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»غضب اخلابور« حترر منطقة الشدادي 

وتسيطر على أهم منابع داعش االقتصادية واملالية
حررت قوات سوريا الدميقراطية بلدة 
اليت  العسكرية  احلملة  يف  الشدادي 
اسم »غضب اخلابور«،  اطلقت عليها 
حترير  مت  الشدادي  بلدة  جانب  وإىل 
أكثر من 47 قرية وعشرات املزارع يف 
ريف الشدادي جنوب احلسكة. وكان 
من بني املواقع احملررة حمطة كهرباء 
وحمطة جبسة النفطية الرئيسية ومركز 
معمل غاز كبيبة التابعة  حلقول جبسة 
واليت تبعد حوالي 12 كم مشال شرقي 
الشدادي. وكذلك على الطريق الواصل 
املوصل  ومدينة  الشدادي  مدينة  بني 
العراقية. وقال العقيد طالل سلو الناطق 
الرمسي باسم قوات سوريا الدميقراطية 
يف مؤمتر صحفي له  إن قواتهم حررت 
اخلابور  غضب  يف محلة  كم2   2600
شباط  من   16 الـ  يف  أطلقتها  اليت 
من   19 الـ  يف  تكللت  واليت  اجلاري 
وأكد  الشدادي،  مدينة  بتحرير  شباط 
ستستمر  الدميقراطية  سوريا  قوات  أن 
مرتزقة  وقتال  الشعب  عن  بالدفاع 
وأوضح  سوريا.  حترير  حتى  داعش 

كانت  الشدادي  منطقة  إن  سلو  طالل 
اسرتاتيجية  عسكرية  قاعدة  تعترب 
ينطلق  كان  حيث  اإلرهابية,  لداعش 
ضد  الوحشية  هجماته  جبميع  منها 
مجيع  مستهدفاً  اجلزيرة  مناطق 
مكوناتها دون استثناء، وقال “بتحرير 
إمداد  طريق  قطع  يتم  الشدادي 
الرقة  باجتاه  املوصل  من  اإلرهابيني, 
والبرتول  النفط  تواجد  أماكن  وحترير 
اإلرهابيون  اليت كان يستثمرها  والغاز 
مادياً لدعم تنظيمهم ونكون قد أحكمنا 
دعمه  منابع  أهم  على  السيطرة 
اقتصادياً وماليًا”. وأكد سلو إن محلة 
لنداءات  تلبيًة  اخلابور جاءت  غضب 
إنسانية متكررة من قبل أهالي املنطقة 
داعش,  وإرهاب  ظلم  من  لتخليصهم 
أهالي  استقبال  مدى  “شاهدنا  وقال 
السرور  وبكامل  اإلجيابي  املنطقة 
باجتاه  هناك  قواتنا  لتواجد  واحملبة 
مناطق  عن  بعيدة  أمناً  أكثر  مناطق 
االشتباكات كما مت إعادة العديد منهم 

إىل مناطقهم مباشرة بعد تأمينها”.

القيادة  أعلنت   - )احلرية(  آزادي 
يف  الدميقراطية  سوريا  لقوات  العامة 
بيان هلا إطالق محلة حترير الريف 
باسم  أبيض  وتل  للشدادي  اجلنوبي 
و  جودي  للطفلتني  االنتقام  »محلة 
سقطوا  الذين  للشهداء  وفاًء  أيلني« 
على يد مرتزقة داعش الذين هامجوا 
املنطقة الواقعة بني سري كانيه وكري 

سيب »تل أبيض«. 
نص البيان«

إىل اإلعالم والرأي العام
قواتنا  انتصارات  من  النيل  بهدف 
كامل  حترير  آخرها  كانت  اليت 
داعش  تنظيم  من  الشدادي  منطقة 
التام  النجاح  خالل  من  اإلرهابي 
قامت  اخلابور”  “غضب  حلملة 
عصابات اإلجرام هذه وبتوجيه ودعم 
وبتنسيق  الرتكية  الدولة  من  مباشر 
كامل معها بهجوم غادر واسع النطاق 
على كامل املنطقة املمتدة بني مدينيت 
حماولة  يف  أبيض  وتل  العني  رأس 
والسيطرة  احتالهلا  إلعادة  منها 
االستسالم  وفرض  جديد  من  عليها 
بأبشع  املنطقة  أهل  على  والعبودية 
قتل  يف  وأشنعها  اإلرهاب  أساليب 

املدنيني بوحشية دون متييز.
من جانبها تصدت هلا قواتنا, قوات 
وحزم  ببطولة  الدميقراطية,  سوريا 
من  ومنعتها  وحاصرتها  ودحرتها 
التمدد وتنفيذ مآربها ومآرب أسيادها 
إعادة  يف  واملتمثلة  تركيا  حكام  من 

تقطيع أوصال املنطقة وقطع التواصل 
وكوباني  اجلزيرة  كانتوني  بني 

وحتطيم آمال شعبنا يف التحرر.
تلك  على  الرد  يف  قواتنا  تتأخر  مل 
االرتزاقية  اإلرهابية  اجملموعات 
النظري.  منقطعة  ببسالة  وقاومت 
تقدمها  إيقاف  من  ومتكنت 
فاجتهت  وحماصرتها.  ومتددها 
االرتزاقية  اإلرهابية  اجملاميع  تلك 
نهايتها  بقرب  تشعر  عندما  كعادتها 
املعهودة  االرهابية  ممارساتها  عرب 
حبق  وحشية  جمازر  ارتكاب  حنو 
السكان اآلمنني العزل دون أية مراعاة 
املنطقة  يف  النافذة  الدولية  للقوانني 
وقرية  أبيض  تل  مدينة  سيما يف  وال 
حبياة  اودت  واليت  الرتكمان.  محام 
بأساليب ال  و  املدنيني  العشرات من 

متت لإلنسانية بصلة.
ألرواح  ووفاًء  ذلك  ضوء  وعلى 
بذكراهم  والتزاماً  األبطال  شهدائنا 
وخنص  املدنيني  للشهداء  وانتقاماً 
خلف  وإيلني  جودي  الطفلتني  منهم 
كرموز متثل كل شهداء هذه اجملازر 
الوحشية اليت ارتكبها تنظيم داعش 
سوريا  قوات  يف  فإننا  اإلرهابي 
بداية  لشعبنا  نعلن  الدميقراطية 
“محلة االنتقام جلودي وألني” واليت 
تستهدف حترير كامل املنطقة املمتدة 
تل  جنوب  اىل  الشدادي  جنوب  من 
أمين  دفاعي  حزام  وإنشاء  أبيض 
تل  منطقة  و  اجلزيرة  كانتون  حول 

املنطقة  هذه  يف  أهلنا  وحترير  أبيض 
من ظلم داعش مبشاركة قوات واجب 
وقوات  واألسايش  الذاتي  الدفاع 
من  ومبساندة  االجتماعية  احلماية 

طريان التحالف الدولي.
إننا يف قوات سوريا الدميقراطية ندعو 
اجلنوبية  املناطق  يف  شعبنا  مجاهري 
وجنوب  كزوان  وجبل  الشدادي  من 
قواتنا  مؤازرة  اىل  الدولي  الطريق 
احملررة  املناطق  آزرتها مجاهري  كما 
األخرى. وكما نناشد الشباب الوطين 
لالنضمام اىل صفوف قواتنا واملشاركة 
يف التحرير و القتال ضد تنظيم داعش 
اإلرهابي عندما تصل طالئع قواتنا اىل 

تلك املناطق.
قواتنا  إبالغ  املواطنني  بكل  ونهيب 
عن أماكن تواجد واختباء اإلرهابيني 
تواجدهم  مركز  عن  االبتعاد  وكذلك 

حفاظاً على أمنهم وسالمتهم.
وهنا نكرر عهدنا لشعبنا بكل مكوناته 
أن قوات سوريا الدميقراطية ستنتصر 
يف محلتها الرابعة أيضُا كما انتصرت 
وشد  اهلول  يف  السابقة  محالتها  يف 
القتال  يف  ستستمر  والشدادي  تشرين 
السوري  الرتاب  كامل  تطهري  حتى 
اإلرهابي  داعش  تنظيم  رجس  من 

وكل املرتزقة والظالميني.
سوريا  لقوات  العامة  القيادة 

الدميقراطية
2 آذار 2016

 

حتت اسم »االنتقام للطفلتني جودي و أيلني«
قوات سوريا الدميقراطية تعلن محلة حترير 

الريف اجلنوبي للشدادي وتل أبيض

سنة   11 اخللف  اللطيف  عبد  إيلني 
وجودي عبد احلكيم اخللف 9 سنة، هما 
طفلتان من املكون العربي، قتلتهما مرتزقة 
سيب  كري  على  هجماتها  خالل  داعش 
)تل أبيض( يف الـ 26 من شباط املنصرم ، 
وقد استهدفتهم املرتزقة أثناء فراراهما من 
منطقة القتال، مما أدى لفقدان الطفلتني 

حلياتهما. 
اللطيف اخللف  الطفلة إيلني، عبد  والد 
وهو عم الطفلة جودي حتدث عن هجوم 
املرتزقة عليهم ليلتها، وقال :”هامجتنا 

املرتزقة عند الساعة الواحدة والربع بعد 
عددهم  كان  اجلمعة.  يوم  ليل  منتصف 
الباب  بطرق  بدأوا  شخصًا.   25 حوالي 
بقوة وطالبونا بأن نفتح هلم الباب لكّننا 

خفنا ومل نفتح هلم الباب.
»حنن  وقول  بالتكبري  بدأوا  ذلك  وبعد 
من  أخرجوا  اإلسالمّية«،  الدولة  أسود 
خوفنا”.  من  زاد  هذا  ولكن  منازلكم، 
تواصل  أنه  اخللف  اللطيف  عبد  وأشار 
وأخربهم  الشعب  محاية  وحدات  مع 
بوجود املرتزقة، ثم أخرج عائلته وعائلة 

شقيقه من اجلهة اخللفية للمنزل، وتابع 
قريبة  منطقة  إىل  وصلنا  :”عندما  قائاًل 
املرتزقة  استهدفنا  الكهرباء،  حمطة  من 
ابنيت  فأصيبت  بقنصنا  وبدأوا  بالرصاص 
وفقدتا  جودي،  شقيقي  وابنة  إيلني 
حياتهما مباشرة”. وأكد عبد اللطيف أن 
وقد  أبداً.  املكونات  املرتزقة ال متيُز بني 
مت مواراة جثمان الطفلتني إيلني وجودي 

الثرى يف مقربة كري سيب.

من هما الطفلتني الشهيدتني »إيلني وجودي«، 
واليت مست قوات سوريا الدميقراطية محلتها 
لتحرير جنوب الشدادي وتل أبيض بامسهما
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التنفيذي  المجلس  نقاشات  تتصدر  الفيدرالية 
الذاتية  لإلدارة  التنفيذي  للمجلس  االعتيادية  الجلسة  نقاشات  تركزت 
الديمقراطية لمقاطعة الجزيرة في بداية شهر آذارعلى موضوعي الفدرالية 
في سوريا، والهيكلية التنظيمية الجديدة لها، والتي أقرها المجلس التشريعي. 
لوكالة  في تصريح  كورية،  إليزابيث  التنفيذي  المجلس  رئيس  نائبة  وقالت 
السواتر  بعض  إقامة  تم  األمنية،  الخروقات  حصول  لتفادي  أنه  هاوار، 
وعلى  األماكن.  تلك  تحديد  دون  بالمقاطعة،  األماكن  من  عدد  في  الترابية 
الصعيد السياسي قالت كورية: المجلس ناقش موضوع الفيدرالية، مضيفةً أن 
“سوريا تدخل مرحلة جديدة باتجاه االتحادية الفيدرالية المبنية على األسس 
للمجلس  الجديدة  التنظيمية  الهيكلية  وحول  السوري”.  للشعب  التاريخية 
التنفيذي قالت إليزابيث كورية في هذا الصدد “سيتم طرح األسماء من أجل 

التعيينات الجديدة، بحسب الهيكلية الجديدة، ورفعها للمجلس التشريعي”. 

الدميقراطي  قال رئيس حزب االحتاد 
له  مقابلة  يف  مسلم«  »صاحل  السوري 
مع وكالة األنباء األملانية )د.ب.أ( أن 
قوات سورية الدميقراطية حررت حتى 
البالد،  مساحة  من   %20 حنو  اآلن 
اجليش  من  عدة  فصائل  أن  وأّكد 
سورية  قوات  إىل  تباعاً  تنضم  احلر 
تنسيق  وجود  إىل  الفتاً  الدميقراطية، 
مع الواليات املتحدة يف إطار التحالف 

الدولي حملاربة داعش.
إقامة منطقة  ووصف »مسلم«، مطالب 
احلدود  على  سورية  داخل  آمنة 
الشؤون  بأنها »تدخل سافر يف  معها، 
السورية ترفضه كافة مكونات الشعب 
عرب  من  باملنطقة  املتواجدة  السوري 
»لعبة  أنها  معترباً  وتركمان«،  وأكراد 
جارية بهدف تغيري الرتكيبة السكانية 
للمنطقة«. واّتهم رئيس حزب االحتاد 
إىل  املتوجهني  املقاتلني  الدميقراطي 
الرتكية  األراضي  عرب  أعزاز  مدينة 

تستهدف  ال  سلفية  »عناصر  أنهم 
ملساندة  قدموا  ولكنهم  أعزاز،  جندة 
اشتباكاتهم  يف  وداعش  النصرة  جبهة 
مع قوات سورية الدميقراطية يف مناطق 

أخرى مثل تل رفعت ومنغ ومارع«.
وأشار رئيس احلزب، أن أعزاز ميكن 
املستقبل،  يف  لألكراد  هدفاً  تكون  أن 
أن  مؤّكداً  اآلن،  كذلك  ليست  لكنها 
من  اخلوف  ليس  ذلك  وراء  السبب 
يف  للخوض  اجلاهزية  عدم  بل  تركيا 

معركة باملدينة.
 ويف خضم هذه احلالة الثورية والغليان 
القوى  ونهوض  املنطقة  يف  الثوري 
الدولتية  األنظمة  ضد  الدميقراطية 
والربيع  العنصرية،  واألفكار  والقومية 
الكردي القائم حنتاج إىل احتاد وطين 
قوي جيمع كل أطياف الشعب الكردي 
كردستاني  وطين  جملس  وتشكيل 
يف  الكردي  الشعب  عن حقوق  ليدافع 

مجيع أحناء العامل .

صاحل مسلم: حررنا  حنو 20% من مساحة البالد 
وتركيا ال تريد إقامة دولة دميقراطية يف سوريا

أوضح آلدار خليل عضو اهليئة التنفيذية حلركة اجملتمع الدميقراطي يف حوار أجرته معه صحيفة روناهي إن مشروعهم هو تطبيق النموذج الفيدرالي يف 
سوريا، وقال، »سوريا من اآلن وصاعداً ال ميكن إدارتها من خالل النظام املركزي، والبد من البحث عن نظام ال يكون مركزيًا، وأعتقد أن أفضل منوذج 
ميكن االعتماد عليه هو النموذج الفيدرالي، ويف هذه السياق حنن لدينا طرح الفيدرالية يف سوريا، وسبق أن حتدثنا مع الكثري من القوى الدولية حول هذا 
املوضوع، وحسب ما فهمت إن الغالبية العظمى مقتنعني بأن سوريا ال ميكن ادارتها مركزيًا وأنه البد من اعتماد نظام الفيدرالية و ما يشبه الفيدرالية يف 
املستقبل«. وأضاف، »مشروعنا هو أن نطور الفيدرالية يف سوريا، حبيث ال يقتصر على منطقة معينة، حنن نريد طرحه كمفهوم وكمبدأ نتفق عليه، أما 
أين سيتم، فهذا متعلق بالتطورات اجلارية على األرض، لننتظر قلياًل ولكل حادث حديث«. وأشار إىل إن أي قرار يتم اختاذه ضمن مشروع احلل يف 

سوريا ال يكون الكرد واإلدارة الذاتية  موجودين فيها  سيكون فاشاًل ولن يتم االلتزام به من قبلهم.

اهليكلية  على  اجلزيرة  مقاطعة  يف  التشريعي  اجمللس  صادق 
جلسته  خالل  وذلك  املقاطعة  يف  التنفيذي  للمجلس  اجلديدة 
الطارئة املنعقدة يوم الثالثاء املاضي، حبيث مت تعديل املادة 95 
من العقد االجتماعي ليتم تقليص عدد هيئات اجمللس من 22 
إىل 16 هيئة. وإقرار الرئاسة املشرتكة للهيئات. وكلف اجمللس 
للمجلس  تعديل  بإجراء  التنفيذي  اجمللس  رئيس  التشريعي 

التنفيذي »تغيري وزاري« وفقاً للتعديالت اجلديدة.
والتعديالت املدخلة على اهليكلية اجلديدة للمجلس التنفيذي 

يف املقاطعة هي كاآلتي:
ـ فصل البيئة عن هيئة البيئة والسياحة واآلثار ودجمها بهيئة 

البلديات لتصبح األخرية »هيئة البلديات والبيئة«.
اسم  حتت  والبيئة  البلديات  هيئة  مع  التموين  هيئة  دمج  ـ 

املديرية العامة للتموين.
ـ دمج هيئة املواصالت والنقل مع هيئة البلديات والبيئة حتت 

اسم املديرية العامة للنقل واملواصالت.
ـ دمج هيئيت الزراعة واالقتصاد حتت اسم »هيئة االقتصاد«.

العمل  بهيئة  ودجمها  الشباب  هيئة  عن  الرياضة  فصل  ـ 
والشؤون االجتماعية.

ـ دمج هيئة االتصاالت مع هيئة الطاقة حتت اسم اإلدارة العامة 
لالتصاالت.

ـ إلغاء هيئة الشؤون الدينية واستحداث مكتب شؤون األديان 
مرتبط مباشرة برئاسة اجمللس التنفيذي.

ـ إلغاء هيئة حقوق اإلنسان واستحداث مكتب حقوق اإلنسان 
مرتبط مباشرة برئاسة اجمللس التنفيذي.
ـ استحداث اجمللس األعلى لالستثمار.

ـ إحداث البنك املركزي لروج آفا ويتبع هيئة املالية.
ـ إحداث مكتب ملتابعة املشاريع االقتصادية.

ـ إحداث األمانة العامة للمجلس التنفيذي وأمانة السر.

اجمللس التشريعي يف مقاطعة اجلزيرة يصادق على 
اهليكلية اجلديدة للمجلس التنفيذي ويكلف رئيس 

اجمللس التنفيذي بإجراء تعديل )وزاري(

آلدار خليل عضو اهليئة التنفيذية حلركة اجملتمع الدميقراطي: 
مشروعنا هو تطبيق النموذج الفيدرالي يف سوريا

حاكمية مقاطعة اجلزيرة تصدر  

مرسوم »مكتب املعلومات الوطين«

أصدرت احلاكمية املشرتكة يف مقاطعة اجلزيرة مرسوم قانون مكتب 

املعلومات الوطين، وينص القانون على إنشاء املكتب وفروع له يف 

رسم  يف  واملشاركة  الالزمة  املعلومات  بغرض مجع  املقاطعة  مدن 

السياسة األمنية، ويهدف إىل مواجهة كافة التحديات واألخطار 

وآمنة  وتأمني حياة حرة  الدميقراطية  الذاتية  اإلدارة  تواجه  اليت 

احلاكمية  موافقة  بعد  إال  نافذاً  القانون  هذا  يصبح  وال  ألبنائها، 

املشرتكة ملقاطعة اجلزيرة على القانون.
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آزادي - الحرية                  العدد 39    8  آذار   2016 أخبار 
أحزاب  مخسة  أعلنت   - )احلرية(  آزادي 
سياسي  حتالف  تأسيس  سوريا   يف  سياسية 
الدميقراطيني  »جتمع  اسم  حتت  جديد 
واألحزاب  سوريا«.  يف  الكرد  واليساريني 
اإلدارة  إطار  حتت  وتعمل  مرخصة  اخلمسة 
الذاتية الدميقراطية يف روج آفا، وهي، حزب 
حزب  أمحي(،  )لقمان  الكردستاني  اخلضر 
)كامريان  الكردستاني  الدميقراطي  التغيري 
التجديد  حركة  زيدان(،  مزكني  حسني، 
الشغيلة  حزب  قاسم(،  )ريزكار  الكردستاني 
الكردستاني )حممد شيخي(، احلزب اليساري 

الكردي يف سوريا )حممد موسى حممد(.

نص البيان:
بيــان

إلـى الـرأي العـام
أّيها الوطنيون والتقدميون والدميقراطيون..

يا أبناء وبنات شعبنا الكردي العظيم..
التغيري  الكردستاني،  اخلضر  أحزاب:  تعلن 
التجديد  حركة  الكردستاني،  الدميقراطي 
اليساري  الكردستاني،  الشغيلة  الكردستاني، 
جتمع  إقامة  العام  للرأي  سوريا  يف  الكردي 
الدميقراطيني واليساريني الكرد يف سوريا بعد 

أن أجنزت برناجمه السياسي. 
الكرد  واليساريني  الدميقراطيني  جتمع  إن 
وقوى  ألحزاب  سياسي  إطار  هو  سوريا  يف 
دميقراطية ويسارية وإيكولوجية ذات أهداف 
ومواقفها  رؤيتها  ويوّحد  جيمعها  مشرتكة، 
السياسية  واألوضاع  األحداث  السياسية جتاه 
كردستان  آفاي  روج  يف  الكردية  الساحة  يف 
والساحة  عموماً  الكردستانية  والساحة 
تطوير  أجل  من  باستمرار  ويعمل  السورية، 
أمام  مفتوح  وهو  أرقى،  صيغ  إىل  اإلطار  هذا 
ويضع  بأهدافه،  تؤمن  حركة  أو  حزب  أي 
التجمع يف مقدمة أهدافه وحدة نضال الشعب 
إحدى  املرحلة  هذه  يف  تشكل  واليت  الكردي 
الضرورات احلامسة، وهو أيضاً جزء أساسي 
من اإلدارة الذاتية الدميقراطية، وشريك فيها 
مناقشة  حّقه  ومن  والواجبات  احلقوق  بكامل 
حنو  تطويرها  بهدف  ونقدها  سياساتها 

آفاي  روج  مقاومة  من  رئيس  وجزء  األفضل، 
كردستان، وملتحم مع وحدات محاية الشعب 
واعتبار  الدميقراطية،  سوريا  وقوات  واملرأة، 
الشرعية  القوة  واملرأة  الشعب  وحدات محاية 
الدميقراطية  التجمع  يتبنى  وإذ  الوحيدة، 
ليس فقط كمعطى تارخيي أو وسيلة وأسلوب 
وإمّنا يعتربها مسألة مفتاحية وقيمة  نضالي، 
حقوق  أجل محاية  من  يناضل  فإنه  بذاتها، 
مواثيق  بكافة  ويلتزم  العليا،  وقيمه  اإلنسان 
العدالة  أجل  ومن  العامل،  يف  اإلنسان  حقوق 
أجل  ومن  الثروة،  توزيع  وعدالة  االجتماعية 
حرية املرأة واملساواة بينها وبني الرجل واليت 
ومناهضة  التجمع،  أولويات  مقدمة  يف  تقع 
دونية  وثقافة  اجلنسوي  التمييز  أشكال  كافة 
للشباب  الريادي  الدور  على  ويؤكد  املرأة، 
الالزم  االهتمام  ويولي  اإلبداعية،  وطاقاتهم 
بالطفولة واألمومة، ويناضل التجمع أيضاً من 
أجل حتقيق مصاحل الشعب، وحتسني مستواه 
عداًل،  أكثر  جمتمع  أجل  ومن  املعيشي، 
والدفاع عن مصاحل  والفساد،  الغالء  وحماربة 
العمال والفالحني، وسائر الكادحني والعاملني 
بأدمغتهم وسواعدهم، ومن أجل عامل أفضل، 
ومن  عداًل،  أكثر  واجتماعي  اقتصادي  ونظام 
أجل محاية البيئة اليت يعتربها مسألة حيوية 
وينطلق  وأمجل،  أفضل  إنسانية  إلقامة حياة 
التجمع يف نضاله يف مساندة كل جهد فكري 
الدميقراطية  والثقافة  الوعي  لنشر  وعملي 
املستنرية،  واالجتماعية  والقومية  الوطنية 
بكافة  واالنغالق  والتزمت  للتعصب  واملناوئة 
والثقافة  الوعي  والكفاح ضد  وألوانه،  أشكاله 
الطائفية  ختدم  أو  تكّرس  اليت  واملمارسة 
والعرقي  القومي  التعصب  أو  العشائرية  أو 
والديين، وحيارب كل وعي أو ممارسة متّيز 
بني البشر على هذه األسس، ويناضل لتكريس 
مساواة املواطنني يف احلقوق والواجبات مساواة 
حقيقية حيميها القانون، كما حيميها الوعي 

الدميقراطي والثقافة اإلنسانية الرفيعة. 
يناضل جتمع الدميقراطيني واليساريني الكرد 
الكردي  الشعب  متّتع  أجل  من  سوريا  يف 
حبقوقه القومية والدميقراطية يف ظل نظام حكم 

فيدرالي، وتوحيد مقاطعات اجلزيرة وكوباني 
جغرافياً  مّتصل  كردي  إقليم  يف  وعفرين 
لقضايا  دميقراطي  حل  وإجياد  وإداريًا، 
املكونات األخرى اليت تعيش يف هذا اإلقليم، 
ويرى أيضاً بأن فيدرالية روج آفاي كردستان 
الدميقراطية  سوريا  مستقبل  من  جزء  هي 
اليت جيب أن تتأسس على نظام الالمركزية 
هو  االحتادي  النظام  أن  باعتبار  السياسية 
النظام السياسي األمثل لسوريا، بل إن النظام 
هو  الفيدرالي  العلماني  التعددي  الدميقراطي 
الكفيل ببقاء سوريا متحدة، وضمان مستقبلها 

وحرية مكوناتها. 
احلريات  إطالق  أجل  من  التجمع  يناضل 
الدميقراطية مبا فيها حرية التعبري عن الرأي، 
والتظاهر  والتنظيم،  واإلعالم  النشر  وحرية 
واإلضراب، ويؤكد بأن احلل السياسي لألزمة 
السورية هو احلل األمثل والوحيد، وأن احلل 
العسكري سيجلب الكوارث لسوريا وشعبها، 
كردستان  آفاي  روج  مكونات  كافة  وحيرتم 
القومية والدينية واملذهبية، ويؤكد على ضرورة 

متتعها بكافة حقوقها. 
الكرد  واليساريني  الدميقراطيني  جتمع  يؤكد 

بالقضايا  الكردية  القضية  ربط  على  سوريا  يف 
حيدد  فإنه  ذلك  وعلى  السورية،  الوطنية 
روج  يف  الكردية  بالساحة  نضاله  ساحات 
آفاي كردستان والساحة الكردستانية والساحة 
يف  الكردي  الشعب  نضال  ويساند  السورية، 
مع  عالقات  وإقامة  كردستان،  أجزاء  عموم 
القوى الكردستانية يف تلك األجزاء على أساس 
الشؤون  يف  التدخل  وعدم  املتبادل  االحرتام 
اهليمنة  حماوالت  ضد  ويقف  الداخلية، 
والتفّرد بالقرار الكردي، كما يؤكد أيضاً على 
البعد الدولي للقضية الكردية، ويدعو إىل تطوير 
العالقات مع القوى الدولية الفاعلة، واملؤّيدة 
للقضية الكردية، ويعترب اللغة الكردية والثقافة 
والفن والفلكلور الكردي هوية الشعب الكردي، 
البالغة، ويؤكد على  التجمع األهمية  ويوليها 
االستفادة من كل ما هو إجيابي وتقّدمي وقّيم 

يف تراث الشعب الكردي.
أّيها الوطنيون والتقدميون والدميقراطيون..

يا أبناء وبنات شعبنا الكردي العظيم..
إننا يف جتمع الدميقراطيني واليساريني الكرد 
يف سوريا نعاهدكم على العمل اجلاد والدؤوب 
به،  نعتز  الذي  السياسي  برناجمنا  لتنفيذ 

وتطلعاتكم  مشاعركم  أصدق  عن  يعرّب  والذي 
القومية والوطنية والدميقراطية، وسنناضل من 
أجل وحدة الصف الكردي، ومحاية إقليم روج 
إطالق  أجل  ومن  الفيدرالي،  كردستان  آفاي 
عن  التعبري  حرية  الدميقراطية،  احلريات 
الرأي، وحرية الصحافة وكل أشكال اإلعالم، 
واإلضراب، ومحاية  والتظاهر  التنظيم  وحرية 

حقوق اإلنسان وقيمه العليا. 
نبارك االنتصارات  فإننا  املناسبة أيضاً  وبهذه 
الشعب  وحدات محاية  اليت حتققها  الرائعة 
واملرأة، وقوات سوريا الدميقراطية على القوى 
اإلرهابية، ويف مقدمتها داعش وجبهة النصرة 
وغريها، وندين اعتداءات الفاشية الرتكية على 
االعتداءات  ندين  كما  كردستان،  آفاي  روج 
يف  الرتكية  الدولة  ترتكبها  اليت  واجملازر 
وحكومة  أردوغان  بزعامة  كردستان  باكوري 
الكامل  وقوفنا  عن  ونعلن  والتنمية،  العدالة 
أيضاً  املناسبة  وبهذه  شعبنا،  جانب  إىل 
فإننا ننحين إجالاًل ألرواح شهدائنا، شهداء 

الشعب الكردي، وشهداء احلرية.
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آزادي )احلرية( تنشر البيان التأسيسي لتجمع الدميقراطيني واليساريني الكرد يف سوريا

الكاتب بري رستم يرد على التصرحيات التحريضية لعبد احلكيم بشار
إنين كنت قد وعدت يف بوست سابق لي؛ 
واللسان”  اليدين  “مكتوف  أقف  لن  بأنين 
أمام أي مواقف سياسية ال ختدم قضية شعبنا 
تطرح من قبل قادة األحزاب الكوردية، وها 
إنين اليوم آخذ نداء السيد عبد احلكيم بشار 
السياسي  خطابه  فضح  جيب  قيادي  كأول 
خالل  _ومن  نالحظ  إننا  الرغم  على  وذلك 
يعترب  ال  الرجل  بأن  نداءه_  على  الوقوف 
عندما  وذلك  الكوردية  القيادات  من  نفسه 
يقول يف خطابه املوجه ألبناء شعبنا الكوردي 
التالي؛ ))..كم أهدر النظام كرامتكم!! واآلن 
ويسرتخصون  بدمائكم  يتاجرون  قاداتكم 
أرواحكم للدفاع عن عرش الطاغية الذي كان 
منهجه مع الكرد القمع واالعتقال واالغتيال 
والتجويع والتهجري، لقد أهدر النظام كرامة 
الكرد، كل الكرد”. ويضيف “ال يوجد لدى 
أجندة  بل  قومية،  أو  وطنية  أجندة  قادتكم 

إقليمية”.
الرومانسية  طغيان  من  الرغم  وعلى  وهكذا 
السياسية على خطابه الذي يذكرنا خبطب 
عبد الناصر وبعض الزعماء والقادة أصحاب 
اخلطب الرنانة الطنانة، إال أن املفاجئ وكأن 

من  نفسه  يعترب  ال  أو  كوردياً  ليس  الرجل 
يف هذه_  يكون حمقاً  _ورمبا  الكورد  القادة 
أو على األقل؛ فإنه ميحي أي دور للطرف 
بأن؛  يقول  عندما  وذلك  اآلخر  الكوردي 
ويسرتخصون  بدمائكم  يتاجرون  ))قاداتكم 
أرواحكم للدفاع عن عرش الطاغية(( موجهاً 
احلماية  وقوات  الذاتية  لإلدارة  الكالم 
الكورد  حيمل  فإنه  ولألسف  بل  الشعبية، 
واإلقتتال  الصراعات  خبلق  القوات  وتلك 
وذلك عندما يقول: ))إن قتلكم لسوري واحد 
قتلكم  مبثابة  هو  وداعش  النظام  اتباع  عدا 

للكرد.. كل الكرد((.
)املناضل  هذا  ينسى  صفاقة  وبكل  وهكذا 
التنسيق مع كل  الكورد حاولوا  العتيد( بأن 
ومدنهم،  بلداتهم  على  للحفاظ  األطراف 
أحد  وبشهادة  ونسقوا مع اجليش احلر  بل 
رئيس  الشيخ؛  مصطفى  العميد  وهو  قادتها 
ملا  _سابقًا_  األعلى  العسكري  اجمللس 
يعرف باجليش احلر حيث قال الرجل ويف 
اوصل  من  ان  لكم  “اقول  له؛  تصريح  آخر 
االكراد اىل حالة الكفر هم فصائل ما يسمى 
كان  الثورة  بدايات  فمنذ   ، احلر  اجليش 

هناك من يريد ان يصفي حساباته مع االخوة 
وتآخيه  شعبنا  وحدة  حساب  على  االكراد 
خارجية  السباب  الوطين  التجمع  وفشل   ،
اجليش  فصائل  ان  يعنيين  وما   ، وداخلية 
كالدمى  تتحرك  واليت  منضبطة  الغري  احلر 
الرئيسي يف  السبب  كانت  اخلارج  ايدي  يف 

سلوك قسم من االكراد ما ترونه االن..”.
لتلك  ليقول  بشار  السيد  يأتي  ذلك  ورغم 
القوات؛ بأن يوجهوا بنادقهم للنظام وليس 
يوجهون  من  هم  الكورد  وكأن  للسوريني 
الذين  هم  وليس  اجملاميع  لتلك  بنادقهم 
الكورد  مع  احلسابات  بعض  تصفية  أرادو 
ومع ذلك فإن السوريني ومبختلف إنتماءاتهم 
املالذ  جيدون  واملناطقية،  والعرقية  املذهبية 
أبناء  بينما  الذاتية،  اإلدارة  مناطق  اآلمن يف 
شعبنا الكوردي يعانون األمرين من كل تلك 
حكيم..  السيد  حلفاء  فيهم  مبن  القوات 
العامني  تتجاوز  وملدة  عفرين  حصار  وإن 
حلب،  يف  الكورد  وأحياء  مناطق  وضرب 
عداء  على  دامغة  شواهد  إعتبارها  ميكن 
واليت  التكفريية  السلفية  اجملاميع  تلك 
وذراعها  السعودية  الرتكية  بالعباءة  تستظل 

واليت  اإلئتالف  بقوى  يعرف  ما  السوري؛ 
أصبحت ولألسف رهينة لدى تلك الدولتني 

اإلقليميتني.
حكيم  بالسيد  اإلرتزاق  وصل  فقد  ولألسف 
ألن يستثين مجاعة تكفريية سلفية من تلك 
اليت جيب أن توجه البنادق هلا كـ”جبهة 
مراد”  السلطان  ولواء  الشام  وأحرار  النصرة 
واليت أهانت قبل فرتة أبناء شعبنا من خالل 
“فيديو العار”.. وإن إستثناء تلك اجملاميع 
التكفريية من قبل عبد احلكيم بشار، يأتي 
لكونهم حيظون برعاية تركية سعودية ولذلك 
أكتفى بأن يقول: ))وجهوا بنادقكم إىل أتباع 
من  األحرار  إىل  ال  وداعش  السوري  النظام 
عدا  واحد  لسوري  قتلكم  إن  سوريا.  أبناء 
اتباع النظام وداعش هو مبثابة قتلكم للكرد.. 

كل الكرد((.
اإلنضمام  إىل  يعودوا  بأن  شعبنا  يطالب  بل 
الكورد  وكأن  السوري  والشعب  للثورة 
حيث  الثورة  ضد  والعمل  باإلنفصال  طالبوا 
يقول يف نداءه؛ ))عودوا اىل صفوف الشعب 
السوري الذي انتم جزء منه، التحقوا بالثورة 
البطل  احلر  اجليش  إىل  وانضموا  السورية، 

والكتائب الثورية املقاتلة. وجهوا بنادقكم إىل 
أتباع النظام السوري وداعش ال إىل األحرار 
يكتفي  ال  إنه  ولألسف  سوريا((.  أبناء  من 
خدمة  ))كفاكم  أيضًا؛  يقول  بل  بذلك، 
قضيتكم  خبدمة  عليكم  وأعوانه،  النظام 
وكل  السوريني..  قضية  هي  واليت  الكردية 
الوطن  حضن  إىل  عدمت  إن  معكم  السوريني 
وحضن الشعب((. تباً لك ولنفاقك وإلرتزاقك 
الكوردية هي  القضية  كانت  يا رجل؛ متى 
مواقف  نعلم  وحنن  السوريني”  “كل  قضية 
من  السورية  السياسية  التيارات  خمتلف 

القضية الكوردية.

بري رستم
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توصل أعضاء اهليئة العامة لالئتالف الوطين لقوى الثورة واملعارضة السورية إىل توافق على هيئة رئاسية جديدة برئاسة أنس العبدة وكل من موفق نريبية 

وعبد احلكيم بشار ومسرية مساملة نوابًا له، وعبد اإلله فهد أميناً عاماً.
وعدلت اهليئة العامة كل من املادتني 21 و 8 من النظام األساسي، واليت تتعلق بإدارة اهليئة السياسية لالئتالف بني دورتني للهيئة العامة، وأحقية 

عضو االئتالف بالرتشح مرة جديدة بعد مضي دورتني على انتهاء واليته.
وقال رئيس االئتالف الوطين السوري اجلديد أنس العبدة  يف تصريح له أنه ال مكان لبشار األسد يف املرحلة االنتقالية وال يف مستقبل سوريا، كما شدد 

على استمرار سورية كدولة موحدة ورفض كل مشاريع التقسيم، والعمل على عودة الالجئني إىل بيوتهم وإعادة بناء سوريا.

أنس العبدة رئيسًا لالئتالف الوطين السوري خلفًا خلالد خوجة وكل 
من عبد احلكيم بشار وموفق نريبية ومسرية مساملة نوابًا له

حاجي سليمان: على أنس العبدة العودة اىل األسس الدميقراطية احلقيقية 
وتطبيق مفاهيمها وإال سيفشل

أنس العبدة رئيسا لالئتالف الوطين السوري ..
أنس العبدة من مواليد دمشق عام 1967 يقطن يف بريطانيا منذ عام 1989 ذات ميول إسالمية شبه متشدد. 
أسس حركة باسم حركة العدالة والبناء عام 2006 وهو رئيس احلركة تسعى حركته اىل تغيري جذري 
نطاق  املكونات يف  اخر حبيث حتل مجيع  اي عنصري  او  اإلسالموي  او  البعثي  النمط  يف سوريا على 
فكرة حركته كما كان يف عهد البعث الفاشي فلم يقرر حبقوق األقليات اال على طريقة التبعية له وملكونه 
العربي ... فأية عدالة وبناء يسعى اليه السيد أنس العبدة وهو يعيش يف دولة أوروبية وشرب من حليبها 
الدميقراطي لكنه ال يستطيع ان يتصور تطبيق تلك الدميقراطية يف بلده سوريا بني مجيع املكونات على 
املساواة  اىل  ..ويدعوا  والواجبات  احلقوق  يف  واإلنسانية  االجتماعية  والعدالة  املساواة  من  واحدة  درجة 
نظريًا فقط ..لكن عند الضرورة ليس مع تطبيقها كما جيب ولكن يريد كما يتمناها وفق نظرته ونظرة كل 

العنصريني الذين يريدون تبعية اجلميع هلم ضمن إطارهم املرسوم .. 
فها هو اآلن ....اصبح رئيساً لالئتالف الوطين السوري الذي يتخذ من استانبول مركزاً له ويتحرك وفق الرغبة الرتكية اكثر من ما هو 
رغبة سورية ..ولرتكيا وقيادتها األردوغانية غايات ومصاحل عنصرية حاقدة جتاه شعوب املنطقة برمتها وخاصة جتاه الشعب الكوردي 
الذي بات رقماً صعبًا ال تستطيع تركيا وال قيادتها وال االئتالف جتاوز حقيقة الشعب الكوردي وقضيته العادلة ...لذا ليس على أنس 
العبدة العودة اىل األسس الدميقراطية احلقيقية وتطبيق مفاهيمها كما يف القوانني الدولية مبا يتالئم ومكونات سوريا لبناء دولة دميقراطية 

تعددية توافقية المركزية سياسية .. وإال سيفشل كمل فشل غريه ...

ريزان حدو: انتخاب أنس العبدة رئيسًا 
لالئتالف هو مبثابة إطالق رصاصة الرمحة 

إلنهاء حياة جسم معارض ولد مشوها
هو  لالئتالف  رئيساً  العبدة  أنس  انتخاب 
حياة  إلنهاء  الرمحة  رصاصة  إطالق  مبثابة 

جسم معارض ولد مشوهاً .
و  العدالة  حركة  رئيس  هو  العبدة  أن  يذكر 
اإلخوان  على  عائلة حمسوبة  سليل  و  البناء 
املسلمني و عندما حاولنا البحث عن عمل مهم 
قام به مل أجد سوى زواجه العام املاضي من 

املعارضة سهري األتاسي .
الدوالرات  ماليني  باختفاء  مالية  فضائح  و 

املمنوحة له من الواليات املتحدة عام 2006 لتمويل قناة بردى كمنرب لقوى 
اعالن دمشق و اليت ترأس جملس ادارتها شقيقه مالك العبدة .

مع  يتشارك  الذي  و  رمضان  أمحد  باملعارض  تربطه  وثيقة  عالقة  لديه 
العبدة يف أن كليهما ) العبدة و رمضان ( تدور حوهلما الكثري من إشارات 

االستفهام .

كيف يرى الكتاب الكرد وصول أنس العبدة إىل رئاسة االئتالف الوطين السوري

العام  للمؤمتر  البيان اخلتامي  تنشر صحيقتنا 
السوري  الدميقراطي  الوطين  للتحالف  األول 
املنعقد يف ريف حلب الشمالي يف يوم األحد 

املوافق ل 7 – 2 – 2016

من  سوريا  يف  األوضاع  إليه  آلت  ما  نتيجة 
احملّلي  الصعيد  على  خطرية  متغريات 
األحداث  وتوالي  والدولي,  واإلقليمي 
وانقسام  الوطن  أرض  على  والصراعات 
اإلرهابية  القوى  وتكالب  السياسية  التيارات 
األول  العام  املؤمتر  انعقد   , عليه  التكفريية 
السوري حتت  الدميقراطي  الوطين  للتحالف 

شعار: ) حنو سوريا تعددية دميقراطية (.
ويف ظل هذه الظروف العصيبة حيث دخلت 
احلرب  آلة  والزالت  اخلامس  عامها  األزمة 
ظل  يف  والدمار  املوت  وتنشر  األرواح  حتصد 
توافقية  صيغ  إىل  التوصل  يف  السوريني  فشل 
دخلت  الذي  املظلم  النفق  هذا  من  للخروج 

فيه البالد . إن التحالف الوطين الدميقراطي 
السوري مل ير إىل اليوم أي توافق حلل األزمة 
أو  احمللية  السياسية  القوى  من   السورية 
 3 جنيف  مؤمتر  وإن   , الدولية  أو  اإلقليمّية 
وفشله وما قبله من مؤمترات خري دليل على 
ذلك. وإننا نؤكد بأن احلوار واملفاوضات الوازنة 
وحماربة اإلرهاب والنظام , وإحداث التغيري 
مرحلة  عرب  إال  يكون  ال  اجلذري  السياسي 
نزيهة  حرة  انتخابات  فيها  جتري  انتقالية 
فيها مجيع  يشارك  ودولية  أممية  وبرعاية   ,
أبناء اجملتمع السوري يف الداخل واخلارج , 
والتوافق على دستور دميقراطي يليب تطلعات 
مكوناته  بكافة  السوري  اجملتمع  وإرادة 
ويعرتف  يقر   , ومعتقداته  وثقافاته  وأطيافه 
حبقوق مجيع مكونات اجملتمع السوري وفق 
الدولية  واألعراف  االتفاقيات  عليه  تنص  ما 
يف  املرأة  ملشاركة  البناءة  رؤيتنا  إىل  إضافة   ,

مستقبل سوريا , وتفعيل دور الشباب.

السوري  الدميقراطي  الوطين  التحالف  إن 
تعددي  دميقراطي  سياسي  وطين  مشروع  هو 
مكونات  مجيع  ضم  على  يعمل   , المركزي 
اجملتمع السوري من أجل حتمل مسؤولياتهم 
شعبهم  تطلعات  حتقيق  و  وطنهم  إنقاذ  يف 
النظام  وبناء  الشامل  الدميقراطي  التغيري  يف 

الدميقراطي.
الوطين  التحالف  فإن  ذلك  أجل  ومن 
قواه  بكل  خيوض  السوري  الدميقراطي 
القادمة  السياسية  املعارك  واملدنية  السياسية 
من أجل انتقال البالد من العنف واالستبداد 
قانون  دولة   , املواطنة  دولة  على  والتوافق 
إعادة سوريا إىل عداد  قادرة على  ومؤسسات 
الوصول  بهدف  السيادة  ذات  الوطنية  الدول 
إىل نظام سياسي تعددي دميقراطي المركزي.

التحالف الوطين الدميقراطي السوري
2016 – 2 – 7

البيان اخلتامي للمؤمتر العام األول للتحالف الوطين الدميقراطي السوري
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صدر بيان أمريكي روسي مشرتك بصفتهما 
الرئيسني املشاركني للمجموعة الدولية لدعم 
األعمال  وقف  أو   - اهلدنة  حول  سوريا، 
العدائية - يف سوريا ، واليت بدأت اعتباراً 
وتستثين اهلدنة  السبت  27 فرباير،  من 

داعش وجبهة النصرة.
وتنشر آزادي )احلرية( نص البيان املشرتك 

وتفاصيل اهلدنة:
وروسيا  األمريكية  املتحدة  الواليات  إن 
املشاركني  الرئيسني  بصفتهما  االحتادية، 
 ،)ISSG(سوريا لدعم  الدولية  للمجموعة 
وسعياً منهما لتحقيق تسوية سلمية لألزمة 
للدور  الكامل  االحرتام  مع  السورية، 
األمم  منظمة  به  تضطلع  الذي  األساسي 
أقوى  تقديم  على  متاماً  عازمتان  املتحدة، 
وتهيئة  السوري  النزاع  إلنهاء  لديهما  دعم 
ناجحة  سياسي  انتقال  لعملية  الظروف 
األمم  من  بتيسري  السوريون،  يقودها 
املتحدة، ألجل التنفيذ الكامل لبيان ميونيخ 
الدولية لدعم سوريا  الصادر عن اجملموعة 
وقرار  شباط/فرباير،2016،  من  الـ11  يف 
 ،2254 الرقم  ذي  الدولي  األمن  جملس 
وتصرحيات فيينا لعام 2015 وبيان جنيف 

لعام 2012.
اليت  للقرارات  وتعزيزاً  الصدد،  هذا  يف 
اختذتها اجملموعة الدولية لدعم سوريا يف 
املتحدة  الواليات  تعلن  شباط،  من  الـ11 
املشاركني  الرئيسني  بصفتهما  وروسيا، 
وجمموعة  سوريا  لدعم  الدولية  للمجموعة 
من  الـ22  يف  النار،  إطالق  وقف  عمل 
شروط  تبين  عن   ،2016 شباط/فرباير، 
هذا  مع  كملحق  املرفقة  اهلدنة يف سوريا، 
بوقف  الشروع  يتم  ان  وتقرتحان  البيان، 
 00:00 الساعة  يف  العدائية  األعمال 
)بتوقيت دمشق( من يوم الـ27 من شباط/
األعمال  وقف  وسينطبق  فرباير،2016. 
العدائية على أطراف الصراع السوري اليت 
ومتشياً  بشروطه.  وقبوهلا  التزامها  تعلن 
الرقم  ذي  الدولي  األمن  جملس  قرار  مع 
2254 وتصرحيات اجملموعة الدولية لدعم 
سوريا، فإن اهلدنة لن تنطبق على »تنظيم 
داعش«، »جبهة النصرة«، أو أي منظمات 

إرهابية أخرى حيددها جملس األمن.
يقوم أي طرف منخرط يف عمليات عسكرية 
أو شبه عسكرية يف سوريا، باستثناء »تنظيم 
داعش«، »جبهة النصرة«، أو أي منظمات 
األمن  جملس  حيددها  أخرى  إرهابية 
للواليات  أو  االحتادية  لروسيا  باإلعالن 
املشاركني  الرئيسني  بصفتهما  املتحدة، 
للمجموعة الدولية لدعم سوريا، عن التزامه 
يتعدى  ال  موعد  يف  اهلدنة  بشروط  وقبوله 
الساعة 12:00 ) بتوقيت دمشق( من يوم 
أجل  ومن  شباط/فرباير،2016.  من  الـ26 
تعزز  بطريقة  العدائية  األعمال  تنفيذ وقف 
فيه،  املشاركة  األطراف  وحتمي  االستقرار 
مستعدتان  وروسيا  املتحدة  الواليات  فإن 
الصلة  ذات  املعلومات  لتبادل  معًا  للعمل 
حتدد  اليت  اجملمعة  البيانات  مثل:   (
األراضي اليت تنشط فيها اجملموعات اليت 
ومركز  باهلدنة،  وقبوهلا  التزامها  تعلن 
التواصل  بغية ضمان  لكل جانب،  تنسيق 
ملنع  الضرورية  اإلجراءات  ووضع  الفعال( 
تعرض األطراف املشاركة يف وقف األعمال 
العدائية اىل هجوم من قبل القوات املسلحة 
الواليات  تقوده  الذي  التحالف  الروسية، 

املتحدة ضد تنظيم داعش، القوات املسلحة 
األخرى  والقوى  السورية  للحكومة  التابعة 
اليت تدعمها، واألطراف األخرى املشاركة 
يف عملية وقف األعمال العدائية. العمليات 
اجلوية  الضربات  ذلك  يف  مبا  العسكرية، 
من قبل القوات املسلحة التابعة للجمهورية 
املسلحة  والقوات  السورية،  العربية 
الواليات  تقوده  الذي  والتحالف  الروسية، 
ضد  ستستمر  داعش  تنظيم  ضد  املتحدة 
تنظيم داعش وجبهة النصرة وأي منظمات 
إرهابية أخرى حيددها جملس األمن. كما 
االحتادية  وروسيا  املتحدة  الواليات  أن 
يف  اآلخرين  األعضاء  ومع  معًا،  ستعمالن 
حسب  النار،  إطالق  وقف  عمل  جمموعة 
االقتضاء ووفقًا لقرار اجملموعة الدولية لدعم 
شباط/فرباير،  من  الـ11  يف  الصادر  سوريا 
حتت  الواقعة  األراضي  لتحديد   ،2016
وأي  النصرة«  »جبهة  و  »داعش«  سيطرة 
جملس  حيددها  اخرى  إرهابية  منظمات 
األمن، واليت هي مستثناة من وقف األعمال 

العدائية.
لوقف  الفعال  التنفيذ  تعزيز  أجل  من 
جمموعة  تشكيل  مت  العدائية،  األعمال 
يف  تشرتك  اليت  النار،  إطالق  وقف  عمل 
وروسيا، حتت  املتحدة  الواليات  رئاستها 
إشراف األمم املتحدة، واليت تضم مسؤولني 
سياسيني وعسكريني من الرئيسني املشاركني 
العمل؛  جمموعة  يف  اآلخرين  واألعضاء 
ويتوىل مكتب مبعوث األمم املتحدة اخلاص 
املهام  العامة.  السكرتارية  مهمة   )OSE(
األساسية جملموعة العمل، كما ورد يف بيان 
اجملموعة الدولية لدعم سوريا يف الـ11 من 
األراضي  حتديد  أ(  هي:  شباط/فرباير، 
داعش«  »تنظيم  سيطرة  حتت  الواقعة 
إرهابية  منظمات  أي  و  النصرة«  و«جبهة 
الدولي؛  األمن  جملس  حيددها  أخرى 
األطراف  مجيع  بني  التواصل  ضمان  ب( 
على  التوترات  فتيل  ونزع  االمتثال  لتعزيز 
املتعلقة  املزاعم  حل  ج(  السرعة؛  وجه 
غري  السلوك  إحالة  د(  و  االمتثال؛  بعدم 
من  أي  قبل  من  مستمر  على حنو  املمتثل 
األطراف إىل وزراء اجملموعة الدولية لدعم 
لتحديد  الوزراء،  يعينهم  من  أو  سوريا، 
اإلجراء املناسب، مبا يف ذلك استثناء هذه 
األطراف من ترتيبات اهلدنة وما توفره هلم 

من محاية.
بصفتهما  وروسيا،  املتحدة  الواليات  إن 
وقف  عمل  جملموعة  املشاركني  الرئيسني 
أعضاء  بقية  مع  وبالتنسيق  النار  إطالق 
التابعة  النار  إطالق  وقف  عمل  جمموعة 
على  سوريا،  لدعم  الدولية  للمجموعة 
استعداد لوضع آليات فعالة لتعزيز ومراقبة 
كل  قبل  من  النار  إطالق  لوقف  االمتثال 
العربية  للجمهورية  احلكومية  القوات  من 
هلا،  الداعمة  األخرى  والقوى  السورية 
ولتحقيق  املسلحة.  املعارضة  وجمموعات 
ومستدام  فعال  وقف  وتعزيز  اهلدف  هذا 
لألعمال العدائية، ستقوم روسيا االحتادية 
اتصاالت  خط  بإنشاء  املتحدة  والواليات 
ساخن و، حسب الضرورة واالقتضاء، فريق 
عمل لتبادل املعلومات ذات الصلة بعد أن 
تكون اهلدنة قد دخلت حيز التنفيذ. وعند 
معاجلة حاالت عدم االمتثال، جيب القيام 
بكافة اجلهود املمكنة لتعزيز التواصل بني 
مجيع األطراف بغية استعادة االمتثال ونزع 

فتيل التوترات على وجه السرعة، وجيب 
أمكن  كلما  القسرية  غري  الوسائل  استنفاد 
ذلك قبل اللجوء اىل استخدام القوة. وستقوم 
الواليات املتحدة وروسيا بصفتهما رئيسني 
مشاركني جملموعة عمل وقف إطالق النار 
سوريا  لدعم  الدولية  للمجموعة  التابعة 
بصياغة هذه اآلليات اإلضافية واإلجراءات 
تكون ضرورية  قد  اليت  املعيارية  التنفيذية 

لتنفيذ هذه املهام.
اإلحتادية  وروسيا  املتحدة  الواليات  إن 
السورية،  األطراف  مجيع  معاً  تدعوان 
اجملتمع  يف  واآلخرين  االقليمية  والدول 
الدولي إىل دعم الوقف الفوري للعنف وإراقة 
سريع  بتنفيذ  وللمساهمة  سوريا  يف  الدماء 
وفعال وناجح لعملية االنتقال السياسي اليت 
جملس  لقرار  طبقاً  املتحدة  األمم  تيسرها 
وبيان   ،2254 الرقم  ذي  الدولي  األمن 
يف  الصادر  سوريا  لدعم  الدولية  اجملموعة 
الـ11 من شباط/فرباير، وتصرحيات فيينا 
الصادرة عن اجملموعة الدولية لدعم سوريا 
يف عام 2015، وبيان جنيف لعام 2012.

شروط اهلدنة - وقف األعمال العدائية يف 
سوريا

تسري اهلدنة يف عموم البالد على أي طرف 
مشرتك حالياً يف عمليات قتالية، عسكرية 
أخرى  أطراف  اية  عسكرية، ضد  شبه  أو 
باستثناء »تنظيم داعش« و »جبهة النصرة«، 
حيددها  أخرى  إرهابية  منظمات  وأي 

جملس األمن الدولي.
املسلحة  السورية  املعارضة  مسؤوليات 
ومسؤوليات  أدناه.   1 الفقرة  يف  مبينة 
للجمهورية  التابعة  املسلحة  القوات 
الداعمة  القوى  ومجيع  السورية،  العربية 
التابعة  املسلحة  بالقوات  املرتبطة  او  لـ 
للجمهورية العربية السورية مبينة يف الفقرة 

2 أدناه.
األعمال  اهلدنة\وقف  يف  للمشاركة   .1
املعارضة  جمموعات  ستؤكد  العدائية، 
أو  االمريكية  املتحدة  للواليات   – املسلحة 
على  ستشهدان  اللتني  االحتادية  لروسيا 
بصفتهما  البعض  لبعضهما  التأكيدات  هذه 
الرئيسني املشاركني للمجموعة الدولية لدعم 
سوريا يف موعد ال يتعدى الساعة 12:00 
) بتوقيت دمشق( من يوم الـ26 من شباط/

التزامها وقبوهلا بالشروط  فرباير 2016 – 
التالية:

ذي  األمن  جملس  لقرار  الكامل  •التنفيذ 
باإلمجاع  اعتماده  مت  الذي   ،2254 الرقم 
يف الـ18 من كانون األول/ديسمرب، 2015، 
عملية  يف  للمشاركة  االستعداد  ذلك  يف  مبا 
األمم  تيسرها  اليت  السياسية  املفاوضات 

املتحدة؛
األسلحة،  من  نوع  بأي  اهلجمات  •وقف 
اهلاون،  ومدافع  الصواريخ،  ذلك  يف  مبا 
والصواريخ املوجهة املضادة للدبابات، ضد 
القوات املسلحة التابعة للجمهورية العربية 

السورية، وأي قوات مرتبطة بها؛
كسب  إىل  السعي  او  كسب  عن  •التوقف 
أراض من األطراف األخرى املشاركة بوقف 

إطالق النار؛
•السماح للمنظمات اإلنسانية بوصول سريع 
وآمن ودون عراقيل يف مجيع أحناء املناطق 
الواقعة حتت سيطرتها العملياتية والسماح 
كل  إىل  اإلنسانية  املساعدات  بوصول  فوراً 

من حيتاجها؛
•االستخدام املتناسب للقوة ) أي ما ال يزيد 
عما هو مطلوب للتصدي لتهديد مباشر( إذا 
وعندما يكون الرد يف حالة دفاع عن النفس.

2. سيتم مراعاة االلتزامات املذكورة أعاله 
من قبل جمموعات املعارضة بعد أن تؤكد 
القوات املسلحة التابعة للجمهورية العربية 
السورية ، ومجيع القوات الداعمة او املرتبطة 
بالقوات املسلحة التابعة للجمهورية العربية 
السورية، لروسيا االحتادية بصفتها رئيس 
مشارك للمجموعة الدولية لدعم سوريا، يف 
موعد ال يتعدى الساعة 12:00 ) بتوقيت 
شباط/فرباير،  من  الـ26  يوم  من  دمشق( 
2016، التزامها وقبوهلا بالشروط التالية:

ذي  األمن  جملس  لقرار  الكامل  •التنفيذ 
باإلمجاع  اعتماده  مت  الذي   ،2254 الرقم 
يف الـ18 من كانون األول/ديسمرب،2015، 
عملية  يف  للمشاركة  االستعداد  ذلك  يف  مبا 
األمم  تيسرها  اليت  السياسة  املفاوضات 

املتحدة؛
•وقف اهلجمات بأي نوع من األسلحة، مبا 
يف ذلك القصف اجلوي من قبل القوة اجلوية 
التابعة للجمهورية العربية السورية والقوات 
اجلوية الفضائية الروسية، ضد جمموعات 

سيؤكد  ما  حبسب   ( املسلحة  املعارضة 
من  االحتادية  لروسيا  أو  املتحدة  للواليات 

قبل األطراف املشاركة يف اهلدنة(؛
كسب  إىل  السعي  أو  كسب  عن  •التوقف 
يف  املشاركة  األخرى  األطراف  من  أراض 

وقف إطالق النار؛
•السماح للمنظمات اإلنسانية بوصول سريع 
وآمن ودون عراقيل يف مجيع أحناء املناطق 
الواقعة حتت سيطرتها العملياتية والسماح 
كل  إىل  اإلنسانية  املساعدات  بوصول  فوراً 

من حيتاجها؛
•االستخدام املتناسب للقوة ) أي ما ال يزيد 
عما هو مطلوب للتصدي لتهديد مباشر( إذا 
وعندما يكون الرد يف حالة دفاع عن النفس.

املتحدة،  والواليات  االحتادية  روسيا  إن 
للمجموعة  مشاركني  رئيسني  بصفتهما 
الدولية لدعم سوريا و جملموعة عمل وقف 
إطالق النار التابعة للمجموعة الدولية لدعم 
أجل  من  معاً  للعمل  مستعدتان  سوريا، 
اإلجراءات  ووضع  الفعال  التواصل  ضمان 
يف  املشاركة  األطراف  تعرض  ملنع  الالزمة 
اهلدنة إىل هجوم من قبل القوات املسلحة 
الواليات  تقوده  الذي  والتحالف  الروسية، 
واألطراف  داعش،  تنظيم  ضد  املتحدة 

األخرى املشاركة يف اهلدنة.
على  بالعمل  األطراف  مجيع  تتعهد  كما 
وخصوصاً  املعتقلني،  عن  املبكر  اإلفراج 

النساء واألطفال.
جمموعة  انتباه  توجيه  طرف  ألي  ميكن 
العمل اىل حدوث أو احتمال حدوث خرق 
للهدنة أما من خالل مكتب مبعوث األمم 
املتحدة اخلاص إىل سوريا )OSE( أو عرب 
الرئيسني املشاركني. سيضع مكتب املبعوث 
املشاركان  والرئيسان   )OSE( األممي 
ترتيبات للتواصل مع بعضهما البعض ومع 
عام  بشكل  باإلعالم  وسيقومان  األطراف، 
ألي  خالهلا  من  ميكن  اليت  الكيفية  عن 
اىل  العمل  جمموعة  انتباه  توجيه  طرف 

اخلروقات.
االحتادية  وروسيا  املتحدة  الواليات  تؤكد 
تتم  بأن  املشاركني  الرئيسني  بصفتهما 
العدائية  األعمال  اهلدنة\وقف  مراقبة 
تغطية  وحتت  وشفافة  حيادية  بطريقة 

إعالمية واسعة.

آزادي )احلرية( تنشر نص وثيقة وقف إطالق النار يف سوريا
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والتضامن  االحتاد  تعنى  وهي  األويغور، 
أصول  من  وهم شعوب  األويغورية،  باللغة 
يف  عرقية   56 من  واحدة  ويشكلون  تركية 
األيغور  يرتكز  الشعبية.  الصني  مجهورية 
ذاتية احلكم  الشرقية   تركستان  يف منطقة 
الصني  مساحة   6/1 تعادل  مساحة  على 
وسط  جنوب  مناطق  بعض  يف  ويتواجدون 
وتسيطر  باإلسالم.  يدينون  و  الصني 
شنغيانغ  تسميه  الذي  اإلقليم  على  الصني 
 ،1949 العام  منذ  اجلديدة(  احلدود  )أي 
العام  منذ  دامية  عنف  أعمال  يشهد  وهو 
باالستقالل  سكانه  يطالب  حيث   ،2009
عن الصني، فيما تعترب بكني اإلقليم منطقة 

ذات أهمية اسرتاتيجية هلا.
من  بـعدد  الشرقية  تركستان  شعب  قام 
الثورات ضد الشيوعيني يف الفرتة منذ عام 
من  االالف  يقارب  ما  منهم  وأعدم   1949
منهم  اعداد  وجنحت  الشرقية.  تركستان 
باهلجرة إىل الدول اجملاورة، بينما اعتقل 
معسكرات  اىل  منهم  االالف  مئات  ونقل 
وسافر  الشرقية.  تركستان  يف  االعتقال 
عرب  تركيا  إىل  سراً  “اإليغور”  من  اآلالف 
جنوب شرق آسيا، للفرار من االضطرابات 
مليون   20 ويعيش حنو  “شينجيانغ”.  يف 
اىل  ايضا  حضور  وهنالك  الصني.  يف  مسلم 
احلزب الرتكستاني  يف الصني والذي ينشط 

يف داخله اعداد من مسلمي الصني. 

دعم تركي

وتدعم تركيا احلركة االيغورية لدوافع قومية 
احلركات  قيادة  و  دعم  على  تركيا  وتعمل 
دعم  املتوفرة  املعلومات  حسب  و  الرتكية 
احلركة االيغورية من قبل تركيا يف سوريا 
التوسعية  تركيا  طموحات  ضمن  تأتي 
داخل سوريا لالتراك. وقد وجهت الصني 
اتهامات لرتكيا مبنح اإليغور، وثائق هوية 
اىل  واالنضمام  لسوريا  سفرهم  تسهيل  ثم 

داعش، ويف هذا السياق، أعلنت احلكومة 
التايلندية خالل شهر يوليو 2015، )مائة( 
شخص من اإليغور إىل الصني ورحلت 170 
هوياتهم  من  التأكد  بعد  تركيا  إىل  منهم 
الرتكية.  وشهدت مدن تركية  يف اعقاب 
يف  اإليغور،  مع  للتضامن  تظاهرات  ذلك 
مفتوحة  أبوابها  ترك  تركيا  تعهدت  حني 
الصني  من  الفارين  اإليغور  املهاجرين  أمام 
. وكشفت تقارير حكومية عن وجود توجه 
عمليات  لتنظيم  داعش  وتنظيم  تركيا  لدى 
تدخل  بدئت  اليت  اجلماعات  هذه  سفر 
العوائل”  “هجرة  ضمن  تركيا  عرب  سوريا 
تدفع  عمولة  هناك  بانه  التقارير  واضافت 
للوكالء مقابل كل شخص من االيغور  تقدر 

ب)$2000( .

االيغور يتوجهون إىل سوريا 
عرب األراضي الرتكية

تاميز”  “غلوبال  صحيفة  اىل  تقرير  ويف 
احلاكم  الصيين  الشيوعي  للحزب  التابعة 
عن   2015 ديسمرب  يف  الصادر  عددها  يف 
مسؤولني صينيني قوهلم إن أكثر من 300 
سوريا  إىل  سافروا  البالد  غرب  من  صيين 
والعراق لالنضمام إىل صفوف تنظيم داعش. 
الربيطانية(  ميل  )ديلي  صحيفة  ونقلت 
يف  السلطات  2015عن  مارس  شهر  خالل 
لتعزيز  ختطط  إنها  قوهلا  “شينجيانغ” 
املنطقة  يف  والتطرف  اإلرهاب  ضد  احلملة 
اليت تعد موطنا لألقلية الصينية )اليوغور( 
سيما يف ظل نزعتها االنفصالية عن الصني.
حتت  الرتكستانيون  املقاتلون  ويعمل 
الرتكستاني  اإلسالمي  احلزب  مظلة 
أواخر  الرتكستاني  أبو حممد  أسسه  الذي 
تسعينيات القرن املاضي. وعام 2013 شّكل 
اإلسالمي  باحلزب  مّسي  له  فرعاً  احلزب 
وتقول  السنة.  أهل  لنصرة  الرتكستاني 

الرتكستاني  احلزب  إن  صحافية  تقارير 
خسر خالل املعارك األخرية يف ريف إدلب 
قتيال.   230 من  أكثر  قليلة  أشهر  قبل 
وتوصف التقارير احمللية من داخل سوريا 
مقاتلني   ، الرتكستاني  احلزب  مقاتلي  أن 

مدربني ويندفعون بشدة للقتال.
العراقية   االستخبارات  تقارير  وكشفت 
ثالثة  وجود   ،2015 سبتمرب  شهر  خالل 
داعش  لتنظيم  تنتمي  قيادية صينية  كوادر 
بعقوبة،  شرق  مشال  السعدية  وسط  يف 
زعيم  من  املقربة  القيادات  أحد  بينهم  من 
عن  وإعالنها  البغدادي،  بكر  أبو  التنظيم 
قتل )تسعة ( صينيني من عناصر داعش يف 
بيجي، مما يكشف انتشار العناصر الصينية 
عرب احلدود بني سوريا والعراق. اخلبري يف 
هشام  الدكتور  املتطرفة  اجلماعات  شان 
اهلامشي، يقول يف تعليق خاص اىل جملة 
العراق  يف  “االيغور”  عديد  بأن  اجمللة، 
وفق  مقاتال،   120 اىل   100 مابني  يرتاوح 

مصادر معلومات موثوقة.
احد  يف  فيقول  عصام   وائل  الكاتب  أما 
دراساته  بان داعش جلبت ما استطاعت 
اوروبا  من  وعائالتهم  التطرف  حلفاء  من 
على  املعتمد  مشروعها  لتعزيز  والشيشان، 
هويتها العابرة للحدود. فليس فقط الشيشان 
بكثرة  يوجدون  من  الروس  من  املضطهدون 
الرتكمانستان  هناك  بل  الساحل،  يف 
الصني  بالد  من  القادمون  االسالميون، 
اضطهاد  من  هاربون  االيغورا،  حيث 
مسلمني،  كونهم  الصني  من  بهم  حلق 
خالل  من  أنفسهم  ثبتوا  اليوم  هم  وها 
الرتكمانستاني  )احلزب  اإلسالمي  فصيلهم 
يف  املقاتلة  القوى  أبرز  كاحد  االسالمي( 
فصيلهم  وقدم  الشغــــور،  وجسر  ادلب 
عددا كبريا من الضحايا يف اقتحامات جسر 
الشغور ومطــار ابو الظهور مؤخرا، وباتت 
هلم ولعائالتهم احياء كاملة وقرى صغـــرية 
يسكنون فيها بإدلب، مكان السكان الذين 
الدعم  تركيا  وتقدم  ألوروبا،  بعضهم  هرب 

من  يصنفون  وهم  االيغورا  مجاعة  اىل  
الصني  من  القادمني  املسلمون   الرتكمستان 
وتعمل تركيا على دعم احلركة االيغورية يف 
سوريا تأتي ضمن طموحات تركيا التوسعية 

و تغيري دميوغرافية سوريا .
ونشرت صحيفة لوس أجنلوس يف تقاريرها 
بالرتكية  الناطقني  اإليغور  من  مئات  بأن 
يف  للمشاركة  اإلقليم  من  بالفرار  جنحوا 
للصحيفة  ووفقا  النزاع.  مناطق  يف  القتال 
حقوق  ومجاعات  احملللني  من  عددا  فإن 
القمع  إىل  هروبهم  سبب  يردون  اإلنسان 
السلطات.  من  له  يتعرضون  الذي  الشديد 
وحمللني  رمسية  إعالمية  تقارير  ووفق 
صينيني، يتزايد عدد اإليغور اهلاربني من 
الصني عرب منطقة جنوب شرق آسيا بهدف 

الوصول إىل تركيا.

النتائج

العديد من  باستقطاب  إن سوريا  جنحت 
احلركات والفصائل يف العامل مابعد 2011، 
اىل  لتنضم  االن،  حلد  تتدفق  ومازالت 
داعش،  تنظيم  ابرزها  املتطرفة  التنظيمات 
من  كثريا  مدعومة  كانت  االيغور  ان  رغم 

القاعدة.
ويبدو ان حال هذه اجلماعات بدئت تتدفق 
“اجلهاد”  اجل  من  “هجرة  شكل  على 
اىل  العودة  ويف  عوائل،  شكل  وعلى 
اسباب هذا التدفق، رمبا يكمن يف حاالت 
له مجاعة  تتعرض  اليت  والقمع  االضطهاد 
االيغور من قبل حكومة الصني. وماحيصل 
اىل االيغور، هو مشابها اىل مجاعة الشيشان 
واسيا الوسطى اليت تعرضت ايضا اىل القمع 
السابق  السوفياتي  االحتاد  من  واالضطهاد 
الوسطى  ـ روسيا. وتشرتك مجاعات اسيا 
ويف  الشيوعية.  االنظمة  مواجهتها  يف  رمبا 
اجلماعات  هذه  تدفق  اسباب  مراجعة 
عوملة  عن  تبحث  انها  يبدو  سوريا،  اىل 

هذه  من  حماولة  هي  وكذلك  “اجلهاد” 
مع  تنظيمية  عالقات  ألقامة  اجلماعة 
من  االوسط  الشرق  يف  املتطرفة  اجلماعات 
اجل احلصول مقابل ذلك على دعم تنظيمي 
الوسطى  اسيا  يف  قضاياها  اىل  وسياسي 
خالل  من  اضافية  ميزة  وهنالك  والصني. 
مشاركة هذه اجلماعات يف احلرب يف سوريا 
واملسلحة  املعارضة  التنظيمات  جانب  اىل 
واملتطرفة، اال وهي اخلربات القتالية وادارة 
تلك  حكومات  ماجيعل  وهذا  التنظيمات، 
الدول ابرزها الصني وروسيا من اختاذ حالة 
التأهب من عودة هذه اجلماعات او تسربها 
القومي.  امنها  اىل  تهديدا  متثل  باعتبارها 
نوفمرب   23 يوم  الصينية  الشرطة  وأعلنت 
شخصا   28 بالرصاص  قتلت  أنها   2015
أكثرية  تقطنه  الذي  “شنغيانغ”  إقليم  يف 
إىل  االنتماء  بتهمة  املسلمة،  اإليغور  من 
وكالة  به  أفادت  ما  وفق  إرهابي،  تنظيم 
الرمسية.  )شينخوا(  اجلديدة  الصني  أنباء 
الفرنسية،  الصحافة  وكالة  وحبسب 
جمموعة  األمنية  العملية  استهدفت  فقد 
اهلجوم  خلف  بالوقوف  بكني  تتهمها 
الذي استهدف يف 18 سبتمرب2015 منجما 
للفحم نائيا يف منطقة أكسو )جنوب غرب 
شنغيانغ( قرب مقاطعة بيشينغ، وأوقع 16 

قتيال هم مخسة شرطيني و11 شخصا.
 وكانت اجلماعة قد نفذت عملية خالل فرتة  
االلعاب االولومبية  عام 2008 يف الصني. 
الرتكستاني  اإلسالمي  حلزب  بان  ويعتقد 
اإلسالمية  احلركة  اجملموعة  نفس  هو 
الشرقية، واملعروف باسم حركة  لرتكستان 
تركستان الشرقية االسالمية. وهذا يعين ان 
اكثر خالل  مرشحة  باتت  اجلماعات  هذه 
املرحلة احلالية بتصعيد عمليات نوعية يف 
الصني وروسيا، من شأنها تدفع اجهزة امن 
تلك الدول اىل حالة من التأهب واالستنفار.

شبكة رؤية اإلخبارية ـ جاسم حممد

مجاعة األويغور .... واجلهاد يف سوريا
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العامل  هذا  يف  حر  او  اوطين  كردي  من  ما 
قوات  يرى  وهو  باالعتزاز  ويشعر  اال 
القوات  تقاوم  الكردستاني  الشعب  محاية 
املناطق  على  تسيطر  اليت  احملتلة  الرتكية 
الكردستانية، وتقوم بضربات املوجعة للقوات 
اساليب  ابشع  متارس  اليت  االردوغانية 
االبادة و احلرب واجلرائم ضد القيم االنسانية 
احلضاري  وتدمريالرتاث  الوحشي  والتعذيب 
,ونهب  الكردية  والقيم  والثقايف  واالنساني 

للموارد الطبيعية والثروة الكردستانية.
او  شريف  وطين  كردي  انسان  كل  ان  البد 
بثبات  ان يقف  انسان حر دميقراطي جيب 
وجه  يف  الكردستانية  التحررية  احلركة  مع 
االضطهاد والظلم و االحتالل الرتكي وان يقف 
اىل جانب مقاومته البطلة والباسلة و ان هذه 
من  هلا  نصب  ما  كل  جتاوزت  قد  املقاومة 
تشويهات  من  كثري  اىل  وتعرضت  املؤمرات  
الوانه  بكل  الكردي  الشعب  خيار  وباتت  
واشكاله وباتت قوة حتسب هلا الف حساب 
االحرار  و  املناضلني  مجيع  حوله  يتالقى  و 
مناضل  من  ما  انه  .وكما  العامل  يف  والشرفاء 
وحر يف هذا العامل اال ويشعربالرضى وهو يرى 
ان التضحيات الضخمة اليت تقدمها احلركة 
الكردستانية شعبا وثوارا ومناضلني وقيادة , يف 
سبيل حتريرشعبهم ووطنهم ، وهذا مل يذهب 
يتم  سوف  التضحيات  بهذه  انهم  هدرا,بل 
اسقاط مجيع طواغيت الدولة الرتكية وافشال 
واملشاريع  واملخططات  املؤامرات  مجيع 
الكردستانية   احلركة  ان  .ومبا  العنصرية 
سلكت خيارا سلميا منذ البداية ومرارا وتكرارا 
طالبت باحلل السلمي للقضية الكردية وحتى 
الرتكية  الدولة  اجابت  املقابل  يف  ولكن  االن 
باحلرب والقتل والسجن والتهجري ,فان ادارة 
الكردستانية  احلركة  بان  تتخيل  اردوعان 
سوف تبقى مكتوفة االيدي امام هذا العدوان, 
وإذا كانت اللغة الوحيدة اليت يفهمها النظام 
االردوغاني هي لغة املقاومة فيجب ان يعرف 
ايضا ان احلركة تعرف جيدا كيف ومتى تبدأ 
بالرد القوي على النظام االردوغاني,فان الكرد 
وكلمتهم  صفوفهم  توحيد  اىل  اليوم  مدعوون 
والتناحر  االقصاء  نهج  عن  بعيدا  وهدفهم 
واالنقسام واالنفصال فمامن احد يستطيع ان 
اىل  يسعى   او  الكردي  الشعب  قوة  يتجاهل 

عزهلا او مالحقة مناضليها و كوادرها .
 ويف خضم هذه احلالة الثورية والغليان الثوري 
ضد  الدميقراطية  القوى  ونهوض  املنطقة  يف 
االنظمة الدولتية والقومية واالفكار العنصرية , 
والربيع الكردي القائم حنتاج اىل احتاد وطين 
الكردي  الشعب  اطياف  كافة  جيمع  قوي 
وتشكيل جملس وطين كردستاني لكي يدافع 
احناء  يف مجيع  الكردي  الشعب  حقوق  عن 

العامل .

املقاومة هي اللغة الوحيدة 
اليت يفهمها الغاصب

العبقرية الطورانية:
تكتيكات  اخرتاع  يف  الطورانيني  ك  الرترُّ عبقرية 
حقيقة  هذه  هلا،  حدود  ال  واالحتالل  الغزو 
الدولة  تاريخ  يقرأ  من  لكل  معروفة  تارخيية 
استطاعت  ملا  العبقرية  تلك  ولوال  العثمانية، 
من  مؤلّفة  تركمانستان،  من  مشرَّدة  عشرية 
ومتنّقلة  1092م،  سنة  حوالي  خيمة  أربعمئة 
إىل  تتّحّول  أن  واألناضول،  يف غرب كوردستان 
إمرباطورية عثمانية تهيمني على شعوب عديدة 
قسطنطينية  وحتتّل  وإفريقيا،  وأوربا  آسيا  يف 
عاصمة  وجتعلها  1453م،  سنة  الروم  عاصمة 

لإلمرباطورية باسم )إسالم بول= استانبول(؟ 
ومنذ سبعة قرون، كّلما ثار الكورد على احملتّل 
الرتكي، استخدم الطورانيون سالحهم السحري 
نقصد  الثائرين؛  الكورد  على  للقضاء  الفّتاك 
ُعصاة،  أشقياء،  بأنهم  واالّدعاء  َشيطنتهم، 
هذا  من  واألغرب  كّفار.  مرتّدون،  لصوص، 
امُلسِلمة  الكوردية  القبائل  يصفون  كانوا  أنهم 
»أَيزديون«، أجل،  بأنهم  الثائرة عليهم  ّنية  السرُّ
خانعاً  بقي  إذا  طّيب  وُمسلم  مؤمٌن  فالكوردي 
يصبح  عليهم،  يثور  أن  ومبجرّد  للطورانيني 
توصيفه )أَيْزدي(، وجيب قتله، راجعوا كتاب 
ستجدون  َجَليب  ُأوليا  للرّحالة  ناَمه«  »ِسياَحْت 

أمثلة كثرية على ذلك. 
السالح السحري:

ومنذ أوائل القرن العشرين، وبعد انتصار الثورة 
ماركس  مقولة  وشيوع  روسيا،  يف  البلشفية 
»الدين أفيون الشعوب«، ولتبشيع صورة الكورد 
الرتك  ابتكر  والغربي،  الشرقي  املعسكرين  عند 
الطورانيون سالحاً جديداً ألبلسة  الثّوار الكورد، 
وعزهِلم عن العامل، متهيداً للقضاء عليهم، ذلك 
والتمّسك  »الرجعية«  تهمة  هو  اجلديد  السالح 
كوردستان  ظروف  أن  وخاصة  باإلسالم، 
الَقبلية والثقافية كانت جتعل شيوخ الدين قادًة 

للثورات، مثال ذلك: الشيخ عبيد اهلل َنهري، 
الشيخ سليم، الشيخ حممود َحفيد، الشيخ عبد 
الشيخ  بريان،  سعيد  الشيح  بارزاني،  السالم 
بأن  الكربى  القوى  ُيقنعون  وكانوا  رضا،  سّيد 
الكورد مسلمون متعّصبون، حياربون ضد تركيا 

التقدمية.
ك الطورانيون ُيقوّون  ويف الوقت نفسه، كان الرترُّ
ويسّلطون  كوردستان،  يف مشال  الدينية  النزعة 
املسيحيني  على  ّنة  السرُّ املسلمني  الكورد  بعض 
العلويني  الكورد  وعلى  ونساطرة(  )أرمن 
الكربى  القوى  إىل  دليل  لتقديم  واأليزديني، 
ولو رجعنا  متعّصبون،  الكورد مسلمون  أن  على 
باشا  حممد  بقيادة   1836 ثورة  أحداث  إىل 
ُعَبيد  شيخ  بقيادة   1880 وثورة  راَوندوزي، 
بقيادة  1847م(   –  1842( وثورة  َنْهري،  اهلل 
القرن  أوائل  يف  بارزان  وثورات  بك،  بدرخان 
سعيد  شيخ  بقيادة   1925 وثورة   العشرين، 
بريان، وثورات َدْرسيم، وثورة آغري )آرارات(، 
هذا  يستعملون  كانوا  الطورانيني  أن  لوجدنا 
التكتيك اخلبيث لشيطنة الثّوار الكورد، وتأليب 

القوى الكربى عليهم.
انقالب السحر:

حينما فاز »حزب الّرفاه« اإلسالمي- بقياة جنم 
أَْرَبكان- باألغلبية يف انتخابات 1996،  الدين 
»حزب  مع  ائتالفية  حكومًة  أربكان  وترّأس 
الطريق القويم« برئاسة تانسو تشيللر، منذ ذلك 
سيعمل  مهّماً  جديداً  عاماًل  بأن  تفاءلت  احلني 
الرتك  وأن  كوردستان،  حترير  قضية  لصاحل 
الطورانيني سيخدمون قضّيتنا من حيث ال يدرون 
وال يريدون؛ أقصد بالعامل اجلديد تصاعَد املّد 
اإلسالمي يف تركيا، وظهوَرها كدولة ذات أجندة 

إسالمية، بدل أن تبدو كدولة علمانية.
رئيساً  أردوغان  طّيب  رجب  أصبح  وحينما   
وتصاعد  تفاؤاًل،  ازددت   ،2003 عام  للوزراء 

تفاؤلي حينما أصبح أردوغان رئيساً للجمهورية 
خالل  أنه  ُأعلن  مرة  وألّول   ،2014 سنة 
أمتّنى  كنت  تركيا،  يف  األخرية  االنتخابات 
العدالة والتنمية« هو املسيطر،  أن يظّل »حزب 
وِكدت أن أكتب مقالة أهّنئ فيها أردوغان على 
بعض  يفهم  أاَل  خشيت  لكن  حزبه،  انتصار 
»حزب  فوز  نسبة  أن  وخاصة  هديف،  الكورد 
الشعوب الدميقراطي« الكوردي تراجعت حبّدة.

والتنمية«  العدالة  »حزب  وصول  منذ  بلى، 
الطوراني اإلسالمي إىل السلطة يف تركيا، انقلب 
السحر على الساحر، فأيديولوجية هذا احلزب 
إيديولوجية  عن  العمق  يف  ختتلف  ال  إسالمية 
وتنظيم  القاعدة،  وتنظيم  املسلمني،  اإلخوان 
الدولة اإلسالمية )داعش(، ومعروف أن رجب 
طّيب أردوغان هو خّريج معهد )إمام خطيب(، 
من حيث  ال خيتلف  إسالمي،  داعية  أنه  أْي 
الثقافة والذهنية عن الشيخ الُعريفي يف السعودية، 
يف  الَعْرعور  والشيخ  مصر،  يف  احُلويين  والشيخ 
سوريا، ودولة يقودها هكذا حزب وهكذا رئيس، 
وتسود فيها ثقافة اجلهاد والغزو، ال ميكن بأّي 
للتنظيمات  معادية  تكون  أن  األحوال  من  حال 
اإلسالمية اإلرهابية، وهذا ما نريده بالتحديد. 

تستطيع  ال  اإلسالميني  بقيادة  تركيا  دولة  إن 
إال أن تعّمم الثقافة اإلسالمية بطابعها الرجعي 
موالية  تكون  أن  إال  تستطيع  وال  تركيا،  يف 
لإلرهابيني ومركزاً لشيوخ اإلرهاب، وال تستطيع 
اإلرهاب  جراثيم  إلنتاج  مزرعة  تصبح  أن  إاّل 
القوى  غّضت  ومهما  وتصديرها،  اإلسالمي 
الكربى النظَر عن هذه احلقيقة، وال سّيما دول 
والتجاهل  الصمت  تستطيع  فلن  الناتو،  حلف 
مناسبة  ستكون  الريح  أن  يعين  وهذا  طوياًل، 
الكوردي، لكن شريطَة  بيدَرنا  ُنْذِرَي  لكي  جداً 
الفرصة  ُنذريه معًا، وال نضيع  أن نعرف كيف 

بصراعاتنا الشخصية واحلزبية والطائفية.

كي والَبْيَدر الكوردي التكتيك الرترُ

د. أمحد خليل

sozdarmidi@outlook.com

يتفهم  أن  والغاضب  احمُلبط  أردوغان  يتمكن  مل 
يف  اجلذرية  التبدالت  مع  اآلن  اىل  يتكيف  أو 
الروسي  العسكري  الدخول  منذ  السورية  االزمة 
 ..... االزمة  هذه  خط  على  والصلب  احلازم 
اىل  ذلك  قبل  ما  نوعاً  مرتاحاً  أردوغان  كان  فقد 
الدور االمريكي والتحالف االمريكي يف ما ُيعرف 
مبسرحية احلرب على داعش واالرهاب ... كما 
هذا  أن  طاملا  الروسي  الدور  من  كثرياً  ينزعج  مل 
وتزويد  السياسي  الدعم  على  فقط  اقتصر  الدور 
املُتطورة  اجلوي  الدفاع  وأنظمة  باألسلحة  سوريا 
العاتية بدأت تهب وأخذت  الرياح  ..... ولكن 
تتغري فوق اجلغرافية السورية مبا ال تشتهي سفن 
أردوغان وسياسة االجرام واللصوصية والدمار اليت 
انتهجها يف سوريا باستخدام جحافل همجية من 
ُمسميات  حتت  املسلحة  التكفريية  اجلماعات 
خمتلفة ...... فالقيادة الرتكية اليت اعتادت أن 
تنتهج منذ اندالع االزمة السورية سياسة مغامرة 
ومدمرة يف غاية اخلطورة واالجرام , مل تروقها هذه 
الغباء  عن  ينم  الذي  سلوكها  وتابعت  التبدالت 
عجز  تلخيص  ومُيكننا   ..... املسؤولية  وانعدام 
هذه القيادة يف التكيف مع املُتغريات واخللفيات 
اليت شهدتها االزمة السورية على النحو التالي : 
احلزم  مدى  استيعاب  على  القدرة  عدم  أواًل: 
العسكري  للتدخل  البالغة  واجلدية  واالصرار 
الروسي يف الصراع القائم على االرض السورية يف 

مواجهة اجلماعات املُتطرفة والتكفريية امُلسلحة, 
ال سيما وأن هذه اجلماعات حتوي بني صفوفها 
عشرات االلوف من اجلماعات االسالمية املُتطرفة 
وخنص  لروسيا  بشدة  واملعادية  سورية  الغري 
والرتكمان  والداغستان  الشيشان  املقاتلون  بالذكر 
والرتكستان  واالوزبكستان  والطاجيك  واالفغان 
)االيغور يف غرب الصني (.... وغريهم . وهذا أمر 
أنه ُيشكل خطورة بالغة جداً  يعلم الروس جيداً 
على االمن القومي الروسي ... ومن هنا فالروس 
مل ولن يتهاونوا بأي شكٍل من االشكال يف القضاء 

التام على هذه اجلماعات امٌلسلحة .
الروس  أن  الرتكية  القيادة  تتجاهل  رمبا  ثانيًا: 
يعلمون جيداً أن الدور الرتكي يف االزمة السورية 
ال ينتهي يف أبعاده ضمن حدود اجلغرافيا السورية 
يف  وحتديداً  ذلك  من  أبعد  اىل  يتعداه  بل   ....
التواطؤ مع دول الناتو يف حصار روسيا واالرباك 
للجغرافيا  اجملاورة  اخللفية  لباحتها  االمين 

الروسية .
أهمية  مدى  الرتكية  القيادة  تستوعب  مل  ثالثًا: 
املكون الكردي يف الشمال والشمال الشرقي لسوريا 
ليس فقط للواليات املُتحدة بل أيضا لروسيا, السيما 
مع ارتباطات املكون الكردي السوري باملكونات 
الكردية اجملاورة يف مشال العراق وجنوب شرق 
املكون  مُتيز  اليت  السياسية  والتمايزات  تركيًا 
الكردي السوري عن املكونات الكردية االخرى, 

السياسية  واخلالفات  التمايزات  أهمية  ومدى 
وااليديولوجية ملختلف هذه املكونات عن بعضها 
البعض وطموحاتها يف تشكيل كيانات كردية أو 

غري كردية ُمستقلة .
يف  الرتكية  للقيادة  ُمربر  الغري  االندفاع  رابعًا: 
ُيشكلون  انهم  رغم  بقسوة  تركيا  أكراد  ضرب 
20 مليون من سكان تركيا, حتت شعار حماربة 
وكذلك   , الكردستاني  العمال  وحزب  االرهاب 
قوات سوريا  ُمساندة  املُتحدة يف  الواليات  انتقاد 
الدميقراطية وحزب االحتاد الدميقراطي السوري 
املتحدة  الواليات  إقناع  بغباء  أردوغان  وحماولة 
الكردية  السياسية  املكونات  بالتخلي عن مجيع 
املعادية لرتكيا سواء يف تركيا أو سوريا ووضعها 
حيلو  كما  لإلرهاب  واحدة  بوتقة  يف  مجيعها 
ألكراد  املعادية  سياسته  قادت  وقد   . ألردوغان 
سوريا والقمعية جتاه أكراد تركيا يف إرباك وتوتري 
االوضاع  وتفجري  سوريا  مع  احلدودية  املناطق 
ُيشكل  الذي  الوقت  يف  هذا  تركيا...  يف  االمنية 
يف  ميثل  الذي  الدميقراطي  الشعوب  حزب  فيه 
مقدمتهم  ويف  تركيا  يف  االثنية  االقليات  غالبيته 
االكراد, القوة السياسية الربملانية الثالثة يف تركيا 
الشعب  وحزب  والتنمية  العدالة  حزب  بعد 

اجلمهوري .
احلوار املتمدن-العدد: 5074 

اإلحباط الرتكي يف األزمة السورية... بني الرتاخي 
األمريكي واحلزم الروسي

ال تستطيع تركيا 

إالاّ أن تصبح مزرعة 

إلنتاج جراثيم اإلرهاب 

اإلسالمي وتصديرها، 

ت القوى  ومهما غضاّ

الكربى النظَر عن 

هذه احلقيقة، وال 

سياّما دول حلف الناتو، 

فلن تستطيع الصمت 

والتجاهل طوياًل

مل تستوعب القيادة 

الرتكية مدى أهمية 

املكون الكردي يف 

الشمال والشمال 

الشرقي لسوريا ليس 

فقط للواليات املرُتحدة بل 

أيضا لروسيا

   سعيد هسام 

 alisaid62@hotmail.com

زياد عبد الفتاح االسدي 
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خّصص العامل يوماً لالحتفال باحلّب، أمسوه 
»عيد احلّب«، حيتفلون فيه باحلّب والعشق 
اإلنسانّي،  والوجود  البقاء  آيات  كأمسى 
القلب  نقاء  على  احملافظٍة  املقّومات  وكأنبل 
وطهارة الّنفس، وهم إذ يفعلون ذلك يهبون له 

ما طاب ولّذ من املال والوقت واجلهد. 
يفعل البشر ذلك رمّبا ليثبتوا لنفسهم ولبعضهم 
وشرابهم  أّن احلّب هو غذاؤهم  البعض على 

ومتنفّسهم، وأنّه سّر جناحهم وسعادتهم. 
أموراً  خيفوا  أن  حياولون  بذلك  أّنهم  يبدو 
نقيض  تكون  وقلبهم  نفسهم  يف  تضّج  أخرى 
احلّب والعشق كالكره واالنتقام والّتلّذذ بسفك 
الّدم وهدره، كما حياولون أن يتسرّتوا خلف 
املعنى  ثقيلة  احلجم،  كبرية  ومفاهيم  مبادئ 
ولكَنهم  زخرفتها،  يف  وابتدعوا  خلقوها،  هم 
ال يستطيعون تطبيقها وااللتزام بها على أرض 
الواقع، ال ألّنها كبرية احلجم وثقيلة املعنى 
على الفكر والوجدان، بل ألّنها ال تروق هلم 
أصاًل، وال تفي حاجتهم إىل الكره واالنتقام. 

حنتفل باحلّب من هنا، وحنتفل بقتل بعضنا 
لبعضنا اآلخر من هناك، نرتشف كأس العشق 
من هنا، ونتلّذذ من كؤوس دمنا الذي ُيراُق من 
هنا وهناك من دون أن نبدي أسفنا أو ندمنا 
على ما نفعله ببعصنا البعض، وكأّننا اقتنعنا 
واملوت،  احلياة  والكره،  احلّب  بفرضّية 

الّزمزم والّدم.
مّنا  واملاليني  البشر  حنن  باحلّب  حنتفل 
جيوعون  ُيشّردون،  رون.  ُيهجََ ُيقًتلون، 
الغربة  بلدان  يف  يهانون  ويعطشون، 

واالغرتاب. 
كرنفاٍل  إىل  يتحّول  أن  جيب  احلّب  عيد 
حلبيبه،  احلبيب  حّب  احلقيقّي،  للحّب 
حّب  البعض،  لبعضهم  العائلة  أفراد  حّب 
حّب  الوطن،  سّكان  حّب  اجملتمع،  أفراد 

أفراد العامل لبعضهم البعض. 
جيب أن يتحّول إىل مناسبٍة ندعو فيها إىل نبذ 
والقتال  القتل  منع  إىل  أشكاله،  بكّل  العنف 
اخلطف  وأد  إىل  وفنونه،  أنواعه  مبختلف 
واالغتصاب واالستغالل بكّل أصوله وفروعه، 
إىل زرع وغرس مثار وبذور اإلنسانّية احلّقة، 
والّتعايش الّسلمّي، والّسالم الّنفسّي والفكرّي 
يف الّنفوس واألذهان ويف القلب الذي حيّب أن 

ينبض باحلّب املعّمد يف لّذة الّنقاء والّصفاء.
األفضل  هو  يكون  أن  إىل  نسعى  الذي  عاملنا 
تكون  أن  إىل  نهدف  اليت  ونفسنا  واألروع، 
أحالمنا  حببوحة  يف  يغوصان  األنبل  هي 
ملهى  يف  تنعم  فلنجعلهما  وطموحاتنا، 
لنحتفل  التحقيق،  الواقع، وتسرح يف مرعى 
معاً باحلّب يف عيده الذي سيصادف كّل يوم 

إن متّكننا من حتقيق كّل هذا وذاك.

يوم للحباّ وأعوام 
د للقنل والتاّشراّ

أن  ينكر  أن  السوريني  من  أحد  يستطيع  ال 
الُكرد السوريني كانوا يعانون أضعافا مضاعفة 
من سياسات النظام البعثي من باقي أقرانهم 
السوريني, وجتلى ذلك يف العديد من اإلجراءات 
القمعية جتاههم كاالستيطان العربي باحلزام 
العربي على مناطقهم وذلك بناء على توصيات 
أحد منظريهم حممد طلب هالل يف ستينيات 
اجلنسية  سحب  وكذلك  الفائت,  القرن 
السورية من اآلالف منهم وكان بينهم حينذاك 
وزراء ُكرد يف احلكومة السورية سحبت منهم 
منهم  أحد  أي  تبوء  عدم  وأيضا  اجلنسية, 
مبختلف  السورية  الدولة  يف  قيادية  ملناصب 
واألمنية,  العسكرية  وخاصة  مؤسساتها 
هذا  حبق  جدا  سلبية  نتائج  خلق  ما  وهذا 
غالبية  جهل  ومنها  األصيل  السوري  املكون 
السوريني إلخوتهم الكرد السوريني وتارخيهم 
كما  واالجتماعي,  السكاني  ووزنهم  وثقافتهم 
السورية,  املواطنة  يف  الطبقية  من  نوعاً  خلق 
مبعرفة  النظام  له  خيطط  ماكان  متاما  وهذا 
مذهلة  نتائج  فحقق  مسبقة  ومنهجية  ودراية 
النظام  جنح  كما  تصوراته,  فاقت  تكون  قد 
الكردية  السياسية  القوى  تشتيت  يف  أيضاً 
على  تأثري  أي  يبقى هلا  مل  السورية حبيث 
الشارع الكردي الذي افتقد إىل املرشد والدليل 
السوري –  الكردي  املستوى  على  والقائد – 
سياسية  قوة  دون  الُكردي  الشارع  أصبح  لذا 
بقية  السوري مثلهم مثل  الصعيد  فاعلة على 
لسياسات  حتمية  كنتيجة  وذلك  السوريني 
اإلقصاء واالستبعاد والتهميش والتفرد إىل أن 

بدأت األحداث السورية يف ربيع عام 2011 
كامتداد ملا مُسي آنذاك بالربيع العربي, فكان 
من الطبيعي أن يكون الُكرد نتيجة ألوضاعهم 
املزرية أن يكونوا يف الطليعة, وهذا ما حصل 
للكرامة وهللوا  فنادوا باحلرية وغنوا  بالضبط 
السياسات  وبفضل  السورية,  الوطنية  للوحدة 
مل  الُكردية  املناطق  يف  اتبعت  اليت  الُكردية 
ينزلق الُكرد لعسكرة وال ألسلمة الثورة إال فيما 
اجلماعات  من  وخاصة  الذاتي  الدفاع  خيص 
بعد  فيما  ظهرت  اليت  التكفريية  الراديكالية 
واهلوية  الُكردي  للوجود  حقيقي  كخطر 
مبختلف  الُكرد  ونادى  السورية,  الُكردية 
لألزمة  السياسي  باحلل  السياسية  تياراتهم 
شتى  على  ذلك  سبيل  يف  وناضلوا  السورية 

املنابر ومبختلف املؤمترات. 
وبعد مضي قرابة مخس سنوات على األزمة 
السورية يعود اجلميع ليتحدثوا عن املفاوضات 
واحلل السياسي, والُكرد السوريون موجودون 
ائتالف  من  املعارضة  تكتالت  خمتلف  يف 
الدميقراطية  سورية  وجملس  تنسيق  وهيئة 
....اخل, ولكن حتى اآلن مل يستطيعوا إزاحة 
السنني  عرب  املرتاكم  السوري  العربي  املوقف 
جتاه القضية الُكردية إال بالشيء القليل الذي 
ال يذكر, ومل يستطع الطرف العربي املعارض 
أن يتقبل القضية الُكردية كقضية حمورية يف 
أدنى  دون  من  املوقف  وهذا  السوري,  الوطن 
شك ال خيتلف كثرياً عن موقف النظام, وهذا 
املوقف ال يتحمل أسبابه فقط الطرف العربي 
املعارض بل يتحمله الطرف الكردي املفاوض 

وزر ضعفه  الطرف  هذا  يتحمل  أيضاً, حيث 
وكذلك  ألولوياته  ترتيبه  وعدم  التفاوض  يف 
بالرغم  منه  التخلص  الذي مل يستطع  تشتته 
أضف  له,  سنحت  اليت  العديدة  الفرص  من 
ملا سبق ارتهان موقف الكثري من هذه الوفود 
الُكردية التفاوضية للغري وخاصة بعض الدول 
لألزمة  سياسياً  حاًل  تريد  ال  اليت  اإلقليمية 
السورية وإمنا تريد دولة سورية ضعيفة ليس 
هلا وزن إقليمي, كما أن طرح القضية الُكردية 
القضية  مع  مرتبطة  وغري  جمتزأة  كقضية 
السورية الكلية أفقدها بعضاً من قوتها وأعطى 
للبعض من الطرف اآلخر حجًة ومربراً لتحييد 
باالنفصال  الُكرد  متهمني  الكردية  القضية 
وماشابه من غريها من التهم اليت كانت تلفق 
النظام كاقتطاع جزء من األراضي  أيام  للكرد 

السورية ووهن الشعور القومي!
إذاً حنن أمام مشاكل تفاوضية – ليست تقنية 
بل أساسية ومبدئية –  بني املعارضتني الُكردية 
والعربية قبل أن تكون بني املعارضة والنظام, 
لذا على الُكرد املفاوضني على شتى اجلبهات 
أن يرتبوا األوراق من جديد على أسس وطنية 
بل  خطواتهم,  بني  يبادلوا  ال  وأن  وقومية 
جيب أن تكون خطواتهم متسلسلة ومتزنة مع 
وعلى  والدولية,  واإلقليمية  احمللية  الظروف 
اجلميع أن يدرك أن أي اتفاق يتم توقيعه لن 
يكون قاباًل للتطبيق اجليد على أرض الوطن 
السوري ما مل يسبق ذاك االتفاق بنية حتتية 
كان قومية  أياً  الثقة وتقبل اآلخر,  متينة من 

ذاك اآلخر أو دينه أو مذهبه.

رد وأزمة التفاوض الكرُ

 م. دلوفان سلو

dilovansilo@gmail.com

مل يستطع الطرف العربي 

املعارض أن يتقبل 

ردية  القضية الكرُ

كقضية حمورية يف 

الوطن السوري, وهذا 

املوقف من دون أدنى شك 

ال خيتلف كثريًا عن 

موقف النظام

نارين عمر

narinomer76@gmail.com

لقوات  احلدود  فتح  برفضه  األردن،  فعل  حسنا 
حلسم  سوريا  على  هجوم  لشن  الدولي،  التحالف 
األمور، وكان لصانع القرار يف األردن مربراته املقنعة 
لعدم الرضوخ للضغوط الدولية واإلقليمية، وعدم قبول 
على  وافق  حال  يف  بها،  وعد  اليت  املادية  املنافع 
اخلطة، وشارك اجليش األردني رأس رمح يف ذلك 

اهلجوم .
مترتس  قد  آنذاك،  األردني  القرار  صانع  كان  وإذا 
خلف موقفه رغم حاجته املاسة للدعم املادي، وللعلم 
فإن »الصرة » اليت وعد بها األردن آنذاك، مل تكن 
كبرية  كانت  بل   ،« »الفراطة  بعض  وفيها  صغرية 
جدا وفيها من املال الشيء الكثري، وال شك أن هذا 
التمرتس مل يكن تعنتا، أو ركوب رأس كما يقولون، 
بل كان مستندا إىل حيثيات دقيقة أهمها قناعة صانع 
القرار األردني، بأن نظام بشار األسد لن ينهار بتلك 
مقدمتها  ويف  قوية  قواعده  »مداميك«  وأن  السهولة، 
إسرائيل وأمريكا، وبطبيعة احلال، مل تكن روسيا قد 

تدخلت عسكريا بعد يف سوريا .
وعليه نستطيع القول أن التدخل الروسي العسكري 
الروسية،  الوصاية  حتت  سوريا  ووضع  سوريا،  يف 
قد قّوى من املوقف األردني الرافض للتدخل الربي 
أصبح  وبالتالي  األردنية،  األراضي  عرب  األقل  على 
لدى صانع القرار األردني محاية من نوع آخر، وهذا 
يف  الروسي  للتدخل  الرمسي  األردن  تأييد  يفسر  ما 
سوريا، ووقوف األردن إىل جانب روسيا يف نزاعها 

املتفجر مع تركيا.
لكن معطيات األمور اجلديدة، واليت تظهر مفاجآت 
غري متوقعة بني الفينة واألخرى، بعد توقيع إيران 
الغرب وأمريكا »5+1«، وإميان  النووي مع  اتفاقها 
العربية السعودية ومعها غالبية دول اخلليج العربية، 
أن امريكا نسجت حتالفا قويا مع إيران ضد السعودية 
ودول اخلليج العربية، وأن أمريكا باتت تفضل عاملا 
إسالميا شيعيا تابعا إليران، بعد أن كانت متحالفة 

مع عامل إسالمي سين تابع للعربية السعودية، وهلذا 
دعت السعودية إىل التدخل العسكري الربي يف سوريا 

وانها ستبادر إىل ذلك.
إىل  اهلرب  عملية  متارس  احلالة  هذه  يف  السعودية 
تعتقد  السعودية  ألن  كثريا،  ذلك  وسيكلفنا  األمام، 
أن التحالف مع كافة شياطني اإلنس واجلن، بات 
اهلزمية  وإحلاق  إيران  وجه  يف  للوقوف  مشروعا 
بها، وها هي السعودية حتارب إيران يف اليمن من 
وأسست  كثريا،  عليه  عربي صرفت  خالل حتالف 
وسيكلفها  اإلرهاب،  ملكافحة  إسالميا  حتالفا  بعده 
الغاية  بأن  اإلميان  عند  املأساة  تكمن  وهنا  كثريا، 
وان عدو عدوي صديقي، وهنا تربز   الوسيلة،  تربر 
إسرائيل اليت تناصب إيران العداء، ويهمها إشهار 
العربية  مع  وخاصة  العربية،  الدول  مع  حتالفها 
السعودية مفتاح العامل اإلسالمي، ولكي تعمق اهلوة 
اخلالفية بني العرب واملسلمني، وخترج هي منتصرة 

كالعادة.
الشق الثاني من اللعبة هو إصرار تركيا على التدخل 
من أراضيها من اجل خلق منطقة آمنة، وهنا ال بد 
من القول أن الصراع الرتكي – الروسي املتفجر، ال 
بالتدخل  الذي مسح لسوريا  الناتو  خيدم تركيا ألن 
يف سوريا اليت تعد الساحة اخللفية ألوروبا، وكذلك 
امريكا، الذي حيسب نظام األسد عليها أكثر من ان 
يكون حمسوبا على روسيا، سوف لن تقوم حبماية 

تركيا من ردة الفعل الروسية الغاضبة.
تركيا - وهذا ما يتوجب على صانع القرار الرتكي ان 
يدركه جيدا - مبغوضة من قبل كل من الناتو وامريكا 
و إسرائيل، ولكل من هذه األطراف أسبابه اخلاصة، 

ولنبدأ بالناتو اليت تتمتع تركيا بعضويته .
الناتو، ألنه  هي فرصة ما بعدها فرصة ولن يفوتها 
االحتاد  فإن  الروسي،   – الرتكي  التصادم  حال  يف 
العسكري،  ذراعه  الناتو  يشكل  الذي  األوروبي 
إىل  باالنضمام  الرتكية  الرغبة  من  األبد  إىل  سينتهي 

االحتاد األوروبي، وقد حاولت تركيا مرارا وتكرارا 
لكنها جوبهت بالرفض، وآخر ما قيل لرتكيا يف هذا 
اجملال : كفوا عن حماوالتكم فاالحتاد األوروبي ناد 

مسيحي ولن يسمح للمسلمني باالخنراط فيه.
أما امريكا فإن سببها يف رفض دخول تركيا إىل االحتاد 
األوروبي، أنها أصال تريد إ ضعاف اوروبا وبالتالي ال 
ترغب بضم دولة قوية مثل تركيا لالحتاد األوروبي، 
لن  إسرائيل،  العامل   السوء يف  أن حمراك  يف حني 
تسمح لالحتاد األوربي باملوافقة على ضم تركيا له، 
حتى ال تقوى تركيا أكثر مما هي عليه، ويف األساس 
فإن  إسرائيل حتفر لرتكيا لعدة أسباب أن احلزب 
محاس  ودعم  إسرائيل،  على  التمرد  حاول  احلاكم 
دون اعرتاف من ناكري اجلميل ان هذا ملصلحتهم، 
وال تنسى  إسرائيل أسطول مرمرة لفك احلصار عن 
عليه  أنزلت  اليت  طائراتها  هامجته  واليت  غزة، 
قتلوا  من  الرتاك  من  وقتلوا  املتوحشني  جنودها 

وجرحوا من جرحوا .
التحرش  فإن  سوريا،  يف  الربي  التدخل  إىل  نعود 
بالنظام السوري، سيفهم على انه إعالن حرب على 
روسيا وكما يقال »شو جاب جلاب » وعندها سينفجر 
صاعق حرب العاملية الثالثة، وتكون كافة النبوءات 
اليت تتحدث عن هذه املرحلة قد حظيت بالصدقية، 
ويبدأ مشرط التقسيم يف تركيا، لتصبح ثالث مناطق 

األوىل لألكراد والثانية لألرمن والثالثة لليونان.
أما خبصوص احلرب على داعش، فإن هذه احلكاية 
ثالث  العمر  من  بلغ  طفل  على  تنطلي  لن  السمجة 
متطرفني  يضم  تنظيما  ليس  داعش  ألن  سنوات، 
ومرتزقة  الدول  أجهزة  تنظيم  هو  بل  إسالميني، 
إسرائيلية  برعاية  ويتمتع  ووترز-أكادميي«،  »بالك 
ال حدود، وقد حفظ أعضاؤه القرآن يف مغارة جببل 

الكرمل القريب من حيفا الفلسطينية .
احلوار املتمدن-العدد: 5088 

احلرب الربية يف سوريا .. صاعق احلرب العاملية الثالثة 

لقد أخطأت املعارضة 

السورية كثريًا، عندما 

قررت أن تستقر يف 

اسطنبول، وتكون حتت 

رمحة األتراك

أسعد العزوني 
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قام وفد من احلزب اآلشوري الدميقراطي يضم كاًل من نينوس 
إيشو رئيس املكتب السياسي للحزب، وائل مريزا عضو املكتب 
للحزب  العامة  العالقات  داني ختيار عضو مكتب  السياسي، 
ويوسف آدم عضو احلزب يف فرع سوريا بزيارة ملكتب جملس 

سوريا الدميقراطية يف القامشلي بتاريخ 11 / 2 / 2016.
إهلام أمحد  السيدة  من  كاًل  الزائر  الوفد  استقبال  كان يف  وقد 

الرئيسة املشرتكة جمللس سوريا الدميقراطية، السيد إيشوع كورية رئيس هيئة العالقات يف 
اهليئة الرئاسية جمللس سوريا الدميقراطية وسيهانوك ديبو مسؤول إعالم اهليئة الرئاسية 

للمجلس.
عام ووضع  السوري بشكل  الوضع  ونقاط مهمة حول  مواضيع  لعدة  التطرق  الزيارة مت  وخالل 
شعوب املنطقة وخاصة بعد التطورات السياسية األخرية اليت حتدث يف الساحة السورية ومت 
النقاش أيضاً حول األعمال والنشاطات اليت يقوم بها جملس سوريا الدميقراطية وأيضاً التحدث 
عن مشروع اإلدارة الذاتية الدميقراطية وعن أعماهلا والتطورات الداخلية واخلارجية والتقبل 

اخلارجي لإلدارة وفتح مكاتب هلا يف أوروبا.
ويذكر بأن الوفد نفسه كان قد قام مسبقاً بزيارة كل من اجمللس التشريعي واجمللس التنفيذي 

لإلدارة الذاتية الدميقراطية.
نقاًل عن وكالة السريان الدولية لألنباء

احلزب اآلشوري الدميقراطي يزور مكتب 
جملس سوريا الدميقراطية

التدخل  املنصرم  شباط   20 بتاريخ  له  بيان  يف  السرياني  االحتاد  حزب  أدان 
العسكري الرتكي وقصفه للمدنيني يف مناطق مشال سوريا ومؤخراً عفرين وحيذر 
من املشروع الرتكي بقيادة حزب العدالة والتنمية اهلادف اىل السيطرة على حلب 
احمللية  التطورات   « البيان  يف  وجاء  معه  املتحالفة  املتطرفة  القوى  خالل  من 
املتصارعة على سوريا وال سيما  أوراق األنظمة والقوى  والدولية األخرية كشفت 
النظام الرتكي بقيادة حزب العدالة والتنمية ،وحماولته مترير مشروعه يف سوريا 
مبساندة بعض الدول اإلقليمية املتوافقة معه فكرياً لذلك كان النظام الرتكي دائماً 
حيارب ومن خالل القوى املرتبطة معه يف الداخل السوري أي مشروع دميقراطي 
إدارة شؤونها  السورية وإبراز دورها احلقيقي يف  النهوض باملكونات  يسعى اىل 
مشال  يف  الدميقراطية  الذاتية  اإلدارة  كانت  وباملقابل   ، السوري  الوطن  وشؤون 
سوريا وجملس سوريا الدميقراطية وقواته العسكرية )ق س د( اجلدار الذي وقف 

بوجه املشروع الرتكي«.

حزب االحتاد السرياني 
يستنكر القصف الرتكي 

على املناطق السورية 

عقد حزب االحتاد السرياني كونفرانسه السنوي يوم األحد بتاريخ 2016/2/7 حتت شعار ) حنو تثبيت حقوق شعبنا 
السرياني يف سوريا ( حيث بدأت أعمال الكونفرانس بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء ثم ألقى رئيس احلزب كلمة 
استعرض فيها التطورات السياسية األخرية يف سوريا ومنها مؤمتر جنيف 3 واليت بني فيها تقاطع مصاحل القوى العظمى 
مع بعض القوى اإلقليمية يف استبعاد القوى السورية الدميقراطية من مؤمتر جنيف ومنها جملس سوريا الدميقراطية 
الذي يعترب حزب االحتاد السرياني من احد املؤسسني له، وكذلك استعرض أهم االجنازات اليت حتققت خالل العام 
املاضي داخلياً ودولياً وأكد على ضرورة توسيع قاعدة احلزب يف كل مناطق تواجد املكون السرياني يف سوريا ، ثم بعد كلمته 
استأنف الكونفرانس أعماله حبسب جدول األعمال املقرر واختتم بكلمة توجيهية قال فيها »علينا بذل املزيد من العمل 

والتضحية لنكون على قدر املسؤولية امللقاة على عاتقنا ونكون أوفياء لألهداف اليت قدم شهدائنا أرواحهم من أجلها«.

االحتاد السرياني يعقد كونفرانسه السنوي

المقاتالت السريانيات في المجلس العسكري السرياني / قوات سوريا الديمقراطية

سوريانا

سعيد إسحق )1902 - 1989( هو سياسي وبرملاني سوري 
كان نائباً لرئيس الربملان السوري وسري البالد لفرتة وجيزة 

بعد استقالة هاشم األتاسي سنة 1951. 
احلياة يف عامودا

ماردين  لوالية  التابعة  األمراء  قلعة  إىل  جذوره  تعود 
السريانية  الكنيسة  يتبع  كان  السريان حيث  سكنها  واليت 
الرقبة«  »مدرسة  يف  العلم  بذور  أول  تلقى  األرثوذكسية. 
التابعة لدير الزعفران أتقن اللغة العربية و اللغة الكردية 
األم.  لغته  السريانية  إىل  باإلضافة  الرتكية  باللغة  وتعلم 
تبحر يف علوم الدين اإلسالمي وأركانه باإلضافة إىل الديانات 
اإلبراهيمية املسيحية و اليهودية. انتقل إىل عامودا إثر قرار 
ضم والية ماردين إىل الدولة الرتكية )رسم احلدود بني تركيا 
وسوريا(آنذاك. بسبب الظروف الصعبة اليت كانت متر بها 
إسحق  اضطر سعيد  اقتصادية  و  سياسية  من ظروف  سوريا 
وسوريا  العراق  بني  الواصلة  احلديدة  السكة  مد  يف  للعمل 
لقب  األقمشة.  بيع  البسيطة  بالتجارة  للعمل  بعدها  وتنقل 
حيث  الفقراء  مع  تعاطفه  و  لكرمه  الفقراء  بأبي  عامودا  يف 
كان جيمع حماصيله الزراعية ويوزعه قسم منها على الفقراء 
بشكل سري و أيضا يرسل اهلبات إىل اجلوامع والكنائس و 
كانت احلكومة الفرنسية احمللية تصادر حماصيله الزراعية 

نتيجة مواقفه الوطنية.
مرحلة العمل السياسي

عام 1928م دخل العمل السياسي قام بتأسيس جملس بلدية 
النيابي  للمجلس  ترشح  للمجلس،  رئيساً  وانتخب  عامودا 
انتخب  ودجلة،  والقامشلي  احلسكة  مناطق  عن   1932 عام 
عضواً ملكتب اجمللس أمني السر. عاد و رشح نفسه عام 1936 
فاز  السورية وجنح فيها. يف عام1943  عن منطقة اجلزيرة 
مبنصب املراقب نال 83 صوت من أصل 120. دخل اجمللس 
وبتاريخ   .1949 عام  انتخابات  يف  القامشلي  قضاء  عن  أيضاً 
عمله  أنهى  النواب.  جملس  لرئيس  نائب   1951-10-1

السياسي بعد خروجه من جملس عام 1953.
سعيد إسحق رئيساً للجمهورية

مبوجب قرار رئيس اجلمهورية هاشم األتاسي الصادر برقم 
بتشكيل احلكومة 1951/8/9 و  1191 كلف حسن احلكيم 
استمرت حكومة حسن احلكيم قرابة الثالثة أشهر و دخلت 
سوريا بهدها بأزمة وزارية امتدت تسعة عشرا يومًا، كلف 
عنها  اعلن  اليت  الوزارة  بتشكيل  الدوالييب  معروف  بعدها 
 29 بتاريخ  و  نفسه،  العام  من  الثاني  تشرين   28 بتاريخ 
الشيشكلي  أديب  الزعيم  بقيادة  اجليش  قام  الثاني  تشرين 
تقديم  الدوالييب  معروف  اضطر  مما  األمور  زمام  باستالم 
استقالته لرئيس اجلمهورية هاشم األتاسي شفهياً. بتاريخ 
1 كانون األول عام 1951م مل يفلح حامد اخلوجة بتشكيل 
احلكومة. بتاريخ 2 كانون األول قام هاشم األتاسي بتقديم 
جملس  لرئيس  األول  النائب  إسحق  سعيد  إىل  استقالته 
النواب. كون ناظم القدسي رئيس اجمللس قيد االعتقال، و 
سجلت االستقالة بتاريخ 1951/12/2 بديوان اجمللس حتت 
األركان و رئيس  التاريخ أصدر رئيس  رقم 177.  يف نفس 
اجمللس العسكري األعلى العقيد أديب الشيشكلي البالغ رقم 
الثانية  املادة  الدستور  و مبوجب  النواب  /1/ حبل جملس 
اليت تنص ينشر و يبلغ ) اجلريدة الرمسية العدد 55 بتاريخ 
والثمانني  السابعة  املادة  حسب  و  1951م(  األول  كانون   3
ميارس رئيس جملس النواب صالحيات رئيس اجلمهورية 
حيث ال ميكنه القيام بها و يف حالة الوفاة و االستقالة جيتمع 
إذا  أما  للجمهورية.  النواب النتخاب رئيس جديد  جملس 
كان اجمللس منحاًل أو بقي على نهايته أقل من شهرين فإن 
رئيس اجمللس يستمر يف ممارسة صالحيات املذكورة. وذلك 
أصبح سعيد إسحق رئيس اجلمهورية بالنيابة ملدة 24 ساعة 
يف الفرتة الزمنية بني 2 كانون األول و 3 كانون األول حيث 

كانت سوريا بوالية النائب األول لرئيس جملس النواب.
وفاته

املرض  مع  صراع  بعد   1989 عام  املتحدة  الواليات  يف  تويف 
السوري  العلم  السورية  السفارة  أرسلت  سنوات  مخس  دام 

و لف بِه.

الرئيس السوري الراحل سعيد اسحق
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آزادي )احلرية(
قامت حركة احتاد ستار »النسائية يف روج آفا« 
خالل  انعقد  والذي  السادس  العام  مؤمترها  يف 
يومي 25-26 شباط املنصرم يف مدينة رميالن، 
حبضور 251 عضوة و249 ضيفة، بتغيري اسم 
احلركة إىل »مؤمتر ستار« وانتخاب إدارة جديدة 

هلا. 

البيان اخلتامي للمؤمتر السادس الحتاد ستار
متر  اليت  املعقدة  السياسية  الظروف  “يف خضم 
بها سوريا اليوم وبعد مرياث طويل من النضال 
االزمة  هذه  ويف ظل  الذي خاضته احتاد ستار 
السورية هذا هو املؤمتر الثالث الذي تعقد على 
املرأة احلرة  افا. وحتت شعار “مع  روج  ارض 
حنو سوريا الدميقراطية” انعقد املؤمتر السادس 
الحتاد ستار يف 25 و26 شباط 2016 يف مدينة 
رميالن يف مقاطعة اجلزيرة حبضور 251 عضوة 

وسوريا  آفا  روج  مناطق  كل  من  ضيفة  و249 
عربيات،  كرديات،  نساء  احلضور  ضم   ،
من  وإيزيديات  أرمنيات  آشور،  سريانيات، 
حضرت  ،كما  نسوية  وأحزاب  تنظيمات 

اجملموعة األممية يف روج آفا.
على  صمت  دقيقة  بالوقوف  أعماله  املؤمتر  بدأ 
الديوان  انتخاب  مت  وبعدها  الشهداء  أرواح 
ألقتها  افتتاحية  كلمة  املؤمتر  برنامج  وتضمن 
املرأة  منظومة  من  قامشلو  روشن  السيدة 
التهنئة  برقيات  قراءة  مت  وبعدها  الكردستانية 
يف  الكردستانية  احلرة  املرأة  تنظيم  من  لكل 
اإلقليم ومن مؤمتر املرأة احلرة يف مشال كردستان 
ومنظومة املرأة احلرة يف شرقي كردستان كما مت 

القاء الكثري من الكلمات .
بناء  إعادة  هو  املؤمتر  هذا  انعقاد  من  اهلدف 
نظام املرأة يف روج آفا حيث استند إىل مواضيع 
الشعب  قائد  حتليالت  قراءة  وهي  أساسية 

الكردي القائد عبداهلل اوجالن خبصوص حرية 
فعاليات  تقرير  قراءة  مت  ،أيضا  املرأة  وتنظيم 
مت  أثره  وعلى  عامني  مدى  على  ستار  احتاد 
اليت  املكتسبات  منها  أهم احملاور  إىل  الوصول 
السياسية  األصعدة  مجيع  على  املرأة  حققتها 
واحلملة  واالقتصادية،  والعسكرية  واالجتماعية 
اليت يقوم بها تنظيم داعش على حركة حرية 
املرأة  الالإنسانية جتاه  املرأة وقيامه مبمارسات 

واالنتقام من هويتها وتنظيمها اخلاص .
مخس  مدى  على  سوريا  بها  متر  اليت  األزمة 
تضررت  من  أكثر  هي  املرأة  إن  تبني  سنوات 
احلرب  إن  إىل  اإلشارة  ومت  األزمة  هذه  خالل 
الدائرة يف مشال وروج آفاي كردستان واملقاومة 
يف  النساء  وخاصة  شعبنا  يبديها  اليت  العظيمة 
إىل  تهدف  اليت  التارخيية  املقاومة  هذه  قيادة 
الدميقراطي  النظام  وترسيخ  الذاتية  اإلدارة  بناء 
واليت  املستقلة  املنظمة  املقاومة  على  باإلصرار 

تستند إىل محاية قيم وأخوة الشعوب .
يف الوقت اليت يتم فيه النقاش حول مستقبل سوريا 
من قبل الكثري من القوى الدولية واليت ال متلك 
احلل أو أية مشاريع خبصوص سوريا املستقبل 
فأننا تطرقنا إىل الدور البارز واالسرتاتيجي للمرأة 
تؤمن مبشروع  واليت  آفا  روج  ثورة  قادت  اليت 
يف  أساسي  جزء  هي  واليت  الدميقراطية  سوريا 
كونه  المركزية  دميقراطية  فيدرالية  سوريا  بناء 
فال  ولذلك   . االزمة  هذه  حلل  األنسب  احلل 
حل بدون وجود القوة الفاعلة على أرض الواقع 
الذي  احليوي  النموذج  هي  الذاتية  واإلدارة 
يضمن الفيدراليات السورية الدميقراطية ويضمن 
املرأة بسن دستور  حقوق كافة الشعوب وحرية 

سوري دمقراطي.
والنشاطات  األعمال  إىل  املؤمتر  تطرق  أيضاً 
التنظيمية اليت قامت بها خالل العامني واليت 
كان من املفرتض القيام بها وكيفية العمل على 
املراحل  يف  بها  مرت  اليت  النواقص  تدارك 

السابقة.
االجتماعي  العقد  مبصادقة  املؤمتر  قام  كما 
اجلديد  البناء  إعادة  مرحلة  وإمتام  اجلديد 
وتوصل اىل وجوب اخلروج من شكل االحتاد إىل 
نظام املؤمتر حيث مت تغيري اسم ورمز التنظيم من 
احتاد ستار اىل نظام مؤمتر املرأة ومسي مبؤمتر 
ستار ويشكل من جهة نظام ومن جهة أخرى 
اجملتمع  براديغما  اىل  يستند  كونفدرالي  تنظيم 
وترسيخ  املرأة  وحرية  االيكولوجي  الدميقراطي 
مبادئ االمة الدميقراطية اليت تطالب بروج افا 

حرة وسوريا الدميقراطية .
نفسه على  بتنظيم  يقوم  النظام اجلديد  هذا  ان 
السياسي  البعد  وهي  أساسية  ابعاد  تسعة 
واالجتماعي  والثقايف  واالقتصادي  وااليكولوجي 
والعدالة  والدبلوماسي  اجلوهرية  واحلماية 

االجتماعية والتدريب.
املساواة  مبدأ  على  اجلديد  نظامه  يف  يستند 
أنواع  كل  ضد  والنضال  االجتماعية  والعدالة 
ضد  والنضال  املتسلط  الرجل  وذهنية  السلطة 
املرأة  على  تسيريه  يتم  الذي  العنف  أنواع  كل 
سواء من الناحية الثقافية او اجلسدية. كما تقوم 
بقيادة النضال للوصول اىل احلياة احلرة . وينظم 

الكومون  من  ابتداًء  اجملاالت  مجيع  يف  نفسه 
اىل اجملالس واالكادمييات التدريبة والتعاونيات 

والرابطات واملؤسسات واألحزاب ….اخل.
كما ان مؤمتر ستار ال ينحصر على تنظيم واحد 
بل هو نظام كونفدرالي يفتح اجملال أمام األفراد 
والتنظيمات واألحزاب النسوية اليت تقبل ميثاق 

العقد االجتماعي للمؤمتر كأعضاء.
القرارات  من  جبملة  اعماله  املؤمتر  اختتم 

والتوصيات :
تطالب  اليت  العمليات  كافة  مستوى  رفع  ـ 
اوجالن  عبداهلل  القائد  عن  الفوري  باإلفراج 
والنضال ألجل تطبيق فلسفته يف بناء اجملتمع 

الدميقراطي.
افا السند االساسي لدعم  املرأة يف روج  ـ تعترب 

ثورة ومقاومة شعبنا يف مشالي كردستان.
الدميقراطية  السياسة  تطوير  على  العمل  ـ 
وتوحيد صفوف النساء ألجل الوصول اىل احلرية 
ومحاية مجيع حقوقها وذلك بالوصول اىل دستور 

دميقراطي يف سوريا املستقبل.
ـ تنظيم احلماية اجلوهرية وتطويرها على كافة 

املستويات.
ـ تطوير االقتصاد االجتماعي للمرأة )الكوبراتيف 

واملشاريع واالحتادات االقتصادية(.
فعاليات  لتنظيم  الكربى  األهمية  إعطاء  ـ 
ألجل  بالنساء  اخلاص  التدريب  واكادمييات 
اجملتمع  بناء  يف  فعااًل  دوراً  للمرأة  يكون  ان 

الدميقراطي احلر. 
وتوصل اىل الكثري من القرارات الصائبة األخرى 
اليت تفيد املرأة واجملتمع وتطور من مستواها .

يف نهاية املؤمتر مت انتخاب إدارة من 31 عضوة 
انتخاب  مت  كما  عضوة،   13 من  ومنسقية   ،
النهاية  ويف  ستار،  ملؤمتر  ونائبتني  رئيسة 
قررت املؤمترات إهداء املؤمتر اىل مقاومة مشال 

كردستان واىل روح مجيع الشهيدات .
اجملد واخللود لشهداء احلرية

احلرية لقائد الشعب الكردي واإلنسانية مجعاء 
القائد عبداهلل اوجالن

حييا نضال حرية املرأة”

حركة احتاد ستار »النسائية يف روج آفا«  تغري امسها إىل مؤمتر ستار

عفرين  مقاطعة  يف  ستار  مؤمتر  افتتح 
يف  للمرأة  االقتصادية  للتنمية  مركزارُ 
مركز مقاطعة عفرين الذي يعترب األول 
دعمًا  املقاطعة،  مستوى  على  نوعه  من 

لعمل املرأة وتنمية اقتصادها.

متخض عن الكونفرانس الثاني للمرأة يف حركة 
الذي  آفا  روج  يف  الدميقراطي  والفن  الثقافة 
األول  كانون   30 بتاريخ  درباسية  يف  انعقد 
عن  اإلعالن  عضوة،   225 حضره  2015م 
باسم  آفا  روج  يف  للمرأة  والفن  الثقافة  حركة 
املؤمتر  وخرج   .)TEV-ÇAND-JIN(

بعدة قرارات وهي:
ـ تشكيل كتيبة عسكرية من العضوات، ارتداء 
مجيع العضوات للزي الكردي وبشكل يومي من  

1 آذار ولغاية 30 آذار.
املكونات  نساء  مع  العالقات  جلنة  تشكيل  ـ 

األخرى من العرب والسريان.
يف  والفن  الثقافة  مراكز  تشكيل  على  العمل  ـ 

املناطق احملررة.
ـ تنظيم أمسيات شعرية للنساء، تشكيل جلنة 

للنساء املثقفات واألدبيات.
ـ تنظيم أمسيات ثقافية فنية يف ذكرى استشهاد 

املناضلة فيان بيمان.
ـ تنظيم محلة فنية حتت شعار “حرية القائد 

آبو، هي حرية املرأة”.
ـ الوقوف ضد ثقافة احلداثة الرأمسالية املتمثلة 
يف الراب، آرابيسك، واهليب هوب، والنضال 
البعث  وذهنية  الرجعية  أشكال  مجيع  أمام 
يف  الدميقراطية  األمة  ثقافة  وخلق  اإلقصائية، 

شخصها وفنها.
ـ  إخراج إصدارات فنية وثقافية عن قيم وشهداء 

روج آفا. 
ـ اعتبار املناضالت برجم عفرين، زالل جودي، 

فيان بيمان، رموز وقدوة للمرأة الفنانة.
على  سنوياً  احلركة  يف  املرأة  كونفرانس  عقد  ـ 

مستوى املقاطعات الثالث.
مجيع  يف  بالنساء  خاصة  جمموعات  تنظيم  ـ 

األقسام الفنية.
ـ تنظيم فعاليات لألطفال يف مجيع املؤسسات، 

بريادة املرأة.
ـ تشكيل جلنة مركزية للتدريب، حبيث تعمل 
التدريب،  مفردات  استبيان  على  اللجنة  هذه 

وتتابع تدريبات املراكز الثقافية. 
الوقت  نفس  والفن يف  الثقافة  فعاليات  تكون  ـ 

أرضية خللق كوادر إلنشاء األمة الدميقراطية.
ـ زيادة عدد النساء إىل 500 خالل عام.

كل  يف  واإلعالم  لألرشفة  جلنة  تأسيس  ـ 
مركز.

األقسام  كل  على  الرفيقات  تدريب  ـ 
التكنيكية، وآالت التكنيك. 

ـ إقامة مهرجان فين، ثقايف وأدبي يف كل 30 
حزيران من كل عام.

كل  يف  األساس  هي  القائد  حتليالت  ـ 
التدريبات، إضافًة لطبع كتب “كيف نعيش”، 

وتوزيعها على كافة املراكز.
ـ حتت شعار “لنكون الئقني بطفولتنا”، العمل 

على إصدار انتاجات للطفل بشري. 

عن  خرجت  اليت  القيم  على  احملافظة  ـ 
الثورة، باملبادئ األخالقية واجلمالية من خالل 
املوسيقا،  املسرح،  “السينما،  الفنية  الساحات 

األفالم الوثائقية، القصائد، األدب”. 
أكادميية  افتتاحية  حتضريات  من  االنتهاء  ـ 

الثقافة والفن اخلاصة باملرأة. 
ـ التحضري لتفعيل قسم خاص باملرأة يف جملة 
فيان الثقافية والفنية، ويف نفس الوقت السعي 

حنو إصدار جملة ثقافية وفنية خاصة باملرأة.

اإلعالن عن حركة الثقافة والفن للمرأة يف روج آفا  

بيانًا  احلرة  السورية  املرأة  هيئة  أصدرت 
حبق  الرتكية  الدولة  ممارسات  بصدد 
أردوغان،  وتصرحيات  وسوريا،  آفا  روج 
تصرحيات  بأنها  اهليئة  واعتربتها 

عنصرية ومتخبطة. 

املرأة  حلركة  األول  املؤمتر  اختتم   
الشابة أعماله جبملة قرارات مهمة من 
الشابة  املرأة  حركة  اسم  تغيري  أبرزها 

إىل “احتاد املرأة الشابة يف روج آفا”.
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تويف صباح اليوم اجلمعة 4 – 3 – 2016  الشاعر الكردي حممد علي حسو، وقد وري جثمانه 
الثرى يف مقربة اهلاللية مبساركة واسعة من الوسطني الثقايف والسياسي. وقد انضم الشاعر 
الشعر يف  بكتابة  وبدأ  تأسيسها،  بداية  منذ  الكردية  إىل صفوف احلركة  حممد علي حسو 

السنوات األوىل من  عقد الستينات من القرن املاضي.
Nalîn-- Berxwedan -- Zîlan  :أصدر ثالث دواوين شعر هي

وفاة الشاعر حممد علي حسو
بروفايل

الشعراء  أحد  حسو  علي  حممد  الشاعر  يعترب 
منذ  حياته  يف  املصاعب  من  الكثري  القى  الذين 
أن أختار طريق الشعر ليعرب فيها عن مشاعره 
باللغة  اشعاراً  ألقى  ألنه  فقط  املعتقالت  ودخل 

الكردية .
ولد الشاعر حممد علي حسو يف قرية كريه موزا 
التابعة ملدينة عامودا يف عام 1930 فعندما كان 
عمره سنة توفيت شقيقته الوحيدة غرقا، تزوج 
من  الـ13 سنة  كان يف  عندما  األوىل  من زوجته 

عمره وذلك كونه االبن الوحيد للعائلة.
اإللزامية  للخدمة  تأديته  واثناء   1960 عام  يف 
عامودا  سينما  يف  حرقا  حياته  أبنائه  أحد  فقد 
فقد  الذي  العام  نفس  ويف  احلريق  اندالع  أثناء 
فيه ابنه حرقا يف سينما عامودا سجن يف مدينة 
اىل  إضافة  السياسية  النتماءاته  نتيجة  دمشق 
أثناء  الكرد  للعساكر  الكردية  للغة  تعليمه 
خدمته االلزامية يف اجليش ودامت فرتة سجنه 
الناصر  عبد  والنصف يف فرتة حكم مجال  سنة 

لسوريا.
والده  صوت  عذوبة  بسبب  الشعر  كثريا  أحب 
يف  الفلكلورية  الكردية  للمقامات  غنائه  أثناء 
املنزل لكن اباه امتنع عن ارسال ابنه الوحيد اىل 
السائدة يف ذلك  للعادات  للتعلم نتيجة  املدرسة 
القرآن  حسو  علي  حممد  الشاعر  فتعلم  الوقت 

الكريم على يد مال فتح اهلل.
عندما كان الشاعر حممد علي صغريا مع عائلته 
يف عامودا ونتيجة لفقر العائلة اشرتى املال فتح 
اهلل منزل والده مع ابقاء العائلة يف احدى غرف 
للمال  خمصصة  كانت  األخرى  والغرفة  املنزل 
فكان حممد  القرآن  عامودا  أطفال  يعلم  اهلل  فتح 

علي يرتدد على املال لتعلم القرآن.
هافانا  مقهى  يف  اجتمع  عمره  من   20 الـ  يف 
أمثال  والشعراء  السياسيني  رفاقه  مع  بدمشق 
نورالدين  ,دكتور  خوين  ,جكر  صربي  أوصمان 
ظاظا ,جيار موخرياني شاعر مجهورية مهاباد 
ومجال نبز رئيس احلزب الشيوعي اإليراني، 
أوىل  حسو  علي  حممد  الشاعر  ألقى  وهناك 
قصائده متغنيا مبدينة بورسعيد املصرية واليت 
فيما  كان  حيث   , اجلميع  إعجاب  على  حازت 
لعدم  وميزقها  يعود  للقصائد  كتابته  وبعد  قبل 
أصبح حيتفظ  اليوم  ذلك  بعد  لكنه  بنفسه  ثقته 

بأشعاره ويكتبها باللغة الكردية.
وقبل تلك التجربة وأثناء ذهاب حممد علي اىل 
عن  انفصل  االلزامية  للخدمة  دمشق  العاصمة 
صديقه صاحل هفسنو الذي كان يف مدينة قامشلو 
طريق  عن  بينهم  فيما  التواصل  طريقة  وكانت 
أشعار  شكل  على  يكتبوها  كانوا  اليت  الرسائل 

موزونة باللغة الكردية وبأحرف عربية.
وبعدها بفرتة طويلة اىل أن طبعت أوىل دواوينه 
الشعرية على يد الشاعر فرهاد شليب يف مطبعة 
دمشق نظرا إلعجابه بأشعار حممد علي والذي 
كان قد اشرتط أن يطبع له ديوانه األول بشرط أن 
خيلو من أي موضوع سياسي فجمع األشعار اليت 
كتبت عن احلب ,الصداقة ,اخليانة والوطن دون 

ان يتطرق ملوضوع سياسي.
فكانت أوىل دواوينه اليت تنشر بعنوان » نالني 
» يف عام 1998 وقد وصلت عدد القصائد يف ذلك 
الديوان اىل 96قصيدة وبتواريخ خمتلفة مجعت 

يف ديوان واحد نظرا لوحدة املوضوع والشكل.
أصالة يف  وأشدها  قصائد حسو  أروع  من  وكانت 
الفن والشاعرية قصيدته » نالني« اليت كتبت إثر 
فقدان ابنته نالني حلياتها يف النضال التحرري 

الكردستاني.
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