطات 

البو فهد والبومنر يف االنبار العراقية. 
منعطفا  كان   2014 آب  شهر  من  الثالت  وكان 
على  الوحشي  داعش  بهجوم  متثل  اخر  مرعبا 
منطقة شنكال وسكانها من االخوة الكرد االزيدين 
ارهاب  جتاوز  شاملة,  عرقية  بابادة  مستهدفينهم 
داعش فيها ارهاب هوالكو وساديته عشرات املرات, 
تباع  كما  االسواق  تباع يف  والفتيات   النساء  وباتت 
اية سلعة اخرى, وكل هذا االجرام كان يستمر وسط 
فشل مجيع القوة العسكرية املعنية على االرض من 
وارهابها, حيث حتولت  داعش  ملمارسات  التصدي 
هذه األخرية إىل خطر ليس على املنطقة فحسب بل 
العاملي وتدنيس مجيع  وصلت اىل حد تهديد االمن 
يف  تدق  اخلطر  نواقيس  وبدات  االنسانية,  القيم 

عواصم العامل امجع.
وسط هذا االنهيار والضعف جلميع القوى العسكرية 
النظامية وغري النظامية امام داعش وارهابها املنظم, 

داعش  والدة  ومنذ  الشعب  محاية  وحدات  متكنت 
مقاومة سري  من  بدءا  مناطقها  يف  التصدي هلا  من 
كانية وجببهات امتدت احيانا ملئات الكيلومرتات, 
على  الدواعش  أرغمت  كبرية  انتصارات  وحققت 
طاحنة  اثر حروب  معها  الصراع  مناطق  من  الفرار 
باسم  عظيمة  بطوالت  الوحدات  خالهلا  سجلت 
االنسانية املقاومة ضد االرهاب العاملي, لكن داعش 
وما  والعراق,  سوريا  يف  انتصاراته  على  واعتمادا 
واسلحة  معدات  من  عليها  االستيالء  من  متكنت 
مناطق  على  اهلجوم  يف  لفشلها  وانتقاما  وذخائر, 
خلسائرها  وانتقاما  واندحارها  الذاتية  االدارة 
امام وحدات  وانهيارها يف معارك عديدة  اجلسيمة 
بدأت   ايلول  من  الشعب, ويف اخلامس عشر  محاية 
منعطفاً خميفاً  فكان  كوباني,  على  باهلجوم  داعش 
عرب  الكرد  وتصفية  املنطقة  احتالل  إىل   استهدف 
خيالف  من  لكل  عربة  جلعلهم  وحشية  جمازر 
اسلحتها  كل  فاستجمعت  الظالمية,  مشاريعها 
وسوريا  العراق  يف  عليها  استوىل  اليت  وتقنياتها 
لقمة  فيها  كانت ترى  اليت  كوباني  ليستخدمها يف 
سائغة,  فكانت مقاومة كوباني املستمرة حتى االن 
36 سيارة مفخخة  داعش فجرت  ان  القول  ويكفي 
كوباني  على  هجومها  خالل  انتحاريني  يقودها 
هذه   املفخخات  عدد  أن  إىل  اإلشارة  مع  تفلح,  ومل 
سوريا  يف  داعش  فجرتها  ما  كل  اعداد  جتاوزت 

والعراق جامعة يف هذه الفرتة.
تارخيية  منعطفات   3 على  احتوت   2014 سنة 

بالنسبة لوحدات محاية الشعب.
االخوة  انقاذ  يف  لوحداتنا  التارخيية  1-املقاومة 
وفتح  وبراثنها  داعش  من جمازر  االيزيدين  الكرد 
معرب انساني النقاذ اكثر 150 الف انسان, يف عملية 
انقاذ حقيقية عظيمة تعترب من كربى عمليات االنقاذ 
يف العامل  يف السنوات االخرية, وكذلك فتح جبهات 
ربيعة  بلدتي   من  امتدت  داعش  ساخنة ضد  قتال 
املعارك  واستمرت  شنكال,  انتهاء جببل  و جزعة, 
متتاليتني  شهرين  من  الكثر  توقف  دون  الطاحنة 
خالهلا  متكنت  تارخيي,  وصمود  واصرار  بصرب 
شنكال  جبل  اىل  الوصول  شرف  نيل  من  وحداتنا 
وبتضحيات  كبرية  معاناة  عرب  عسكرية  قوة  كاول 

جسام. 
اذهلت  اليت  التارخيية  كوباني  مقاومة    -2
االستبسال  يف  وتفانيها  وحتديها  بصمودها  العامل 
والعتاد  االسلحة  من  االمكانيات  قلة  رغم  والدفاع 
واملستلزمات االخرى حتى وصل االمر بتكهن رؤساء 
بعض الدول بسقوط كوباني خالل اسبوع فقط, لكنها  
بقيت صامدة مل تسقط  .يف الوقت الذي استمرتدفق 

تواجه  كانت  اليت  االخرى  القوى  على  االسلحة 
باستثناء  وحداتنا,  ليد  وصوهلا  دون  من  داعش  
كان  واليت  لقواتنا,  التحالف  لطريان  اجلوي  الدعم 
واملقاومة,  الصمود  هلا دورأ مؤثرا وليس حامسا يف 
ساهم  من  وكل  ومقدمية  اجلوي  الدعم  هذا  ان  رغم 
يف حتقيقه سيظلون مشكورين على ما قدموه, حتى 
وحدات  بيد  كوباني  يف  القوى  موازين  اآلن  باتت 
محاية الشعب اليت بدأت محلة حتريرها منذ ايام 

وفق خطة مدروسة بدقة . 
اجلزيرة  كانتون  يف  والتحرير  الدفاع  3-محلة 
عرب  الشمالي  تل محيس  ريف  يف جبهيت  حتديدا 
قرية   25 من  اكثر  لتحرير  ادت  بطولية  مقاومة 
وموقع من براثن  داعش وابعاد خطرها عن مدينة 
بقرية  مرورا  معروف  تل  قرية  من  ابتداءا  قامشلو 
ابو قصايب. و جبهة  بقرية  وانتهاءا  دياب  حممد 
سري كانية الغربية واجلنوبية  اليت ادت لتحرير 
ونقطة  ومزرعة  قرية  بني  موقع   100 من  اكثر 
كم  داعش يف جغرافية بعرض 30  يد  من  عسكرية 

وعمق 10 كم. حتى اطراف بلدتي مربوكة وعالية.
وحدات محاية  ابدتها  اليت  التارخيية  املقاومة  إن 
اجل محاية  من  تكن  مل  آفا  روج  يف  واملرأة  الشعب 
الكرد ومناطقهم فقط بل كانت دفاعاً عن كل مكونات 
واالشورين  والسريان  العرب  االخوة  من  املنطقة 
بل  االخرة  االطياف  وباقي  والشركس  واالرمن 
الثورة  قيم  كل  عن  والدفاع  محاية  بهدف  كانت 
بل   . املشرتك  للتعايش  االنسانية  والقيم  السورية 
العامل  عن  نيالة  االنسانية  القيم  عن  دفاعاً  حاربنا 
بأن  منا  قناعة  والظالم وذلك  االرهاب  كله يف وجه 
وهويهدف  استئصاله  وباء جيب  هو  االرهاب  هذا 
اجلميع دون استثناء. مقاومة وحدات محاية الشعب 
قوة حمرتفة من  بأنها  اثبتت  عام 2014  واملرأة يف 
داعش  ارهاب  دحر  بإمكانها  اليت  االساسية  القوة 
وإن اي خمطط لدحر داعش ال ميكن ان ينجح  من 
كقوة  الشعب  لوحدات محاية  فعالة   مشاركة  دون 
موجودة على االرض واننا كوحدات محاية الشعب 
الوحشي يف  االرهاب  مقاومتنا ضد هذا  سنستمر يف 
النظال ضد داعش  العام اجلديد وسنرفع من وثرية 

وسنشارك كقوة فعالة يف

وفق  قوانا  بكل  وسنعمل  ضده  الدولي  التحالف   
يف  وحقه  شعبنا  املسؤلية يف محاية  علينا  ما متليه 
النضال  الكريم ، وسيكون تصعيد  والعيش  الوجود 
ضد داعش وتطوير التنسيق مع القوى املعنية بهذا 
اجل  ومن   .2015 عام  يف  اهدافنا  اهم  من  الصدد 
القدرة  تطوير  على  سنعمل  اهلدف  هذا  حتقيق 

القتالية لقواتنا من الناحية العددية وتعميق وتطوير 
مقاتلة حمرتفة  قوة  اىل مستوى  والوصول  التدريب 
وعصرية وحنن واثقون من ان عام 2015 سيكون عام 
انتصار االنسانية على االرهاب وحتقيق امال شعبنا 

وشعوب املنطقة يف السالم والعيش الكريم .
السيطرة  داعش  حاولت   2014 عام  يف  باختصار 
املناطق وتهجري سكانها وفرض  اكرب قدر من  على 
الشعب  محاية  وحدات  لكن  اهلمجية  قوانينها 
كانت يف مقدمة القوة اليت وقفت يف وجهها وصمدت 
وحققت انتصارات على االرض وكل الفضل يف ذلك 
يعود ملئات االبطال من الشهداء االبرار الذين ضحو 
فالف  واحلرية  الكرامة  سبيل  يف  لديهم  ما  باغال 
اليت ستبقى  الطاهرة  لدمائهم  واكبار  اجالل  حتية 
من  ضحو  اليت  االهداف  حتقيق  حتى  لنا  منارة 

اجلها.  
احلصيلة معارك واحلمالت اليت نفذتها وحداتنا يف 

عام 2014
-احلمالت اليت نفذتها وحداتنا : 337 

-االشتباكات : 414
معرفة  تتم  مل  اليت  واحلمالت  و  -االشتباكات 

نتائجها : 168
-عمليات االنتحارية اليت شنتها العدو : 47 

نظام  من  منهم   8  (4964  : املرتزقة  قتلى  -عدد 
البعث السوري (

-عدد حثث اليت وقعت حتت ايدي وحداتنا : 228
-عدد اسرى العدو : 11

- العتاد والذخرية اليت مت تدمريها : 167 سيارة ، 
13 دبابة ، 8 سيارة حمملة عليها الدوشكا ، 7 همر 
، 3 مدرعة ، 26 دوشكا ، 4 سيارات ، 2 مدفعية 

57 ، 1 كاتوشا ،6دراجة نارية ، 3 هاوان .
 16  : عليها  االستيالء  مت  اليت  والعتاد  -الذخرية 
سيارة ، 3 مدرعة ، 4 همر ، 316 كالشنكوف ، 
48 بي كي سي ، 60 بي7 ، 8 إم 16 ، 3 بي كي 
سي ، 2 قناص ، 2 برنو ، 1 هاون ، 3 دوشكا ،1 
قاذف ، 1 سبيجيناي ،1 شيلكا ، 14 تفنك ، 19 
مسدس ، 31 جهازالسلكي ، 287لغم مصنوع باليد 
، 450 قنابل يدوية ، 114 جعبة ، 24 منظار ، 
15 منظار ليلي ، 1 ترمال ، 3 حزام ناسف ، 1 
كومبيوتر ، 1 كامريا ، آالف طلقات اليب كي سي 
والكالشنكوف ، ومئات من خمازن الكالشنكوف ، 

وكمية من املستلزمات العسكرية .
- مقاتلينا اللذين ارتقوا اىل مرتبة الشهادة : 537 

مقاتلني ومقاتالت ، 14 مقاتلني بركان الفرات . 
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املرجعية السياسية الكردية تستكمل بعد انتخاب األعضاء الستة من خارج اجمللسني
نصر الدين إبراهيم: حنن جزء أساسي من اجمللس الوطني الكردي واملرجعية الكردية

أحزاب الوحدة والبارتي والوفاق : القرار املتخذ حبقنا جمحف وهدفه عرقلة تنفيذ اتفاقية دهوك

الكردية  السياسية  املرجعية  استكملت 
حيث  رمسي،  وبشكل  النهائية  تشكيلتها 
الدميقراطي  اجملتمع  حركة  ممثلو  انتخب 
واجمللس الوطين الكردي يف املرجعية السياسية 
خالل اجتماع انعقد يف قاعة املؤمترات اخلاصة 
الكردي مبدينة  التقدمي  الدميقراطي  باحلزب 
الستة  األعضاء  املنصرم  العام  نهاية  يف  قامشلو 
 30 من  املكونة  للمرجعية  »املستقلني«  املتبقني 
احلزب  سكرتري   – كدو  »صاحل  وهم:  عضواً 
اليساري الدميقراطي الكردي يف سوريا، حممد 
اليساري  احلزب  سكرتري   – حممد  موسى 
 – حممود  مال  مجال  سوريا،  يف  الكردي 
سكرتري احلزب الدميقراطي الكردي السوري، 
سلوى بدران سليمان – رئيسة احتاد الصحفيني 
الكرد السوريني وعضو املنسقية العامة حلركة 
 – خليل  حممود  بروين  سوريا،   – اإلصالح 
عن  الشباب  فئة  ممثلة  )22عاماً(  إعالمية 

كوباني، أمحد امساعيل – من عفرين«.
وكان كل من اجمللس الوطين الكردي وحركة 
أعضاء ممثليها  قد حددا  الدميقراطي  اجملتمع 
يف املرجعية وهم: »آلدار خليل، آسيا عبد اهلل، 
اليوسف،  ناديا  أمحد،  مزكني  حممد،  سينم 
طالل  عيسى،  شيخ  عثمان  أمحد،  السالم  عبد 
حممد، حممد عباس، أمحد شيخو، جنم الدين 
TEV- حركة  عن  تيلو  فرهاد  عمر،  مال 
داؤود،  نعمت  صفوك،  وطاهر   ،DEM
حمي الدين شيخ آلي، فوزي شنكالي، حمسن 
فيصل  داؤود،  علي  شويش،  حممد  طاهر، 
يوسف، أمحد سليمان، إمساعيل محي، بشار 
أمني، نصر الدين ابراهيم عن اجمللس الوطين 

الكردي.
نتيجة  االنتخاب جاءت  من  السبع  واجلوالت 
متساوية,  أصوات  على  مرشحني  ستة  حصول 
إلعادة  املرجعية  طريف  ممثلي  دفع  مما 
املستقلة  اللجنة  قررت  أن  إىل  االنتخاب، 
السابعة  اجلولة  بعد  االنتخابات  على  املشرفة 

على  الطرفني  موافقة  وبعد  االنتخاب  لعملية 
يف  ممثلني  آخر  الختيار  القرعة  طريقة  اختاذ 

املرجعية.
املرجعية  لعضوية  املرشحني  عدد  وكان 
 )96( الستة  املقاعد  عن  الكردية  السياسية 
السياسية  واهليئات  الفعاليات  من  مرشحاً 

واملدنية والثقافية واحلقوقية واملستقلون.
وقد جرى خالل عملية انتخاب األعضاء الستة 
اجمللس  ممثلي  من  ثالث  صوت  أن  املتبقني 
اجملتمع  حلركة  للموالني  الكردي  الوطين 
الدميقراطي مما دفع بتسعة أحزاب يف اجمللس 
ثالثة  فصل  وقررت  اجتماع  بعقد  الوطين 
أحزاب هي )حزب الوحدة الدميقراطي الكردي 
يف سوريا)يكييت(, احلزب الدميقراطي الكردي 
يف سوريا )البارتي(, حزب الوفاق الدميقراطي 
قائمة  خبرق  إياها  السوري(متهمني  الكردي 

اجمللس الوطين,  
وقد اعرتض األحزاب الثالثة على قرار الفصل 
يف  أحزاب  مخسة  عقده  اجتماع  يف  املتخذ  
اجمللس الوطين الكردي خالل األسبوع املاضي.

أن  رمسي  بيان  يف  الثالثة  األحزاب  وأكدت 
وال  وتعسفي  جمحف  حبقهم  املتخذ  القرار 
يستند على أية وقائع قانونية, واعتربوا أن ذلك 
االجتماع مت التحضري له مسبقاً من قبل بعض 
هدفهم  وأن  اجمللس,  على  املهيمنة  األطراف 

عرقلة تنفيذ اتفاقية دهوك.
احلزب  سكرتري  إبراهيم  الدين  نصر  وأكد 
يف  )البارتي(  سوريا  يف  الكردي  الدميقراطي 
مؤمتر صحفي مشرتك عقده األحزاب الثالثة يف 
الكردي مبدينة  الدميقراطي  الوفاق  مقر حزب 
قامشلو أنهم جزء من اجمللس الوطين الكردي 
حبقهم  املتخذ  القرار  وأن  الكردية  واملرجعية 
وقانوني  تنظيمي  أي مستند  وليست هلا  باطل 

وسياسي.
رئيس  صفوك  طاهر  من  كل  إبراهيم  ومحل   
عضو  سليمان  وأمحد  الكردي  الوطين  اجمللس 

التقدمي  الدميقراطي  للحزب  السياسي  املكتب 
وطالبهم  املتخذ,  القرار  مسؤولية  الكردي 
االنتخابية  البطاقات  مصري  عن  بالكشف 
اجتماع  يف  من خالهلا  انتخبوا  اليت  األساسية 

انتخاب األعضاء املستقلني الستة يف املرجعية.
وطالب إبراهيم األحزاب اخلمسة بالرتاجع عن 
للمجلس  الثالث  املؤمتر  والتوجه حنو  قرارهم 
يف  االشكاليات  ملعاجلة مجيع  الكردي  الوطين 

اجمللس.
ومن جانبه قال فوزي شنكالي سكرتري حزب 
املتخذ  اإلجراء  أن  الكردي  الدميقراطي  الوفاق 
حبق األحزاب الثالثة اليتعلق باالنتخابات بل 
مبحاولة تعطيل اتفاقية دهوك ووجود أجندات 
وتساءل  الوطين.  اجمللس  يف  األطراف  لبعض 
شنكالي عن مصري اجمللس الوطين الكردي بعد 
من  اجمللس  مكونات  ملعظم  املتعمد  التهميش 
الشباب واملرأة وممثلي كوباني وعفرين ودمشق.
الثالثة  لألحزاب  املشرتك  البيان  نص  وننشر 

كما وردتنا:
الكردي  شعبنا  فيه  يتعرض  الذي  الوقت  »يف 
والتكفري  االرهاب  قوى  من  ظاملة  هلجمات 
فيه  تتجه  الذي  والوقت  واخواتها(  )داعش 
الكردي  الصف  وحدة  إىل حتقيق  شعبنا  أنظار 
دهوك  اتفاقية  بنود  تنفيذ  خالل  من  وكلمته 
اليت وقعت حتت إشراف رئيس إقليم كردستان 
العراق السيد مسعود الربزاني يف 2014/10/22 
الكردية  السياسية  القوى  كافة  باركتها  واليت 

والكردستانية وأبناء شعبنا يف كل مكان .
الواقع  أرض  على  اتفاقية دهوك  تنفيذ  وخالل 
املرجعية  تشكيل  وهو  األول  ببندها  بدئا 
السياسية الكردية وبعد املماطلة من قبل بعض 
يوما مت حتديد  أربعني  قرابة  دامت  االطراف 
عشر,  االثين  الكردي  الوطين  اجمللس  ممثلي 
خارج  الستة  املستقلني  انتخاب  ذلك  وتلى 
وحركة  الكردي   الوطين  )اجمللس  اإلطارين 

.)tev-dem اجملتمع الدميقراطي

tev- قائمة  فوز  االنتخابات  هذه  عن  ونتج 
dem وخرق لقائمة اجمللس الوطين الكوردي 
حيث مت التأكيد إن أعضاء اجمللس االثين عشر 
إدانته(  تثبت  حتى  بريء  )واملتهم  متهمون 
لتدقيق  جلنة  تشكيل  مت  اخلصوص  وبهذا 
اشخاص  سبعة  من  األساسية  االقرتاع  أوراق 
الذين  االشخاص  ملعرفة  حمامون  ثالثة  منهم 
بعدها  الكردي  الوطين  اجمللس  قائمة  خرقوا 
االحزاب  يف  األوائل  املسؤولني  استبعاد  مت 
يف  اجمللس  الجتماع  عنهم  ينوب  من  ودعوة 
2014/12/23وأثناء االجتماع الذي مل حيضره 
اللجنة  من  النسحابهم  الثالثة  احملامون 
ثبوتيات  اية  عاى  نتائجها  يف  تستند  مل  اليت 
رمسية قانونية )أوراق االقرتاع( ومل يوضحوا 
اليت استندوا عليها, ويف  املعطيات  للمجتمعني 
اجتماع  عقد  اجملتمعون  قرر  االجتماع  نهاية 
كافة  حبضور  الكردي  الوطين  للمجلس  آخر 
عقد  مت  الثاني  اليوم  ويف  استثناء  دون  اعضائه 
الثالثة  االحزاب  وتفاجأت  املذكور  االجتماع 
باستبعادهم عن االجتماع واختاذ قرار جمحف 
دون  عنهم  العضوية  صفة  برفع  وذلك  تعسفي 
هذه  إدانة  تثبت  قانونية  ودالئل  مسوغ  أي 
من  بدال  اعضاء  ثالثة  تعيني  ومت  االحزاب 

ممثلي االحزاب الثالثة.
إننا يف الوقت الذي نعرتض فيه على هذا القرار 
الذي مل يستند على أية وقائع قانونية ونعتربه 
االعراف  كافة  حسب  وتعسفيا  ظاملا  قرار 
واالصول القانونية حيث مت التحضري له مسبقا 
من قبل بعض االطراف املهيمنة على اجمللس 

واليت تهدف إىل عرقلة تنفيذ اتفاقية دهوك.
احلزب الوفاق الدميقراطي الكردي السوري 

احلزب الدميقراطي الكردي يف سوريا )البارتي(
يف  الكردي  الدميقراطي  الوحدة  احلزب 

سوريا)يكييت(
»2014/12/25
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وكاالت
الوطين  لالئتالف  العامة  اهليئة  انتخبت 
السوري بتاريخ 2015/1/5م د.خالد اخلوجة 
االئتالف  لرئيس  خلفاً  لالئتالف،  رئيساً 

السابق هادي البحرة املنتهية واليته.
وتنافس على رئاسة االئتالف كل من اخلوجة 
العام لالئتالف نصر احلريري ولكن  واألمني 
إىل  مصادر  وأشارت  للخوجة,  كانت  الغلبة 
الثوري  احلراك  على  »حمسوب  احلريري  أن 
على  خوجة  حيسب  فيما  درعا،  ميثل  وكان 
أنهما  مؤكدة  لالئتالف«،  املؤسسة  اجملموعة 

»ظهرا خارج االصطفاف السياسي األخري«.
لـ  الكردي  الوطين  وقد صوت ممثلو اجمللس 
بني  تفاهمات  أجريت  أن  بعد  خلوجة  خالد 
وعلى  السوري,  الوطين  االئتالف  داخل  كتل 
صوتا،   56 على  اخلوجة  حصل  ذلك  اثر 
األمني  احلريري،  نصر  منافسه  عن  متقدما 
 50 على  حصل  الذي  لالئتالف  السابق  العام 
االئتالف  رئاسة  نائب  منصب  أما  صوتاً. 
الكردي  الوطين  اجمللس  لصاحل  شاغرا  بقي 
اىل ان يقدم مرشحا له بدال من نائبه السابق 
أن  لـ بشار  عبد احلكيم بشار, ألنه ال يسمح 
من  مصدر  حسب  مرات,  ثالث  نفسه  يرشح 
داخل االئتالف. يف حني منصب األمني العام 
لالئتالف فلم حيسم من اجلولة األوىل، وانتقل 
مروة  هشام  فاز  وقد  إعادة.  جلولة  املرشحان 
األوىل،  اجلولة  من  للرئيس  نائب  مبنصب 
جولة  للمنصب  املرشحني  باقي  ينتظر  بينما 

ويف  اآلخرين.  النائبني  أمساء  حلسم  اإلعادة 
جلسة أخرى لالئتالف يف اليوم التالي أنتخب 
أعضاء اهليئة العامة لالئتالف وكاًل من هشام 
مروة ونغم الغادري نواباً له، فيما مت انتخاب 
الوطين  لالئتالف  عاماً  أميناً  مكتيب  حييى 
لالئتالف,  اجلديدة  السياسية  اهليئة  وضمت 
وخالد  عساف  وأكرم  رمضان  أمحد  من؛  كاًل 
اهلامشي  وحسان  جاموس  وبدر  الناصر 
وحسني العبد اهلل ورياض احلسن وسامل املسلط 
وفادي  اصطيفو  األحد  وعبد  درويش  وصالح 
وحممد  بدلة  وخطيب  دغيم  وحممد  ابراهيم 
بنكو وحممد قداح ونذير احلكيم ونورا األمري 

وهادي البحرة.
لالئتالف  اجلديد  الرئيس  انتخاب  أثار  وقد 
الوطين لقوى الثورة واملعارضة السورية خالد 
إقامته  جراء  االئتالف  داخل  جدال  خوجة 
فرتة طويلة يف تركيا و«صلته« حبزب العدالة 
والتنمية احلاكم بزعامة الرئيس الرتكي رجب 
طيب أردوغان. ورأت مصادر يف االئتالف أن 
انتخاب خوجة ميكن أن يردم اهلوة، بني عدد 
من أعضاء االئتالف الوطين السوري وتركيا، 
اليت تباعدت مؤخرا على خلفية مواقف أنقرة 
»الشرق  لصحيفة  املصادر  وأوضحت  األخرية. 
األوسط« أن خوجة يدرك جيدا »كيفية التعامل 
مع امللفات الرتكية املرتبطة باألزمة السورية«، 
كونه »يقيم يف تركيا، منذ وقت طويل، كذلك 
من خالل موقعه كممثل لالئتالف يف تركيا«. 
انتخاب  يف  أخرى،  مصادر  رأت  املقابل،  ويف 

السوري  لالئتالف  النهاية  »بداية  خوجة 
كهيكل جامع«. إذ يأخذ معارض سوري على 
ونال  تركيا،  جامعات  يف  درس  أنه  خوجة 
احلزب  من  جدا  املقربني  ومن  جنسيتها، 
لفرتة  إليه  انتمى  أنه  حتى  تركيا  يف  احلاكم 

طويلة ويتقن الرتكية.
اجلديد  الرئيس  قال  له  تصريح  أول  ويف 
إن  اخلوجة  خالد  السوري  الوطين  لالئتالف 
أي مرحلة جديدة يف سوريا جيب أن ال تشمل 
وأكد  األمنية.  ودائرته  األسد  لبشار  دور  أي 
خوجة يف مؤمتر صحايف يف اسطنبول على عدم 

مشاركة االئتالف يف اجتماعات موسكو.
يذكر ان خالد اخلوجة من مواليد دمشق يف 4 
دمشق  الدراسية يف  بدأ حياته   ،1965 يوليو 

يف  العتقالني  تعليمه  مراحل  خالل  وتعرض 
عنه،  اإلفراج  بعد  األسد.  حافظ  حكم  فرتة 
يف  الثانوي  تعليمه  ليكمل  ليبيا  إىل  سافر 
وبعدها   ،1985 عام  بليبيا  أوباري  مدينة 
انتقل إىل تركيا حيث درس العلوم السياسية 
جبامعة اسطنبول عام 1986. بعدها، التحق 
اخلوجة جبامعة أزمري يف تركيا ودرس الطب 
الثورة  اندالع  وعند   .1994 عام  ليتخرج 
مع  التضامن  منرب  اخلوجة  أسس  السورية، 
مؤسسا  عضوا  كان  أنه  كما  السوري،  الشعب 
للمجلس الوطين السوري. وأخريا ساهم خالد 
لقوى  الوطين  االئتالف  تأسيس  يف  اخلوجة 
الثورة واملعارضة السورية وشغل منصب ممثل 

االئتالف يف تركيا.

 له
ً
االئتالف الوطني السوري املعارض ينتخب خالد اخلوجة رئيسا

وكاالت
أعلن معاذ اخلطيب الرئيس األسبق لالئتالف 
املنصرم،  العام  نهاية  يف  املعارض  السوري 
باسم  للمعارضة  تابع  جديد  سياسي  تيار  عن 
منطلقاته  حمدداً  الوطن”،  سوريا  “جمموعة 
إلجياد  تدعو  مؤمترات  أو  مبادرات  أي  جتاه 
حل سياسي لألزمة يف سوريا املندلعة منذ حنو 
اسم  حتت  توقيعه  محل  بيان  ويف  أعوام.   4
إن  اخلطيب  قال  الوطن”،  سوريا  “جمموعة 
دمائه  على شعبنا وسيول  ُصّبت  اليت  “املأساة 
وصرخات حرائرنا يف السجون )..( تدعونا إىل 
إعالن منطلقاتنا جتاه أي مبادرات أو مؤمترات 
أنه ال حل يف سوريا دون رحيل  وعلى رأسها 
اليت  واجملموعة  األسد(  )بشار  النظام  رأس 
وصلته  الذي  البائس  املصري  إىل  البالد  ساقت 

اليوم”.
ألية  جدية  إجراءات  من  “البد  بأنه  وأضاف 
للنظام،  داعمة  جهات  ترعاها  مؤمترات 
القصف  بإيقاف  إلزامه  وأوهلا  يسّمها،  مل 
املشايف  يستهدف  والذي  لشعبنا  الوحشي 
واملدارس واملدنيني واألماكن السكنية، مما هو 

من أكرب اجلرائم يف تاريخ اإلنسانية”.
كما أشار البيان املوجه إىل “الشعب السوري”، 
إىل أن “التفاوض السياسي أحد الوسائل حلقن 
إطالق  مقدماته  ومن  اخلراب  وإيقاف  الدماء 

واألطفال”،  النساء  خصوصاً  املعتقلني  سراح 
األرضية  يشكل  جنيف  “بيان  أن  على  مؤكداً 
انتقالي  وضع  إىل  تؤدي  سياسية  عملية  لكل 
أن  ميكن  “ال  أنه  إىل  ولفت  سوريا”.  إلنقاذ 
النظام ممثلة  من رحم  املولودة  اجلهات  تكون 
لثورة شعبنا العظيم، دون أن يلمح ألي منها، 
ووحدة  السوري  السياسي  القرار  استقالل  وإن 
مطالب  احلرية  ونيل  وشعباً  أرضاً  البالد 

أساسية ال ميكن التفريط بها”.
ويأتي بيان اخلطيب يف ظل احلديث عن مبادرة 
روسية حتضر موسكو هلا بعقد مباحثات بني 
أطياف املعارضة السورية يف العاصمة الروسية 
نهاية يناير/ كانون الثاني املقبل من املمكن أن 
تفضي إىل مفاوضات مباشرة مع النظام إلجياد 

حل لألزمة السورية.
وزير  نائب  بوغدانوف،  ميخائيل  واقرتح 
اخلارجية الروسي، اخلميس املاضي، أن يلتقي 
السورية  املعارضة  أوساط  خمتلف  عن  ممثلون 
يناير/  نهاية  الداخلية واخلارجية يف موسكو 
كانون الثاني املقبل، قبل لقائهم احملتمل مع 

ممثلني عن النظام السوري.
أكتوبر/  نهاية  موسكو  زار  اخلطيب  وكان 
تشرين األول املاضي، على رأس وفد معارض، 
يف  لألزمة  السياسي  احلل  آفاق  حبث  بهدف 
قابلتها  أعوام،   4 حنو  منذ  املندلعة  البالد 

صفوف  يف  السلبية  األفعال  ردود  من  موجة 
عن  موسكو  تعلن  أن  قبل  املعارض  االئتالف 

مبادرتها وتوجه دعواتها للمعارضة والنظام.
وبعد زيارة موسكو بأسبوعني، أعلن اخلطيب 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  صفحته  على 
جديد  سياسي  تيار  “تبلور  عن  “فيسبوك”، 
وهو  قريب  وقت  يف  عنه  سيعلن  املعارضة  يف 
مستعد للجلوس مع النظام إلجياد حل لألزمة 
يف سوريا”، قبل أن يعلن عما يفرتض أنه اسم 
أن  دون  الوطن”  سوريا  “جمموعة  التيار  ذلك 

يقدم تفاصيل عنه أو عن تكوينه وأعضائه وفيما 
لقاءات  حلضور  رمسية  دعوة  له  وجهت  إذا 

موسكو املرتقبة نهاية يناير.
اإلسالمي  للتيار  املنتمي  اخلطيب،  ويعد 
ومبادرات  آراء  أطلق  من  أوائل  من  املعتدل، 
قبل  السوري  النظام  مع  مشروط  حوار  إلجراء 
عامني، إال أنها القت استهجانا واسعاً من قبل 
إىل ممارسة  السورية، وصلت  املعارضة  أعضاء 
منصبة  من  لالستقالة  دفعته  عليه  ضغوط 

كرئيس لالئتالف يف آذار 2013، 

 معاذ اخلطيب  يطلق تياره السياسي باسم )سوريا الوطن( 



شؤون سياسية6   آزادي – الحرية        إخبارية سياسية ثقافية اجتماعية عامة           السنة الرابعة         العدد 38           18  كانون الثاني  2015م

وكاالت
كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية عن وجود انقسامات 
داخل االحتاد األوروبي بشأن املوقف من مبادرة ستيفان 
إىل  املتحدة  لألمم  العام  األمني  مبعوث  ميستورا،  دي 
العسكري يف  الوضع  اليت تنص على »جتميد«  سوريا، 
متشدداً  موقفاً  وبريطانيا  فرنسا  تلتزم  حيث  حلب، 
قرار  صدور  منها  قوية،  بضمانات  وتطالبان  منها 
وقالت  السابع.  الفصل  الدولي حتت  األمن  من جملس 
العمل  أن  تريان  ال  وبريطانيا  فرنسا  إن  املصادر،  هذه 
خبطة املبعوث األممي ميكن أن يتم دون وجود مراقبني 
دولياً  قراراً  يتطلب  هؤالء  إرسال  أن  واحلال  دوليني. 
إىل  االنقسامات  يعيد  أن  شأنه  من  الذي  األمر  ملزمًا، 

جملس األمن.
وقف  يشبه  ما  إلجياد  ميستورا  دي  مبادرة  وتسعى 
إطالق النار، وإيصال املساعدات للسكان املدنيني، وفتح 

الباب أمام التواصل السياسي بني األطراف املتقاتلة بدءا 
نسمة(  )مليونا  الدميغرافية  ألهميتها  حلب  مبدينة 
اعتربت  إليها  املشار  املصادر  أن  بيد  رمزية،  وأخرى 
أن »ال شيء يسمح بتوقع جناح خطة دي ميستورا« أو 
الطرفان من  ملا فرضه  العمل بها  التوصل إىل بدء  حتى 
بتسليم  املعارضة  تقوم  أن  النظام  يريد  حيث  شروط، 
إىل  احلكوميني«  »املوظفني  وإعادة  الثقيلة  أسلحتها 

أحياء املعارضة.
وليد  السوري  اخلارجية  وزير  التقى  ذلك,  غضون  يف 
بوتني  فالدميري  الروسي  الرئيس  سوتشي  يف  املعلم 
احلكومة  رئيس  وتبعه  طهران  إىل  املعلم  ذهب  بعدها 
ما  إيرانية، وهو  موافقة  للحصول على  وائل احللقي، 
الروسية،  املبادرة  يدعم  إيراني  بيان  صدور  عرب  مت 
تالزم مع قرض بقيمة 800 مليون دوالر لدمشق، رغم 

صعوبات إيران املالية وتدهور أسعار النفط.

انقسام أوروبي حول خطة دي ميستورا  
وطهران تقرض دمشق 800 مليون دوالر

وكاالت
شكري  سامح  املصري  اخلارجية  وزير  التقى 
السورية«  التنسيق  »هيئة  وفد  القاهرة،  يف 
املعارضة، وتناول الطرفان مستجدات األوضاع 
على الساحة السورية واجلهود املبذولة دولياً 
من أجل التوصل إىل حل لألزمة، ال سيما من 
جهة املبادرة الروسية وخطة املبعوث األممي 
إىل سورية ستيفان دي ميتسورا، حيث شددت 
»اهليئة« على ضرورة التوصل إىل حل سياسي 
يؤدي إىل تغيري دميوقراطي شامل عرب عملية 

تفاوض من دون شروط مسبقة.
وقال حسن عبد العظيم املنسق العام لـ »هيئة 
سياسي  حلل  آفاقاً  »نريد  السورية«   التنسيق 
وينقل  الداخلي  االستبداد  ينهي  تفاوضي 
وحيافظ  دميوقراطية  مدنية  دولة  إىل  سورية 
على كيان الدولة ووحدة سورية أرضاً وشعباً«، 
والتطرف  »العنف  اهليئة  رفض  إىل  الفتاً 
وممارسات داعش والنصرة واجلماعات كلها، 
ألن هذه الظاهرة ال تظهر وال تنمو إال يف ظل 
يف  الشعب  حق  وإلغاء  والتطرف  االستبداد 

اختيار ممثليه«.
ورداً على سؤال عما إذا كانت »هيئة التنسيق« 
تقبل بتوحيد املعارضة حتت مظلة »االئتالف 
الوطين السوري«، قال إنه يقبل كل من يقبل 
أو  االئتالف  من  اخلارجية  املعارضة  من 
باحلل  املسلحة،  املعارضة  من  حتى  أو  غريه 
بكل  العنف  وبوقف  التفاوضي  السياسي 
»حنن  مضيفًا:  التطرف،  وحماربة  أنواعه 
للمعارضة  جبهة  وأوسع  أكرب  تشكيل  نريد 
الدميوقراطية بسورية، لنقول للعامل أمجع إن 
واحد،  وبرناجمها  موحدة  السورية  املعارضة 
وتريد خيار احلل السياسي وترفض كل أنواع 

التطرف واالستبداد«.
وعما إذا كان يرى أن وقف القتال يف حلب يعد 
أوضح  السياسي،  احلل  حنو  باالجتاه  كفياًل 
أن خطة دي ميتسورا مفرتض أن تكون خطة 
حملافظات عدة من أجل وقف العنف والصراع 
الطريق  املسلح، وتبدأ من حلب وهو ما يقطع 
الرتكي  التدخل  وعلى  العازلة  املنطقة  على 

وعلى تقسيم سورية.
لكنه  الدولي،  املبعوث  خطة  دعم  على  وشّدد 
تكون شاملة حلمص  وأن  أكثر  »بوضوح  طالب 
وحلب ومحاة وإدلب ودرعا وغريها مبا حيافظ 

على وحدة سورية ومؤسساتها«.
ورداً على سؤال عما إذا كانت »هيئة التنسيق« 
األسد  بشار  السوري  الرئيس  رحيل  تشرتط 
كشرط للوصول أو البدء يف حل سياسي تفاوضي، 
قال إن »مشكلتنا ليست مع شخص، ولكن مع 
وال  وإقصائي  استبدادي  نهجه  بأكمله  نظام 
مضيفاً  باعتقاالت«،  ويقوم  باملعارضة  يعرتف 
وال  شامالً  دميوقراطياً  تغيرياً  نريد  »حنن 
حنصر األمر بشخص وجبهة، وبالتالي حنن 
الوصول  من  السوري  الشعب  يتمكن  أن  نريد 
تشكيل حكومة  عرب  تفاوضي  سياسي  إىل حل 
إعالناً  لتضع  كاملة  صالحيات  هلا  انتقالية 
دستورياً أو دستوراً جديداً وأيضاً قانون أحزاب 
وأن جتري انتخابات نيابية ورئاسية، وهو ما 
السلطة  اختيار  من  السوري  الشعب  سيمكن 
الذى  الرئيس  وأيضاً  يريدها  اليت  التشريعية 

يريده«.
التفاوض  عملية  »اهليئة  دخول  عدم  وأكد 
جنيف  بيان  أّيدنا  »حنن  قائاًل:  بشروط، 
املعارضة  وطالبنا  صدوره،  من  واحد  يوم  بعد 
شروطاً  وضعوا  ولكنهم  بقبوله  مجيعها 
أنواع اخلراب والدمار  وأدخلوا سورية يف كل 
دون  من   2  - جنيف  إىل   ودخلوا  والتطرف 
شروط«، مضيفًا: »حنن نريد أن نبدأ التفاوض 
 3  - جبنيف  ودولي  وعربي  إقليمي  بتوافق 
التفاوضي  السياسي  احلل  يبدأ  أن  أساس  على 
التفاوض هو ما  من دون شروط مسبقة، ولكن 

سيقرر مصري الرئيس والنظام«.
أكد  شكري  املصري  اخلارجة  وزير  وكان 
ملا  السياسي  احلل  تدعم  »مصر  أن  أخرياً، 
حيدث يف سورية وفقاً إلرادة الشعب السوري 
معاناة  الستمرار  منعاً  الداخلي  والتوافق 
من  الكثري  مع  جنتمع  حنن  وهلذا  الشعب، 
الدول الكربى واإلقليمية للتشديد على أهمية 
اخلروج  أجل  من  سياسية  عملية  يف  االخنراط 
وسيادة  وحدة  حيفط  ومبا  األزمة  هذه  من 

وسالمة األراضي السورية«.
خالل  من  تعمل  مصر  أن  شكري  وأوضح 
داخل  من  سواء  كافة  األطراف  مع  اتصاالتها 
على  واإلقليمية  الدولية  األطراف  أو  سورية 

إجياد وسيلة للتشجيع على احلل السياسي.

هيئة التنسيق الوطني تدعو من مصر 
إىل حل تفاوضي من دون شروط مسبقة

أن  املعارض  السوري  الوطين  اجمللس  يف  قيادي  رأى 
إن  وقال  احتضار”،  “حبالة  أصبح  الوطين  االئتالف 
حد  على  كتلهم،  من  أقوى  أصبحوا  شخوصه  بعض 
الشويف يف  الوطين جرب  وأشار عضو اجمللس   . وصفه 
ضرورة  إىل  لألنباء،  اإليطالية  )آكي(  لوكالة  تصريح 
إجياد بديل عن االئتالف يستفيد من خلله التنظيمي 
االئتالف  ينتهي  أن  الطبيعي  “من  وقال  والبنيوي، 
إىل ما انتهى إليه من حالة االحتضار، ألّن هذا مصري 
رهينة  ويعيش  الدول  إلرادة  وفقاً  ُيبنى  تشكيل  كل 
ال  ألحد،  مقنعاً  يكن  مل  وهو  ملصاحلها وجتاذباتها، 
يف أدائه وال فيما يقدمه للسوريني، ومل يشكل يف أي 
يوم من األيام ضمرياً مجعياً لثورة احلرية والكرامة”، 
االئتالف  أصبح  “لقد  وأضاف   . تعبريه  حد  على 
وجوده،  مربر  ويفقد  معنوياً  يتساقط  علياًل  جسماً 
وبعد توزعه إىل كتل وشلل متنازعة ومرتهنة جلهة 
اإلنقاذي  الرهان على دوره  خارجية وحزبية وسقوط 
كل  من  يستفيد  بديل  إجياد  ضرورياً  صار  واإلغاثي، 
حماسبة  عرب  والعجز،  البنيوي  التنظيمي  اخللل 
املقصرين والفاسدين املراهنني على دعم خارجي مالي 
أو سياسي وإخراجهم وإعادة بناء جسم سليم”. وتابع 
دمشق  إعالن  جتمع  يف  األمانة  مكتب  عضو  الشويف، 
كيان  إلقامة  الكايف  احلماس  عنده  أحد  “ال  املعارض 
من  فارغة  تكون  تكاد  السياسية  الساحة  ألن  بديل، 
تنظيمات سياسية قوية مؤهلة لتكون بديلة، واملطروح 
تقدم  حبيث  واضحة،  أسس  على  البنية  تعديل  هو 
الكوادر املخلصة واخلبرية واملمثلة احلقيقية لفعاليات 
لكنه  وعراقيل  صعوبات  وهناك  وتوجهاتها،  الثورة 
التحدي الدائم للمعارضة بكل أطيافها، وعلى اجلميع 
وطريقة  البديل  على  االتفاق  بعد  استقاالتهم  تقديم 

بنائه ورسم مهامه املرحلية واالسرتاتيجية”.
وإمكانية عيشها،  داخله  متناقضة  كتل  وعن حتالف 
الكتل  بني  التحالفات  “تتم  السوري  املعارض  قال 
املتباينة وفقاً للمصلحة اخلاصة وتشري لفقدان املوقف 
وعمق  املبدئية  وفقدان  الداعمة،  الدول  عن  املستقل 
اإلميان بأهداف الثورة، ويشري للفساد وشراء الذمم، 
وهذه يقّوض مصداقية رجال املعارضة، وُيربز املفارقة 
الضمري،  وموت  بالفساد  املنعمني  هؤالء  بني  الفاقعة 

وبني صمود أهلهم وشعبهم األسطوري أمام آلة املوت 
األسدية وحصار اجلوع واملعتقالت والنزوح املذّل”.

من  أقوى  أصبحوا  االئتالف  شخوص  أن  إىل  وأشار 
كتلهم، وقال “هناك متنفذون أكثر من كتلهم اهلالمية 
اآليلة إىل السقوط والتبدل الدائم وفقاً للمصاحل ومستوى 
كرموز  برزوا  أّن هؤالء  لو  نتمنى  كنا  الدولي،  الدعم 
قوية فرضت نفسها مبا عندها من مؤهالت وقدرات، 
ومستوى مهاراتها يف قيادة حتالفات حقيقة تستطيع 
الثورة لندعمها بكل  أن تقدم خطوة حقيقية يف مسار 
من  مستجلبة  وقوتهم  أدوات،  هم  لألسف  ولكن  قوة 
قوة الداعمني العرب واإلقليمني”. وأضاف “لقد باتت 
بال  فساد  أنه  واملؤسف  لسان،  كل  على  الفساد  قضايا 
واملتطفلني، وهو  الطفيليني  عمل وال إجنازات، فساد 
أسوأ أنواع الفساد، ألنه يتغذى على الدم السوري وعلى 
االستبداد”.  عمر  وتطويل  ومذلتهم  السوريني  جوع 
بشكل  االئتالف  استبدال  يتم  أن  ضرورة  على  وشدد 
بديل  إجياد  هو  “الطبيعي  وقال  سريع،  ولكن  هادئ 
عن االئتالف، سريع وإنقاذي، ولكن األمور ال تسري 
بالسرعة املطلوبة، ألن الشعب بات ال يشعر بضرورة 
وجوده”. وأردف “جيب أن يسقط بهدوء على أن يتم 
االئتالف  من  هامة  كوادر  باختيار  البديل  جتهيز 
مشهود  وطنية  وشخصيات  ودعمها مبكونات  نفسه، 
وإجياد  والسياسية،  التنظيمية  وقدراتها  بنزاهتها 
الكتل السياسية، وأن  التوازن الضروري بني  نوع من 
االنتخابات  مبدأ  ورفض  التوافق،  مبدأ  على  يقوم 

مزورة اليت ُتعيد تصارع الكتل”، على حد تعبريه.
 وكالة )آكي( اإليطالية لألنباء

 جرب الشويف : االئتالف السوري حبالة احتضار
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الفتيات  حقوق  عن  الكثريون  يتكلم 
يدعون  كما  القاصرات  أو  الصغريات 
من  الكثري  يرى  من  هناك  انه  وحتى 
اجتماعية،  كمشكلة   ، الظاهرات 
ولكين أرى إن جمتمعنا يعيش تناقضا 
بنظرة  يتقرب  جهة  فمن   ، كبريا 
الطفولة والِقصر إىل الفتيات الصغريات 
أبدا  اليرمحها  األخرى  اجلهة  ومن 
حتى انه يسمي بعض التقربات البالية 
االجتماعية  والثقافات  بالعادات 
ذلك  جيري  فكيف  لتارخينا....؟ 

.............؟
كما انه هناك الكثري من الدول يف العامل 
 ، أوطانها  على  احلرب  شنت  اليوم، 
عن  الدفاع  ألجل  العام  النفري  فأعلنت 
الدول  من  الكثري  مثلها  وقامت  الوطن 
العمر،مثل  وصغار  األطفال  بتجنيد 
واسكوتلندا  وكوبا  وأمريكيا  روسيا 
 ، األخرى  الدول  من  الكثري  وغريها 
حالة  ألنها  طبيعية  حالة  واعتربتها 
وال  والوطن  الذات  عن  مشروع  دفاع 
حل سواه .وليست هذه بظاهرة جديدة 

سنتعرف عليها يف يومنا.........
يوم  كل  ويؤسس  احلقوق  عن  ندافع 
التنظيم الفالني والعالني ، لكن توجد 
شرحية يف جمتمعنا ال ترى نفسها يف 
الدائرة  احلرب  ترى  وال  ثورة  حالة 
جاهز  ألنه  ملاذا..؟  بالدنا....  على 
للهرب يف حال وصول اخلطر إليه ، وال 
حلماية  اسرتاتيجيات  أية  هلم  توجد 
أو بالدهم ........  أنفسهم أو شعبهم 
وال ميارس سوى السفسطة واألكاذيب 
وخلق احلجج والعوائق ...والكثري من 
املسائل اليت تستحق اإلشارة اليها ...

ولكين أسال يف هذه احلالة املتناقضة، 
أب  يقوم  عندما  القيامة  نقيم  ال  ملاذا 
أخته  يغتصب  أخ  أو  ابنته  باغتصاب 
بتهمة  بقتلها  فيقوم   ، منه  وحتبل 

عدمية  أنانيته  على  ليسرت  الشرف 
شرفه....؟ ملاذا ال نتكلم عن الظلم اليت 
أو  األب  زوجة  معاملة  من  الفتاة  تراه 
األخ أو كل أساليب العنف العائلي...؟

عند  املظاهرات  ونقيم  نتكلم  ال  ملاذا 
الفتيات  من  سنوياً  اآلالف  تزويج 
مقابل  العمر  وصغار  القاصرات 
معاقني  او  مسنني  لرجال  الدوالرات 
الوفاة  حاالت  عن  نتكلم  ال  ملاذا  ...؟ 
الصغريات  الفتيات  لتلك  الوالدة  عند 

اللواتي زوجن بأمر من أبائهم ..؟
ملاذا ال يستنفر جمتمعنا وتقيم القيامة 
نسائنا  جتاه  داعش  ممارسات  ضد 
شنكال  يف  ٌأسرن  اللواتي  الصغريات 
ملاذا  ...؟  النخاسة  أسواق  يف  ويباعون 
ال حنكم الرجل املتزوج الذي ال تشبع 
الصغريات  الفتيات  ويغتصب  غرائزه 
...؟ فأين حنن من العدالة االجتماعية 

وأين هي النخوة إذا....؟
أهل تطوع الفتيات ألجل محاية ذاتهن 
جرمية ....؟ إذا كانت جرمية فلنأتي 
ولنتقاضى املوضوع، هل الفتاة الصغرية 
الألخالقية  لالنتهاكات  تتعرض  اليت 
الفتاة  أم  األحسن..؟  هي  جمتمعنا  يف 
والعمل  ذاتها  عن  بالدفاع  ترغب  اليت 
وتصبح  وطاقاتها  ذهنها  تطوير  على 
أيهما  ....؟  القوة...أحسن  مصدر 

األحسن بنظر اجملتمع ..؟
حقوق  ننتهك  أننا  الكثريون  يتهمنا 
هذه  يف  االنتهاك  هو  أين  اإلنسان... 
احلالة ... عشرات الفتيات تطوعن هرباُ 
من ممارسات اجملتمع جتاههن إميانا 
منهن بان طريق الثورة وحركة حرية 
 ، واحلرية  اخلالص  طريق  هو  املرأة 
طريق محاية املرأة وإيصاهلا إىل مستوى 
 ... نفسها  متثيل  باستطاعتها  تكون 
ممارسة  من  الفتاة  طريق  يعيق  فلماذا 
ال  هذا  أقول  عندما  إنين   ، حقوقهن 

اشرع موضوع تسليح الفتيات القاصرات 
يتطلب  وعندما  فلتتعلم  أقول  ،ولكين 
وشعبها  ذاتها  عن  تدافع  الن  األمر 
اهلرب  من  اشرف  فالدفاع  ووطنها 
لألعداء  واخلضوع  اخلنوع  أو  والتخفي 

والبقاء عرضة لكل املمارسات املذلة .
اللواتي  وشهيداتنا  مناضالتنا  ليكن 
حدود  محاية  على  ويسهرن  يدافعن 
مقياسنا  هو  شعبنا  محاية  مقاطعتنا 
سنكون  ذلك  بدون  الننا  االساسي 
عرضة لكل املمارسات الالنسانية اليت 
تقوم بها داعش واعوانها ، بدونهم لن 
اليومية  حياتنا  ممارسة  من  نستطيع 

والعيش بسالم .
فلتكن آرين مريكان هي مثالنا املشرف 
احلر  املستقبل  لشعبنا  سيجلب  الذي 
اليت  الشابة  الفتاة  تلك  الزاهر، 
كل  يف  اليوم  به  مثاًل حيتذي  أصبحت 
أحناء العامل . هذا ألن نساءنا وفتياتنا 
 .... شعبنا  حقيقة  لتمثيل  أهل  هن 

واألمثل هو هذا .
السياسات  ميارسون  اللذين  ليعدل 
حقوق  حنمي  إننا  اسم  حتت  القذرة 
اجملتمع  باسم  ونتكلم  اإلنسان 
واخلداع  اخلبث  وليرتكوا  سياساتهم 
،ألن فتياتنا تعرفن على حركة احلرية 
ولن يصغني إىل أية مظاهر و سياسات 
وحياة  الظلمات  إىل  جترهم  كاذبة 

الالشيء .
أن  مقاليت  يقرؤون  اللذين  من  أمتنى 
األقالم  رؤوس  حقيقة  يف  يتعمقوا 
اليت كتبتها ألنها حقائق موثقة نقوم 
بث  على  ونعمل  يوميا  مبعاجلتها 
جديد  من  واألخالق  واملعرفة  الثقة 
على محايته  ونسهر   ، بني جمتمعنا 

وتنظيم اموره يف احلياة اجملتمعية.
حتياتي

2015-1-4

الفتيات أو الصغريات او القاصرات مثلما يقال 

هدية علي يوسف

األداء  أصحاب  أهملت  أنك  مبجرد 
البديلة  الفرص  تسعى  سوف  العالي، 
التحديات  من  املزيد  هلم  توفر  -اليت 
استقطابهم،  يف  والرواتب-  والنمو 
وسوف جتد أن دول اخرى او مؤسسات 
عاملية ميكن أن تكون خري بديل، لذلك 
العاملني  أفضل  ُتبقي  أن  أردت  إذا 
لديك، فذلك لن يتم إال من خالل تلبية 

احتياجاتهم.
يف  الفّعالني  األفراد  أن  الدراسات  تؤكد 
بيئة العمل، أو املتميزين يف األداء ميكن 
أفضل   %400 إىل  أدائهم  حسن  يصل  أن 
األداء  أصحاب  املوظفني  من  غريهم  من 
أن  حالة  يف  لذلك  العادي،  أو  املتوسط 
ست  هي  العمل  يف  املوظف  بقاء  متوسط 

سنوات، حتى جتد البديل، ما يعين أن 
احتفاظك بأفضل املوظفني يف األداء ميكن 
أن يصنع فرق حقيقي لك يف النتائج، ويف 

اإلجناز.
بيزنس،  هارفارد  نشرتها  دراسة  يف 
مشلت 27 دولة، وجدوا أن هناك عوامل 
مشرتكة للموظفني عاليي الثقة، وعاليي 
أقرانهم،  جتاوز  يف  واملتميزين  األداء، 
هذه  يف   %40 عن  تزيد  ال  ونسبتهم 
متوسطي  من  هم   %60 بينما  الدراسة، 

األداء، أو أقل من املتوسط.
كل  من  واحد  احذر،  الدراسة:  تقول 
مخسة من هذا التصنيف، وهم مرتفعو 
األداء، يفكرون جدًيا يف مغادرتك خالل 
ستة أشهر؟ فقط 12% منهم ال يفكرون 

يف الرحيل، بينما البقية تفكر أو تدرس 
هذا اخليار جبدية، ومن املؤكد أن %22 
الستة  األشهر  خالل  راحلون  منهم 
الدراسة  تقول  كما  والسبب  القادمة، 

أنهم غري راضني عن وضعهم احلالي.
كنا نعتقد أن التحفيز بالشكر والتقدير، 
أو  والتدريب،  بالتطوير  التحفيز  أو 
التحفيز بالتأمني الصحي جمدية، لكنها 
التحفيزات  تلك  كل  ذلك،  من  بالعكس 
أهم  بينما   %40 املتوسط  يف  تتجاوز  مل 
على  والبقاء  والرضا،  للتحفيز  عاملني 
األساسي  الراتب  هما  العمل،  رأس 
والرتقيات  والعالوات   ،%66 بنسبة 
بنسبة 55%، يعين علينا مراجعة سلم 

الرواتب لو أردنا إبقاء املنجزين.

سلم الرواتب .......... وحتديات البناء

أكرم حسو

احلاكم املشرتك ملقاطعة اجلزيرة

رئيس اجمللس التنفيذي ملقاطعة اجلزيرة
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قبل أن تبهت الذاكرة

إبراهيم بركات

احلزب الشيوعي السوري
من حزب اجلالء يف مرحلة االستقالل... إىل حزب دخل الغيبوبة واملوت الرحيم يف عهد البعث
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  قبل أكثر من أربعة عشرة قرن ونيف حني فتح معتزلة القاهرة 
شئت  أن  وأرزاقكم،  بأعناقكم  أوكلين  اهلل  اجلموع:)أن  خاطب 

قطعتها وأن شئت أبقيتها.
    فهتف اجلموع بصوت واحد:
    لبيك لبيك يا أمري املؤمنني(.

    وهذا ما فعله حافظ األسد بعد قيامه بانقالب عسكري عام 
تبع  الدميقراطية,  ماهية  بعثية ال تعرف  عقيدة  بلبوس   1970
ذلك استيالئه على مقاليد احلكم يف سوريا, وما يعنينا هنا موقف 
التحول يف  التارخيي من هذا  وقائده  السوري  الشيوعي  احلزب 

بنية النظام واستيالء العسكر على احلكم.
    ما من شك أن خالد بكداش خبربته السياسية وحنكته كان 

على دراية بكل تفاصيل وصول األسد إىل احلكم خصوصا ما يتعلق 
مبباحثات السرية بني األسد وفريقه االنقالبي وإسرائيل برعاية 
بريطانية اليت استضافت حافظ األسد طيلة سنوات الوحدة بني 

سوريا ومصر.
حترش  عدم  مقابل  باجلوالن  املطالبة  بعدم  األسد  وتعهد      

إسرائيل به وحماولة زعزعة حكمه.
    املهم كان كل شيء جاهزًا، فالدستور الذي كتب على مقياس 

البعث كان مبثابة )صك امتالك البعث لسوريا حجرا وبشر(.
    ومع ذلك سارع خالد بكداش ومن وراءه كل احلزب باملوافقة 
على الدستور, تبعه تنازال أكثر وطأة وخضوعاً عرب املوافقة على 
على حزب  الوطنية. حيث كل شيء بات حكراً  ميثاق اجلبهة 

البعث.
    وممنوع على األحزاب الشريكة املفرتضة معه

    - إصدار أي صحف بصورة علنية.
    - ممنوع أي نشاط حزبي داخل مؤسسة اجليش غري حزب 

البعث.
    - ممنوع نشاطات والعمل احلزبي يف املدارس واجلامعات.

    و ..... و ......
    والقصبة اليت كسرت ظهر البعري

    موافقة احلزب الشيوعي وتوقيعه على امليثاق
    وأقصى ما حصل عليه وبإذالل

    - مخس ممثلني للحزب يف جملس الشعب املكون من 250 عضو 

نصفهم زائد واحد بعثيني.
احلكومة،  وزيرين يف   -     
وزير حبقيبة واآلخر بدونها.

بدأ احلزب مرحلة حتالفاته اجلديدة وغاب اهلدف      هكذا 
سبيل  يف  نضاله  وأعين  العاملة  الطبقة  كحزب  لوجوده  واملسوغ 

استالم السلطة وحتقيق العدالة االجتماعية.
    وبدأت مرحلة الوالءات واالمتيازات

    والعمل وفق قانون الغاية تربر الوسيلة
    فكانت قيادة احلزب يف واد والقواعد يف واد

    وهذا ما سأتوقف عنده يف العدد القادم
    طاملا يبقى لناظره قريب.

  الردود
حسن قاسم: أريد ان اوضح بعد احلقائق ال كمربرات للنواقص واألخطاء ومن كان منكم بال خطيئة فلريمجها حبجر, بل للتوضيح فقط لألخوة املتابعني فبخصوص تأييد احلزب النقالب حافظ األسد كما تسميه فقد حتفظ احلزب على         

احلركة كالكثري من القوى السياسية مبا فيها عدد غري قلبل من البعثيني حتى صدور بيان القيادة القطرية حلزب البعث الذي وضح فيه النهج االسرتاتيجي الذي سيسري عليه االنقالبيني وما ورد فيه هو : 1ـ تعميق عالقة الصداقة مع 
االحتاد السوفيييت من خالل تعاون عسكري هدفه احلفاظ على أمن ومحاية سوريا من اخلطر اخلارجي...2ـ التعاون مع كل القوى التقدمية يف البالد لتحقيق مطالب العمال والفالحني وباقي فئات الشعب الفقرية والعمل على حتقيق االكتفاء 
الذاتي يف معيشة املواطنني السوريني.....3ـ معاداة الصهيونية والعمل على حترير مجيع األراضي العربية احملتلة ومعاداة االمربيالية وخصوصا األمريكية وحلفئها الغربيني 4ـ حماربة القوى الرجعية داخل البالد ... فهذه األهداف 
كانت كافية لتغيري موقف احلزب من االنقالب.أما خبصوص التوقيع على ميثاق اجلبهة الوطنية التقدمية فكان املوقف سجااًل يف احلزب بني معارض ومؤيد لكن يف النهاية ويف اجتماع اللجنة املركزية متت املوافقة باالمجاع على التوقيع 
على اساس الشروط التالية : 1ـ ابراز وجه احلزب املستقل يف القضايا اليت تهم الشعب والوطن 2ـ االهتمام مبطالب اجلماهري الشعبية والتعاون مع كافة القوى الوطنية والتقدمية داخل البالد ـ تطوير الصداقة والتعاون مع البلدان االشرتاكية 
وعلى رأسها االحتاد السوفيييت...... لكن البعث نكث بوعوده وادخل احلزب يف صراعات داخلية نتج عنها فصائل شيوعية متعددة تتخبط يف قراراتها بسبب فساد معظم قياداتها كما هو احلال يف معظم القوى واالحزاب السياسية السورية 
حتى املقربة جدا للبعث وهكذا غدت هذه الفصائل ضعيفة غري مؤثرة يف الشان السياسي العام بعد ان كان احلزب ثاني اكرب قوة على الساحة السياسية السورية ... ولألمانة احلزبية فان القواعد احلزبية اليت ناضلت وكرست حياتها على 

نشر سياسة احلزب وخدمة اهدافه فهي التزال مؤمنة بأهدافها وصادقة مع نفسها لكن يلزمها قيادة واعية صادقة وطنية حتتوي اجلميع ويعود باحلزب اىل وضعه الطبيعي ... لك تقديري      
إبراهيم منر: صديقي ما اعرفه جيدا هو أن االحزاب »الفصائل« الشيوعية ليس هلا أي لزوم منذ 4 سنوات والكل يعلم ذلك ولن أخوض يف املاضي الذي لن خنرج من طينه ولذلك أفضل حماسبة هؤالء ومواجهتهم ملاذا هم مع اجليش       

الباسل الذي يقتل شعبنا بالرباميل وملاذا هم مشاركون بالسلطة مع البعث الذي اثبت أنه الميت بالوطنية السورية بصلة ..ملاذا هم مع كل هذه الطائفية لنظام عفن قذر ويعترب من أسوأ أشكال األنظمة القدمية الباقية على اخلارطة العاملية

زوايا وأعمدة حرة8

بني املعتزلة وحافظ األسد ومبايعة بكداش لألسد

تشكيطاف كالو 

وتغيريه  الراهن  الوضع  عن  اخلروج  هي  سياسي  كمصطلح  الثورة 
الغضب.   أو حتى  األفضل  إىل  التطلع  الرضا،  باندفاع حيركه عدم 
ومفهومني،  بتعريفني  تتلخص  معجمية  تعريفات  وللثورة 
األوىل  الشرارة  انطالق  مع  وضع  الذي  القديم  التقليدي  التعريف 
للثورة الفرنسية وهو قيام الشعب بقيادة خنب وطالئع من مثقفيه 
املفهوم  هذا  املاركسيون  طور  وقد  بالقوة.  احلكم  نظام  لتغيري 
اليت  العمال  قيادات  بطبقة  املثقفة  والطالئع  للنخب  بتعريفهم 
امساهم الربوليتاريا. أما التعريف أو الفهم املعاصر واألكثر حداثًة 
فهو التغيري الكامل جلميع املؤسسات والسلطات احلكومية يف النظام 
السابق لتحقيق طموحات التغيري لنظام سياسي نزيه وعادل ويوفر 
أو  الدارج  واملفهوم  للمجتمع.  والنهضة  واحلرية  الكاملة  احلقوق 
الشعيب للثورة فهو االنتفاض ضد احلكم الظامل. وقد تكون الثورة 
الفرنسية عام 1789 وثورات أوروبا الشرقية  الثورة  شعبية مثل 
بالثورة الربتقالية يف نوفمرب  املعروفة  عام 1989 وثورة أوكرانيا 
2004، أو عسكرية وهي اليت تسمى انقالبا مثل االنقالبات اليت 
سادت أمريكا الالتينية يف حقبيت اخلمسينيات الستينات من القرن 
اجلزائرية  الثورة  مثل  مستعمر  مقاومة ضد  أو حركة  العشرين، 
)1954-1962(. أما االنقالب العسكري فهو قيام أحد العسكريني 
االستئثار  بغية  احلكم،  نظام  قلب  خالل  من  للسلطة  بالوثوب 
بالسلطة واحلصول على مكاسب شخصية من كرسي احلكم. كما قد 
تعين الثورة يف معنى آخر التطور البليغ أو كما هو متعارف عليه 
مصطلح  يستخدم  حيث  التطبيقية  والعلوم  التكنولوجيا  جمال  يف 

)ثورة( يف اإلشارة إىل ثورة املعلومات والتكنولوجيا.
الثورة هي حركة  السياسي.  التاريخ  يف  الثورة ظاهرة مهمة جداً 
احلاكمة.  السلطة  إخراج  الشعب  حياول  حيث  البلد  يف  سياسية 

إسقاط  حماولة  يف  العنف  الثورية  اجملموعات  هذه  يستخدم 
إسقاط  بعد  البلد  يف  جديدة  حكومة  الشعب  يؤسس  حكوماتها. 
)أويف  احلكومة  نظام  يف  التغيري  هذا  ويسمى  السابقة.  احلكومة 
القادة احلاكمة( ”الثورة“ ألنه يصبح إىل السلطة احلاكمة اجلديدة.

يف الثورات أحيانا، يتعرض اجليش ضد السلطة احلاكمة، وبعد 
ذلك يأسس حكومة استبدادية عسكرية يف البلد. ويف احلقيقة يبدأ 
دكتاتوريات  يف  تنتهي  ولكن  الشعب  عند  من  الثورات  من  كثري 
حبكومات  الالتينية  أمريكا  يف  الثورات  معظم  انتهى  عسكرية. 
الثورة حادث سياسي خطري.  أن  التاريخ  عسكرية مثال. نرى يف 
الثورات  من  وكثري  عنيفة.  السياسي  التاريخ  يف  الثورات  معظم 
أصبحت حروب ثورية ومات فيها كثري من األبرياء. والثورة هي 
جمموعة من التغريات االقتصادية واالجتماعية والثقافية تؤدي إىل 

تغيري جذري شامل يف اجملتمع. 
واالضطهاد  االمية  عانني  اللواتي  الروسيات  النساء  آالف  مئات 
الساحة  مركز  اىل  مرة  الول   1917 شباط  يف  والتهميش، خرجن 
جمرى  وغرين  االستبدادي  القيصري  النظام  وأسقطن  السياسية، 
مربوطا  يعد  مل  الروسية  املرأة  صنعته  الذي  املرأة  يوم  التاريخ. 
باجناز حق االقرتاع للنساء فقط كما كان احلال قبل ثورة شباط، 
بل بالنضال ضد احلروب االستعمارية ضمن السعي لتحرير الطبقة 

العاملة من النظام الرأمسالي.
ذكرى يوم املرأة قبل 85 عاما، وحتديدا يف عام 1917، كان الصقيع 
املشهود  اليوم  ذلك  ويف  هناك  برتوغراد.  الروسية  املدينة  يلف 
عامالت  نظمتها  ضخمة  نسائية  مسرية  عفوي  بشكل  اندلعت 
و«العودة  ألوالدنا«  ب«اخلبز  للمطالبة  وأرامل،  جنود  وزوجات 

ألزواجنا من املتاريس – وبإنهاء احلرب«.

كان ذلك يف اوج احلرب العاملية االوىل، وكان الرجال ميوتون بردا 
وجوعا على احلدود، يف حرب مل ختدم مصاحلهم بل مصاحل القيصر 
واصحاب رؤوس االموال. ويف اجلبهة الداخلية كانت اسعار املواد 
الغذائية ترتفع بتسارع، مما اضطر مئات آالف النساء للخروج اىل 
والتعرض الستغالل مضاعف كونهن نساء، هذا يف وقت  العمل، 
مل يكن هلن حق االقرتاع. مع تراكم الثلوج واجلوع والربد تراكم 
احساس مجاعي بالغضب الذي عم شوارع املدن الفارغة من الرجال.

عن  الشرطة  عجزت  املتظاهرات،  النساء  من  اهلائج  البحر  امام 
اربعة  واستمرت  املظاهرة  ومشلولة.وعمت  سلبية  وبقيت  الرد 
نظامه  وانهيار  الثاني  نيقوالي  القيصر  بسقوط  وانتهت  ايام 
االستبدادي. احلكومة املؤقتة اليت شكلت بعدها، منحت النساء 
حق االقرتاع. عرفت هذه االحداث باسم ثورة شباط )بعد الثورة 
وفتح  آذار(.   8 اىل  شباط   29 من  توقيتها،  تغيري  االشرتاكية مت 
هذه الثورة النسائية اجملال لثورة العمال االوىل يف التاريخ، ثورة 
اكتوبر 1917 الكربى اليت كونت االحتاد السوفيييت، اول نظام 

اشرتاكي يف العامل.
واخذ النظام االشرتاكي السوفيييت على عاتقه قضية حترير املرأة 
من كل القيود القانونية واالقتصادية واالجتماعية، واعتربها جزءا 
اليت  كولونتاي  اليكساندرا  العاملة.  الطبقة  حترر  من  يتجزأ  ال 
العامل،  )الرفاه( يف  أول وزيرة  لتكون  أكتوبر  ثورة  بعد  انتخبت 
السوفيييت،  اجملتمع  يف  املرأة  مكانة  رفع  يف  مهما  دورا  لعبت 
يوم  يف  لألمهات.  خاصة  وعيادات  اطفال  روضات  لبناء  وبادرت 
املرأة الذي وافق يف روسيا ثورة شباط، متكنت مئات آالف النساء 
مركز  احتالل  من  والتهميش،  واالضطهاد  االمية  عانني  اللواتي 
مل  التاريخ  ذلك  يف  االنسانية.  تاريخ  وتغيري  السياسية  الساحة 

فقط  مربوطا  املرأة  يوم  يعد 
باجناز حق االقرتاع وحقوق 
للنساء  اخرى  دميوقراطية 
والعمال، بل اقرتن بالنضال 

ضد احلروب االستعمارية ومن أجل السالم العادل، ضمن السعي 
م   2010 عام  ويف  الرأمسالي.  النظام  من  العاملة  الطبقة  لتحرير 
ظهرت يف اجملتمعات العربية ظاهرة ادعت بالثورة وهي خروج 
حشود اجلماهري لإلحاطة بالنظام االستبدادي الذي كان حيكم عدة 
دول العربية وابتداء من تونس و ليبيا ومصر واليمن وسوريا اليت 
كانت االبشع بثورتها املسماة واليت انقلبت ضد الشعب من تهجري 
وقتل وتشريد. وساندت النساء هذه الثورات ولكن مل يكن بشكل 
وبالرغم من  االربعة  السنوات  منها طوال  غاية يرجى  وذو  فعال 
انها كانت املتضررة االكرب من ثورات مل جتلب سوى األسى واألمل 
لشعوبها وال حتى ثورة تكللت بالنجاح التام ولكن املرأة الكوردية 
وقادت  امجع  للعامل  احلقيقة  الثورة  معنى  اظهرت  كوباني  يف 
ثورتها بكل فخر وعزة من خالل البطوالت اليت قدمتها واظهرت 
شجاعتها ضد املرتزقة اصحاب اللحية القذرة وحاملني فكر وتعاليم 
الصحراء فضحت بروحها فداء لوطنها واشعلت ثورة بكل معنى 
أيام  طوال  وعظمتها  لشجاعتها  منها  املوت  خاف  أن  إىل  الكلمة 
مضت ومل يتسلل اليأس إىل كيانها بل يف كل يوم تزداد عزم واصرار 
على ما تقدم عليه وهذا ليس جبديد من املرأة الكوردية فهي منذ 
االزل قيادية يف كل شي ومل تتوارى يوما عن خدمة وطنها وهاهي 
اليوم اثبتت للعامل معنى) الثورة (ألنها الثورة بذاتها ومنها كل 
واكراما  اجالال  اجلباه  وتنحين هلن  آتي  واحلرية  النصر  ثورات 

لعظمتهن وشجاعتهن.

املرأة والثورةاملرأة واجملتمع                                                                   
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نقابة الصحفيني اإللكرتونيني يف مصر تسلم قانونها املهني وتعلن أمساء اجمللس التأسيسي
وكاالت - نقاًل عن موقع صوت كوردستان

اإللكرتونيني  الصحفيني  نقابة  مؤسسو  أعلن 
التأسيسي  اجمللس  أعضاء  أمساء  عن  املهنية 
من  كل  ضم  والذي  الصبور  عبد  صالح  برئاسة 
اجلندي،  دعاء  سيد،  عماد  القاسم،  أبو  أمحد 
وليد  الليثي،  عبدالرحيم  حممد،  اهلل  منة 
أمحد  سرور،  حنان  النمر،  إسراء  الشربيين، 

ثروت، خالد ممدوح.
عن  اإلعالن  بصدد  أنهم  هلم،  بيان  يف  وأكدوا 
اليت ستشكل  املوسعة  التأسيسية  اللجنة  أمساء 
إجراءات  إنهاء  يف  للمساعدة  املصغرة  اللجان 
نقابة  قانون  تقديم  بعد  وذلك  التأسيس، 
جلنة  إىل  املهنية  اإللكرتونيني  الصحفيني 
جملس  رئيس  برئاسة  التشريعي  اإلصالح 
الوزراء، متهيداً إلقراره من رئيس اجلمهورية 

بقرار بقانون قبل الربملان القادم.
على  أكدت  اليت  القانون  ديباجة  عن  وكشفوا 
ركنا  اإللكرتونية  الصحفية  املواقع  تشكيل 
مما  املعاصرة،  اإلعالمية  العملية  من  أساسيا 
جيعل من الضرورة حتقيق ضمانة استمرارها، 
رسالتها،  أداء  يف  جناحها  مستلزمات  وتوفري 
اليت  واملشاكل  الضغوطات  من  وحتصينها 
تتعرض هلا يف أحيان كثرية، ويرتبط كل ذلك 
اعتبارية  أو جهة  مواطن  كل  مبدأ حق  بإعمال 
أو طبيعية يف إصدار الصحف اإللكرتونية طبقا 
املصري،  الدستور  من   70 املادة  نص  يف  جاء  ملا 
مادة  أي  االدعاء على  وكذلك حق كل مواطن يف 

منشورة إذا رأى فيها إساءة شخصية أو عامة.
وأوضحت فلسفة القانون أن منط األداء الصحفي 
حيث  احمللية  دائرة  يتخطى  اإللكرتوني 

يندرج ضمن إطار العوملة وجيسد واحدا من أهم 
مقوماتها وجتلياتها يف آن واحد، ويرتب اعتماد 
للمعلومات  الدولية  الشبكة  على  النمط  هذا 
يف  اختالفا  واألخبار  البيانات  لنقل  كوسيط 
التعامل القانوني مع هذا النموذج اإلعالمي عن 
غريه مع النماذج اإلعالمية األخرى، مبا يف ذلك 
منوذج البث اإلعالمي الفضائي، وذلك بالنظر إىل 
ما يتمتع به من خواص وآليات استضافة املواقع 
والنشر بها سواء من داخل احلدود أو خارجها.

وأكدت الديباجة أن تنظيم الصحافة اإللكرتونية 
ومن  للغاية؛  وصعبة  جداً  دقيقة  حالة  متثل 
مهين  نقابي  كيان  إجياد  ضرورة  تتبني  هنا 
للصحفيني العاملني يف هذا اجملال لضمان حتقيق 
العالقة اإلجيابية بني كل من الدولة واجملتمع 
واليت   ، بها  والعاملني  اإللكرتونية  والصحافة 
املمارسة  يف  اجملتمع  حق  ضمان  شأنها  من 
املهنية املسئولة وفى حماسبة اخلارجني عليها، 
اإللكرتوني  والوسيط  الصحفي  التزام  وتعزيز 
تطوير  عن  فضال  الوطنية،  والقيم  بالقوانني 
أدوات الصحفي ليكون قادرا على تقديم احملتوى 
وأخالقياته،  ثقافة اجملتمع  مع  يتناسب  الذي 
وتنظيم عالقة الصحافة اإلليكرتونية مع كل من 
اإلعالم التقليدي واإلعالم اإللكرتوني األجنيب. 
تستمر  امليداني  املستوى  على  أنه  إىل  وأشارت 
من  بها  والعاملني  اإللكرتونية  املواقع  شكاوى 
التضييق  أو  جتاهلهم  أو  بهم  االعرتاف  عدم 
من  يتمكنوا  أن  دون  واآلخر  احلني  بني  عليهم 
إيصال معاناتهم ومشاكلهم إىل أي جهة رمسية 
املناسبة  احللول  وإجياد  ملعاجلتها  نقابية  أو 
املصريني  الصحفيني  نقابة  قانون  أن  ذلك  هلا، 

ال يسمح بانضمام الصحفيني العاملني بالوسائل 
غري  ومن  عضويتها،  إىل  اإللكرتونية  الصحفية 
ما  وهو  مستقبال،  ذلك  تغيري  يتم  أن  املتوقع 
يف  للعاملني  مهنية  نقابة  وجود  يفرض ضرورة 
إىل  الرقمية  والوسائط  اإلليكرتونية  الصحافة 
بتمثيل  ختتص  اليت  الصحفيني  نقابة  جانب 
األمر  وكذلك  املطبوعة،  بالصحف  العاملني 
بالنسبة للعاملني باإلعالم املرئي واملسموع »نقابة 
اإلعالميني«، وهو ما يتوافق مع ما أقرته املادة 
وسائل  بني  وتفريق  متايز  من  الدستور  من   70
»الصحافة  اإلعالمية  الوسائط  حبسب  اإلعالم 
والصحافة  واملسموع،  واملرئية  املطبوعة، 

اإللكرتونية«.
ونوهت بأن تلك التمايزات وذلك التفريق يتبدى 
اإلعالم  لتنظيم  األعلى  اجمللس  اختصاصات  يف 
الدستور،  من   211 املادة  يف  عليها  املنصوص 
الصحافة  بتنظيم  اجمللس  هذا  اختصت  حيث 
والبث  املطبوعة  الصحافة  جانب  إىل  الرقمية 
أمام  اجملال  يفتح  ما  وهو  واملرئي،  املسموع 
أطياف  خمتلف  حتتوى  نوعية  نقابات  إنشاء 
ويكون  اإلعالمية،  بالوسائل  املهنيني  العاملني 
أعضائها  حقوق  عن  الدفاع  يف  مسئوليتها  ضمن 
اإلعالم  لتنظيم  األعلى  اجمللس  مع  التعاون 
العاملة يف  املؤسسات  كافة  بتنظيم شئون  املعنى 

اجملال الصحفي واإلعالمي.
االلكرتونية  الصحافة  تنظيم  أن  وأوضحت 
حيقق االستقرار املهين للعاملني بها يف مصر، 
االجيابي  للتعاون  ضرورية  ضمانة  ويشكل 
االلكرتونية  املواقع  لدعم  املعنية  اجلهات  مع 
وتعددها  كفاءتها  وتعزيز  واإلعالمية  الصحفية 

ومصداقيتها، وذلك من خالل االعرتاف حبقها 
يف احلصول على املعلومات من مصادرها املوثوقة، 
وتقديم وسائل الدعم التقين والتدريب للعاملني 
االنرتنت  شبكة  مع  اجليد  الربط  وتأمني  بها، 
حقوق  وحتصني  اخلروقات  من  املواقع  ومحاية 
امللكية الفكرية للمواقع اإللكرتونية وصحفييها.
الدعم  هو  القانون  هدف  أن  املؤسسون  وأكد 
بها  والعاملني  اإللكرتونية  للصحافة  اإلجيابي 
من خالل تأصيل القيم واألصول املهنية، وتنظيم 
يف  اإللكرتونية  بالصحافة  العمل  نشاط  مزاولة 
مصر، إضافة إىل محاية اجملتمع من املمارسات 
الصحافة  يف  املسيئة  األداء  وأمناط  اخلاطئة 

اإللكرتونية.
حقوق  لبيان  يهدف  القانون  أن  وأوضحوا 
اإللكرتونية،  الصحافة  يف  العاملني  وواجبات 
وتسجيل  إنشاء  يف  األشخاص  حقوق  وحفظ 
األشخاص  حقوق  وحفظ  اإللكرتونية،  الصحف 
يف اللجوء إىل اجلهات املختصة يف حال الشكوى، 
اإلعالم  ثقافة  ونشر  اإلعالم  حرية  ضمان  مع 
التعبري  وحرية  اجملتمع  يف  ووسائله  اجلديد 
واإلبداع ودعم احلوار والتنوع، وتكريس ثقافة 
والقانون  الدستور  أحكام  وفق  اإلنسان  حقوق 

وإتاحة املعرفة للجميع.
احملتوى  تنوع  لضمان  يسعون  أنهم  وأكدوا 
الرقمي، وضمان جودة احملتوى شكاًل وموضوعًا، 
للحفاظ على التعددية ومنع االحتكار يف وسائل 
الصحافة اإللكرتونية، وضمان التزام الصحفيني 
وأخالقياتها،  املهنة  بأصول  اإللكرتونيني 
وصيانة  وتقاليده،  اجملتمع  قيم  على  واحلفاظ 

اللغة العربية.

م( تنطلق يف الفضاء االلكرتوني 
ُ
صحيفة )خربك

يف البدء كانت الكلمة، وِلدت ِمْن رحم بالد ما بني النهرين فَجمعت حضاراتها، 
وحَنُن ورثتها الذين مجعتنا يف هوية مشرتكة ومل ُتِزْح خصوصياتنا . وها حنن 
العراقي  املشرتك  لتعزيز  ؛  بإنسانيتها  والنابضة  اجلامعة  الكلمة  من  ننطلق 

صوب ثقافة انسانية نكون ضمن مشهدها وليس يف هامشها.
بكل وضوح حنن ضد االرهاب و منابعه وحاضناته. حنن ضد الفساد واإلفساد 
وفكراً. حنن مع تآخي  بكافة أشكاله، ضد نظام احمُلاصصة والطائفية سلوكاً 

الشعوب و ضد الفكر الظالمي والشوفيين وكالهما الغائي.
صحيفة » خربُكم« ِمنكم واليكم.

xebercom.com موقع خربكم
dana@xebercom.comوعنوانه الربيدي

املوبايل: 07727707200
خربُكم – صحيفة عراقية مستقلة

على  سنوات   3 من  أكثر  مرور  بعد   
آفا،  روج  يف  أسبوعية  كصحيفة  إصدارها 
األمام،  أخرى حنو  روناهي خطوة  خطت 
حيث بدأت ا بتاريخ 4-1-2015م بإصدار 

أعداده مرتني أسبوعياً. 
و روناهي اليت أصدرت أول عددها بتاريخ 
قامشلو  مدينة  من  تصدر   2011/  10/  16
مبقاطعة اجلزيرة كانت  تصدر 12 صفحة 
سم   50  *  35 قياس  من  العربية  باللغة 
مت  شهر  حبوالي  وبعدها  أسبوعي  بشكل 
إصدار 4 صفحات باللغة الكردية وبسبب 
مت  توزيعها  وصعوبة  اإلمكانيات  قلة 
ضمها إىل الصفحات العربية لتصدر وتوزع 
عملها  من  عام  حوالي  وبعد  بعضها.  مع 

وزيادة عدد القراء وصل عدد صفحاتها إىل 
أقسام  إضافة  مع  العربية  للغة  صفحة   20
االقتصاد  الثقافة،  قسم  مثل  إليها  جديدة 
الثالث  عامها  دخلت  وعندما  والصحة، 
سم   70  *  50 لتصبح  قياساتها  تغيري  مت 
من   16 اجلريدة  صفحات  عدد  وأصبح 

القياس الكبري.
ونتيجة انتشارها بشكل واسع يف روج آفا 
إيصال  إىل  واحلاجة  قرائها  عدد  وزيادة 
خاصة  للقرُّاء  أسرع  بشكل  واملواد  األخبار 
بها  متر  اليت  والظروف  األوضاع  ظل  يف 
آفا قررت إدارة الصحيفة زيادة عدد  روج 
مع  األسبوع  يف  مرتني  لتصبح  اإلصدارات 

العمل جلعلها يومية يف املستقبل.

صحيفة روناهي تتحول إىل نصف أسبوعية
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ة 
ّ
 األولوي

ّ
ة أثبتت أن

ّ
نارين عمر يف حوار خاص لـ آزادي- احلرية: املرأة الكردي

 شيء
ّ
 وقبل كل

ً
ال
ّ
عب واجملتمع أو

ّ
ة الش

ّ
اآلن تكمن يف حري

أجرى احلوار: دلشاد مراد

1- تشهد منطقة الشرق األوسط مبا فيها روج 
آفا وسوريا هجوماً غري مسبوق من اجلماعات 
التكفريية اإلرهابية من داعش وغريها, واليت 
حتمل ثقافة غريبة تستند على الغزو والنهب 
من  املشهد  هذا  تقيمني  كيف  النساء,  وسيب 

وجهة نظرك؟
 *- أعتقُد أّن هناك خّطة مسبقة وحمّضرة من قبل 
بعض األطراف واجلهات املعّينة واملعنّية لضرب 
بعض االستقرار واهلدوء الذي كانت تتمّتع به 
الّشرق األوسط, ومن ضمنها  شعوب وجمتمعات 
سوريا عموماً كدولة وشعب, ويف »روج آفا« بشكل 
املمارسات األخرى اليت  الّنظر عن  خاص بغّض 

كانت مُتارس حبّق الكرد سياسّياً وسلطوّياً.
واجتماعّياً  وحضارّياً  ثقافّياً  يغزوها  أن  أرادوا 
قبل كّل شيء, ويغزوا فكر وعواطف  واقتصادّياً 
بثقافته  معروفاً  كان  الذي  الّسورّي  الّشعب 
واملذهيّب  والعرقّي  االثيّن  وتآلفه  وحضارته 
مثل  سوريا  يف  رأينا  أن  يسبق  فلم  والّشعبوّي. 
والّسوداوّية  الّسلبّية  واملعتقداِت  األفكار  هذه 
سوريا؟  يف  ُتْسبى  الّنساء  كانت  فمتى  إطالقاً, 
كان  ومتى  الّسورّي؟  يقتل  الّسورّي  كان  ومتى 
قبل؟  من  عليه  وحيقد  الكردّي  يهاجم  الكردّي 
كانت  خاّصة  والكردّية  عموماً  الّسورّية  املرأة 
والّتحّضر  والّثقافة  الرّتبية  يف  املثل  مضرب 
وحسن الّتدبري, وكذلك الّرجل الّسورّي والكردّي 
احرتام  يف  األروع  املثل  كان  الّتحديد  وجه  على 
تفاهماً  هناك  وكان  واملرأة,  والعائلة  األسرة 
أماكن  كّل  والّرجل يف  املرأة  بني  وتناغماً  رائعاً  
العمل  ومكان  الواحدة  األسرة  يف  تواجدهما 

والّدراسة  وغريها.
أرى أّن مثل هذه األمور لن حتّل جبهوٍد فردّيٍة 
أو مجاعّية ضّيقة, البّد من تكاتف مجيع شرائح 
وتعاضدهم  حتديداً  والكردّي  الّسورّي  اجملتمع 
وإعادة  الّسوداوّية,  الغريبة,  الّثقافة  للصّد هلذه 
إىل  والرّتبوّي  واالجتماعّي  الّثقايّف  الّتوازن 

جمتمعنا الّسورّي والكردّي.

بأمجعه  العامل  أدهشت  الكردية  املرأة   -2
واجتماعياً  عسكرياً  نفسها  تنظيم  خالل  من 
واملساهمة يف الدفاع عن أرضها وشعبها, وهذا 
ما تظهر جلياً يف معظم جبهات القتال يف روج 

آفا, كيف تنظرين إىل هذا األمر؟
أثبتت  الّسنني  مئات  منذ  الكردّية  املرأة   -*  
حضورها وتواجدها يف خمتلف جماالت احلياة 
الوعي  بفضل  وسياسّياً  وثقافّياً  وأدبّياً  اجتماعّياً 
الكردّي  اجملتمع  به  يتمّتع  الذي  واإلدراك 
الّسنوات  وخالل  ومستوياته,  أطيافه  مبختلف 
استطاعت  أّنها  أمجع  للعامل  أثبتت  األخرية 
احلّرّية  ومن  جمتمعها  وعي  من  تستفيد  أن 
املثالّية جبدارٍة  األّم  فصارت  إّياها  منحت  اليت 
تراب  إىل  كبدها  فلذة  وهبت  حني  واستحقاٍق 

الوطن واألرض والّشعب. أّما الفتاة الكردّية فقد 
أوليات  تتبع  إليها  بالّنسبة  احلياة  أّن  أثبتت 
الواقع ومقتضى احلال, وأّن األولوّية اآلن تكمن 
يف حرّية الّشعب واجملتمع أّوالً وقبل كّل شيء, 
ففعلت ما عجز عن فعله ماليني البشر على وجه 
يف  يكمن  إليها  واحد  مطلب  لي  لكن  املعمورة. 
الّشخصّية  حياتها  بني  الّتوفيق  من  تتمّكن  أن 
والّذاتّية وحياتها اجملتمعّية والوطنّية والعاّمة, 
فلنفسها عليها حّق كأنثى تتمّتع بصفات أنوثتها 
ترى  جمال  أّي  يف  تشارك  وبالّتالي  وتعيشها 

نفسها قادرة على اخلوض فيه.
مهّمة  ألّنها  إليها  أشري  أن  أوّد  ملحوظة  هناك 
للغاية, حيث جند هناك بعض الّنساء والفتيات 
الفرتات  يف  الّساحة  على  ظهرن  الّلواتي  الكرد 
األخرية فقط إلظهار الّذات وحتقيق بعض املآرب 
الّذاتّية,  أو  العائلّية  أو  الّشخصّية  واألهداف 
تعين  املرأة  حّرية  أّن  وجدن  اآلخر  والبعض 
اخلروج من البيت طوال الوقت, وإهمال األسرة 

واألوالد والّزوج والوالدين.
يف  تتفّوق  أن  والّنساء  الفتيات  من  تريد  َمْن 
فيه  اخلوض  توّد  اليت  اجملاالت  أو  اجملال 
عليها أن توائم وتالئم بني كافة جماالت حياتها 

الّشخصّية والعائلّية واالجتماعّية.

يف  الكردي  الثقايف  املشهد  ترين  كيف   -3  
الوقت الراهن؟ وأين هو دور املثقف الكردي 

الغائب عن املشهد العام لواقعنا؟
من  الّسؤال  هذا  جواب  أعطيكم  أن  لي  امسحوا 
قصرية  فرتة  منذ  معي  أجري  حوار  خالل 
))يستطيع  إليه:  الّتوّصل  تريدون  مبا  يتعّلق 
يف  وفّعال  كبري  بدوٍر  القيام  واإلعالمّي  الكاتب 
املدنّي ويف  ومنّظمات اجملتمع  الكردّية  احلركة 
األخرى,  واحلركات  واجلمعيات  املنّظمات  كّل 
هؤالء   شراكة  أو  مساعدة  غري  من  وحّتى  ألّنه 
يستطيع القيام بواجبه على أكمل وجه, ويوّظف 
قلمه وفكره وعواطفه يف خدمة شعبه وجمتمعه 
دون أن يبدي استياًء أو تذّمراً, فكيف إذا دعته 
احلركاُت أو املنّظمات إىل هالة الّشراكِة احلقيقّية 
يف احلقوق والواجبات. بكّل تأكيد هذه الّشراكة 
ستساهُم يف جين أفضل مثار العطاء واإلبداع اليت 
بدورهما  الّلذين  والّتطّور  الّتقّدم  نواة  ستكون 
سيوصالن اجملتمع إىل مراكب اإلنسانّية احلّقة 
اليت حتّقق لنا أفضل وأنبل ما نتمّناه. مع األسف 
ما تزاُل أحزاب احلركة الكردّية تبدي يف الكاتب 
سليمة,  وغري  خاطئة  ومفاهيم  آراء  واإلعالمي 
وكأّنهما  خلّطها,  خمالف  خّط  على  وتعتربهما 
ولدا يف عامل خمتلف عن عاملها, أو أّنهما يعمالن 
يف اجتاٍه معاكس الجتاهاتها, لذلك جندها تنظر 
بعني الّريبة واحلذر إىل دورهما يف اجملتمع ويف 
القضايا املتعّلقة بالوطن والّشعب, أو هكذا حتاول 

أن تظهره للمجتمع.
أّنها تّعمدت  الوراء سنجد  إىل  إذا عدنا سنواٍت 
أبعدت  حني  األوىل  بداياتها  منذ  بذلك  القيام 
»أومسان صربي« بتهمة اخليانة العظمى, و«نور 

الّتنازل عن بعض األهداف  الّدين ظاظا« بتهمة 
و«جكرخوين«  اعتقاله,  فرتة  خالل  واملبادئ 
محو  ورشيد  الّتّيار  هذا  إىل  االحنياز  حبّجة 
وغريهم  االجتاه  ذاك  إىل  االحنياز  بتهمة 
مكيدة  من  يفلتوا  مل  الفّنانني  فحّتى  كثريون, 
بـ  فعلوا  ماذا  اجلهّنمّية.  وأفكارهم  ظنونهم 
»حممد شيخو« و«سعيد كاباري«؟؟ حممد شيخو 
الذي قام لوحده وبصوته وطنبوره بثورٍة حقيقّية 
املنضوّية يف احلركة وخارجها  األحزاب  تعجز 
الّسجن  إىل  تعّرض  الذي  وهو  بها,  القيام  من 

والّنفي.
نتيجة هذه املمارسات اخلاطئة من قبل أحزاب 
أيضاً  واإلعالمّي  الكاتب  لدى  تشّكلت  احلركة  
فكرة سوداوّية عن خمتلف األحزاب, حّتى وصل 
الّصّف  يف  الوقوف  أو  مقاطعتها  إىل  األمر  بهم 
مثل  الّطرفان  يتجاوز  أن  أرى  هلا.  املخالف 
ُرّسخت يف  اليت  واملفاهيم اخلاطئة  األفكار  هذه 
فكرهم ووجدانهم, وأن جيتمعوا معأ يف حمراب 
ثّم  مصارحة  جلسات  معاً  ويعقدوا  احلقيقة, 
إىل  والعبور  جتاوزها,  من  ليتمكّنوا  مصاحلة 
مرفأ العمل املشرتك والّنضال املشرتك على أسس 
الّتآلف والّتوّدد وحسن الّنّية, ألّننا ككرد نعيش 
أن  مجيعاً  وعلينا  ودقيقة,  حّساسة  ظروف  يف 
نتصاحل ونتكاتف لنستغّل هذه الّظروف اليت منّر 
بها ونعيشها, واليت رمّبا لن تتكّرر بعد عشرات 
ترمجنا  ولئال  الّتاريخ  يلعننا  لئال  قادمة  سنني 

أجيالنا القادمة جبمرات لومها وعتابها.

مهرجان  جائزة  منحكم  مت  مؤخراً   -4  
ماذا  العام...  دورته هلذا  يف  الكردي  الشعر 
تقولني بشأن ذلك؟ وما أهمية إقامة مثل هذه 

املهرجانات يف روج آفا؟
مبثابة  هي  إلّي  بالّنسبة  اجلائزة  احلقيقة  يف 
الّطفل الذي يلج احلياة يف حلظاته األوىل بعدما 
انتظار جميئه, وتصارع االختيار  األّم يف  تتأّنى 
الّصعب يف البقاء واالستمرار أو املوت والّرحيل, 
الفرح  بدموع  لشهور  له  األب  انتظار  وبعد 

واحلذر.
نعم, منح اجلائزة للّشخص كمنحه احلياة طفاًل 
الّدنيوّية  حياته  يف  له  حافز  خري  فهي  وليداً, 
مع  ألّننا  والّدميومة,  والّتقّدم  العطاء  دوام  على 
األوسط  الّشرق  منطقة  شعوب  كعموم  األسف 
أو  الوسام  أو  اجلائزة  مننح  أن  اعتدنا  والعامل 
شهادة الّتقدير إىل الّشخص بعد مماته ورحيله 
من هذه الّدنيا, أرى أن نعيد الّنظر يف مفهومنا, 
وهو  عليها  وما  الّدنيا  ُمِنح  إن  سيستفيد  وماذا 

مّيت راحل.
باقات  من جديد  ألقّدم  الفرصة  أستغّل  أن  وأوّد 
الّلجنة  أعضاء  مجيع  إىل  والّتقدير  الّشكر 
الّتحضريّية ملهرجان الّشعر الكردّي الّتاسع عشر 
لشعيّب  وأقّدم  إّياها,  منحوني  اليت  الّثقة  على 
الّطّيب ولكّل َمْن هّنأني وبارك لي اجلائزة وّدي 
اخلالص وعهدي بأن أظّل خادمة معطاء  لألدب 
والّثقافة الكردّيني ما دام نبض احلياة خيفق يف 

قليب وروحي, وأهديهم اجلائزة.

شؤون املرأة10
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دور الشبيبة يف املقاومة والدفاع عن األرض والشعب يف روج آفا
جملة صوت الشبيبة - آزادي/ احلرية

بالشبيبة  “بدأنا  أوجالن  اهلل  عبد  القائد  يقول 
وسننتصر بالشبيبة”

الرضوخ لتغريات  املمانعة وعدم  املقاومة لغة هي 
نعلم  كما  حنن  و  اخلارج.  من  مفروضة  وقوى 
يف  الشبيبة  فئة  على  تعتمد  األمم  مجيع  فأن 
اجليوش  هيكلية  بناء  ويف  واألمن  الدفاع  مهام 
بناء  يف  وكذلك  النظامية,  العسكرية  الوحدات  أو 

الوحدات العسكرية للحركات الثورية يف العامل.
كوباني  انطلقت شرارتها من  اليت  آفا  ثورة روج 
بالدرجة  بنيتها  يف  تعتمد  2011م  متوز   19 يف 
جناحها  على  تراهن  وهي  الشبيبة  على  األوىل 
اعتماداً على هذه املعادلة, وحنن نعلم بأن احلركة 
السياسية يف روج آفا ومنذ تأسيس الدولة السورية 
مل تستطع التأثري على جمريات األحداث وكذلك 
يف احلصول على التأييد الشعيب الالزم والضروري 
هلا ملتابعة النضال السياسي واجلماهريي بسبب 
اجملال  فسح  وعدم  بل  الشبيبة,  لفئة  تهميشها 
النضال  قيادة  يف  الالئق  دورهم  ألخذ  أمامهم 
النشاط  من  به  يتميزون  ملا  السياسي,  والكفاح 
واحلماس الالزم وحتمل الصعاب وروح التضحية 

وامتالك ذخرية العلم واملعرفة.
  ”YPG“ يف روج آفا متثل وحدات محاية الشعب
ووحدات محاية املرأة “YPJ” وقوى األسايش “ 
األمن الداخلي” القوى الشرعية اليت انبثقت من 
الذاتية  اإلدارة  إعالن  الثورة وأصبحت بعد  رحم 
ملقاطعات  الرمسية  الدفاعية  القوى  الدميقراطية 
العامل بأمجعه يدرك هذه  واليوم أصبح  آفا.  روج 
احلقيقة عندما يرون املقاومة الباسلة اليت تبديها 
ووحدات    ”YPG“ الشعب  محاية  وحدات 
يف  وكذلك  كوباني,  يف   ”YPJ“ املرأة  محاية 
داعش,  مرتزقة  هجمات  لصد  األخرى  املناطق 

التنظيم اإلرهابي األكثر وحشية يف العامل.
العديد  آفا تأسست  منذ بداية انطالقة ثورة روج 
يف  بارز  بدور  ولعبت  الشبيبة,  تنظيمات  من 
للثورة,  املختلفة  والنشاطات  املظاهرات  تنظيم 
لوحدات  األساسية  البنية  تعترب  هي  واليوم 
محاية الشعب “YPG”  ووحدات محاية املرأة 
“YPJ” وقوى األسايش. وانطالقاً من مقولة قائد 
الشعب الكردي عبد اهلل أوجالن “بدأنا بالشبيبة 
وسننتصر بالشبيبة” سارت الشبيبة الكردية على 
نهج وفلسفة القائد هذه، ودخلوا يف مجيع امليادين 
لتسيري  الديناميكي  احملرك  ليكونوا  احلياتية 
النواحي”  الثورة وتقدم اجملتمع من كافة  عجلة 

العسكرية، الثقافية، السياسية، والتنظيمية”.
ويف اآلونة األخرية قامت حركة الشبيبة الثورية 
وحركة املرأة الشابة الثورية بدعم مقاومة كوباني 
وقضاء شنكال عن طريق تكثيف االنضمام لصفوف 
وحدات محاية الشعب واملرأة يف جبهات القتال، 
والوقوف على احلواجز ملساندة قوات األسايش يف 

احلفاظ على أمن وسالمة الشعب.
اإلدارة  ملقاطعات  التشريعي  اجمللس  أقر  وقد 
الدفاع  واجب  أداء  قانون  الدميقراطية  الذاتية 
الذاتي للشبيبة القادرين على محل السالح ليكون 
عن  الدفاع  و  املقاومة  واجب  يف  متساوون  اجلميع 

األرض أمام القانون.

يف  الشبيبة  ممثلي  من  عدد  جملتنا  التقت  وقد 
اجلزيرة  مقاطعة  يف  الدميقراطية  الذاتية  اإلدارة 
وغريهم ألخذ آرائهم حول دور شبيبة روج آفا يف 
املقاومة والدفاع عن األرض والشعب, وهي كاآلتي:

دلوفان سلو – نائب رئيس هيئة الشباب والرياضة 

الشبيبة املدافعني عن أرضهم يزخرفون حبروف 
 يليق بهم

ً
من ذهب ودم تارخيا

 “ألن الشبيبة يف أي زمان أو أي مكان هم عماد 
الثورات عرب التاريخ, ويف احلالة الكردية تارخينا 
أشعلوا  الُكرد  القادة  فأغلب  بالشواهد  ذاخر 
والعسكرية  السياسية  القيادة  ومارسوا  الثورات 
من  ذلك  على  وكأمثلة  الشباب  مرحلة  يف  وهم 
تارخينا احلديث القائد عبداهلل أوجالن والزعيمني 
املال مصطفى البارزاني واملام جالل الطالباني وكاوا 
العصر احلديث : مظلوم دوغان, وحاليا يف ثورة 
روج آفا وما جيري يف مقاطعيت كوباني واجلزيرة 
الدور  فللشباب  األساطري,  تشبه  بطوالت  من 
بقضيتهم  البارين  الشبيبة  هؤالء  فيها,  الرئيسي 
يزخرفون  أرضهم  عن  األول  واحلماة  واملدافعني 
يليق بهم . وهذا  حبروف من ذهب ودم تارخياً 
مستقبل  فقط  ليسوا  الشبيبة  أن  جديد  من  يثبت 

األمم, بل هم حاضر األمم أيضاً .
لذا على اجلميع أن يدرك هذه احلقيقة وأن يأخذ 
وليس  األصعدة  كافة  يف  احلقيقي  دورهم  الشباب 
فقط يف اجملال العسكري, واعتقد أن اإلدارة الذاتية 
الدميقراطية هي أكرب فرصة للشبيبة الُكردية أن 
يثبتوا أنفسهم أكثر وأكثر يف باقي اجملاالت غري 

العسكرية ”.

الشباب  هيئة  رئيس  نائبة   – علي  همرين 
والرياضة 

 يف مقاومة كوباني 
ً
 قياديا

ً
الشبيبة لعبوا دورا

واستجابوا إىل النفري العام

وتارخيية  حساسة  مبرحلة  متر  آفا  روج  “أن 
وخاصة مقاطعة كوباني اليت ال تزال تقاوم وتناضل 
ببسالة وجدارة ألجل محاية الشعب والوطن بكافة 
مقاومة  يف  قيادياً  دوراً  لعبوا  والشبيبة  مكوناته. 
نداء  ولبوا  العام,  النفري  إىل  واستجابوا  كوباني, 
الوطن. ومتثل هذه املقاومة يف أرواح الشهداء أمثال 
)أرين وبريتان وجيان( اللواتي يرمزن إىل مقاومة 
املرأة الكردستانية احلرة، ليس فقط شبيبة روج 
آفا, إمنا شبيبة مشال كردستان أيضا الذين أبدوا 
دعمهم ومساندتهم جتاه مقاومة كوباني العظيمة 
 ypg( بأن  ثقة  على  حنن  النصر،  لتحقيق 
تقهر  ال  اليت  واملقاومة  احلامية  ypj-( ستكون 
يف مواجهة مرتزقة داعش اإلرهابية املدعومة من 
الدول املعادية للقضية الكردية. ونتمنى من شباب 
متيقظني  يكونوا  أن  وعفرين  اجلزيرة  مقاطعيت 
الذاتي،  الدفاع  واجب  قانون  لتلبية  ومستعدين 

فالفئة الشبابية هم قوة النصر وأمل العصر”.

يف  الكرد  الشباب  احتاد  عن  عضو  عمر-  ريوان 
اجمللس التشريعي ملقاطعة اجلزيرة

قانون الدفاع الذاتي هو الطريقة الوحيدة لرتتيب 
الفكر الشبابي املشتت

الذين مت  و  سابقاً  احلقيقية  الثورة  أصحاب   الشباب 
شرائهم وبيعهم بأخبس األمثان, اليوم أعادوا الثورة 
مالحم  وسطروا  كوباني,  يف  احلقيقي  مسارها  إىل 
البطولة بدمائهم الطاهرة, وهو ما جيب اتبعاه يف كل 
أجزاء كردستان, لتعود كردستان الكربى وهو ما كنا 

نسعى له طول فرتة الثورة.
 واليوم يف بدء تطبيق قانون الدفاع الذاتي نرى قلة 
قليلة من أحزاب احلركة الكردية يسعون إىل اإلساءة 
والطريقة  الوحيد  السند  سيكون  الذي  القانون  هلذا 
تنضوي  شبابية  وحدات  فيها  لنشكل  الوحيدة 
ستكون  و  الشعبية  احلماية  وحدات  راية  حتت 
القوى الشرعية الوحيدة اليت ستدرب وجتهز القوة 

الشبابية للدفاع عن أرضهم و واقعهم وتراثهم.
لرتتيب  الوحيدة  الطريقة  هو  الذاتي  الدفاع  قانون 
الفكر الشبابي املشتت و لتوجيههم فكرياً وجتهيزهم 
للبدء بواجبهم جتاه أرضهم و شعبهم و  كرامتهم 
اليت بقيت طيلة سنوات عدة تنتهك من قبل النظام 

البعثي و اليوم على يد داعش اإلرهابية.

زينة أمحد – عضوة مستقلة يف اجمللس التشريعي 
ملقاطعة اجلزيرة

اجملتمع الذي يفتقر إىل ديناميكية الشبيبة ستكون 
فرصته يف النصر حمدودة

جوهر  يشكلون  كان,  جمتمع  أي  يف  الشبيبة 
اإلنسانية  وتاريخ  ودميومتها.  احلياة  ديناميكية 
املقاومات  قادوا  الذين  الشبابية  بالشخصيات  مليء 
والثورات, وأصبحوا أمثلة ورموز لكفاح طويل سطروا 
“غيفارا,  أمثال  والتضحية,  الكفاح  آيات  أمجل 

درويش عفدي, عكيد, زيالن”.
بالدرجة  تقع  الذاتية  احلماية  أو  املسلح  العمل  إن 
األوىل على عاتق الشبيبة ليس ألنهم يتمتعون بالقوة 
وحتمل  احملاربة  على  تساعدهم  اليت  اجلسدية 
الصعاب, بل ألنهم أيضاً يتحلون بروح املقاومة اليت 

ترفض االستسالم للعدو.

الشبيبة هم من أكثر شرائح اجملتمع الذين تتجسد 
أهم  من  والثورية  فالتمرد  الثورية,  الروح  فيهم 
يكونوا  ال  أن  تساعدهم  املميزات  وهذه  خصائصهم, 
تابعني أو اتكاليني يف مجيع أمور احلياة, فكيف إذا 

كان األمر يتعلق بالرتاب, الوطن والشعب.
كما أنهم يتوقون دائماً للحرية وال تدخل احلسابات 
واملصاحل الشخصية يف ممارساتهم النضالية. لذلك ويف 
اإلدارة  منطقة  بها  متر  اليت  الصعبة  الظروف  هذه 
الذاتية الدميقراطية من هجمات داعش املفرتسة اليت 
واملكونات  الكردي  الشعب  ومكتسبات  حقوق  تهدد 
األخرى اليت تعيش يف ظل اإلدارة الذاتية جيب أن 
تكون الشبيبة مهيأة للعب دورها أكثر من أي وقت 
مضى لتنظيم ذاتها ضمن صفوف قوات محاية الشعب 
وأن تعتمد على املرياث الكردي يف الفداء والتضحية.

وعلى كوادر الشبيبة العمل على جذب فئة الشبيبة 
على  التأثري  قوة  متلك  ألنها  املكونات  مجيع  من 
العام  النفري  إىل  االنضمام  مجيعاً  وعليهم  بعضها, 
الثورية  باملسؤولية  والقيام  اخلنادق  يف  واحملاربة 

امللقاة على عاتقهم بإصرار شديد.
ومجيعنا يعلم ان اجملتمع الذي يفتقر إىل ديناميكية 
ألن  حمدودة,  النصر  يف  فرصته  ستكون  الشبيبة 
الشبيبة هي أكثر فئة تتبنى القيم الثورية النضالية 

مبعايريها األكثر مسواً.

ملك دميريتاش – شابة كردية 

الشبيبة هم الطليعة التي يبىن عليها اجملتمعات

للشبيبة دور أساسي يف املقاومة والدفاع, فإن مل يقوموا 
نعيش  اليت  األرض  هذه  سيحمي  فمن  الدور  بهذا 
فئة  أي  من  أكثر  احلماسة  لديهم  فالشبيبة  عليها, 
أخرى وهم الطليعة اليت يبنى عليها اجملتمعات, و 
الشبيبة يف كافة اجملاالت هو أمر ضروري  تدريب 
ألن مهمة بناء الشبيبة الواعية هو األساس يف بناء 
بالشبيبة  بدأنا  القائد”  يقول  كما  وتقدمه,  اجملتمع 

وبهم ننتصر”.
على  كوباني  مقاومة  يف  جلياً  يظهر  الشبيبة  ودور 
وحدات  مقاتلي  معظم  أن  نرى  فكما  املثال,  سبيل 
محاية الشعب ووحدات محاية املرأة هم من الشبيبة, 
كما أن الشبيبة هم من أشعلوا الثورة يف روج آفا, وكما 
ترون أن االنتفاضة اليت اشتعلت يف مشال كردستان 

يف اآلونة األخرية للشبيبة الدور األبرز فيها.

شؤون شبابية11
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فرينية
َ
ردي األبيض         )اجلزء األول( - ذكريات ع

ُ
ين الك

ِّ
اس الد

ّ
ديون: حر

ْ
األيز

 )Sozdar Mîdî )E. Xelîl
جمتمع بال ُعقد دينية:

كم   5 مسافة  على   Kurzêl ُكْرَزيل  قريتنا  تقع 
إىل  بظهرها  تستند  إنها  َعفرين،  مدينة  جنوبي 
على  غرباً  وتنفتح   ،Lêlûn لَيُلون  جبل  سفح 
حوض نهر َعفرين، ومن ورائه على سلسلة جبل 
جبال  تظهر  وارئها  ومن   ،Heştiya َهْشِتيا 
الشاخمة  البعيدة   Çiyayê gewr أَمانوس 
أروع أن جتد مع  العام، ما  بالثلوج طوال  املعّممة 
تلمع حتت  بعيدة  ثلجية  قمماً  صباح  كّل  إشراقة 

أشّعة الشمس الذهبية! 
مل يكن يف قريتنا ُكرد أَيْزديون، ملاذا؟ ال أدري. لكن 
عرفت من كبار السّن أن بعض عائالت قريتنا كانت 
اأَليْزديني  بالُكرد  معرفيت  وأّول  األصل.  أيزدية 
َعفرين  مدرسة  يف  طالباً  صرت  حينما  بدأت 
العشرين،  القرن  مخسينيات  خالل  االبتدائية 
كّل  َعفرين  إىل  أرجلنا  على  نسري  كنا  فحينذاك 
ُتوِرْنَده  بقرية  منّر  كنا  الطريق  ويف  دراسي،  يوم 
إىل  وننضّم  َظريفة(  إىل:  )ُعرِّبت   ،Turindê
بعض طلبتها الذاهبني للدراسة، وعرفت منهم أن 

بعض الُكرد اأَليْزديني يسكنون القرية.  
الَعفريين  اجملتمع  يف  العاّم  الطابع  أن  واحلقيقة 
الدينية واملذهبية،  بالتصنيفات  هو عدم االهتمام 
فباإلضافة إىل الُكرد اأَليْزديني يف قرى عديدة، وإىل 
يوجد  كان   ،Mabeta ماَبتا  قرية  يف  الَعلَويني 
بعض األرمن يف مدينة عفرين، وميارسون احِلدادة 
املدينة،  يف  كنيسة  هلم  وكانت  غالبًا،  والنِّجارة 
موقع  وحتّول  حلب،  إىل  بعدئذ  معظمهم  ورحل 
العالقة  وكانت  جتارية،  حمالت  إىل  الكنيسة 
بني مكّونات اجملتمع الَعفريين طّيبة، بعيداً عن 

املشاحنات الدينية واملذهبية.
فيما  اأَليْزديني-  إىل  انتباهي  لفت  موقف  وأّول 
أذكر- كان يف أحد أّيام سنة 1959، حينذاك كنت 
ابن  )إعدادية  يف  اإلعدادي  األول  الصف  يف  طالباً 
ساحة  يف  كنا  بينما  يوم  وذات  الوحيدة،  ُرْشد( 
الطلبة  ببعض  إذا  االسرتاحة،  خالل  املدرسة 
حوله  أحدهم  ويرسم  طالب،  حول  فجأة  يلتّفون 
بالطالب  وإذا  بالطباشري،  دائرة  األرض  على 
وتدّخل  الدائرة،  يف  واقفاً  وظّل  ويستنفر،  يغضب 
الدائرة، فخرج  من  طلبة آخرون، ومسحوا جزءاً 

الطالب منها.
من  أَيْزدياً  كان  الطالب  ذلك  أن  حينذاك  عرفت 

َعفرين(،  شرق  كم   4 )حوالي  ِقيبار  َعْرش  قرية 
دائرة  ُرمِست  إذا  يقولون:  الطلبة  بعض  ومسعت 
إال  منها،  خيرج  فال  األيزدي  حول  األرض  على 
إذا ُفتح جزء من الدائرة، وعرفت بعد سنني كثرية 
يعين  اأَليْزدي  الدين  يف  الدائرة  من  اخلروج  أن 

اخلروج من العقيدة. 
اللهو  من  شكالً  كان  التصرف  ذلك  أن  وصحيح 
كان  لكنه  اإلثارة واإلضحاك،  الصبياني، وغرضه 
بعض  مارسه  الذي  االضطهاد  من  شكاًل  الُعمق  يف 
قومنا  بين  وغفلة حبق  جهل  عن  املسلمني  الُكرد 
القسم  تفريغ  نتيجة  ذلك  فعلوا  وقد  األيزديني، 
بثقافات  وَشْحِنها  القومية،  ذاكرتهم  من  األكرب 
اأَليْزديني  الُكرد  أن  سنني  بعد  وعرفت  غريبة، 
تعّرضوا مراراً للقتل والتنكيل والتشريد علي أيدي 
بعض العشائر الُكردية املسلمة، اليت كان يقودها 

زعماء جهلة متعّصبون ومغّفلون.
 

)رمزية آهورامزدا والدائرة( 
عالقات اجتماعية محيمة:

ثانوياً  اأَليْزديني  موضوع  وظّل  األعوام،  ومّرت 
آخر،  بِدين  ُكرد  أنهم  أعلم  كنت  لي،  بالنسبة 
اهلل-  الوالد- رمحه  أن  أقّل. وصحيح  وال  أكثر  ال 
كان َمال )بالرتكية: ُخوجا(، وميارس اإلمامة يف 
وصحيح  والكتابة،  القراءة  ويعّلم  القرية،  مسجد 
على  القرآن  وختمُت  حازمة،   تربية  رّباني  أنه 
يديه قبل التحاقي باملدرسة، لكن من ُحسن حّظي 

أنه مل يكن متعّصباً ال دينياً وال مذهبياً.
)بالُكردية:  املَُبيِّض  أّن  املثال،  سبيل  على  وأذكر 
ِقلَيجي( Qilêcî األرمين ُمراد- رمحه اهلل- كان 
يأتي إىل قريتنا مع كل ربيع تقريبًا، لُيبّيض األواني 
النحاسية، وما كان أكثرها حينذاك! وكان يّتخذ 
مكانه قريباً من دارنا، وكانت العالقة بينه وبني 
الوالد طّيبة جداً، وكان يدعوه الوالد لتناول طعام 
قصري.  غري  وقتاً  يتحادثان  وكانا  أحيانًا،  العشاء 
يعي أبو  وكذلك كانت عالقة الوالد مع اإلسكايف الشِّ
 ،Ahmed koşkar )فارس )أمحد ُكوْشكار
يعي عبد اجلليل، وهما من  ومع البائع املتجّول الشِّ
منطقة  شرقي  جنوب  الواقعة  يعية  الشِّ ُنبُّل  قرية 

َعفرين.
ِكيمار  قرية  من  اأَليْزديني  بعض  أن  وأتذكر 
Kîmar )يف جبل لَيلون( كانوا يزورون الوالد، 
املرحوم  وجدت  ومراراً  كعادته.  ُيكرمهم  وكان 
)غربي  دارة  عني  قرية  من  مَحَى  رشيد  األيزدي 

بوّد،  احلديث  ويتبادالن  الوالد،  يزور  قريتنا( 
على  يتعّلمان  عبدو(  )أحدهما  ولدان  له  وكان 
خالتها   أّمي  مع  أزور  كنت  وحينما  الوالد.  يدي 
احلاّجة حنيفة َكَلْبَچك- رمحهما اهلل- يف قرية 
َعفرين حبوالي  Xezêwiyê  )جنوبي  َغّزاِوّية 
اأَليْزديني،  من  كثرياً  هناك  أجد  كنت  كم(،   15
وكانت العالقات بني اجلميع طّيبة، ومل يكن مّثة 

أّية مشكالت دينية. 
أسرد هذه املعلومات للتدليل على أنه مل تكن عندنا 
حنن الُكرد يف َعفرين مشكلة مع اآلخر املسيحي أو 
اأَليْزدي، وهذه ميزة رائعة جملتمعنا  أو  الَعَلوي 
األيزديني  بشأن  عرفته  الذي  واجلديد  الُكردي. 
هو وجود كثريين منهم من يف قرى جبل ليلون، 
اللون  أبيض  الداخلي  األيزدية  املرأة  سروال  وأّن 
الُكرديات  سراويل  كانت  وباملناسبة  حصراً، 
وأَيْزديني-  وَعلَويني  ُمسلمني  حينذاك-  الداخلية 
واسعة طويلًة تصل إىل أمخص القدم، وعرفت بعد 
الُكردي  الدين  يف  األبيض  للون  أن  كثرية  سنني 
القديم رمزية دينية مقّدسة، ولذلك ُعرف بالدين 

)األبيض(.
اأَليْزديني  لبعض  أن  أيضاً  عرفته  الذي  واجلديد 
ذكر  من  يغضبون  اأَليْزديني  وأن  طويلة،  شوارب 
على  ويطلقون  أمامهم،  )شيطان/إبليس(  كلمة 
 Derman ِتْرِشك(  )َدْرمان  اسم  الَنْعَنع  نبات 
tirşik جتّنباً للفظ كلمة  )َنْعَنع( وكلمة )َنْعَلة( 
)َلْعنة(  كلمة  من  حمّرفة  هي  واليت  الُكردية، 

العربية.
 

)شيخ علي رمحه اهلل- شيخ األيزديني- قرية 
باصوفان(

وكان يوم البازار األسبوعي يف مدينة عفرين- وما 
الناس- مبن فيهم  زال- هو يوم األربعاء، وكان 
اليوم  ذلك  صباح  يتقاطرون  ليلون-  جبل  سكان 
إىل عفرين إّما على بعض الدواّب أو مشيًا، فكنا- 
وحنن يف طريقنا إىل املدرسة يوم األربعاء- نعرف 
ونعرف  األبيض،  سرواهلا  من  اأَليْزدية  املرأة 

بعض الرجال اأَليزديني من شواربهم الطويلة. 
وخاصة  اأَليْزديني-  الرجال  بعض  أن  وصحيح 
شيوخهم- كانوا يرتدون العقال، لكن ذلك مل يكن 
يثري اهتمامي، ألن بعض الُكرد املسلمني يف منطقة 
عفرين كانوا يرتدون العقال األسود أيضاً. وحينما 
 – )مَشو(  َشْم  جّدي  بيت  الوالد  مع  أزور  كنت 

رمحهما اهلل- يف قرية ُشدود مبنطقة الباب )مشال 
تقريباً  الرجال  مجيع  أجد  كنت  حلب(  شرقي 
أن  املشهور هو  بأن  علماً  األسود،  العقال  يرتدون 
تلك  البدوي.  العربي  الرتاث  من  األسود  العقال 
بالغالب، حسبما  املغلوب  تأّثر  مظاهر  من  واحدة 
ذكر عامل االجتماع األمازيغي ابن خلدون، وليس 
من املستبَعد أن يكون ارتداء العقال األسود شكاًل 

من محاية النفس يف بيئة معادية ثقافياً.
 

)شيخ حسني  رمحه اهلل- شيخ األيزديني- قرية 
َغّزاِوّية(

يف  اأَليْزديون  تركه  الذي  العاّم  االنطباع  وإن 
ذاكرتي، هو أنهم أناس مساملون، ال يندفعون إىل 
اخلصومات إال إذا ُفرضت عليهم، وحمّبون للعمل، 
حتسني  على  حريصون  املعاملة،  يف  مستقيمون 
عن  معلوماتي  كانت  تلك  االقتصادية.  أوضاعهم 
الثانوية  الدراسة  أنهيت  أن  إىل  اأَليْزديني  الُكرد 
باملطالعة،  الشديد  شغفي  ورغم   ،1965 سنة 
وترّددي على املركز الثقايف يف َعفرين، ال أذكر أني 
يتعّلق باأَليْزديني. وعرفت  وجدت حينذاك كتاباً 
سياسة  من  جزءاً  كان  ذلك  أن  كثرية  سنني  بعد 
أنظمة االحتالل لتفريغ الذاكرة الُكردية القومية.

للموضوع تتّمة...
مالحظة: 

عثمان،  حاجي  الرمحن  عبد  األستاذ  زّودني 
http://www. عفرين  ترييج  موقع  مدير 
tirejafrin.com، مبعلومات وصور مفيدة، 

فله الشكر اجلزيل.
كتاب  عفرين-  من  علي-  عبدو  حممد  وللدكتور 
مشال  يف  واأليزديون  األزيدية  الديانة   « بعنوان 
غرب سوريا«، أورد فيه معلومات مفّصلة وعلمية 
كتابه، وهو موجود يف  إىل  العودة  موّثقة، فحبذا 

موقع ترييج عفرين. وانظر الرابط:
h t t p : / / w w w .
t i r e j a f r i n . c o m / i n d e x .
php?page=category&category_

lang=ar&lang=ar&198=id
والرابط:

http://www.bahzani.net/book/
Syrian-Yazidish.pdf
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تخريج أول دفعة من بوليس 
المرور في روج آفا - مقاطعة 

الجزيرة

لوحات السيارات في 
مقاطعة الجزيرة

كتب تعليم اللغة الكوردية 
للمرحلة األساسية

 مع الثورة
ً
روج آفا... يف صور                  البناء تزامنا

شؤون ثقافية13
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آزادي - احلرية

 ./ 
ً
, إجتماعيا

ً
, ثقافيا

ً
-  صحيفة إخبارية مستقلة, تعىن بالشأن العام يف روج آفا / سياسيا

- تأسست الصحيفة يف 24 نيسان 2011م

 .
ً
 , وتنشر باللغة العربية , وتوزع إلكرتونيا

ً
- تصدر الصحيفة شهريا

- مت ترخيص الصحيفة بشكل رمسي لدى احتاد اإلعالم احلر يف 30 كانون الثاني 2014م.

- صاحب االمتياز ورئيس حترير الصحيفة: دلشاد مراد

azadi.hurria2011@gmail.com :الربيد الرمسي للصحيفة -

الزوايا واألعمدة:

- هو وهي .. همسات من وحي الواقع    لـ نارين عمر

- املرأة واجملتمع                           لـ تشكيطاف كالو

- قبل أن تبهت الذاكرة                لـ إبراهيم بركات

سجل الشهيد ريوان زاغروس  اإلعالمي يف وحدات 

محاية الشعب

 االسم احلقيقي: كادار خلف.

اسم األم: هيام.

اسم األب: حممود.

حمل وتاريخ الوالدة: تربه سبيه 1996 م.

استشهد  يف منطقة جزعة 21 كانون األول 2014 م.


