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التي  مقصود  الشيخ  مجزرة  أن  نعتقد 
وقعت في السادس من شهر آذار الحالي 
والتي راح ضحيتها عشرات من المدنيين 
بفعل  النساء واألطفال  ُجلّهم من  والعزل 
على  المحسوبة  المسلحة  الجماعات 
نفسه  الوقت  في  والمرتبطة  المعارضة 
نقطة  تعتبر  القاعدية؛  النصرة  جبهة  مع 
كان  الذي  األخير  القناع  أسقطت  تحول 
يختبئ أو يحاول االختباء ورائه أحزاب 
وباألخص  الكردي  الوطني  المجلس 
المجلس  المهيمنين عليه، وبات  الحزبين 
اليوم في جانب األعداء حتى يثبت عكس 
هذا الشيء، ولعل بيانهم األخير )المندد( 
مع  ومضموناً  شكالً  والمتواطئ  شكالً 
مباركاً  كان  قد  اإلجرامي  الفعل  هذا 
يعتبر  الذي  البيان  وغدا  له،  ومبرراً 
بمثابة االعتراف وهو سيد األحكام حالة 
تستوجب عدم السكوت عليها ومعالجتها 
في  المعنيين  قبل  من  فوري  بشكل 
مثل  أن  كما  الديمقراطية.  الذاتية  اإلدارة 
المروعة  بالجريمة  بالتشارك  االعتراف 
في الشيخ مقصود يبيّن حالة الحقد الذي 
في  المكتنفة  األحزاب  هذه  إليه  وصلت 
وتفصيالً  جملة  المعادي  االئتالف  ظل 
تحول  والذي  الكردي  الشعب  إلرادة 
بدوره إلى غرفة من غرف االستخبارات 
التركية ومعادية لثورة روج آفا وإلرادة 
جميع مكوناته من كرد وعرب وسريان 

آشور.
االتحاد  حزب  الشهداء  حزب  إن 
أجل  من  حزب  هو   PYD الديمقراطي 
قيادته  على  حريص  وألنه  الشعب 
السوري  الشعب  مكونات  لكل  وحمايته 
لحظة  نفسه  يجد  لم  فإنه  آفا،  روج  وفي 
ولم يفكر لحظة أن يكون خلف الجماهير 
المقدمة،  في  الدوام  على  ذلك  عكس  بل 
وفي بداية الحراك الثوري السوري كان 
السجون  في  بالعشرات  معتقلينا  عدد 
من  وبعض  السورية،  والمنفردات 
لسلطة  التعذيب  آلة  تحت  استشهد  رفاقنا 
يبرزون  الذين  هؤالء  ويأتي  االستبداد، 
المقدمة  اليوم في صورة فشل كلية وفي 
ويطلقوا  الوقائع  يشوهوا  كي  أعضائهم 
المعهود  وهذا  األكاذيب،  من  سيالً 
فعله  يستطيعون  ما  أقصى  وهذا  عنهم 
يكونوا  لم  السنين  من  عشرات  طيلة 
السوري  الوطني  للعمل  مسيئين  سوى 
والقومي الكردي. ولن تفيدهم الشعارات 
واألخرى  الفينة  بين  يطلقونها  التي 
أن  بمفاد  للحقيقة  المخالفة  والتحويرات 
قد  الكردية  للقضية  المعادي  االئتالف 
قبل مشروعهم الفيدرالي بحسب زعمهم، 
عليه  مسيطراُ  بات  الذي  واالئتالف 
بشكل كامل من قبل النظام التركي وبآلة 
اإلخوان السوري الذراع السياسي لجبهة 
النصرة؛ يعتبر أكثر من أساء إلى الشعب 
وساهم  السورية  والقضية  السوري 
بتعميق  االستبدادي  النظام  مع  بالتشارك 
مع  بذاته  تحول  وقد  السورية،  األزمة 
مزيد من إيعازات بعض الدول اإلقليمية 
وفي مقدمتهم تركيا وغيرها إلى عقبة من 
أجل عدم مشاركة حزبنا وعموم التمثيل 
إرادة  يمثل  من  وعموم  الفاعل  الكردي 
المكونات في اإلدارة الذاتية الديمقراطية 
بجناحيها السياسي والعسكري في جنيف 
الثالثة  األولى من جنيف  والجولة  الثانية 
تفعل  أن  اليوم  تحاول  من  نفسها  وهي 
الثانية  بالجولة  يتعلق  فيما  نفسه  الفعل 
من جنيف3، مع اصرار من قبل راعيي 
الملف السوري األمريكي والروسي بأن 

يتم تمثيل الكرد في مؤتمر جنيف.
سوريا  في  األمور  أن  الواضح  من  بات 
شأن  في  الوضوح  من  المزيد  إلى  تتجه 
وبالتالي  السورية  األزمة  يعطل  من 
وصناعة  إليجاد  يهدأ  لم  ومن  معاناتها، 

الحل وحزبنا جزء مهم منهم.

LI HEZEXÊ ÇARE TENÊ BERX-
WEDAN E

Li navçeya Hezexê ya Şirnexê di roja 21’emîn de li 
gel êrîşên rêveberiya awarte, êrîşên hêzên dewletê li 
herêmên derveyî bajêr jî bi awayekî dijwar didomin. Di 
berwara gundên Dîrseklî û Kûyûlûyê yên ku qedexeya 
derketina derve li wan didomin, ji kesên ku di êrîşên 
hêzên dewletê de jiyana xwe ji dest dabûn û nasnameya 
wan nehatibû zanîn, cenazeyê 3 kesan şandin Nexweş-
xaneya Dewletê ya Hezexê.
 Parlementerê HDP’ê yê Şirnexê Ferhat Encû yê ji 
mehekê zêdetir li navçeyê ye, rewşa awarte ya li navçeyê 
nirxand. Encû destnîşan kir ku êrîşên hêzên dewletê yên 
li hemberî Hezexê arasteyî rûxandin û îmhakirinê ne û 
desthilatdariya AKP’ê dixwaze vê peyamê “Hûn ê bedêlê 
bidin” ragihîne Hezexê yê li pişt îradeya xwerêveberiyê 
ye. Her wiha Encû bang li raya giştî kir û got çare tenê 
berxwedan e û li hemberî vê wehşetê bertekdayîn e. 
DÎHA

HSD TOFANÊ BI SERÊ 
ÇETEYAN DE TÎNE

Şer û pevçûnên di navbera şervanên HSD û çeteyên DAIŞ’ê 
de bi dijwarî didomin. Di encama operasyona ‘Tolhildana 
Cûdî û Êlîn’ de di nav rojekê de 10 gund hatin rizgarkirin û 
gelek çete hatin kuştin. Her wiha gelek çek hatin bidestxistin
Hêzên Sûriyeya Demokratîk )HSD( di çarçoveya operasyona 
‘Tolhildana Êlîn û Cûdî’ de di rojekê de 10 gundên din ji 
çeteyên DAIŞ’ê rizgar kirin.
Şervanên HSD’ê ji eniya aliyê Hesekê ve 5 km pêş de çûn, li 
vê eniyê girê gundê Xirbet Malha ku 50 km dikeve rojavayê 
başûrê Hesekê ji çeteyan rizgarkirin. Her wiha wesayîta çe-
teyan a ku dixwaze têkeve nav şervanan jî hat teqandin. Di 
vê çarçoveyê de li aliyê eniya rojavayê Çiyayê Kizwanan jî 
gundên El Hemed, El Cedhan, El Cedûh, El Bedir, El Serad, 
Dilyan, Dilyan Mitlî ji çeteyan rizgar kirin. Şervanan li gundê 
Dilyanê dest danîn ser du roketên katyoşayê. ku bi destan 
hatine çêkirin. ... 2 

VAYÊ TÊKILIYA ÇETEYAN Û AKP’Ê
Hêzên dewletê bi hezaran tîmên taybet û polîsên taybet 
80 rojan bi tang û topan êrîşî Cizîrê kirin. Xwestin Cizîrê 
vala bikin. Lê gelê Cizîrê cih û warê xwe berneda û Cizîr 
terk nekir. Piştî hêzên dewletê êrîşên li ser Cizîrê bi dawî 
kir û hêza xwe paşve kişand, şopa qirêjî, lîstik û tîfaqên 
Tirkiye yên bi çeteyan re jî derdikevin holê. Di dane û 
delîlan de derket holê ku têkiliya hêzên dewletê yên li
Cizîrê êrîş pêk anî bi çeteyên El Qaîde re heye. Di êrîşên 
li ser Cizîrê de hêzên dewletê avahiyek 5 qat a li taxa 
Sûrê wekî biryargehê bi kar anî. Pişti êrîş bi dawî bûn 
avahî vala kirin û xwe paşve kişand. Di avahiya ku hêzên 
dewletê wekî biryargeh bi kar anîbû şop û delîlên ku 
têkiliya hêzên dewletê ya bi çeteyên El Qaîde re ra-
xist ber çavan. Piştî hêzên ... berdewami ...3

LI HELEBÊ 
DURÛTIYA CIHANÊ

Şervanên HSD’ê di encama pevçûnên giran de eniya dawî 
ya çeteyên DAIŞ’ê gundê Mekmenê ji çeteyan rizgar kir. Di 
encama êrîşên li ser Şêxmeqsûd de jî 5 sivîl mirin
Di çarçoveya hemleya operasyona şervanên Hêzên Sûriyeya 
Demokratîk )HSD( a bi navê ‘Tolhildana Cûdî û Êlîn’ ku bi 
armanca rizgarkirina herêmên di navbera rojavayê Çiyayê 
Kizwanan û bakurê rojhilatê Reqayê hatibû destpêkirin de 
gelek deverên di bin dagirkeriya çeteyên DAIŞ’ê hatin rizgar 
kirin. Li gorî agahiyên ji herêmê hatin bidestxistin di enca-
ma şer û pevçûnên di navbera şervanên HSD’ê û çeteyên 
DAIŞ’ê yên li derdora gundê Mekmen û Xirbit El Maliheyê 
de gundê Mekmenê ji çeteyan hat rizgar kirin
Şervanên HSD’ê di encama pevçûnên giran de gundê El 
Mekmen ku baregeha dawî ya çeteyên DAIŞ’ê ya li herêma 
rêya di navbera Kantona Cizîrê û Reqayê de ye, rizgar ki-
rin. Der barê mijarê de fermandarên HSD’ê yên serkêşiya 
operasyonê dikin anîn ziman ku wan çete di deverên mane 
de jî xistine çemberê û destnîşan kirin di encamê de gund 
bi tevahî ji çeteyan hatiye rizgar kirin.
5 SIVÎL HATIN QETILKIRIN
Komên çete yên opozisyona Sûriyeyê ji 16’ê sibatê heta niha 
taxa Şêxmeqsûd bênavber topbaran dikin. Di heman demê de 
saziyên mirovî yên taxê li nav bermahiyên topbaranê li sivîlan 
digerin. Li gorî agahiyên ji taxa Şêxmeqsûd a Helebê hatin 
bidestxistin di encama topbarana çeteyan a di 7’ê adarê de 4 
jê ji heman malbatê bi giştî 5 sivîlan jiyana xwe ji dest dan.
CENAZEYÊN ZAROKAN DÎTIN
Her wiha li gorî agahiyan welatiyên taxê û rêxistinên sivîl di 
bin xerabeyên avahiyan de li cenazeyên welatiyan digerin. 
Di encama lêgerînê de cenazeyê zarokekî jiyana xwe ji dest-
daye û zarokekî birîndar bûye ji bin bermahiyan derxistin. 
Ji bilî herdû zarokan sivîlên bi navê Fadiya El Îsa, Ebdela 
Hemîdî, Mehmûd Hemîdî, Sebah Hemîdî û Bera Hemîdî ji 
bin bermahiyan derxistin. Di nav 2 rojan de 17 welatî hatin 
qetil kirin û 26 kes jî birîndar bûn. Topbarana li ser taxê 
didome. HELEB  – ANHA

‘MAFÊ BAKUR Ê BIRYARA 
ÇARENÛSA XWE HEYE’

Serokê Komeleya Îslamiya Kurdistanê Elî Bapîr der barê nûçeya 
li malpera înternetê ya PDK’ê ku tê de dihat gotin, ‘Elî Bapîr di 
hevdîtina bi Sefîrê Bilind ê Tirkiyeyê re, ji ber êrîşên li dijî PKK’ê 
spasiyên xwe pêşkêşî wan kirine’ derewand.
Elî Bapîr diyar kir ku nûçeyên li ser navê wî hatine belav kirin tu 
rastiya xwe tune ne û wiha dom kir: “Ew nûçeya dihat gotin ku 
min li gel Sefîrê Tirkiyeyê li Bexda spas kiriye ku gelê Bakur bom-
bebaran dikin, rastiya wê hatiye berovajî kirin. Heya gelek hewrê 
jî şahidê vê yekê ne. Me di hevdîtinê de got ku divê gelê kurd li 
her çar parçeyan mafê çarenûsa xwe bi dest bîne. Heya dibe asta 
dewletê. Ji ber ku divê gelê Bakur bi xwe biryara çarenûsa xwe 
bidin.”
BERXWEDANA REWA
Bapir da zanîn ku wî ji sefîrê tirk re gotiye ku ew bi komkujiyan na-
gihijin encamekî û wiha got: “Her wiha min anî ziman ku Abdulah 
Ocalan pêşengtî ji aştiyê re kir...2

عربو: البد أن يكون النظام الفيدرالي شامالً 
لكافة المناطق السورية 

مقاطعة  في   PYD الديمقراطي  االتحاد  حزب  مجلس  عضو  قال 
الجزيرة نعمان عربو لصحيفة االتحاد الديمقراطي:« أنه البد من أن 
يكون النظام الفيدرالي شامالً لكافة المناطق السورية وعدم اقتصارها 

على روج آفا.
انعقاد  عن  الحديث  بدأ  »مع  حديثه:  مستهل  في  عربو  وقال  هذا 
محادثات جنيف مجدداً البد من التركيز على أنه إذا كانت الدول جادة 
في إيجاد حٍل يجب إشراك الممثلين الحقيقيين للمكونات السورية في 

المفاوضات«.
وتابع عربو بالقول: »كي يتم مراعاة التنوع القومي والديني في كل 
منطقة وضمان ممارسة الثقافة الموجودة بحرية لكل مكون, بعيداً عن 
المتعاقبة  األنظمة  زرعتها  التي  العنصرية  والممارسات  الشعارات 

على الحكم بهدف زرع الفتنة بين المكونات«.
الحل  فأن  المتنوع  السوري  النسيج  على  »للحفاظ  عربو:  وأضاف 
كافة  وحقوق  سوريا  وحدة  تضمن  التي  الفيدرالية  هو  األنسب 
قبل  ما  إلى  به  العودة  يمكن  ال  السوري  الوضع  كون  المكونات, 
السنوات الخمس من الصراع الدموي الذي تحول إلى طائفي )سني- 
قراراتها  الشعوب  تتخذ  أن  يجب  لذلك  عديدة,  مناطق  في  شيعي( 
الخاصة بها في مناطقها بعيداً عن اإلمالءات والقرارات المركزية«.

وأفاد عربو أنه يتوجب على الفيدرالية المنشودة أن تكون على أساٍس 
جغرافي, والعالقات التاريخية بين المكونات التي أسست سوريا معاً 

ودافعت عنها ضد كافة أشكال االستعمار«.

وأكد عربو أنه البد من أن يكون النظام الفيدرالي شامالً لكافة المناطق 
السورية وعدم اقتصارها على روج آفا, كون المناطق األخرى في 
سوريا تعيش حالة مشابهة لروج آفا, حيث هناك العديد من القوميات 
واالثنيات المختلفة, لذا فأن الحل الجذري للُمْعِضلة السورية يجب أن 

يكون شامالً لكافة المناطق والقضايا العالقة.
 PYD الديمقراطي  نعمان عربو عضو مجلس حزب االتحاد  هَ  ونَوَّ
لكردستان  المحتلة  الدول  أن  حديثه,  نهاية  في  الجزيرة  مقاطعة  في 
سياسات  في  تتدخل  التي  الدول  وكذلك  جذرية,  حلوٍل  إلى  بحاجٍة 
الشرق األوسط بشكٍل عام مثل روسيا وأمريكا تلقى استجابة لطرح 
هي  المشروع  هذا  إلنجاح  الوحيدة  والضمانة  الفيدرالي,  المشروع 
إدارات  ضمن  للشعوب  المشترك  العيش  تضمن  التي  األمة  فلسفة 

ذاتية داخل األقاليم الديمقراطية للفيدرالية.  

قال اإلداري في شبيبة PYD بمدينة ديريك شنكين هاشم لصحيفة 
االتحاد الديمقراطي, أنه ستبقى الحلول فارغة ما لم يُشارك الكرد 
في مستقبل سوريا، وأن تصريحات نيجيرفان بارزاني األخيرة ال 

تخدم المصلحة الكردية.  
هذا وقال شنكين هاشم في لقاٍء مع صحيفة االتحاد الديمقراطي إن 
المنطقة تمر بمرحلٍة حساسٍة في هذا الوقت, وخاصةً سوريا فالنظام 
والمعارضة لم يتوصال إلى حٍل للوضع السوري، رغم االجتماعات 
والمؤتمرات الدولية التي تبوء بالفشل كل مرة، والسبب يكُمُن في 
عدم مشاركة القوى واألطراف التي تعمل على األرض فيها؛ لذلك 
ال تُكلُل مساعي الدول الكبرى إال بالفشل في الوصوِل إلى توازٍن 
بين األطراف المتنازعة في سوريا, ما إن لم تتوصل القوى العاملة 

على األرض إلى حٍل للشأن السوري".
وتابع هاشم: "بعض الدول اإلقليمية حالت دون مشاركة الكرد في 
لكننا  والسعودية,  تركيا  أمثال  سوريا  بمصير  الخاصة  المباحثات 
يُشارك  لم  ما  فارغةً  الحل  محاوالت  كل  ستظل  أنهُ  بدورنا  نؤكد 
الكرد في مستقبل سوريا, ولن يكون هناَك حٌل سياسي ألننا أصحاُب 
الكردي  الشعب  مكونات  جميع  يحتوي  ديمقراطي  ومشروعٍ  حٍق 

دون إقصاء إحداها".
التتمة ... ص  3

هاشم: نحُن أصحاُب حٍق مشروعٍ وسنناضل حتى ترسيخ األمة 
الديمقراطية

يونس: الفيدرالية ستزيد سوريا 
ً قوةً وتقدما

العام  المجلس  عضو  مع  الديمقراطي  االتحاد  لصحيفة  لقاٍء  في 
لحزب االتحاد الديمقراطي PYD طلعت يونس. 

حيث استهل حديثه بالقول: "دخلت األزمة السورية عامها السادس 
والتي بدأت شرارتها األولى بنزول الشعب السوري إلى الشارع 
مطالبين بالحرية وإسقاط النظام البعثي؛ وسرعان ما تحولت هذه 
االنتفاضة إلى ثورةٍ مسلحٍة ضد النظام, ومع همجية النظام البعثي 
تركيا والسعودية وقطر من خالل  والتدخالت الخارجية وخاصةً 

دعم بعض المجموعات اإلرهابية بالمال والسالح".
إلى صراعٍ  السلمي  الحراك  تحول  أن  يونس حديثه: "وما  وتابع 
مسلحٍ وبالتالي إلى حرٍب أهليٍة وصراعٍ طائفي من أجل السلطة 
في  السوري  الشعب  ومتطلعات  الطموح  عن  البعد  كل  بعيدة 
العديد  بادرت  األزمة  تفاقم  مع  وبالتزامن  والديمقراطية,  الحرية 
من  العديد  وعقد  المبادرات  من  العديد  طرح  إلى  األطراف  من 

المؤتمرات إليجاد حلوٍل لألزمة". 
وأشار يونس أن الدول العظمى تدخلت بشكٍل مباشٍر في الوضع 
كون  المنطقة,  في  أجنداتها  وفرض  مصالحها  لحماية  السوري 
بوابتها  وهي  األوسط  الشرق  في  الصراع  مركز  هي  سوريا 

الرئيسية
التتمة ....ص...3
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الدبلوماسية والقوة العسكرية » العالقة 
المتالزمة »

أجرت صحيفة االتحاد الديمقراطي لقاًء مع اإلداري في حزب 
حيث  كرو  سعيد  محمد  الحسكة  بمدينة  الديمقراطي  االتحاد 

قال في:
صون الحقوق مبدأٌ اتخذته الـPYD  نهجاً لنضالها

تتسم  ــداف  وأه برنامج  وفــق  نعمل  سياسيٍ  كحزٍب  "إننا 
بالثورية, ونهدف إلى إحداِث تغييٍر جذريٍ في بنية المجتمع 
إلزالة براثن الذهنية الشوفينية التي زرعها النظام السوري". 
وصون  المشترك  التعايش  مبدأ  حزبنا  "اتخذ  كرو:  وتابع 
حقوق كل مكون بخصوصياته, والبدء بنشر ثقافة تقبل اآلخر 
هذا  وعبر  لذلك  والثقافية,  والدينية  القومية  حقوقه  وضمان 
النهج تمكن حزبنا من التعامل مع جميع هذه المكونات وفرض 
نفسه بقوة على األرض من خالل فكره والعمل المشترك مع 

مختلف األحزاب والتنظيمات من كرٍد وعرٍب و سريان". 
مقاومة الـ YPG أفشلت جميع الهجمات.

ــاد  وازدي بسوريا  الدائر  الصراع  ظل  في  أنه  كرو  ــاد  وأف
الـ فرضته  الذي  األمني  لالستقرار  ونتيجةً  العنف,  وتيرة 
YPG&YPJ حيث لم يرق لبعض الدول اإلقليمية وخاصة 
الذاتية  اإلدارة  إعالن  َعِقَب  وخاصةً  االستقرار,  هذا  تركيا 
الديمقراطية ومشاركة جميع األطياف فيها, فدفعت هذه الدول 
على  بربريةً  هجماًت  وشن  آفا  روج  مناطق  نحو  مرتزقتها 
مناطقنا, ولكن جميع محاوالتهم بفضل مقاومة الـYPG والـ

YPJ باءت بالفشل.
التتمة ...ص 3 

كرو: اردوغان 
يحارب إرادة الحرية 
والديمقراطية للشعب 

الكردي
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عقد اإلداري في ناحية شييه بمقاطعة عفرين وليد دنكل اجتماعاً 
التطورات  آخر  حول  شييه  لناحية  التابعة  هجكة  قرية  ألهالي 

السياسية بحضور العشرات من أهالي القرية.
شهداء  أرواح  على  صمت  دقيقة  بالوقوف  االجتماع  وبدأ  هذا 
الحرية، ثم تحدث دنكل عن الوضع في سوريا ومستجداته, مؤكداً 
أن الدولة التركية من أكثر أعداء الشعب السوري, فتقصف مناطق 
عفرين بالمدفعية وتدعم المجموعات اإلرهابية لتدخل  كري سبي 
)تل أبيض( عقب إعالن الهدنة السورية بساعة في الـ27  من 

شباط المنصرم.
وأفاد دنكل أن موجات الحرب على المناطق الكردية سواًء في 

عفرين أو في حي شيخ مقصود بحلب تأتي بغية كسر اإلرادة 
الكردية، بعدما حققوا مكتسباًت كبيرةً في روج آفا فلم تبقى أيُّ 
على  المباشر  القصف  سوى  الكردي  الشعب  أعداء  بيد  ورقٍة 

االحياء والمدنيين.

اجتماٌع في قرية هجكة بناحية شييه

 قاَم وفدٌ مشترٌك من حزب االتحاد الديمقراطيPYD  والحزب 
الديمقراطي الكردستاني سوريا, بزيارةٍ إلى المؤسسات التربوية 
والثقافية في مدينة تربسبية, حيث تم زيارة معهد الشهيد حسان 
للتربية والتدريب, وأكاديمية الشهيد يكتاهركول للفن, وتحدث في 
اللقاء كل من سليمان عرب عضو المجلس العام لحزب االتحاد 
الديمقراطي وعبد الكريم سكو سكرتير الحزب الديمقراطي, هذا 
ودار الحديث حول أهمية التعليم باللغة الكردية, وُسبل تطويرها 
كما تم النقاش عن أهمية الفن الكردي وأصالته وتطويره بطريقة 

مؤسساتية أكاديمية.

الـ PYD والحزب الديمقراطي الكردستاني في
 زيارٍة إلى المؤسسات التربوية

قاَم وفدٌ من حزب االتحاد الديمقراطي PYD في مدينة تربسبية 
بزيارة مقر حزب االتحاد السرياني, تناقش خاللها الطرفان عن 
أهم التطورات واألحداث الدائرة في روج آفا وسوريا, ومستجدات 
األمور على الساحة اإلقليمية والدولية, وأهمية العمل المشترك 

بين القوة والفعاليات المجتمعية في روج آفا.
القيادي في حزب االتحاد السرياني عبد األحد كورية  كما أكد 
على ضرورة وأهمية التنسيق والعمل المشترك فيما بين أحزاب 
اإلدارة الذاتية الديمقراطية، وتضافر الجهود لنشر ثقافة التعايش 

ة الشعوب على نطاٍق أوسع. المشترك وأخوَّ

الـPYD  يزور االتحاد السرياني بتربسبية

َعقَدَ حزب االتحاد الديمقراطي PYD في قرية خربة الديب التابعة 
التطورات  بغية شرح آخر  جماهيرياً,  لمدينة تربسبية اجتماعاً 

الجارية على الساحة الدولية واإلقليمية.
هذا وتحدث في االجتماع كٌل من مزكين الزكين مسؤول لجنة 
العالقات الدبلوماسية تاله سليمان حسين عضو مجلس الحزب 
آفا والساحة  السياسية في روج  التطورات  المدينة عن أهم  في 

الدولية واإلقليمية. 

االتحاد الديمقراطي يعقد ندوة جماهيرية بقرية خرب الديب

بمناسبة قدوم يوم المرأة العالمي في الثامن من شهر آذار، نحن 
كتنظيم المرأة في حزب االتحاد الديمقراطي نحيي كافة النساء 
المرأة  ونهنئ  التحرر,  سبيل  في  والمناضالت  المضطهدات 
قائد  المكافحة في سبيل حريتها وكرامتها, كما نحيي  الكردية 
الثورة الشعبية عبدهللا أوجالن بحلول هذا اليوم التاريخي الذي 
تضافرت فيه إرادة المرأة الحرة المناضلة المحبة للسالم في وجه 
العقلية الذكورية وكوارثها، وتكاتفت هذه اإلرادة لتنَصَب في 
العمل النضالي المشترك من مسيراٍت واعتصاماٍت ومناشداٍت 
وإضراباٍت ومؤتمراٍت للوقوف على حقوق المرأة ومناصفتها 
للرجل في كافة ميادين الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية، 
وكانت للمرأة في روج افا النصيب األوفر للنهوض بالثورة في 
سبيل تحقيق مطالبها في الحرية, وقدمت اآلالف من الشهداء على 
درب تحقيق تلك األهداف وال زالت تقدم, ونتيجة لنضالها هذا 
ستكون لها نصيٌب من الحرية والديمقراطية في األيام القادمة.

 بالطبع نضال المرأة الراهن ناجٌم عن الميراث المتحقق لعقوٍد 
طويلٍة أثر جهود القائد عبدهللا اوجالن العظيمة في تطوير حركة 
أيام  الى  بها  ليصل  كردستان,  افاي  روج  في  المرأة  تحرير 
الثورة الجارية في سوريا بدماء كوادرها أمثال الرفيقات أرين 
وريفان وكوالن وغيرهن اللواتي وقفن وقفةً تاريخية لكل من 

االتحاد  حزب  في  المرأة  كتنظيم  نحن  الحر،  والرجل  المرأة 
حقوقنا  لنيل  الرامية  سياستنا  في  PYDسنمضي  الديمقراطي 
بالحقوق اإلنسانية األساسية لشعبنا في  المشروعة, متمسكاٍت 
ة الشعوب ضمن سوريا المرأة  روج آفا، كما سنعمل من أجل أخوَّ
بكامل حقوقها, وسنكون جزًء من القوى الديمقراطية التي تسعى 
إلى السلم وترسيخ الديمقراطية وأخوة الشعوب في عموم الشرق 
األوسط, وفي مسيرتنا هذه سنبقى ملتزماًت بنهج شهدائنا الذين 

أناروا لنا طريق العزة والكرامة والحريّة.
 مرة أخرى نهنئ كافة النساء بهذه المناسبة وكل عام ونساء 
العالم بألف خير وليكن عيد المرأة عيداً لتصعيد نضالنا وتنظيمنا.

تنظيم المرأة في الـ PYD  تحيي النساء المناضالت والمضطهدات في سبيل التحرر

dewletê avahî vala kir di avahiyê de pereyên 
aydî Sûrî, Emirên Yekbûyî yên Ereb, Rusya 
û Macaristanê hatin dîtin. Vê rastiya li Cizîrê 
nîşan da ku Tirkiye çeteyên girêdayî El Qaîde 
şandine ser Cizîrê û şer kirine. Şêniyên malê 

VAYÊ TÊKILIYA ÇETEYAN Û AKP’Ê ...berdewami

 WESAYÎT TEQANDIN
Di operasyona HSD’ê ya ku piştî êrîşên çeteyan 
ên li ser Girê Spî, di 2’yê adarê de li rojavayê 
Çiyayê Kizwanan û bakurê rojhilatê Reqayê 
daye destpêkirin de derbeyên giran li çeteyan 
hatin xistin û gelek wesayîtên wan hatin teqandin. 
Di encama pevçûnên giran de çeteyên DAIŞ’ê 
ji gundê Mekmenê bi tevahî hatin paqij kirin. 
Di pevçûnan de wesayîteke çeteyan ku hewl 
dida bireve jî, ji aliyê şervanên HSD’ê ve hate 
teqandin.
ÇEK BI DEST XISTIN
Li gorî agahiyên hatin bidestxistin şervanên 
HSD’ê di berdewamiya operasyonê de gundê 
Um Midfeh ê Şedadê û gundê Salihiyê ku ji 3 
gundikan pêk tê û dikeve bakurê Mekmenê jî 
rizgar kirin. Şervanên HSD’ê di encama rizgarki-

rina Mekmenê de gelek çek, cebilxane û alavên 
leşkerî yên çeteyên DAIŞ’ê jî bidestxistin. Di 
encama xebatên lêgerînê de çek û cebilxaneya 
hatiye bidestxistin wiha ne: “Doçkayek 12.5, 2 
çekên BKC û hezar guleyên wê, 3 roketavêjên 
RBG û 15 roketên wê, 9 çekên keleşê, 15 
motosîklêt, wesayîtek, 4 roketavêjên katyoşa, 
8 rextên leşkerî û 20 bombeyên destan.”
 XETA PARASTINÊ
Hêzên HSD’ê yên eniya Serêkaniyê û Hesekê 
ku tevli pêngava ‘Tolhildana ji bo Cûdî û Êlîn’ 
bibûn, li Mekmenê ku bi temamî ji çeteyan hat 
rizgarkirin gihîştin hev. Şervanên HSD’ê bi riz-
garkirina gundê Mekmen re gihiştin dawiya xeta 
pêngavê û xeta parastina Kantona Cizîrê hate 
avakirin.  ANHA

HSD 
TOFANÊ BI SERÊ ÇETEYAN DE TÎNE... ber-

dewamiÛ divê niha vegerîn ser masayê. Ger mafê 
PKK’ê nedînê jî mafê gelê kurd bidinê. Bi 
peymana Sykes-Pîcot Kurdistan parçekirin 
û ev zilma herî mezin bû. Tevî ku zêdeyî 40 
milyonan jî mafê serxwebûnê ji bo wan rewa 
nabînin. Li hemberî vê zilmê mafê kurdan ê 
berxwedanê heye.”
BANGA YEKITIYÊ

diyar kirin ku pereyên aydi dewletên biyani li 
pey xwe hiştine. Şêniyên avahiyê destnîşan kir 
ku ev jî nîşan dide ku çete ji welatên Çeçenis-
tan, Ozbekistan, Turkmenistan û Azerbaycanê 
hatine tevli êrişên Cizîrê bûne. DÎHA

Serokê Komeleya Îslamiya Kurdistanê Elî 
Bapîr wiha dawî li axaftina xwe anî: “Divê 
wekî neteweyekê, li ser hemû parçeyên 
Kurdistanê me bi hev re baştirîn nêrîn û pirs 
hebin. Berjenwendiyên takekesî, demargir û 
tenê xwe hizrîn wisan kir ku KNK li vir neyê 
li darxistin. Diviyabû ku heta niha kongre bi-
hata lidarxistin.” 

MAFÊ BAKUR Ê BIRYARA ÇARENÛSA XWE HEYE’ 
berdewami

مدينة عامودا   PYD الديمقراطي  االتحاد  من حزب  وفدٌ  شارَك 
بعضوية كل من محمد نبي كوتي عضو الهيئة المركزية للحزب 
وماهر شيخي عضو مجلس إدارة الحزب وهيلين شويش مسؤولة 
المرأة, وآخرون في االحتفال المركزي الذي أقيم في مدينة الدرباسية 
بمناسبة يوم المرأة العالمي بتاريخ 2016/3/8, وحضر االحتفال 
اآلالف من الجماهير من مختلف المدن في روج آفا, حيث ألقيت 
دُ عمل المرأة وجهودها ومشاركتها  العديد من الكلمات التي تُمّجِ
الناجحة في مختلف نواحي الحياة, والتضحيات البارزة التي قدمتها 
ومازالت تقدمه ضمن ثورة روج آفا, كما نددوا بممارسات الدولة 
التركية وحلفائها بحق المدنيين العزل من النساء واألطفال في كل 

من الشيخ مقصود وباكوري كردستان.

الـ PYD تشارك في االحتفال المركزي بمناسبة يوم المرأة العالمي في الدرباسية.

عقدت لجنة العالقات الدبلوماسية في حزب االتحاد الديمقراطي 
اجتماعاً  عامودا  بمدينة  الجاري  الشهر  من  الثالث  في   PYD
جماهيرياً في قرية أم الربيع التي يقطنها المكون العربي، وقد 

حضره جمٌع غفيٌر من أهل القرية.
وحضر من جانب الحزب كل من: "عضو الهيئة المركزية للحزب 
الجزيرة  مقاطعة  في  الحزب  مجلس  كوتي، عضو  نبي  محمد 
عامودا  في  الدبلوماسية  العالقات  لجنة  عضوة  شيخي،  ماهر 
ميادة مال نواف، مسؤول خط الشهيد الزكين عزالدين زيري، 
مسؤول خط الشهيد كندال عبدالوهاب زلفو، مسؤول خط الشهيد 
شيخموس  عامودا  مدينة  مسؤول  خليل،  عبدالوهاب  خورشيد 

دقوري وكاميران حسن وأحمد إسماعيل.
حيُث قيََّم خالل االجتماع الرفيقين محمد نبي كوتي وماهر شيخي 

الوضع السياسي في سوريا عموماً وفي روج آفا على وجه 
الخصوص, وتحدثوا عن االنتصارات التي تحققها قوات سوريا 
الديمقراطية نتيجة تكاتف أغلب مكونات المنطقة, كما تم شرح 
لضمان  المفهوم  هذا  تطبيق  وأهمية  الديمقراطية  األمة  مفهوم 

حقوق كافة شعوب منطقة الشرق األوسط.

اجتماع جماهيري في قرية أم الربيع التابعة لمدينة عامودا

عقد اإلداري في ناحية شيه بمقاطعة عفرين وليد دنكل اجتماعين 
منفصلين في قريتي ترميشة وشكتة حضرها العشرات من أهالي 

القريتين.
بدأ االجتماعان بالوقوف دقيقة صمت على أوراح شهداء الحرية، 
ثم شرح دنكل التطورات السياسية األخيرة على ساحة روج آفا 
والعالم, والهجمات الوحشية على الشيخ مقصود من قبل مرتزقة 
جبهة النصرة وأحرار الشام, وصمت المجلس الوطني الكردي 
ENKS الذي كان أفضل من اتهامهم الحاقد والمجحف لوحدات 
حماية الشعب بأنهم يتخذون المدنيين في الشيخ مقصود كدروعٍ 
بشريٍة, كما جاء بيانهم بمثابة تأييٍد وتشجيعٍ على االعتداءات 

والهجمات الالإنسانية.
وفي سياق منفصل عقد اإلداري في ناحية شرا بمقاطعة عفرين 
محمد بيرم اجتماعاً ألهالي قرية ميدانكي حضره العشرات من 

األهالي.
بدأ االجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الحرية، 
ثم تحدث بيرم عن ماهية الهجمات التي تشنها حكومة العدالة 

والتنمية على مقاطعة عفرين، والقصف العنيف على حي الشيخ 
مقصود.

وأكد بيرم أن الشعوب كي تتخلص من العبودية المفروضة عليها 
من قبل األنظمة الشمولية, البد من أن تدفع بدالً من التضحيات 

األمر الذي يحتم عليها التحرر وإحقاق الحقوق.

سلسلة اجتماعات في ترميشة وشتكه وميدانكي  

شيََّع اآلالف من أهالي مدينة ديرك بتاريخ الـ6 من شهر آذار 
الشدادي  مقاومة  في  استشهدوا  شهداء  سبعة  جثامين  الجاري 

وجبل كزوان وشنكال.
هذا وتجمع الكردستانيون أمام المشفى الوطني بالمدينة الستالم 
الجثامين واالنطالق بهم إلى مقبرة الشهيد خبات, حيث بدأت 
المراسيم هناك بعرٍض عسكريٍ قدمته وحدات حماية الشعب 
والمرأة الـ YPG & YPJ, تزامناً مع الوقوف دقيقة صمت 
وحدات  في  القيادية  ألقت  بعدها  الحرية,  شهداء  أرواح  على 
حماية الشعب والمرأة لورين عفرين كلمةً استذكرت فيها مقاومة 
الشهداء الذين استشهدوا في وقٍت سابق في آذار، وتابعت بأن 
والتي  التركية  للرجعية  ضربةً  جاءت  الشدادي  تحرير  حملة 
وأن  سبي,  كري  على  بالهجوم  وكراهيتها  حقدها  عبرت عن 
بأماٍن ماهي  نعيشها  التي  الحياة  فأن  بِنَْفِسْه  نَْفَسهُ  يعيد  التاريخ 
إال بفضل تضحيات شهدائنا, ولن نرضخ ألي تهديٍد سواًء من 
داعش أو حكومة اردوغان، وسنضحي بالغالي والنفيس حتى 
يتم تحرير جميع أراضي كردستان, واختتمت حديثها بالقول: 

"سنجعل من العام 2016 عام حرية القائد آبو"
تالياً ألقى عضو الهيئة المركزية في حزب االتحاد الديمقراطي 
PYD حسن كوجر كلمةً حيا فيها مقاومة جزير والشدادي وشنكال 
وأضاف بأن الدولة التركية التي تُعادي أيَّ وجوٍد كرديٍ على 
جميع الميادين, سواًء إعالمياً أو عسكرياً ويستهدف الديمقراطية 
في روج آفا من خالل استهداف القرى التركمانية والعربية في 
كري سبي, وتعتمد في هذه السياسات على االئتالف السوري 
وداعش وبعض األطراف الكردية المعادية للمشروع الديمقراطي 

في روج آفا.

وتابع كوجر حديثه بالقول: "نرى بأن حسابات الدولة التركية قد 
فشلت في باكوري كردستان فهي لم ولن تتمكن من القضاء على 
إرادة الشعب الكردي, ولهذا ضربت عرض الحائط بسياساتها 

الشوفينية ولم تجني سوى الدمار.
وسط  الثرى  جثامينهم  ثم ورى  الشهداء  وثائق  قُِرأْت  وأخيراً 
هتافات األهالي التي تنادي بالثأر للشهداء والسير على دربهم.

والشهداء هم: 
باور باتمان استشهد في سلوك 2016/3/1
جمعة قوسر استشهد في سلوك 2016/3/1

سردار سرحد استشهد في شدادي 2016/3/3
جهاد كجي استشهد في كري سبي 2016/2/28
بيستون أحمديان استشهد في شنكال 2016/3/4

اراس اقبولوت استشهد في سلوك 2016/3/1
هيلين آمد استشهدت في شدادي 2016/2/25

المركز االعالمي لحزب االتحاد الديمقراطي PYD- ديرك

تشييع جثامين سبعة شهداء إلى مقبرة الشهيد خبات ديرك

تحت شعار "المرأة تقاوم من أجل حريتها" انطلقت مسيرة 
بين  الفاصلة  الحدود  نحو  الدرباسية  مدينة  راجلة من مركز 
المدن:  أبناء  فيها  شارك  كردستان،  وباكوري  آفايي  روج 
"قامشلو، عامودا، الحسكة، سري كانية، درباسية وتل تمر" 
من مختلف التنظيمات واألحزاب ومؤسسات اإلدارة الذاتية 

الديمقراطية النسائية والعامة في روج آفا.
هذا وانطلقت المسيرة من شارع أري في الدرباسية بالشعارات 
التي  والهتافات  كردستان  باكوري  نساء  مقاومة  تحيي  التي 
ناضل  الذي  أوجالن  عبدهللا  الكردستاني  الشعب  قائد  تحيي 
من أجل حرية المرأة، كما رفعت األعالم والرموز الكردية 
وسيفي"  وليلى  "ساكينه  المناضالت  وصور  والنسائية 
روج  في  المناضلة  الكردية  المرأة  دور  إلى  تشير  والفتات 

آفا وباكور. 

وانتهت المسيرة عند الحدود الفاصلة بين روج آفا وباكوري 
الديمقراطي  المجتمع  حركة  باسم  الكلمات  لتلقى  كردستان 
الناطقة  ألقتها  ستار  مؤتمر  باسم  حسين،  حنيفة  ألقتها 
االتحاد  حزب  باسم  وكلمة  سويد،  أفين  ستار  مؤتمر  باسم 
الديمقراطي PYD عضو اللجنة التنفيذية في مجلس المرأة 

بالحزب نسرين طاهر والعديد من الكلمات األخرى.

مسيرة راجلة في الدرباسية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

 PYD زار وفد من مكتب المرأة في حزب االتحاد الديمقراطي
مخيم نوروز في مدينة ديريك لتهنئة النساء اإليزيديات بمناسبة 

الثامن من آذار اليوم العالمي للمرأة.
وضم الوفد الزائر كالً من الرفيقات: " عضوتا اللجنة التنفيذية 
حسن،  وشريفة  حبش  زينب    PYDبالـ المرأة  مجلس  في 
وعضوتا المجلس العام في الحزب بشيرة درويش وليلى آياته".
هذا وتم استقبال الوفد الزائر أحر استقبال من قبل نساء المخيم، 
أرواح  على  صمت  دقيقة  بالوقوف  االستقبال  مراسيم  بدأت 
شهداء حركة حرية كردستان ثم ألقت عضو المجلس العام في 
الحزب بشيرة درويش قالت فيها: "نهدي اليوم العالمي للمرأة 
لقائد الشعب الكردستاني عبد هللا أوجالن وجميع المناضلين في 
جبهات القتال، ونحن كنساء يتوجب علينا أال نضعف أمام اآلالم 

التي نتعرض لها".

النساء  حرية  عن  مسؤوالت  النساء  جميع  أن  درويش  وأكد 
اللواتي وقعن سبايا في يد تنظيم داعش اإلرهابي.

الرفاق  على  والحلوى  الورود  بتوزيع  الزيارة  واختتمت 
وبالشعارات التي تنادي بمقاومة النساء في باكوري كردستان.   

مكتب المرأة في الـPYD يزور مخيم نوروز

في الـ7 من آذار الجاري زار وفد من مكتب المرأة في حزب 
االتحاد الديمقراطي PYD مقر عدة تنظيمات نسائية بمدينة قامشلو.
هذا وزار وفد من مكتب المرأة في الـPYD مقرات كل: "مكتب 
المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية MSD، رابطة المرأة الحرة 

في رو ج آفا، مؤتمر ستار"
ضم الوفد الزائر كالً من: "عضوتا المجلس العام في الحزب بشيرة 
درويش ومنال محمد، عضوتا اللجنة التنفيذية في مجلس المرأة 
بالحزب زينب حبش ونسرين طاهر، عضو مجلس المرأة هيفا 
رفيق، عضو مجلس الحزب في مقاطعة الجزيرة هوبان خباز، 
وأعضاء مجلس الحزب في مدينة قامشلو جاندا محمد ومنيرفا خلو 
ونسرين أحمد، واإلدارية في تنظيم الشبيبة بالحزب هيلين خلو".
وبارك مكتب المرأة في الـ PYD اليوم العالمي للمرأة على جميع 
النساء المناضالت في العالم وعلى وجه الخصوص في روج آفا.
الزي  لبسن  قد  المرأة   مكتب  أعضاء  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
الكردي الفلكوري وقدمن هدايا رمزية للمقرات التي تمت زيارتها.

مكتب المرأة في الـPYD يزور مقرات التنظيمات النسائية بقامشلو

DÊ WEKÎ ZAROKÊN KAWA NE-
WROZÊ PÊŞWAZÎ BIKIN

Hevserokê HDP’ê Selahattîn Demîrtaş di civîna 
têkildarî Newroza bi dirûşma “Em ê li ber xwe 
bidin û qezenc bikin” de wiha axivî: “Newroz 
wekî hêviyeke nû li ber deriyê me ye. Newroz 
destpêka vekirina rêyeke nû ye.”
Hevserokên KCD, HDP, DBP, KJA û HDK’ê 
têkildarî bernameya Newrozê li avahiya KCD’ê 
civîna çapemeniyê pêk anîn. Di civînê de ewil 
Hevseroka KCD’ê Selma Irmak axivî û wiha 
got: “Em dixwazin Newrozê ne bi astengiyan 
lê bi xweşikî pêşwazî bikin. Em ê di 21’ê Adarê 
de li Amedê Newrozê pêşwazî bikin û pîroz 
bikin. Em dixwazin di 22’yê adarê de bi herikin 
Cizîrê. Em dixwazin coşa Amedê bibin Cizîrê. 
Em dixwazin hemû kes biherikin Cizîrê. Em 
dixwazin li Cizîrê bi berxwendana Newrozê 
pêşwazî bikin.”
HÊVIYA NEWROZÊ
Piştî Irmak Hevserokê HDP’ê Selahattîn 
Demîrtaş axivî û anî ziman ku dê Newrozê bi 
coşeke mezin pêşwazî bikin. Demîrtaş da zanîn 
ku ger hikûmetê hemû gel qebûl kiribana dê di 
sala 2016’an de Newroz di nav aştiyê de pêşwazî 
bikira û wiha got: “Partî ji bo hewcehiyên gelan 
berjewendiyên xwe feda dikin. Lê AKP ji bo 

berjewendiyên xwe bi destê dewletê welat ber 
bi tevliheviyê ve bir. Newroz wekî hêviyeke nû 
li ber deriyê me ye. Em Newrozê bi rewşeke şînê 
pêşwazî nakin. Çawa Dehaq li hemberî Kawa 
têk çû wisa pêşwazî bikin. Em ê wekî zarokên 
Kawa pêşwazî bikin. Newroz hêviya vekirina 
rêyekî nû ye. Em ê Newrozê bi dirûşmeya ‘Em ê 
li ber xwe bidin û qezenc bikin’ pêşwazî bikin.”
BERNAMEYA NEWROZÊ
Demîrtaş di berdewama axaftina xwe de wiha 
got: “Ji bo pîrozbahiyên Newrozê serlêdanên 
me yên destûrê çêbûn. Heta niha em rastî tu 
pirsgirêkan nehatin. Em li bendê ne ku walîtî û 
hikûmet li hemberî qadên pîrozkirinê baldar nêz 
bibe. Divê gelê me bi hêzeke mezin Newrozê 
pêşwazî bike. Em ê îsal li hemberî hovîtiya 
li Cizîr û Silopiyê di 22’yê adarê de li Cizîrê 
bin. Bernameya Newrozê dê di 17’ê adarê de 
dest pê bike û di 22’yê adarê de bi dawî bibe. 
Bernameya her bajar û navçeyê di nav 2 rojan 
de ne pêkan e bê amadekirin. Belavbûna wê ji 
bo me jî hêsan e. Ji Ewropa û gelek cihên din 
mêvan hatin vexwendin. Ji Rojava û Rojhilat 
partiyên siyasî hatin vexwendin. Em dixwazin 
hemû dostên me bên.” 

KALÊ 90 SALÎ DEV JI MALA

Haci Sekmez ê 90 salî, yek ji şahidên êrîş û 
berxwedana li Cizîrê ye, tevî ku top li mala wî 
ket jî wî bajarê xwe neterikand.
Extiyarê ku piştî hevsera wî jiyana xwe ji dest da 
bi tenê ma, komkujiya li wan hat kirin bi vî rengî 
vegot: “Leşker û polîsan li ku derê didîtin zindi-
yek heye, bi tang û topan êrîş dikirin. Ceyran û 
av li ser me birîn, lê li mala min çira hebû. Min 
ava xwe ji bîra li hewşê derdixist. Bi mehan min 
li malê nanê tisî şil dikir û dixwar. Nikarîbûm 
biçim destşoya ku li hewşê bû.”
Sekmez da xuyakirin ku di roja 35’an a qe-

dexeya derketina derve de anonsa, wê çekên 
kîmyewî bi kar bînin hatiye kirin, tevî vê yekê 
jî wî Cizîr neterikandiye û axaftina xwe wiha bi 
dawî kir: “Piştî 90 salan, ez ê çawa karibim ji vê 
axê derkevim? Wan çekên kîmyewî biavêtina 
ser min jî, ji bilî hewşa xwe ez dernediketim 
derve. Zindî hemû dikuştin. Niha banê xaniyê 
min nîne, lê ev ax a me ye. Me bikujin jî em 
ê xaka xwe neterikînin. Gelo Xwedê wê van 
tiştên bi serê me de kirine, qebûl bike? Min di 
emrê xwe de texmîn nedikir ku komkujiyeke bi 
vî rengî were serê me.” 

MEDYAYA ALMAN JI BER BA-
ZARA BI AKP’Ê RE BÊZAR E

Migrants break the police blockade to enter 
into Macedonia from Greece, on the border line 
between the two countries, near the southern 
Macedonia's town of Gevgelija, on Saturday, 
Aug. 2015 ,22. About 39,000 people, mostly 
Syrian migrants, have been registered as passing 
through Macedonia in the past month, twice 
as many as the month before. They previously 
encountered little resistance at the border, but 
the recent influx has overwhelmed Macedonian 
authorities who this week declared a state of 
emergency and stopped many from crossing. 
)AP Photo/Vlatko Perkovski(
Bazara Yekîtiya Ewropayê )YE( bi taybetî 
Almanya ya ji bo çareseriya pirsgirêka penaberan 
bi hikûmeta AKP’ê re tê kirin, rastî nerazîbûna 
medya Alman tê.
Bazara Yekîtiya Ewropayê )YE( bi taybetî 
Almanya ya ji bo çareseriya pirsgirêka 
penaberan bi hikûmeta AKP’ê re tê kirin, rastî 
nerazîbûna medya Alman Hat. Di şîroveyên li 
hin rojnameyên neteweyî û xwecihî de wiha hat 
gotin: “Tirkiye ji şerê li Sûriyeyê sûdê werdigire’ 
û hevkariya bi AKP’ê re tê kirin, tê rexnekirin.”
BO TIRKIYE DIYARÎ

Di şîroveyek li rojnameya rastgir Die Welt de hat 
ragihandin ku Tirkiye bi saya krîza penaberan wê 
hem pereyan ji Neteweyên Yekbûyî û Yekîtiya 
Ewropayê werbigire, hem jî muzakereyên bi 
Yekîtiya Ewropayê re ji nû ve têxe rojevê û ji 
bo ku serbestiya vîzeyê werbigire jî avantaj bi 
dest xistiye û nûçeyê wiha berdewam kir: “Eger 
bi vî rengî dewam bike, şerê li Sûriyeyê wê ji 
bo Enqereyê bibe diyariyek.”
Rojnameya Tagesspiegel jî di şîroveya xwe de 
bal kişand ser şaşîtiya vê bazarê ku di berdêla her 
penaberekî ji Yewnanistanê bê dersînorkirin de 
penaberek ji Tirkiyeyê bê wergirtin û di şîroveyê 
de hat gotin: “Ev nêrîn, rê li ber hesteke baş 
venake.”
 PIRSGIRÊK CUDA YE
Ji rojnameyên sereke yên aboriyê yên welat 
Handelsblatt  jî destnîşan kir ku şaş e pirsgirêka 
penaberan bi mîlyaran euroyî were çareserkirin û 
di şîroveyê de wiha hat ragihandin, rewşa aboriyê 
ya parzemîna Ewropayê wê bala mirovan 
demeke dirêj bikişîne ser xwe û pirsgirêk bi 
alîkariya siyasî û malî ya ku welatên penaber 
jê tên jî dikare bê çareserkirin.” 

Berdevka Nûnerê Taybet ê Neteweyên Yekbûyî 
)NY( Staffan de Mîstûra da xuyakirin ku 
danûstendinên li Cenevreyê yên li ser rewşa 
Sûriyeyê, wê herî dereng di 14’ê adarê de dest 
pê bikin
Nûnerê Taybet ê Neteweyên Yekbûyî yê ji bo 
Sûriyeyê hatiye erkdarkirin Staffan de Mîstûra 
di daxuyaniyeke xwe ya beriya niha de gotibû ku 
muzakere wê di 9’ê adarê de dest pê bikin.
Lê belê hem şandeya mûxalefetê, hem jî şandeya 
rejîma Şamê dan xuyakirin ku ew dikarin dawi-
ya hefteyê xwe bigihînin Cenevreyê. Berdevka 
Mîstûra Jessy Chahîne jî diyar kir ku Nûnerê Tay-
bet ê NY’yê û ekîba wî amade ne ku roja Çarşemê 
hemû beşdaran pêşwazî bikin û pêş civînan li dar 
bixin. Her wiha berdevk aşkera kir ku Nûnerê 
NY’ê yê Taybet wê herî dereng di 14’ê adarê de 
dest bi hevdîtinan bike.
ÇARESERIYÊ NAXWAZIN
Çavkaniyek nêzî şandeya Şamê jî da zanîn ku 
Neteweyên Yekbûyî ji bo 14’ê adarê nameyek 
vexwendinê gihandiye wan û Rejîma Şamê jî 
piştrast kir ku ew ê tevli danûstendinan bibe. Lê 
Komîteya Muzakereyê ya Bilind a ku meha kanûnê 
li Riyadê ava bû, hînê piştrast nekir ku wê tevli 
hevdîtinan bibe yan na. Tê payîn ku komîte heta 

dawiya hefteyê biryara xwe aşkera bike.
Her wiha ev komîteya mijara gotinê bi komên 
mîna El Nûsra û DAIŞ’ê yên li dijî mirovahiyê 
sûc dikin re hevkariyê dike. Tirkiye û Erebista-
na Siûdî jî destekdar û fînansorên bingehîn ên 
Komîteya Muzakereya Bilind in. Koordînatorê vê 
pêkhateya ku wek muxalefetê tê pêşkêşkirin Rîad 
Hîcab jî diyar kir ku ew li dijî sîstemeke federatîf 
ji bo Sûriyeyê ne.
REWŞA KURDAN
Hêjayî gotinê ye ku nehat hînbûn kurd ji bo 
civînê hatine vexwendin an na. Tûra destpêkê ya 
hevdîtinan di meha sibatê de dest pê kiribû û ji 
ber nelihevkirinê, di demeke kurt de bi dawî bûbû.
Piştî tûra destpêkê di bin çavdêriya DYA û Rûsyayê 
de di 27’ê sibatê de agirbest hat îlankirin.
Tevî ku ev agirbest bi dehan caran hatiye binpêkirin 
jî dewam dike. 

DÊ REWŞA SÛRIYEYÊ BÊ NIQAŞKIRIN
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الخالدون

Hemû kirinên dewleta tirk ên li Kurdistanê nîşan didin ku ew hêzêke 
mêtinger a tevkujera çandî ye. Rojnameya Ozgur Gundemê bi sûrmanşet 
a ‘Zarokên winda yên Sûrê’ xwestiye zarokên winda yên Dêrsimê bîne 
bîra me. Mîna li Dêrsimê niha li Sûrê zarok ji hembêza dayikên wan tên 
derxisktin û wan diavêjin nav diranê çerxa bi şaftinê. Di dema berxwedana 
destanî ya Sûrê de ji ber ku li Sûrê man zarok ji malbatan tên stantdin û 
wan ceza dikin. Malbatên di nav têkoşînê de cih digirin û hemû kurd bi 
şêwazekî vekirî tên tehdît kirin. Tê xwestin ku di ser zarokan û malbatan 
re polîtîkayên tevkujer, tunekirin û înkarê bidin meşandin û li tevahiya 
Kurdistanê belav bikin.
Li Kurdistanê zêdebûna dibistanên şevborî ne ji bo perwerdekirina zaro-
kan, ji bo bişaftina wan û gihandina asta ku xiyanetê li rastiya xwe bikin 
e. Dibistanên Şevborî li Kurdistanê rola xencera xiyanetê lîstine. Niha jî 
bi heman mabestê zarokên kurd ji malbatan tên standin û wan li stargehên 
dewletê bi cih dikin. Ên radestî stargehên deweletê tên kirin êdî ne zarokên 
kurda ne. Tu girêdana wan bi civaka wan re namîne. Êdî dibine amûrê ci-
vaka dewletê. Mîna tê zanîn mirov bi civakên xwe hene. Lewre ev zarok 
jî mîna Yenîçeriyan )leşkerên dewşîrme yên Osmanî( wê wan vergerînîn 
robotên ku li diji gelê wan didin şerkirin.
Ji hembêza dayika wan girtina zarokan parçeyek ji Plana Master a Da-
vutoglu aşkera kiribû ye. Her çiqas hin xalên Plana Masterê ji raya giştî 
re hatibin aşkerakirin jî pêwistî bi aşkera kirin û ragihandina hin xalan jî 
nedîtin. Girtina zarokan û radestkirina stargehên dewletê jî yek ji van xala 
ye. Gotinên ku ew ê li Kurdistanê ji bo her malbatê şêwirmendekî civakî 
diyar bikin jî encama vê polîtîkaya tevkujer a mêtînger e. Jixwe dibêjin li 
bajaran ew ê qaraqol, baregehan ava bikin û bi vê yekê kolanan kontrol 
bikin. Ji her alî ve polîtîkayeke tam a mêtinger û dagirker dimeşîne. Ji bo 
vê rewşê belav û kûr bikin her rê û rêbazê diceribînin. Ên ku van kirinan 
dibinîn û hêj jî di mijara polîtîkayên tevkujiyê yên AKP’ê de îkna nebûbin, 
ev an mirovên serê xwe xistine bin qûmê ne, yan jî xayin in! Di rastiyê de 
her kesê di rewşa heyî de hevkariyê bi AKP’ê re dike di asta xayinan de ye. 
Di nav kurdan de mîna baskê 5’emîn yê mêtingeriya tevkujer dixebitin. Ji 
ber ku hikûmeta AKP’ê êdî pêwistî veşartina kirinên tevkujeriyê nabîne û 
vekirî van pêk tîne.
Berxwedana xwerêveberiyê hemû rûpoşên desilatdariya AKP’ê anîn xwar. 
Derkete holê ku ev 13 sal in li dijî kurdan şerê taybet dimeşîne. Hevkariyên 
ku niha hene jî têrê dikin bê dîtin ka AKP hêzeke çawa ya dijminê gelê 
kurd e. Ji van hevkariyan zelaltir dijminatiya kurd heye gelo?
Çima zarokên kurdan dibin radestî stargehên dewletê dikin? Bersiva vê 
pirsê zelal e: Ji bo nifşên ji welat û miletê xwe re bi feyde bin! Wate û ter-
cumeya vê yekê ya li Tirkiyeyê ew e ku kurdîtiya xwe înkar bikin û bibin 
tirk. Yanî bûyina miletekî bi tenê ku hemû cudahî ji holê hatin rakirin. Ji 
xwe bilêvkirina Kurdistan ji bo parlementeran jî sûc e. Li parlemenê vekirî 
dibêjin cihekî wisa tune ye û nîşan didin ka xwedî têgihiştineke mêtînger 
û înkarê ne. Kurdistan; cihê ku gelek lê dijî, yanî welat e. Gelekî ku welatê 
wî tune be nasnameya wî jî tune ye. Dewlet cuda, welat cuda ye. Têgîna 
Kurdistanê nayê wateya dewletê. Kurdistan di bingehê de ne têgîneke 
siyasî ye, têgîneke civaknasî/sosyolojîk e. Osmaniyan, Îranê û dewletên 
din jî cihê ku kurd lê dijîn mîna Kurdistan pênase dikin. Ê cara yekemîn 
têgîna Kurdistan bikar aniye Şahê Dewleta Selçûkî ya Mezin Melîkşah e. 
Lê belê li Tirkiyeyê înkarvaniyeke wisa heye, dema li parlemenê peyva 
Kurdistan tê bilêvkirin parlementerek an wezîrek radibe ber xwe û bersiva 
cihekî wisa tune ye dide.
Mîna sûc dîtina beşdarbûna merasîma cenazeyê ciwanên kurd ên di şer 
de tên qetilkirin, xerakirina şehîdgehan, şewitandina cenazeyên ciwan û 
welatparêzên kurd, meşandina kampanyaya lîncê ya li dijî parlementera 
Wanê ya HDP’ê Tugba Hezer bi tevahî encamên polîtîkayên tevkujeriyê 
ne. Her tiştê têkildarî kurdan an tune tên hesibandin an jî mîna hinceta sûc 
tên dîtin. Ev rewş nîşan dide ku kurd di nav têkoşîna hebûn û tunebûnê 
dene.
Ji kurdekî ku nasnameya xwe înkar nake heta bi kurdekî ku bi dengê gelê 
xwe derbasî parlemena Tirkiyeyê bibe zexta tevkujiya çandî li ser herkesî 
tê meşandin. Rûxandin û şewitandina taxan, dest danîna ser zarokên ji nav 
xirabeyan derdikevin bi tevahî êrîşeke tevkujiyê ye.
Ji ber vê yekê divê li dijî dayina zarokan a ji bo sitargehên dewletê jî 
lînçkirin û daxwaza ji parlemenê avêtina Tugba Hezer nerazîbûn were 
nîşandan. Kirin û polîtîkayên bi vî rengî bi tu awayî divê neyên qebûl 
kirin. Deshilatdariya AKP’ê gav bi gav dixwaze gelê kurd bixê rewşe-
ke ku nikaribe li dijî van kirinan derkeve û bi rengî teslîm bigire. Lewre 
nerazîbûna were nîşandan divê di vê çerçoveyê de be.

ZAROKÊN 
WINDA YÊN 

SÛRÊ!

 من أجل أن يصل شعب عانى آالف
حريته إلى  واالضطهاد  الظلم  من   السنين 
 يتطلب التضحية والفداء بكل ما يملك وفي جميع
 الظروف، فكلما زادت التضحية والفداء اقتربت
 ساعة الخالص وزادت المكتسبات، ويأتي الشهيد
 رامان ابن العائلة الوطنية على رأس ممن أدركوا
 هذا الجانب رغم صغر سنه؛ فكان من الطالب
ومدرساته, مدرسيه  بشهادة  دراسياً   المتفوقين 
 فأثناء مراسيمه تحدثت معلمته وقالت بينما كنت
وسألته رامان  الشهيد  إلى  وصلت  طالبي   أقيّم 
قائالً: أجابني  المستقبل  في  تكون  أن  تّود   ماذا 
الحرية أجل  من  ثورياً  مناضالً  أكون  أن   »أود 
أنت رامان  له  وقلُت  تعجبُت   والديمقراطية«؛ 
 من الطالب األذكياء )المتفوقين( تقول هذا بينما
يودون درجة  منك  األقل  من زمالئك   اآلخرون 
 أن يكونوا أطباء ومهندسين أو محاميين لم أفهم
فأجابني ثورياً,  تّود أن تكون مناضالً  لماذا   هذا 
 وهو يبتسم معلمتي كل من يتعب ولو بشكٍل بسيط
 يستطيع أن يكون كما يقول ولكن اليستطيع كل
 إنسان أن يكون مناضالً ثورياً, فهذا دليٌل واضٌح
رغم عقله  ورجاحة  وتفٌوقه  نبوغِه  مدى   على 
 صغر سنه, وكانت للبيئة التي نشئ فيها أثٌر كبيٌر
 على هذا النبوغ والتفوق, وَطبَعَها بطابعٍ خاٍص,
 وما آلت إليه األمور في سوريا ركائز هامة في
 تلوين شخصيته وتعيين منهجه في الحياة, حيث
 ترعرع في أحضان الرفاق القادمين إلى عائلته,
 لذا لم يبدي الشهيد رامان أيَّ قلٍق بمعرفة ما إذا
َ واثقا كان  ألنه  رفاق,  أو  أٌب  أو  أٌم  بحياته   كان 
 من محبتهم له تماماً, بل كان يحاول أن يخترع
من ويجذب  االنتباه,  مصدر  يكون  كي   األشياء 
 حوله إليه ليرسم االبتسامة دوماً على شفاهم حيث
 عاش مبتسماً واستشهد مبتسماً, وكان يمرح مع
لآلخرين, ومحبٍة  جذٍب  وكان مصدر   أصدقائه, 
أو الكلل  يعرف  ال  نشيطاً  اإلرادة,  قوي   صلباً 

.الملل
 كما كان أكبر من عمره فلو جلست معه وناقشته
الكبار يجاري   – سنه  صغر  رغم   –  لوجدته 
عن السؤال  كثير  كان  كما  وآرائه,  أفكاره   في 
فقط على ليس  فترك بصمته  والمالحم,   التاريخ 
 اإلنسان بل تعدى ليؤثر على الطير حيث ودعته
 حمامتاه إلى مثواه األخير أمام مرأى اآلالف من
هذا خلق  كيف  السؤال:  يفرض  وهنا   المّشيعين 
تجثم وأن  تودعه  بأن  حماماته  لدى   اإلحساس 
الربط من  قدٍر  أيُّ  بريشها  وتنتف  نعشه   على 
بين واإلنسان  الطير  بين  هذين؟  بين   واألحكام 
يستطيع أبكم ال  بين جسد طير   الروح والجسد، 
 التعبير عن عواطفه ومشاعره وجسد شهيٍد حّي
 جسَّدَ باستشهاده إيمان اإلنسان بقضيته ومجتمعه

.وأرضه وشعبه
على أثرت  وكما  تركت  ما  على  يدل   فأسمك 
 عقولنا ولبيت نداء الوطن والمجتمع، يا عظيمنا
 يا شهيد رامان لك ولمعظم شهداء الحرية تنحني
 هاماتنا تكريماّ وتبجيالّ واحتراماّ وقداسة لكم أيها

.الشهداء
 مرحى وألف مرحى لوالديك وخاصة ألمك التي
 أنجبت عظيماّ وخلفت أسطورة عظيمة، أسطورة
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حلمي كان في الثورة 
والنضال 

Di nav sar û 
seqema Roj-
hilata Navîn 
de, jinên kurd 
mîna çîçekên 
berfînan sere 

xwe hildidin. Çawa berfîn tevî hemû nazikbûn 
û bedewbûna xwe berfê diqelişîne û mizgîniya 
biharê dide. Jinên kurd jî bi têkoşîna xwe ya li 
hemberî pergala baviksalariyê ku mîna kabûseke 
bi hezar salan xwe berdaye ser dile civakê, 
mizgîniya jiyaneke nuh didin mirovahiyê. Goti-
nek heye dibêje” te xezîne li ku wenda kiribe, li 
wir lêbigere”. Ev yek ji bo jinan jî derbsdar e. Li 
ser vê axê cara yekê jin hate kole kirin, hate xis-
tin û ji jiyanê hate avêtin. Her weha  cara yekê,li 
ser vê axê xwedavend hatin kuştin û şûna wan 
xwedayên şer  û xerabiyê bûn desthilatdar. Lew-
ma îro jin; ciyê ku azadiya xwe lê wenda kirine,  
li heman ciyî azadiya xwe diafrînin. Ger îro axa 
Mezepotamiya bûye meydana şerekî dijwar, di 
nav bera jinan û pergala desthilatiya mêr de, bê 
guman jêdera xwe ji veya digre. Jinên kurd îro ne 
tenê bi navê xwe, binavê hemû jinên ku li himber 
pergala deshilatiya mêr li ber xwe dane, têkoşîna 
azadiyê didin.
Carna hin kes û hêz dipirsin; gelo jinên kurd vê 
cesarete ji ku tînin? Bêguman ji dîroka xweda-
wendan ku heta nuha mîna bihuştê di hişmendi-
ya mirovahiyê de neqiş bûye, ji zanista azadiyê 
ku bi xwîna  hezaran jin hatiye avdan û ji eşqa 
azadiyê ya ku pê bawer in tê.  Jinên kurd isbat 
kirin ku ger jinek  xwebûnê biafirîne, xwe ji hemû 
kevneşopiyê rizgar bike, ji pergala desthilatiya 
mêr qut bibe û xwe bi felsefa azadiyê birêse, ti 

Îro li Kurdistanê têkoşîna 
çarenûsa kurdan tê di-
yarkirin. Şoreş tê wate-
ya; dîroka lezkirî. Dîsa 
dîrokeke ku bi lez dimeşe 
û pêş ve diçe.
Di hemû şoreşên cîhanê 
de kêliyên şoreşê awarte 
ne ango derasayî ne. Li 
Kurdistanê, ji ber ku rew-

şa Kurdistanê bi xwe awarte 
ye, demên şoreşê her tim awarte bûn û her tim dê  
awarte bin.
Em berê xwe bidinê, ji bo vê rastiyê demên Şo-
reşa Kurdistanê jî her tim bi gotina awarte hatiye 
bilêvkirin. Lê ji bo roja îro ciyawaziya vê gotina 
awarte heye. Çiye ev ciyawazî?
Di hundirê Şoreşa Kurdistanê de kêliyên pir 
girîng hebûn. Di milê taktîkî, rojevî, pêşveçûnî û 
bi taybetî jî bi van sedeman ve girêdayî ev rewş 
her tim awarte bû. Heta li ber van rastiyan kesên 
ku di hundirê şoreşê de dijîn jî bi awarte jiyane. 
Ev kêliyên niha jî wiha derbas bûye. Dijminan 
her tim bi van nêzîkatiyan xwestine ku şoreşge-
ran tasfiye bikin û bidin aliyekî. Ev yek bi tena 
serê xwe ji bo jiyana awarte, bes e. Lê bi rastî 
jî îro rewş ne bi tenê awarte ye. Rewşa heyî ev 
yek derbas kiriye. Rewşa ku îro kurd li Rojhilata 
Navîn tê de dijîn, rewşa çarenûsa xwe diyarkirinê 
ye. Ango dem ew dem e ku kurd çarenûsa xwe 
bigirin destên xwe.
Pêşveçûnên li Rojava, Başûr û yên li Bakur tên 
jiyîn, nîşaneya zêdebûna rewşa awarte ne. Ev 

BIHARA 
JINÊN KURD!

Zaxo Zagros

hêz nikare wê têk bibe. Jineke wiha, panzehîra hemû 
rengên koletî û deshilatiyê ye. Di rastiya Rojava û 
Bakurê Kurdistanê de mirov vê rastiyê pir baş kare 
bibîne. Asta polîtîk û bîrdozî ya jinên kurd dihêle 
ku civaka kurd li himberî hemû zor û zehmetiyan 
serî netewîne û li ber xwe bide. Zindîbûna civa-
ka kurd,serkeftinên siyasî û leşkerî, tekez bi şoreşa 
jinê ve girêdayî ye. Girêdana jinê bi axê, bi welat, 
bi rûmetên netewî, bi jiyana azad, hiştiye ku civaka 
kurd hebûna xwe li ser hemû cîhanê ferz bike. Hêjayî 
gotinê ye ku, ger bihara kurdî mîna bihara ereb, tirk û 
farisî têk neçûbe. Sedema bingehîn; serkeftina bihara 
jinên kurd e. Hebûna jinên kurd di hemû qadên jiyanê  
û têkoşînê de, tevna civakî xurt dike. Ji ber hebûna 
vîna jinê, tê wata hebûna azadî, demokrasî, exlaq û 
wekhevî di wê civakê de. Ev jî  hêza berxwedana ci-
vakan li himber ba û bahozên siyasî xurt dike. Bê gu-
man wek civaka kurd û jinên kurd em deyndarê Rêber 
APO ne. Ger îro civaka kurd pêvajoyeke ronesansê 
dijî û pêşengiya hemû herêmê dike; ev, teqez bi felse-
feya jiyana azad a ku Rêber APO ev 40 sal e têkoşîna 
wê dide ve girêdayî ye. Hêjayî gotinê ye ku bi is-
rar û inadeke mezin Rêber APO me ji me rizgar kir. 
Jinên kurd; ji koletiyê, bêçaretiyê, tirsê,  bêhêziyê, 
kevneşopiyê rizgar kir. Mêrê kurd jî; ji desthilati-
ya sexte, têgeha namûsê ya vala, zayendpersetiyê û 
mêrtiya klasik rizgar kir. Ger îro kurd bûne hêzeke 
stratejîk di herêmê de, teqez bi têkçûna ev girêka kor 
a malbata kurd ve girêdayî ye. Mifteya şoreşa civakî, 
şoreşa jinê, şoreşa siyasî û çandî ya ku îro kurd pêş 
dixin heye. Li ser vê bingehê mirov kare bibêje ku 
çawa jinên mezepotamiya şoreşa çandinî û şoreşa 
gund diyarî tevahî mirovahiyê kirin,  careke din li ser 
vê axê şoreşa civaka nuh diyarî tevahiya mirovahiyê 
dikin. Bihara jinên kurd jî mizgîna vê yekê ye.

REWŞA ŞOREŞGERÎ

Qasim Engîn

xala yekemîn e. Ya duyemîn jî kurd êdî kurdên 
berê nînin. Kurd, bi taybetî piştî pêvajoya Kobanê 
û şûnde, rewşeke din dijîn. Ev jî êdî Kurdistana ku 
bi peymana Skyes-Pîcotê hatibû dabeşkirin, fer-
miyeta wê nemaye û şertên niha jî ne wekî şertên 
wê demê ne. Bi zimanekî din, êdî Skyes-Pîcot têk 
çûye. Bi têkçûna Skyes-Pîcotê jî Qahîre têk çûye. 
Heta Peymana Lozan û Peymana Enqereyê ya ku di 
navbera Îngilistan û Komara Tirkiyeyê de di dîroka 
5’ê hezîrana 1926’an de hatibû   morkirin, têk diçe.
Em ji bîr nekin ku bi têkçûna Peymana Enqereyê, 
statukoya beriya sedsalî jî têk diçe. Bi zimanekî 
din, ew rewşa ku hişt kurd bên înkar û îmhakirin 
jî êdî derbas dibe. Rewşa ku em dibêjin rewşa nû 
jî ev e. Dema ku em pirsa; ‘’çima îro êrîşên wiha 
mezin û hovane ji aliyê dewleta tirk ango AKP û 
Erdogan ve li ser kurdan tên meşandin?’’dikin, ber-
siva ku em digirin jî ev  rastî ye.
A sêyemîn jî bi rewşa guherîna statukoya kurdan 
ve, êdî ji her milî ve peywwendî bi tevgerên kur-
dan û bi gelê kurd ve pêş dikevin. Heta em dikarin 
bêjîn ku di dîroka kurdan de tu carî peywendiyên çi 
navdewletî û çi jî bi gelan re, bi vî awayî bi kurdan 
re pêş neketine.
Xala çaremîn jî cara ewil e ku tevgerên kurdan û 
tevgerên hêzên tirk û yên gelê herêmê bi vî awayî 
tên li gel hev. Yek jî ev jî pir girîng e; hêzên ku bi 
dewletê re ne, tu carî wiha êrîşkar nebûne. Di asta 
jor de hovîtî kirin, bê exlaq û bê pîvan êrîş kirin û 
ev jî nîşaneya têkçûyînê ye.
Bi gotineke din; dem tam jî dema rewşa şoreşgerî 
ye. Divê em ji bîr nekin ku demên şoreşgerî jî her 
tim nakevin destên gelan.

CEMÎL BAYIK

إلى  تركيا  "توجهت  قائالً:  كرو  وأضاف 
عمالئها في جنوبي كردستان وخاصة الحزب 
وجه  بدوره  الذي  الكردستاني,  الديمقراطي 
األجندات  لتنفيذ  الكردي  الوطني  المجلس 
في  الكردي  الشعب  إرادة  ومحاربة  التركية 
روج آفا، وبكل السبل بدأ حرباً إعالمية وسياسيةً 
وصوالً إلى محاربة اللغة الكردية، وذلك ألجل 
إفشال اإلدارة الذاتية التي استطاعت أن تقدم 

النموذج األفضل لحل األزمة السورية.
بدون تمثيٍل حقيقيٍ للشعب السوري لن تنجح 

المؤتمرات
وأشار كرو أن المحاوالت الجارية لحل األزمة 
من خالل الحوارات والمؤتمرات التي عقدها 
الفشل  مصيرها  ستكون  واألخر  الحين  بين 
الحتمي, إن تمت دون تمثيل شعوب المنطقة 
أطياٍف  ذات  فسوريا  إدارتها،  واالبتعاد عن 
أن  الجميع  وعلى  مختلفة  ومذاهَب  متعددةٍ 
والمؤتمرات  الحوارات  هذه  ضمن  يكونوا 

وعدم إقصاء أي طرف مهما كان صغيراً.
حزبنا أفشَل المؤامرات التركية

تُحارُب  اردوغان  وحكومة  التركية  الدولة 
الكردي  للشعب  والديمقراطية  الحرية  إرادة 

وعندما  كردستان,  أجزاء  من  جزٍء  كل  في 
بدأ الِحراك الشعبي في سوريا كانت تتربص 
وتراقب األحداث في روج آفا عن كثب, وأعدت 
لالنقضاض على  والدسائس  المؤامرات  من 
روج آفا ومنع شعبه من تحقيق أيَّ مكاسَب 
الواقع، فعمل على جبهاٍت عدة  على أرض 
سياسية وعسكرية من الداخل والخارج والغايةُ 

واحدةٌ كسُر إرادة الكرد.
ومع االنتصارات التي حققها شعبنا لم يبقى لدى 
الدولة التركية سوى إعالن الحرب المفتوحة 
على الشعب الكردي في كل من باكور كردستان 
المجازر  بارتكاب  وبدأت  معاً,  آفا  وروج 
ووصل بها األمر إلى قصف المناطق الكردية 
في روج آفا ومواقع قوات سورية الديمقراطية, 
والتي يؤكد العالم كله دعمه ومساندته لها، ولقد 
االرهابية  التنظيمات  تدعم  إنها  تركيا  أثبتت 
وتقف إلى جانبها، وعلى القوى الديمقراطية 
في كِل مكاٍن من العالم التحرك من أجل وضع 
نصرة  على  والعمل  وجرائمها,  لحربها  حٍد 
الشعب الكردي الذي يُناضُل من أجل حريته 
شعوب  جميع  حرية  خاللهم  ومن  وكرامته 

الشرق األوسط. 

كرو: اردوغان يحارب إرادة الحرية والديمقراطية
  للشعب الكردي... التتمة 

بعض  كانت  )جنيف3(  نتيجة  أن  يونس  وأكد 
التوافقات الدولية, ونتيجة تعمق األزمة والتي 
مع  الصراع  أقطاب  سيطرة  تخرج عن  بدأت 
ازدياد نفوذ الجماعات اإلرهابية كداعش والنصرة 
وأحرار الشام وغيرهم من الجماعات المتشددة، 
واستطرد يونس حديثه بالقول: "وما جرى في 
مباحثات )جنيف3( في جولتها األولى حيث كان 
الجميع مدعو لالجتماع باستثناء الشعب السوري 
وممثليه الحقيقيين, وخاصةً عدم مشاركة الكرد 
في  والسعودية ومرتزقتها  تركيا  فيه ومحاولة 
االئتالف إلقصاء الكرد مرة أخرى, إال أنه وكما 
أكدنا مراراً بأن األزمة السورية ال يمكن حلها 
دون حل القضية الكردية, وال يمكن حل األزمة 
في الشرق األوسط لطالما بقيت القضية الكردية 
بدون حل, لذلك ُوِلدَ )جنيف3( ميتاً وتم تأجيله 
على أن يستأنف في العاشر من هذا الشهر مرة 

أخرى".
وأفاد يونس أن تركيا وحلفائها تحاوالن عرقلة 
تركيا  كون  المباحثات,  في  دعوتنا ومشاركتنا 
وحلفائها ال يريدون إنهاء الصراع المسلح في 

سوريا, ويخشون كثيراً من دمقرطة سوريا بعد 
الديمقراطية  الذاتية  أن أصبح مشروع اإلدارة 
سوريا  مجلس  تشكيل  بعد  وخاصةً  قوةً,  أكثر 
الديمقراطي وقوات سوريا الديمقراطية، لذلك 
لن يجلب )جنيف3( أيَّ حٍل دون مشاركة القوة 
الحقيقية الموجودة على أرض الواقع, والوحيدة 
في  الديمقراطي  للتحول  مشروعاً  تملك  التي 
سوريا تضمن جميع حقوق الشعب السوري".

هَ يونس أن سبب هذه األزمات في المنطقة  ونَوَّ
هي هذه األنظمة المستبدة القوموية التي كانت 
تحكم وتستبد شعوبها من مركٍز واحد, لذلك ال 
يمكن حل هذه األزمة إال من خالل إقامة نظاٍم 
ديمقراطيٍ من خالل سوريا ال مركزية اتحادية 
على أساس فيدرالية ديمقراطية, كما أن مشروع 
الرجعية  القوى  تدعي  كما  يعني  ال  الفيدرالية 
والشوفينية تقسيم سوريا, بل العكس سوف تزيد 
سوريا قوةً وتقدماً وتطوراً وال يمكن الرجوع إلى 
نظام مركزي كان سبب في كل هذه األزمات 
التي تعيشها المنطقة عامة وسوريا خصوصاً".

يونس: الفيدرالية ستزيد سوريا
قوةً وتقدماً ... التتمة 

واستطرد هاشم بحديثه: "التدخل التركي السافر 
ضد أبناء شعبنا في مقاطعة عفرين وما تقوم به 
حكومة AKP من قصٍف لمواقع قوات سوريا 

الديمقراطية, حيث تُحاوُل بذلك النيل من الشعب 
الكردي ومن إرادته الحرة.

وأنهى شنكين هاشم اإلداري في شبيبة حزب 

االتحاد الديمقراطي PYD بديريك حديثه بالقول: 
حتى  وسنناضل  مشروعٍ  حٍق  أصحاُب  "نحُن 
الديمقراطية في سوريا والشرق  ترسيخ األمة 

مختلف  مساعي  رغم  برمته,  والعالم  األوسط 
الدول واألطراف تثبيط عزيمتنا والحيلولة دون 

تطبيقنا لمشاريعنا الديمقراطية". 

هاشم: نحُن أصحاُب حٍق مشروعٍ وسنناضل حتى ترسيخ األمة الديمقراطية... التتمة 

التعليم باللغة األم إلى مدارس  لقد كان إدخال 
روج آفا من أكثر المنجزات المجتمعية أهمية, 
من حيث النهوض بالعملية التربوية والتعليمية 
وضع  الذي  األمر  كردستان,  غربي  في 
وتجربة  اختبار  أمام  المجتمعية  المؤسسات 
جهودها,  تضافر  أن  منها  تتطلب  تنموية 
وتعمل جاهدة إلنجاح وتحفيز العملية التعليمية 
والتربوية في روج آفا. فمن المعلوم أن منطقة 
خاصة  كردستان  وغربي  األوسط  الشرق 
مرت بظروف استثنائية من تغيرات وأحداث 
من  الشعوب  في رغبة  سبباً  كانت  متسارعة, 
االنعتاق من نير االستبداد واالحتالل واإلبادة 
الثقافية والتربوية الممنهجة التي مورست عليه 
الدولة  إليها  لجأت  والتي  الزمن,  من  لعقود 
والسلطة الحاكمة كأهم وسيلة لصهر الشعوب 
وتربية  وتعاليمها,  السلطة  ثقافة  بوتقة  في 
المجتمع حسب ذهنيتها ومقاييسها والتي بنيت 
جميع  على  االستيالء  أهمها  أسس  عدة  على 
القيم المادية والمعنوية للشعوب, بهدف طمسها 
لتكون  وسياستها  سلطتها  لتفرض  وتنميطها 

األمر الناهي والحاكم المتسلط عليها. 
وأن فقدان المجتمع الثقة بنفسه وعدم االعتماد 
اإلبادة  إلفرازات  نتيجة  الذاتية  كفاءته  على 
له  يتعرض  ومازال  تعرض,  التي  الثقافية 
أحد  كان  األشكال,  بأقوى  الكردي  الشعب 
الشعب  المتسلطة على  للدول  الهامة  األهداف 
يبقى عرضة لجميع ممارستها  الكردي, حتى 
الهمجية والتعسفية, لذلك فأن طريق الخالص 
النضال  عبر  يمر  الممارسات  هذه  كل  من 
المجتمعية  والمشاركة  والتوعية  والكفاح, 
المستمرة في العملية التربوية والتعليمية للعودة 
إلى األصل والجذور الثقافية والتربوية, إلعادة 
لذا  كردستان،  في  والثقافة    التراث  إحياء 
فالتحرر الذهني والوعي والمشاركة المجتمعية 
إلحياء  ضرورة  هي  التعليمية  العملية  في 
األوسط  الشرق  لشعوب  الحضاري  الرقي 
والكردي على وجه الخصوص, وانبعاثه بعد 
االستبداد  وذهنية  نير  تحت  قروناً  قضى  أن 
الذي  الخطر  درء  فأن  هنا  ومن  والتسلطية, 
يحاصر ثقافة الشعوب وتعليمه بلغته األم يبدأ 
أوالً بالتصدي لذهنية السلطة الدولتية, بالتنظيم 
المجتمعية,  والمساهمة  والمشاركة  والتوعية 

هللا  عبد  الكردستاني  الشعب  قائد  يؤكد  حيث 
“علينا  بالقول  الضرورة  هذه  على  أوجالن 
العودة إلى تاريخنا وجذورنا“ وهذا ما يتطلب 
الذاتية المجتمعية  من جميع مؤسسات اإلدارة 
للعملية  بالتحفيز  المساهمة  آفا  روج  في 
وتطويرها  األم,  باللغة  والتربوية  التعليمية 
هذا  ومن  المجتمع.  فئات  كافة  لدى  وتحبيبها 
المنطلق ارتأت جريدة االتحاد الديمقراطي إلى 
لتالميذ  المدرسي  الجالء  منح  فعاليات  تغطية 
األول,  الدراسي  للفصل  االبتدائية  المرحلة 
التابعة  خزنة  قرية  بلدية  فيها  شاركت  والتي 
كبادرة جميلة وملفتة  بتربسبية,  الشعب  لبلدية 
التالميذ كحافز ومساهمة  الهدايا على  بتوزيع 

في العملية التربوية والتعليمية.
التعليم المجتمعي عملية تعكس رغبة المجتمع 
واستعداده للمساهمة الفعّالة في تحسين التعليم

الرئيسة  سعدون  ربيعة  السيدة  ذكرت  حيث 
المشتركة لبلدية قرية خزنه:

رغبة  تعكس  عملية  المجتمعي  التعليم  أن 
في  الفعالة  للمساهمة  واستعداده  المجتمع 
وتطويره,  التعليم  تحسين  إلى  الرامية  الجهود 
التوسع  إلى  يدعو  النوعية  جيد  تعليم  فتوفير 
في إشراك المجتمع المحلي من منظمات أهلية 
ومؤسسات وأفراد في تمويل العملية التعليمية 
وتحفيزه وتشجيعه؛ ونحن إذا نظرنا إلى دور 
التربوية  بالمؤسسات  االرتقاء  في  المجتمع 
والتعليمية, نجد أن هذا الدور كان غائباً تماماً 
اتبعتها  التي  الممنهجة  للسياسات  نتيجة  وذلك 
للتعليم وخاصة  السلطات المهيمنة والمحتكرة 
التعليم  من  أبناؤها  منعت  التي  آفا,  روج  في 
بلغتهم األم, ونحن هنا كبلدية ومؤسسة مجتمعية 
في اإلدارة الذاتية الديمقراطية, كان غايتنا من 
توزيع  عبر  التعليمية  العملية  في  المساهمة 
معنوي  دعم  لتقديم  هو  التالميذ,  على  الهدايا 
وتشجيع  األطفال  شفاه  على  االبتسامة  ورسم 
النهوض  في  التعليمي  الكادر  دور  وتثمين 
بالعملية التربوية والتعليمية باللغة األم, والذي 
يعتبر إنجاز تاريخي للشعب الكردي ترسخت 

أسسه بفضل دماء وتضحيات آالف الشهداء.
قضايا  تجاه  ككل  المجتمع  التزام  ضرورة 

التنمية األساسية
في  اإلدارية  عبدي  هدية  السيدة  تحدثت  كما 

بلدية خزنه قائلة:
" إن األنشطة التعليمية التي تستهدف تحسين 
فعالة  شراكة  خالل  من  وذلك  التعليم,  جودة 
وتضافر  المجتمع,  مؤسسات  من  وإيجابية 
األهلية  بمؤسساتها  المجتمعية  الجهود 
عينية  ومساهمات  تدخالت  لتقديم  والتربوية 
وغير عينية, إلحداث تحسين في جودة التعليم 
ككل  المجتمع  التزام  ضرورة  عليها  تترتب 
ليس  أنه  ذلك  األساسية,  التنمية  قضايا  تجاه 
المجتمعية  المشاركة  بين  تعارض  من  هناك 
وبين الجهود المقدمة من المؤسسات التعليمية 
تكامل  بينهما  يكون  أن  يجب  بل  والتربوية,  
يهدف  فكالهما  العامة,  المصلحة  في  وتقاطع 
إلى الغاية ذاتها وهي التنمية والرقي بالتعليم, 
ومن هنا يمكن القول أن المشاركة المجتمعية 
باتت من المفاهيم التي تفرض نفسها وبقوة في 
روج آفايي كردستان, وذلك عبر نظام اإلدارة 
يعمل  الذي  الكومونالية  الديمقراطية  الذاتية 
المنطلق  هذا  ومن  التشاركي,  العمل  بنظام 
في  الرمزية  المساهمة  هذه  في  رغبتنا  كانت 
مجال التربية والتعليم, هو لتشجيع هذه الخطوة 
حرمنا  التي  األم  باللغة  التعليم  في  العظيمة 
وتشجيعهم  للطالب  معنوي  دعم  وتقديم  منها, 

نحو األفضل.
مقياس تطور أي مجتمع ورقيه ينظر إليه عبر 

نظامه التعليمي والتربوي
أحالم مراد معلمة في المدرسة االبتدائية:

معينة  قواعد  له  علم  والتعليم  التربية  إن 
المجتمع  طبيعة  من  تنبثق  مرعية,  وأصول 
وثقافته وإرثه الحضاري, وهو ما يتطلب من 
جميع فئات المجتمع ومؤسساته المساهمة في 
إنجاحها, فكما هو معلوم فإن مقياس تطور أي 
مجتمع ورقيه ينظر إليه عبر نظامه التعليمي 
والتربوي, فهو الركيزة األساسية لبناء مستقبله 
عبر  يتم  وذلك  المجتمعية,  لتنميته  وضمانة 
إسهام المجتمع في فعالياته ونشاطاته, وخاصة 
األسرة التي تعتبر المؤسسة التربوية األولى, 
الكردية هي  باللغة  التعليم  أن  معلوم  فكما هو 
وتتطلب  آفا,  روج  في  الوالدة  حديثة  تجربة 
واستعادة  قواعدها  إلرساء  كبيرة  جهوداً 
السلطات  قبل  من  منعت  التي  جذورها 
الجميع,  يتطلب من  المتعاقبة وهذا  العنصرية 

مؤسساًت  وأفراداً المساهمة في تطوير التعليم, 
التوعوية  المحاضرات  إلقاء  خالل  من  وذلك 
مساعدة  و  التالميذ,  وأَُسر  لألهالي  وتكثيفها 
إنتاج  وتأمين  التحصيل,  في  الضعفاء  الطلبة 
وتقديم  التعليمية,  البرامج  وتصميم  الوسائل, 
ما  بكل  وتزويدها  المدرسية  للمكتبات  الدعم 
بالمختبرات,  المدارس  وتجهيز  جديد,  هو 
التوعية  وتقديم  اآللي,  بالحاسب  وتزويدها 
المدرسية,  الصحة  برامج  ودعم  الصحية 
يمكن  كما  للمعلمين,  تدريبية  برامج  وإقامة 
والتهوية  باإلنارة  الخاصة  التجهيزات  تقديم 
مستلزمات  وتقديم  والمرافق,  والمواصالت 
العناية لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة, كما 
البيئية,  بالخدمات  خاصة  أنشطة  تقديم  يمكن 
وتقديم دعم معنوي لتشجيع الطالب الموهوبين 
وتقديم  العلمي,  البحث  وتشجيع  والمتميزين, 
الخدمة  وتقديم  المتميزة  للبحوث  مكافآت 
باعتبارها  واألرياف  القرى  إلى  التعليمية 
األكثر احتياجاً, وغيره الكثير من األشياء التي 
المجتمعية  المؤسسات  بها  تشارك  أن  يمكن 
في  والتعليمية  التربوية  بالعملية  للنهوض 
عبر  المناشدة  هذه  تصل  أن  متمنياً  آفا,  روج 
لوطنه  ومخلص  محب  كل  إلى  صحيفتكم 

وقضيته ومستقبل شعبه.
إن مبادرة بلدية الشعب بتربسبية عبر بلدياتها 

الفرعية هي لفتة جميلة ومشجعة
محمد محمود مدرس لغة إنكليزية في مدرسة 

خزنه: 
إن العملية التعليمية والتربوية هي أساس بناء 
فئات  جميع  من  يتطلب  وعليه  مجتمع,  أي 
في  المساهمة  وهيئات,  مؤسسات  المجتمع 
العملية التربوية بما يتوافق والمصلحة العامة, 
وإن مبادرة بلدية الشعب بتربسبية عبر بلدياتها 
الفرعية هي لفتة جميلة ومشجعة لتنمية وتطوير 
هكذا  بتغطية  اإلعالم  قيام  إن  كما  التعليم, 
الوجه  إظهار  في  األهمية  كبير  لها  نشاطات 
المساهم  المؤسساتي  الجماعي  للعمل  الراقي 
روج  في  التعليمية  العملية  قواعد  ترسيخ  في 
لكل  بالشكر  نتوجه  تعليمي  ككادر  ونحن  آفا، 
من ساهم في هذا العمل الحضاري, ونرجو أن 
يكون هناك المزيد من هذه الفعاليات المشجعة 
والمحفزة لعملية التعليم وتطويره مستقبالً.        

معاً نحو مساهمة مجتمعية في العملية التعليمية
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مسألة الشخصية في كردستان 
وخصائص المناضل الثوري )51(

إن المستوى المطلوب تحقيقه بالنسبة لالستراتيجية السياسية 
بالشكل  أيضاً  العسكرية  لالستراتيجية  بالنسبة  ضرورٌي 
ذاته. ال نستطيع الحديث عن بلوغ قوانا التحررية القومية 
كامل. البد  استراتيجي  إلى مستوى عسكري  واالجتماعية 
للمناضل من فهم األسلوب الرئيسي لتحريك عنف الشعب 
على  أن  بمعنى  العسكرية.  االستراتيجية  فهم  أي  الذاتي، 
المناضل أن يتناول القضية بوصفها اإلجابة على سؤال: كيف 
سيقوم الشعب بتطوير عنفه العسكري األساسي وبأية وسائل 
وأهداف؟ إن ظروفنا القومية واالجتماعية تستلزم امتالك فهم 
استراتيجي من الناحية العسكرية، والبد للمناضل من أن يوفر 
إيصال القوى التحررية القومية واالجتماعية إلى استراتيجية 
في  العدو  يفرضه  الذي  العنف  فطبيعة  واضحة,  عسكرية 
هذا المجال معروفة, إن االستراتيجية العسكرية لالستعمار 
إلى  مستندة  اإلمبريالية  مع  بالتنسيق  صيغت  التي  التركي 
تحويل تركيا إلى جزء من حلف الناتو, وهذه االستراتيجية هي 
استراتيجية عدوانية مسعورة موجهة ضد االتحاد السوفيتي 
والبلدان االشتراكية األخرى وضد حركات التحرر الوطنية, 
ويريد االستعمار التركي أن يوظف شعبنا أيضا في االتجاه 
الذي يخدم هذه االستراتيجية, ذلك هو الوضع على المستوى 
العسكري أيضاً، مثله مثل الوضع على المستوى السياسي, 
إنه يسعى إلى إذابة قوى شعبنا كلها في جيشه وبالتالي إلى 

تبديدها في خدمة مخططاته االستراتيجية.
في هذه األثناء علينا أن نوضح النقطة التالية: في هذا المجال 
أيضاً كما في غيره، تكونت استراتيجية معينة, وإن كانت 
قة للتيارات اإلصالحية البرجوازية الصغيرة,  هة وممّزِ مشّوِ
البلدان  يرون  المزعوم  االستراتيجي  الفهم  هذا  وأصحاب 
من  يتجزأ  ال  جزءاً  الوطني  التحرر  وحركات  االشتراكية 
استراتيجيتهم وتكتيكاتهم الخاصة، غير أنهم يزعمون عكس 
ذلك كالماً، إال أنهم في الممارسة العملية ال يتقدمون خطوةً 
واحدةً في االتجاه المطلوب. إنهم أميل إلى »األممية االشتراكية 
الداخل, وعلى  في  بها  المرتبطين  وإلى  الثانية«  األممية   -
المستوى  الموضوع على  يأتون على ذكر  أنهم  الرغم من 
العسكري,  المستوى  إلى  فإنهم يرفضون االنتقال  السياسي 
ولن يكون مثل هذا االنتقال إلى المستوى العسكري ممكناً 
إال إذا كانت تعبر عن مصالح أوربا السياسية، أي »األممية 
الثانية« ومصالح بعض بلدان المنطقة تتطلبه أو تتفق معه, 
األهداف  لخدمة  العسكرية  قواهم  يوظفوا  أن  يحاولون  فهم 
التكتيكية لبعض االستراتيجيات، ال األهداف االستراتيجية. 
والوضع الذي نشهده اليوم في كردستان الشرقية مثال ساطع 
لذلك, فالقيادة البرجوازية الصغيرة الموجودة هنا تحرك قواها 
العسكرية ال من أجل التحرر الوطني االجتماعي, بل بما يتفق 
مع مصالح قوة رجعية فاشية في المنطقة, ودولة إمبريالية 
أوربية على عالقٍة وثيقٍة بها. في الماضي أيضاً كانت هناك 
أمثلة مشابهة, من الواضح أن هذه القوى بعيدةٌ عن القدرة 
على استخدام عنف الشعب وتطويره في الميدان العسكري.
إلى  بهم  الخاصة  الثوريين  استراتيجية  ترمي  ذلك  ومقابل 
العملية  وهذه  عسكرية,  قوى  إلى  السياسية  قواها  تحويل 
الفالحين  جماهير  والسيما  بأسره  الشعب  تحريك  تتطلب 
التي تشكل القوة األساسية للثورة بما يخدم خطاً استراتيجياً 
صحيحاً. ونظراً لقيامنا بتفصيل الموضوع في كتاباتنا األخرى 
من  والعامة.  العريضة  بخطوطه  هنا  بتناوله  سنكتفي  فإننا 
المعروف أن االستراتيجية التي ينبغي لها أن تسود بالنسبة 
االستراتيجي  الدفاع  مراحل. هي:  ثالث  إلى  تنقسم  لشعبنا 
والتوازن االستراتيجي والهجوم االستراتيجي، البد من النظر 
إلى االستراتيجية العسكرية عبر هذه المراحل الثالث وتحريك 
عنف الشعب الثوري بما يخدم اتجاه هذا الفهم االستراتيجي 
األساسي, كما يتوجب على الشعب أن يَعُدَّ نفسه لحرٍب شعبية 
طويلة األمد وفقاً لهذه المراحل االستراتيجية األساسية. والبد 
لسائر القوى االجتماعية والوطنية والمنظمات وفي مقدمتها 
امتالك  على  قادرين  يكونوا  أن  من  الثوريون  المناضلون 

مثل هذا الفهم.
هناك ناحية أخرى يجب تأكيدها في موضوع االستراتيجية 
العدو بشكٍل جيد, والقدرة على اإلفادة  هي معرفة معسكر 
من التناقضات في داخله, وهذه المسألة تتطلب قبل كل شيء 
اآلخرين  وترتيب  المقدمة  في  األعداء شراسة  أكثر  وضع 
لذلك. يجب اعتبار قوى االستعمار والرجعية المحلية  وفقاً 
القوى األشد عدوانية, ويمكن لهذا أن يتم في تركيا من خالل 
ترتيب األعداء على النحو التالي: االستعمار الفاشي فالقوة 
األساسية التي تدعمه وهي اإلمبريالية، ومن ثم القوى المعادية 
األخرى. من الواضح أن هناك تناقضات وخالفات حول العديد 
من النقاط بين القوى المعادية وإن بدت متحدة ومتفقة حول 
نقاط معينة, وواجبنا نحن هو توفير القدرة على اإلفادة من 
التناقضات وترجمة استراتيجيتها الخاصة إلى الحياة.  هذه 
وبهدف اإلفادة من هذه التناقضات يمكن تطوير بعض العالقات 
التكتيكية أحياناً, وبالشكل نفسه البد من اإلفادة من التناقضات 
القائمة بين اإلمبريالية األوربية وإمبريالية الواليات المتحدة 
من  نستفيد  أن  ويجب  بل  نستفيد  أن  يمكن  كما  األميركية. 
التناقضات القائمة بين الدول الرجعية في المنطقة. غير أن 
النقطة التي يجب االنتباه الشديد إليها هي ضمان أن تكون 

سائر الخطوات في خدمة االستراتيجية الثورية.

في الذكرى السنوية الثانية عشرة النتفاضة 
من   12 في  شراراتها  بدأت  التي  قامشلو 
االتحاد  صحيفة  في  ارتأينا  آذار2004, 
الديمقراطي أن نُِعدَّ التقرير التالي: باالستماع 
إلى أحد الشهود العيان على هذه االنتفاضة، 
الملعب  في  كان حاضراً  الذي  محمد حسو 
جهاد  نادي  بين  المرتقبة  المباراة  لمتابعة 

الكردي والفتوة القادم من دير الزور.
ويقول حسو أنه ليس مصادفةً أن يجتمع كلُّ 
مصادفةً  وليس  البلدي,  الملعب  في  هؤالء 
أن يأتي مشجعو نادي الفتوة من دير الزور 
ومعهم حجارةٌ ومزودون بالسالح األبيض، 
والكارثة  أعظم,  والوقع  عظيم،  فالحدث 
كبرى, ومرة أخرى لبست آذار الزي األحمر 
ولونت تراب قامشلو بدماء أبنائها األبرار.

الجمعة  ــوم  ي ــي  "ف بقوله:  حسو  ويتابع 
هناك  كانت   ,2004/  3/12 لـ  المصادف 
مباراةٌ مرتقبةٌ بين نادي الجهاد المستضيف 
ونادي الفتوة الضيف ضمن الدوري السوري 

السنوي لكرة القدم. 
محمد حسو القادم من الحسكة لتشجيع فريقِه 
الكردي "الجهاد" كان العيان على مجريات 
الشرارة األولى من انتفاضة الحسكة فيقول 
باأللم:  الممزوجة  السخط  مشاعر  وتملكته 
"عند قدومنا من الحسكة إلى قامشلو التقينا 
في طريقنا بحافالت ركابها من دير الزور، 
في  الحافالت  هذه  وقــوف  انتباهي  ولفت 
محطة مال سباط مكان التقاء محطة القطار 
القادمة  الحافالت  فوقه  تمر  الذي  والجسر 
ينتظرون قدوم  قامشلو,  باتجاه  الحسكة  من 
القطار حاملين أعالم وشارات نادي الفتوة, 
رأيت  عندما  الشديد  باالستغراب  وشعرت 
على  من  الحجارة  يجمعون  الناس  هؤالء 
هذا  بأن  يراودني  الشك  فبات  الحديد,  سكة 
اليوم لن يمر بخير, وأن مكروهاً ما سيقع, 
وعند وصولنا الملعب وجدنا الباب الرئيسي 
ظهراً  الثانية  الساعة  حتى  وانتظرنا  مغلقاً 
قوات  قامت  دخولنا  وعند  المباراة,  موعد 
الجهاد  نادي  جماهير  بتفتيش  النظام  حفظ 
بجماهير  مليٌء  الملعب  بأن  وفوجئنا  فقط، 

نادي الفتوة الذين قد جلسوا في المكان المقرر 
لمشجعي نادي الجهاد فالغريب من أين ومتى 

دخلوا؟ 
الجهاد  جماهير  استفزاز  إلى  هذا  أدى  مما 
وتساؤلهم عن سبب تبادل األمكنة, فما كان 
رد جماهير الفتوة إال أن رشقونا بالحجارة 
الكردي,  للشعب  مهينة  شعارات  وإطالق 
وهذا ما أدى إلى تصادم الجماهير وتأجيل 
البعثي  النظام  بدأت قوات أمن  ثم  المباراة, 
الوضع ولكن دون جدوى،  لتهدئة  بالتدخل 
وما أشعل هذه الشجار أن المذيع أعلن وفاة 
وعمت  الجهاد,  نادي  مشجعين  من  طفلين 
الديريون  وبدأ  الملعب  أرجاء  في  الفوضى 
مشجعي  ورشق  األبيض  السالح  باستخدام 
النار  إطالق  وتم  بالحجارة،  الجهاد  نادي 
المخابرات  األمنية وجهاز  القوات  قبل  من 
أجل  من  الحسكة  محافظ  ودخــول  البعثي 
تهدئة الوضع. وهو ما زاد الطين بلة حيث 
اعطى األمر الغير مباشر بأطالق النار على 

المشجعين الكرد.
على إثرها سقط عددٌ من الشهداء وأصيب 
العديد, وعمت أجواٌء رهيبةٌ مدينة قامشلو, 
وفرضت الحكومة حظر التجوال في المدينة 
وضواحيها، وفي اليوم التالي قامت مظاهرةٌ 
في  استشهدوا  الذين  الشهداء  لتأبين  حاشدةٌ 
قــوات  اعترضت  لكن  الماضي،  الــيــوم 
برش  تفريقهم  وحاولت  المتظاهرين  األمن 
وإطالق  للدموع  المسيل  بالغاز  المشيعين 
الرصاص الحي, مما أدى إلى سقوط عدٍد 
آخر من الشهداء, وهذه المحاولة لم تثني من 
عزيمة الشعب الكردي, وعمت المظاهرات 
كافة المناطق الكردية في روج آفا من قامشلو 
إلى ديريك وسري كانية وعفرين وكوباني 
الدين  ركــن  إلــى  وصــوالً  مقصود  وشيخ 
بدمشق, تنديداً واحتجاجاً على هذه السياسة 

وهذا االضطهاد.
وبلغ عدد الشهداء حوالي 40 شهيداً )14 في 
قامشلو،11 سري كانيه وعامودا، 7حلب، 
مئات  إلى  إضافةً  عفرين،2الحسكة(,   3
واجهوا  الذين  المعتقلين  وآالف  الجرحى 

أشد أنواع التعذيب في أقبية سجون النظام, 
عموماً  سوريا  كرد  بحق  االنتهاكات  وهذه 
جاءت بحجة خيانة الوطن, إلى جانب هذا كله 
أيادي خفية بنهب ممتلكات ومحالت  بدأت 
والحسكة,  قامشلو  مدينة  من  كل  في  الكرد 
تشييع  في  منهمكون  األهالي  كان  حين  في 
بيوت  في  خفية  جرحاهم  ومداواة  شهدائهم 
بعيدة عن المدينة، ودامت أحداث االنتفاضة 
قرابة 6أيام وعمت المظاهرات التي قامت 
بها الجالية الكردية في أنحاء العالم, والوقوف 
أمام السفارة السورية في تلك الدول تضامناً 
مع الشعب الكردي, وفي بلجيكا دخل الكرد 
السفارة وانكسوا العلم السوري, وانتفاضته 
التي خمدتها قوات األمن آنذاك بقبضٍة من 
والدبابات  والمدفعية  الثقيل  وبالسالح  حديد 
أمام المدنيين العزل بقصد التهديد واإلخافة.
أمريكي  بتاريخ 2004/3/16 وصل وفدٌ  
من العراق إلى سوريا وطالبت سوريا بتغيير 
وكف  السجناء  سراح  وبإطالق  سياستها 

مضى  وهكذا  الكردي،  الشعب  عن  األذى 
قامشلو  في  قدوربك  بمقبرة   2004 آذار 
االنتفاضة  شهداء  الثرى  فيها  وارى  حيث 
صفحات  من  جديدةٌ  صفحةٌ  معها  وطوت 
نواةٌ  بل وكانت  الُمشرف,  الكردي  النضال 
أسفرت  ما  سرعان  التي  النضال  لحركة 
لتوالد سلسلةً من العنف الذي واجهه الشعب 
وسياسات  كردستان,  آفا  روج  في  الكردي 
العنف ضدهم من خالل الفصل من الدوائر 
الحكومية ومالحقة الطالب الكرد في كافة 
الكليات والمعاهد وحتى االعالن عن وفيات 
العسكرية  القطعات  في  الكرد  الشباب  من 
إلى  أدى  ما  هذا  ووجيه,  مقنعٍ  سبٍب  دون 
التكاتف وتماسك جميع الطوائف واألحزاب 
الكردية, والتمهيد لقيام الثورة في 19 تموز 
انطلقت شرارتها من كوباني في عام  التي 
2011 برؤيٍة جديدةٍ تكون مفادها نحو سوريا 

تعددية المركزية.

12 آذار انتفاضة قامشلو بلسان شاهد عيان

حسينة العلي: 
إقليم  محافظات  مــدن  إحــدى  هي  حلبجة 
الحدود  عــن  وتبعد  ــعــراق,  ال كردستان 
االيرانية نحو 8-10 كم, وتقع شمال بغداد 
وتمتد الى الجنوب الشرقي لمدينة السليمانية, 
اختلف المؤرخون حول أصل تسمية مدينة 
الثورانية  اللغة  سكانها  ويتكلم  حلبجة, 
الكردية, وفي عام 1988 تعرضت المدينة 
بقرار  الكيماوي  بالسالح  هجمة  ألعنف 
من رئيس جمهورية العراق صدام حسين, 
حيث نفذ األمر ابن عمه علي حسن المجيد 
وُعِرَف فيما بعد بين الكرد وجميع وسائل 
قصف  الذي  الكيماوي"  بـ"علي  اإلعالم  
مما  السام,  السيانيد  بغاز  العزل  المدنيين 
أدى الى مقتل ماال يقل عن 5000-3200 
حوالي  وأصيب  فــوراً,  حلبجة  أهالي  من 
صحية  بعاهات  آالف   10000-7000
وعيوب خلقية, وكانت بالفعل إبادة جماعية 
واحد,  عرق  من  عزل  مدنيين  سكان  ضد 
باإلبادة  الدولي  القانون  في  يعرف  حيث 
بجرائم حرب  أيضاً  الجماعية, وما تعرف 
ضد جماعة أو عرق بعينه, بقصد االنتقام 
أو العقوبة بل انتقام وعقوبة لم يراها شعب 
أو عرق من ذي قبل, فهذه المجزرة بحق 
اإلنسانية تركت في صدور كل من يعرف 
مر  على  تنسى  لن  ندبة  االنسانية  معنى 
العصور, فهذه الحادثة الفاجعة تركت آثار 
جرى  ما  هول  من  تحصى  وال  تذكر  ال 
الرضع وال  األطفال  ال  تستثني  لم  وكونها 

حي  كل  شــارع  كل  الشيوخ,  وال  النساء 
هذه  من  تسلم  لم  بيت  كل  بل  ــاق,  زق كل 
الهجمة, تكدس الجثث على األرصفة داخل 
لم  بأكملها  أُسٌر  البيوت,  وداخل  السيارات 
ولم  فُِقدوا  أطفال  وهناك  أحد,  منها  يبقى 
يعرف مصيرهم حتى اآلن, أمهاٌت ترضع 
عكازاتهم  على  استندوا  مسنون  صغارها 
في  بأسرهم  اللقاء  كان  الورد  بعمر  شباب 
قطعان  مع  البراري  في  ورعيان  حلبجة, 
أغنامهم طالتهم هذه السموم, رائحة الموت 
تفوح من كل مكان نساٌء أطفاٌل ُخدَّج ُرضَّع,  
شباب شيوخ ،أن الهجمات بالغازات بدأت 
حوالي ثالثة أيام من القتال الذي بدأت بين 
القوات العراقية وااليرانية, وكان الطرفين 

والقنابل  الكيماوية  األسلحة  يستخدمون 
الكردي  الشعب  هو  والضحية  السامة, 
وتذهب الدراسة االمريكية لعام 1990 ذات 
الحكومة  أن  الى  المكتوم,  السري  الطابع 
االيرانية هي المسؤولة الى جانب الحكومة 
المتوحشة ضد  الهجمات  العراقية عن هذه 
تذهب  المذكور  التقرير  وخالصة  الكرد, 
إلى أنه كان طرفا القتال قد استخدما السالح 
الكيماوي ضد أحدهما اآلخر, وكان الضحايا 
فالتاريخ  حلبجة,  مدينة  من  المدنيين  من 
هم  والضحية  واحدة  والمصيبة  نفسه  يعيد 
الكرد, وتوالت الفرمانات التي صبت على 
الكرد كما في ديرسم ،وديار بكر وبرزان 
وبشاعةً  قساوةً  حلبجة  زادتهم  ولكن  وآمد 

السامة,  والــغــازات  الكيماوي  باستعمال 
تشبه  سكانها  من  خاوية  المدينة  فأصبحت 
مدينة لألشباح, وال رد من الدول العظمى 
والعون ومساعدة تذكر سوى تنديٍد وكالٍم 
تمت  والحادثة  وقعت  الواقعة  ولكن  فارغ, 
حتى  واضحةً  آثارها  مازالت  والفاجعة 
اآلن وأصبح هذا اليوم يوم ِحداٍد للكرد في 
جميع أجزاء كردستان األربعة, ففي الساعة 
جميع  يقف  عام  كل  من  آذار   16 11في  
جماهير الشعب الكردي دقيقةَ صمٍت على 
كل  نستقبل  وهكذا  حلبجة,  شهداء  أرواح 
آذار بفرحٍ وأحزاٍن وتذكٍر لألحداث األليمة 
رونقها  للحياة  تعيد  التي  المناسبات  ومع   .
نتابع حياتنا ألن الحياة في صيرورة دائمة.

حلبجة الشهيدة

حين تفّوق أردوغان 
على نابوليون!

 محمد نور الدين
اعترف وزير العدل التركي بكر بوزداغ بأن عدد الدعاوى التي 
تقدم بها رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان إلى القضاء، 
ضد من اعتبر أنهم قاموا بتحقيره، بلغ 1845 دعوى. وبين 
هؤالء نواب وزعماء سياسيون، لكن الغالبية العظمى من هؤالء 

من الصحافيين ومن المواطنين العاديين.
والسباب  الشتائم  بتوجيه  قام  من  هؤالء  بين  يكون  أن  يمكن 
ألردوغان، ويمكن الشكوى ضده، ولكن عدداً كبيراً من هذا 
التحقير لم يكن كذلك، بل كان انتقاداً لسياسات وسلوكيات وكشفاً 

لممارسات يرى أصحابها أن من حقهم أن يواجهوها بالنقد.
الرئيس التركي بهذه الدعاوى ضرب أرقاماً قياسية لم يعرفها 
أي رئيس تركي أو رئيس، أو ملك، أي دولة أخرى في العالم.
المسألة ال تقتصر على اتهام أردوغان اآلخرين بالتحقير، بل 
التجسس  الغالب األعم،  أقلها، وهي  ليس  بتهم أخرى،  أيضاً 

وخيانة الوطن.
نقطة االنفجار في العالقة بين أردوغان ومنتقديه من السياسيين 
والصحافيين والمواطنين كانت قرار المحكمة الدستورية، اعتبار 
أن اعتقال رئيس تحرير صحيفة »جمهورييت« الكاتب والمخرج 
السينمائي المعروف جان دوندار ومدير مكتب الصحيفة في أنقرة 
أرديم غول، ال أساس له، وان المذكوَرين كانا يقومان بما تتطلبه 

مهنتهما الصحافية، واعتقالهما هو انتهاك لحقوقهما المهنية.
الماضي،  أيار  نهاية  في  قد كشف  كان  دوندار  فإن  للتذكير، 
بشريط فيديو حقيقي، كيف أن شاحنات النقل الخارجي كانت 
تحمل قذائف وصواريخ وأسلحة أخرى متوجهة إلى سوريا، 
وهو ما كانت تنفيه الحكومة التركية. واعتبر أردوغان أن دوندار 
وغول قاما بفعل تجسس وخيانة بكشفهما أسرار الدولة. وقد 
أطلق أردوغان حينها تهديده الشهير الذي قال فيه: »سيدفعان 
الثمن غاليا. لن أدعهما يفلتان من العقاب«، موجها تعليمات 

إلى القضاء بالتحرك.
خسارة »حزب العدالة والتنمية« بعد أيام من هذا الكشف، في 
انتخابات 7 حزيران 2015، حالت دون ذهاب الحزب إلى 
مقاضاة دوندار وغول. لكن قادة »العدالة والتنمية« توعدوا 
الصحافيين عشية انتخابات األول من تشرين الثاني، بان الدور 
سيأتي على صحيفة »جمهورييت« بعد االنتخابات، وهو ما 
كان  قليلة  أيام  وبعد  باالنتخابات؛  الحزب  فاز  حين  حصل، 
بتهمة  السجن  القضاء يوقف دوندار وغول ويرمي بهما في 

التجسس والخيانة.
تسعون يوما أمضاها الرجالن في سجن سيليفري في اسطنبول 
إلى أن صدر قرار المحكمة الدستورية الذي أحدث قنبلة سياسية 
كبيرة. قبل أسبوع كانت المحكمة تطلب إطالق سراح دوندار 
وغول، معتبرة أن سجنهما ينتهك حقوق مهنتهما الصحافية. 

ال يعني القرار براءتهما، ولكن محاكمتهما من دون اعتقال.
إلى هنا قد ال يبدو في األمر تطورات خطيرة تستدعي هذا الهلع 
الذي أصاب مسؤولي ووسائل إعالم »حزب العدالة والتنمية«، 
التي اتهمت رئيس المحكمة زهدي أرسالن بتنفيذ تعليمات فتح 
هللا غولين وتصنيفه على أنه من فلول الكيان الموازي. بات 
كل شيء في تركيا ينسب إلى الكيان الموازي. ولكن إذا كان 
رئيس المحكمة الدستورية، فرضاً، من جماعة غولين، فماذا 
اتخذ  القرار  أن  سيما  ال  المحكمة،  في  اآلخرين  القضاة  عن 

بغالبية 12 مقابل ثالثة أصوات؟.
األهم في هذا القرار أنه وجد ردة فعل من أردوغان قبيل ذهابه 
إلى جولته األفريقية، أثارت انتقادا واستغرابا حتى من داخل 

»حزب العدالة والتنمية«.
قال أردوغان حرفيا: »أنا ال أعترف بهذا القرار، وال أقبل به 
ولن أطبقه«. من هذه الجملة انفتح عش الدبابير على أردوغان 

من السياسيين والقانونيين وبالطبع من الصحافيين.
جاء أول ردود الفعل من رئيس المحكمة نفسه أرسالن الذي 
أكد استقاللية المحكمة عن أي تأثير، وشدد على أن قرارات 
المحكمة ملزمة للجميع. لكن المفاجأة جاءت من نائب رئيس 
أرينتش،  بولنت  أردوغان،  درب  ورفيق  السابق  الحكومة 
المعتزل العمل السياسي، عندما قال إنه إذا كان أردوغان ال 
يريد االعتراف بقرار المحكمة، وهي المحكمة األعلى والملزمة 
قراراتها للجميع، لكان عليه أال يقسم اليمين الدستورية عندما 

انتخب رئيسا للجمهورية.
كالم أرينتش كان يعكس الخالف بين أردوغان وبين من قام 
باستبعادهم من »حزب العدالة والتنمية«، ومنهم عبدهللا غول، 
والذين باتوا يشكلون كتلة ضاغطة على أردوغان، مع ظهور 
شائعات من وقت آلخر إلى إمكانية تشكيلهم حزباً جديداً، وإلى 
قبل  الشهير  اجتماعهم  في  غول  تهدئة  أردوغان  محاولة  أن 
أسبوعين، والذي استمر ثالث ساعات، انتهت بالفشل. وهو 
ما دفع إعالم أردوغان إلى اتهام المحكمة الدستورية بأنها من 
بقايا حكم عبدهللا غول، الذي يعين كرئيس للجمهورية جانباً 
من أعضاء المحكمة. وهكذا تحولت المحكمة إلى مجرد خليط 

من فلول غولين وبقايا غول!.
بل إن إعالم أردوغان ذهب إلى التلميح بإمكانية العمل على 
إلغاء المحكمة الدستورية، إذ ال يجوز أن تكون هناك سلطة 
أن في هذه الدعوة  أعلى من سلطة رئيس الجمهورية؛ علماً 
بينما  سياسية  سلطة  الجمهورية  فرئاسة  وخلطاً،  ازدواجية 
بديهي  السلطات  بين  والفصل  قضائية.  الدستورية  المحكمة 

وأساسي في األنظمة الديموقراطية.
جان دوندار »شكر« على طريقته أردوغان، ألنه لوال اعتراض 

األخير على قرار المحكمة لما علم احد بما تشهده تركيا من 
تضييق على الحريات. ووصف قرار المحكمة بأنه »هزيمة« 

ألردوغان.
أردوغان لم يقبل الهزيمة، وصمم على الذهاب حتى النهاية 
في حرب اإلبادة ضد الحريات. وفي ما يشبه االنتقام من قرار 
قامت  لغولين،  تابعون  بانهم  المحكمة، واتهام بعض قضاتها 
محكمة العقوبات السادسة في اسطنبول أمس باتخاذ قرار بوضع 
عليها،  بوضع وصي  اليد على مجموعة صحيفة »زمان«، 
ممتلكاتها  ومصادرة  الصدور  عن  وحجبها  لتصفيتها  تمهيداً 
نهائياً. وهي خطوة كانت حكومة »العدالة والتنمية« قد دفعت 
الى مثيلتها قبل أسابيع ضد تلفزيون »صمانيولو« ومن بعدها 
صحيفة »بوكون« ومحطة تلفزيونية أخرى انتهت الى اقفالها 

وتأميمها لصالح الدولة.
الخطوة تجاه »زمان« مختلفة كلية لجهة انها أكبر الصحف 
صحيفة  الى  وهي  التركية،  الصحف  أهم  وإحدى  التركية، 
األبرز  و«يورت«،  »سوزجي«  وصحيفتي  »جمهورييت« 
في المعارضة ألردوغان. كما أن القرار يشمل كل الصحف 
والمجالت والوكاالت التابعة لمجموعة »FEZA« اإلعالمية، 
ومنها وكالة أنباء »جيهان« المهمة و«توداي زمان« ومجلة 
»أكسيون« األسبوعية الشهيرة وعشرات النسخ المختلفة التي 
تصدرها »زمان« في عدد كبير من عواصم العالم، في القوقاز 

والبلقان وآسيا الوسطى.
ويمثل وضع اليد على »زمان« وشقيقاتها إحدى ذروات كّم 
التعبير في تركيا. وقد رأى رئيس تحرير الصحيفة  حريات 
عبد الحميد بيليجي إنهم حتى لو أضطروا للكتابة على الحيطان 
فسوف يواصلون معركة الحريات. وقد القى قرار وضع اليد 
على الصحيفة ردود فعل كثيرة مستنكرة للخطوة، حيث قال 
زعيم »حزب الشعب الجمهوري« المعارض كمال كيليتشدار 

أوغلو إن تركيا امام دكتاتورية مكشوفة.
وفي إطار التضييق على الحريات الصحافية، نشرت جمعية 
حقوق اإلنسان في اسطنبول محصلة نتائج البيان الذي وقعه 
قبل أكثر من شهر، وطالبوا  أكثر من 1128 أكاديمياً تركياً 
فيه اردوغان بوقف الحرب ضد األكراد. ذكرت الجمعية أن 
فتح بحق 147 أستاذاً جامعياً، وان 17 أستاذاً  تحقيقا إدارياً 
قد فصلوا من وظيفتهم، وان 26 منهم قد اعتقلوا في السجن، 
وان ثالثة قد تعرضت بيوتهم للمداهمة والتفتيش وأن خمسة 

قد تلقوا تهديدات.
عن  النائب  فإن  الصحافية،  الحريات  قمع  نهج  على  وتأكيداً 
»حزب الشعب الجمهوري« المعارض باريش يارقداش تال 
ومنهم  معتقلين،  صحافياً   32 أسماء  التركي  البرلمان  أمام 
رئيس مجموعة »زمان« اإلعالمية هدايت قراجه والصحافي 
المعروف محمد بارانسو. وحذر يارقداش من تسريبات بعض 
وأرديم  دوندار  جان  اعتقال  إعادة  من  أردوغان  مستشاري 
غول بتهم أخرى، منها التحرك بتعليمات من الكيان الموازي.
ويوم االثنين الماضي أصدرت »مبادرة الحريات الفكرية« في 
أنقرة بياناً، وقعه عدد كبير من المثقفين منهم باسكين أوران 
وحسن جمال وأويا بايدار وبولنت كينيش، اتهموا فيه رئيس 

الجمهورية بأنه يأخذ تركيا إلى كارثة.
وأشار البيان إلى منع محطات تلفزيونية من البث على القمر 
تلفزيونية  محطات  مصادرة  وإلى  »توركسات«  الصناعي 
كذلك  الكردية،  المدن  الدبابات  استباحة  انتقدوا  كما  أخرى. 
الدستورية حول  المحكمة  بقرار  االعتراف  أردوغان  رفض 

جان دوندار وأرديم غول.
الجمهوري«  الشعب  »حزب  عن  اإلسالمي  النائب  واعتبر 
محمد بكار أوغلو أن ممارسات »حزب العدالة والتنمية« ضد 
الحريات، تجعل ممارسات العسكر في 28 شباط 1997 ضد 
اإلسالميين والحريات، شيئاً ال يذكر. وقال إن تركيا تتحول إلى 
بلد أحكام عرفية يسعى حاكمه إلى إسكات كل صوت معارض. 
وقال بكار أوغلو إن ما يجري ال ينطبق على القوانين الدولية، 
وال وجود له في أي دين. وأضاف إن »المجتمع قد يبدو عليه 
الصمت، لكن هذا ليس صحيحاً، فهذا القدر من القتلى يوميا من 
الجيش والمدنيين، وهذا التنامي في التوتر العسكري، يحملنا 

شيئا فشيئا إلى نقطة االنفجار«.
وانتقد الكاتب البارز حسن جمال ردة فعل أردوغان على قرار 
المحكمة الدستورية، فقال إن أردوغان الذي أعلن رئيس المحكمة 
السابق هاشم كيليتش خائناً ليس غريباً عليه أن يتهم المحكمة 
الحالية أيضا بالخيانة. وهو لم يُبِق أحداً في البالد، من حاكم 
ورجال  الصناعيين  جمعية  رئيس  إلى  المركزي  المصرف 
بأنهم  واتهمهم  إال  غول،  وأرديم  دوندار  جان  كما  األعمال، 
خونة. وقال جمال: »إن أردوغان ال يريد قضاء مستقال وال 
قانونا. العالم في مكان وأردوغان في مكان آخر. هدفه األوحد: 
حكم الرجل الواحد. إن المشكلة األولى للبالد اسمها أردوغان. 

مع أردوغان ليس من إمكانية لالستقرار وال للسالم«.
التضييق على الحريات مما  ليس من تعبير أكثر داللة على 
أوردته إحدى الصحف التركية من أن نابوليون بونابرت زار 
أردوغان في قصره في اسطنبول، ودهش من إمساك أردوغان 
بوسائل اإلعالم. وقال له: »لو أنني كنت املك في أيامي هذا 
القدر من وسائل اإلعالم المؤيدة، لما كان سمع أحد بهزيمتي 

في واترلو«.

السوريين  الالجئين  معاناة  فاضح  نحو  على  أنقرة  تستغل 
الهاربين من الحرب لتحقّق مكاسب اقتصادية وسياسية على 
أزمة  مع  التعامل  حيال  المرتبكة  االوروبية  الدول  حساب 
تلك  من  في عدد  واقتصادية  سياسية  أزمات  تتحول  انسانية 

الدول.
تفاوض حكومة أردوغان من موقع قوي. تلوح لألوروبيين 
سخية  مطالب  بالئحة  تكتفي  فال  بالالجئين،  بـ"اغراقهم" 
بثالثة  مطالبة  المزاد  سقف  ترفع  وإنما  عليها،  عرضت 
لها سابقاً،  أُقّرت  الى ثالثة مليارات  مليارات أورو، اضافة 
مقابل التزامها االفساح في المجال لعودة كثيفة لالجئين انتقلوا 
بل  اوروبية.  دول  الى  اراضيها  من  شرعية،  غير  بطريقة 
إن تقارير أوروبية تفيد أنها تبدي استعدادا لقبول بعض من 
سبق لهم أن جازفوا بحياتهم وانتقلوا الى اليونان بحراً وقدّموا 

أوراقاً شرعية للحصول على لجوء.
وال  للسوريين،  طوعية  تكون  لن  "العودة"  هذه  أن  الثابت 
شيء يمنع أن تستخدم فيها كل اساليب االكراه والعنف. وهي 
تقوم على مبدأ "سوري مقابل سوري" أي أن يستقبل االتحاد 
األوروبي، مباشرة، الجئاً سورياً من تركيا مقابل كل سوري 
توافق تركيا على عودته إليها من الجزر اليونانية. وبالطبع 
لن يقبل السوري الذي خاطر بحياته وربما دفع كل ما لديه 

للوصول الى اوروبا، بالعودة الى الوراء.
من حق الدول االوروبية أن تنظم الهجرة الى أراضيها. ومن 
لكّن  أمنها ونسيجها االجتماعي واقتصادها.  أن تحمي  حقها 
دوالً تتشدق بحقوق االنسان والحرية تتخلى في صفقات كهذه 

عن كثير من مبادئها.
وإنما  المليارات فحسب،  تقتصر على  التركية ال  والمطالب 
تتعداها الى طلب الغاء تأشيرات الدخول للمواطنين األتراك 
رحالت  في  األوروبي  االتحاد  دول  دخول  في  الراغبين 
قصيرة، واعادة تحريك المحادثات المتعثرة في شأن انضمام 

تركيا الى االتحاد االوروبي.
هذه االقتراحات ترمي بحسب داود أوغلو الى انقاذ الالجئين 
العالقات  من  جديد  بعهد  و"تؤذن  البشر  لمهربي  والتصدي 
التركي  المسؤول  يقله  لم  ما  ولكن  وأنقرة".  بروكسيل  بين 
همست به المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، 
فهي تخّوفت على مصير الالجئين الذين يعادون الى تركيا، 
آملة في ضمانات اضافية كي يتسنى النظر في طلبات اللجوء 

الخاصة بـ"العائدين".
بينهم  أوروبيين  مسؤولين  مع  بروكسيل  في  له  اجتماع  في 
ورئيس  يونكر  كلود   - جان  االوروبية  المفوضية  رئيس 
المجلس االوروبي دونالد توسك، هدد الرئيس التركي رجب 
من  الالجئين  آالف  بشحن  الماضي  الشهر  أردوغان  طيب 
اوروبا  تقبل  لم  اذا  االوروبي  االتحاد  الى  النزاع  مناطق 
طلباته الخاصة باالسراع في محادثات العضوية وتأشيرات 
لتركيا في  الوحيد  المحرك  السياسة هي  كانت  فاذا  الدخول. 
في  أوروبا  تتواطأ  أن  المعيب  من  الالجئين،  لملف  ادارتها 
تحويل هؤالء النساء واالطفال والشيوخ مجرد بيادق في لعبة 

الشطرنج الدولية.

خيمة للسوريين مقابل 
شنغن لألتراك

 موناليزا فريحة

والمعارضة  السورى  النظام  قوات  بين  الحالية  الهدنة  تمثل 
المسلحة فرصة أخيرة للتوصل إلى حل سياسى شامل إلنقاذ 
القتل والخراب والدمار، وتأسيس مرحلة جديدة  سوريا من 

من السالم والتنمية.
عوامل عديدة ساهمت فى التوصل إلى الهدنة والحفاظ عليها 
أطرافها،  جانب  من  العديدة  الخروقات  رغم  اآلن،  حتى 
أولها أن تجربة خمس سنوات من الحرب أنهكت الطرفين، 
وأن كال منهما بحاجة اللتقاط األنفاس بعد الخسائر البشرية 
والمادية الكبيرة التى أصابته، وثانيها قناعة أطراف األزمة 
المراهنة  بفشل  فيها  المتشابكة  والدولية  واإلقليمية  الداخلية 
على الحل العسكرى، واستحالة حسم الصراع لمصلحة أحد 
األطراف، فال النظام قضى على المعارضة، وال المعارضة 
السياسى  الحل  حتمية  بديل عن  ال  ثم  ومن  النظام،  أسقطت 
الذى يوقف نزيف الدم المستمر منذ سنوات ونتج عنه مقتل 
أكثر من ثالثمائة ألف شخص وتهجير الماليين، إضافة إلى 
تدمير البنية األساسية للدولة فى أكبر مأساة إنسانية فى القرن 
فى  الفاعلة  الدولية  القوى  قناعة  وثالثها  والعشرين،  الحادى 
األزمة خاصة الواليات المتحدة وروسيا أن استمرار الوضع 
على ما هو عليه سوف يكرس من التداعيات السلبية لألزمة 
سواء فى استمرار تدفق الالجئين إلى أوروبا وتصاعد خطر 
وجبهة  كداعش  المتشددة  التنظيمات  تمثله  الذى  اإلرهاب 
على  إشرافهما  كان  وبالتالى  لمصالحها،  وتهديدها  النصرة 
الهدنة ومراقبتها وتهديد من ينتهكها عامال حاسما فى قبول 

النظام والمعارضة لها.
لكن إذا كانت الهدنة خطوة إيجابية فى حد ذاتها، وساهمت 
فى تراجع أعداد القتلى اليومى بشكل كبير وأعطت األمل فى 
إمكانية فك طالسم األزمة السورية والبحث عن مخرج، إال 
أن نجاحها مرهون بالتوصل إلى حل سياسى جذرى توافقى 
شامل ودائم وهو أمر يبدو فرصه ضعيفة لعدة أسباب، أوال 
أن الهدنة ال تشمل كل أطراف الصراع على األرض خاصة 
فى  الفاعالن  الطرفان  وهما  النصرة  وجبهة  داعش  تنظيم 
الصراع ويسيطران على مساحات كبيرة من سوريا وتتداخل 
فصائل  عليها  تسيطر  التى  المناطق  مع  سيطرتهما  مناطق 
المعارضة وهو ما يعرض الهدنة لالنهيار فى أية لحظة مع 
القوات  ومعها  السورية  القوات  وبين  بينها  القتال  استمرار 
اإليرانية الحليفة من جانب إيران وحزب هللا ويدعمها القصف 
السياسى  الحل  شكل  على  التوافق  صعوبة  وثانيا  الروسى، 
لألزمة فى ظل تعارض رؤى النظام والمعارضة والتعارض 
إلى  يسعى  فالنظام  والدولية،  اإلقليمية  القوى  مواقف  بين 
تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم عناصر المعارضة المعتدلة 
السورى  الرئيس  استمرار  مع  االنتقالية  المرحلة  إلدارة 
قبل  أوال  والبرلمانية  الرئاسية  االنتخابات  تجرى  وأن  فيها، 
لمكافحة  هى  األولوية  أن  ويعتبر  االنتقالية،  المرحلة  انتهاء 
اإلرهاب، وتدعم روسيا رؤية النظام وتشدد على أن مصير 
بشار يحسمه الشعب السورى، فى المقابل تطالب المعارضة 

كاملة  انتقالى  حكم  هيئة  بتشكيل 
الصالحيات وفقا لجنيف1 تكون مهمتها اإلعداد لالنتخابات 
يديه  ألن  بشار،  رحيل  ضــرورة  مع  جديد  دستور  وكتابة 
ملوثة بدماء السوريين وجلب العناصر األجنبية لقتل الشعب 
السورى، وتعتبر أن رحيل األسد سوف يزيل أسباب عسكرة 
الصراع ومن ثم التفرغ لمحاربة اإلرهاب، وتدعم المعارضة 
موقفها بأنه بمجرد سريان الهدنة خرج الشعب السورى فى 
بإسقاط  تطالب  سلمية  مظاهرات  فى  المحافظات  من  العديد 
النظام، وهو ما يؤكد سلمية الثورة السورية فى األساس وأن 
قمع النظام لها دفع الثوار إلى اللجوء إلى السالح للدفاع عن 
أنفسهم، وترى أن النظام استخدم ورقة التنظيمات اإلرهابية 
للظهور بأنه يحارب اإلرهاب وليس ثورة سلمية، وأن بديل 
المعارضة  ودللت  التنظيمات،  تلك  سيطرة  سيكون  سقوطه 
الروسى  والطيران  النظام  قوات  استهداف  بعدم  ذلك  على 
لمواقع داعش حتى تظل فزاعة لتبرير ممارساته واستمراره، 

وتدعم بعض القوى اإلقليمية رؤية المعارضة.
وأمام هذا التناقض فى الرؤى بين المعارضة والنظام فهناك 
احتماالن إما أن يقدم كل منهما تنازالت جوهرية ويستجيب 
لرؤية األخر وهو أمر مستبعد، وإما أن تتدخل القوى الكبرى 
على  السياسى  الحل  لفرض  المتحدة  والواليات  كروسيا 
تداعيات  يحمل  أمر  وهو  الهدنة،  فرضت  مثلما  الطرفين 
القوى  لخريطة  وفقا  دويالت  سوريا  بتقسيم  ويهدد  خطيرة 
على األرض. إن نجاح الهدنة ومن ثم إمكانية التوصل إلى 
أساسية،  أمور  ثالثة  يتطلب  السورية  لألزمة  سياسى  حل 
األول: أن حل األزمة بأيدى السوريين أنفسهم، وليس بأيدى 
اآلخرين، انطالقا من أن تكلفة الصراع خالل خمس السنوات 
الماضية كانت مرتفعة خسر فيها الجميع، والبد أن يتكاتفوا 
القوات  كافة  إخراج  ضرورة  ثم  ومن  بلدهم،  إلنقاذ  جميعا 
األجنبية المقاتلة فى البالد، والثانى: إجراء المصالحة الوطنية 
أوال ومعالجة جروح الحرب عبر عدالة انتقالية حقيقية تقوم 
من جميع  والقتل  العنف  أعمال  فى  تورط  من  كل  بمحاسبة 
والجرحى،  القتلى  من  المتضررين  وتعويض  األطــراف 
والثالث: تشكيل حكومة وطنية تستبعد كل من تلطخت يديه 
بالدماء من النظام والمعارضة، وأن تكون مهمتها األساسية 
تهيئة المناخ أمام الشعب السورى لتقرير مصيره بكل حرية 
العيش بكرامة وتبنى ديمقراطية حقيقية تستوعب  وحقه فى 
جميع السوريين فى وطن واحد، بغض النظر عن اختالفاتهم 
التى  الثالثة هى  الشروط  العرقية والدينية والسياسية، وهذه 
وللدولة  للشعب  ينحاز  توافقى  حل  إلى  التوصل  ستضمن 
السورية والحفاظ على وحدتها وسيادتها، ويفسح المجال أمام 

التفرغ لمحاربة التنظيمات اإلرهابية كداعش وغيرها.
أما تشبث كل طرف بمواقفه واالستغراق فى تفاصيل الحل 
الحل العسكرى،  الوقت والمراهنة على  السياسى، وإضاعة 
فيعنى أن الهدنة ستكون هشة ومجرد محطة إلعادة ترتيب 
صفوف كل طرف، وسوف تنهار لتعود دوامة القتل بصورة 
والشعب  الدولة  من  تبقى  ما  على  لتقضى  شراسة  أكثر 

السورى.

هدنة سوريا.. الفرصة األخيرة 
للحل السياسى

د . أحمد سيد أحمد
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منذُ  البشريةُ  الزمــت  طبيعيةٌ  ظاهرةٌ  القوةُ 
األنساُن  استخدمها  وقد  األرض,  على  وجودها 
أال وهي  أساسيٍة  لغايٍة  تطورِه  مرحِل  كافِة  في 
وتحسين  الحياة  واستمرار  البقاء  على  الحفاُظ 
األحوال المعيشية، ومع تطور األنسان اجتماعياً 
أصبح يُنظُم نفسهُ وعالقاتهُ مع الجماعات التي 
تعيُش جنباً إلى جنب معه بشكٍل يَؤِمُن له تحقيق 
المتوفرة  القوة  على  باالعتماد  وذلك  حاجياته, 
وبالتوافق  عنها  الدفاع  أجل  من  وذلــك  لديه، 
التاريخية  المسيرة  مازالت  ذلك  مع  والتزامن 
تتجلى  مشؤومٍة  ممارساٍت  من  تعاني  للبشرية 
على  الدولية  العالقات  في  القوة  استخدام  فيها 
بوسائل  ولكن  للسياسة  استمراٌر  مبدأ)الحرب 
القوة  استخدام  مفهوم  ارتبط   وقد  هذا  أخرى(؛ 
منذ  عليها  والحفاظ  القومية  المصالح  بمفهوم 
الِقدَم، كما إن بعض الدول مازالت تَبني مواقفها 
سواًء  القوة  مصادر  من  تَملكهُ  ما  إلى  استناداً 

كانت ثابتة أو متغيرة.
نعم لقد تطور شكُل استخدام القوة بشكٍل مباشٍر 
القوة العسكرية في اآلونة  وصريح وخصوصاً 
األخيرة, ولقد حاول المجتمع الدوليُّ بذل جهوٍد 
ومنع  القوة  وتحديد  تنظيم  سبيل  في  كبيرةٍ 
استخدام القوة إال في حاالٍت معينٍة, فعلى الرغم 
التوصل حتى  يتم  لم  المبذولة  الجهود  كافة  من 
 " الظاهرة  هذه  للقضاء على  حٍل  أّيِ  إلى  اآلن 
الحرب واستخدام القوة ", حتى إن بعض الدول 
القانونية  الُمبررات  إيجاد  في  تتفنن  اصبحت 
القوة  استخدام  إلى  لجوئِها  لتجهيز  والمنطقية, 
بحيث  نموذجاً(  التركية  )الدولة  شعوبها  ضد 
تضرب بعرض الحائط جميع العهود والمواثيق 

الدولية.
ُمتَّزناً  يبدو  ال  الــراهــن  الــدولــي  المشهد  إن 
التجاوزات،  هذه  حيال  وُمنتََظماً  ومضبوطاً 
والركائز  المفاهيم  من  للعديِد  يُسيُء  من  فُهناَك 
القانونية, ومن أهِمها تحريُك استخدام القوة ضد 
حاالت  في  تحريكها  من  بدالً  واألمم  الشعوب 
ة الدفاع  الدفاع عن النفس, وهناك من يَِجدُ إن قوَّ
عن النفس )الدفاع المشروع( بأنها قوةٌ إرهابيةٌ 

يجب التصدي لها.
فهو  الموضوع,  لهذا  اختياري  أسباب  عن  أما 
البحِث  وضــرورةُ  الموضوع  بأهمية  شعوري 
بالسياسة،  وعالقتها  القوة  منطق  ودراسة  فيه, 
الظاهرة  هذه  لدراسة  األواُن  آن  قد  بأنه  وأجد 
ظاهرة  تفاقُم  بعد  خصوصاً  وفَهِمها,  وتحليلها 
نفسِه  عن  يُدافُِع  من  بين  الحروب  وكثرة  القوة 

وبين من يَتَعدى على َغيره. 
يُعتَبَُر العامل العسكري من العوامل الهامة جداً 
السياسة  تكوين  في  فعاٍل  بشكٍل  و  تؤثُر  والتي 
أدوات  أهم  من  هي  بل  الخارجية,  العالقات  و 
صناعة السياسة الخارجية. فإذا نظرنا الى القوة 
مباشٍر  بشكٍل  و  تتدخُل  والتي  الحاكمة  العالمية 
بقدراٍت  تتمتع  بأنها  سنرى  السياسات  رسم  في 
الدول  تواجه  و  كبيرة,  وعسكرية  تكنولوجيٍة 
األخرى بقوتها العسكرية خاصةً الدول التي ال 

تنفُع معها السياسة والتفاوض.
بالعامل  العامل السياسي مرتبٌط و بقوةٍ  لذا فإن 
بين  العسكرية  القوة  فارق  و  فحجم  العسكري, 
بينها,  السياسية  العالقات  شكل  يُحددُ  الــدول 
و  مسلحة  قوات  بناَء  تشمُل  العسكرية  القوة  و 

تسليحها وتدريبها على أفضل وجه. 
خيُر مثاٍل على أن للقوة العسكرية دوٌر مهٌم في 
شكل العالقات الدبلوماسية الخارجية  فوحدات 
قوات  الـــYPg YPJومؤخراً  الشعب   حماية 
تُثبَِت  أن  استطاعت   الديمقراطية,  سورية 

نفسها عالمياً و أن تُلِفَت األنظار إليها من خالل 
تنظيٍم  اشرس  ضد  حققتها  التي  االنتصارات 
إرهابيٍ في العالم, و بذلك أْجبَِرْت بعض القوى 
معها  والتعاون  بها,  االعتراف  على  العالمية 
على أنها قوةٌ فعّالةٌ على األرض ال يستهان بها, 
مما أدى الى تحسين العالقات الدبلوماسية بيننا 
و بين تلك القوى, طبعاً هنا ال بد أن نذكر بأن 
تلك القوة العسكرية ليست بالضرورة استخدامها 
ولكن  السياسية,  المآرب  لتحقيق  توظيفها  أو 
و  الدفاع,  هو  األساسي  الهدف  يكون  أن  يجب 
أي  االعتداِء  من  األخــرى  الدولية  القوى  منع 
استخدامها كقوةِ ردع, لذا فإن االتفاق العسكري 
أحد  هو  المسلحة  القوات  مستوى  وتحسين 

أشكال التعبير عن السياسة الخارجية.
تجلَُب  أن  يُمكُن  عسكرية  ــوة  ق امــتــالك  إن 
االستقالل السياسي وإفساح المجال لمرونٍة أكبر 
وأوسع للسياسة الخارجية تجاه مصادر التهديد 
الخارجي, بينما غياُب القدرة العسكرية يَُحدُ من 

بدائل الحركة الخارجية.
قوةٍ  من  بد  ال  السياسي  االستقالل  لحماية  إذاً 
عسكريٍة تقوم بمهمة السياج الذي يحمي الوطن 
األمنية  التهديدات  مواجهة  في  المواطن  و 
العسكري  الفشل  وأخيراً  والداخلية,  الخارجية 
العسكرية  القوتان  إذاً  الدبلوماسي.  الفشل  يعني 
والسياسية متالزمتان تبعاً لعامل الحرب والسلم.

مكتب  مسؤول  منصور:  حاج  ناصر  الدكتور 
العالقات في هيئة الدفاع لكانتون الجزيرة.

معقدةٌ  عالقةٌ  هي  السياسة  مع  القوة  عالقة 
النظريات  تطور  أخذنا  إذا  بامتياز,  وجدليةٌ 
العلمية في السنوات األخيرة بعين االعتبار فأن 
ذلك سيساعدنا على فهم حيثيات هذه العالقة, مع 
األخذ بعين االعتبار إن الحرب تعني في إحدى 
بوسائل  السياسة  في  واالستمرار  القوة  جوانبها 
األثنين  بين  للفصِل  أيَّ محاولٍة  فأن  لذا  أخرى, 
عن  بعيدةً  وفاشلةً  خاطئةً  محاولةً  إال  تكوَن  لن 
الموضوعية، فالسياسة هي باألساس لعبة القوة، 
والسياسة إذا أخذناها بعين االعتبار فهي تعتمد 
على نظرية واستراتيجية وتكتيك, هي في إحدى 
معانيها محاولةُ تجميعِ أكبر قدٍر ممكن من القوى 
ها في خدمة تحقيق األهداف السياسية، هذا  بزّجِ
الداخلية  السياسة  بين  الفصل  باإلمكان  يعد  ولم 
)الدبلوماسية(، كما  بــ  أو ما تسمى  والخارجية 
عن  الداخلية  الظروف  فصل  باإلمكان  يعد  لم 
تكون  أن  يجب  إليها  النظر  فأن  لذا  الخارجية, 
على أن هذه العوامل والمعطيات تتكامل إلنتاج 
الصورة الواقعية والقوة الحقيقية ألي حركٍة أو 
شابه؛  ما  أو  آخر  سياسيٍ  تكويٍن  أي  أو  تنظيٍم 
وإذا أردنا تناول القوة بمفهومها العسكري فقط 
معينة,  قتالية  عسكرية  تشكيالت  تعني  والتي 
التي  للمرحلة  ودوراً  أهمية  تنبع  بالتأكيد  فذلك 
نعيشها، وقد يزدادُ عامٌل ما أهميةً على حساب 
السلم والحرب, ولكنهما  لعامل  تبعاً  عامٍل آخر 
يتالزمان في الظروف السائدة في هذه المرحلة, 
المستويات,  كل  على  الصراعات  تشتد  حيث 
وحيث تنتشر الحروب واألعمال العسكرية في 

مناطق كثيرة من العالم.
العسكرية  والصراعات  القوة  لعبة  ــت  والزال
العسكرية  القوة  إن  أجزم  فإنني  أهميتها,  تزداد 
لحماية  األحيان  بعض  في  محورياً  دوراً  تلعب 
إلى  للوصول  السياسات  ولتنفيذ  السياسة, 
األهداف والسياسة القوية تنبع من قوة المجتمع, 
وهذا يعني في إحدى ابعادها قدرة المجتمع على 

الدفاع عن ذاته في إطار الدفاع المشروع.

الراهن  العالم  في  ِجذافاً  يغدو  المعنى  بهذا   
عسكريٍة  قوةٍ  بدون  قويٍة  سياسٍة  عن  الحديث 
أهداف  عن  الدفاع  من  السياسية  الحركة  ُن  تُمّكِ
األهــداف  إلــى  للوصول  وحياتها  جماهيرها 

النهائية لهذا التنظيم أو ذاك.
نتيجة  دوماً  المعادلة صحيحةً  هذه  تكون  ال  قد 
تغير الظروف, لكن هذه المعادلة ستظل تحتفظ 
فيه  يكون  عالٍم  في  نحن  طالما  الجدلية  بقوتها 
صوت المعركِة هو األعلى, مع اإلشارة إلى أن 
المشروع  الدفاع  كل قوة عسكرية خارج إطار 
الدفاع  إطــار  يتعدى  حــرٍب  وكــلُّ  مرفوضة, 
المشروع هو ضرٌب من الجنون, ليس كل قوة 

عسكرية يمكنها انقاذ السياسات.

ــز الـــدراســـات  ــرك ــس م ــي نــــواف خــلــيــل: رئ
االستراتيجية الكردية في اوروبا.

يُمكُن الفصُل بين السياسة والقوة العسكرية.  ال 
فمثالً لو لم تكن الواليات المتحدة بكل ما تملكهُ 
من إمكانيات تقنية متقدمة في كافة النواحي, ولو 
لم تكن تملك القوة العسكرية التي تملكها اليوم، 
لما كان بإمكانها أن تكون مرهوبة الجانب, وأن 
األرض  بقاع  من  الكثير  في  سياساتها  تفرض 
التي تدخلت وتتدخل فيها, ولكن وبنفس االتجاه 
قادرةً  العالم  في  أو حركٍة  دولٍة  أيُّ  تكن  لم  إذا 
بالضرورة  يعني  والذي  بعمق,  العالم  فهم  على 
خالل  مــن  النتائج  استخالص  على  الــقــدرة 
تفادي  تستطيع  لن  المستقبل،  آفاق  استشراف 
الضربات القوية وربما االنهيار حينها لن يجدي 
والدبلوماسية  العسكرية  القوة  عن  الحديث  نفعاً 
السابق,  السوفييتي  االتحاد  حالة  في  رأينا  كما 
بإمكانها  ــةً  ــووي ن تــرســانــةً  يملك  ــان  ك الــذي 
عدم  لكن  تقليديٍة  قوةٍ  إلى  إضافةً  العالم,  تدمير 
السوفييتي  الداخل  فهم  على  قادرة  قيادة  وجود 
حرية  وانعدام  االقتصادية  األوضاع  وصعوبة 
داخلية  وعوامل  للحرية  الناس  وتوق  التعبير 
إعالمية  آلة  وجود  إلى  إضافة  كثيرة,  أخرى 
ضخمة للدول الغربية وبعدها دخول السوفييت 
تلك  انهيار  إلى  أدى  الذي  األمر  ألفغانستان، 
من  تملكه  كانت  ما  كل  رغم  اإلمبراطورية 

أسلحة وإمكانيات اقتصادية هائلة. 
التي  الخطط  تنفيذ  بها  ُمناٌط  العسكرية  القوة 
عسكريٍة  قوةٍ  كلُّ  فليس  القرار,  ُصنّاُع  يضعها 
تحقيق  تتمكن من  لم  إن  السياسات  انقاذ  يُمكنها 
ما  مع  تتناسب   بدقة  لها  الموضوعة  الخطط 
تملكه من امكانياٍت اقتصاديٍة وقدرةٍ على ايجاد 

الحاضنة المجتمعية للقرارات الصادرة.

استُقبِلْت  لما  الُمنظمة  العسكرية  قوتنا  لوال 
نسرين عبد هللا في عواصم العالم.
رزو غرزي: كاتب وشاعر كردي 

اليوم في  من وجهة نظري وحسَب ما ناُلحظه 
العالم, فإن القوة العسكرية تلعب دوراً كبيراً في 
رسم السياسات والعالقات الدبلوماسية، واألمثلة 
بوفرة, ففي روج آفا على سبيل  الحية موجودةٌ 
المثال، لوال تواجد قوة عسكرية ُمنظمة وواعية 
لكانت   ,)YPG – YPJ- QSD( المتمثلة في
سوريا  في  المناطق  بقية  مثل  مثلها  آفا  روج 
ولما  والتهجير,  والــخــراب  للدمار  عرضةً 
استدعت الدول الحليفة إطالقاً إلى دعم ومساندة 
هذه القوة وبالتالي هذه السياسة, ولوال هذه القوة 
لما استطاعت الرفيقة نسرين عبد هللا أن تزور 
اْستُْقبِلَْت  حيث  العسكري  بزيّها  العالم  عواصم 
كبيرةٍ في هذه العواصم، والسؤال الذي  بحفاوةٍ 

يطرح نفسه:
لوال هذه القوة المنظمة هل كانت امريكا وروسيا 
من  الكرد  ستساعد  األخــرى  التحالف  ودول 

الناحية العسكرية في القضاء على اإلرهاب؟
كل قوة عسكرية البد لها من دعٍم سياسي

للشؤون  متابع  كردي  مواطن  أحمد:  رامــان 
الكردية.

سياسي  دعٍم  من  لها  البد  عسكرية  قوة  كل  إن 
تلعب  ومازالت  لعبت  الكردية  والشخصيات 
وهذه  طاقاتهم,  وحسب  جيٍد  بشكٍل  ــا  أدواره
الطاقة البد لها من سياسة ُمحنكة وقوة عسكرية 
أخرى  جــوالٍت  كسَب  تستطيَع  حتى  ُمنظمة 
اليوم  نخوض  ونحن  والوطن,  الشعب  لصالح 
وتتحقق,  ــزداد  ت وانجازاتها  الوجود  معركة 
السياسة أصبحت ضرورية  اليوم دور  وبرأيي 
أن  ويجب  بسرعة  يمر  والوقت  وأكثر  أكثر 

نكسب الوقت بالتزامن بين القوة والسياسة.

الُمستبدة ال تنصاُع لمطالب الجماهير  األنظمة 
إال عنوة

في  المركزية  األمانة  مسؤول  شيخي:  محمد 
حزب الشغيلة الكردستاني.

 
التي تحكم  في ظل األنظمة الرجعية والمستبدة 
من  مناص  ال  والنار,  الحديد  بقوة  الشعوب 
النضال الثوري والمتمثل بالكفاح المسلح ضدها 
ألن  الثوري,  السياسي  بالكفاح  التوازي  مع 
عنوةً,  إال  نفوذها  عن  تتنازل  لن  األنظمة  هذه 
الثورية  الحركة  تاريخ  في  مليئةً  والتجارب 
العالمية والمحلية, في شمال كردستان مثالً ومع 
الوسائل  بكل  شعبنا  ناضل  التاريخية  المسيرة 
االجتماعي  وتقدمه  طموحاته  لتحقيق  السلمية 
والخالص من كافة أشكال االستغالل والعبودية 
وصل  وعندما  السلمية,  الديمقراطية  بالطرق 
كافة  بحقه  استُْعِمَل  متقدمة  مرحل  إلى  نضاله 
والحرق  والتنكيل  واإلرهــاب  العنف  أشكال 
نفسه  عن  الدفاع  في  ُمكرهاً  فاضطر  والدمار, 
عن  للدفاع  العسكرية  الثورية  قــواه  وتشكيل 
الشعب وقضيته التحررية العادلة والحفاظ على 

ممتلكاته.
تتنازَل  لن  االستبدادية  األنظمة  طبيعة  فــأن 
عنوةً,  إال  ونفوذها  واستئثارها  مصالحها  عن 
السياسية  القوى  امتلكت  إذا  إال  يتحقق  لم  وهذا 
االستبداد  حصن  تدك  موازية  عسكرية  قوة 
تجبرها  وأن  االقتصادية,  مصالحها  وتضرب 
الشعبية  الجماهير  مصالح  إلى  االنصياع  إلى 
وخاصة الشعوب المضطهدة, والتي تُناضُل من 
على  والقدرة  االجتماعية  والعدالة  الحرية  أجل 

استالم السلطة لتحقيق متطلبات الثورة. 
الذي  الشعبي  الِحراك  من  نتأمل  كنا  أننا  كما 
ولكن  مآربها,  تحقق  أن  ســوريــا  فــي  ــدَث  ح
استعمل  ممنهج  وبشكٍل  االستبدادي  النظام 
القوية  حلبته  إلى  الشعبية  الحركة  لجر  العنف 
الحالة  إلجهاض  ومنظماً  متمرساً  كان  كونه 
الثورية السلمية, وسبب في فتح بوابات العبور 
الفاشيين  أمــام  وخاصةً  الخارجية  للتدخالت 
وكون  وغيرها،  والنصرة  داعش  أمثال  الجدد 
الحركة الشعبية لم تمتلك قوة سياسية أو تنظيم 
توجهها  ثورية  وطنية  جبهة  أو  ثوري  سياسي 
ضدها  وحيكت  مأربها  تحقيق  فــي  فشلت 
خصومها،  قبل  من  تحقيقها  سهلت  مؤامراٌت 
استطاعت  كردستان  آفاي  روج  مناطق  وفي 
الحركة السياسية الثورية من التفاعل مع التغيير 

التي  الموضوعية  الظروف  ومع  حدث  الذي 
خصوصاً,  وسوريا  عموماً  المنطقة  بها  مرت 
بشكٍل  السياسية  اللوحة  قراءة  تمكنت من  حيث 
قوى  تشكيل  من  وتدريجي  ممنهجٍ  وبشكٍل  جيٍد 
الشعب  حماية  بوحدات  متمثلة  ثورية  عسكرية 
الديمقراطية  سوريا  قوات  بعد  وفيما  والمرأة, 
مكتسباته  وحماية  ومقدراته  الشعب  عن  للدفاع 
مع  تبعاً  الروحية  المفاهيم  وتطوير  المادية, 
العسكرية  القوى  قدرة  وما  المرحلة,  متطلبات 
دليالً  إال  واالستقرار  األمن  تحقيق  في  الثورية 
عسكرية  قــوى  ــود  وج ضــرورة  من  ساطعاً 
الممارسات  ضد  وتناهض  الشعب,  عن  تدافع 
والحاملة  المستمدة  األنظمة  قبل  من  الشوفينية 
الديمغرافي  الوطني  التطوير والتغيير  لمشاريع 
التي سعت إليها جميع مكونات الشعب السوري 
ين  األََمرَّ عانى  والذي  الكردي  شعبنا  وخاصة 
من سياسات النظام البعثي الشوفيني وعلى مدى 

عقوٍد من الزمن.

بإمكانياتنا  إال  مــواقــفــنــا  تبني  يمكن  ال 
ومؤسساتنا.

سياسة  هي  الذاتي  الدفاع  أو  العسكرية  القوة 
والسياسي  األخالقي  للمجتمع  والحماية  األمن 
نفسه  حماية  عن  العاجز  فالمجتمع  واألحــرى 
يخسر جميع معاني صفاته األخالقية والسياسية, 
وفي هذا الحال إما أن يكون المجتمع قد استعمر 
السترداد  سعياً  يقاوم  إنه  أو  ويتفسخ,  فينصهر 
وظائفها,  وتفعيل  والسياسية  األخالقية  صفاته 
الذاتي هو  الدفاع  أو  العسكرية  فالقوة  هنا  ومن 
عنواُن هذه المرحلة, فالمجتمع الذي يُِصُر على 
وجودِه وبقائِه, ويرفض جميع أشكال الخضوع 
بإمكانياته  إال  موقفه  تبني  يمكنه  ال  والتبعية 
أن  ويجب  الذاتي,  بالدفاع  المعنية  ومؤسساته 
ال ننسى بأن المجتمعات التاريخية ظلت طبقية 
الزمن,  من  بالقصيرة  ليست  لمدةٍ  وسلوكية 
إلى إطالة عمر خاصياتها هذه,  وستسعى دوماً 
بكل  تحويلها  تريد  التي  القوى  تلك  وستقاوم 

طاقاتها من أجل صون وجودها وكياناتها.
في  مهماً  الذاتي والقوة مكاناً  الدفاع  وهنا يحتل 
إذا  شرعي,  اجتماعي  كمطلٍب  المجتمع  أجندة 
ليس سهالً أن تدخل قوة القرار حيز التنفيذ دون 

تعزيزها بقوة الدفاع الذاتي.
أن  كما  الذاتي,  للدفاع  الفاقدة  فالمجتمعات  إذاً 
والحفاظ  وممارسته  الذاتي  الدفاع  كيان  تشكيل 
في  منه  البد  شرٌط  دائماً  وفعاالً  جاهزاً  عليه 
واالستمرار  الديمقراطي  المجتمع  كينونة 

بوجوده ولو بشكٍل يكفي للحد من االعتداءات.
فالدفاع الذاتي سيبقى عنصراً ال يمكن االستغناء 
عنه أو التغاضي عنه في الحضارة الديمقراطية 

راهناً ومستقبالً.
بالمحصلة ال يمكن الستتباب السالم أن يَكتَِسَب 
الذاتي  الدفاع  تفعيل  إال في حال  الحقيقي  معناه 
الذي  السالم  هنا  بالذكر  ونخص  للمجتمعات, 
إال  مقبوٍل  مجتمعيٍ  بتعبيٍر  يتحلى  أن  يمكن  ال 
بمعاني  محمٍل  سالٍم  وأيُّ  المنوال,  هذا  على 
أخرى فهو لن يعني كونه نوٌع من التحايل على 
والسيطرة  الحرب  لحالة  واستمراٌر  الشعوب 

بأشكاٍل أخرى مختلفة.
قوةً  تملك  أن  يجب  قويةً  سياسةً  تملك  فعندما 
عسكريةً ومجتمعاً ديمقراطياً ولن تنجح في هذه 

السياسة بدون ذلك.
"أنا أملك دفاعاً ذاتياً فأنا موجود " 

الدبلوماسية والقوة العسكرية " العالقة المتالزمة "

تحقيق: مصطفى عبدو

قائد  عليها  يركز  حيويان  جانبان  والتدريب  الشبيبة 
الشعب الكردستاني, وله فيهما تحليالٌت عميقةٌ وأبحاٌث 
كثيرةٌ فيقول مثالً: "بدأنا بالشبيبة وسننتصر بالشبيبة" 
كما يقول ألبناء جلدته الكردستانية اعتمدوا وركزوا في 
ال  كما  التدريب",  ثم  فالتدريب  "التدريب  على  حياتكم 
ننسى أن مجتمعنا الكردستاني تعرض ألبشع سياسات 
الصهر واإلنكار واإلمحاء من قبل العدو القريب المتمثل 
أربع،  إلى  كردستان  جزأت  التي  الشمولية  باألنظمة 
العالمية  بالرأسمالية  المتمثل  البعيد  العدو  جانب  ومن 
بوساطة  الكردستاني  المجتمع  ثنايا  في  تغلغلت  التي 
تفاصيلها الدقيقة وسياستها القذرة المتعمدة على إفراغ 
البد  التي  الحقيقة  وإبعادهم عن  الشبيبة من جوهرهم 
لهم من أن يعيشوها؛ ويأتي استهداف نظام الرأسمالية 
العالمية للشبيبة بالدرجة األولى كونها على يقيٍن وثقٍة 
القوة  وهي  المجتمعات  عمادُ  هي  الشبيبة  بأن  تامتين 
الفعّالة في اللحاق بركب الحضارة والسعي نحو السمو 
الرأسمالية  نظام  لدى  لديها –  يثير  مما  دوماً,  والرقي 
العالمية- الخوف من الشبيبة, لذلك تبذل مساعٍ وجهوٍد 
نجد  لذلك  بالوهن  وإصابتهم  الشبيبة  لطمس  جبارٍة 
لإلنكار، لذا من ضرورات  الشبيبة أكثر الفئات تعرضاً 
التخلص من نتائج هجمات الحرب الخاصة التي تشنها 
الرأسمالية العالمية على الشبيبة هي التسلح بالمعرفة 
هاتان  وتأتي  الهجمات,  هذه  لصد  التامة  والجهوزية 
الخاصيتان بالتدريب, األمر الذي يتيح المجال لتصقيل 
الوعي السياسي لدى الشبيبة وبناء الشخصية الشابة 
وعلى  والمجتمعية؛  األخالقية  والقيّم  المبادئ  على 
الديمقراطي  االتحاد  حزب  شبيبة  نظمت  األساس  هذا 
دورة  رميالن  بمدينة  السياسية  األكاديمية  في   PYD
زنار"  الشهيد  "دورة  باسم  بالشبيبة  خاصة  تدريبية 
تم افتتحاها في )3-10آذار( وتضم 15 عضواً وإدارياً 
فيها  تم   ,PYD الديمقراطي  االتحاد  حزب  شبيبة  في 
إعطاء الدروس حول "الحرب الخاصة، حقيقة القيادة، 
المرأة،  تاريخ  الشبيبة،  تاريخ  الديمقراطية،  األمــة 
والسياسة  آفا  روج  ثــورة  السياسية،  المصطلحات 
المحاضرات  إلقاء  برنامجها  تخلل  كما  الديمقراطية". 
أسلوب  الذاتي،  والنقد  النقد  التدريب،  "أهمية  حول 
الخطابة، الدفاع المشروع" إضافةً إلى مشاهدة األفالم 

الوثائقية التاريخية.

ونحن في صحيفة االتحاد الديمقراطي لم نجد البد في إعداد 
هذا التقرير حول دورة الشهيد زنار وأخذ آراء بعض الشبيبة 

المنضمين للدورة.

والشبابية  السياسية  والفعاليات  التدريبية  الدورات 
تُعيد للشبيبِة روَح االندفاع

االتحاد  لحزب  العام  المجلس  عضو  عثمان  صباح 
:PYD الديمقراطي

اجتمعنا اليوم كشبيبة حزب االتحاد الديمقراطي في هذه الدورة 
َر  التدريبية لنتمكن من فرض أنفسنا بقوةٍ على األرض, ونَُحّضِ
أنفسنا لقيادة المجتمع على أسس ديمقراطية ترسخها السياسية 
الديمقراطي االتحاد  حزب  قبل  من  والمتبناة  الديمقراطية 
أننا  على  إلينا  يُنَظُر  شابٍة  كفئٍة  فنحن  آفا،  روج  في   PYD
الذهنية  أو  التفكير  وهذا  منّا,  يُستفادُ  ال  مجتمعنا  على  عالةٌ 
المتأتية بفعل أساليب العدو من الحرب الخاصة التي فُرَضت 
في  واستهدفت  خاصة؛  بصورة  األوسط  الشرق  بلدان  على 
واندفاعها  الشبيبة  تَُخُص طبيعة  لدوافَع  الشبيبة  األول  المقام 
القوة  هذه  استخدام  ُحسَن  فإن  تملكها,  التي  الهائلة  والقوة 

القت الرأسمالية العالمية ضرراً كبيراً في مصالحها وسائل 
إنتاجها, لذلك باتت الشبيبة لقمةً سائغةً للرأسمالية لتسيير كافة 

سياساتها القذرة على الشبيبة.
هذه  من  تتخلص  أن  يمكنها  التدريب  طريق  عن  الشبيبة 
السياسات المفروضة عليها وتنظيم نفسها ضمن فلسفة األمة 
الديمقراطية, التي فتحت الباب على مصراعيه للشبيبة ومن 
نعلم  فكما  السياسة؛  إلى  واالنضمام  للتنظيم  المكونات  كل 
األنظمة  من  عليها  الُممارسة  السياسات  بسبب  الشبيبة  أن 
الشمولية بشكٍل عام, والقيود التي تَْفِرُضها العائلة على الشبيبة 
بشكٍل خاص, نراها ال تمتلك تلك اإلرادة القوية الفعّالة على 

األرض.
الذي  الخوف  كسر  التدريبية  الــدورات  طريق  عن  نُحاوُل 
الثورية  الشخصية  إرادتها، وتطوير  تمثيل  الشبيبة من  يمنع 
لتصبَح  الشبيبة  ودعم  الثورة،  مطالب  تحقيق  نحو  الُمندفعة 
قادرةً على أداء المهام الَمنوطِة بها, إضافةً إلى إعطائها دفعاً 
السياسة  أسس  على  والمجتمع  الثورة  وقيادة  لطليعة  معنوياً 

الديمقراطية وركائزها المجتمعية.
الدورات التدريبية والفعاليات السياسية والشبابية تُعيدُ للشبيبِة 
حيث  الرأسمالية,  القوى  يد  على  فقدته  الذي  االندفاع  روَح 
لتحقيق المجتمع اإليكولوجي  أن الشبيبة بهذه الروح ضمانةٌ 

السياسي الديمقراطي الحر.
وبدورنا كشبيبة حزب االتحاد الديمقراطي PYD بدأنا بحملٍة 
لتنظيم الشبيبة في كافة المجاالت, ونعمل على تأسيس فَِرق 

رياضية وفَِرق للفعاليات الثقافية من رقٍص وموسيقا.   
             

كحزٍب سياسي هدفنا توعية مجتمعنا.
 PYD الديمقراطي  االتحاد  شنكين هاشم شبيبة حزب 

في مدينة ديريك:

األمة  فلسفة   PYD الديمقراطي  االتــحــاد  حــزب  يتبنى 
الديمقراطية مبدأ لها, ويسير وفقها في نضاله الحزبي، وأخذ 
على عاتقه مسؤولية بناء المجتمع الديمقراطي الحر، والعمل 
والسوري،  الكردستاني  المجتمع  في  الفلسفة  هذه  نشر  على 
إلى  الوصول   PYD الـ  الحزبي ضمن  للكادر  يتسنى  وكي 
تطلعاته وترسيخها البد من التحلي بالمعرفة التي تأتي عبر 
في  تتم  التي  مؤسساتياً  أو  ذاتياً  تدريباً  كان  سواًء  التدريب, 

األكاديميات ومنها األكاديمية السياسية.
مجتمعنا  توعية  هدفنا  سياسيٍ  كحزٍب  نحُن  الحال  وبطبيعة 
بفعِل  واالضطهاد  اإلنكار  من  مراحُل  عليه  مرت  بعدما 
ُممارسات العدو التي سيرها بمختلف وشتى الوسائل، ونحن 
نَُمَر بما مَر  أن  نََودُ  الشابة في المجتمع, ال  بدورنا الشريحة 
بِه أجدادنا من ظلٍم واضطهاٍد, لذلك التففنا حول فلسفة األمة 
عبر  لها  التمكين  سبيل  في  جهودنا  نبذل  ونحن  الديمقراطية 

التدريب في مجتمعنا.
المذهب  الدين أو  آفا بغض النظر إلى  على كّلِ شاٍب بروج 
تغيير  على  معاً  نعمل  كي  الثورة  إلى  االنضمام  العرق  أو 
مسار التاريخ وتوجيهه نحو ضرورة نيل الحقوق المشروعة 
الشرق  بلدان  في  الديمقراطية  وتحقيق  المضطهدة,  للشعوب 
األوسط على أساس ثقافة التعايش المشترك وأخوة الشعوب.  

المرأة والشبيبة ُهما طليعتان في مساعي التحرر
أمينة أحمد عضو شبيبة حزب االتحاد الديمقراطي 

في مدينة تربسبية:

في  الشابة  للمرأة  المجال  إتاحته  في  تكمن  التدريب  أهمية 
إدراك حقيقتها إلى جانب اتخاذ األكاديمية السياسية براديغما 
إعطاء  في  منهجاً  الديمقراطية  والسياسة  األخالقي  المجتمع 
الدروس والمحاضرات للعمل النضالي الذي يقوم به الشخص، 
وباعتبار أن المرأة والشبيبة هما طليعتان في مساعي التحرر 
كبيرة لتحقيقها, يتوجب أن  فيقع على عاتقهما مهاٌم تاريخيةٌ 
يكون الشخص مسلحاً بالمعرفة والفكر, والدورات  التدريبية 

هي السبيل األنسب لها.
بل  فقط  لنفسه  تعلمه  ما  وإبقاء  حجب  للمرء  يمكن  ال  كما 
نشره على أوسع نطاق، األمر الذي يزيد من مجتمعية عملنا 

النضالي كشبيبة حزب االتحاد الديمقراطي.

وال ننسى هنا الدور الكبير لفلسفة قائد الشعب الكردستاني في 
جعلنا نثق بقدراتنا لنكدح ونعطي المزيد لمجتمعنا والنضال 
ممكناً  المستحيل  سنجعل  فبالنضال  المنشودة,  غايتنا  هي 

وكذلك اإلعداد الجيد يمكنه أن يزيد من النصر.  
                       

ُل شخصية المرء الحماس إلى جانب السياسة تَُكّمِ
االتــحــاد  حــزب  شبيبة  عضو  حسين:  ــادة  حــم

الديمقراطي بـ سري كانيه:

انضممت إلى دورة الشهيد زنار في األكاديمية السياسية بدافع 
التعرف عن كثب  على األصول السياسية, واستجابةً للرغبة 
هذا  أكون  ولكي  ناجحاً،  سياسياً  أكون  أن  في  تتملكني  التي 
السياسي الناجح البد لي من أن أبدأ بها وأنا في سن الشباب، 
ُل شخصية المرء وتجعل منهُ  فالحماس إلى جانب السياسة تُكّمِ

شخصاً قديراً في مجتمعه.
ال  مجتمعٍ  إلى  بمجتمعيته  ملٍم  مجتمعٍ  من  تحول  ومجتمعنا 
الحياة  أساليب  مع  واالنجرار  والشراب  الطعام  سوى  يهمهُ 
تُعيدُ  التي  المفاهيم  أَُجِسدَ  أن  أريد  بدوري  وأنا  البرجوازية، 
من  للتمكن  شخصيتي  من  والبدء  جوهره,  إلى  المجتمع 
وأدرك  المقبلة،  المراحل  في  بأكمله  المجتمع  في  تجسيدها 
من  للكثيِر  سأتعرُض  وطموحي   رغبتي  تحقيق  خالل  أنه 

المطبات لكنها لن تُشكل عائقاً أمام تحقيق هذه الطموحات.
بعد  إال  الديمقراطي  االتحاد  حزب  إلى  انضمامي  جاء  وما 
قناعتي في تطلعاته التحررية من جانب, ومن انتهاجه للخط 
بل  آخر,  جانٍب  من  طرٍف  أي  إلى  االنحياز  دون  الثالث 
ريادته لتحقيق آمال شعب روج آفا بكل مكوناته في الحرية 
والديمقراطية، كما أن باب الـ PYD مفتوٌح أمام الجميع دون 
التوقع أو االقتصار على شعٍب معيٍن أو طائفٍة معينٍة، فحزبنا 
حزٌب يستقبل جميع المكونات واألديان بصدٍر رحب, وهذا 
ما يزيد المرء حماساً واندفاعاً في تحقيق احتياجات المجتمع 

من الناحية السياسية.
الفعاليات  تنظيم  َر ثورتنا يتوجب علينا كفئٍة شابٍة  نُطّوِ وكي 
على الُصعُد "الثقافية والسياسية والمجتمعية ..." وزيادة تنظيم 
الدورات التدريبية على جميع الُصعُد، وبما أن السياسة هي 
تلبيةٌ لحاجات ومتطلبات المجتمع وترسيخها واجٌب على كل 
وطني, فأن زيادة مستوى النقاشات السياسية, وعقد الندوات 
المجال  لنا  تتيح  السياسية  المستجدات  لشرح  واالجتماعات 
في مجتمعنا وزيادة صقل كل شخصيٍة شابٍة  ترسيخها  أمام 

بالسياسة الديمقراطية ضرورة حتمية.

علينا أن نكون كوادر سياسية طليعية في مسيرة التحرر
نورا علي: إدارية في شبيبة الـ PYD بمدينة تل تمر: 

االتحاد  حــزب  بشبيبة  المنوطة  المسؤوليات  أهــم  إحــدى 
الديمقراطي PYD هي توعية الشبيبة وتنظيمهم في المجتمع، 
وكي نبني مجتمعاً إيكولوجياً حراً البد لنا من أن نُصقَِّل وعينا 
السياسي, وعلينا أن نكون كوادَر سياسية طليعية في مسيرة 
التحرر كشعٍب وكجنٍس ذاق مرارة العبودية منذ آالف السنين، 
وعلى المرأة الشابة دوماً التسلح بالمعرفة كي نثبت لمجتمعنا 
أننا قادراٌت على تحمل المسؤولية, وأننا لسنا ضعيفات كما 
إلى  االنضمام  هو  األنسب  فالسبيل  لذلك  يرونا،  أن  عهدوا 

الثورة.
البد للمرأة أن تكون قوية اإلرادة كي تلعب دورها في مجتمعها 
على أكمل وجه، ونكون منفتحات على السياسة التي تمثل في 
جوهرها حقيقة المجتمع وأال نبتعد عن ماهية قيمنا المجتمعية.
التي  الحرب  مع  ينجروا  أال  آفا  روج  في  الشبيبة  وأناشد 
يَُسيُّرها العدو على الفئة الشابة, كي نلعب الدور األجدر بنا 
التحرر  ثقافة  على  مجتمعنا  وتوعية  الشبيبة  تنظيم  في  لعبه 

ونبذ الخنوع والذل. 

توعية مجتمعنا بضرورة تحرر المرأة
شيراز حسن: إداري في شبيبة الـ PYD بمدينة الحسكة: 

س ويتشارك في نشاطه الحزبي مع  العضو الحزبي الذي يُدَّرِ

المجتمع البد له من الخضوع لدوراٍت تدريبيٍة ينمي خاللها 
معارفه وقدراته ليكون شخصاً قادراً على توعية المجتمع، 

حوله،  لمن  وإعطائها  الرفاقية  الــروح  في  منهالً  ويكون 
في  تحمل  لها هي  نخضع  التي  الدورة  هذه  وبالحديث حول 
طياتها أسمى معاني الرفاقية التي تظهر بوضوح في عالقات 
الرفاق مع بعضهم البعض, والنقاشات التي يخوضونها معاً 
التعمق في تطبيقها  لنا  تتيح  التي  الدروس  إلى جانب طبيعة 
الفكر  بقايا  من  التخلص  على  قادراً  جيالً  لنكون  بشخصيتنا 
الشوفيني الذي ألمته بنا األنظمة المتعاقبة على وطننا, والتي 

حاولت النيل من إرادة الشبيبة وأبعادها عن مجتمعيتها.
الضوء  تسليط  من  لنا  البــد  التي  النقاط  أهــم  إحــدى  ومــن 
الدورة أال وهي توعية مجتمعنا  عليها بعد خروجنا من هذا 
الحياة  هي  بل  عبدة  ليست  وأنها  المرأة,  تحرر  بضرورة 
بذاتها, وتدارك التهميش الذي فرضته العادات والتقاليد البالية 
على المرأة, وفتح آفاق أمامها في مجاالت السياسة واالقتصاد 
والدبلوماسية لصقل الشخصية القديرة والمثقفة. وهنا ننوه أن 
على المرأة أن تبذل المزيد من الجهود ونحن كأفراد الجنس 
المقابل لها, نؤكد لها دعمنا كي تتحرر فتحررنا معها للوصول 
إلى المجتمع الديمقراطي الحر القائم على الندّية والتشاركية.

لتحقيق  والتدريب  التنظيم  إلى  الكردستانية  الشبيبة  أدعو 
المزيد من النصر والمكتسبات في مختلف المجاالت، وأقول 
لهم: "هلموا نبني معاً وطننا ونبني اإلنسان الحر الذي يحقق 
وحدهم  فالعبيد  الحرية،  يتمنى  الذي  اإلنسان  وليس  الحرية 
من يتمنون الحرية, أما اإلنسان الحر بمعنى الكلمة فهو الذي 

يعمل ويكدح ليصل إلى هدفه في التحرر".  
بإيفاء المعنى 

بالقيم  ما  مجتمعٍ  التزام  ومدى  للتدريب  الحقيقية  المضامين 
والمبادئ واألخالق التي تدََّرُب وتربى عليها, فأنه ألمٌر جلٌل 
يشير إلى مدى سمو هذا المجتمع ورقيه ومواكبة الحضارة 
منشودةٌ  غايةٌ  هو  المتطور  أو  الراقي  والمجتمع  وركبها، 
تعلمناه  ما  لو طبقنا  بدورنا  اإلنسانية جمعاء, ونحن  قبل  من 
واكتسبناه من صفاٍت ومبادٍئ لما كنا في هذه الحالة التي نحن 
عليها اآلن, فهذا المعنى يؤكد عليه قائد الشعب الكردستاني 
ُجلَّ  تطبيق  لنا من  بد  المنطلق ال  هذا  أوجالن, ومن  عبدهللا 
أنفسنا  من  َر  نُطّوِ كي  العملية,  حياتنا  في  ونكتسبه  نتعلمه  ما 
وعكس  األولى,  بالدرجة  القديرة  الميزبوتامية  وشخصيتنا 
يزيد  المحصلة مما  التطور على مجتمعنا, في  تداعيات هذا 
من سمو مجتمعنا وثقافتنا وخلِق حضارةٍ جديدةٍ مستمدةٍ قيمها 
ومبادئها من حضارة ميزبوتاميا, لكنها تعكس طابع العصر 
األجيال  يتداولهُ  إرثاً  لإلنسانية  قدمنا  قد  لنكون  نعيشه  الذي 

تاريخياً.        

 PYDفلسفة الحياة الميزوبوتامية مسعى لشبيبة الـ
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67 فكرآراء

بصراحة

صالح الدين مسلم

االنهيار األخالقي 
للمجلس الوطني 

الكردّي
في  يصبُّ    ENKS الكردي الوطني  المجلس  الحديث عن  كان 
فاتهم غير المسؤولة، والتناقض بين القول  خانة االنزعاج من تصرُّ
والفعل، وتارةً كان الحديث عن الصراع المنهجي، وفي أحيان أخرى 
كان التغاضي عن تصّرفاتهم يصبُّ في خانة الحفاظ على وحدة 
الصف الكردي، وعدم زعزعة القرار من خالل البحث عن آليات 
للتوافق وإيجاد عقٍد أو اتّفاٍق يجمع بين المجتمع والطبقة النخبويّة 

التي استفردت بالوطنية والسياسة طيلة نصف قرن.
كانت الضبابية موجودة عند بعض مؤيديENKS  الذين لم يفهموا 
مشروعه، والذين كانوا متمّسكين إلى حدٍّ ما ببعض الثوابت الوطنية، 
وكان أولئك في مرحلة خلق التوازنات بين المكتسبات وبين السلطويّة 
مقموعاً ضمن  وباَت صوتُهم  تدريجيّاً،  شوا  ُهّمِ والذين  النخبويّة، 
مْت وباتت تبتعد  ENKS , الذي بات يُقادُ من منظومٍة أو كتلٍة تورَّ
شيئاً فشيئاً عن تلك الثوابت الوطنيّة، وصارت تدخل ضمن الهرم 
الدولتي وأضحت تمتلك أدوات السلطة في المال واإلعالم، لكنّها 
دُ من منظومتها الهيمنيّة،  ظلت تفتقر إلى الجانب العسكرّي الذي يوّطِ
اللعب ببشمركه روج آفا الذين اْنغُرروا بالمال وهم  فكانت ورقةُ 
ُق أنَّ الذي يستشهد في ساحات  خارج الحدث، يرضوَن بإعالٍم يُسّوِ
المعركة في روج آفا غبيٌّ ال يعرف ماذا يفعل, وأنَّهم هم المناضلون 
خون هيمنة  الحقيقيون، وبدخول هؤالء إلى ساحة روج آفا سيرّسِ
ENKS الكردّي على القرار، وبالتالي سيستطيعون فرض توصياتهم 

على الساحة السياسيّة.
لكن كلَّ هذه التصورات باءت بالفشل، ألنَّهم لم يدرسوا المجتمع 
بشكل أخالقي، وكانوا يفتقرون إلى التحليل والعاطفة، فاإلمالءات 
البتّة،  القرار  يستطيعون صناعة  ال  اإلرادة،  مسلوبي  جعلتهم  قد 
فوصلوا إلى حالٍة يُرثى لها من االبتعاد شيئاً فشيئاً عن الشريحة 
المجتمعية التقليدية التي كانوا يمتلكونها في بداية الثورة، وصار 
أتباعهم مزروعين باليأس والالجدوى، إْذ لم يستطع المجلس أن يبحث 
عن آلية حل مناسبة تستطيع ربط هذه القاعدة بالنخبة، من خالل 
البحث الدؤوب عن أخطاء اإلدارة ونبشها ومراقبة هذا المشروع 
الذي حصل في روج آفا، ليس لالستفادة منه إنَّما للمحاربة والهجوم 
واالنقضاض على أيّة هفوة، ونسيان مشروعهم أو باألحرى عدم 
البحث عن مشروعهم الخاص الذي سيميّزهم عن هذا المشروع 
الذي يحاربونه، مما أدّى إلى خدمٍة جليلٍة لهذا المشروع في روج 
  ENKS يراقبها  التي  األخطاء  لهذه  نقدهم  متابعة  خالل  من  آفا 
وتصحيحها، بينما خسرت تلك النخبة في ENKS   يوماً بعد يوم 

قاعدتها الجماهريّة.
لقد كان ENKS  في صّفٍ واضحٍ في البداية من خالل عدم االنخراط 
في الصراع الدائر بين المعارضة والنظام، ألنّه كان يرى أاّل ناقة 
له وال جمل في هذا الصراع، وهذا كان رأي كلَّ األحزاب الكردية 
ما عدا الشباب الثوري الذي ُخِدَع ببعض شعارات الثورة البّراقة، 
المحور  حمى  هاوية  إلى  وضحاها  ليلٍة  في  انزلق  المجلس  لكنَّ 
السنّي وفي هذا الصراع العقيم الذي ال ينتج حلوالً، بل ال يعرف 
األيديولوجية  لهذِه  الصراع، وال حاضنة كردية  الكرد معنى هذا 
الدينية الغريبة، وحتّى النظام الداخلي لكل األحزاب الكردية دون 
استثناء ال يحتوي على أّيِ نظرةٍ دينيٍة، بل هو خطٌّ علمانيٌّ بحت، 
لكن اإلسالم السياسي الذي يمتلك منابع المال والسلطة قد استطاع 
أن يهدم هذا الكيان الذي كان عمره النضالي أكثر من ستين عاماً، 
التي كانت  القناع عن تلك الشخصيّات  المناضلين، وكشف  هَ  فََشوَّ
برئيس  الحدُّ  فوصل  بخواتيميها،  األعمال  وإنّما  الوطنيّة،  تَدَّعي 
ENKS أن يلتقَط صورةً مع عدّو الكرد المقاتل في جبهة النصرة 
الذي قتل الكرد في سرى كاني، ومازال يقتلهم ويريد أن يبيدهم في 

عفرين والشيخ مقصود.
 عن أيةِّ سياسٍة يتحدّثون أولئك المندّدوَن بالمقاومة العظيمة في الشيخ 
مقصود؟ إْذ يخرج نائب االئتالف القيادي في ENKS   عبد الحكيم 
بّشار وينادي دوَن خجٍل أن يتخلّى المقاتل عن سالحه ويستسلم للعدّو 
الكرديّة،  البقاع والجبهات وصار يقصف األحياء  الذي ترَك كلَّ 
مع أنَّ جبهاتهم مع النظام هادئة جدّاً، واجتمعت تلك الكتائب التي 
مازال يتبنّاها ENKS ويعتبرها جزءاً من الثورة، وأمسى األطفال 
يُقتلون في الشيخ مقصود والمدن الكردستانيّة في باكور كردستان 

وهم مازالوا ضمن حاشيّة القاتل.
لقد اختلف الحديث عن ENKS  اآلن، لم يعد المقياس هو الغفلة 
أو المصالح، لقد بات الحديث عنهم يصبُّ في خانة الوقوف ضدَّ 
تِهم، غدا الخيار واضحاً الخيار الذي يقف مع عدو الكرد  الكرد برمَّ
)أردوغان( الذي أعلَن مراراً, أنَّهُ ضدَّ أّيِ مشروعٍ كردّيٍ ويتأسف 
عن عدم محاربته إقليم كردستان، وما محاربته العلنية في قصفه 
أيَّةُ مناورةٍ، وما الكتائب التي  مدن عفرين إاّل وضوٌح ال تعتريِه 
أرسلها وأطلق عليها التسميات العثمانية, لواء السلطان محمد الفاتح 
ها إلى االئتالف الذي ينوب  وكتائب السلطان مراد وغيرها، وضّمِ
بشار عن رئاسته، ناهيك عن 24 كتيبة تقصف الشيخ المقصود 
وحدها، وكلّها عدا جبهة النصرة ضمن المعارضة المعتدلة التي 

يتبناها االئتالف.
لم يعد ينفع التنديد بهذه الهجمات على الكرد من اآلن فصاعداً، وإنَّما 

ؤ من هذه المنظومة العدائية هو الحلُّ المبدئي. االنسحاب والتبرُّ

 بلغ صيت مقاومتهن عباب السماء قبل بلوغ دخان أجسادهن في المحرقات، لتتعالى كل ما يملكه الضمير 
الحي نيابة عن جميع القيم األخالقية والوجدانية في ذاك اليوم الذي خضن أقسى االمتحانات حتى يسمع 
العالم ذاك الهدير الجارف وتنحني اإلنسانية إكراما لهن. لم يعد يخفن من لهيب النار ومن ال من سياط 
الجالدين الن أجسادهن لم يتحول إلى رماد بل إلى روح من المقاومة في جميع أرجاء العالم. وبهذه المقاومة 
استطعن النسوة ان يخلقن الحياة من الرماد. يدعنا يوم المرأة العالمي إلى أحياء هذا الروح الذي بقي ينبض 
في كل جزء من وجودنا. رغم حدة سياط الهيمنة الذكورية ولكن لم تستطع القضاء على ثقافة كانت وماتزال 

الروح الحي في بقايا وجودنا.
السلطة  ممارسات  تجاه  المرأة  وانتفاض وغضب  تمرد  في كل  العالمي  المرأة  أذار عيد   8 مقاومة  تحيا 
المتجذرة في ذهنية الرجل، تدفعنا قضية حرية المجتمع إلى البحث في قضية حرية المرأة أوال، الن قضية 
المرأة على راس القضايا التي تعاني منها اإلنسانية في راهننا. ربما كان العالم يعترف بهذه الحقيقة ولكن 
بكثير من الخجل او وفق ما يتسنى له النظام السلطوي من مصالح في تهميشها وتقصيرها وعرضها كأية 
سلعة في أسواق الرأسمالية، ولكن عندما وصل الحال بالمجتمع إلى حافة االنهيار باتت من القضايا األولية 
التي  القوة الجوهرية  الذي خسر فيه هذه  المنبع  الحلول لها في ذات  البحث وإيجاد سبل  إلى  التي تحتاج 
تمثل المعنى الحقيقي للحياة. عنوان قضية المرأة عنوان لقضية المجتمع في نفس الوقت، كون سوية تطور 
مجتمع ما مرتبط بسوية تطور المرأة فيه، وهذا ما ال يحتاج إلى براهين أكثر من التي نشعر بها حتى في 
الحقيقة بكل وضوح وخاصة من بعد  الكردي في كردستان هذه  أصغر تفصيل حياتنا. وقد شهد الشعب 
اندالع ثورته بقيادة المرأة التي أدركت طريق خالصها عبر ترجمة ما كدسه التاريخ إلى لغة المقاومة ضد 
الذهنية الذكورية. ولم تكتفي المرأة بالمقاومة فحسب ألنها تستقبل عيدها في هذا العام بانتصارات عظيمة 
على كافة األصعدة. أن إدراك المرأة لذاتها من خالل أيديولوجية حرية المرأة شكل أولى الخطوات لمعرفة 
حقيقية بالتاريخ والحاضر وقد استجابت المرأة لهذه الحقيقة أيمانا وقناعة بالحرية ليس كجنس فحسب بل 

كقضية شعب ومجتمع حر أيضا.
ثورة  تسمية  يأتي  ولم  روجافا،  في  انتصارها  عنوان  وتصبح  الثورة  تقود  أن  الكردية  المرأة  استطاعت 
روجافا بثورة المرأة من فراغ، ألنها تعتمد على حقيقة ملموسة نستطيع قراءتها في كل صفحة من صفحات 
انتصاراتنا. حيث استطاعت المرأة أحياء ثقافة 8 أذار في كافة نشاطاتها من بعد مرحلة نضال ضد ثقافة 
الغصب واالعتداء واإلنكار استمرت أعوام طويلة. وانطالقا من هذه الحقيقة عاشت المرأة الكردية روح 
8 أذار في كل لحظة تصدت فيها لسلطة الرجل والدولة وتوقفت صامدة ضد جميع الممارسات التي تعيق 
مسيرة كفاحها. ضحت المرأة الكردية بكل غال ونفيس في سبيل انتصار مسيرتها من دون أي تردد أيمانا 
منها بانتصار العدالة والديمقراطية والسالم وذلك إلعادة حياكة النسج الطبيعية للمجتمع وسماته الحقيقية 
بهويته وأرادته الحرة. ربما لكل شبر ارض حكاية في زمن الحرب ولكن لكل امرأة ألف حكاية في زمن 
الثورة، وقد كانت حكايات النسوة في كوباني ليس من صنع الخيال بل حقيقة هزت لها ضمير اإلنسانية، 
ولم يكتفين بالمقاومة بل حققن النصر بتصديهن ألكثر القوى إرهابا في العالم ليعلن للعدو والصديق بانه 

يمكن لفاقد الحرية تحقيقها باإلرادة والعزم والوفاء.
كافة  إلى  الفعال  انضمامها  بسبب  وذلك  في روجافا  الثورة  انتصار حققته  كل  المرأة على  تبدو بصمات 
الميادين والتي كان البعض يظنها مستحيال إلى األمس القريب، الن الذهنية السلطوية الذكورية سعت على 
الدوام على إبقاء المرأة في الدور الثاني والتعامل معها كمعاملة العبيد الطوعي من بعد تغريب المجتمع إلى 

درجة االنقطاع عن الجذور التي تغذى عليه واستبعاده عن خصائصه االجتماعية الطبيعية.
أن يوم 8 أذار يوم كفاح المرأة ضد كافة أشكال الظلم واالستعباد، فحولت المرأة في روجافا كل أيامها إلى 
أيام للكفاح في سبيل نيل حقوقها وحريتها بإرادة حرة اعتمادا على وعي وفكر وذلك لتحقيق مجتمع أخالقي 
وسياسي. ال يمكننا ان نصف المجتمع بالحر إن لم تكن المرأة هي الطليعة فيه، ألنها لبنة التالحم لحياة 
ديمقراطية حرة، وهذا ما أثبتته العديد من النسوة بتضحياتهن في العالم بدءا من روزا لوكسمبورغ وكالرا 
بعمليتها  تنتقم  أن  استطاعت  أرين  الرفيقة  ميركان، الن  آرين  لهن  والوفية  جانسيز  ساكنة  والى  تستكين 
الفدائية ضد إرهاب داعش لجميع النسوة العامالت اللواتي احرقن حيا في نيويورك، وهذا تحديدا ما ميز 
ثورة روجافا عن غيرها من الثورات في منطقتنا. أن المشاركة الفعالة للمراة في جميع الجبهات كان ضمانا 
حقيقيا في استمرار الثورة وتحقيق انجازات عظيمة يدونها التاريخ في راهننا. وتستقبل المرأة الكردية هذا 
العيد بالمزيد من االنتصارات في هذا العام لتلبية متطلبات هذا اليوم الذي يعني دعوة النساء إلى المسيرة 

الكفاحية بكل معنى الكلمة.
أن احتفاالت المرأة الكردية في روجافا بهذا اليوم كان مغايرا عن سابقاتها، الن النسوة في جميع أرجاء 
العالم قررن إهداء مسيرتهن للنساء في روجافا وهذا ما زدهن حماسا وقوة ألنه داللة على التضامن النسوي 
والشعور المشترك لهن من بعد مرحلة كفاح ونضال تحولت إلى أساس لضمان حياة حرة يكون النظام 

الديمقراطي فيه سائدا.

بالمقاومة يحتفلن 
في روجافا

  بقلم: استيرك كلو  

أشكال  من  شكٌل  بأنها  الفيدرالية  تُعَرُف 
وأشكال  أنــواع  أهم  هي  وربما  الُحكم, 
اتحادٌ  كونها  في  أهميتها  وتأتي  الُحكم 
المشترك( لمجموعٍة  )التعايش  اختياري 
قومياً  تختلف  االقليات  أو  الشعوب  من 
ثقافياً,  أو  لغوياً  أو  دينياً  أو  عرقياً  أو 
والتحول إلى شخصية قانونية واحدة أو 
األخرى  واألهمية  واحد,  سياسي  نظام 
أجــزاء  حفاظ  الُحكم  من  الشكل  لهذا 
والمتعايشة  المتحدة  الشخصية  هــذه 

بخصوصيتها وهويتها.
الفيدرالية هي نظاُم حكٍم ُمنتشٍر في العالِم 
أجمع, فأغلب دول العالم تتبع هذا النوع 
الدول  هذه  أبرز  ومن  الحكم  أنواع  من 
هي: النمسا، األرجنتين، بلجيكا، امريكا، 
الكبرى  الــدول  من  وغيرها  استراليا، 

األخرى في العالم.
السلطات  تكون  الفيدرالي  النظام  في 
مركزية  حكومة  بين  دستورياً  مقسمة 
أو حكومة فيدرالية أو اتحادية ووحدات 
أقاليم،  ــات،  )والي مثل  أصغر  حكومية 
تقاسم  يتم  بحيث  محافظات(  كانتونات، 

السيادة في الدولة.
وهذه الوحدات الحكومية الصفيرة تُْعتَبَُر 
نظامها  منها  لكل  دستورية  وحــدات 
التشريعية  سلطاتها  يُحددُ  الذي  السياسي 
وضع  ويكون  والقضائية,  والتنفيذية 
األقاليم  أو  الوحدات  لهذه  الذاتي  الحكم 
الدولة  دستور  في  عليه   منصوصاً 
بحيث ال يمكن تغييرهُ بقراٍر أحادي من 

الحكومة المركزية.
دستور النظام الفيدرالي .

قانوٌن  أو  دستوٌر  الفيدرالي  الحكم  لنظام 
أساسي يسمى بالدستور االتحادي، يظهر 
فيه بوضوح األسس والركائز التي تقوم 
والواليات  والمحافظات  األقاليم  عليها 
داخل االتحاد, كما ويحدد االختصاصات 

والسلطات.
النظام  هو  الفيدرالية  الدولة  ودستور 
العليا,  سلطتها  ويمثل  فيها  األساسي 
وتكون  ما يكون دستوراً صارماً  وعادةً 
أبعد مدى, بحيث  إلى  ثابتة  فيه  القوانين 
ال يمكن تعديلها أو التغيير فيها بأي شكٍل 
من األشكال, إال عن طريق هيئٍة شرعيٍة 

أو سلطة عليا تتولى هذا األمر.
كما أن النظام الدستوري في أنظمة الحكم 

الديمقراطية,  على  ترتكز  الفيدرالي 
األمر الذي تجعل النظام الفيدرالي نظاماً 
لضمان  الجيد  المناخ  فيه  يتوفر  مناسباً 
التعبير  حرية  وتكفل  األنسان  حقوق 
للمواطنين وتصونها، إلى جانب ذلك تفقد 
والمقاطعات  والواليات  واألقاليم  الدول 
شخصيتها  الفيدرالي  لالتحاد  تنظم  التي 
حين  في  الخارجية,  وسيادتها  الدولية 
الداخلية  القضايا  في  سلطاتها  تنحصر 
والنقل  والصحية  التعليمية  كالخدمات 
االقتصادية  المشاريع  وإقامة  والمرور 
المحلية  الضرائب  وجباية  واالجتماعية 
أي أنه يتم توزيع السلطات بين المراكز 

واألقاليم.
خصائص النظام الفيدرالي.

)ألبرت  االنكليزي  السياسي  المراقب 
الدولة  لشكل  شرطين  حــدد   ) دايسي 
الفيدرالية أولهما هو وجود عدة جماعات 
أو شعوب وثيقة االرتباط ببعضها محلياً 
هذه  تعمل  بحيث  شابه,  ما  أو  وتاريخياً 
القواسم المشتركة على زيادة تقبل الناس 
لبعضهم البعض, مما يُسِهُم وبشكٍل كبير 
هذه  بين  فيدرالي  حكٍم  نظام  تشكيل  في 
الجماعات,  أو  الشعوب  هذه  أو  الدول 
وفي امكانية العيش المشترك وحمل هوية 
الذي  الثاني  والشرط  مشتركة,  وطنية 
والمشاعر  الرغبة  هو  )دايسي(  حدده 
على  التصميم  مع  التوحد  في  الوطنية 
أو  دولــة  كل  استقالل  على  المحافظة 
مقاطعة أو محافظة في االتحاد الفيدرالي.

ومن أبرز خصائص الفيدرالية هي:
أو  للواليات  وحكاٌم  للدولة  واحدٌ  رئيٌس 
تسميتها  حسب  المحافظات  أو  األقاليم 
وحكوماٍت  اتحادية  مركزيٍة  حكومٍة  مع 
واحــدة  الخارجية  والسياسة  محلية, 
عاٌم  ودستوٌر  واحــد  الوطني  والجيش 
واحدٌ مع دساتير وقوانين محلية بحيث ال 

تتعارض مع الدستور العام.
التعرف  على  تأخذنا  اليوم  فالحاجة  هذا 
وهي  الحكم  أنظمة  من  آخر  نظاٍم  على 
وهي   ,) )الكونفدرالية  تسمى  التي 
أشكال  من  آخر  وشكٌل  آخر  مصطلٌح 
الُحكم ولكن من المالحظ إنه هناك التباٌس 
بينها وبين الفيدرالية فقد يخطأ الكثير من 

الناس حول هذين النظامين.
أو  دولتين  بين  اتحادٌ  هي  فالكونفدرالية 
وسيادةً  استقالالً  منها  كلٌّ  تملك  أكثر, 

والتنسيق  الحياة(,  جوانب  بعض  )في 
القضايا  من  عــدٍد  في  السياسات  بين 
إن  إال  معاً,  تواجهها  التي  والمجاالت 
الدول  هذه  من  واحدةٍ  لكل  هي  السيادة 
الكونفدراليات  أبــرز  ومــن  ــدة  ِح على 

الحديثة )كونفدرالية االتحاد االوربي(.
الفيدرالية والكونفدرالية والفرق بينهما.

االتحاد  دول  من  ــٍة  دول لكّلِ   -1
السياسة  ممارسة  في  الحق  الكونفدرالي 
الفعلي,  الدبلوماسي  والتمثيل  الخارجية 
ذلك  يحق  فال  الفيدرالية  حالة  في  أما 
حيث يكون التمثيل الدبلوماسي والسياسة 
السلطة  مــســؤولــيــة  ــي  ه الــخــارجــيــة 
)الحكومة  الفيدرالية  الدولة  في  التنفيذية 

المركزية(.
الحكومة  في  األعضاء  للدول   -2
الحرب  إعالن  في  الحق  الكونفدرالية 
النظام  فــي  وارد  غير  ــذا  وه والسلم 

الفيدرالي.
من  الدولي  للقانون  خرٍق  كل   -3
الكونفدرالية  الدولة  أعضاء  أحد  قبل 
بقية  ولــيــس  وحـــده  نتائجها  يتحمل 
في  الصحيح  هو  والعكس  األعــضــاء 

النظام الفيدرالي.
تُشرُف على النظام الكونفدرالي   -4
هيئاٌت مشتركة بين الدول األعضاء, أما 
في النظام الفيدرالي فالحكومة المركزية 
هي التي تدير الدولة وتترأس أعضائها.

في  عضٍو  دولـــٍة  لــكــّلِ  يحُق   -5
متى  االنسحاب  الكونفدرالي  االتحاد 
في  أمــا  مستقلةٌ,  ــةٌ  دول لكونها  شــاءت 
ألنهم  الحق  لهم  فليس  الفيدرالية  الدولة 
يعتبرون أقاليم وجزء ال يتجزأ من الدولة 

الفيدرالية.
الكونفدرالية  الدولة  مواطنو   -6
هناك  وليس  بلدهم  بجنسية  يتمتعون 
جنسية موحدة بينما المواطنون في الدولة 
الحكومة  بجنسية  يتمتعون  الفيدرالية 

المركزية.
الرؤساء  يتعددُ  الكونفدرالي  االتحاد  في 
بتعدد الدول حيث لكل دولٍة رئيسها, أما 
الدولة الفيدرالية              )المركزية( 
وسيادة  الدولة  رئيس  بوحدة  تتميز  فهي 

موحدة.

الفيدرالية واألمة الديمقراطية.
إرساء  إلى  تسعى  الديمقراطية  األمــة 

الخالق  ــتــبــادل  وال والتعاضد  السلم 
األمة  تقاليد  كنف  في  المجتمعات  بين 
الديمقراطية, وتقوم بحل القضايا العالقة 
للدول  كانت  والتي  والمتأزمة  أساساً 
القومية اليد األطول في خلقها وتأزيمها، 
السلم  لتكريس  وسيلةً  الفيدرالية  وتُْعتَبَُر 
فتيل  إلشعال  وليس  المفيدة,  والعالقات 
الحروب وخلق األزمات, وهي تُعبُر عن 
رغبة أخالقية وسياسية نبيلة وثمينة, كما 
أنها تؤدي دوراً مهماً في تطوير وتأمين 
بالنفع  تُــِدُر  التي  المراحل  صيرورة 
فيما  الصداقة  عالقات  وتعزز  المتبادل, 
بين الشعوب والقوميات المتجاورة, كما 
المشتركة  المجتمعات  إنشاء  قوة  تعتبر 

والتركيبات الجديدة لمجتمعاٍت أرقى.
بمسيس  في حاضرنا  الكرد  ويشعُر  هذا 
الحاجة إلى دبلوماسيٍة نفسية سواًء بينهم 
جيرانهم  وبين  بينهم  أو  أنفسهم  وبين 
الكرد  كون  العالمي،  الصعيد  على  أم 
ضحية  كانوا  الذين  الشعوب  أكثر  من 
األالعيب عالمياً واقليمياً, فإذا وضع في 
دولة  بناء  فرصة  تدني  مدى  الحسبان 
حيث  من  أم  طبقياً  سواًء  كردية  قومية 
إن  وحيث  السائدة,  والظروف  األجواء 
على  تساعد  ال  الكردية  القضية  طبيعة 
إنجاح مثل هذا البناء ذلك إن دبلوماسية 
ليست  بالكرد  يتعلق  فيما  القومية  الدول 
ثمة حاجة  بالذات  السبب  ولهذا  ايجابية, 
ماسة لدبلوماسية جديدة وهي دبلوماسية 
إلى  ثانية  ولوعدنا  الديمقراطية,  األمة 
النظام الفيدرالي لوجدناه واسع االنتشار 
العالم  أكبر دول  بين  وثمانية من  عالمياً 
وأقرب  فيدرالي,  بشكٍل  تُحَكُم  مساحةً 
على  النظام  هــذا  مثل  لتطبيق  ــدول  ال
دولة  اليوم هي  األوسط  الشرق  مستوى 

سوريا.
يَُمثُِّل  الذي  الطرح  هذا  لمثل  فلنبارك 
مجتمعاٍت  إلنشاِء  وقــوةً  للتوازن  آليةً 

ديمقراطيٍة أرقى. 

مصطفى عبدو

الفيدرالية آليةٌ للتوازن وقوةُ إنشاء مجتمعاٍت أرقى

من  عنها  البحث  الُمراد  الحقيقة  أن 
في  الدائرة  األحداث  ُمجمل  وراء 
آفا  الشرق األوسط وباألخص في روج 
خصوصاً وكردستان عموماً, هي حقيقة 
اإلنسان الذي بدأ ببناء مجتمعه الطبيعي 
وفق ثوابت علمية، ولكن السؤال من أين 
أتت هذه الثوابت؟ وبناء هكذا مجتمع..؟ 
كّلِ  وراء  من  السبب  المرء  يفهم  سوف 
سواًء  عدةٍ  أطراٍف  ومن  التدخالت  هذه 

إقليمية أو دولية.
بعيٍد  تاريخٍ  إلى  بالذاكرة  الرجوع  فعند 
في ظهور البشرية بعد الحضارة البدائية 
التي عاشها اإلنسان, ظهر ذلك الشخص 
الذي ُسّميَّ بالرجل الماكر واستولى على 
السلطة وتحكم باإلنتاج, كان هدفه تحول 
وفقها  تدوُر  آلٍة  إلى  آنذاك  المجتمعات 
كرر  والتاريخ  الفائدة,  إلكسابه  مسنناٌت 
الُمعاِصرة.. ولكنها  الفترة  نفسه في هذه 
هكذا  أيدي  في  القدر  إرادة  تبقى  هل 

متحكمين أم أنها ستتحول وتتحرر؟
فكما نعلم أن المجتمعات تطورت وفقها 
بدائي  من  التاريخ  في  مراحل  عدة 
وبرجوازي  إقطاعي  إلى  عبودي  إلى 
لنتساءل  ولكن  اشتركي,  مع  ورأسمالي 
هكذا  عند  التحوالت  هذه  ستتوقف  هل 

حد, وتراوح في مكانها وفق هذه المزايا 
ثم  وديمقراطية,  رفاهيٍة  من  المزيفة 
سياسي  إسالم  أم  ازدواجية  اشتراكية 
بأقنعة متعددة؟ أم أنه يجب الطموح إلى 
حرةٍ  حياةٍ  إلى  والتطلع  ذلك  من  أكثر 
واحد  تعدي  أو  ميزاٍت  أو  تمييٍز  دون 
التفكير والتحليل  في  تعمقاً  على اآلخر؟ 
الصريح للواقع الُمعاش يتفهم المرء لهكذا 
حرب تدور ُرحاها على واقعنا وبمداخلِة 
تلك  إلرسائهم  وفقط  فقط,  عدةٍ  أطراٍف 
الُمعاشة  المرحلة  تُناقُض  التي  المفاهيم 
من وعيٍ وتطوٍر, وحيث فهمنا من خالل 
فكلُّ  الحياة,  في  ثابت  ال شيء  أنهُ  العلم 
األسمى،  إلى  للوصول  تَغَيُّر  في  شيٍء 
فالمجتمعات المتواجدة اآلن والتي تَدَّعي 
والديمقراطية  والرفاقية  الحرة  الحياة 
هل هي حقيقية أم أنها ُمزيفة؟ هذا يجب 
البحث عنه بتمعٍن وتحليٍل ووفق ثوابَت 
عملية ملموسة يقبلها العقل الحر بحرية 

طبيعية دون أي انحياز...!
إنساناً  أن  مفادُها  حقيقٍة  إلى  نتوجه  هنا 
بكل معنى الكلمة أراد بناء ذهنيٍة علميٍة 
طبيعيٍة تتوافق مع جميع الثوابت, وكافح 
الماكر  اإلنسان  بتدخل  ولكن  وناضل 
دوماً حاولوا ويحاولون دون انتشار هذه 
المؤامرات  ويحبك  البشر,  بين  الذهنية 
أن  للغيم  هل  ولكنها  العراقيل  ويضع 

صخرةً  أن  أو  الشمس؟  نور  تحجب 
جاثمةً على نبتٍة تحد من نموها؟ بالطبع 
كال فإرادة الطبيعة ال يمكن أن تقف عند 
أية حاجٍز كان, وكذلك الطبيعة البشرية 
في تحوٍل مستمٍر وتطوٍر دائم، وهذه هي 
حقيقة إنساٍن وهب حياتهُ وفكرهُ ووجدانهُ 
للبشريِة جمعاء, إنهُ إنساٌن مثل كل البشر 
والسعادة  للخير  الصادق  حبه  ميزته 
للنفس،  اإلنسان  يتمناه  ما  وكل  والسالم 
نعم إنه إنساٌن خرج من أحشاِء أمٍة ذاقت 
التاريخ  فجر  منذ  واستُْعبِدَْت  الويالت 
وحتى اآلن, فأراد هذا اإلنسان الذي أراد 
النعيم,  بذاك  البشرية  تنعم هذه األمة  أن 
ذلك  مفاهيم  عليه  ردت  الذي  ما  ولكن 
استَْعبَدَْت  التي  دوله  في  الماكر  اإلنسان 
والمؤامرة,  والمكر  بالخديعة  األمة  هذه 
هذه  إرادة  لتحجب  تطاولت  أنها  حتى 
األمة وكسرها في شخص ذلك اإلنسان 

وأودعته السجن بعيداً عن البشر.
فما الذي تُريدهُ هذه الدول من هذه األمة 
التي ساعدتهم في بناء مجتمعاتهم ودولهم 
كِل  عن  بعيدةً  )األمة(  وبقيت  وسيادتها 
إنساٌن  بينها  من  ظهر  أنه  وحتى  شيء, 
الحرة,  والحياة  الكرامة  نحو  يوجههم 
يتآمرون عليه ويدخلونه السجون، إذاً ما 
الذي تريدونه من هذه األمة، ليس هناك 
ما يبرر أفعالكم سوى أنكم تنتقمون من 

هذه األمة التي عرفت حقيقتها وحقيقتكم 
بنضاٍل دام أربعة عقوٍد من الزمن، ألن 
من  وطورته  المجتمع  حدثت  األمة  هذه 
هذه  وألن  أسمى,  حياةٍ  إلى  بدائيٍة  حياةٍ 
الحياة  َمهدُ  األمر  حقيقة  في  هي  األمة 
الحرة وأنتم ال تقبلون, وألننا اآلن كشفنا 
حقيقة اإلنسان الُمتمسك بجذوره وترابه 
نجدكم ال تكتفون بعدم قبولنا بل تتكاتفون 

ألخذ الحقيقة من بين أيدينا.
وحقيقتنا  واقعنا  على  تعرفنا  وبعد  اآلن 
اإلنسان  المجتمعات ذلك  أيتها  لكم  نقول 
الذي وضعتموه في سجونكم بالمؤامرات 
الحياة,  هذه  علمنا  من  وهو  إرادتنا,  هو 
ونجعلها  سنطورها  كيف  منه  وتعلمنا 
ذلك  وخصائصها،  بطبيعتها  أمة  أجمل 
اإلنسان ليَس ملُك شعٍب معيٍن فحسب بل 
والذي  العلمية,  الطبيعية  للبشرية  رمزاً 
الديمقراطية  سنؤسس  وذهنيته  بفكره 
العصرية ألننا استقينا من فكره وذهنيته 
التاريخ  سيعيد  هل  عجباً  النخاع،  حتى 

نفسه أم ماذا...!
نعم سوف تتغير بهذه الذهنية الذي تبناه 
الذي خرَج من أحشاِء هذه  هذا اإلنسان 
األمة, أنه ُمعلم البشرية وُمفكر اإلنسانية 
عبدهللا  القائد  المتخصص  المعماري 

أوجالن.

هل يمكن ضياع الحقيقة
انكيزك أبو بكر

َكثَُر الحديث في اآلونة األخيرة عن الفيدرالية، وانقسم متناوليه 
سواء من السوريين أو اإلقليميين والدوليين إلى من هو بالضد 
الحديث؛ صلة  هذا  مثل  تناول  مجرد  من  يُستدل  وبشكل  منه 
التجزئة  بداية  أنه  على  أو  التقسيم  بتكريس  موصولة  ُمضافة 
والتفتيت السوري برأيهم، وقسم يرى بأنه الحل األخير إلنقاذ 
البلد، وقسم متردد أو ُمتَأْتِأ أو عالق ال يستطيع القبول به وال 
يستطيع رفضه في الوقت نفسه فيجهد دون اجتهاد ليكون بشكل 
أو بآخر في منتصفهما. وفي مثل أن األزمة السورية ذات جذر 
معرفي وفكري فإن الحلول تبدو بشكل حتمي بهيئة ومخارج 
معرفية وفكرية، وأن وعي الحل يبدو أكثر طالقة ورنانة حينما 
يميّز السوريين ومن هو على عالقة بالملف السوري –اليوم- 
بين ما هو تاريخي متأصل مستمر وبين ما هو سياسي مستجد 
متغير طارئ، وبين تينك الحالتين تظهر حلة القلق والخوف من 
الحلول؛ وهذه الحالة شبه العامة بدون أدنى شك تعود بمجملها 
البشر  جلبها  والتي  حيواتنا  في  العالقة  الديناصورية  بقايا  إلى 
معهم طيلة ماليين السنين رغماً عن أفول تلك الحقبة، وكيف 
-على  المدنية  والقوى  السياسية  األطر  هدف  تكن  لم  إْن  ال؟ 
اعتبارها روافع النهوض- تبديد حاالت القلق ومن ثم الخوف 
البسيط  الوعي  مزاحمة  من  بدال  المستقرة  األجواء  وخلق 
ونذيراً  الحالة  لتلك  خادماً  يبقى  أن  له  والمصيّر  به  المنفعل 
في وجوده، وإْن لم تكن هدفها المجتمعية؛ فإنها مكرسة لحالة 
المناطقي  والجمعي  الفردي  الوعي  أن  ومثلما  الديناصورية. 
يعانيان من حالة التوحد الخوفي ليتعدى األمر ذلك إلى ظهور 
مجتمعات غير مستقرة بأكملها ألنها تعاني من خوف بأكمله؛ 
العام 1943،  في  فعلي  بشكل  تأسيسها  منذ  سوريا  حالة  كما 
وحالتي القلق والخوف وفقدان الثقة بين مكونات كّومت قسراً 
لتتشكل بشكل قسري هوية مفروضة عليها؛ تبدو اليوم في حالة 
دراما تراجيدية مجتمعية تتلقف الضربات على طول محورين 
خارجيٌّ ال يهتم وداخليٌّ يعزز التباعد بشكل ال أدري أو أدري 
أو جبري. وهذه التراجيديا ال يمكنها االستمرار إلى ما ال حل، 
في الوقت الذي يرى السوريين أن أطراف الصراع السورية 
وأطراف الصراع السوري اإلقليمي والدولي لم تطلق بمعظمها 
إاّل بعض من اإلشارات والتصريحات )األخيرة( بشكل ال يلبي 
أْم  وطنياً  السورية  لألزمة  السيء  واألثر  واستفحال  تشكيل 

خارج سوريا اإلقليمي والدولي. 
طرح  االتحادية  أو  الفيدرالية  طرح  أن  يعتقد  من  كل  يخطئ 
جديد وحل جديد مستحدث وغريب عن الشرق بعمومه والشرق 
برمته  الغريب  الجديد  أن  حيث  من  بخصوصه؛  األوسط 
قصيّة  باتت  التي  النمطية  والدول  المؤطرة  بالدولة  متمحور 
القطيعة عن ماضي الشرق وتاريخ نشوئه بشكل فاضح واضح 
من خالل المركزية ونظمه االستبدادية، والميزوبوتاميا وهالله 
الخصيب وسوريا الطبيعية جزء مهم منه؛ مكاٌن أولّي نشأت فيه 
العصرانية  المدنية  األولى وفق فحوى  الديمقراطية  الحضارة 
األولى ومجتمع )الكالن( األولّي أي األمم البسيطة التي تعتبر 
المجتمعي  والتوازن  والنشوء  االستمرار  في  الفضل  صاحبة 
عشرة  من  أكثر  منذ  الديمقراطية  المدنية  الشرقية  للحضارة 
الفيدرالية  المجتمعات حالة مثلى من  آالف سنة، وشّكلت هذا 
أو االتحادية ومن إدارة مستقلة لذاتها ومرتبطة في الوقت ذاته 
مع مجتمعات جارة لها دون جور ودون جأر، وكان االستقرار 
التي نشهدها  تام لحاالت الالاستقرار  الفترة؛ بعكس  شأن تلك 
على األقل في المئة عام المنصرمة. واألزمة السورية ستبقى 
أزمة بشكل مستمر وستتعمق بشكل أكبر إذا لم نفهم أن األمكنة 
التشكيل  من  أي  الحالي  الوضع  انتقلت من خاللها حتى  التي 
التدميرين  إلى حالة  القسري  إلى االستبداد  القسري  السوري  
القسرية والطوعية إلى حالة التقسيم المرئية الحالية؛ تحتاج هذه 
الحاالت المرضية إلى حل معاير قديم حديث يدل على االنعتاق 
من أي تفكير بمفاد إعادة انتاج االستبداد في صيغة المركزية، 
الديمقراطية  وأن الالمركزية السياسية هي نفسها الالمركزية 
وأن المركزية والالمركزية اإلدارية؛ عالوة أنها ال تستطيع أن 
التغيير  أمام  فإنها عقبة  الديمقراطية  الالمركزية  تكون جواب 
الالمركزية  أو  المركزي  وأن  الشامل،  الجذري  الديمقراطي 
اإلدارية وجهان لعملة المركزية الواحدة وأنهما غير مقبول به 
وال يمكن أن يكون المعمول به أيضاً؛ خاصة؛ ين الحديث عن 

الحل. أّما الذين يريدون أن يخلطوا بين الفيدرالية والتقسيم؛ فهم 
باألساس يسألون أنفسهم هذه اللحظات قبل أن يسألهم أحد آخر 
إْن كانت  النظام االستبدادي  لماذا خرجنا على  مختلف معهم: 
هذه هي آرائنا؟ ولماذا كل هذه الدماء وهذا التدمير وهذه الكمية 
المرعبة من القلق فوف القلق الذي كنا نعيشه؟ ومن المؤكد بأن 
النظام في هذه الحالة قد كسب حين ذلك جداراً فكرياً وسياسياً 
بل وحتى معرفياً آخر يسهم في حماية تفكيره ورؤيته وبالتالي 

نظامه االستبدادي. 
إن جمهورية سوريا الفيدرالية التي من الممكن جداً أن تتألف 
على  أخرى  فيدرالية  وأقاليم  شماله  في  ديمقراطي  إقليم  من 
والطائفي،  والديني  القومي  وليس  المناطقي  الجغرافي  أساس 
تعتبر هذه الجمهورية جواباً مسؤوالً تفي مضمون التغيير الذي 
استئثار السلطة  التغيير ورافضاً  خرج من أجله الشعب طالباً 
السورية،  المجتمع  بمجتمعية  استبدت  زمرة مخصوصة   بيد 
للمحليين  ذاتية  إدارات  أساس  على  الجغرافية  والفيدرالية 
آمن  لمجتمع  تؤسس  التي  الديمقراطية  الحرة  الحاالت  أعتى 
وتحدث  المجتمعية  التنمية  لتحقيق  نوعية  آلية  وتكون  مستقر 
قطيعة معرفية مع حالة المجتمع القلق الخائف غير المستقر، 
أمام  وحجزه  السورية  األزمة  حل  تنميط  يمكن  ال  حيث  من 
وإما  اإلدارية  بالالمركزية  الُمجّملة  المركزية  إما  احتمالين: 
التقسيم، والحال المؤكدة للحل السوري متموجد في الالمركزية 
بجواب الفيدرالية أو االتحادية الجغرافية. وما يظهره البعض 
المجدية  غير  اإلحياء  بعملية  والمتعلق  األيام  هذه  اجتهاد  من 
فتعتبر  المحلية؛  باإلدارات  المتمثل  السوري    /107/ للقانون 
بمثابة قفزة في الهواء والعودة السريعة إلى أديم االستبدادية، 
وهذه القفزة القصيرة جداً شأنها أن تصطدم بعشرات القوانين 
والبنود الُمَسّطرة في الدستور نفسه؛ بدء من مسمى الجمهورية 
ومصدر التشريع ومروراً بالتقسيمات اإلدارية وانتهاء بهيمنة 
المركزية في بنودها المتعلقة المفشلة للتنمية والنمو المجتمعي 
وحقوق المكونات السورية القومية األثنية، وغيرها من األمور 
مخلصة  عبدة  المحلية  اإلدارة  هذه  من  تجعل  التي  المهمة 

للمركز.
بكثافة ملحوظة هذه األيام من قبل  المتواردة  المواطنة  ودولة 
رفَضة الفكر الفيدرالي السوري؛ يعتبرونها بمثابة المدد الغيبي 
بدورها  تضمنت  التي  مسارحهم  في  اإلغريق  استخدمه  الذي 
إيجاد نهاية مناسبة ُمرضية للجميع بعد تعقيد حبكاتها، وال يمكن 
لفحوى  األخيرة  وربما  المثلى  الضمانة  إال  الفيدرالية  اعتبار 
دولة المواطنة الحرة في سوريا، علماً أن دولة المواطنة يجب 
المواطنة  أو  الدولة  مواطنة  يشكلها  بل  ويؤسسها  يسبقها  أن 
إلى الدولة أي اجتثاث كل ما يؤدي إلى تشكيل حالتي الخوف 
المواطنين،  شؤون  تدير  التي  اإلدارة  أو  الدولة  من  والقلق 
ومثل هذه المواطنة تحتاج إلى فعل مجتمعي ومشاريع وطنية 
شرعية  وتؤكد  السوري  الحل  إلى  تنتمي  سورية  بصناعة 
نظامه السياسي المستقبلي والمؤسس وفق مضمون ديمقراطية 
القبول. وعلى سبيل المثال فإن ديمقراطية القبول الكردية إلى 
أي نظام سياسي سوري في المستقبل يحدده شأن وحيد متعلق 
بحق الكرد في تقرير مصيرهم وانتمائهم إلى سوريا وفق قيم 
األمر  وهذا  الفيدرالية،  سوريا  جمهورية  ومواطنة  وحقوق 
يتعلق بالمكونات األخرى السورية وفي مقدمتهم العرب وكذلك 
األمر بالنسبة للسريان اآلشور والتركمان؛ مسلمين ومسيحيين 
ودروز وإيزيديين وغيرهم من المكونات، وأن حالة الفيدرالية 
الجغرافية في سوريا تؤكد حقوق جميع الهويات الثقافية القومية 
الوطنية  الهوية  ل  وتشّكِ حرة  بإرادة  وتجتمع  المحلية  الدينية 
الديمقراطية؛  المواطنة  جمهورية  إلى  المؤسس  واالنتقال 

ونكون حينها فقط أمام دولة المواطنة.
لو  أكثر  مصيبين  سنكون  كسوريين-   – أننا  المؤكد  من 
من  السريع  والخروج  الحّلِ  مخارج  بأن  ما  بمكان  أدركنا 
الحل  آلية  تحوم حول  أن  يجب  اآلني  والتدمير  التقسيم  وضع 
)السوري الفيدرالي الجغرافي( كصيغة مناسبة توحيدية وخالقة 
هذا  مثل  وأن  الحرية،  وبالتالي  والتنمية  واألمن  لالستقرار 
المخرج يضمن عمليتي التغيير والتحول الديمقراطي السوري 
وفق عقد اجتماعي -كمعنى حرفي ولفظي واصطالحي لمسمى 
الفيدرالية- واالنتقال قُدماً إلى عهد ديمقراطي سورّيٍ جديد.       

الفيدرالية بدال من التدمير
 الفيدرالية بدالً من 

التقسيم
سيهانوك ديبو


