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وعبق  العام  هذا  النوروز  علينا  يطل 
قيمها  بكل  ُمعاشة  المجتمعية  الحرية 
وفي طريقها إلى أن تكون ملموسة أكثر 
ومتحققة الطموح واآلمال بشكل أكبر؛ 
سيّما أن القيم والمعاني التي تزخر بها 
اليوم  أصبحت  النوروز  شعلة  نيران 
بالنسبة للكرد والكردستانيين في وضع 
يوم  يمر  السنة  وهذه  الشعوب.  تعيشه 
بعد  سوريا  في  للكرد  بالنسبة  النوروز 
روج  مكونات  إعالن  من  أيام  بضع 
آفا- شمال سوريا الحل لألزمة السورية 
والمتمثل بخطوة الفيدرالية الديمقراطية، 
مدلوالت  ذو  قويما  حالً  يُعَدُّ  والذي 
تاريخية عرفها شعوب الشرق األوسط 
والسريان  والعرب  الكرد  بمجملهم 
وليس  واألتراك،  والفرس  اآلشوريين 
يصفه  كما  والطارئ  المستجد  بالحل 
بعض من دعاة المركزية أو المرتعبين 
من التغيير أو بعض المترددين أو بعض 
الدول  ألجندات  المنفذين  األكراد  من 
سياسية  تسوية  ألي  الرافضة  اإلقليمية 
في سوريا وألي حل لقضاياها ومن بينها 
في  الكردية  للقضية  الديمقراطي  الحل 
في  وجودهم  وبجميع  وهؤالء  سوريا. 
األمكنة المتناقضة على األقل ظاهرياً في 
جعابهم الكثير من الحجج والتفاسير غير 
الفيدرالية  عن  يقولون  فمرة  المنطقية؛ 
بأنها  ومرة  التقسيم  أنها  الديمقراطية 
من  بأنها  ومرة  المناسب  الزمن  تفتقد 
لم  حجج  من  وغيرها  واحد....  طرف 
تعد تنطلي مضامينها السيئة ومقاصدها 
هذه  مثل  بأن  علماً  أحد.  على  المسيئة 
الخطوة التاريخية الجبارة من المفترض 
أن تلقى جميع األطراف السورية التي 
تريد الحل على أساس مساره السياسي إذا 
ما أرادوا الحل أساساً وأن يكفوا بالغمغمة 
وتدوير المعاني التي ال تحتمل التدوير، 
االتحادية  أو  للفيدرالية  الحقيقي  الفهم 
وغيرهم  المختصين  جميع  لدى  معلوم 
ومنفردة  خاصة  تآويل  إلى  تحتاج  وال 
ومنفرة ومن الخطأ تقزيمها وفق أمثلة 
لم تكن من أمثلة الفيدرالية الديمقراطية 
قانونية، ومع  لحظة  أو  األيام  من  يوماً 
العلم أيضاً بأن الدول الوطنية ذات النظام 
الفيدرالي باتت اليوم معمول به في أكثر 
العالم  في  السياسية  األنظمة  ثلثي  من 
الحديث، وفق فيدرالياتها باتت اليوم من 
مجاالتها  بجميع  السياسية  النظم  أقوى 
السياسية واالقتصادية والتنموية وحتى 

العسكرية.
جذور الفيدرالية المعلنة تعود إلى التنوع 
ومن  نعيشها  التي  للمنطقة  الحضاري 
بينها سوريا ومنذ االلف الثالثة قبل الميالد 
والتي شهدت قيام ممالك وامبراطوريات 
مزدهرة امتدت على مساحات جغرافية 
على  اغلبها  بنيت  الممالك  هذه  واسعة 
االقوام  كانت  وقد  الالمركزية،  أساس 
معا  تعيش  الجغرافية  هذه  في  الساكنة 
في حالة وئام وانسجام ويدل على ذلك 
التداخالت في اللغة والمعتقدات والثقافة 
المشتركة، واتسمت الحضارات المتتالية 
على الجغرافية السورية بالتعدد الديني 
غنى  الى  أدى  الذي  واالثني  والطائفي 
على مر العصور تجسيدا للديمقراطية في 
الحكم، كما ان االحالف العسكرية كانت 
تتم وفق ديمقراطية الحرب فيتم تشكيل 
عسكري  قائد  باختيار  للقبائل  مجلس 

مشترك يطيعه كافة زعماء القبائل.
تناول  تنتهي حين  أن   األمثلة ال يمكن 
ككرد  يلزمنا  ما  لكن   الحل؛  هذا  مثل 
الثقة  عدم  زمن  ينتهي  أن  وكسوريين 

والتفكير بمسؤولية إلى المستقبل.

 صــــــ 7

الناطق  مصطفى  جوان  مع  لقاء  في 
االتحاد  حزب  باسم  الرسمي 
آخر  ,حول   PYD الديمقراطي 
الساحة  على  السياسية  المستجدات 
السورية والدولية وكذلك عن الفدرالية 
 3 جنيف  ومؤتمر  المنطقة  في 

وانتفاضة قامشلو في ذكراها 12.حيث 
خمس  َمضّي  بعد  بالقول:«  اللقاء  بدأ 
أصبح  السورية  األزمة  على  سنوات 
القوى  جميع  أجندات  للعيان  واضحاً 
التي  سورية  أرض  على  المتصارعة 
جميع  وبدخول  الشرق,  بوابةَ  تُعتبُر 
في  الصراع  حلبة  إلى  القوى  هذه 
سورية وفق مصالحها وأجنداتها غير 
الذي  السوري  الشعب  بمصلحة  آبهة 
العالمية  الحرب  لهذه  وقوٍد  الى  تحول 

على األرض السورية.
في  شريكةً  أصبحت  التي  القوى  هذه 
سفِك الدِم السوري ال بد لها من الذهاب 
تمرير  بعد  وذلك  للحل,  مؤتمٍر  إلى 
يحدث  ما  وهذا  وأجنداتها,  مصالحها 

مؤتمر  لعقد  الدعوة  يتم  عندما  اليوم 
السورية,  المسألة  لمناقشة  جنيف3 
ولكن عدم جديتها وبعدها عن مصالح 
من  واضحاً  بدى  السوري  الشعب 
أن  يمكنها  ال  أطراف  دعوة  خالل 
السوري, سواًء  الشعب  تطلعات  تمثل 
من المعارضة أو من النظام, متناسيةً 
إرادة  تمثل  التي  واألطراف  القوات 
المكونات  جميع  والُمدافِعة عن  شعبها 

وبالتالي ولد مؤتمر جنيف3 ميتاً.
سورية  وقوات  الكرد  دعوة  عدم  إن 
الديمقراطية يحكم على مؤتمر جنيف3 
إلى  الرامية  المحاوالت  جميع  وعلى 
تَم ...  حل األزمة السورية بالفشل الُمحَّ

التتمة ص 3 , 

  الفيدرالية في الذكرى السنوية السادسة
  لربيع الشعوب في سوريا

قالت عضو المجلس العام لحزب االتحاد الديمقراطي PYD نارين تمو في لقاٍء 
مع صحيفة االتحاد الديمقراطي "أن الحياة الكومينالية تقوم على أساس حرية 

المرأة هي النواة لكافة الحريات في المجتمع".
هذا وقالت تمو في مستهل حديثها عن الوضع في مقاطعة كوباني بعدما ذاقت 
التنظيم ضمن مؤسسات وهيئات  أن  الشعب  تيقن  الحرب  كوباني من ويالت 
اإلدارة الذاتية الديمقراطية بفعالية والتقرب بروح العمل والمسؤولية هو نبض 

الحياة وسبيل دمقرطتها.
وتابعت تمو في السياسة الديمقراطية واعتبارها إحدى أهم ركائز التنظيم, وألجل 
ترسيخ السياسة الديمقراطية يتوجب العمل على زيادة تأسيس كومينات شعبية 
منظماً  المقاطعة  في  فرد  كل  تجعل  وعلمية  ودفاعية  واقتصادية  فكرية  تكون 
ضمن كومين, وله الحق في إبداء الرأي في كافة األمور التي تخص حياتهم 

وحياة مقاطعتهم.
وأضافت تمو في حديثها أنه يجب تقوية العالقات وروح العيش المشترك مع 
كافة مكونات المنطقة من عرب تركمان, وإشراكهم في الحياة الكومينالية والعمل 

على نبذ الطائفية والعنصرية من ِكال الجانبين.
التتمة ... ص 3

   PYDتمو: النوروز للـ
هو عهد البلوغ إلى الحرية

مصطفى: عدم دعوة الكرد يعني عدم البحث عن الحل

خلف: نجاُح المشروع الفدرالي ضمانةٌ الحقاق 
الحقوق وحفظها 

قالت عضو لجنة العالقات الدبلوماسية 
 PYD الديمقراطي  االتحاد  حزب  في 
لها  لقاٍء  الحسكة دالل خلف في  بمدينة 
أن  الديمقراطي:«  االتحاد  صحيفة  مع 
ستكون  الحقيقية  الديمقراطية  تطبيق 
األساس في حل جميع مشاكل المكونات 

السورية«.
في مستهل حديثها أكدت خلف أن لجنة 
الحسكة  مدينة  في  السياسية  العالقات 
سياسة  نقل  في  أساسياً  دوراً  تلعُب 
فئاٍت  إلى  وأهدافِه  وبرامجِه  الحزب 
كما  الحسكة؛  في  المجتمع  وشرائح 
أنها تتواصل مع األحزاب والتنظيمات 
السياسية، باإلضافة إلى زيادة نشاطاتها 

المكونات  بين  فعالياتها  وتوسيع 
المتواجدة في المدينة.

يَُسيِّرُوَن سياساتهم  وأشارت خلف أنهم 
التي  الديمقراطية  األمة  لمشروع  وفقاً 
ة الشعوب, وتعايشها السلمي  تضمن أخوَّ
خصوصية  احترام  مع  جنب  إلى  جنباً 

كل مكون أو مذهب.
عملت  التركية  الدولة  أن  خلف  وقالت 
وتعمل بكل ما لديها من قوةٍ على إفشال 
طرحه  الذي  الديمقراطي  المشروع 
وقد  السورية،  الثورة  بداية  منذ  حزبنا 
كانت  سواًء  محاوالتها  كل  في  فشلت 
من الداخل عبر الفتن والدسائس وخلق 

النزاعات بين الكرد 

والمكونات  الكرد  بين  أو  أنفسهم 
األخرى«.

التتمة ص 3 

السورية  الثورة  على  سنواٍت  خمِس  مروِر  بعدَ 
أنواع اإلرهاب  السوري لجميع  الشعب  وتعرض 
بداعش  المتمثلة  المرتزقة  التنظيمات  قبل  من 
وجبهة النصرة أو من قبل النظام في دمشق؛ حيث 
أصبحت الساحة السورية َمرتَعَاً لتصفية الحسابات 
الدولية واإلقليمية, بدأ النظام يفقد توازنه في الساحة 
المناطق,  الكثير من  العسكرية فقلص تواجده في 

ونتيجة خطر المنظمات اإلرهابية التي كانت تُهاِجُم 
شعب روج آفا بدعٍم مباشٍر من الدولة التركية للنيِل 
من طموحات وتطلعات مكونات روج آفا في الدفاع 
عن وجودهم والحفاظ على هوياتهم الثقافية، لذلك 
تََوَجَب عليهم التأهب والتوحد والتعاضد حتى انطلقت 
شرارة ثورة 19تموز وتحرير روج آفا، ونتيجة 
الظروف التي كانت تمر بها روج آفا كان البد من 

يُديُر عبره  الذي سوَف  الحكم  نظام  اإلعالن عن 
الشعب نفسه بنفسه في روج آفا, في جسد اإلدارة 
الثاني  كانون  في 21  الُمعلنة  الديمقراطية  الذاتية 
السلمي  للتعايش  يُعَّبُِر عن رؤى مشتركة   2013
بين جميع مكونات روج آفا، ونتيجة التطورات التي 
تشهدها المنطقة وسوريا بشكٍل خاص كان لمكونات 
نظام,  لتطوير هذا  ُسبٍل  البحث عن  بدء  آفا  روج 

ليكون أكثر انسجاماً مع الواقع وتحقيق طموحات 
كل المكونات الُمشاِركة, فجاء اإلعالن عن االتحاد 
الفدرالي الديمقراطي في روج آفا وشمال سوريا 

بمدينة رميالن في الـ17من الشهر الجاري.
ويأتي النظام الفدرالي من أهم النُُظم السياسية بشكٍل 
يضمن حق جميع المكونات, والفيدرالية تَُمثُِل صيغة

التتمة ...,. ص 3 ً

ENCAMNAMEYA CIVÎNA DÎROKÎ 
HAT AŞKERAKIRIN

Di encamnameya Civîna Damezirîner a Sîstema 
Federaliya Demokratîk a rojava- bakurê Sûriyeyê 
de hat destnîşankirin ku Federaliya Demokratîk 
dê bibe çareseriya aloziya Sûriyeyê.
Civîna Meclisa Damezirîner a Sîstema Federali-
ya Demokratîk a Rojava-Bakurê Sûriyeyê ya ku 
di 16-17’ê adarê de li bajaroka Rimêlan a Girkê 
Legê hat lidarxistin, bi xwendina encamnameyê, 
bidawî bû.
Bi dawîbûna civînê, bi beşdariya hemû delegeyan, 
civîneke çapemeniyê hat lidarxistin û encamname 
hat xwendin. Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku 
Koordînasyona Giştî ya Rêveberiya Xweseriya 
Demokratîk a Kantonên Cizîr, Kobanê û Efrînê 
bi armanca peydakirina çareseriyeke siyasî ya 
ji bo aloziya Sûriyeyê û lihevkirina sîstemeke 
birêveberina Rojava û bakurê Sûriyeyê, banga 
civîneke berfireh li hemû pêkhate, hêzên siyasî, 
partî û saziyên civaka sivîl ên li van herêman 
û herêmên ji rêxistinên terorê hatine rizgarkirin 
kiribû û ev tişt hatin gotin: “Li ser vê bangê, em wekî 
nûnerên van herêman di 16-17’ê adara 2016’an 
de li hev kom bûn. Me di civîna xwe de şehîdên 
hemû gelan ku bi xwîna xwe destanên lehengiyê 
nivîsandine û gel gihandin vê astê, bibîr anîn.”
Di berdewamiya daxuyaniyê de ji kom û pêkhatyên 
li Rojava û Sûriyeyê re jî ev tişt hatin gotin: “Em 
di qonaxeke dîrokî û şertên hesas ku Sûriye rewşek 
herî xirab a trajedîk dijî re derbas dibin. 
BERDEWAMI.....2

Fîlozofê DYA’yî Noam Chomsky di panela 
li Massachussetts Institute of Technology a 
Bostonê ya bi serenavê “Li Tirkiye û Rojhilata 
Navîn çi diqewime?” axivî.
Chomsky da xuyakirin, hêza bingehîn a li 
hemberî DAIŞ û cîhadiyan derdikeve kurd 
in û der barê helwesta Tirkiyeyê ya li pêşberî 
vê rewşê de wiha got: “Tirkiye di nav sînorên 
xwe de herêmeke xweser a kurd naxwaze. 
Lewma li dijî YPG a ku hêza herî girîng a li 
dijî cîhadiyan şer dike, xeteke alîkariyê ji bo 
DAIŞ’ê ava kiriye. Kirîn û firotina petrolê 
jî yek ji vê ye. Her wiha El Nûsra jî ji ber 
ku mîna DAIŞ’ê ‘terorîst’ tê dîtin, li derveyî 
danûstandinên navneteweyî ye. Ev yek jî 
dibe sedem ku ji erebistana Siûdî û Qatarê 
bi awayekî sergirtî destekê bigirin. Trajediya 
li Sûriyeyê bi vî rengî her mezin dibe.”
Chomsky bazara Erdogan li ser mijara pene-
ran li hemberî Yekitiya Ewropayê dike nir-
xand û anî ziman ku ev yek qerteke xurt e di 
destê Erdogan de. Chomsky da xuyakirin, ku 
polîtîkaya neserketî ya Ewropa di mijara krîza 
penaberan de dimeşîne, ji aliyê Erdogan ve ji 
bo berjewendiyên xwe tê bikaranîn.

CHOMSKY: TIRKIYE 
LI DIJÎ YPG’Ê XETEKE 
ALÎKARIYÊ JI DAIŞ’Ê 

RE AVA KIRIYE

DERIYÊ SÊMALKA KIRIYE 
AMÛRA ŞANTAJÊ

 PDK, li hemberî gelê Ro-
java deriyê sînor ê Sêmalka 
wekî amûra şantajê bi kar tîne. 
Rayedarên PDK’ê nahêlin 
madeyên jiyanî derbasî Roja-
va bibin û astengiyên ku li ser 
sînor li hemberî kurdan derdi-
xin, balkêş e ku li dijî çeteyan û 
hevparên wan dernaxin
Deriyê sînor ê Sêmalka yê 
di navbera Rojava û başûrê 
Kurdistanê di destpêka sala 
2013’an de bi armanca ku zora 
ambargo û dorpêça li ser Rojava 
kêm bike hate vekirin.
Di wê demê de komên çekdar ên 
muxalîf, rêjîma Baas û hikûmeta 

Tirkiyeyê herêmên Rojava ji 
hemû aliyan ve xistibûn dorpêçê.
Hikûmeta PDK’ê jî deriyê sînor 
ê Sêmalka xist xizmeta siyasetên 
xwe yên ser herêmê û rê neda ku 
bazirganî di wir re bê kirin. Bi 
vê yekê PDK’ê jî tevli siyasetên 
dorpêça li ser Rojava ku ji aliyê 
rêjîma Sûriyeyê, komên çete û 
PDK’ê bû.

Çavkaniyekî nêzî PDK’ê ku 
nexwest navê xwe eşkere bike, 
der barê rêveberên filî yên 
Deriyê Sêmalka de agahî dan û 
got ku PDK’ê derî xistiye destê 
xwe û rê nade madeyên jiyanî 
derbasî Rojava bibin.
Heman çavkanî ev tişt anîn zi-
man: “Heger bi rastî PDK dix-
waze alîkariya Rojava bike, 

LÎWAA EH-
RAR EL 

REQA TEV-
LI HSD’Ê 

BÛ

KOBANÊ – Lîwaa Ehrar El Reqa 
bi daxuyaniyeke fermî tevli HSD’ê 
bû. Di daxuyaniya tevlibûne de 
ev tişt hatin gotin: “HSD li dijî 
terorîstên DAIŞ’ê serkeftinên me-
zin pêk anîn û gelek herêm riz-
gar kirin. Di nav HSD’ê de hemû 
pêkhateyên Sûriyeyê hene. Ev jî 
nîşaneya yekitiya niştimaniyê ye. 
HSD bûye hêviya gelên Sûriyeyê û 
ji ber vê yekê em jî tevli HSD’ê di-
bin. Di demên pêş de dê Kombûna 
Tugayên Firatê jî were ragihandin 
û ew jî dê tevli HSD’ê bibe.”

Li Tirkiyê piştî hilbijartinên 7’ê 
hezîranê li dijî gelê kurd şerekî 
qirêj yê îxtidarê hate destpêkirin. 
Di encama vî şerî de gelek 
welatiyên sivîl jî hatin qetilkirin 
Turk waha got: Di Rojhilata Navîn 
de guhertinên mezin çêdibin. 
Tevahî gelê cîhanê dibîne li Rojhi-
lata Navîn de kurd aktorekî mezin 
e. Gelekî polîtîk e. Eger guher-
tin çêbin jî bê kurdan çareserî ne 
gengaz e. Di vê dema dîrokî ya 
guhertinê de jî hikûmeta AKP’ê 
dixwaze gelê kurd bêdeng bike û 
ji bo kurd destketiyên xwe win-
da bike êrîşên hovane li ser gelê 
kurd dide meşandin. AKP dixwa-
ze li Kurdistanê li Cizîr, Silopî, 

Nisêbînê, Dêrika Çiyayê Mazî 
û Sûrê weke di dema sala 
1937’an de li Dêrsimê çawan-
kurd di komkujiyan re derbas 
kirin û xwesti wan tine bike, 
dixwazin divê demê de jî siya-
seteke wiha bidin meşandin. Bi 
vê boneyê gelê kurd hedef girtin 
û bi awayekî hovane ciwanên 
kurd û jinên kurd qetil kirin û 
hê jî tên qetilkirin.
 Di derbarê hevdîtin bi Rêberê 
gele kurd r’ê Abdullah Ocalan 
re hatin kirin Turk wiha berde-
wamkir: Di dema hilbijartinên 
7’ê hezîranê de pêvajoya aştiyê 
dihat meşandin hikûmeta 
AKP’ê hesabê ku bibe îxtidar 

TURK :AKP ŞERXWAZ E HEKE ÎRO 
DORA BAKUR BE SIBE BAŞUR 

dikir û dimeşand. Lê di dema pêvajoya 
aştiyê de gelê kurd li nirx û siyaseta 
xwe,  xwedî derket. AKP’ê piştî dît 
gelê kurd li xwe, xwedî derdikeve û 
her ku diçe ... 2

العمق الديمقراطي ... 
الفيدرالية أوالً
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عقدت عضوة مجلس الحزب نارين تمو مع الرفيقة روشن 
 pyd حاجم اجتماعاً تنظيماً لشبيبة حزب االتحاد الديمقراطي
في قرية شران شرقي مدينة كوباني ،وقد حضر االجتماع خمس 
وعشرون عضًو وعضوةً من شبيبة الحزب ،وفي االجتماع 
تطرقت تمو الى أهمية التنظيم الحزبي وفعاليته وأهمية تسخير 
طاقات الشبيبة ضمن العمل والتنظيم واالبداع والوقوف على 
مشاكل الشبيبة واالستماع لصوتهم ومحاولة انتشالهم من الحرب 
الخاصة التي استهدفهم بالدرجة االولى إلبعادهم عن الوعي 
والتفكير بقضيتهم الكردية ،وكما تم الحديث عن مكاتب الحزب 
وضرورة تفعيل الشبيبة لكافة لجانهم وكما تم انتخاب إداريين 

لشبيبة pyd لضيعة شران وتم تنظيم آلية عملهم واجتماعاتهم 
وخضوعهم لدورات تدريبية في األيام المقبلة .

اجتماع الشببيبة في كوباني

الخط  لقرى  اجتماعاً   PYD الديمقراطي  عقد حزب االتحاد 
الجنوبي لكري سبي الستذكار شهداء انتفاضة قامشلو.

هذا وبدأ االجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء 
لحزب  العام  المجلس  عضو  كوتي  خالد  تحدث  ثم  الحرية، 
االتحاد الديمقراطي PYD عن انتفاضة 12 آذار التي كانت 
البعثي  رداً على السياسة الشوفينية التي كانت يتبعها النظام 

ضد الشعب الكردي.
وتابع كوتي حديثه عن ضرورة الحفاظ على أخوة الشعوب 
بعيداً عن التعصبات العرقية والمذهبية وإيجاد حلول لألزمة 
السورية، كما تطرق كوتي إلى الفدرالية كمخرجٍ لهذه األزمة 
وبدورهما تحدثتا كالً من جوليا محمود وعبير رجب عن ماهية 
العيش المشترك بين جميع مكونات روج آفا, كما تطرقا إلى 
الهجوم الوحشي الذي تعرض له كري سبي من قبل مرتزقة 

داعش, والمقاومة البطولية التي تبديها وحدات 
حماية الشعب الـYPG في صد المرتزقة الذين دخلوا بإيعاٍز 
مباشٍر من قبل الدولة التركية, والتعاون االيجابي من األهالي 
مع قوات الـYPG  , وكما تحدثوا عن جنيف ومشاركة الكرد 
الكرد هم  للكرد يعني فشلها حتماً كون  فيها وأن أي اقصاء 
َمن يمثلون قوة حضارية ومنظمة على األرض ودونهم لن 

يكتب لها النجاح. 

اجتماع في قرى الخط الجنوبي لكري سبي

عقد حزب االتحاد الديمقراطي PYD اجتماعاً في كري سبي 
آخر  وشرح  آفا  روج  بها  تمر  التي  العامة  األوضاع  حول 

المستجدات السياسية.
 PYD هذا وتحدث خالل االجتماع عضو المجلس العام للـ
خالد كوتي عن التعايش السلمي المشترك بين جميع مكونات 
كري سبي، كما تتطرق كوتي إلى مقاومة روج آفا وانتفاضة 

12 آذار في وجه النظام البعثي 2004.
ومن جانٍب آخر تحدث جوليا محمود عن الحلول التي يجب 
أن تضع حداً لنزيف دماء السوريين وقد أشاد جوليا بالفدرالية 
كنموذجٍ ناجحٍ في العالم ويمكن تطبيقه في روج آفا أيضاً, كما 
يلعبه  الذي  العدائي  الدور  عن  حديثها  في  روزكين  أشارت 
تركيا ضد ثورة روج آفا, وتابع روزكين عن الدور البطولي 

لوحدات حماية الشعب والمرأة وقوات االسايش في صد مرتزقة 
داعش عند دخولهم من طرف تركيا إلى كري سبي وتجاوب 

األهالي معهم.
ومن جانبهم ندد الحضور بالهجمات التي تشنها مرتزقة جبهة 

النصرة وحلفائها ضد أبناء شعبنا في شيخ مقصود. 

اجتماع يعقده الـ PYD في قرية الطيبة التابعة لكري سبي

  PYDالديمقراطي االتحاد  حزب  في  العالقات  لجنة  قامت 
الوطني  والتحالف  السياسية  والتنظيمات  األحزاب  بدعوة 
الثاني  النتفاضة   12 الذكرى  إلحياء  سوريا,  في  الكوردي 
ديرك  مدينة  أهالي  من  اآلالف  تجمع  حيث  آذار,  من  عشر 
بدأت  ثم  المدينة,  في  آزادي  ساحة  في  كوجرات  و  وبرآف 
الجماهير المحتشدة بالسير إلى مقبرة المدينة, وبدأت الذكرى 
ألقيت  وبعدها  الشهداء,  أرواح  على  صمت  دقيقة  بالوقوف 
العديد من الكلمات بهذه المناسبة بدأها عضو اللجنة التنفيذية 
بكلمةً  كوجر  حسن    PYD الديمقراطي  االتحاد  حزب  في 
َب فيها بالحضور وأكدَّ خالل كلمته بأن مرور 12 عاماً  َرحَّ
في  بحقنا  وتمسكاً  إصراراً  إال  زادتنا  ما  آذار  انتفاضة  على 

العيش بحرية على أرضنا. 
العضو  القاها  سوريا  في  الكوردي  الوطني  التحالف  كلمة 
محمود صفو, بدوره هنأ ذكرى 12 آذار على عموم شهداء 

القت  كما  آذار,  شهداء 12  بالذكر  الشهداء وخص  وعوائل 
يادي سعاد كلمة مؤسسة عوائل الشهداء, وكلمة مثقفي مدينة 
قام  النهاية  الرحمن صادق, وفي  المحامي عبد  ألقاها  ديرك 
الورود  من  اكاليٍل  بوضع  الشهداء  عوائل  مؤسسة  من  وفدٌ 
على ضريح الشهيدين وسط هتافات الحضور المنادية بوحدة 

الصف الكوردي. 

الـPYD  تحيي الذكرى 12 النتفاضة الثاني عشر من آذار في ديريك

عقد غريب حسو ممثل حزب االتحاد الديمقراطي PYD في 
باشور كردستان سمينار ألهالي منطقة رابرين في مدينة رانيا 
بحضور ممثلين عن األحزاب ووجهاء المدينة ومواطني روج 

آفا.
بعد دقيقة صمت على أرواح شهداء انتفاضة قامشلو وكردستان, 
تحدث حسو عن انتفاضة قامشلو التي اصبحت نقلةً نوعيةً نحو 

حرية روج آفا, .
 YPG كما تطرق حسو على الهجمات التركية على مراكز
والتجمعات السكنية للمدنيين دون تفرقة, ولم تسلم من هجمات 
حكومة العدالة والتنمية وأذنابها المتمثلين بالجناح العسكري 
لإلئتالف والـENKS  في حلب من القصف على حي الشيخ 

مقصود.
واكد حسو على أن حضورنا في جنيف ليس مهماً, لكن األهم 
هو تحقيق مشروعنا ) الفيدرالية ( في سوريا, ألنه مشروٌع 

وطنٌي بخالف االئتالف وقوتها العسكرية, جبهة النصرة وأحرار 
الشام وداعش. واكمل حسو القول بأن جنيف سيظل ناقصاً بدون 
الممثلين الحقيقيين عن الشعب السوري, كما أن تسلط الذهنية 
الشوفينية البعثية لإلئتالف ونظامها المركزي الذي اثبت فشله 

في كافة الدول هو السبب الثاني لفشل كل محاوالت الحل.

حسو: الفدرالية هي الضمانة األمثل لحقوق كافة المكونات السورية

جماهيرياً  اجتماعاً   PYD الديمقراطي  االتحاد  عقد حزب 
التابعتين  الجحاش  وخراب  العبد  خراب  قريتي  لمواطني 

لمدينة تربسبيه. 
هذا وبدأ االجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء 
الحرية, ثم تحدث عضو مجلس الحزب في مدينة تربسبيه 
سليمان حسين ُمَرِحباً في بداية حديثه بالحضور وبيََّن مدى 
أهمية الندوات الجماهيرية للتعرف على مستجدات األمور 

في العالم وسوريا وروج آفا.
وتالياً تحدث سليمان بدر عضو منسقية الحزب في كانتون 
سوريا  في  الدائرة  لألحداث  الحزب  نظرة  عن  الجزيرة 
جميع  بين  المشترك  العيش  أهمية  على  مؤكداً  آفا,  وروج 
والتمسك  اإلرهاب  وجه  في  ووقوفهم  آفا,  روج  مكونات 

هَ  نَوَّ الشهداء, حيث  دماء  بفضل  تحقق  الذي  األهلي  بالسلم 
المركزية  الهيمنة  سيطرة  نِتاُج  سوريا  في  يحدث  ما  أن 

وسيطرتها على جميع مفاصل الحياة,.
طرحها  التي  واالستفسارات  األسئلة  االجتماع  أغنى  وقد 

الحضور على ديوان االجتماع.       

الـ PYD يعقد اجتماعاً لمواطني خراب العبد وخراب الجحاش في تربسبيه

االتحاد  حزب  في  الدبلوماسية  العالقات  لجنة  من  بدعوةٍ 
الديمقراطيPYD  اجتمعت األحزاب والتنظيمات السياسية 
والتحالف الوطني الكردي في سوريا, إضافةً إلى المئات من 
أهالي مدينة ديريك والقرى التابعة لها بساحة آزادي الكائنة 

في وسط المدينة.
وانطلقت من هناك الجماهير المحتشدة نحو مقبرة الشهيد خبات, 
أرواح  على  دقيقة صمت  بالوقوف  االستذكار  مراسيم  لتبدأ 
شهداء الحرية، ثم ألقيت العديد من الكلمات منها كلمة عضو 
الهيئة المركزية في حزب االتحاد الديمقراطي PYD حسن 
بالقول:  واستطرد  بالحضور  بدايتها  في  الذي رحب  كوجر 
"على انتفاضة آذار في 12 آذار 2004 لم تزدنا إال إصراراً 
وتمسكاً بحقنا في العيش بحرية على أرضنا".وأشار أن الشعب 
الكردي بفضل إرادته الصلبة ومقاومته البطولية استطاع أن 
يثبت نفسه على األرض رغم المجازر واإلبادات التي تعرض 

لها على يد األنظمة الشمولية والجماعات المرتزقة التي ظهرت 
مؤخراً في ثورة روج آفا.

واختتمت المراسيم بوضع أكاليل الورد من قبل مؤسسة عوائل 
الشهداء على ضريح شهيدا انتفاضة 12 آذار 2004 وسط 

هتافات الحضور المنادية بوحدة الصف الكردي. 

الـPYD  تحيي الذكرى الـ12 النتفاضة قامشلو في ديريك

شعبة   PYD الديمقراطي  االتحاد  حزب  من  وفدٌ  زاَر 
التموين والمطاحن في كري سبي, بهدف االطالع على آخر 
العمل  وآلية  سبي  كري  في  للمواطنين  المعيشية  األوضاع 
هناك, والصعوبات التي يواِجهونها في تأمين المواد التموينية 

للمواطنين.
الديمقراطي  العام لحزب االتحاد  وقد تحدث عضو المجلس 
التموين في  تلعبه شعبة  الذي  الدور  PYD خالد كوتيه عن 
التموين  إدارة  ناقشوا مع  المواطنين, حيث  احتياجات  تأمين 
ُمجَمل القضايا التي تتعلق بالتموين والوقوف على النواقص.
تلك  لسد  الحلول  إلى مجموعة من  المجتمعون  كما وتطرق 

النواقص. 

الـPYD  يجتمع مع شعبة التموين والمطاحن في كري سبي

إيماناً منّا للحفاظ على مكتسبات ثورة روج آفا والظروف التي 
تمر بها وتعرضها للهجمات من كافة النواحي من قبل مرتزقة 
داعش والدولة  التركية وحفائها من االئتالف المرتزق والمتمثل 
أننا  في داخله ما يسمى المجلس الوطني الكرديENKS ؛ 
في اتحاد شبيبة روج آفا نُعلُن التزامنا بقيم الدفاع عن تراب 
الوطن والسير على خط شهدائنا, وسنُعِلُن لكافة أبناء شعبنا 
المتمثلة  السياسية  التيارات  هذه  تمثله  الذي  الخيانة  عن خط 
مقصود  الشيخ  يتعرض حي  حيث  والبارتي,  يكتيي  بحزبي 
منذ عدة أيام للقصف من قبل مرتزقة مجلس الوطني الكردي 
ENKS واالئتالف, وبيانهم األخير خير دليٍل على مشاركتهم 
جانب  إلى  مقصود,  الشيخ  في  شعبنا  بحق  الجرائم  تلك  في 
الـ  وقوات  آفا  ثورة روج  تشويه سمعة  في  الُمستمر  سعيهم 
YPG وضرب تلك المكتسبات. أننا اتحاد شيبة روج آفا الذي 
يضم بداخلِه مجموعةً من الحركات والتنظيمات الشبابية نُديُن 
كل هذه الممارسات الخفية ضد شعبنا, ونحن شبيبة روج آفا 
متأهبين لمثل هذه السياسات المعادية لحقوق شعبنا الكردي, 
ونمنع أيادي الغدر والخيانة التي تَطاُل روج آفا وثورتها حيث 

كانت الحركات المشاركة هي:
PYD شبيبة حزب االتحاد الديمقراطي

شبيبة الحزب اليسار الكردي في سوريا
اتحاد شبيبة روج آفا

شبيبة االتحاد الليبرالي الكردستاني
شبيبة حزب السالم الديمقراطي الكردي في سوريا    

شبيبة حزب التغير الديمقراطي الكردستاني
شبيبة حزب التجمع الوطني الديمقراطي الكردي في سوريا

شبيبة البارتي الديمقراطي الكردستاني- سوريا
Mlkp شبيبة حزب الماركسي اللينيني
اللجنة السياسية التحاد شبيبة روج آفا
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بيان إلى الرأي العام

الخابور  مركز  في   PYD الديمقراطي  االتحاد  حزب  عقد 
للثقافة والفن بمدينة الحسكة ندوةً سياسيةً في الذكرى السنوية 
الثانية عشرة النتفاضة 12أذار 2004, حضرها العديدُ من 
المجتمع  ومؤسسات  والتنظيمات  السياسية  األحزاب  ممثلي 
المدني, والمئات  من أهالي المدينة, ومن مختلف المكونات 

من كرٍد وعرٍب وسريان.
بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء, ثم  الندوةُ  بدأت 
االتحاد  لحزب  العام  المجلس  ريناس عفريني عضو  تحدث 
بها  مرت  التي  والتطورات  األحداث  أهم  عن  الديمقراطي, 
أخرى استهدفت الشعب  انتفاضة أذار, والتي كانت مؤامرةً 

الكردي.
بأنه تم نتيجة التعاون بين هذه المكونات المتمثلة في قوات 

سوريا الديمقراطية والتي أثبتت للجميع بأنها تُدافع عن جميع 
المكونات السورية".

في  الكردي  شعبنا  على  الجائرة  العدوانية  الحرب  أدان  كما 
باكوري كردستان، وقد أغنى الندوة مشاركات واستفسارات 

بعض السادة الحاضرين في الندوة.    

ندوة سياسية لحزب االتحاد الديمقراطي PYD في الحسكة

Hakki Kulte û Nusrettîn Bayar du 
ciwanên Cizîrê bûn ku di temenên xwe 
yên biçûk de bi keda xwe têkoşîna 
jiyanê dabûn. Her du ciwan jî tevlî 
parastina Cizîra Botan bûn û li dû xwe 
çîrokên berxwedanê hiştin
Li Cizîra Botan bi sedan ciwanên 
berxwedêr li hemberî êrîşên 
komkujiyê heya kêliya dawî li ber 
xwe dan û azadiyê qêriyan û ji ber 
vê baweriyê jî ji aliyê hêzên şer ên 
hikûmeta AKP’ê bi awayekî hovane 
hatin qetilkirin. Nusrettîn Bayar ê 19 
salî û Hakki Kulte yê 13 salî jî ji wan 
ciwanan bûn ku li pey xwe çîrokên 
berxwedanê hiştin. Her du ciwan jî ji 
taxa Nûrê bûn û çîroka wan a jiyanê 
ne jî wek hev bû.
Hakki Kulte dema di 14’ê çileyê de 
êrîşên komkujiyê destpê kir berê xwe 
da ba hevalên xwe yên berxwedêr. 

Kulte jî di jêrzemîna wehşetê ya 
duyemîn de bû û careke din vene-
geriya mala xwe. Cenazeyê Kulte jî 
wekî cenazeyên din hatibû şewitandin. 
Cenaze piştî ku ji aliyê malbatê ve 
hat teşhîskirin li Goristana Zarokan 
a taxa Yafesê di bin dorpêça bi de-
han wesayîtên zirxî hat definkirin. 
Hikûmeta AKP’ê tenê destûr da 4 
kesan ku tevlî merasîmê bibin.
Kulte jî wekî gelek zarokên kurd tevî 
malbata xwe li Derya Reş karkeriya 
findiqan kiribû û li ser pişta wê tûrikê 
findiqan di baxçeyan de mezin bû. Be-
riya ku êrîşên komkujiyê destpê bike 
jî li Cizîrê li dikana mobîlyayê kar 
dikir. Dayika Kulte, Gulê Kulte behsa 
axaftina xwe ya bi zarokê xwe re kir 
û got ku dema wê bang li kurê xwe 
kiriye ku were malê ev bersiv jê girtiye: 
“Dest ji min berdin. Ez nikarim werim 

malê. Hûn mala me terk nekin. Ku ez 
jî dikaribim derkevim ez ê werim
Dayik Kulte da zanîn ku dema ji bo 
teşhîsê çûye morgê kurê xwe nas ne-
kiriye û dîmenên ku rûbirû maye wiha 
anî ziman: “Ji bo kurê xwe bibînim 
ez li morgan geriyam. Hemû mirovên 
baş qetil kirin. Min tu kesî nas nedikir. 
Cenazeyek nîşanî min dan. Ji min re 
gotin ‘Ev kurê te ye.’ Min kurê xwe 
nas nekir. Çavên kurê min derxistibûn. 
Goştê serê wî riziyabû. Ji bilî eniya wi 
û porên wî tiştek saxlem jê nemabû.”
 KESEK KEDKAR BÛ
Nusrettîn Bayar ê ku di jêrzemîna 
yekem a wehşetê de hat qetilkirin jî 
li Cizîrê ji dayik bibû. Bayar, zarokê 
herî mezin a malbata Bayar bû û 
xwendekarê pola 11’emîn bû.
Bayar jî weke Kulte zarokê malbate-
ke kedkar bû û ew jî di înşaetan de, 
çandiniyê de û li gel malbata xwe li 
Derya Reş di baxçeyên findiqan de 
bi salan xebitî. Bayar dema li Cizîrê 
bû jî ji xebatên civakî dûr nema û di 
nav xebatên ciwanan de cihê xwe girt.
 
TAXA XWE DIPARAST
Bayar jî çawa êrîşên komkujiyê destpê 
kir berê xwe da refên parastinê û got 
“Ez ê mala xwe terk nekim. Ezê 
dest ji hevalên xwe yên taxê berne-
dim. Ezê heya dilopa dawî ya xwîna 
xwe terka Cizîrê nekim.” Dayika 
Bayar, Feleknaz Bayar ku cenazeyê 
kurê xwe yê hatî şewitandin wergirt 
wiha got:”Kurê min bajarê kesî dagir 
nekiribû. Li taxa xwe bû, bajarê xwe, 
taxa xwe û sikaka xwe parast.” 

BI KEDÊ MEZIN BÛN BI BERXWEDANÊ NEMIR BÛN

في الذكرى السنوية الثانية عشرة النتفاضة قامشلو اجتمع حشدٌ 
غفيٌر من أبناء مدينة عامودا في ساحة الشهداء.

الشعب  قائد  وصور  الكردية  الرموز  الحشد  وحمل  هذا 
تحيي  التي  بالشعارات  وهتفوا  أوجالن  عبدهللا  الكردستاني 

مقاومة روج آفا.
إلى  هناك  ومن  الدرباسية  دوار  نحو  المجتمع  الحشد  وتوجه 
التي  قامشلو  انتفاضة  حول  كلمات  عدة  لتُلقى  الشهداء  مقبرة 
وأن  كردستان،  آفايي  روج  في  تموز   19 ثورة  لقيام  مهدت 
الدواعي واألسباب لهذا القمع الذي تعرض له الكرد في قامشلو 
الكرد ورفض هويتهم  آفا كان بهدف صهر  وسائر مدن روج 
ووجودهم في سوريا, لكن الكرد أثبتوا عكس ذلك واستطاعوا 

أن يؤكدوا للعالم أجمع أنهم دعاة إنسانية .
ويعيشون على أرضهم بكل تعاضد ولحمة مع المكونات 

األخرى القاطنة في أرضهم التاريخية على الرغم مما حل بهم 
من مجازر وإبادات.   

في عامودا: الذكرى السنوية الـ12 النتفاضة قامشلو

. Li beramberî vê yekê, di van salan de 
li Rojava bi xwîna şehîdan ezmûneke 
pêşketî hat jiyîn û parastin. Ev jî ji bo 
ku avakirina Sîstemeke Federaliya 
Demokratîk li Rojava û Sûriyeyê ava bi-
kin, derfetek e. Em di wê baweriyê de ne 
ku ev bibe numûneya çareseriya aloziya 
Sûriyeyê. Li ser van biryarên dîrokî ku 
hatin girtin, em bang li jinên ku nûnertiya 
jiyana azad dikin, ciwanan, kombûnan, 
kedkaran, gelan û hemû beşên civakê 
dikin ku tevli vê avakirina sîstema Fe-
deraliya Demokratîk bibin. Em bang 
li hemû hêzên demokrat û mirovahiyê 
dikin ku piştgiriya me bikin.”
Biryarên ku di encamnameyê de hatin 
diyarkirin wiha ne;
1 – Sîstema Federaliya Demokratîk li ser 
esasê hembêzkirina hemû pêkhateyên 
civakê, mîsoger dike ku Sûriyeya 
pêşerojê ji bo hemû sûriyeyiyan e.
2 – Kar û xebat wê ji bo damezirandina 
sîstemeke Federaliya Demokratîk a Ro-
java – Bakurê Sûriyeyê bên meşandin.
3 – Hevserokatiya Meclisê û Desteya 

Rêxistinkirinê ku ji 31 endaman pêk tê, 
hat hilbijartin.
4 – Desteya Rêxistinkirinê ji bo amade-
kirina hevpeymaneke civakî û venêrînek 
giştî ya qanûnî û siyasî ji vê sîstemê re 
di nav şeş mehan de tê erkdarkirin.
5 – Hemû komîte û belgeyên ku ji meclisê 
derdikevin, biryarên Neteweyên 
Yekbûyî )NY( yên der barê mafên mi-
rovan û koman ku sîstemên civakî û 
demokratîk esas digirin, wekî bingeh 
digirin. Kesên li vir civiyane jî, têkiliya 
vê sîstema ku niha hatiye avakirin û ci-
vaka Sûriyeyê bi awayekî kûr dibîne û 
xwe jî wekî perçeyekî wê dibînin. Her 
wiha biratiya gelan û aştiyê esas digirin.
6 – Azadiya jinê cewhera sîstema 
Federaliya Demokratîk e. Mafê jinê 
yê beşdarbûna wekhev û tevlibûna 
biryarên girêdayî wê heye. Dîsa di 
nûnertiya hemû beşên siyasî û civakî 
wekhevî esas e.
7 – Hemû gel û civakên di bin sîwaneya 
Sîstema Federaliya Demokratîk a 
Rojava-Bakurê Sûriyeyê de jiyan di-

kin, dikarin têkiliyên siyasî, aborî, 
civakî û çandî, her wiha hevbendiyên 
demokratîk bi kesên ji heman bawerî, 
çand, gel û civakan re, li ser asta herêmî 
û navneteweyî, ava bikin û pêş bixin. 
Lê ev hevbendî bi şertê ku dijberiya 
armanc û berjewendiyên Sîstema Fe-
deraliya Demokratîk nekin, dikarin bên 
pêşxistin.
8 – Armanca Sîstema Federaliya 
Demokratîk a Rojava-Bakurê Sûriyeyê 
ya di asta herêmî de ew e ku li Rojhilata 
Navîn yekitiya demokratîk pêk bîne û 
di navbera hemû civakên ku Rojhilata 
Navîn dijîn de, di warê siyasî, civakî, 
aborî û çandî de yekitiya demokratîk ava 
bikin û bi wê re jî sînorên netewe dew-
letan derbas bikin da ku jiyanek di nav 
aştî, ewlekarî û biratiyê de bê avakirin.
9 – Mafê şêniyên hemû herêmên ku ji 
çeteyan tên rizgarkirin heye ku bi dil-
dariya xwe tevli sîstema federal bibin.
10 – Ev sîstem yekbûna axa Sûriyeyê 
diparêze.
 ANHA

ENCAMNAMEYA CIVÎNA DÎROKÎ HAT 
AŞKERAKIRIN ... BERDEWAMI

dixwaze alîkariya Rojava bike, çima 
rê nade madeyên jiyanî derbasî Rojava 
bibin.”
Li ser madeyên ku ji Rojava derbasî 
Başûr dibin jî heman çavkanî ev agahî 
dan: “Ji Rojava tenê pez, zebze û madeyên 
paqijiyê di deriyê Sêmalka re derbasî 
Başûr rêne kirin.” Çavkanî da diyar kirin 
ku ew made jî ne li Rojava têne çêkirin, 
lê belê ji derve têne Rojava û di Rojava 
re derbasî Başûr dibin.
Bi vê yekê tê wateya ku deriyê Sêmalaka 
ji aliyê PDK’ê ve wekî riyekî ku madeyên 
Sûriyeyê bikirin tên bikaranîn û ne ji bo 
kirîn û firotina ji Rojava re ye.
Rêveberekî Deriyê Sêmalka ku nexwest 
navê xwe eşkere bike got: “Em li dijî van 
siyasetên ku PDK’ê dimeşîne derketin, 
me derbasbûna pez û zebzeyan sekinand, 
lê vê yekê feyde nekiriye.”
Çavkaniyê nêz jî debarê mijarê de got: 
“Piştî ku rêveberiya derî ya Rojava ev 
helwest girt, tu guhertin çênebû, ji ber 
PDK’ê pez û zebzeyan di deriyê sînor ê 
Tenef ku li başûr- rojavayê Humis dikeve 
û di bin dagirkeriya çeteyên DAIŞ’ê de 
ye derbasî Başûr dike.”
 BAZIRGANIYA PDK’Ê
Çavkaniyê nêz der barê peydakirina hin 
madeyên ku pêwîstiya Rojava bi wan 
heye û wiha dom kir: “Hin kesên taybet 
hene ku dikarin madeyan derbasî Rojava 
bikin. Piraniya wan girêdayî PDK’ê ne 
dema madeyan derbasî Rojava dikin tu kes 
beranberî wan nîne û ji ber wê yekê buhayê 
nirxên madeyan li gorî xwe destnîşan 
dikin. Madeyan depo dikin û bi buhayê 
bi kêfa xwe dadixin sûkên Rojava. Ji ber 
vê yekê jî buhayên madeyan li sûkê zêde 
dibe.”

Çavkaniyekê ragihand ku PDK’î carna 
rê didin hin bazirganên din ku madeyan 
derbas bikin û da xuyakirin ku kêm 
caran hin bazirganên din li gorî mercên 
PDK’ê diyar kirine dikarin madeyan 
derbasî Rojava bikin û got ku bazirganê ji 
Rojava ji ber wan mercan nikare madeyan 
ji kargehên mezin bikire, lê belê neçar e ku 
ji  bazirganên nêzî wan li bajarê Duhokê 
bikire.
Dema tên ber deriyê sînor jî baceke mezin 
li ser tê standin û bi vê yekê buhayên 
wan madeyan zêde dibe. Yanî buhayên 
madeyan heta digihêje Rojava pir zêde  
dibe, ji ber bazirgan gelek kirê û baceyan li 
ser sînor dide buhayên madeyan zêde dibe.
GUHERTIN QEDEXE YE
Çavkanî da zanîn ku li ser sînoran 
guhertina made bi madeyan tê kirin, lê 
PDK’ rê nade vê yekê ku li ser deriyê 
Sêmalka bê kirin. Armanca PDK’ê ji vê 
yekê jî ew e ku gelê Rojava ji vê yekê 
feydeyê wernegire û bike alaveke zextê 
li ser hêzên siyasî yên Rojava.

 AVADANIYÊ ASTENG DIKE
Li gorî agahiyên çavkanî diyar dibe 
ku PDK’ê gelek alavên wekî traktor, 
bobcat û tirimpêlên veguhestina çopê 
ku bazirganên kantona Cizîrê ji bo 
jinûveavakirina Kobanê kirîne, li ser 
sînor dane rawestandin û nahêle derbasî 
Rojava bêne kirin. Tevî ku pêwîstiya 
kantona Kobanê gelekî bi wan alavan ji 
bo xebatên jinûveavakirinê hene. Pirsa 
maye jî ev e: Gelo heta kengî wê PDK’ 
deriyê Sêmalka wekî amûra zextê li ser 
gelê Rojava bikar bîne. DÊRIK

DERIYÊ SÊMALKA KIRIYE AMÛRA 
ŞANTAJÊ...berdewami

siyaseta kurd pêş dikeve, dest bi 
pêvajoyek şer kir. Bi vî şerî xwest 
kesên faşîst û çete bi xwe ve bide 
girêdan û siyaseta kurdan û rola 
kurdan têk bibe. Gelê kurd jî vê 
baş dizane ji bo wê di her warî 
de ji bo statuya siyasî û civakî 
berxwedana xwe bilind dike.
 Ji bo helwesta Hikûmeta Başûrê 
Kurdistanê di şerê li Bakur de 
TURK  wiha nirxand: Yekemîn 
armanca Tirkiyeyê bêdengkirina 
tevahî kurdan e. Divê hikûmeta 

Başûr vê yekê baş bizane eger 
îro ji bo Bakur bêdeng bimîne. 
Sibe dora Başûr e. Ji bo Tirkiye 
destkeftiyên wan ji destên wan 
bigire dê êrîşî wan bike. Bi salan 
e em vê yekê tînin ziman, eger 
di siyaseta kurdan de yekitiyek 
tune be û siyaseteke stratejîk neyê 
meşandin ev xetereke mezin e. Gelê 
kurd ji siyaseta Başûr û Hikûmeta 
Başûr tê meşandin nerazî ye. Em 
naxwazin tiştên giran bibêjin. 
Dema li Helepçeyê komkujî pêk 

hat, gelê Bakur li gelê Başûr 
xwedî derket. Lê îro dewleta 
Tirkiyeyê bi êrîşên hovane li ser 
gelê Bakur komkujiyan pêk tîne. 
Hikûmeta Başûrê Kurdistanê 
bêdeng dimîne û tu bertakan 
nîşanî komkujiyên li Bakur 
pêk tên nade. Em vê siyasetê û 
hevalbendiyê bi tundî şermezar 
dikin. Divê hikûmeta Başûr 
demildest dest ji vê siyaseta xwe 
berde û cihê xwe li cem birayên 
xwe yên Bakur bigire.

TURK :AKP ŞERXWAZ E HEKE ÎRO DORA BAKUR 
BE SIBE BAŞUR...BRRDEWAMI 

ÇÎROKEK BERXWEDANÊ YA SÛRÊ: 
XEBAT ANDOK

Şervanê YPS’ê Firat Çelîk )Xebat An-
dok( li Sûrê di nav refên berxwedana 
dîrokî de cih girt, di nefesa xwe ya dawî 
de got; ‘Bijî Serok Apo, Bijî PKK’ û 
tevli karwanê nemiran bû
Berxwedana dîrokî ya Sûrê ku yek ji 
girîngtirîn berxwedana dîroka kurdan 
e, çîrokeke din a lehengiyê li dîrokê 
neqişand. Kekê şervanê YPS’ê Firat 
Çelîk )Xebat Andok( ê ku ji destpêka 
berxwedanê ve cihê xwe di nava refên 
berxwedanê de girt Murat Çelîk wiha 
got:  “Birayê min di nefesa xwe ya dawî 
de got, ‘Bijî Serok Apo, Bijî PKK’ û 
tevlî karwanê nemiran bû.”
Yek ji şervanên YPS’ê yên di dema 
berxwedana Sûrê ya zêdeyî 100 rojî de 
tevli karwanê nemiran bû Firat Çelîk 
)Xebat Andok( bû. Dayik Hatun Çelîk 
têkoşîna kurê xwe yê di 10’ê adarê 
de jiyana xwe ji dest da vegot û wiha 
axivî: “Firat mirovekî gelekî bedew bû; 
bi rehm bû, şîrîn bû, gelekî hez ji zaro-
kan û jiyanê dikir. Timî pirtûk dixwend. 
Çav fireh bû.”
Bav Vezîr Çelîk jî bal kişand ser hesa-
siyeta kurê wî ya li heywan û xwezayê 
û wiha axivî: “Firat gelekî hez ji hew-
yanan dikir. Gelekî bi rehm nêzî wan 
dibû. Mînak; dema ji mizgeftê vegeri-
yam malê min Firat dît ku li ber deriyê 
avahiyê bi tiştekî re mijûl e. Dema nêzî 
wî bûm min ku bi çêlikên pisîkê re mijûl 
e. Şîr dida çêlikan û ew xwedî dikir.”
 ‘BÛ FEDAYIYÊ APO’
Birayê wî Murat Çelîk jî hestên xwe 
wiha anî ziman: “Hevalê Xebat, berî 
têkoşînê û partiyê nas bike, ketibû nava 
lepên sîstema li Kurdistanê. Hevalê 
Xebat ji aliyê cewherî ve mîna hemû 

mirovan paqij bû. Bi naskirina partiyê 
re li cewhera xwe evgeriya. Lê vegera 
li cewhera xwe ne karekî hêsan bû. Ji 
ber ku sîsem ne sîstemeke 10 yan jî 20 
salan bû. Ev sîstem xwedî kevşopiyek 
ji 5 hezar salan e. Ev 5 hezar sal in ev 
sîstem ji bo hebûna xwe biparêze xwe 
ji zarokan, ji ciwanan xwedî dike. Ev 
rewşa gemarî, ji zarokê hînê ji dayik 
nebûye re weke mîrate dimîne.”
FEDAYIYÊ RÊBER APO
Murat Çelîk diyar kir ku Xebat An-
dok li cewhera xwe digeriya û tevî ku 
li bajêr ji dayik bû jî bi xwe mirovekî 
gundî bû. Çelîk wiha got: “Heval Xe-
bat ciwanekî welê bû ku bi bêhna axê 
jî şa dibû. Bi tiştên biçûk jî şa dibû. 
Hez dikir bi pêxwazî pê li tejikê bike. 
Dengê kevçiyê li qedeha çayê diket, hez 
dikir. Ji dengê çûkan, kêzikan hez dikir. 
Hevalê Xebat bi naskirina partiyê re dest 
bi lêgerîna li heqîqetê kir mîna Îbrahîmê 
li heqîqetê digeriya. Bêguman bi temamî 
nebû xwedî bîrdoziya partiyê, ji ber ku 
emrê wî têrê nekir. Lê belê beşeke biçûk 
a felsefeya Rêber Apo zevt kir û bi vê 
yekê re di kesayetiya wî de hin tişt rûnişt. 
Belê, wî beşeke biçûk a wê felsefeyê 
fêm kir û xwe kir fedayiyê Rêber Apo. 
Dijmin ne tenê bi tank û topan êrîş kir. 
Bi sirûda ‘Mehter’ re mîna ku êrîşî axa 
dijmin dike, êrîşî kolanên Sûrê kir. Lê 
belê hevalê Xebat felsefeya PKK’ê ji 
xwe re kir hêvî û heta dawiyê li ber 
xwe da. Eger ez hinekî birayê xwe nas 
dikim; hingî wî di nefesa xwe ya dawî 
de gotiye ‘Bijî Serok Apo’, ‘Bijî PKK’, 
‘Bijî azadiya gelê Kurdistanê’ û tevli 
karwanê nemiran bûye.
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 Tayyîp Erdogan di demên dawî 
de gelekî zêde qala serîtewandinê- 
çongşikandinê dike. Jixwe şerê niha 
tê meşandin bi plana têkbirinê ya di 
havîna 2014’an de amade kiribûn. Ji 
ber vê yekê jî tim qala serîtewandinê 
dike. Herî dawî got, “Wê bi me serî ne-
din tewandin, lê belê ew ê li pêşberî me 
serî bitewînin” û careke din têgihiştina 
xwe nîşan da. Jixwe ji serîtewandin an 
çongşikandinê wê de ne têgihiştin ne jî 
polîtîkayeke wî heye. Hebê nebe divê 
herkes li hemberî wî serî bitewîne.
Nêzîkatiyeke Tevgera Azadiya Kurd a 
bi kesî serî tewandin tune ye. Serî te-
wandin komplekseke serdestiyê ye. Di 
şêwazê serdestiyê yê klasîk de li dij xwe 
tewandina seriyan bingeh e. Tayyîp 
Erdogan jî rêveberekî ku dema wî 
derbas bûye. Rêveberiya demokratîk, 
rêveberiya li ser bingehê daxwazê, 
rêveberiya li ser bingehê lihevkirinê 
li dijî fitrata wî ye. Di karakterê wî 
de maf, dad, wekhevî tune ye. Heger 
ew rêveber be, divê civak serê xwe li 
ber bitewîne.
Tevgera Azadiya Kurd li dijî 
têkiliya bi vî rengî ya serîtewandin, 
çongşikandinê ye. Îdîayên dibêjin Tev-
gera Azadiyê dixwaze bi hinekan serî 
bide tewandin derew e, demagojî ye.
Rêber Apo dibêje polîtîkayeke wan a 
têkbirina dewleta tirk tune ye, tenê dex-
wazin dewleta tirk demokratîze bibe 
û pirsgirêka kurd were çareserkirin. 
Demokratîkbûn li gor berjewendiyê 
tevahiya gelên Tirkiyeyê ye. Di vir de 
serî tewandin tune ye. Ji bo Tirkiyeyê 
tiştekî bi xêr tê xwestin. Çareseriya 
pirsgirêka kurd jî ji bo berjewendiyê 
Tirkiyeyê ye. Li ser vê bingehê jiyana 
demokratîk û azad a gelê kurd mafê 
herî xwezayî yê kurdan e.
Tayyîp Erdogan nasnameya kurdan, 
çand, jiyana demokratîk û azad a bi 
zimanê wan, xwe bi xwe rêvebirina 
wan, yanî xwerêveberiya kurd mîna 
dayîna tewandin a serî dibîne. Dema 
dibêje ew ê serî netewînin dixwaze bêje 
ku ew ê van mafê gelê kurd nas ne-
kin. Ji ber ku ligel Erdogan têgihiştina 
demokratîk, maf û dadê tune ye, di 
mêtîngeriya tevkujer a çandî de israr 
dike. Naskirina mafên herî xwezeyî yên 
kurdan ji bo xwe mîna serî tewandinê 
an çongşikandinê dibîne. Ya rastir ji bo 
ku dijminê kurdan e, ji ber ku dixwaze 
kurdan mîna gel tune bike dibêje; “Em 
serî natewînin, em ê serî bidin tewan-
din”, yanî em ê wisa bikin ku kurd dawî 
li dawaza jiyana azad û demokratîk 
bînin. Serî tewandina bi kurdan tê vê 
wateyê. Ev zelal e ku kurd naxwazin 
serî bikesî bidin tewandin. Ne armanc 
ne jî polîtîkayeke kurdan a bi vî rengî 
heye. Kurd dixwazin li Tirkiyeyê bi 
gelê tirk re mîna bira û wekhev bijîn.
Di dema ku Tevgera Azadiya Kurd 
jiyana bi hev re daxwaz dike de, de-
silatdariya AKP’ê û şêfê wê yê faşîst 
atmosfereke ku gel nema karibin bi hev 
re bijîn diafirîne. Kes Tirkiyeyê parçe 
nake. Yên parçekerinê ferz dikin di serî 
de Tayyîp Erdogan û polîtîkayên wî 
yên li ser her kesî ferz dikin in.
Tayyîp Erdogan mîna akademisye-
nan dixwaze çongan bi her kesî bide 
şikandin. Niha dixwaze têgîna terorê 
berfirehtir bike û her kesê azadî û 
demokrasiyê dixwazin mîna “terorîst” 

CEMÎL BAYIK

JI BO DIJDERKE-
TINAN ASTENG 
BIKE DIQÎRE

îlan bikin û serî bi wan bidin tewandin. 
Girtina parêzerên ku gelê kurd ê bûye 
hedefa zext û zilma dewleta tirk îfadeya 
herî vekirî ya vê rastiyê ye. Têgihîştin 
û polîtîkaya faşîst ev bi xwe ye. Ji ber 
ku şêfên faşîst naxwazin kes li dij wan 
derkevin û dixwazin herkes li hemberî 
wan serî bitewîne.
Heta li dij têgihîştin û desthilatdariyeke 
bi vî rengî neyê derketin gavê bi paş 
de navêje. Tayyîp Erdogan bi qêrînên 
şerxwazî neteweperestî û şovenîzmê 
gur dike û dixwaze rewşeke ku kes 
nikaribe li dij derkeve biafirîne. Ji ber 
vê yekê jî tim qala welat, milet, Sakarya 
dike, behsa cudakarî û parçebûnê dike.
Yên ji bin bandora pêla bayê 
neteweperestî û şovenîzma AKP’ê 
dernekevin nikarin li dij AKP’ê 
têbikoşin. Her wiha wê bibin hevkarê 
AKP’ê û xizmeta Tayyîp bikin. CHP li 
dewsa derketina demagojiya AKP’ê ya 
welat, milet dike yedekê wê û dikeve 
xizmeta AKP’ê. Ya rast polîtîkayên 
AKP’ê ji aliyê yên bêje ez mirov im, 
demokrat im ve ne mimkun e werin 
qebûlkirin. Îro roja aşkere derketine dij 
hikûmeta AKP’ê ye. Tayyîp Erdogan 
bi êrîşkirina herkesî, bi gunehbarkirina 
herkesî, zexta, “divê herkes li derdora 
me be” re dixwaze her derdorên ku divê 
li dij polîtîkayên wî derkevin asteng 
û bêbandor bike. Kêliyên wisa ne ku 
divê vîjdan, mirovahî û demokratbûn 
bê nîşandan. Dema cesaretî vê neyê 
kirin faşîzm wê serdest bibe. Lê belê he-
ger di bin bandora propogandayên ne-
teweperest de nemînin û serî ji zextan 
re netewînin, yanî li dij faşîzmê were 
derketin, wê demê têkçûna faşîzmê 
dest pê dike. Ji ber ku vê tirsê dijî rojane 
diqîre, hêrs dibe û herkesî ditirsîne.
Tişta ku desilatdariya AKP’ê bi 
Tirkiyeyê dide jiyîn li holê ye. Ji bo 
bi pêkanîna dijminahiya kurdan re 
li ser desilatdariyê bimîne ev şer da 
destpêkirin. Derfeta ku Rêberê Gelê 
Kurd û Tevgera Azadiyê bi salan ji bo 
demokratîkbûn û çareseriya pirsgirêka 
kurd nîşan da îstîsmar kir. Ji ber ku tu 
çareseriya pirsgirêka kurd tune bû û 
dît ku bi dijminatiya kurdan wê kari-
be desilatdariya xwe bidomîne Tirkiye 
ajot nav şerekî bi vî rengî.
Mîna hinek dibêjin, îdîayên; “di 
pêvajoya ku bêçalakîtî hebû û hevdîtin 
pêk dihatin de Tevgera Azadiyê xwe 
bi çek kir, li bajaran amadekariya şer 
kir” bi tu awayî ne rast in.
Tiştekî wisa tune ye. Piştî ku desilat-
dariya AKP’ê hewldanên çareseriya 
demokratîk a Rêber Apo vala derxist, 
encamên hilbijartina 7’ê hezîranê tune 
hesiband û li dij gelê kurd û hêzên 
demokratîk şer îlan kir, gelê kurd jî 
li dij van êrîşan xwerêveberî îlan kir 
û biryara berxwedanê da. Bi derfetên 
herî kêm ket nav berxwedanê.
Desthilatdariya AKP’ê ji bo karakterê 
xwe yê dijkurd veşêre û ser polîtîkayên 
xwe yên ku Tirkiye bi vî şerî ve ber 
bi kaosê ve birin binixumîne hincetên 
bi vî rengî diavêje holê. Her mirovên 
xwedî aqil û wijdan dizanin ku bi red-
kirina Mutabakata Dolmabahçeyê û 
tecrîda li ser Îmraliyê re şer dest pê kir.

Ez bawer im heta niha li tu welatî 
ji bo pîrozkirina cejnekê destûr ne-
hatiye xwestin. Ev nêzîkatî tenê ji 
bo Komara Tirkiyeyê derbasdar e. 
Tu cejn bi destûrê nayê pîrozkirin. 
Hemû gel, netewe, komên olî li 
gorî çanda xwe cejn afirandine û 
li gorî ferhenga xwe pîroz kirine. 
Cejn bi kombûyîna hezaran salan 
pêk tê. Bi hezaran salan cejn şêwe 
digire û rojane dibe.
Cejna Newrozê jî ji bo kurdan 
cejneke wisa ye. 2600 sal berê ji 
bo hebûn û tunebûna kurdan wekî 
rojeke dîrokî hatiye jiyîn, heta 
roja me ya îro her tim wateya xwe 
dagirtiye. Ji bo pîrozkirina cejna 
Newrozê gelê kurd her sal bedelê 
didin, bi dayîna van bedelan wa-
teya Newrozê kûrtir bûye. Bi 
van bedelan ve wateya Newrozê 
kêm nebûye, çanda pîrozkirina 
Newrozê bêtir watedar bûye. 
Divê dewleta tirk berê xwe bidê 
ka di kîjan dîrokê de kurdan dev 
ji pîrozkirina Newrozê berdane û 
nehatiye pîrozkirin. Heta mirov 
dikare bibêje ku dema dewle-
ta tirk Newrozê qedexe dike, ew 
sal Newroz şîrîntir dibin. Kurd 

her tim dîroka xwe meraq dikin 
û her tim dipirsin; ‘Çima dewlet 
ji Newrozê ditirse?’. Lê binêrîn 
tevlibûna pîrozbahiyên Newrozê 
kêm nabin û her sal zêdetir dibin.
Kurd ji qedexeyan natirsin. Di 
salên 1990’î de bi taybetî jî li Cizîr, 
Şirnex û Nisêbînê bi awayekî di-
rinde êrîşî pîrozbahiyên Newrozê 
kirin. Gel di wan salan de ji qe-
dexeyan netirsiyan û niha hîç 
natirsin. Niha ev navçe û ba-
jar bûne navendên berxwedana 
xwerêveberiyê. Jin, ciwan, pîr û 
zarokên van navendan şev û roj 
li ber xwe didin. Dewleta tirk hê 
jî kurdan baş nas nake, ger kurd 
bimirin jî paşve gav navêjin.
Gelê kurd bi canê xwe agirê 
Newrozê gur û geş kirine. Dewle-
ta asûr a dagirker bi serê mirovan 
keleh çêdikirin, dîsa jî nikaribûn 
kurdan tune bikin. Niha jî rejîma 
AKP’ê û qesra Erdogan dixwazin 
kurdan tune bikin. Rejîma AKP’ê 
ne kêmî dewletê asûr e, heta 
kiryarên Erdogan ji dewleta asûr 
jî wêdetir in.
Lê divê neyê jibîrkirin ku nifşên 
niha jî ji nifşên berê kêmtir nîn in. 
Ji ber ku tu hêz nikare li hemberî 
nifşê nû û ciwanan bisekine. 
Ev nifş êdî naxwaze her roj bi 

kiryarên dagirkeran ve bijîn.  Ji 
ber vê yekê ye tola hezaran salan 
hiltînin.
Ne tenê bakurê Kurdistanê, hemû 
deverên Kurdistanê ji xwe re 
derfetan diafirînin û encamekê 
bi dest dixin. Di encama berx-
wedana nifşên nû de li rojavayê 
Kurdistanê federasyon hat ava-
kirin. Heta encam girt li ber xwe 
da û heta bigihîje armanca xwe dê 
berxwedan bidome.
Berxwedana xwe nîvco nehiş-
tin, nahêlin jî û ji bo bigihîjin 
armanca xwe tu astengiyan nas 
nakin. Çalakiyên ku heta niha 
hatine lidarxistin vê yekê diyar 
dike. Her çiqas dewleta tirk ji bo 
pîrozbahiyên Newrozê astengi-
yan derxîne jî gel dê bi feraseta 
berxwedanê bendan hilweşînin, 
astengiyan ji holê rakin. Şerê nav-
bera başî û nebaşiyê di roja me ya 
îro de dewam dike. Keç û xortên 
kurdan nalêlin nebaşî bi serkeve. 
Bi ruh û canê xwe  têdikoşin.
Em bi vê têkoşîna pîroz û 
bêhempa ve Newroza gelên Roj-
hilata Navîn pîroz dikin. Em hêvî 
dikin ku ev Newroz bibe Newro-
za azadiya Rêber û mîsogerkirina 
statuya xwerêveberiyan.

GELÊ KURD JI QEDEXEYAN

NATIRSE 
Dorşîn Akîf

Di feraseta rêvebirinên ji rêzê 
de jî, aramkirina girseyê û 
asayîkirina )normalîzasyona( 
çerxa danûstendinan, bi awayekî 
hestyar tê avakirin. Di têkiliyên 
bi gel re nirxên wekî azadî, adilî, 
wekhevî û demokratîkî esas tên 
girtin. Îcar di birêvebirina dew-
letan de, ev rêgez roleke girîngtir 
dilîze. Li gorî îradeya gel damez-
randina pergaleke neteweyî, wekî 
hedefeke stratejîk tê binavkirin. 
Ango avakirina çerxeke sivîl, 
siyasî û demokratîk, di îstikrara 
rêvebirinê de li pêşiya her tiştî tê 
jimartin û di avakirina vê dikê de 
jî berpirsiyariya herî girîng aydî 
rêveberiyê ye. Gelo rayedarên 
Tirkiyeyê di vê mijarê de çi di-
kin?
Akademîsyenên ku aştî û çare-
seriya sivîl dixwazin, kurdên ku 
rêveberiya xweser dixwazin wekî 
dijmin bi nav dikin, krîmînalîze 
dikin. Ji dêlva ku ‘îradeya gel’ 
esas bigirin, ‘têkbirina îradeya 
gel’ esas digirin, DAIŞ’ê û El 
Qaîdeyê organîze dikin; di kesa-
yeta gel û civakên Kurdistanê de 
êrîşî ser nirxên mirovahiya qedîm 

dikin. Gelo çima vêya dikin? 
Rayedarên tirk, ketine bin send-
roma ewlehiyê. Statuya kurdan ji 
xwe re û ji dahatûya xwe re wekî 
xetereke stratejîk dibînin. Lewma 
dijminahiya kurdên Rojava dikin. 
Jixwe ji mercên şer sûdê werdigi-
rin, hatin û hilberînên Kurdistan 
û Iraq û Sûriyeyê desteser dikin 
ku li herêmê şer provoke dikin. 
Tirkiye mîna destarê nirxan di-
xebite, gel û dînamîkên qedîm, 
tevli çand û zimanên wan dihêre. 
Têkbirin, rûxandin û qirkirina ge-
lan, wekî “sedema hebûna xwe” 
dibîne. Ger nirxên cuda nexwe û 
nehêre, wateya hebûna xwe wen-
da dike; pêla sendroma wê radi-
be, li nav êş û taya mirinê digere. 
Nexweşiyeke dîrokî û binyadî 
ye lê her bi îradeya gel û civa-
kan re şer dike. Ev pêvajo gelo 
Tirkiyeyê ber bi ku ve dibe?
Tirkiye aramî û îstikrara welat jî 
û ya herêmê jî li nav karesateke 
piralî asê kiriye. Wekî ku ber-
pirsyariya vê rewşê ne rêvebirina 
kaotîk, faşîzan, dagirker û êrîşkar 
be; navendên muxalefetê û di serî 
de jî Tevgera Azadiya Kurdistanê 
sûcdar dike. Lê ev helwest, 
‘heqîqeta sedsalan’ neguherîne. 
Tirkiye hewl dide ku gelê kurd bi 
qirkirina çandî û fizîkî tune bike, 
dînamîkên kurd jî vê tehekumê bi 
bisrar û bi biryardarî red dikin. Bi 

gorî çavdêriya me, sedema êrîşên 
ku TAK pêk tîne jî ev e. Lê Tir-
kiye hîn jî bi helwesteke sosret 
siyaseta kurd, wekîlên kurd û 
partiyên kurd sûcdar dike û kur-
dan wekî “terorîst” bi nav dike. 
Dixwaze ku tifaqa kurdan xera 
bike, di nav kurdan de şikestin 
û parçebûnekê pêk bîne, kurdan 
ji ber hev de bixe û bavêje ber 
gurên boz. Tirkiye ji dêlva ku 
wekîla kurd Tugba Hezer sûcdar 
bike, divê ji xwe bipirse û bibêje; 
“Gelo çima xortên kurd xwe di-
kin ‘agir û pêt’ û bi min de dite-
qin?..”
Rêveber û siyasetmedarên ku 
nikaribin bersiva vê pirsê bidin, 
divê yan herin ji xwe re karekî 
din bibînin; an jî berpirsyarên 
ku pêşengên jinên kurd )Sakîne 
Cansiz, Fîdan Dogan, Leyla Şay-
lemez û Sêvê, Pakîze, Fatma…(; 
pêşengên civaka kurd )Mehmet 
Tunç, Tahir Elçî…(, rojnameger 
û sivîlan )Rohat Aktaş û bi he-
zaran kurd( qetil dikin û muxale-
feta kurd bi tang, top, helîkopter 
û balafiran bombebaran dikin û 
her wiha li dijî berxwedêrên kurd 
çekên  kîmyewî bi kar tînin, bigi-
rin  û bidarizînin.
Tirkiyeya ku dika demokrasiyê 
xera dike, kurdan ji ser diavêje 
û wan dixe devê tivinga xwe; 
întihar dike

TIRKIYE  ÎNTIHAR DIKE

يُعَدُ بناء مجتمع المؤسسات والمجتمع المدني من 
أهم وأبرز الخطوات األساسية التي يحب اتخاذها 
نحو  بها  والرقي  المجتمعي  الوعي  مستوى  لرفع 
معرفة الحقوق والواجبات, كون المجتمعات المدنية 
يتم من خاللها دفع اإلنسان تجاه تحمل  التي  هي 
باتجاه  والدفع  الحياة,  بأمور  والوعي  المسؤولية 
وخصاله  الذاتية  ومواهبه  العقلية  قدراته  تطوير 
والنقاش  واإلبداع  التفكير  على  وتحثه  اإلنسانية, 
والحرية  والعدالة  الكرامة  بمواضيع  واالهتمام 
هي  الحقوق  لهذه  والضمان  والقانون  والمساواة 
فما  المدني؛  المؤسساتي  المجتمع  وترسيخ  بناء 
السورية من اصطفافاٍت وعسكرةٍ  الساحة  تشهده 
للمجتمع بات يُهددُ بنيته الحضارية, وتماسك المجتمع 
المدني نتيجةً لصراعاٍت طائفيٍة وإرهابية دخيلة على 
المجتمع السوري, تتجه به نحو الدمار والخراب 
وتفسخ ألواصر العيش المشترك، وباتت تهدد أبسط 
بأمان وكرامة وحرية  العيش  الحياة من  مقومات 
والنيل من إرادته, ومطالبِه الُمحقة التي خرج من 
أجلها في بداية األحداث ضد االستبداد والظلم, والتي 
كان هدفها األساس والرؤية المستقبلية له هو بناُء 
مجتمعٍ حضاريٍ متقدٍم ينعم أفراده بالحرية والكرامة 
والرفاهية االجتماعية ويؤمن أجياله بحقوق اإلنسان, 
ولكن نتيجة الرتهان أغلب القوى التي تَدَّعي تمثيلها 

للشعوب السورية ألجندات إقليمية. 
ةً بين اإلنسان  ونتيجةً للتدخالت الخارجية أحدثت هوَّ
ومجتمعه, وبين فئات الشعب بمختلف انتماءاتهم, 
بد من  كان ال  المرير  المأساوي  الواقع  ومن هذا 
على  مبني  ومتناسق  متكامل  حل  مشروع  وجود 
بناء اإلنسان والمجتمع, وفق قيم ومبادئ رصينة 
نابعة من ثقافة مجتمعاتها األصيلة والعريقة، يتبنى 
القيم المدنية المجتمعية بهيكلية مؤسساتية تستند إلى 
أواصر الحياة المشتركة واإلخاء وتقبل اآلخر لبناء 

إنتاج  وإعادة  للديمقراطية,  وراسخة  سليمة  أسس 
الطبيعية  بصورتها  وبلورتها  الحضارية  رسالتها 
كمهد لإلنسانية ومنبع تكويني للحضارات والثقافات 
وتناغم شعوبها  تمازج  مع  يتناسب  بما  واألديان, 
وهذا ما تجسد في الطرح الديمقراطي لإلدارة الذاتية 
الديمقراطية في روج آفا كحل للمعضلة السورية 
وكمشروع إنقاذ من الدمار والخراب الذي أقبلت 
تبنيه  عبر  وذلك  السورية,  الصراع  ساحة  عليه 
العدالة  قيم  إلرساء  المؤسساتي  المدني  المنحى 
والحرية والديمقراطية, وذلك عبر تهيئة الظروف 
الموضوعية والفكرية والعلمية والعملية لمؤسسات 
النابع من فلسفة مجتمعية بجميع  المدني  المجتمع 
أطيافه وفئاته. وبهذا الصدد ألتقت صحيفة االتحاد 
الديمقراطي مع مجموعٍة من المواطنين والمؤسسات 
للتحدث عن دور مؤسسات المجتمع المدني وأهميتها 
في ترسيخ قيم الديمقراطية والحرية وحقوق اإلنسان.
الذاتية  اإلدارة  يساند  تنظيم  وجود  ضرورة 

ُل دورهـا المجتمعي الديمقراطية ويَُكّمِ
السيارات  مكاتب  هيئة  في  إداري  نبي-  حمدين 

بقامشلو:
من  التطوعي  والتنموي  االجتماعي  العمل  يُعَدُ 
النهوض  في  للمشاركة  المستخدمة  الوسائل  أهم 
الحالي, وخاصةً  المجتمعات في عصرنا  بمكانـة 
في  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  مناطق  تشهده  ما 
حيث  متسارعة  وأحداث  تطورات  من  آفا,  روج 
يكتسب العمل االجتماعي أهمية متزايدة يوماً بعد 
يوم, والسيما مـع اتساع مكتسبات روج آفا وتطورها 
وازدياد احتياجات الشعب والحاجة إلى هيئات أهلية 
ومؤسسات مدنية لسد هذه الحاجات, وإغالق الفجوات 
ما بين المؤسسات الرسمية والمجتمع, وهنا يبرز دور 
العمل التطـوعي لدعم وإسناد المؤسسات الرسمية, 
وكذلك لتكون عيناً للمجتمع على أي انتهاكات أو 

احتكارات وغيرها التي من شأنها أن تضر بالعملية 
التنموية والحقوقية والحياة المجتمعية, ولذلك البد من 
وجوِد تنظيٍم آخٍر يُساندُ اإلدارة الذاتية الديمقراطية 
ُل دورهـا لتلبيـة احتياجاتها المجتمعية ويطلق  ويَُكّمِ
أو  المدني"  المجتمع  "منظمات  التنظيم  هذا  على 
"المنظمـات األهليـة"، ونحن كمؤسسة مدنية ضمن 
التنظيمية,  الناحية  من  المدني  المجتمع  مؤسسات 
تم بناؤها من أجل حل اإلشكاالت الحياتية ضمن 
المجتمُع حيث يقتصر عملنا على توعية الشرائح 
ومؤسسات  هيئات  ضمن  وتنظيمها  االجتماعية 
مدنية طوعية غير ربحية, هدفها إيصال المجتمع 
إلى أقصى درجات التنظيم والوعي بقضايا وطنه 
ومجتمعه, وقد بدأنا العمل منذ عام 2011 حيث كان 
تعداد المؤسسات آنذاك ستة عشرة اتحاد ومؤسسة: 
اللغة  العقارات،  المقاولين،  الحالقين،  )الحرفين، 
وحقوق اإلنسان .....وغيرها(, وبعد أن تمكنت أغلب 
هذه االتحادات والمؤسسات من مواكبة التطورات 
بتنظيم  وقيامها  آفا  روج  في  األحداث  ومجريات 
المجتمع في أصعب مراحلها, وبعد إعالن اإلدارة 
االتحادات  أغلب هذه  تحولت  الديمقراطية  الذاتية 
في  رسمية  ومؤسسات  هيكلية  إلى  والمؤسسات 
اإلدارة الذاتية الديمقراطية، كما تجدر اإلشارة أن 
بدأت  أغلبها  آفا  روج  في  تعمل  التي  المؤسسات 
الذاتية  وبإمكاناتها  المجتمع  ضمن  من  وتأسست 
الذاتية  والتي تجسدت عليها فلسفة ونظام اإلدارة 

ذات الطابع الكومينالي المدني.
المجتمعات المتقدمة التي حققت نجاحات لشعوبها 
هي التي أتاحت المجال لمؤسسات المجتمع المدني 

بالعمل
إبراهيم أحمد الحبيب مواطن من المكون العربي:

إن مؤسسات المجتمع المدني هي أصل الحياة ألن 
الحياة باألساس مدنية والحالة العسكرية هي حالة 
الشعوب والمجتمعات  طارئة واستثنائية في حياة 
فال ِحراَك وتطور بدون مدنية ومؤسسات مجتمع 
مدني؛ فالمجتمعات المتقدمة والتي حققت نجاحات 
لشعوبها وأوطانها هي تلك المجتمعات التي أتاحت 
المجال لمؤسسات المجتمع المدني بالنشاط والعمل, 
فال نستطيع تصور طبقة عاملة بدون نقابة عمالية 
تدافع عن حقوقها, وال نستطيع تصور فالحين بدون 
لمشاكلهم  يستمع  فالحي  تنظيم  أو  فالحية  جمعية 

ُن مستلزماتهم, كما من غير الممكن تصور  ويؤّمِ
تجمع طالبي بدون هيئة أو اتحاد يدافع عنها, لذلك 
فإن أصل الحياة ومنطق الحياة هي مدنية ومجتمعية 
ويجب أن يكون هذا االتجاه سائداً في كل مجتمع, 
فنسق التطور ونسق التقدم والديمقراطية هي الحياة 
المجتمع  ومؤسسات  المدني  والمجتمع  المدنية 
المدني, وهذه القضية بديهية عندما تكون الغاية بناء 
مجتمع ديمقراطي وحضاري متقدم, فيجب أن يكون 
الفكر المدني المجتمعي والحياة المدنية ومؤسسات 

المجتمع المدني من أولويات العمل المجتمعي.
خالل  من  المجتمع  تنظيم  إلى   SCS الـ  يهدف 
العمال  ونقابات  والسكنية  المهنية  المؤسسات 

واالتحادات
بهشت عرفات إدارية في هيئة مؤسسات المجتمع 

المدني بآيالة تربسبية:
في  المدني  المجتمع  مؤسسات  مكتب  تأسيس  تم 
تنظيم  بهدف  أشهر,  الخمسة  قرابة  منذ  تربسبيه 
المجتمع وإظهار إرادته الحرة والدفاع عن حقوقه 
كان  فلقد  المجتمع,  وتطوير  بناء  في  والمساهمة 
الواحد  اللون والطابع  القومية ذات  الدولة  نموذج 
في الشرق األوسط وخاصة في سوريا وروج آفا 
بالتحديد, الحاجز األكبر الذي سد الطريق أمام إمكانية 
حيث  المدني,  المجتمع  مؤسسات  وتطور  ظهور 
قامت سياسات النظام البعثي وآلته القمعية على ربط 
جميع المؤسسات الموجودة في المجتمع بأجهزته 
المخابراتية بغية كبت جميع أشكال الحريات وأّيِ 
ِحراك مدني يسعى لتنظيم مؤسساته المجتمعية خارج 
المنطلق  هذا  ومن  االستبدادية,  السلطوية  دائرته 
يهدف SCS إلى تنظيم المجتمع من خالل المؤسسات 
المهنية والسكنية ونقابات العمال واالتحادات التي 
االجتماعي,  والنشاط  الكدح  مختلف شرائح  تمثل 
والتي تشجعها وتدعمها اإلدارة الذاتية الديمقراطية 
في روج آفا, وذلك من أجل الوصول إلى مجتمعٍ 
يستطيع  وتنظيم,  إرادة  ذو  ونشيط  ومبدعٍ  خالٍق 
أن يدافع عن حقوقه وتضامنه وتماسكه في إطار 
نظاٍم  ديمقراطيٍ يستند إلى مبادئ المجتمع وقيمه 
نشاطها   SCS تُمارس حيُث  بنفسه,  نفسه  إلدارة 
كحركٍة ضمن مجتمعاتها األصيلة لتوعيته وتنظيمه 
ضمن مؤسسات مدنية قادرة على تمثيل الشرائح 
والفئات المجتمعية المنضوية فيها, ولسد الطريق 

أمام أي انتهاٍك لحقوقها وقيمها. هذا وقد نُظمت في 
مدينة تربسبية إلى اآلن نحو عشرة اتحادات )اتحاد 
األعالف، اتحاد الصناعيين، الكوافير والحالقين، 
الحمالين، اتحاد سوق الخضرة، اتحاد البسطات، 
اتحاد التلفون وااللكترونيات..(, حيث يشارك في 
هذه االتحادات مختلف فئات وانتماءات المجتمع, 
االتحادات,  هذه  بعض  في  جيد  نسائيٍ  وبتمثيٍل 
ونحن نسعى إلى توسيع هذه االتحادات والهيئات 
والمؤسسات لتشمل جميع فئات المجتمع ومناحيه 
مجتمع  لبناء  ممهد  أساس  بمثابة  لتكون  الحياتية 

ديمقراطي بإرادة حرة.  
العمل االجتماعي المدني إحدى الركائز األساسية 

لتحقيق التقدم االجتماعي           
عيسى إيليا دنحو إداري في هيئة التموين في تربسبية:

الُملحة إحداث تغيرات  لقد بات من الضروريات 
العمل  مفهوم ووسائل ومرتكزات  في  وتطورات 
الشرق  التطوعي, وخاصة في  المدني  المجتمعي 
األوسط وسوريا وروج آفا على وجه الخصوص, 
التي  والتغيرات  المتسارعة  األحداث  بفعل  وذلك 
تحدث في االحتياجات االجتماعية, فالمهم في هذا 
السياق التطورات التي حدثت في غايات وأهداف 
العمل االجتماعي,  فبعد أن كان الهدف األساسي 
هـو تقـديم الرعايـة واإلعانة للمجتمع فقد بات من 
األهمية واألولوية إحداث التنمية المجتمعية, وهو 
ما يتطلب صدق وجدية القيام باألعمال المجتمعية 
إلحداث التغيير وتحقيق التنمية, ولـذلك يعـد العمل 
االجتماعي المدني إحدى الركائز األساسية لتحقيق 
التقدم االجتماعي والتنمية بمختلف جوانبها ومعياراً 
لقياس مستوى الرقي االجتماعي للمجتمع واألفراد 
على حد سواء, وذلك عبر بناء مجتمع مؤسساتي 
مدني يستند على فلسفة وأخالق المجتمع وحاجاته 
والهيئات  المؤسسات  هذه  تكون  بحيث  األساسية 
واالتحادات والمنظمات المدنية العين الساهرة على 
التوعية  وتقديم  وتنويره  المجتمع  احتياجات  تلبية 
واإلرشاد الالزم للمواطن لمعرفة حقوقه وواجباته 
الغاية  لتحقيق  المجتمعية,  الحياة  ضمن  وتنظيمه 
األسمى وهي بناء مجتمع أخالقي ديمقراطي يُّصان 

فيها كرامة اإلنسان وحريته.  
            

مؤسسات المجتمع المدني ضمانةٌ لمجتمٍع ديمقراطيٍ حر
ياسر خلف

حيث  الحديثة,  العصرية  الدولة  في  الحكم  صيَّغ  من 
مكتسبات  جميع  على  والحفاظ  بالديمقراطية  تتصف 
كل  بين  طوعياً  اتحاداً  وتُشَِّكُل  المواطنين,  وطموحات 
االثني  بتنوعه  المجتمع  ويتميز  المجتمع,  ذلك  مكونات 
في  بينهم  فرٌق  هناَك  يكوَن  أن  دون  والديني  والعرقي 
االتحاد  صحيفة  في  أعددنا  الصدد  وبهذا  القانون, 

الديمقراطي هذا التقرير حول الفيدرالية.
هو  المشروع  هذا  "إن  كورية:  إليزابيث  قالت  حيث   
الشعب  عانها  التي  المعاناة  ونتيجة  سورٌي,  مشروٌع 
السوري في السنوات التي مرت, ونتيجة هذه المرحلة 
القتل  أنواع  جميع  الشعب  على  مورس  حيث  الصعبة 
هذا  أن  رأينا  لذلك  السوري,  المواطن  بحق  والتهجير 
وسوريا  بل  آفا  روج  لخالص  هو  النظام  أو  المشروع 
الُمنسقية  لنداء  تلبيةً  المشروع  هذا  أتى  وقد  بُِرَمتِها، 
روج  كانتونات  عن  الديمقراطية  الذاتية  لإلدارة  العامة 
آفا  روج  مكونات  لكافة  نداًء  أطلق  حيث  الثالث,  آفا 
ضمن المناطق التي حررتها قوات السورية الديمقراطية 
حديثاً, حيث يُشاِرُك فيها كل المكونات من كرٍد وعرٍب 
وتركماٍن وسرياٍن ومن األرمن واأليزيديين. لذلك أعلنّا 
ةَ الشعوب  االتحاد الفدرالي الديمقراطي الذي يُْعتَبَُر أخوَّ
وهذِه  االجتماعية,  العدالة  أسس  على  مبنٌي  له  أساساً 
األسس تستطيع أن تُمثَل نفسها في جميع مجاالت الحياة 
بِنَْفِسْه,  نَْفَسهُ  الشعب  يُديَر  وأن  واالقتصادية,  السياسية 
حيُث يقوُم هذا المشروع  بترسيخ الوحدة الوطنية ونبذ 

وإزالة جميع أشكال التعصب.
النعيم  عشيرة  شيخ  حمد:  الشيخ  لنا  تحدَث  جانبِه  ومن 
من منطقة سري كانيه عن دور المكون العربي في هذا 
النظام المعلن قائالً: "إن دور المكون العربي مهٌم جداً 
حيُث نُكَِّوُن معاً نسيجاً أساسياً في هذه المنطقة, وتربطنا 
عالقاٌت أخويةٌ بجميع مكونات روج آفا منذ الِقدَم, وهذا 
المشروع يُلبي طموحاتنا كمكوٍن أساسيٍ في روج آفا، 

واعتبارها  الذاتية  اإلدارة  إعالن  "منذُ  قائالً:  واستطرد 
َع هذه  تجربةً ناجحةً قررنا نحن مكونات روج آفا أن نوّسِ
ديمقراطي,  فيدراليٍ  اتحاديٍ  نظاٍم  عن  ونُعِلَن  اإلدارة, 
حقوق  ويضمن  المشترك  التعايش  أساس  على  يكون 

جميع مكونات روج آفا.
وفي السياق نفسه تحدث أسعد بشير الياسين من المكون 
التركماني في منطقة كري سبي قائالً: "بسبب الهجمات 
المنظمات  آفا من قبل مجاميع  لها روج  التي تعرضت 
السلم األهلي بين كل  تُهددُ  اإلرهابية والتي كانت دوماً 
شرائح المجتمع السوري, وقد رأينا أن التجربة الناجحة 
والمتمثلة باإلدارة الذاتية الديمقراطية رغم أنها إدارةٌ فتيةٌ 
وكانت تجربةً جديدةً بالنسبة لنا إال أنها حققت نجاحاًت 
كبيرةً، ولتطوير هذه التجربة كي تبقى ُملبيةً لطموحات 
أن  السورية  المكونات  نحن  قررنا  شعبنا  وتطلعات 
الفدرالي  النموذج  فجاء  فعاليةً،  أكثَر  نظاٍم  إلى  نحولها 
الديمقراطي االتحادي األقرب إلى هذه الرؤية واألكثر 
بدوره سيُعزُز  النظام  المرحلة، وهذا  لمتطلبات  مالئمةً 
مبدأ العيش المشترك وسيدعمه. ومن جهٍة أخرى حيث 
المشاركين حول  بين جميع  مشتركةً  كانت هناك رؤيةً 

نمط هذا النظام الُمعلَن.
آفا  روج  في  الشعبي  للمجلس  المشترك  الرئيس  أما 
تَشهدُها  التي  التطورات  "نتيجة  فقال:  أحمد  عبدالسالم 
سوريا, واإلنجازات التي تحققت بفضل وحدات حماية 
سوريا  وقوات   YPG&YPJ الـ  والمرأة  الشعب 

.QSD الديمقراطية
َر النظام  ولتحقيق الديمقراطية تتطلب منّا الحاجة أن نَُطّوِ
االتحادي الفدرالي, حيث سيكون ُهنالَك ميثاٌق ومسودةٌ 
اإلدارة  فيها. وعن  مكاناً  وتأخذ  المكونات  تشمل جميع 
لها  التي  المناطق  أن  أحمد:"  قال  الديمقراطية  الذاتية 
خصوصيتها َستُداُر ذاتياً حيث يمكن أن تكون مدينة تل 

تمر نموذجاً ناجحاً ألخوة الشعوب. 
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تقوم على  الكومينالية  الحياة  وأكدت تمو أن 
لكافة  النواةٌ  هي  التي  المرأة  "حرية  أساس 
الحريات في المجتمع" وأن المرأة استطاعت 
أن تأخذ مكانها في أكثر المواقع القيادية سواًء 
واالجتماعية  والسياسية  الفكرية  الناحية  من 
والعمل  الحر  الفكر  من خالل  العسكرية  أو 

النضالي.
مقاطعة  في  المرأة  بتنظيم  تمو  وأشادت 
ومجالس  وكومونات  خاليا  ضمن  كوباني 
بقولها: "انطالقاً من إيماننا بضرورة حريتها 
ضمن  المقاطعة  امتداد  على  تنظيمها  يتم 
والعمل  صفوفهن  وتنظيم  ومجالس,  خاليا 
واجتماعياً  وتنظيمياً  فكرياً  تدريبهن  على 
تدريبيٍة  دوراٍت  فتحِ  خالل  من  وسياسياً, 
من  المجتمع,  شرائح  كافة  بين  واالنخراط 

دون  المقاطعة  في  النساء  كافة  زيارة  خالل 
تميز بين انتمائهن اإليديولوجي, والعمل على 
وكذلك  مشاكلهن،  على  والوقوف  توعيتهن 
األحياء  في  للنساء  دورية  اجتماعات  عقد 
مؤسسات  كافة  مع  التنسيق  إلى  باإلضافة 

المرأة في المقاطعة".
أهميٍة  تحمله من  النوروز وما  اقتراب  ومع 
في  والمرأة  عام  بشكٍل  الكردستانية  للمرأة 
الـ PYD على وجه الخصوص, أفادت تمو 
"أن نوروز بالنسبة للمرأة الكردستانية بشكٍل 
عام يمثل تجدد الحياة وتجدد العهد واالرتباط 
باألرض والتاريخ والعمل والنضال وبزوغ 
المرأة  انتظرته  لطالما  الذي  الحرية  فجر 
من  لمعانتها  يْن  األََمرَّ عانت  التي  الكردية, 
ظلم النظام الحاكم من جهة ولتقديمها قوافل 

أخرى  جهٍة  من  أكبادها  فلذات  من  الشهداء 
وتُكِحَل  شعبها  حرية  يوم  اليوم  بهذا  لتنعم 
تنظيم  أما  أبنائها،  استشهاد  بثمرة  مقلتيها 
 PYD المرأة في حزب االتحاد الديمقراطي
عامةً,  الكردية  المرأة  مشاعر  تشارك  التي 
العمل  عهد  تجدد  ذلك  إلى  إضافةً  لكنها 
والبلوغ  النساء  كافة  توعية  على  والنضال 
اإلرادة  ذات  والشخصية  الحرية  إلى  بهّن 
النساء ضمن صفوف  عدد  وزيادة  الواعية, 
يمثل شعبه  الذي  الديمقراطي  االتحاد  حزب 
وتطلعاته للوصول إلى مجتمعٍ حٍر كريٍم ينعم 
فيه كل انساٍن بكرامته؛ ولتعانق إرادة المرأة 
الحرة مع جبل مشتا النور ورائحة دماء آرين 

ميركان روح مميزة للنوروز لهذا العام.

تمو: النوروز للـPYD   هو عهد البلوغ إلى الحرية ... التتمة 

واستطردت خلف بقولها: "بعد فشلها في ذلك 
لجأت إلى العمليات العسكرية وقصف مناطق 
بإرسال  وتبدأ  تغاِمَر  أن  ويُمكُن  آفا،  روج 
شك  بال  وهذا  المباشر،  لالحتالل  جيوشها 
والمواثيق  للقوانين  صارخاً  انتهاكاً  سيكون 
توحيداً  ستكون  أخرى  جهٍة  ومن  الدولية، 
للشعب الكردي في كل من  باكور كردستان 
وروج آفا، وبذلك ستزول الحدود المصطنعة 

التي وضعوها بين هذين الجزأين".
بعد خمس  "أنه  وأفادت خلف خالل حديثها 

وعمليات  واالقتتال  الحروب  من  سنوات 
يعود  أن  يمكن  ال  والدمار  والنزوح  الهجرة 
نظام الحكم في سوريا إلى شكله القديم ضمن 

سورية مركزية وإدارة ديكتاتورية".
الديمقراطية  بالفدرالية  خلف  وأشادت 
األفضل  الشكل  بأنه  وقالت:"  الالمركزية 
واألنسب لجميع المكونات السورية، وتطبيق 
الديمقراطية الحقيقية ستكون األساس في حل 

جميع مشاكل هذه المكونات".
العالقات  لجنة  عضو  خلف  دالل  وأنهت 

الديمقراطية  االتحاد  حزب  في  الدبلوماسية 
PYD بمدينة الحسكة حديثها بالقول: "الدول 
الكبرى وصاحبة القرار في األزمة السورية 
والمتمثل  الحل  بهذا  أيقنت  بدورها  هي 
صحة  مدى  السنوات  أثبتته  وما  بالفدرالية، 
ونجاح  األزمة  من  التقرب  في  حزبنا  نهج 
بكل  سنعمل  لذلك  الحل,  في  أطروحاتها 
والذي  الفدرالي  المشروع  إلنجاح  جهدنا 

سيضمن حقوق الجميع دون أدنى تمييز.

خلف: نجاُح المشروع الفدرالي ضمانةٌ لحفِظ الحقوق... 
التتمة 

المشروع  أصحاُب  فقط  الكرد  نحن  ألننا    ,
الديمقراطي الهادف إلى حل األزمة السورية وفق 
ة الشعوب, لها الحق في  التعايش المشترك وأخوَّ
إدارة نفسها وفق نظاٍم فدراليٍ تعدديٍ ال مركزي.
وبالتالي فأن أيةَ قرارات تَصدُُر عن مؤتمرجنيف3 
الكرد  يكون  أن  بدون  أخرى  مؤتمرات  أيةَ  أو 
في روج  النور  ترى  لن  فيه سوف  فاعالً  طرفاً 
آفا, وبالتالي فأن األزمة السورية سوف لن تَُحَل 

ويستمر النزيف السوري.

إلى  التواقة  العالم  شعوب  لجميع  نُبارُك  بدايةً 
كما  نوروز,  يوم  بمناسبة  المساواة  و  الحرية 
الشرف  جبهات  على  الصامدين  ألولئك  نبارك 
والعزة وهم يدافعون عن كرامة اإلنسانية جمعاء, 
و اللذين ضحوا بدمائهم رخيصةً لخلِق يوٍم جديٍد 

لشعوبهم ينعمون فيه بحياةٍ حرةٍ وكريمة.
الربيع  بقدوم  تحتفل  الشرق  وشعوب  األزل  منذ 
والعشرين  الحادي  فكان  جديدةٍ,  حياةٍ  ببدء  ايذاناً 
من شهر آذار من كل عام يوماً جديداً على هذه 

بهذا  االحتفال  في  تقاليده  شعب  لكل  الشعوب, 
اليوم. إال أن الشعب الكردي الذي عانى من الظلم 
واالضطهاد في كثيٍر من مراحلِه التاريخية كان 
يلد يوماً جديداً في آذار, هذا الشعب الذي أنتفض 
ضد الطاغية "ضحاك" وأشعل نار نوروز فوق 
جديداً  يوماً  ليخلق  الحداد  كاوى  بيد  الجبال  قمم 
تسوده العدالة والمساواة, ومحوالً يوم نوروز إلى 
يوم المقاومة ضد الطاغية, مولداً من رحم الطبيعة 
للمقاومة  رمزاً  اصبح  جديداً  ويوماً  جديدةً  حياةً 

ضد الظلم واالضطهاد إلى يومنا هذا. واستكماالً 
المقاومة كان كاوا العصر "مظلوم  االروح  لهذه 
دوغان " باعثاً لحياةٍ جديدةٍ لشعبنا في نوروز من 
خالقاً  التركية,  والفاشية  الطاغية  ضد  آمد  سجن 
في  المضطهدة  الشعوب  دروب  يُضيُء  نبراساً 
سجن  من  برسالٍة  بدأت  والتي  األوسط,  الشرق 
عانت  التي  الشعوب  هذه  حياة".  "المقاومة  آمد 
الذين  الشهداء  آالف  ميراث  وعلى  كثيراً  الظلم 
ساروا على درب كاوا العصر, هي نفسها اليوم 

تمثل محور اإلرادة الحرة لجميع مكونات الشرق 
في  مستمرين  زالوا  ال  الطغاة  أن  إال  األوسط. 
فبعد  الشعوب,  لهذه  واألنكار  األقصاء  سياسة 
االنتصارات العظيمة والتكاتف األممي لخلق يوم 
جديد تنقذها من المجازر اليومية بحقه, وبالتالي 
بروح المقاومة المتجسدة في نوروز يمكننا حماية 

شعبنا والوصول للحياة الحرة الكريمة.

مصطفى: عدم دعوة الكرد ومجلس سوريا الديمقراطي يعني عدم البحث عن الحل

Mervan Serhildan
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مسألة الشخصية في كردستان 
وخصائص المناضل الثوري )52(

من المالحظ أن من الضروري ترتيب القوى الصديقة أيضاً 
وفق تسلسٍل معيٍن مثلها مثل القوى المعادية. والوصول إلى 
مثل هذا الفهم االستراتيجي الشامل يجب أن يُصبَح ميزةً ال 
يُمكن االستغناء عنها بالنسبة لكل مناضل طليعي ثوري, فعلى 
المناضل أن يعرف جيداً تلك االستراتيجيات الغربية التي ال 
تُجدي نفعاً، استراتيجيات القوى اإلصالحية والقومية الشوفينية 
إلى معرفته العميقة الستراتيجيته الخاصة  المعادية، إضافةً 
والمناضل المستوعب لالستراتيجية الثورية يستطيع أن يسير 
والعسكرية  السياسية  االستراتيجية  تطوير  طريق  في  قُدُماً 
بمقدار ما تتطور نشاطات الشعب وحربه الشعبية، كما يتمكن 
من توسيع ساحة المناورة وصوالً إلى إظهار الموضوع بكل 

وضوح.
وبعد االستراتيجية الُمباشرة يأتي موضوع التكتيك ليفرض 
نفسه, البد للقوى الوطنية واالجتماعية من امتالك تكتيٍك معيٍن, 
وفي هذه النقطة تبرز إلى  السطح مسألة ما ينبغي المتالك 
التكتيكية  القدرة  فامتالك  يعبر عنه.  أن  معينة  تكتيكية  قدرة 
الصحيحة يعني القدرة على تطوير الخط التنظيمي والعملي 
الذي توجبه المرحلة في إطار الخط العام للسلوك الصحيح. 
البد من تحديد المواقع التنظيمية والعملية لسائر القوى الوطنية 
واالجتماعية وفقاً لالستراتيجية السياسية والعسكرية التي تمت 
القوى يجب تحريكها بشكٍل يخدم  صياغتها, بمعنى أن هذه 

الخط االستراتيجي بعد تنظيمها ودفعها إلى ساحة العمل.
والمعادية،  الصديقة  القوى  مواقع  االستراتيجية  تحدد  فيما 
الصديقة  القوى  إلى  مستنداً  التحديد  هذا  من  التكتيك  ينطلق 
بأفضل  العدو  تناقضات  من  ومستفيداً  والداخلية,  الخارجية 
األشكال الممكنة، ليلقي الضوء على مسائل تحريك الجماهير 
وتنظيمها ودفعها إلى ساحة العمل. فالتكتيك يعالج باختصار 
مسائل تحديد أشكال التنظيم والنضال الصحيحة, ويعمل على 
تطبيق االستراتيجية في الحياة, لهذا السبب فإن الخط التكتيكي 
أي األشكال التنظيمية والنضالية الصحيحة المتفقة مع المرحلة 
يكتسب أهمية حاسمة وحياتية. إن القدرة على تطوير التكتيكات 
المالئمة للمرحلة كفيلة بتحقيق واقع شعبي قادر على تطوير 

التنظيم والعمل مع مرور الزمن.
ال يمكن للتكتيك أن يكون ناجحاً إال إذا تم أخذه مرتبطاً ارتباطاً 
وثيقاً جداً باالستراتيجية. إن نتيجة أية محاولة لرسم خط تنظيمي 
وعملي معقد ومتعارض مع االستراتيجية دون أن تأخذ هذه 
المحاولة خصائص االستراتيجية بعين االعتبار ستكون الفشل 
حتماً. لذلك يجب رسم خط تكتيكي أي خط سلوكي ومخطط 
ووضعها  االستراتيجية  مع خصائص  متناسبة  عمل  وشكل 
بعد ذلك موضع التنفيذ. إذاً التكتيك يعني معرفة كيفية تحريك 
القوى االجتماعية والقومية ودفعها إلى العمل، غير أن ذلك لن 
يكون بشكل تلقائي وعفوي، بل باالسترشاد بخط استراتيجي 
معين. إن األشكال التنظيمية والنضالية التي يتم استخدامها من 
أجل تطبيق الخط االستراتيجي على الحياة مختلفة ومتنوعة 
كثيراً. فحسب المكان والزمان يتم تأسيس المنظمات االقتصادية 
أو السياسية الالزمة، وتطوير العالقات الداخلية والخارجية، 
وتحريك الطبقات والفئات التي يجب تحريكها, وباختصار يتم 
القيام بكل ما يجب القيام به. إال أن هذا كله يجب أن يتحقق 
من خالل تحريٍك شامٍل للقوى حسب مستلزمات االستراتيجية 
وتحت قيادة الحزب وبشكٍل منسجٍم مع المرحلة. فالتكتيك قد 
يتغير هو اآلخر باالرتباط مع مراحل الصعود والهبوط في 
النضال. إن تكتيكات واستراتيجيات الدفاع والتوازن والهجوم 
تكون  نفسه  وبالشكل  بالضرورة  مختلفة  تكون  مثالً  عندنا 

التكتيكات السياسية والعسكرية مختلفة ومتباينة.
ولدى حديثنا عن التكتيك على المستوى السياسي إن ما نقصد 
واالجتماعات  السياسية  النشاطات  تنظيم  كيفية  هو  بكالمنا 
التكتيك  أما  منها.  اإلفادة  وطريقة  إليها  وما  والتظاهرات 
العسكري فيعني إيضاح مسائل ماهية التنظيمات العسكرية 
تبنيها حسب  التي يجب  العمل  التي يجب تأسيسها, وأشكال 
مراحل الدفاع والتوازن والهجوم االستراتيجية, وسيتجلى ذلك 
عندنا في البداية على شكل دعاية وعمليات فدائية بل وأعمال 
إلى الجيش الشعبي الذي هو تنظيم  فردية، ليتحول تدريجياً 
العنف األوسع للشعب, وإلى الحرب الشعبية التي هي أوسع 
أشكال ممارسة العنف الثوري. من الواضح أن من المستحيل 
بلوغ هذا المستوى من االتساع بصورة آنية وسريعة. كما ينبغي 
االمتناع عن تطبيق هذه الخطط التكتيكية الحية إال باالرتباط 
مع اتساع أو ضيق اإلمكانيات االستراتيجية مع أخذ مسائل 
بنظر  التطبيق  هذا  مراحل  تحدد  أو  تطبيقها  وشكل  إمكانية 
االعتبار. هناك نقطة أخرى يجب أال ننساها في هذا المجال 
هي عدم االكتفاء لدى السعي إلى تجسيد التكتيك في أشكال 
التنظيم وصبغ النضال المختلفة, تقييم مواقف القوى المعادية 
ومواقعها فقط بل وضرورة أخذ أشكال سلوك الفئات اإلصالحية 
التسووية بنظر االعتبار في الوقت نفسه. البد مثالً من تحديد 
األشكال التنظيمية والنضالية الكفيلة بدفع القوى اإلصالحية 
وعزلها  فضحها  على  القادرة  المؤخرة،  إلى  واالستسالمية 
وبيان الطرق التي تضمن إنهاء وجودها، كما البد من تبني 
إلى جنب مع التكتيكات التي  تكتيك يضمن ذلك كله. وجنباً 
تستهدف االستعمار واإلمبريالية, يجب توفير تكتيكات توحد 
النضال وتشمل أيضاً عمالء االستعمار واإلمبريالية أيضاً في 
جبهة واحدة. وباختصار نقول البد من تطوير تكتيكات ثورية 
قادرة على فضح وعزل كل من اإلصالحية واالستسالمية 
مع مرتكزاتها الداخلية والخارجية على المستويات السياسية 

والعسكرية.

حسينة العلي 
في   1955 عام  دوغان  مظلوم  البطل  وِلدَ 
التابعة لباكور كردستان، منذُ  إحدى القُرى 
ِصغِرِه تعلَق بحِب الوطن, وشغِف المقاومِة, 
الشهيرة  الصرخة  صاحُب  وهو  ال  وكيف 
التاريخ الكردي "المقاومة حياة "وكاَن  في 
البارزين والمؤسسين لحزب  من األعضاء 
وشغَل   ,)  PKK الكردستاني)  العمال 
وادارة  وقيادتها  حزبِه  في  ِعدة  مناِصَب 
 -1974 ففي  والنشر,  الصحافة  شؤون 
1975 قدم الشهيد مظلوم دوغان امتحانات 
َل فيها  القبول في جامعة "هاجة تبه" حيُث سجَّ
وكاَن لمنبتِه الطبقي تأثيراً على تشكيِل وعيِه  
قدوِمِه  فمنذُ  والفكري,  والثوري  السياسي 
وكانَت  يسارية,  ميولهُ  كانت  الجامعة  إلى 
كُل المطبوعات اليسارية للمجموعة التركية 
تنشط وقتئٍذ في المعاهد والجامعات, وراح 
الديمقراطيين  الطلبة  على)جمعية  يتردد 
في أنقرة(, ويلتقي بجماعات اتحاد الشباب 
الثوري, والشباب والرفاق في حزب العمال 

االشتراكي في تركيا.
وما  لم يجد هناَك مقصدهُ وطموحهُ   ولكنهُ 
وديمقراطيٍة,  حٍق  كاَن رجَل  به,  يحلم  كان 
ويتحدُث كثيراً عن حق الشعوِب في تقرير 
صدًى  الموضوع  لهذا  وكاَن  مصيرها, 
لدى  خاص  وبشكٍل  اآلخرين,  على  مؤثراً 
ضاع  شعٍب  بيِن  من  القادم  دوغان  مظلوم 
اإللغاء  سياساِت  كل  ضدهُ  ومورَس  حقهُ 
والمحو, وُسِلبَت أرضهُ واُِخذَت بحقِه جميُع 
وسائل الظلم واالستبداد، وأستمر دوغان في 
عملِه ومسيرتِه النضالية مع جميع الثوريين 

دون كلٍل أو ملٍل.
اليساريون  الطلبة  بدأ  االثناء  هذه  وفي   
بتأسيس المنظمات اليسارية, وحضر مظلوم 
)جمعية  لـ  التأسيسي  االجتماع  دوغان 
لم  ولكنهُ  الثقافية(,  الديمقراطيين  الثوريين 
ينسجم معها كثيراً ولم يرتح ألعضائها, إذ 
قوميين وبشكٍل  فيهم برجوازييَن  كان يرى 
َف  قطعيٍ, وبدأ يناهضهم منذ البداية، وتعرَّ
على أعضاء جمعية الثوريين الديمقراطيين 

."DDKD"الثقافية
ويناقشونهُ  يطرحونهُ  بشدة  يُهاِجُمهم  وكاَن 
المسائل  سيما  وال  اآلراء  من  الكثيِر  حوَل 

القومية.
كاَن مظلوم دوغان ذو الفكر المتجدد المتنقل 
المنفتح وحامل االيدولوجية الثورية يحاول 
إيصال أيديولوجيته الى أكبِر قدٍر ممكٍن من 

أبناء شعبِه الكردي.
 ولم يأبه ألّيِ شيٍء وأّيِ عقبٍة, ولم يثنه عن 
يَنل  ولم  شتاْء،  بردُ  وال  حُر صيٍف  طريقِه 
من عزيمتِه الجوَع ألياٍم عديدةٍ, وال الخوَف 
والبطولية  المكوكية  تحركاتِِه  عواقَب  من 

وال الخوف من ظلم المستبدين األتراك.
وجدوا  أنهم  ورفاقه  دوغان  مظلوم  أدرَك   
أن  يجب  الذي  والشاق  الطويَل  الطريَق 
َم  ُحّرِ الذي  لشعبِه  الحرية  لتحقيق  يَعبُروه 
منها منذ آالف السنين, وراَح مظلوم ورفاقهُ 
بالنهار,  الليَل  ويوِصلوَن  الطريَق  يشقّوَن 
الطلبة  جمعية  بإنشاء  أفكاِرهم  بذوُر  لتبُزَغ 
الكردستاني  العمال  حزب  ومنها  اليسارية, 

)PKK(, فصاَر أحدُ مؤسسيِه الكبار وأحدَ 
والتضحية،  البطولة  في  الشامخة  رموزِه 
تدعهُ  لم  الفاشية  التركية  السلطات  ولكن 
أساليبها  ِضدهُ  تُمارَس  أن  دون  لحظةً 
الملتوية في المالحقة المتواصلة, وممارسة 
إلى  وسيَّق  اعتُِقَل  حتى  بحقه,  المضايقات 
مدة  سجنه  في  وداَم  بكر,  ديار  في  سجٍن 
داخل  نشاطه  يُماِرُس  وكان  سنوات,  ثالث 
ذلَك  عن  يثنِه  ولم  المظلمة,  السجن  أقبية 

ليالي التعذيب والسجن االنفرادي.
 وفي 21 آذار عام 1982 استشهد مظلوم 
دوغان بعد أن أضرم الناَر في نفسِه ليكوَن 
ُشعلة النوروز, ألنه لم يجد أثمن من جسدِه 
ليُشِعلها ويُقِدمها لشعبِه احتفاالً بعيد النوروز 
لذلك العام، وليصَرَخ صرختُهُ الشهيرة التي 
صارت شعاراً لسنوات الحرب الوطنية في 
وهكذا  حياة",  "المقاومة  كردستان  باكور 
من  سنواٍت  ثالِث  بعد  لحياتِِه  نهايةً  وضَع 
سجون  اقبية  في  والتنكيل  والتعذيب  الظلِم 

المستبد التركي.

اليوَم  يُعتَبَُر  أذار  من  والعشرون  الحادي 
بعد  الحياة  وبعث  الربيع  فصِل  من  األوَل 
اليوم  الستقبال  والتحضيُر  طويٍل،  شتاٍء 
والذي  الكردية,  السنة  رأس  من  األول 
يعتَبِرهُ الكردُ عيداً قومياً وطنياً يحتفلون به 
أ  منذ األزل في وطنهم كردستان والذي ُجّزِ

مؤخراً إبان االتفاقيات الدولية.
"النوروز"  عيد  باسم  العيد  هذا  يُعرف 
فتختلف مراسيم االحتفال به حسب الوضع 
كردستان  أجزاء  في  للكرد  السياسي 
روجهالت  باشور،  باكور،  بين  المترامية 
أتى  أين  فمن  كردستان,  آفاي  وروج 

النوروز؟ وماهي ماهيته تاريخياً؟
كاَن  الزماِن  قديِم  في  أنهُ  الملحمةُ  فتقوُل 
)دهاك(  يدعى  ظالم  أشورٌي  ملٌك  ُهناَك 
لشعبه،  الشديد  وظلمِه  بجبروتِه  ويُعرُف 
لذلك كان هذا الملك ومملكته قد لُِعنا بسبب 
الشروق,  رفضت  فالشمس  وقسوته،  شره 
المستحيل نمو أي غذاء في هذه  وكان من 

المملكة.

والملُك )دهاك( كاَن لديِه لعنةٌ إضافيةٌ, وهي 
كانت  عندما  بأكتافِه,  ُربِطتا  أفعيين  امتالُك 
األفاعي تشعر بالجوع كان الملك يشعر بألٍم 
يُرضي  كان  الذي  الوحيدُ  والشيُء  عظيٍم, 
ذلَك  أطباُء  إليِه  أشار  كما  األفاعي  جوَع 
كلَّ  كان  لذا  األطفال،  أدمغة  كانت  العصر 
المحلية  القُرى  أطفال  من  طفلين  يقتل  يوم 

وتقدم أدمغتهم لألفاعي.
مما دفع بالشعب إلى االستياء من هذا الملك 
الشريرة، فكاَن من بين  وتصرفاته وأفعاله 
يعمل  رجالً  المضطهد  الشعب  هذا  جموعِ 
في الحدادة اسمه )كاوى(, قد َكِرهَ الملَك أشد 
الُكره كباقي سكان المنطقة، كونهُ قَدََّم ست 
عشرة طفالً من أطفالِه البالغ عددهم سبعة 
عشر أضحية ألفاعي الملك، وعندما وصَل 
الدوُر إلى ابنتِه األخيرة ليقدمها للملك فكر 
)كاوى( بخطٍة تُنِقذُ ابنتهُ من الموِت وسائر 

أطفال المنطقة من ظلم الملك وجبروته.
وأعطى  وذبحهُ  بخروٍف  كاوى  فجاَء 
ابنته,  دماغ  من  بدالً  للملِك  الخروِف  دماَغ 

والملُك لم ياُلِحظ االختالَف بيَن دماغ البشِر 
التي  وعجرفته  قسوته  بسبِب  والحيوان, 
عن  جامداً  وجعلهُ  دماغه  على  سلباً  أثرت 
الشعب  بقية  َسِمَع  فعندما  والتمييز،  التفكيِر 
عملوا  للملك  وخدعتِه  كاوى  خطة  عن 

الشيء نفسه.
ليقدموهم  أطفالهم  دوُر  يحيُن  كاَن  وعندما 
أطفالهم  يرسلون  الملك,  ألفاعي  أضاحي 
كثَُر عدد  بأمان، هناَك  ليعيشوا  الجبال  إلى 
في  ويزهرون  يكبُروَن  وبدأوا  األطفال 
منهم  أسس  الذي  )كاوى(,  مع  الجبال  تلك 
جيشاً جباراً إلنهاء حكم الملك الشرير الذي 

انغمس مع أفاعيه وأفعاله الظالمة.
بقيادة  نهاراً  ليالً  الصغاُر  األطفاُل  تَدرَب 
القتال,  أصول  علمهم  الذي  العظيم  قائدهم 
الشتاء  وبرد  الجبال  أحضان  بين  وكبروا 
وحرارة الصيف، وعندما أصبحت أعدادهم 
الجبال  من  نزلوا  الكفاية  فيِه  بما  عظيمةٌ 
)كاوى  قائِدُُهم  هَ  فوجَّ الملك  قلعة  واقتحموا 
)دهاك(  للملك  القاضية  الضربة  الحداد( 

وتمكَن من قتِلِه وقتِل أفاعيه وتخليص سكان 
المنطقة من شره.

وبذلك أشعل )كاوى الحداد( ُشعلةَ الخالص, 
وإليصال األخبار إلى بالد ما بين النهرين 
والمناطق المجاورة بنى مشعالً كبيراً أضاء 
َر الهواَء من شر )دهاك(,  ناره السماء, وطهَّ
وأخذت  ثانيةً,  بالشروِق  الشمُس  فبدأت 
وازدهرت  ًأخرى,  مرة  تنمو  النباتاُت 
هي  هذه  فكانت  والحيوية,  بالحياة  األرض 
)النوروز(  أو  الجديد(  اليوم  )بداية  البداية 
في  الحداد(  )كاوى  ملحمةُ  َخْت  ُرّسِ وهكذا 
ملحمته  وانتقلت  الحرية,  ُمحبي  أذهان 

وشعلته وتداولها الناس جيالً بعد جيل. 

النوورز رأس السنة الكردية

مظلوم دوغان صاحُب شعار "المقاومةُ حياة"

بدأ أكراد سوريون خطوات ملموسة للسير في 
سورية،  في  الفيديرالية  مشروع  تطبيق  اتجاه 
بمشاركة  موسع  مؤتمر  عقد  إلى  بدعوتهم 
إقامة  لبحث  وكردية  عربية  مكونات  ممثلي 
»إدارات محلية موسعة« تضم مجالس مدنية 
شمال  في  كردستان«  »غرب  وأقاليم  عربية 

سورية وشمالها الشرقي.
أحد  الفيديرالية  موضوع  يكون  أن  ويتوقع 
وزراء  اجتماع  لدى  ستطرح  التي  األمور 
سورية«  لدعم  الدولية  »المجموعة  خارجية 
من  المقبلة  الجولة  انتهاء  لدى  جنيف  في 
المفاوضات غير المباشرة بين ممثلي الحكومة 
والمعارضة في 24 الشهر الجاري. وعلم أن 
اليابان  لتضم  توسعت  الدولية«  »المجموعة 
وأستراليا وهولندا وأن دوالً بينها تركيا وإيران 
خالل  مشترك  تفاهم  ضوء  في  يثيران  قد 
االجتماع المقبل )الموعد األولي 23 أو 24 أو 
29 الشهر الجاري( تحفظات إزاء دعم روسيا 
ودول غربية مشروع الفيديرالية خصوصاً أن 
البيانات السابقة لـ »المجموعة الدولية« أكدت 

على »وحدة سورية«.

لـ  المستوى  رفيع  كردي  مسؤول  وقال 
»الحياة« أمس، أن لجنة تشكلت من اإلدارات 
المحلية الثالث التي أعلنت قبل أكثر من سنة 
الكردي«  الديموقراطي  »االتحاد  من  بمبادرة 
برئاسة صالح مسلم، وضمت إقليمي الجزيرة 
وعين العرب )كوباني( شرق سورية وعفرين 
شمالها ووجهت دعوة إلى المكونات األخرى 
في هذه المناطق لعقد مؤتمر بمشاركة حوالى 
150 شخصية لبحث »مشروع فيديرالية بين 

شمال سورية وغرب كردستان«.
في  سيحصل  الفيديرالية  إعالن  أن  وتردد 
الجاري.  الشهر   21 في  الكردي  نيروز  عيد 
المواعيد  أن  إلى  أشار  الكردي  المسؤول  لكن 
مرتبطة بنتائج المشاورات الجارية بين ممثلي 

اإلدارات وممثلي المكونات.
مجلس  تشكيل  إلعالن  استعدادات  وتجري 
مدني في مدينة الشدادي في ريف الحسكة التي 
سيطرت عليها »قوات سورية الديموقراطية« 
»داعش«  طرد  بعد  وأكراداً  عرباً  تضم  التي 
بقيادة  الدولي  التحالف  قوات  من  بدعم  منها 
مدني  مجلس  تشكيل  لدى  كما حصل  أميركا، 

في مدينة تل أبيض شمال سورية على حدود 
الجزيرة  إقليمي  بين  الربط  سهل  ما  تركيا 
استعدادات  وتجري  )كوباني(.  العرب  وعين 
لخوض معركة من قوات عربية وكردية بدعم 
التحالف الدولي لطرد »داعش« من معقله في 

الرقة، تمهيداً لتشكيل مجلس مدني.
بين  ستكون  »الفيديرالية  المسؤول:  وأوضح 
هذه المجالس ضمن نموذج يعمم لكل سورية«، 
أساس  على  فيديرالية  »نريد  موضحاً: 
المكونات وليس على أساس الجغرافيا«، األمر 
الذي يشكل خالفاً أساسياً مع الحكومة السورية 

وفصائل معارضة أخرى.
أن  إلى  أشاروا  دمشق  في  مسؤولون  وكان 
الفيديرالية مرتبطة بإجراء استفتاء في البالد، 
السبت  المعلم  الخارجية وليد  فيما أعلن وزير 
الفيديرالية،  الحديث حول  أن حكومته ترفض 
نرفض  إننا  أقول  سوري،  »كمواطن  قائالً: 
أجراء محادثات حول تقسيم سورية ونحن مع 
وحدة سورية أرضاً وشعباً«. وأكد مسؤولون 
في  مماثالً  موقفاً  السورية  المعارضة  في 
المبعوث  وكان  والفيديرالية.  التقسيم  رفض 
الدولي ستيفان دي ميستورا أشار إلى إمكانية 
التي  جنيف  مفاوضات  في  الفيديرالية  مناقشة 

بدأت أمس.
الفيديرالية كنموذج لمستقبل  وبدأ الحديث عن 
الخارجية  في  مسؤول  إعالن  بعد  سورية 
الخيار.  هذا  موسكو  معارضة  عدم  الروسية 
موضوع  إن  أمس  الكردي  المسؤول  وقال 
الروس  المسؤولين  مع  »نوقش  الفيديرالية 
في السنوات الماضية باعتباره الحل المناسب 
االتحادية.  تجربة روسيا  من  لسورية مستفيداً 
سورية لن ترجع إلى الوراء وال بد من االتفاق 
على صيغة للمستقبل والفيديرالية هي النموذج 

األفضل«.

وبدا، بالنسبة إلى المسؤول الكردي، أن تطبيق 
أن  »األول،  بأمرين:  مشروطة  الفيديرالية 
الجغرافيا.  المكونات وليس  تكون على أساس 
بحيث  دستورية  فوق  بمبادئ  تقر  أن  الثاني، 
نعرف النتيجة النهائية للمفاوضات كي ال يترك 
المجال لخداعنا كما حصل سابقاً«. وقال: »ال 

بد من إدارات محلية واسعة الصالحيات«.
في المقابل، تفضل الحكومة السورية وأعضاء 
في »الهيئة العليا للمفاوضات« المعارضة خيار 
أساس  على  والالمركزية  المحلية  اإلدارات 
األقاليم الجغرافية وليس المكونات الطائفية أو 
العرقية أو الدينية. وإذ يتمسك النظام بدستور 
بعض  إلجراء  االستعداد  مع   2012 العام 
التعديالت لتوسيع صالحيات رئيس الحكومة، 
يعبر  جديد  بدستور  تطالب  المعارضة  فإن 
تنفيذية  بصالحيات  انتقالية  حكم  »هيئة  عن 
إقرار مبدأ  يتفقان على  كاملة«. لكن الطرفين 
»الالمركزية« في الدستور الجديد أو الدستور 
الحفاظ  إلى  الطرفان  ويسعى  المعدل.  الحالي 
عليه  أكدت  الذي  سورية«  وحدة  »مبدأ  على 
بيانات »المجموعة الدولية لدعم سورية« في 
جرى  حال  في  »الالمركزية«  قبول  مع  فيينا 

التفاهم على إعالن مبادئ دستورية.
لإلدارات  مكتباً  افتتحت  التي  روسيا،  وسعت 
دعوة  إلى  أسابيع،  قبل  موسكو  في  الذاتية 
مفاوضات  إلى  الديموقراطي«  »االتحاد 
جنيف. ولم توافق واشنطن إلى اآلن في شكل 
رسمي. وعلمت »الحياة« أن »مجلس سورية 
المتحدة  األمم  إلى  كتاباً  بعث  الديموقراطي« 
مفاوضاً   15 بينهم  شخصاً   33 دعوة  يقترح 
وهيئة استشارية تضم رئيس »مجلس سورية« 

هيثم مناع وصالح مسلم.

السوري  واالئتالف  السوري  النظام  أعلن 
المعارض، الخميس، رفضهما النظام الفيدرالي 
الذي أعلنه األكراد في مناطق سيطرتهم شمال 
البالد، فيما أكدت الخارجية األمريكية أنها ”ال 

تعترف بمناطق حكم ذاتي داخل سوريا“.
وقال االئتالف السوري المعارض، في بيان، 
استباقية“، محذًرا  إنه ”ال مكان ألي مشاريع 
”من أي محاولة لتشكيل كيانات أو مناطق أو 

إدارات تصادر إرادة الشعب السوري“.
السورية،  الدولة  ”تحديد شكل  أن  على  وشدد 
من  ليس  فدرالية،  أو  مركزية  أكانت  سواًء 
بعد  ذلك  سيتم  بل  بمفرده،  فصيل  اختصاص 
المؤتمر  إلى مرحلة عقد  المفاوضات  وصول 
التأسيسي السوري الذي سيتولى وضع دستور 

جديد للبالد“.
المعارضة  في  القيادي  اعتبر  جانبه،  من 
السورية، جورج صبرا، إعالن نظام اتحادي 
وغير  شرعي  ”غير  سوريا،  أكراد  قِبل  من 

مقبول“.
بدوره، اعتبر النظام السوري، إعالن األكراد 
عن نظام اتحادي، شمال البالد، ”ال قيمة له“.

النظام والمعارضة  بين  نادًرا  توافقًا  ويُعد هذا 
في سوريا، بعد نحو خمسة أعوام من الحرب 
إلى  األممي  المبعوث  قال  قال  حيث  بينهما، 
مؤتمر  خالل  ميستورا،  دي  ستيفان  سوريا، 
صحافي، الخميس، إن ”الخالف بين الحكومة 
لكنهما  كبيًرا،  زال  ما  والمعارضة  السورية 
أراضي  للحفاظ على وحدة  الحاجة  اتفقا على 

البالد ورفض النظام االتحادي“.
من جهته، أعلن مسؤول تركي كبير أن بالده 
سوريا،  في  جديدة  كيانات  أي  إقامة  تعارض 
مشددًا على أنه ”ال يمكن اتخاذ خطوات منفردة 

على أسس عرقية“، على حد وصفه.
وأعلنت جماعات كردية سورية نظاًما فيدراليًا 
في المناطق التي تسيطر عليها شمال سوريا. 
وذلك خالل اجتماع عقد في مدينة رميالن في 
ما  وفق  البالد،  شرق  شمال  الحسكة  محافظة 

قال مسؤوالن كرديان لوكالة فرانس برس.
الرئاسة  مستشار  ديبو،  سيهانوك  وقال 
الديمقراطي،  االتحاد  حزب  في  المشتركة 
إقرار  ”تم  سوريا:  في  األهم  الكردي  الحزب 
النظام الفيدرالي في روج آفا، شمال سوريا“، 
مشيراً إلى أنه ”تم االتفاق على تشكيل مجلس 

تأسيسي للنظام ونظام رئاسي مشترك“.
الهيئة  عضو  خليل،  الدار  قال  جانبه،  من 
التنفيذية لحركة المجتمع الديمقراطي الكردية: 
آفا –  الفيدرالي روج  النظام  ”نبارك مشروع 

شمال سوريا“.
هي  الفيدرالي  النظام  في  المعنية  والمناطق 
الثالث: كوباني في ريف  الكردية  المقاطعات 
حلب  بريف  الواقعة  وعفرين  الشمالي،  حلب 
الغربي، والجزيرة في الحسكة، إضافة إلى تلك 
التي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية 
أخيًرا، خصوًصا في محافظتي الحسكة شمال 

شرق سوريا وحلب في الشمال.
السورية،  المعارضة  قالت  آخر،  جانب  من 
الخميس، إنها ”حريصة على التحرك بسرعة 
أشهر  ستة  مدتها  المتحدة  لألمم  خطة  في 
تشهد حربًا  التي  في سوريا  السياسي  لالنتقال 

دخلت عامها السادس“.
للمفاوضات،  العليا  الهيئة  عضو  وقالت 
بعد  صحافية  تصريحات  في  قضماني،  بسمة 
”قدمت  إنها  ميستورا،  دي  مع  الهيئة  اجتماع 
رؤية  بشأن  األممي  للمبعوث  تفصيلية  مذكرة 
هيئة  وتشكيل  االنتقالية  للمرحلة  المعارضة 

انتقالية“.
وأضافت أن ”المعارضة حريصة على سرعة 
تفاوض غير مثمرة“،  التحرك وتجنب عملية 
أن  على  أكد  ميستورا  ”دي  أن  إلى  مشيرة 
وأن  أشهر  ستة  هو  للخطة  الزمني  اإلطار 
المعارضة تأمل أن يكون أقل لكنه ليس أكثر 

من ذلك“.

سوريا.. اتفاق 
نادر بين النظام 
والمعارضة على 
رفض الفيدرالية

الكرد السوريون يبدأون تطبيق »الفيديرالية« 
وفق المكونات وليس الجغرافيا

عبرعضو الهيئة التنفيذية في حزب الكادحين 
اعالن  خطوة  حزبه  دعم  عن  الكردستاني 
الفيدرالية في روجافا وشمال سوريا، مؤكداً  
ان الكرد اثبتوا قدراتهم في االدارة وال بد ان 

يتلقوا دعماً عالمياً. 
اقليم  في  سياسية  وتنظيمات  اطراف  يستمر 
شعب  الى  التهاني  احر  بتوجيه  كردستان 
بتاريخ  الفيدرالية  اعالنها  بمناسبة  روجافا 

17 اذار 2016.
التنفيذية  الهيئة  قادر،عضو  بيكس  وقال   
الكرد  ان  الكردستاني   الكادحين  لحزب 
نفسهم  قوية الدارة  ارادة  لديهم  في روجاف 

بنفسهم، كما ان لديهم القدرة على حماية امنهم 
قوله  المشترك،مضيفاً  التعايش  سبيل  في 

"البد ان تتلقى هذه الخطوة تأييداً عالمياً".
"روجافاي  القليم  تأييدهم  قادر  واعلن    

كردستان" 
دعم  خطوة  الفيدرالية  تكون  ان  متمنياً 

ورصانة 
وحدة  الصف الكردي.

مناسب  االوان  ان  قادر   السياسي  ورأى   
اثبت  ان  بعد  وخاصة  الخطوة  هذه  العالن 
الكرد فعاليتهم في حربهم ضد مرتزقة داعش 

في المنطقة.

حزب الكادحين الكردستاني يدعم 
الفيدرالية في روجافا وشمال سوريا 

كردستان،  اقليم  في  السليمانية  محافظ   اعتبر 
وشمال  روجافا  في  الفيدرالية  اعالن  خطوة 

سوريا، هو كسر لجدار التقسيم الكردستاني. 
فريدون  د.اسو  السليمانية  مدينة  محافظ  قال 
ثقة  على  انهم  نيوز  روج  لوكالة  حديٍث  في 
ان  مبيناً  الكردستاني،  الشعب  بانتصار  تامة 
بمناسبة  السليمانية  في  اقيمت  التي  االحتفالية 
اعالن الفيدرالية في روجافا هو احتفال متواضع 

وصغير.
 واعتبر فريدون اعالن الفيدرالية في روجافا 
بين  للخنادق  وطمراً  التقسيم  لجدار  "كسراً 

االجزاء الكردستانية".
 ووجه المحافظ تهنئة من "القلب والروح" لشعب 

روجافا بمناسبة اعالنهم الفيدرالية.
 وحول اغالق معبر فيش خابور- سيمالكا)بين 
سلطات  قبل  من  كردستان(  اقليم  و  روجافا 
عن  فريدون  عبر  الكردستاني،  الديمقراطي 

استيائه،لكنه اكد بالمقابل  انه يشعر كأنه موجود 
االن في كوباني كذلك يعتبر ان كوباني متواجدة 
في السليمانية مؤكداً ان الجدار واغالق السبيل 
بينهما لن يصبح سبباً في ابعاد الشعب عن بعضهم 

البعض.
 وقال ايضاً "اعتقد ان الشعب لديه الحلم والهف 
والمشاعر ذاتها" متمنياً مكتسبات وطنية اخرى 

في العام المقبل.
 واشار محافظ السليمانية الى ان اعالن الفيدرالية 
سيكون مفتاح الحل لقضايا سوريا عامةً ونموذج 
لالستفادة  االخرى  الكردستانية  لالجزاء  حي 

منها.
 وجاء تصريح محافظ السليمانية اسو فريدون 
خالل احتفالية اقيمت يوم امس،السبت،في مدينة 
السليمانية بمناسبة اعالن الفيدرالية في روجافا 

وشمال سوريا.

محافظ السليمانية يوجه تهنئة من القلب 
والروح إلى روج آفا

 إبراهيم حميدي
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الشهيد هوكر 
مثال المناضل 

الرؤوف

الخالدون

تحقيق: دلبرين فارس
أمام انسداد الحلول لفك طالسم األزمة السورية 
والتي هي جزٌء من األزمة العميقة التي يعاني 
ارتأت صحيفة  عامةً.  األوسط  الشرق  منها 
االتحاد الديمقراطي بإعداد هذا التقرير حول 
يُرسي  حٍل  كمشروعِ  وماهيتها  الفدرالية 
باألزمة السورية على بر األمان ويلبي تطلعات 
السوريين في مستقبٍل سياسيٍ أفضل؛ حيث 
يرى الكثيرون من النخب السياسية والمدنية 
في النظام الفدرالي الحل األمثل الذي يُفضي 
إلى سوريا ديمقراطية تعددية المركزية موحدة 
التمزق والتشرذم  األقاليم, ويجد الخطر من 
الناجم عن حرٍب ال هوادة فيها حسبما يشير 
خاصةً  الدولية,  والتقارير  الواقع  أمر  إليها 
لتصفي  ودولية  إقليمية  أنظمة  ضلوع  بعد 
حساب  على  والمذهبية  الطائفية  حساباتها 
الشعب السوري, والتي ال يناسبها الحل السلمي 
الديمقراطي ويقف في وجه مصالحها ومأربها, 
بالوسائل  السورية  األزمة  حل  أن  وخاصةً 
مشاريعها  سيفشل  والسلمية  الديمقراطية 
السلطوية واالحتكارية, فهي مستفيدة من حالة 
القتل والدمار والتهجير في سوريا على مدى 
أكثر من خمسة أعوام, مع كل ذلك هناك الكثير 
الحكم  نظام  حول  وااللتباس  التساؤالت  من 
الفدرالي أو المركزية الحكم أو نقل السلطات 
المعارضة  طرف  من  سواًء  السوريين  لدى 
أو النظام, لربما السبب يعود إلى عدم تبني 
األطراف المتصارعة رؤى سوريا موحدة حول 
الحل الديمقراطي لسوريا المستقبل, وارتباُط 
إقليمية  خارجية  بأجنداَت  أخرى  أطراٍف 
ودولية, ناتج عن الثقافة السلطوية األحادية 
التي ال تختلف عن نهج األنظمة الديكتاتورية.

حقيقة الثورة في روج آفا تختلف بنهجها 
ومنظورها لحل األزمة السورية

محمد موسى: سكرتير حزب اليسار الكردي 
في سوريا

في سوريا منذ البداية تأسست الجمهورية السورية 
على أسس ومبادئ الديمقراطية, لكن بعد 1963 
انحرفت عن نهجها الديمقراطي باتجاه االستبداد 
والتهميش والديكتاتورية, وخالل عشرات السنين 
التي تتالت على الحكم في  لم تستطع الحكومات 
سوريا أن تؤسس لسوريا ديمقراطية تعددية لكل 
السوريين, ولم تستطع أن تحل األزمات السياسية 
زادت  بل  الداخلية,  واالجتماعية  واالقتصادية 
من قبضة مركزيتها وممارساتها الشوفينية على 
الذين  الكرد  وخاصةً  السوري,  الشعب  مكونات 
بل حاول  الحياة،  نواحي  كل  في  يْن  األََمرَّ عانوا 
النظام الحاكم اختزال النسيج السوري في بوتقٍة 
قوميٍة وحزبيٍة واحدةٍ حتى بداية الحراك في سوريا 
قبل خمسة أعوام, والذي كان حراكاً سلمياً في بدايته, 
فوا هذا الِحراَك  لكن أطراٌف خارجيةٌ وداخلية َحرَّ
عن مساره الطبيعي ووجهوه نحو االقتتال الطائفي 
واألهلي, وعملوا على إفراغه من محتواه األساسي 
ةَ  وهو الحرية والكرامة والديمقراطية, مما زاد الهوَّ

والشرخ في األزمة بين األطراف المعارضة, والتي 
لم تستطع حتى اآلن أن تتبنى حالً ومشروعاً سورياً 
سلمياً ديمقراطياً يفضي بإنهاء نزيف الدم والقتل 
والدمار؛ تلك المعارضة التي تم تأسيسها وتبنيها 
بالديمقراطية في  من قبل أطراٍف ال تؤمن حتى 
بالدها, فكيف لها أن تُساِهَم في حل األزمة السورية 
على أسس ديمقراطية, ال بل جاءت األزمة السورية 

فرصة لها لتنفذ أجنداتها السلطوية.
آفا تختلف بنهجها وحلها  الثورة في روج  حقيقةُ 
ومنظورها لألزمة في سوريا, منذ البداية حافظنا 
على التعايش والتآخي بين مكونات مطقتنا, واإلدارة 
الذاتية الديمقراطية خيُر نموذجٍ لما نسعى إليه في 
سوريا المستقبل, ولم ننجر خلف السياسات اإلقليمية 
كون حقيقة الثورة أتضحت في تغيير نظاٍم سياسيٍ 
بنظاٍم سياسيٍ آخر يشبهه في المضمون والمعنى, 
تاريخها  عبر  المركزية  األنظمة  أن  ثبت  وقد 
واالضطهاد  بالدمار  سوى  تأتي  لم  السلطوي 
والقمع لشعوبها, لذلك نرى أن نموذج المركزية 
الحكم في سوريا أو "سوريا اتحادية فدرالية" لكل 
مكونات وألوان الطيف السوري سيحقق ما يتطلع 
إليه السوريين من ديمقراطية وتعايش مشترك لكل 
نموذج  ذلك  على  برهن  وقد  واألديان؛  المذاهب 
اإلدارة الذاتية في روج آفا, والذي استطاع حتى 
الوقت الراهن ورغم كل الظروف العصيبة التي 
تمر بها روج آفا من حصاٍر وتعدياٍت وقصٍف من 
من  تمكنت  أنها  إال  اإلرهابية,  المجموعات  قبل 
لمواطنيها  َن  وتُأَّمِ الداخلي,  نسيجها  على  الحفاظ 
وشعبها ُسبَُل العيش الكريم ولو بشكٍل نسبيٍ في 

ظل األزمة التي تمر بها سوريا عامة.
الفدراليةُ ضماٌن لتحقيق الديمقراطية, وعدم العودة 
وتكرار لألنظمة المركزية الفاشلة القمعية, واألنظمة 
الفدرالية لها ِعدَّةُ أشكال فمنها ما يأخذ شكالً جغرافياً 
كالواليات المتحدة األمريكية, أو فدرالية تُبنى على 
أساٍس قوميٍ أو دينيٍ أو مذهبي, ونحن في روج آفا 
نحاول أن نسعى لبناء نظام فدرالي كمشروع حل 
لسوريا وروج آفا بمشاركة كل المكونات والثقافات 
على  ذلك  في  واستندنا  آفا,  روج  في  المتعايشة 
انطوت  التي  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  نموذج 
تحت مظلتها كل المكونات, وشاركوا في تأسيسها 
الراهن,  الوقت  أبنائهم حتى  بدماء  ودافعوا عنها 
وستكون فيدرالية روج آفا جزٌء من الكل السوري 
الموحد الفدرالي, ويحافظ ويصون التراب والدم 
السوري, ونحُن على يقيٍن أنه ال حل حقيقي يوقف 
هذا النزيف وهذه الفوضى العارمة على التراب 
السوري إال بتغيير بنى الفوضى واإلقصاء والقتل 
والترهيب من الجذور, وذلك بتوحيد الجهود لبناء 

نظاٍم فيدراليٍ تعدديٍ ديمقراطيٍ اتحادي.

لن يقبل الشعب السوري بنظام مركزي يعود 
بسوريا إلى نفس حقبة االستبداد واإلقصاء 
السالم  حزب  رئيس  محمد:  طالل 

والديمقراطية الكردي السوري 

يعيش الشعب السوري منذ خمسة أعوام على وقعِ 
حرٍب أهليٍة مذهبيٍة طائفية, سال فيها الدماء كثيراً 

وُموِرَس فيها كل األعمال التي ال تَُمُت إلى اإلنسانية 

بِِصلة، وبمشاركِة أطراٍف إقليميٍة والتي ساهمت 
السورية,  المعارضة  جسم  وتمزيق  تفريق  في 
هناك رؤًى  تكون  أن  بكل وسائلها من  وحاولت 
سوريةً وأفقاً لحٍل مشترٍك يتفق فيها كل الفرقاء أمام 
خارجيٍة,  بأجنداٍت  وارتباطها  المعارضة  تشرذم 
الحفاظ  سبيل  في  التدميري  بحله  النظام  وتعنت 
على وجوده واستمرارية سلطته المركزية, يبدو 
أن ال أفق للحل مهما تعددت اللقاءات والحوارات 
والمؤتمرات التي ال ينتج عنها سوى المزيد من 
االستنزاف للدماء والقتل والتهجير. والحلول التي 
تفرض من الخارج ال تصب إال في مصلحة تلك 
الدول التي تعمقت في تدخالتها, وساهمت في الهدم 
والتدمير أكثر مما هو ُمدََمر وقلصت من فرص 
النجاة, ولن يقبل الشعب السوري بنظاٍم مركزي 
يعود بسوريا إلى نفس االستبداد والظلم واإلقصاء, 
لذلك الحل األمثل والذي نتشارك فيه مع الكثير من 
األطراف والقوى السورية هو نظاٌم فيدرالٌي اتحادٌي 
فيه كل األطياف  السوريين, يشارك  توافقٌي لكل 
لكِل  والمساوة  العدالة  يحقق  بحيث  استثناء  دون 
من يعيُش على األرض السورية, ولو عدنا إلى 
تاريخ الشرق األوسط ومن ضمنها سوريا نرى 
أن سوريا كانت عبارةً عن أقاليَم فدرالية توحدت 
ومارست  وتعايشت  والمعتدين  الغزاة  وجه  في 
أفضل العالقات االجتماعية والتجارية والسياسية 
هو  الديمقراطي  الفدرالي  الحل  لذلك  بينها,  فيما 
األفضل لسوريا يحفظ ويحمي حقوق كل القوميات 
واالثنيات والمذاهب واألديان ضمن دستوٍر فدراليٍ 
ديمقراطي يُشارُك في صياغته كل المكونات فيما 

بينهم ودون أّيِ تدخٍل من الخارج. 
وفيما يتعلق بنمط النظام الفدرالي للمناطق السورية 
وصون حقوق المكونات ضمن هذه األقاليم الفدرالية 
فتجربة اإلدارة الذاتية الديمقراطية في روج آفا خيُر 
نموذجٍ لصون حقوق مكوناتها, يمكن أن نعتمد عليه 
الفدرالي  الديمقراطي  الحل  وتحقيق  في صياغة 
لسوريا المستقبل كحٍل سياسيٍ سلميٍ يُفضي إلى 

التعايش والتآخي لكل الشعب السوري.

بناء نظام فدرالي ال مركزي وفق دستور 
الشعب  آمال  يحقق  ديمقراطي  توافقي 

السوري
الحزب  في  عضو  فرمان:  ادريس 

الديمقراطي الكردستاني – سوريا

هناَك الكثيُر من األنظمة الفدرالية في العالم, الشعوب 
فيها متعايشة ال تعاني من قضايا ومشاكل اقتصادية 
أو سياسية أو اجتماعية أو حقوقية عميقة, والنموذج 
االمارتي والسويسري نموذجان مثاليان في العالم, 
لذلك الحل األمثل لألزمة السورية يكمن في بناء 
نظام فدرالي اتحادي ال مركزي لسوريا, وفق دستور 
ديمقراطي اتحادي تحقق فيه آمال الشعب السوري, 
وينتقل بسوريا إلى الديمقراطية والسالم, ويتعايش 
في ظله كل السوريين بلغاتهم وثقافاتهم ودياناتهم، 
ولكي نسد أبواب القتل والتمزق والتشرذم, ويعود 
الشعب السوري للعيش في مدنه وقُراه بأماٍن وسالٍم 
على األطراف اإلقليمية وخاصةً تركيا, أن تكف 
عن تدخلها السافر في سوريا, وأن تعمل على دعم 
السوريين وتسعى لبناء عالقاِت سلٍم وحسن الجوار 

مع سوريا, وأن ال تستخدم أطراَف سورية كورقِة 
ضغٍط تُماِرُس بها االعيبها وتنفذ أجنداتها وغاياتها 
دماء  حساب  على  والعالم  سوريا  في  العدوانية 
الشعب السوري الذي يعاني من القتل واإلرهاب 
والدمار؛ وعلى القوى الدولية أن تعمل من أجل 
الحل الديمقراطي الفدرالي لسوريا إلنهاء النزيف 
السوري, ونأمل بأن تتوافق كل األطراف السورية 
للعمل من أجل ذلك إلرساء سوريا على بر أمن.

االعتماد على الحلول الجزئية والناقصة من 
بعض األطراف لن يُفضي إلى حٍل لألزمة 
أحمد حسين: عضو حزب التجمع الوطني 

الديمقراطي الكردي السوري
للجمهورية  األنسب  الخارطة  الفدرالية  تُشَِّكُل 
السورية الديمقراطية االتحادية نظراً لتعقيد القضية 
السورية وتعدد األطراف المعنية بالشأن السوري, 
سواًء كانت دولية أو إقليمية ومن كافة المذاهب 
والمذهبية  الدينية  والسياسية  الفكرية  والمدارس 
والليبرالية والدوغمائية والديمقراطية بكل أشكالها 
من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار, لذا من الصعب 
االعتماد على حلول جزئية أو ناقصة من بعض 
األطراف, ولم يناقش حتى اآلن أيُّ إطاٍر شامٍل 
لألزمة  وبنيويٍ  جذريٍ  حٍل  إلى  يُفضي  وكامل 
السورية سوى في روج آفا, والتي خطت خطًى 
الذاتية  اإلدارة  ومشروع  اإلطار,  هذا  في  جدية 
تجربةٌ ناجحةٌ حتى اآلن, واحتوت األزمة السورية 
بكل تفاصيلها, واستطاعت لحٍد كبيٍر الحفاظ على 
المناطق  في  ديمقراطية  وتحقيق  األهلي,  السلم 
الواقعة ضمن إدارتها, وهي تحمل اليوم مسؤولية 
مئات اآلالف من النازحين والُمهََّجرين من  كافة 
المناطق والمدن السورية, والذين رأوا في روج 

آفا مالذاً آمناً لهم.
 لذا فنموذج اإلدارة الذاتية يُشكُل أرضيةً مناسبةً 
لتأسيِس نظاٍم المركزي فدرالي يشمل سوريا عامة 
بكل جغرافياتها وثقافاتها ومذاهبها, بحيث تستطيع 
كافة المكونات السورية الحفاظ على وجودها الذاتي 
والموضوعي, ونطالب من كل األحزاب الكردية 
والتي هي حتى اآلن تُغرد في مكاٍن آخر بعيداً عن 
سربها اليوم نحُن بحاجٍة إلى وقفٍة واحدةٍ وصوٍت 
واحد يُنهي األزمة السورية, ويضع حداً أمام التشرذم 

والتقسيم وسياسة اإلقصاء واإلنكار.
للمحرر كلمة

أمام هذه اآلراء والمطالب وتضافر الجهود األممية 
والدولية لوضعِ حٍل لألزمة السورية من مساعي 
كوفي آنان إلى األخضر االبراهيمي وصوالً إلى 
ديمستورا, لم ينجم عن كل هذه الجهود والمؤتمرات 
واللقاءات سوى المزيد من التناحر والتشرذم من 
طرف, وانقسام المعارضة إلى أجزاء مجزئة من 
والتدمير  والتهجير  القتل  استمرارية  آخر  طرٍف 
المال  أصبح  بحيث  خارجياً,  والممول  الممنهج 
السياسي واألجندات اإلقليمية والدولية رقماً أساسياً 
في معادالت الحل, وهذا ما زاد الطين بِلة أمام هذا 
وذاك يصعب فك الطالسم ورسم خارطة واقعية 

ومنطقية للحل.
إذن أين يكمن الحل؟ وما العمل؟ الشعب السوري 
شعٌب متنوٌع متعدد الثقافات والمذاهب واألعراق, 
إلى جانب أن الجغرافية السورية متنوعةٌ بتضاريسها 

وثرواتها, أما تاريخ سوريا كمنطقة استراتيجية في 
الشرق األوسط تاريٌخ حضارٌي انطلقت منه المدنية 
صوب أصقاع األرض, تعايشت فيها الشعوب بكل 
وتقاليدهم  وعاداتهم  وفلسفاتهم  وأديانهم  مذاهبهم 
دون محاولٍة من أّيِ طرٍف إلقصاء أو إنكار أو 
وتناغم  تجانس  في  فالكل  اآلخر,  الطرف  إمحاء 
مشترك على كافة األصعدة والمجاالت حتى في 
عهد االمبراطوريات التي حكمت الشرق األوسط، 
لكن األنا والتعالي واالستبداد بدأ بالظهور مع ظهور 
الحملة  مع  بالتزامن  السلطوية,  القومية  الدول 
والتي  األوسط,  للشرق  الرأسمالية  االستعمارية 
القومية  وأحادية  المركزية  األنظمة  لهذه  أسست 
التجانس  بصهر  بدورها  قامت  والتي  والمنحى, 
بّراقٍة  وتحت شعاراٍت  بوتقٍة واحدةٍ  والتناغم في 
تاُلِمُس بعض النزعات العنجهية,  واستخدمت ألجل 
ذلك كل الوسائل والسبل والتقنيات العلمية الحديثة 

وتحت مسمياٍت عديدة.
 لم يكن أصحاب الدول القومية قط أصحاَب فكٍر 
استقاللي, ولم يستطع البعض من النخب الفكرية 
العربية والتي تحسب نفسها من ضمن الطبقة الثورية 
المعارضة لألنظمة السلطوية المركزية أن تتخلص 
أو تتجاوز تلك النزعة الفكرية القوموية الضيقة, لذلك 
فالحديث عن أّيِ حٍل أو البحث فيه والعمل من أجله 
يجب أن ال يتجاوز اإلطار الحقيقي لألزمة البنيوية 
لألنظمة المركزية الُمحدَّثة في الشرق األوسط ومن 
ضمنها األزمة السورية, فاستبداُل نظاٍم مركزيٍ 
ُل  بنظاٍم آخَر يشابهه في البنية والمضمون ال يُشّكِ
حالً ُمستداماً ومستقراً لهذه األزمة, لذا العودة إلى 
تاريخ سوريا والشرق األوسط أمٌر ضرورٌي لحل 
األزمة, كذلك االطالع على تجارب الشعوب التي 
أخذت بالتعددية أو الالمركزية في الحكم كـ )سويسرا 
واإلمارات  وكندا  االمريكية  المتحدة  والواليات 
العربية المتحدة.....( يشكُل أرضيةً مناسبةً للعمل 
على أّيِ تغييٍر بنيوي في سوريا المستقبل, فدرلةُ 
هذا  أمام  وضرورياً  واقعاً  أمراً  أصبح  سوريا 
النظام  سيشكل  حيث  لألزمة,  والتكثيف  التعقيد 
الفدرالي االتحادي الالمركزي الضامن األساسي 
لترسيخ الديمقراطية الحقيقية, وسيكفل كافة الحقوق 
والحريات المدنية لكل مكونات الشعب السوري, 
وذلك عبر دستوٍر تعاهديٍ توافقيٍ فيدرالي يحقق 
التدقيق والتوازن لسوريا المستقبل على الصعيد 

السياسي واالقتصادي واالجتماعي. 
لذا على كل الكتل السياسية من أحزاٍب وهيئاٍت 
ومؤسساٍت تسعى لعمٍل جاٍد من أجل سوريا حرة 
ديمقراطية أن تتضامن وتساهم في تبني وصياغة 
المشروع الفيدرالي, وتهيأ له من حيث المضمون 
أو نظام  الديكتاتورية  والمعنى لالنتقال من حالة 
المتعدد  الديمقراطي  النظام  إلى  الواحد  المركز 

المتجانس.           

بين الرفض والقبول
ترقى الفدرالية كحل معقول أمام حقائق الجغرافية والسياسة والتاريخ

نداء  لبى  الذي  البار  الشعب  ابن  هو  الشهيد 
الوطن دون تردٍد ومقابٍل, ويستحق أن نسميه 
شهيداً ألنه أعطى دون ينتظر مكافئة أو منحة 
وشعوره  المرهف  إحساسه  شخص،  أي  من 
الوطني تغلب على كل ملذات الحياة وترفها, 
ال  أهداٍف  سبيِل  في  يملك  ما  بأغلى  فضحى 
بكل  الثوري  المناضل  تحقيقها سوى  يستطيع 
ما لهذه الكلمتين من معنى، أما شرف الشهادة 
فهو وساُم ال يخيل ألحد أن يناله سوى َمن كدح 
وناضل في سبيل تحقيق قيم أخالقية نبيلة لها 
طابعها الخاص في اإلنسانية, والشهيد هوكر 
بروحه  ودفع  الوسام  هذا  على  حصل  تمو 

رخيصةً لهذا الوسام النبيل.
إنه البطل الشجاع هوكر وليد تمو الذي تربى 
عريقة,  كردستانيٍة  عائلٍة  كنِف  في  وترعرع 
األبية،  الكردية  الوطنية  أفكارها من  استمدت 
بتاريخ  قامشلو  الحب  مدينة  في  ولد  حيث 
عائلته,  في  البِكُر  االبن  هو   ،1991 1شباط 
باللعب  الكرد  أطفال  كسائر  طفولته  عاش 
والمرح بين أزقة حيه، درس االبتدائية وأنهى 
هذه المرحلة فقط دون أن يكمل باقي المراحل 
فّضل  أخرى  هوايات  نحو  لميوله  الدراسية 

تنميتها وتطويرها.
خاصاً  وقعاً  عائلته  وأفراد  ألصدقائه  كان 
جياشة  ومشاعر  عميقاً  حباً  فكنَّ  قلبه،  في 
ألخته الوحيدة التي كان ينعتها بالمدللة, تميز 
أِلف  السامية،  الصادقة  الرقيقة  بالمشاعر 
العصافير والحمام فكان يجلس لساعاٍت طويلٍة 

متأمالً بالحمام التي رباها في بيته. 
الشعب  حماية  وحدات  بصفوف  التحاقه  جاء 
الهجمات  إثر  تأسيسها,  بداية  منذ   YPG الـ 
إبان  كردستان  آفايي  روج  على  التكفيرية 
بشكل  آفا  وروج  عام  بشكٍل  السورية  الثورة 
خاص, وشارك في جميع جبهات القتال, كان 
القضية   الدفاع عن  أن  ويؤمن  النضال  يهوى 
من  والخالص  للتحرير  طريٌق  الكردية 
االستبداد, ولم يتحرك جبهة إال وله بصمة فيها 
ومن هذه الجبهات )تل علو، تل حميس، حملة 
التابعة  القرى  وجميع  كانيه،  سري  تحرير 
سمع  وعندما  تمر,  تل  كانيه،  سري  لمنطقة 
بهجوم مرتزقة داعش على ناحية تل براك لبى 
نداء الواجب, وكان من السباقين في المشاركة 
بهذه الحملة إال أنها كانت الحملة األخيرة له, 
وبها َودََّع سالحه ورفاقه ونال شرف الشهادة 
لمدينة  التابعة  براك  تل  في   2015/3/4 في 
الحسكة، بعد أن دام أكثر من أربعة سنوات في 
صفوف وحدات حماية الشعب, يُقاتُل دون كلٍل 
أو ملل, ولم يفوت أيُّ لحظة وأيةُ حملٍة دون 

مشاركته فيها وتَرِك بصمٍة لهُ عليها.   
وثيقة الشهادة:

االسم الحركي: هوكر قامشلو
االسم الحقيقي: هوكر وليد تمو 

اسم األب: وليد تمو
اسم األم: سميحة شويش 

تاريخ الوالدة: 1991/2/1 قامشلو
براك  تل  في  االستشهاد:2015/3/4  تاريخ 

التابعة لمدينة الحسكة 
    

النوروز يوم المقاومة والنصر يحل علينا مرةً أخرى 
المزيد  مع  كردستان  آفايي  في روج  جديدةٍ  بحلٍة 
البهجة  تُدِخُل  التي  واالنتصارات  المكتسبات  من 
والسرور إلى النفس في ظل الصراع الدامي الذي 
تعيشه سوريا, فالنوروز يأتي هذه السنة تزامناً مع 
إعالن شعوب ومكونات شمالي سوريا عن االتحاد 
الفيدرالي الديمقراطي لروج آفا وشمالي سوريا، ومع 
المزيد من المقاومة في روج آفا وباكوري كردستان, 
وبهذا الصدد أعددنا في صحيفة االتحاد الديمقراطي 
التقرير التالي عن نوروز 2016 في ظل المعطيات 
والنضال  واآلخر،  الحين  بين  المتغيرة  السياسية 
المقدس الذي تُبديِه الشعوب الشرق أوسطية في وجه 
الطغيان واألنظمة المستبدة، فكانت لنا هذه اللقاءات:  

 النوروز ميالد الحرية
مقاطعة  في  الثقافة  هيئة  رئيسة  خالد:  بيريفان 

الجزيرة
في البداية نبارك نوروز 2016 على عموم الشعب 
الكردستاني ونستهل حديثنا بهذه الكلمات حولها: 
"النوروز بمجرد حلوله يترك في نفس كل كردستاني 
في  جليلة  معاني  بين طياته  ويحمل  خاصاً,  وقعاً 
التخلص من االستبداد والظلم تزامناً مع قدوم الربيع 

والتمتع بالحياة بعد سبات الشتاء الطويل.
مهد  لشعوب  الميالدية  السنة  رأس  هو  فالنوروز 
التاريخ )لشعوب منطقة ميزبوتاميا( ويُعَرُف بأنه 
ميالدُ الحرية, لذلك عند مقارنة االحتفال بالنوروز 
في الماضي والوقت الراهن نجد فرقاً شاسعاً, حيث 
من  الشرسة  للهجمات  نتعرض  الماضي  في  كنا 
قبل النظام المستبد في روج آفا ومحاوالته للحلول 
دون االحتفال بالنوروز, كي ال ينهض الشعب من 
نومه العميق ويطالب بحريته، لكن مع اإلعالن عن 
اإلدارة الذاتية الديمقراطية وانطالق شرارة ثورة 
روج آفا كان لنوروز طابعاً خاصاً فاالحتفال بعيد 
الحرية والنصر يأتي مع تضافر الجهود لشعب روج 
آفا بكل مكوناته وطوائفه وأديانه, وبذلهم الجهود 
وتقديم التضحيات معاً لتقوية اللحمة الوطنية ووازع 

التعاضد الذي يجمعهم في وطٍن واحد.
الماضية  األعوام  لنوروز  ُمغايٌر   2016 نوروز 
االتحاد  إعالن  مع  بالتزامن  جاء  أنه  خصوصاً 

الفيدرالي الديمقراطي لروج آفا وشمال سوريا من 
قبل المكونات والشعوب القاطنة في شمالي سوريا، 
وأخيراً نتمنى أن يكون رأس السنة الميالدية نقطة 
الشرق  السالم في سوريا ومنطقة  تحول إلحالل 
المرحلية  الظروف  هذه  في  عام  بكل  األوسط 

والمصيرية.
نوروز الكرد دعاة السالم واإلنسانية

حزب  في  اإلعالمي  المكتب  عكيد: عضو  هاشم 
االتحاد الديمقراطي

يستقبل الكرد كل عام عيدهم الوطني نوروز في 
األعداء  نيران  وسط  نيرانها  آذار مضرمين   21
بكل  النوروز  نيران  إلخماد  الدائمة  وهجماتهم 
معانيها, بدًء من كاوا الحداد مروراً بكاوا العصر 
مظلوم دوغان شهيد نوروز العصر الحديث وحلبجة 
انتفاضة  وشهداء  آدي  سليمان  والشهيد  الشهيدة 
قامشلو, فالشهداء المحمدون الثالثة وانتهاًء بشهداء 
باستشهادهم  فالجميع  نوروز 2015  في  الحسكة 
لعموم  مقدساً  نضالياً  إرثاً  كانوا  الزكية  ودمائهم 
لتاريخ نوروز نجد كيف  كردستان، فمن قراءتنا 
النوروز  أن الماضي يتواصل مع الحاضر, وأن 
كردستان  في  والشهداء  التضحيات  نوروز  هو 
والعالم قاطبةً, فكما أرسى كاوا الحداد دعائم دولة 
الكرد بما حملته من مفاهيم سامية كالعدل، السالم، 
الديمقراطية والحرية وإرادة الشعوب المضطهدة, 
من  المنطقة  شعوب  حررت  التي  بميديا  متمثلة 
بينهم،  والسالم  العدل  ونشرت  والطغيان,  الظلم 
نوروزاً  جسده  نيران  دوغان  مظلوم  َجسَّد  كذلك 
مبيناً على إحدى أهم فلسفات العصر الحديث فلسفة 
لنضاِل  أوجالن,  عبدهللا  الكردستاني  الشعب  قائد 
شعٍب ناضَل في سبيل حريته وغيره من الشعوب 

على مبدأ التآخي والعيش المشترك.
هكذا نجد تواصل نضالنا المقدس من الماضي عبر 
الحاضر وصوالً للمستقبل, إيصاالً للشعب الكردي 
ديمقراطية  ذهنية  وفق  لحريتهم  الجوار  وشعوب 
سامية ترقى لبناء اإلنسان, ولبناء حضارات فشلت 
العديد من الحركات في الوصول إليها، وما نلمسه 
ونشاهده في وسائل اإلعالم خيُر دليٍل وأكبُر برهاٍن 
فلسفتهم  بأن  العالم,  سيقودون  الكرد  أن  لمقولة 

ونضالهم إذا ما علمنا أن دوالً مثل األرجنتين تحتفل 
هذا العام بعيد النوروز؛ نوروز الكرد دعاة السالم 
العالمي،  اإلرهاب  داحري  نوروز  واإلنسانية، 
نوروز  المشترك،  والعيش  التآخي  دعاة  نوروز 
فيدراليات شعوب الشرق األوسط والعالم، نوروز 
عصر الفيدراليات الحديث، نوروز فيدرالية روج 

آفا وشمالي سوريا المبارك.
أنارت  دوغان  مظلوم  العصر  كاوا  شهادة       

درب الحرية
جميل أحمد: اإلداري في مركز محمد شيخو للثقافة 

والفن بمدينة قامشلو
روج(،  )نو  الجديدة  الحياة  بمعنى  يأتي  النوروز 
وهو شكٌل جديدٌ للحياة وبدايةُ عهٍد جديٍد حل على 
الشعب اآلري في قديم الزمان للتخلص من السلطة 
االستبدادية آنذاك، لذلك ظل يستذكر هذا اليوم ويحتفل 
والتحضير  جديد  من  حياته  لتأسيس  سنة  كل  به 
لحياةٍ جديدةٍ, وتحقيق النصر من جديد مهما اشتدت 

الصعاب في وجهه. 
استذكار  بها  نُحاوُل  بالنوروز  نحتفل  وعندما 
االنتصارات التي تحققت في القديم، فالنوروز هو 
بحلة  يتأمل  عندما  الكردي  لإلنسان  كبيرةٌ  خطوةٌ 

حياته الجديدة كل سنة.
والجرأة  القوة  منه  نستمد  علينا  حلوله  عند   
التي  بعد ثورة 19 تموز  والمعنويات, خصوصاً 
حريٍة  بكِل  االحتفال  آفا  روج  كشعب  لنا  سنحت 
برأس السنة الكردية )نوروج(, بعدما ُحِرمنا من 
االحتفال به على مدار سنواٍت طويلٍة على امتداد 
الحكم العنصري لألنظمة الشمولية الحاكمة لسوريا 

وروج آفا.
مظلوم  العصر  كاوا  شهادة  حقيقة  هنا  ننسى  وال 
درب  وأنار  جسده  في  النار  أضرم  الذي  دوغان 
الحرية عما حوله، ولوال فدائية مظلوم دوغان لما 
وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، ولوال إيقاده شعلة 
الحرية من جسده لما نعمنا بالحرية وما حققنا كل 

هذه االنتصارات المتحققة في روج آفا.
"المقاومة حياة" شعار أطلقه كاوا العصر المناضل 
مظلوم دوغان، وكل شعٍب إن لم يقاوم ال حياة له, 
لذلك نُبارُك مقاومة أبناء جلدتنا في باكوري كردستان 

الحكم  اضطهاد  وإنهاء  أفضل,  حياةٍ  تحقيق  بغية 
األردوغاني الفاشستي على الكرد في باكور، أما 
نضالهم فهو مقدٌس ومن هنا من مدينة قامشلو نحيي 
نضالهم ومقاومتهم وندعوهم إلى تقوية المقاومة. 
وفي النهاية أنادي كل كردي صاحب ضمير أن يلتف 
حول أبناء شعبه وااللتفاف إلى حقوقه المشروعة, 
بتشويه حقيقة  أو طرٍف  جهٍة  السماح ألّيِ  وعدم 
نضال الشعب الكردي الذي ضحى بالغالي والنفيس 

في سبيل إحقاق الحق الكردي.
الفيدرالية نور وج شعوب ومكونات روج آفا وشمالي 

سوريا  
أي  روج  "نو  من  المتأتي  النوروز  جاء  تاريخياً 
اليوم الجديد" كردةِ فعٍل من قبل كاوا الحداد الذي 
اآلشوري  الملك  أبناء جلدته من بطش  مع  عانى 
ضحاك, الذي كان يستعبد رعيته ويزهق حياتهم، 
فيقتل أطفالهم يومياً، وقد ضحى كاوا الحداد بـ 16 
من أبنائهم وجاء الدور على ابنته األخيرة, األمر 
الذي أثار حفيظة كاوا الحداد ويؤسس جيشاً كبيراً 
للقضاء على جبروت الملك اآلشوري وإنهاء عهد 
وبزوغ  آذار  من  الـ21  يوم  في  وبطشه  استبداده 

فجر يوم جديد سمي بالنوروز.
ونحن في روج آفا حققنا في مدة وجيزة كماً هائالُ 
من المكتسبات وآخرها وأبرزها هو اإلعالن عن 
وشمالي  آفا  لروج  الديمقراطي  الفيدرالي  االتحاد 
جاء  الجديد  والطرح  اإلعالن  هذا  ولعل  سوريا, 
ليكون النوروج لشعوب ومكونات شمالي سوريا 

وروج آفا.           
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إن المرأة في ثورة روج آفا  أكثر فئات المجتمع 
التي  التضحيات  بتلك  وتأثراً  للتضحيات  تقديماً 
قُدمت, فهي التي تولت مهمات ومسؤوليات الثورة, 
ونشاطات العمل النضالي االجتماعي إلى جانب 
مسؤولياتها تجاه عائلتها, وهي التي قدمت قطعةً 
ابنتها،  ابنها،  فاستشهد  للوطن   فداًء  جسدها  من 
أكتافها  على  حملت  التي  وهي  حياتها،  شريك 
شعاراَت  مرددةً  الشهداء  أضرحة  يومي  بشكٍل 
تُحيي الشهداء والوطن, وهي التي سعت لتحقيق 
بإحاللها رغم  دائم, ونادت  السالم واألمن بشكٍل 
في ظل  المرير  تاريخها   مر  على  بها  ما مرت 
األنظمة الدكتاتورية المهيمنة على كردستان وروج 
آفا بوجه الخصوص, نتيجةً للسياسات االستبدادية 
التي مارستها السلطات المهيمنة وبشكٍل مضاعٍف 
كضحيٍة للذهنيات الذكورية والتقاليد والعادات التي 
ترى في المرأة  سلعةً وملكيةً خاصة بالرجل,  لذلك 
كانت المرأة في روج آفا في طليعة العمل الثوري 
والنضالي, فبعضهن قدمن ثالثة من أبنائهن شهداًء 
في سبيل الوطن, وعلى الرغم من ذلك نرى األمل 
في عيونهن  فهن يملكن قلوباً كبيرةً تحضن العالم 
كله,  ويشعرن بروحٍ مسؤوليٍة عاليٍة ويقظٍة لدرجة 
أنهن يستطعن رؤية ما ال تستطيع العيون رؤيته 
بإحساسهن, لتصل المرأة إلى أعلى درجات الحرية 
والعشق وترسيخ القيم األصيلة للمجتمعات الطبيعية 
التي سادت البشرية قبل أن تسقط في براثن العبودية 
واالستغالل, حيث يقول قائد الشعب الكردي عبد هللا 
أوجالن في هذا الصدد:"إن أول القضايا المجتمعية 
والهرمية للسلطة واالستغالل والهيمنة قد تجسدت 
عموماً في حاكمية الرجل على المرأة, فبالمستطاع 
تسمية القضية االجتماعية األولى بقضية المرأة. 
الُمستلهمة  االجتماعية  الطبقات  تطورت  وبعدها 
من عبودية المرأة تم االنتقال بالتماشي مع تكوين 
طبقات العبيد إلى مرحلة القضايا االجتماعية التي 
تطال الجنسين دون تميز", فما قدمتها المرأة في 
روج آفا في ظل الفلسفة االوجالنية قد أذهلت العالم 
بتضحياتهن وإرادتها المقاومة والمناضلة, وقدمنَّ 
أرواحهنَّ في سبيل ما يؤمنَّ بهن من مبادئ وقيم 
مضرب  الكردية  المرأة  وأصبحت  نبيلة  إنسانية 
المثل ورمزاً لمناهضة االستبداد واإلرهاب العالمي 
تقتدي بدربهن ونهجهن كافة األحرار في  الُمقَنَّْع 
العالم, للوصول إلى الحرية والديمقراطية والحقيقة 
المجتمعية القائمة على الحياة الندّية التشاركية, وهو 
رؤيته  إطار  في  أوجالن  هللا  عبد  القائد  أكده  ما 
المجتمع  حرية  بأن  األوسط  الشرق  قضايا  لحل 
وتقدمه يأتي من حرية المرأة, فمن دون استيعاب 
إدراك  يمكن  ال  والرجل  المرأة  بين  العالقات 
إذ  الكافية,  بالدرجة  اجتماعية  مشكلة  أية  حل  أو 
العالقة  القضايا االجتماعية إشكالية  تتخفى وراء 
ومضامين  أشكال  كافة  إدراك  إن  الجنسين,  بين 

مستوى العبودية التي شربت حياة المرأة بها على 
االستبدادي  الرجل وعقله  بيد  السنين  آالف  مدى 
واالستعماري أمٌر كان يتوجب أن تكون اعتباره 
أول خطوة على درب سوسيولوجيا الحقائق, ذلك 
أن معالم العبودية واالستغالل في هذا الحقل نموذٌج 
بدئٌي ُمصغَّر عن كل أشكال العبودية واالستغالل 
االجتماعيين والعكس صحيح. أي أن كفاح الحرية 
والمساواة إزاء العبودية واالستغالل الُمضمنين في 
حياة المرأة ومستوى المكاسب المحرزة في هذا 
الكفاح يُشكُل أرضية كفاح الحرية والمساواة تجاه 
العبودية واالستغالل في جميع الميادين االجتماعية, 
ذلك أن الوجود الطبيعي للمرأة يتحلى بمنزلةً أكثر 
محوريةً وأكثَر أصالةً وقابليةً لترسيخ قيَّم الحرية 
والمساواة لبناء مجتمعٍ ديمقراطيٍ متجانس. ومن 
هذا الُمنطلق قامت جريدة االتحاد الديمقراطي بأخذ 
عينة من اآلراء عن دور المرأة  في ثورة روج 

آفا ومؤسساتها.
جواهر تمو عضوة مجلس حزب االتحاد الديمقراطي 

في آيالة تربسبية:
تعنيه  ما  بكل  المرأة  ثورة  هي  آفا  روج  ثورة    
المعاني الراسخة للفلسفة االوجالنية المستمدة من 
القيم األصيلة لمجتمعاتها الطبيعية,  فقد أثبتت المرأة 
جدارتها على كافة األصعدة, ساعيةً لخلِق مجتمعٍ 
ديمقراطيٍ بإرادةٍ حرة تُشارُك فيها المرأة بندّيٍة مع 
الرجل لتحقيق العدالة والمساواة في جميع ميادين 
الحياة, وترى المرأة ضمانةً لبناء أواصر التعددية 
وسداً أمام الذهنية الذكورية المتسلطة, فحسب نظرة 
حزبنا لتاريخ المرأة هي أول من ُطبَِّق عليها العبودية 
واالستغالل, وحرية المجتمع مرتبطةٌ بشكٍل وثيٍق 
مع حرية المرأة, لذلك أن النضال من أجل الحرية 
تبدأ من حرية المرأة, ومن المعلوم قبل المؤتمر 
السادس لحزب االتحاد الديمقراطي كان نسبة التمثيل 
40% بين ِكال الجنسين, وبعد المؤتمر السادس أصبح 
التمثيل 50 % , هذا وأن نظام الرئاسة  المشتركة 
هذا  وتشكيالتِه,  لجانِه  بكافِة  الحزِب  في  معتمدٌ 
ويمكننا القول إن حزب االتحاد الديمقراطي من حيث 
الُممارسة السياسية والدبلوماسية هو الحزب الوحيد 
الذي أثبت جدارته على الصعيد الداخلي والخارجي, 
وخاصةً من ناحية تمثيل المرأة في المحافل الدولية 
والعالقات الدبلوماسية مع الفعاليات والقوة في روج 
آفا وسوريا. إن المرأة في روج آفا أصبحت إرادةً 
قائمةً بذاتها وذلك عبر مؤسساتها المدنية و الدفاعية, 
وقد أثبتت رياديتها في أدارة المجتمع والدفاع عن 
قيمه, وذلك عبر تضحياتها ومشاركتها في جميع 
ميادين الحياة المجتمعية, وباتت إرادة المرأة في 
روج آفا رمزاً لمناهضة الظلم واالستعباد واإلرهاب 
العالمي  كـ )آرين وبيمان وفيان ( وغيرهن الالتي 

جسَّدن أروع مالحم البطولة في تاريخ البشرية.
لورين علي الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في 

تربسبية.
تعرضت المرأة على مدى عقوٍد طويلٍة من الزمن 
لتهميٍش قسريٍ ممنهجٍ من قبل األنظمة الرجعية 
والمناهضة لحقوق المرأة, ونقصد هنا على وجه 
المرأة  حولت  التي  الذكورية  الذهنية  الخصوص 
كانت  التي  والمعامل  المؤسسات  في  إنتاجٍ  ألداة 
129عاملة  حرَق  ولعلَّ  متخلفة,  بعقليات  تدار 
هذه  نيويورك خيُر شاهٍد على  معامل  إحدى  في 
الذهنيات المتسلطة وبرهاٌن على الظلم التي عانت 
منها المرأة. وإننا اليوم وبفضل فكر القائد آبو نعرف 
وحقوقها  المستقلة  المرأة  شخصية  المعرفة  حق 
وواجباتها, وتوصلنا لقناعٍة بأن حرية المجتمع يمر 
عبر المرأة ونيل حقوقها عبر مشاركتها الندّية في 
جميع مفاصل الحياة, وتخليص المجتمع من العادات 
والتقاليد التي تجعل من المرأة بمثابة عبدٍه وأداةٍ 
عاملٍة تنجب األطفال. وبالنسبة لتمثيل المرأة في 
جميع أقسامها وفروعها فقد كانت لهنَّ دوراً فاعالً 
في النهوض بواقع المجتمع وخدمته, حيث تأخذ 
المرأة دورها في جميع اقسام البلدية وهناك أقساٌم 
خاصةٌ بها تُداُر من قِبَِلها كاألقسام الفنية والنظافة 
والمحاسبة. إن المرأة في روج آفا وبفضل إرادتها 
الحرة استطاعت أن تكسر جميع الحواجز التي تقف 
أمام تقدمها, وكمثٍل على ذلك ما تقوم بها الضابطة 

النسائية في إدارة األسواق وتنظيمها.
 في الختام نتقدم بالتحية لجميع نساء العالم وندعوهنَّ 
إلى تنظيم أنفسهنَّ والمشاركة في خدمة مجتمعهن.

نور شان طالل الحوار عضوة في قوات األساس 
من المكون العربي :

في البداية نهنئ جميع نساء روج آفا والعالم بقدوم 
يوم المرأة العالمي التي وقفت فيها المرأة في وجه 
التي  حقوقها  بنيل  وطالبت  واالستعباد  االستبداد 
نهنئ  كما  الذكورية,  للسياسات  نتيجةً  ُهِضَمْت 
وحدات حماية المرأة ypj بقدوم الثامن من آذار 
ونثمن دورهن في الدفاع عن صرح الوطن, ونحن 
في قوات اسايش المرأة في روج آفا نُعَبُِّر عن اإلرادة 
الحرة للمرأة وحقها في إدارة المجتمع وتنظيمه, 
حيث لم يعد هناك في ظل اإلدارة الذاتية في روج آفا 
التي تحققت بفضل دماء أبنائها الشهداء في وحدات 
حماية الشعب والمرأة وقوات االسايش أيُّ فرٍق بين 
الرجل والمرأة, وأصبح لها تمثيٌل مماثٌل في جميع 
مؤسساتها المجتمعية واألمنية والدفاعية وهذا ما 
ضمنته لها اإلدارة الذاتية الديمقراطية عبر عقدها 
االجتماعي المستمد من الفلسفة المجتمعية بأهمية 
التمثيل المتساوي والمتجانس لكال الجنسين, ومن 
كافة مكونات المجتمع ونحن كقوات اسايش المرأة 
ندعوا جميع نساء روج آفا إلى المشاركة والمساهمة 
للتعبير عن إرادتهن الحرة ورفض  الثورة    في 
أي تسلٍط وذهنياٍت ذكورية تقف أمام تقدم المرأة 
ونيل حقوقها, فما قدمتها المناضالت والشهيدات 

تحتذى بهن, ورموزاً  آفا أصبحنَّ مثالً  في روج 
لمناهضة االستعباد واإلرهاب.

ميرفت نوري رسلو إدارية في هيئة الزراعة:
في األزمنة الغابرة من التاريخ كان يُنَظُر إلى المرأة 
على أنها كائٌن ال قيمة لها وتجلب العار, وكانت 
في بعض الثقافات ذات الذهنيات الذكورية تدفن 
المولودات اإلناث وهم أحياء, فحسب تفكيرهم ال 
يجب على هؤالء المواليد أن تعشن ألنهن ستجلبن 
من  الكثير  في  وكذلك  وقبائلهن,  لعائالتهن  العار 
المجتمعات الشرق أوسطية يُنَظُر إلى المرأة على 
في  وتتزوج  فقط  األطفال  تنجب  أن  يجب  أنها 
بالعقليات  المتمثلة  العائالت  أن  ذلك  مبكرةٍ,  سٍن 
الذكورية المتسلطة هي الجهة الوحيدة التي تقرر 
للمرأة  ومساهمٍة  مشاركٍة  أية  رافضةً  مصيرهن 
ضمن المجتمع, وهذه الذهنيات كانت سبباً في الكثير 
من المآسي والويالت على المجتمع والمرأة على 
الشرق االوسط من  وجه الخصوص, فما يشهده 
صراعاٍت وقتٍل وسفٍك وسبيٍ هي نتيجةٌ لعدم تقبل 
اإلرادة الحرة للمرأة, وسعيها للمشاركة الندية في 
جميع مناحي الحياة. ومع إعالن اإلدارة الذاتية في 
روج  آفا أثبتت المرأة أنها إرادةٌ ال يمكن االستهانة 
بها, وذلك عبر مساهمتها في جميع مجاالت الحياة 
أٌم و  آفا هي  فالمرأة في روج  وأكثرها صعوبة, 
بندّيٍة  مشاركةٌ  وسياسيةٌ  وثائرةٌ  ومناضلةٌ  مقاتلةٌ 
حرةٍ في أدارة المجتمع والدفاع عنه, حيث أصبحت 
المرأة الثائرة والمناضلة في روج آفا منبعاً ومنطلقا 

لمناهضة الظلم واالستبداد واإلرهاب.
كليستان أيمن ملكي عضوة في ترافيك تربسبية :

في البداية نُبارُك اليوم العالمي للمرأة على القائد 
عبد هللا أوجالن الُملهم الفكري لإلرادة الحرة للمرأة 
وعلى جميع نساء روج آفا والعالم, ونستذكر الضحايا 
النساء في كل من شنكال و كوباني ومدن شمال 
كردستان والشيخ مقصود مؤخراً نتيجة للسياسات 
والذهنيان الذكورية, والتي كانت المنطلق في أن 
لهذه  نتيجةً  ثورتها  أفا  روج  في  المرأة  تخوض 
وتقوم  والرجعية,  الهجينة  اإلرهابية  الممارسات 
بتنظيم نفسها وتشكل قواها ومؤسساتها الدفاعية, 
فالمعلوم أن المرأة كوجود ضمن المجتمع هو وجود 
أساسٌي ومحورٌي لتقدم ورقي أي مجتمع وحريته 
وقد  الديمقراطية,  قيم  لترسيخ  تكوينية  وركيزة 
أثبتت المرأة في روج آفا رؤيتها في الحل لجميع 
إشكاالت وقضايا الشرق األوسط وسوريا على وجه 
الخصوص بأن الحل يمر عبر تبني اإلرادة الحرة 
للمرأة ومشاركتها الندية في كافة مجاالت الحياة 
وهذا ما أكده القائد أوجالن عبر فلسفته وتقييماته 
أن حرية المجتمع ينبع من حرية المرأة وهو ما بدا 
واقعاً على أن الثورة في روج أفا هي ثورة المرأة.     

    

الثورة في روج آ فا  هي ثورة المرأة
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67 فكرآراء

بصراحة

صالح الدين مسلم

الفيدراليّة 
ودُعاتُها

لطالما كانت مشاريع اإلدارة الذاتيّة الديمقراطية واألّمة الديمقراطيّة 
تاُلقي هجوماً عنيفاً دون معنًى من العلمويين الطبقيين الكرد الجدد، 
الذين ارتدوا نظارة دين العلموية التي ترى الكون بمنظار الوضعيّة 
الممزوجة بشرقيتهم الميثيولوجية الدينية الفلسفية, التي لم يستطيعوا 
التخلّص منها على الرغم من انقيادهم األعمى إلى القانون والسياسة 
النفعية السلطوية البعيدة كلَّ البعد عن األخالق المجتمعية، وما ارتداؤهم 
هذه النّظارة العلموية الملعونة المزيفة إاّل تقليداً أعمى ال يعونه حتّى.

غدَوا يهاجمون اإلدارة الذاتية والعقد االجتماعي وااليكولوجيا دون 
طبقّيتهم  عن  يدافعون  لكنّهم  المصطلحات،  هذه  معاني  يدركوا  أن 
باألحرى، وباتوا بعيدين عن مفهوم المثقّف العالة على المجتمع كما 
للتدثّر في عباءة  الملجأ  المستقل  ره غرامشي، فصارت عبارة  صوَّ
االبتعاد عن مسؤوليتهم، فبات التحصيل العلمي وباالً على المجتمع 
ليفرز مستنسخات ال تدري ماذا تقول؟ وكيف تحلّل؟ وما هي الحلول 
التي يستقونها من المنظومة اإلعالميّة التي تلقّنهم الدروس؟ ليلقنونها 
بدورهم المجتمع الذي ال يعرف ماذا يقول ألولئك العلمويين البعيدين 
هت بفعل جنود  عن أخالق المجتمع، وتركيبته الكومونويّة التي ُشّوِ
الحضارة  منبع  ربوع  على  قيئه  أفرز  الذي  الوبال  القومية,  الدولة 

الصامد أمام عولمة القوموية منقطعة النسل.
لم يدركوا أنَّ األّمة الديمقراطية تستطيع التأقلم مع كّلِ المصطلحات 
نة، والقانون الذي غّطى حياتهم  الدولتية من السياسة المنفعية المتلِوّ
بالسواد الوحدوي, والهندسة المجتمعية التي لم تستطع أن ترتاح في 

د. هذا الشرق التلويني المتعدِّ
مات الحياة في الدفاع والغذاء  لطالما استطاع المجتمع أن يمتلك مقّوِ
والصيرورة، واستعادة الثقافة واللغة المنهوبة، ونفض غبار العلموية 
هت األخالق عن الذهنية، والتسلّح بالوعي والعقيدة،  الوضعية التي شوَّ
فأدركت هذه المجتمعات أن التعامل مع الوحش الوضعي شرٌّ ال بُدَّ 
منه أمام حمالت اإلبادة والصهر المتخفّيّة وراء ابتساماته الثعلبيّة، 
شة أن  فإن كانت الفيدرالية فال مشكلة إن ارتضت هذه القوى المتوّحِ

تتكلّم بلغتها.
لذلك كان الصمت الُمطبِّق عنوان أولئك الطرواديين المترصدين لحظات 
الوهن المجتمعي، لينقضوا كالضباع الهائجة على المكتسبات التي وصل 
المجتمع إليها بتضحياته ونضاالته في ثورة الشرف والكرامة والعلياء 
ثورة روج آفا، عندما تلقّوا فكرة الفيدرالية التي باتت الموضوع الذي 
بات يطرح على أروقة الشمال الُمحارب، غربي كردستان الُمضَّّحي 
الذي يدفع فاتورة عدم انصياعه للسواد القوموي اإلسالموي، فيغدو 
الداعشي  السواد  داخلهم  الذين يخفون في  الجدد  السوداويون  أولئك 

الحقيقي لينقادوا من قِبل منظومة الدولة القوميّة.
الفيدرالية،  )الكونفدرالية،  نا  تهمُّ ال  القوميّة  الدولة  مصطلحات  كل 
الحكم الذاتي...(، فما يهمنا هو العقد االجتماعي والفرد الحر ضمن 
المجتمع الحر الكومينالي المستعيد عافيته، الخالي من الطبقات، المبتعد 
النمطية،  القالبية  والعرقية  والدينوية  والجنسوية  العلموية  أسر  عن 
المدافع عن هويَّتهُ الثقاقية بتطوير الذهنية بالبنى التي تصون المعاني 
وقّوات  الشعب  حماية  بوحدات  د  المتجّسِ المادّي  والدفاع  المرهقة، 

سوريا الديمقراطية.
هذه المرونة التي أضحت سمة هذا المجتمع الكومينالي في روج آفا 
باتت تُقلق هذه القوى المستعمرة التي لم تفتأ تقتات منذ مئات السنين 
فتبنّي  والعرقية،  األثنية  نات  والمكّوِ الكردية  المجتمعية  القوى  على 
النظام الفيدرالي قد أقلقت هذه الضباع التي كانت ترفع هذا الشعار 
الدولتي دون أن تعي معاني هذه الفيدرالية، دون أن تُدرك أنَّ هذه 
المرونة قد قضت عليها، فأضحى إبراهيم بّرو الذي تباهى بصورته 
َن راتبه في  مع عنصر جبهة النصرة في حيرة من أمره، فبعد أّن أمَّ
َن مقعده في المرجعية السياسية فذهب  االئتالف الالوطني وبعد أن أمَّ
إلى مصر ليتعاقد مع حميد دربندي والجربا في حزٍب جديد، فكم من 
األحزاب التي سيلجأ إليها هذا الضائع المحتار الُمنقاد مع القيادي في 

حزبه يكيتي .... عليكو؟
الحيرة أصبحت مسارهم الذي يسيرون فيه، هو غياب الرؤى واالنخراط 
من  الوحيدة,  المنطقة  خارج  المناطق  كّلِ  في  ُل  يتجوَّ المجتمع،  في 
المفترض أن يدافع فيها عن وطنه أال وهي روج آفا، مازال هو وعبد 
الحكيم بشار في االئتالف الذي يقصف الشيخ مقصود وعفرين، متبّججين 
بالمشروع الفيدرالي الذي سيحاربونه قريباً ليروا أنفسهم وحيدين، ال 
يمتلكون شيئاً سوى ماٍل يكفيهم ذل العيش في شوارع القهر في أوروبا، 
فهو النهج الهروبي الذي ينادون به، فإن كنتم تريدون الفيدراليّة فها 

هو قائدكم في االئتالف يقول: )ال نريد الفيدرالية(.
كم أنِت عظيمةٌ يا ثورة روج آفا! لم يستطع أحدٌ أن يزيل اللثام عن 
أولئك الوحوش السلطويين ويعّريهم سواِك، فقد بانت أنياب أردوغان 
ى المجلس الوطني وبرهن أنّه ال وطني، بل هو  وجنَّ جنونهُ، وتعرَّ
بعيد كلَّ البعد عن األخالق واإلنسانية، ففي كّلِ انتصاٍر لثورة روج آفا 
وثورة الشمال، تزيل هذه القوى شيئاً فشيئاً عن قناعها، إنّه االنتصار 
يهم، فبعد إعالن الفيدرالية، ما هي الجولة التي سيدخلونها؟  الذي يعّرِ
ما هي الحلبة التي سيلجأ إليها أولئك الدمويّون الالإنسانيون؟ فالخّط 
فهو  الشعب،  ارتآه  الذي  الوحيد  المسار  الشعب هو  الثالث..... خّط 
المتحّكم باللعبة السياسية الدولتية بأخالق المجتمع التي ال تعرف سوى 
تِها، فما يطرحه الشعب المنّظم المستعيد عافيته هو الفيصل  تمكين قوَّ

في العمليات القادمة، فهو الفيصُل الذي ال فيصَل ِسواه.

سيهانوك ديبو

حدثت  التي  والتطورات  لألحداث  نظراً 
في اآلونة األخيرة على ساحة روج آفا  في 
جميع األصعدة سواًء سياسياً أو عسكرياً 
أو اقتصادياً, أثبتت وبجدارة مدى نجاح 
ربوع  داهم  الذي  والصدى  الثورة  هذه 
معظم  به  تَْقتَدي  مثاالً  وأصبحت  العالم, 
الدول، وبالرغم من تفاوت االنتصارات 
التي  واالنجازات  ألخرى  منطقٍة  من 
تحققت, وذلك بفضل إرادة شعب ُجلَّ ما 
السير  ُخطى  أن  إال  وطْن,  حريةُ  أرادهُ 
الحرية,  نحو  دربه  أكمل  األمام  نحو 
الوطن  تراب  التي سقت  الشهداء  ودماء 
للعالم  لتظهر  الحرية  فتيل  أشعلت 
وتطبيق  ممارسة  وكيفية  الحرية  مفهوم 
الديمقراطية, التي هي شعارنا الذي نهتف 
به لكل طالبي الحرية، وها نحن كل يوم 
نُبرهُن  للعالم أجمع ماهية مطالبنا وآمالنا 
كافة  يسوده  زاهٍر  لمستقبٍل  التطلع  نحو 
من خالل  والديمقراطية,  الحرية  أشكال 
الذي  الديمقراطية  مجلس سوريا  تشكيل 
هو أكبُر برهان على ذلك, وهم يدركون 
تماماً كيفية تسيير خططنا نحو المستقبل 
بكافة أطياف ومكونات الشعب السوري, 

ومازالت  تحققت  التي  واالنتصارات 
أكبر  ضد  القتال  ميادين  في  تتحقق 
ما  العالم, وهو  في  اإلرهابية  الجماعات 
يزيد من رصيدنا اإلنساني والديمقراطي 
منذ اندالع ثورة كوباني وامتداداً لمناطق 
سمائها،  في  الحرية  علم  ورفع  أخرى, 
تقف  واليوم  باألمس  المرأة  هي  وها 
ملبية  بروحها  لتفدي  وعٍز  شموخٍ  وقفة 
نفسها من  ُمنَِظَمةً  الوطن والحرية,  نداء 
خالل وحدات حماية المرأة التي خاضت 
اإلرهاب,  ضد  واشجعها  المعارك  أكبر 
مبرهنةً للعالم ماهية إرادة المرأة الكردية 
ومدى َعَظَمتَها، وأصبحت مثاالً للنضال, 

أبيةً الظلم والطغيان.
كافة  إلى  ونضالنا  مسيرتنا  لنوصل   
المجالس والمؤتمرات الدولية واإلقليمية, 
قدرتنا  مدى  السياسية  للقوى  موضحين 
وإمكانياتنا في إدارة المنطقة, من خالل 
منطقة  كل  لتدير  ذاتية  إدارة  تشكيل 
وبكافة  وديمقراطيٍة  حريٍة  بكل  شؤونها 
أطيافها, واالنجازات التي حققتها جعلت 
الحرية,  أشكال  كافة  تحوي  مظلة  منها 
أجمع،  لسوريا  مستقبلية  رؤى  وِلتَُكِوَن 

للوطن  جسراً  لنكون  أوروبا  في  حتى 
الدول  لكل  الحقيقة  به  نوصل  وصوتاً 
خالل  من  الواضح  وتقدمنا  والثقافات, 
الكونفرانسات  وعقد  أنفسنا   تنظيم 
وحمالت  والمسيرات  واالعتصامات 
التبرع لتقديم المساعدة والعون ألهالينا, 
الذي  واالنجازات  التطورات  هذه  كل 
المستقبلية  تطلعاتنا  مستوى  من  ترفع 
ومن جهة  من جهة,  ديمقراطية  لسوريا 
واألطراف  الفئات  بكل  تهوي  أخرى 
إلى  االنجراف  نحو  المعارضة  والقوى 
محاوالتها  كل  معها  لتنجرف  هاوية, 
الفاشلة والرخيصة والتي باتت واضحةً 
أغفلت  وإن  حتى  العالم,  أعين  أمام 
عقولها عن الحقيقة, حتى وإن منعنا من 
التمثيل في بعض المؤتمرات كمؤتمرات 
الفشل  ألن  وستفشل,  فشلت  التي  جنيف 
ومكاسب  لغاياٍت  كانت  طالما  مصيرها 
شخصيٍة ال إنسانية, ومهما حاولت بعض 
الدول الفاشية كتركيا من دعمها لإلرهاب 
وارتكابها للمجازر بحق أهالينا في جزير 
الفاشلة  ومحاوالتها  اليوم,  وآمد  وسور 
في  للدواعش  دعمها  خالل  من  باألمس 

وفجرت  انتصرت  التي  كوباني  معركة 
إرادة  فإن  البالد,  في  حقيقيةً  ثورةً 
أزل  منذ  دوماً  المنتصرة  هي  الشعب 
تقدمنا  فكلما  هذا,  وقتنا  وحتى  التاريخ 
بالعشرات  العدو  خطى  تتراجع  خطوةً 
على  الخاسرة  الرهانات  جميع  وتفشل 
بين  نّا  دوَّ القوية  بإرادتنا  إرادتنا,  ونحن 
والعدالة  الحرية  مفهوم  التاريخ  سطور 
لهذه  محب  كل  ليقرأها  والديمقراطية, 
ولطالما  األزمنة,  جميع  المفاهيم  خالل 
بقيت تلك اإلرادة والعزيمة موجودة في 

أرواِحنا فالنصر سيكون حليفنا. 

لربيع  بدايةٌ  قامشلو  انتفاضة  انطالقةُ 
الشعوب في الشرق األوسط, حيث لعب 
في  الرئيسي  الدور  التاريخ  عبر  الكرد 
والعبودية,  واالضطهاد  الظلم  محاربة 
وكانوا في طليعة المجتمعات والشعوب 
الشرق أوسطية في نيل الحرية والكرامة 
باتحاد  المنطقة يشهد على ذلك,  وتاريخ 
مزوبوتاميا  منطقة  في  الكردية  القبائل 
تحت راية القوس قزح والتي ترمز إلى 
جمال الطبيعة وتالحمها مع المجتمع أدى 
إلى سقوط أقوى االمبراطوريات آنذاك, 
وإعالن  بالنصر  مقاومتهم  كللت  وحيث 
من  والعشرون  الواحد  في  الجديد  اليوم 

آذار. 
المقدسة  األشهر  من  يُعتَبَُر  آذار  فشهر 
شهر  وهو  التاريخ,  منذ  الكرد  لدى 
المقاومة والحياة. وتعتبر الشرق األوسط 
ومزبوتاميا مركز األزمات نتيجة تعاقب 

رقاب  على  المستبدة  واألنظمة  الحكام 
أقصى  إلى  أزماتها  ووصلت  الشعوب 
درجاتها, فال بد من تغييرها عبر مقاومة 
مجتمعاتها والعودة إلى حياتها الطبيعية, 
أي تماسك المجتمع مع الطبيعة, فالقيادة 
أكثر  ألنهم  الكرد  عاتق  على  تقع 
لعبوا  السابق  وفي  اضطهاداً,  الشعوب 
المنطقة,  الريادي في حل أزمات  الدور 
فانطالقة انتفاضة قامشلو 2004 َشكَّلْت 
نحو  األوسط  الشرق  ربيع  انبعاِث  بدايةَ 
التحرر من العبودية ومقاومة العنصرية 
المستبدة  األنظمة  كافة  لدى  والشوفينية 
األمة  مبدأ  ذات  األوسط,  الشرق  في 

الواحدة والعلم الواحد واللغة الواحدة. 
قامشلو  مدينة  في  شرارتها  فانطلقت 
مناطق  كافة  في  انتشرت  ما  وسرعان 
العاصمة  مركز  إلى  وصوالً  آفا  روج 
واالعتقاالِت  بالقمع  فُجوبَِهت  دمشق, 

يَُحِركوا  أن  دون  العالم  أنظار  تحت 
ساكنين, وبقي الكرد صامدين ومتشبثين 
ما  انطالقة  حتى  وبالمقاومة  باألرض 
تونس  من  بدءاً  العربي,  بالربيع  يسمى 
ووصوالً إلى سوريا والتي أصبحت اليوم 
اإلرهابية  القوى  كافة  استقطاب  مركز 
ومن  جهة,  من  العالمية  الهيمنة  وقوى 
ربيع  إلى  المقاومة  تحولت  أخرى  جهة 
من  تموز   19 ثورة  من  بدءاً  الشعوب 
ألعتى  ودحرها  كوباني  المقاومة  قلعة 
البشرية,  إرهابية شهدتها  قوى  وأشرس 
لكافة  الحرية  منارة  آفا  روج  فأصبحت 

الشعوب في الشرق األوسط. 
عموم  في  الحرية  بذور  وانتشرت 
شمالي  في  ثمارها  وأنبتت  كردستان 
اإلدارات  فإعالن  كردستان,  وغربي 
دُ  الذاتية واالعتماد على قواها الذاتية َستَُمّهِ
والديمقراطية,  الحرية  نحو  الطريَق 

الشعب  حقيقة  بأن  التجارب  فأثبتت 
الشعوب  بأخوة  الراسخ  وأيمانه  المقاوم 
اآلخر  إنكار  دون  المشترك  والعيش 

سيكون هو الشعب الحر. 

الديمقراطية  سوريا  قوات  انتهت  أن  ما 
والتي   " الخابور  غضب   " حملة  من 
المعاقل  أحد  الشدادي  بلدة  فيها  حررت 
الجزيرة,  مقاطعة  في  لداعش  األساسية 
بين  الواصل  الطريق  قطع  تم  وبالتالي 
الموصل ورقة,  حتى بدأت بحملة جديدة 
وأيلين"   لجودي  االنتقام  حملة   " باسم 
ضحيةً  كانا  اللذين  للطفلين  وفاًء  وذلك 
في(  داعش  نفذتها  التي  الهجمات  آلخر 

كري سبي ).
النقاط  بعض  هناك  الحملة  هذه  وفي 
والنتاجات الجديدة التي تظهر في األفق 

ومنها :
تطلقها  التي  الرابعة  الحملة  هي  هذه 
تأسسيها  منذ  الديمقراطية  سوريا  قوات 
في تشرين األول للعام المنصرم, والتي 
سد   - الهول  )بلدة  أثرها  على  حررت 
تشرين - بلدة الشدادي ) وهي اآلن متجهة 
إلى تحرير ما تبقى من المنطقة الفاصلة 
عبدالعزيز,  كزوان  جبل  غرب(  بين 
وبذلك  أبيض(,  تل  سبي  كري  وجنوب 
تُشكُل حزاماً دفاعياً لحماية المنطقة من 
وخاصة  المدنيين,  على  داعش  هجمات 
سبي  كري  على  األخير  الهجوم  بعد 
الدولة  المباشر مع  بالتنسيق  والذي جاء 

يُقارُب  ما  ضحيتها  وراح  التركية, 
مجزرةً  بذلك  مرتكباً  مدنياً  العشرين 

أخرى بحق المدنيين.
السرعة  الحملة  هذه  في  للنظِر  الُملفُت   
تحرير  من  قليلة  أياٍم  وبعد  بدأتها  التي 
الشدادي, وذلك رداً على مجازر داعش 
بحملة  ُسميت  لذلك  المدنيين,  بحق 
الطفلتين  وأيلين"   لجودي  "االنتقام 

البالغتين من العمر 12 و 9 سنوات.
الصراع  من  أعوام  خمسة   وبعد  هذا   
تبدأ حملةٌ  الدائر في سوريا وألول مرة 
لمدنيين  باالنتقام  راغبة  الشكل  بهذا 
الوحشية  المجازر  ضحية  أصبحوا 
يمكننا  وبذلك  العصر,  برابرة  قبل  من 
الشعب  لسائر  الوفاء  بحملة  تسميتها 
السوري, حيث  أن  هذه الحملة هي وفاٌء 
لكل سوري يرغب في الحرية والكرامة 

وفقد حياته في سبيلها.
المختلفة  الفصائل  بين  التنسيق  وتم 
سوريا  قوات  راية  تحت  والمنطوية 
الرابعة  الحملة  هذه  وفي  الديمقراطية, 
الكيلومترات  مئات  حررت  والتي 
مرة  يحيي  اآلن,  إلى  القرى  وعشرات 
أخرى القيم االجتماعية التي تَعََود عليها 
بغض   - الوحدة  وهي  السوري  الشعب 

النظر عن سياسات األنظمة االستبدادية, 
وبهذا يحقق بداية بناء سوريا ديمقراطية 
تعددية ال مركزية, الكل له حقوقه وعليه 
واجباته التي تقع على كاهله وبذلك توفي 

رغبة الشعب بذلك.
هي  والمؤثرة  الملفتة  الصورة  وكانت 
والبلدات  القرى  في  األهالي  استقبال 
سوريا  قوات  لمقاتلي  المحررة 
الذي  اليوم  بهذا  وفرحتهم  الديمقراطية 
البعض  سماه  وقد  كثيراً,  انتظروه  قد 
منهم بيوم العيد أو يوم إعادة الحياة لهم, 
عاشوا  تقريباً  عامين  ومنذ  أنهم  حيث 
بحقهم  ومورس  داعش,  احتالل  تحت 
كل األساليب الهمجية والتعسفية, فجاءت 
وحررتهم  الديمقراطية  سوريا  قوات 
السوري  للشعب  وعدهم  بذلك  موفية 

بأنهم سيحررونهم من ظلم داعش.
على الرغم من عدم دعوة قوات سوريا 
الديمقراطية أو ممثلها السياسي أال وهو 
مؤتمر(  إلى  الديمقراطي  مجلس سوريا 
جنيف) 3  ودعوة بعض الفصائل التي 

ال تخدم مصالح الثورة السورية إال أن 

في  حمالتها  في  مستمرة  القوات  هذه 
تنظيف األراضي السورية من داعش, 

وهذا يؤكد مرة أخرى الهدف النبيل الذي 
تسعى إليه هذه القوات وهي, وكما أكدت 
األراضي  تنظيف  مرة   من  أكثر  عليه 

السورية من المرتزقة .
قد تطال النقاط أو تقصر وتبدء الحمالت 
وتنتهي إال أن المهم ما يخدم هذا الشعب 
وبهده  والديمقراطية,  للحرية  التواق 
الحملة ترغب قوات سوريا الديمقراطية 
مرة أخرى بتنفيذ وعدها للشعب السوري 

وتمام الطريق الذي بدأت به. 

حملة الوفاء للشعب السوري

انتفاضةُ قامشلو 

 شيخموس أحمد

االنجراف نحو الهاوية

متين أحمد

 هوشنك حسن

تمُر الشعوُب في تاريخها المديد بالشدائد 
الِدماء  وسفاكي  بالُطغاةِ  وتُْبتلى  والِمحن 
بني  على  قيّميَن  أنفسهم  بوا  نَصَّ ممن 
البشر، وممن استحلوا دماءها وعرضها 
عرضةً  الشعوُب  فكانت  وأوطانها، 
العرقي  والتطهير  والمجازر  لالحتالل 
واليزال  كان  وهكذا  أو)األبارتهيد(، 
أبهى  صاحب  الكردي  الشعب  حال  هو 
وجه  على  بشرية  حضارة  وأعرق 
الكرد  يتمرد  أن  البد  فكان  األرض، 
ويبدأوا  الُمزرية،  أوضاعهم  على  اليوم 
و  الشوفينية  من  للخالص  الهمم  بشحذ 
الحداثة  وأزالم  القومية  الدولة  حثاالت 
على  فاقدموا  المتوحشة،  الرأسمالية 
في  الديمقراطي  الفدرالي  االتحاد  إعالن 
أنها  ريب  ال  والتي  2016/3/17م  يوم 
الُكبرى  الديموقراطية  والمأثرة  المفاجأة 
األوسط  الشرق  في  الكرد  يُحققها  التي 

للقرن الواحد والعشرين بدوِن ُمنازع.
الكردي إال  التاريخ  لم يكن  الحقيقة  وفي 
سلسلةً من المقاومات والمالحم البطولية 
محطاٍت  في  تجسدت  والتي  الرائعة, 
العالم،  في  نظيرها  قَلَّ  مقاومة  تاريخيٍة 
األسطورية  المقاومة  ملحمةُ  ومنها 
وكان  ق.م,   612 عام  الى  تعود  والتي 
بمطرقتِه  َهشََّم  الذي  الحداد  كاوا  بطلها 
قاضية،  بضربٍة  )ضحاك(  الملك  رأس 
قد وضع نصب  كان  الذي  الطاغية  ذاك 
آنذاك  الكرد  الشباب  القضاء على  عينيه 
فكان  قائمة،  بعدهم  للكرد  تقوم  ال  حتى 
الضحاك يختار كل ليلة اثنين من األطفال 
أدمغتهما  ويقدم  أزالمه  بأيدي  ويذبحهما 
على  ضحاك  تربيه  كانت  ألفعى  طعاماً 
كاوا حداً  أن وضعت مطرقة  إلى  كتفه، 
ويُعتَبَُر  الالإنسانية،  وأفعاله  لمجازره 
في  عارمةً  ثورةً  قاد  ثائٍر  أوَل  كاوا 
المؤزر  بالنصر  انتهت  الكردي  التاريخ 
وبمقتل الطاغية الضحاك، لتجري بعدها 
االحتفاالُت الصاخبةُ على أضواء مشاعل 
نيروز الخالدة التي أضاءت رؤوس جبال 

كردستان وربوعها.
ويظهُر أنَّ االسطورة التي تلونت بسماٍت 
إلى  ترمز  الكردي  الشعب  قرائح  من 
الثورة والتمرد ضد أعتى حاالت اإلبادة 
الجماعية والممارسات الشوفينية الحاقدة، 
تزال  وال  كانت  التي  المجازر  وحمالت 
بحق  المجاورة  الشعوب  ُحكام  تُماِرُسها 

الكرد بقسوةٍ متناهية. 
بهذا  الشكل يكون التمركز حول المقاومة 
الكردي  التاريخ  سمات  من  أضحت  قد 
ودول  الغزاة  له  يترك  لم  والذي  المديد، 
المنطقة القوموية فرصٍة ينعم فيها بحقوقه 
بكرامٍة  أوالعيش  واإلنسانية،  السياسية 

أسوةً بغيرِه من الشعوب المجاورة.
هذه الملحمة البطولية المكللة بالغار سوف 
األخيرة  وال  األولى  المحطة  تكون  لن 
تجددت  بل  الكردي،  الشعب  مسيرة  في 
متمثلةً  الحديث  العصر  في  المالحم 

العصر  لكاوا  االسطورية  المقاومة  في 
مظلوم دوغان والقيادي في حزب العمال 
رفاق  أكفأ  من  كان  والذي  الكردستاني, 
كالطود  وقف  اوجالن،  هللا  عبد  القائد 
الشامخ في وجه الطغاة المعاصرين من 
حكام ما سمي بالدولة التركية العميقة, أو 
الدولة التي تديرها شبكةٌ سريةٌ من النَُخْب 
والقضاء,  واألمن  والمدنية  العسكرية 
والذين يمنعون أي تهديٍد ضدَّ تُركيا، أي 
داخل  دولٍة  عن  عبارةً  كانوا  هؤالء  أن 
في  اليوم وهي غارقةً  تبدو  والتي  دولة, 

المستنقع الكردي حتى الُركَّب. 
للظلم  دوغان  مظلوم  البطل  انبرى  لقد 
وتصدى لها في سجون االحتالل, فقاوم 
العسكرية  الطغمة  زنازين  في  التعذيب 
التركية الفاشية، فلم يتوان ولم يتردد في 
حتى  عنه  الدفاع  في  شعبه  بِه  وعدَ  ما 
الُمدَّوية  َصرَختَهُ  مطلقاً  األخير،  الرمق 
الخالدة )المقاومة حياة(, والتي  وعبارته 
أفزعت المحتلين وحكامهم، الرجل الذي 
أضرب  حيث  بوعده،  فوفى  شعبه  وعد 
في  وأحرقها  بنفسه  وافتدى  الطعام  عن 
نادرةٍ  ببطولٍة  ليستشهدَ  نوروز  عيد  يوم 
لقبه  وقد  األصدقاء!  قبل  األعداء  أذهلت 
اوجالن بـ )كاوا العصر(, ليصبح مظلوم 
سبيل  في  والفداء  المقاومة  رمز  دوغان 
أجل  ومن  وكردستان,  الكردي  الشعب 
وانسانيةً.  رحابةً  أكثر  مجتمعيٍة  آفاٍق 
حاجز  رفاقهُ  َق  مزَّ شهادته  ُخطى  وعلى 
وحققوا  فائقةً،  جسارةً  واكتسبوا  الخوف 

قفزاًت نحو دروب الحرية والنضال.
وما نُشاِهدُهُ اليوم هو التحام اسطورة كاوا 
مظلوم  العصر  كاوا  مقاومة  مع  الحداد 
في  الخالدة  كوبانى  ملحمة  مع  دوغان 
التاريُخ  وبدأ  الحديث،  الكردي  التاريخ 
حينما  الكردية  كوباني  في  نفسه  يُكرُر 
من  واإلجرام  القتلة  جحافل  هاجمتها 
تنظيم دولة الدواعش اإلرهابية وحلفائهم 
من االردوغانيين في حلٍف جائٍر وظالم، 
محاولين بذلك كسر إرادة الشعب الكردي 
المشروعة  طموحاته  على  والقضاء 
ورغبته في االنعتاق من العبودية واألسر 

والتطلع نحو الحياة الحرة الكريمة.
وخالل احتدام المعارك عل كوبانى كان 
القاتل  والتنمية  الالعدالة  حزب  رئيس 
الباسلة،  المدينة  بسقوط  يحلم  اردوغان 
لحظة  بين  ستسقط  أنها  بانتشاٍء  ويقول 
ساقطة  كوبانى  فرحاً  ويهتف  وأخرى, 
بعد لحظات، ولكن قوات الحماية الكردية 
بالمرصاد  لهم  كانتا   )ypj( و   )ypg(
في  الدماء  سفاكي  هجمات  وأفشلتا 
ملحمٍة رائعٍة مسجلين آياًت من التضحية 
العالم،  في  نظيرها  قل  والفداء  والبطولة 
المعارك  إحدى  كوبانى  معركة  وكانت 
الحاسمة في التاريخ الكردي واإلنساني، 
وستالينغراد...  فو،  بيان  ديان  كمعركة 
فكان القتال يجري من حيٍ إلى حي، ومن 
بيت،  إلى  بيٍت  ومن  شارع،  إلى  شارعٍ 

العالم  وقف  رائع  اسطوريٍ  صموٍد  في 
وحدات  تمكنت  أن  إلى  مندهشاً،  أمامه 
الحماية الكردية في النهاية من دحر قوى 
شعٍب  إرادةُ  لتنتصر  والظالم،  اإلرهاب 
جسوٍر على أعتى قوة إرهابية في العالم, 
الحروب  مجرمي  من  يُسانِدُها  ومن 
اردوغان  أمثال  من  الدماء  وسفاحي 
فئة  وهم  المتأسلمة,  العسكرية  وشلته 
يخادعون باسم هللا ورسوله وما يخدعون 
دماء  وبفضل  إثرها  وعلى  أنفسهم،  إال 
قوات  ومقاومات  األبرار  الشهداء 
ورائها  ومن  األبطال،  الكردية  الحماية 
الشعب الكردي الشجاع الذي أظهر ثباته 
وشجاعته في ساحات المعارك ليس اليوم 
فحسب، بل طيلة عهود التاريخ المديدة، 
وقاربوا  النضال  من  قفزاًت  الكرد  حقق 
الحياة  في  المنشود  حلمهم  تحقيق  من 

الحرة والندّية.
ومن المناسب هنا أن نشير إلى أن أبطال 
الكرد العظماء ال زالوا يُسِجلوَن للتاريخِ 
وإعجاٍز  بصموٍد  األخرى  تلو  ملحمةً 
العظماء  للعادة! والرجال  بطوليٍ خارق 
كما يقول توماس كارليل:" اليزالون بعد 
موتهم ينابيَع نوٍر تتدفق، تضيء ظلمات 
الحياة، وتتدفق بالحكمة ومعاني الرجولة 
يتم  لن  نوٌر  فهم  والكبرياء.  والشرف 

اطفاؤه ولو كره الغاصبون". 
سوى  اليوم  الكرد  أمام  فليس  وهكذا 
التاريخية  المآثر  من  المزيد  تحقيق 
الليل  ينجلي  حتى  والنضال  والتالحم 
الكردي الطويل، وليحقق الكرد حضارة 
أيدي  على  الديموقراطية  العصرانية 
بأقسامها  الكردية  الحماية  قوات  أبطال 

وشركائها.
سوى  الكردّيِ  قدُر  يكن  لم  الدوام  وعلى 
اإلنكار  قوى  مع  مريٍر  صراعٍ  خوِض 
ال  حيث  المنطقة،  وشوفينية  واإلمحاء 
التضامن  اليوم سوى  الكرد  أمام  مناص 
ما  بعد  مواتية  الفرصة  حيث  والتكاتف، 
حدث في سورية، ليحققوا طموحاتهم في 
المكونات  مع  المشترك  والعيش  الحياة 
ككل،  المنطقة  وشعوب  أوالً  السورية 
المسارين  توافق  وفق  العمل  وعليهم 
المحلي والكوني، وأال يسمحوا ألحد أن 
كينونة  في  عميٍق  شرخٍ  إجراَء  يحاول 
بآفاقها  الكردية  المجتمعية  في  المعاني 
الطبيعية, والتي تحمل إرثاً تاريخياً بعيداً 
حيث  الرأسمالية،  الحداثة  تأثيرات  عن 
المجتمعية  الديموقراطية  العراقة  كانت 
الحضارة  منبع  ميزوبوتاميا  منطقة  في 
اآللهة  كانت  حينما  الطبيعية  اإلنسانية 
أنثى. وهكذا فأفئدتنا اليوم مشبعةٌ ويجب 
والتفاؤل،  باألمل  مشبعةً  تكون  أن 
وستستعيد المنطقة رونقها وألقها الطبيعي 
في ظالل العصرانية الديموقراطية وفكر 

القائد والفيلسوف أوجالن.

الثورية  الحركات  حالة  أن  خاّلق  منصف  كل  يُدرك 
وحراك الشعوب الثوري؛ تاريخياً ومعاصراً أنها  حالة 
تروم النهوض بأسباب ثالوث الحرية والكرامة والعدالة 
الديمقراطي،  المجتمع  تحقيق  إلى  مؤدية  االجتماعية؛ 
والحجز  التبعية  مركب  مع  الحاسم  النهائي  والقطع 
المجتمعي والفساد بكل أشكاله، وأنها ثمرة من ثمرات 
الثورة المعرفية وأزمنتها المتغيرة المتسارعة، وتتحرك 
ويرفض  رفض  ندي  حيوي  انتماء  وفق  الحالة  هذه 
التنظير  مفاهيم  وتتجاوز  الضيقة،  الفئوية  االنتماءات 
الحرة  الشعوب  إرادة  عن  وتعبر  التقليدية   السياسي 
المؤكدة ألولوية الحقوق والحريات، وأنها حالة اشتباك 
التي تتحاشى غير متوقعة  قصوى مع أنظمة االستبداد 
بدوره هشاشة االستبداد  يُظهر  الذي  مثل هذا االشتباك 
بالرغم من األقنعة المتعددة لها بأنياب الخوف لشعوبها؛ 
خالف  على  أنها  كما  األقنعة،  هذه  وراء  أسنان  دون 
وتعارض تام يجانب االرتهان على  أشكال المعارضات 
التي  الصدفة  معارضة  مصفوفات  أو  العتيقة  السياسية 
نفس  إنتاج  تعيد  منغلقة،  سياسية  أنساق  على  تستند 

الممارسات الرديئة للنظام/ األنظمة االستبدادية.
الدولة القومية سقطت بكل مفاهيمها وبكل من اِْستَْجالها 
الهائل  الدعم  بالرغم من  لقد سقطت  واستجلّها وجلبها، 
ودساتير  الجغرافي  والتقسيم  بالخرائط  والمتمثل  لها 
الثقافي  السياسي  االقتصادي  الدعم  عابرة غريبة وبكل 
ال  مخلوق غريب  بأنه  أخيراً  ويظهر  الريع،  قيم  وبكل 
ينتمي إلى هذه التربة .. إلى الشرق واألوسط منه بشكل 
االستبدادية  األنظمة  أظهرت  وقد  ال  كيف  مخصوص، 
مشاركة مع المعارضة العتيقة التي ال تختلف عنها، بأن 
تخرج أسوأ ما لديها من عنف وطائفية وتدخالت أجنبية، 
قصد تشكيل ساتر الصد الممانع للتغيير، وتشويه اإلرادة 
يزل  ولم  وكان  الديمقراطي،  الحراك  وتشويه  الشعبية، 
ونخبها  واالستبدادية  التسلطية  العربية  الدولة  مشروع 
السياسية والثقافية، هو الحفاظ على السلطة باسم أوهام 
الممانعة،  وأباطيل  االستثناء،  وأضاليل  االستقرار، 
إمكانية  امام  عائقا  بالماضي  المرضي  االرتباط  وشكل 
يرحل  غريب  كل  وألن  المنشود.  الديمقراطي  التحول 
في  القومية  بالدولة  المسمى  الغريب  المخلوق  وهذا 
طريقه إلى الرحيل إْن لم نقل إلى الزوال، ويحل محلها 
والتنمية  واألمن  االستقرار  بالسهل-  ليس  األمر  هذا   –
وهي بدورها عناوين األمة الديمقراطية في فيدرالياتها 
الديمقراطية، واألخيرة ليست مستجدة وليست بالطارئة 
فاصلة  محطات  في  شكلت  التي  األساسية  القديمة  إنما 
الحضارة  ومتانة  الشعوب  هذه  نهوض  تاريخية 
الديمقراطية التي أنتجتها، والذي حدث بمنتهى الواقعية 
بتسلطها  وغيّبت  ثقله  بكل  َجثَم  الطارئ  الغريب  أن 
أدوارها وحقيقتها. ويبدو الحل في الشرق األوسط برمته 
التاريخي  الجذر  إلى  بالعودة  المتمثل  حاالته  أبهى  في 
والمعرفي ألصل شرقنا في فيدرالياته الديمقراطية. لقد 
الجغرافي  كالعمق  بمجملها  النظريات  طوارئ  فشلت 
والعمق الديني والعمق القومي والعمق المذهبي والعمق 
األيديولوجي المرتبط بإنتاج جديد مستتر لهذه األعماق، 
للمسألة  الديمقراطي  بالعمق  متمثل  السوري  الحل  وأن 
السورية التي تشكلها تاريخانية مكوناتها القومية والدينية 
بمثل  والقبول  وجماعات،  أفراداً  وغيرها  واالجتماعية 
بإرادتها  مصيرها  بتقرير  حقها  قبول  يعني  الفهم  هذا 

الحرة دون وصاية أو استعالء أو ما شابه.

العمق الديمقراطي في التاريخ
الدولة ظاهرة اجتماعية سياسية أنتجتها حركية المجتمع 
السياسي  بالتمثيل  متعلقة  محددة  أدواراً  تؤدي  كي 
واإلشراف على استتباب األمن وفق المشاركات القصوى 
للمجتمعية وتنفيذ مطالب التنمية والنمو وتحقيق االكتفاء 
قبلها  الذي  المجتمع  إرادة  وتنفيذ  االقتصادي  الذاتي 
كممثل له في حمايته من حرب أو خطر ما، هذا المفهوم 
كان  وإذا  كثيرة،  طوارئ  جوهره  على  طرأ  األساسي 
بمكان ما من وجود سلطة أو تسلط فكان تسلط الشعب 
وسلطته على الدولة وليس العكس أي السرقة التي تمت 
السنين من تحويرها مستقرة مقتصرة على  عبر مئات 
الوطنية  إلحاق  من  وبالرغم  الدولة،  في  السلطة  زمر 
أنها حاصرت كل  إاّل  الشرق؛  في مجتمعات  لها حديثاً 
إيحاء لها ومنعت أن يقترب منها كل إحياء، واستخدمت 
دواعيها  كانت  بل  تاريخياً  شكلتها  التي  نفسها  الحجج 
النشوء مثل األمن واالستقرار والنمو )أمور مهمة  في 
في المجتمع الديمقراطي(، وحورتها إلى صفها بما في 
الطيّعة  والمؤسسات  السلطوي  والدستور  السلطة  ذلك 

دولة  ديمقراطي  مجتمع  ينتج  أن  بدل  وفي سوريا  لها، 
السورية  الدولة  أنتجت  تماماً؛  العكس  كان  ديمقراطية؛ 
الدولة  نظام  وتحول  محتجزة،  مطواعة  مجتمعات 
إلى منشار قّسمت وفتّت أجزائه فوق  العربية  السورية 
التقسيم الذي يعانيه، واألساس المغيّب في ذلك أي العمق 
الديمقراطي يبدو اليوم في حالة يستوجب أن يكون وأن 
النظام  وإعالن  الديمقراطية،  الفيدرالية  ِحلّة  في  يظهر 
بمثابة  سوريا  شمال  آفا-  لروج  الديمقراطي  االتحادي 

عودة إلى التاريخ من أوسع أبوابه. 
 العمق الديمقراطي في المعاصر

ثمة توافٌُق ضمنيٌّ بين كافِة المكونات المجتمعية السوريّة 
هذه  تصييُر  هو  هنا،  يَنقُص  ما  سوريا.  دمقرطِة  بشأِن 
الرغبِة الضمنيِة والتاريخيِة إرادةً حيةً ومكشوفة. والعمق 
الديمقراطي المعاصر وبكل آلياته ودواعيه وأهدافه هو 
إّن  عنه.  الجوهريُّ  والتعبيُر  وحقيقتُه،  الواقعِ  هذا  يَقيُن 
آفا- شمال سوريا،  لروج  الديمقراطي  االتحاد  مشروع 
الديمقراطّيِ  الدستوِر  بماهية  المعنّي  اإلطار  يرسم 
الالزم لتلبية َمطلَب الدمقرطة التاريخية والمعاصرة من 
على  الديمقراطية  سوريا  جمهورية  تأسيس  إعادة  أجل 
تصورات مدنية وآليات تنظيمية جديدة واألسئلة الخاصة 
بتاريخية وجودها كفكرة، والدالالت التي اكتستها عبر 
صيرورتها  جعلت  التي  والشروط  تطورها،  حقب 
مفهوما مركزيا وأنه هو الدستوُر الُمعَدُّ بتوافٍق مجتمعّيٍ 
والجماعاِت  الديمقراطّيِ  المواطِن  بحمايِة  أساساً  يعمُل 
قضايا  وكلها  االستبدادي،  النظام  وجِه  في  الديمقراطيِة 
فهم  في  والعملية  العلمية  الناحيتين  من  األهمية  بالغة 
مركزيته  وإدراك  للدستور  الديمقراطي  العمق  معنى 
نظام  أي  والحكم في  اإلدارة  أجل خلق ال مركزية  من 
سياسي سوري مستقبلي الذي ال يستندُ إلى لغة أو أثنية 
أو طبقة معينة، وال يرتكُز إلى سلطوية الدولة، بل هو 
متعددُ اللغات ومتنوُع األثنيات، وال يتيُح المجال للتمايز 
والمتساوين.  األحراِر  األفراد  على  يعتمد  بل  الطبقي، 
المجتمع  ببراديغما  أساساً  يعمل  الديمقراطي  فالمجتمع 
المرن المتألف من الهويات الثقافية المنفتحة األطراف، 
وهذا ما تؤكد الفيدرالية الديمقراطية كمرآة نوعية لحقيقة 

التنوع والتعدد في المجتمع السوري.

العمق الديمقراطي في المستقبل
مجموعة من الحقائق يجب أن يدركها كل  من له عالقة 
سوريا،  في  المركزي  النظام  موت  السوري؛  بالشأن 
الالمركزية ال يمكن أن تكون على أنها تجميل للمركزية 
في  موجودة  اإلدارية  الالمركزية  لها،  تحديث  أو 
في  االستبدادي  النظام  ومنه  االستبدادية  األنظمة  أعتى 
البعض، وأن  سوريا وليست حل سحري كما يتصوره 
الالمركزية الديمقراطية هي نفسها الالمركزية السياسية 
مخرجاً  الديمقراطية  االتحادية  وضع  تحتمل  والتي 
أخالقياً إنساني اقتصادياً إنساني سياسياً إنساني اجتماعي 
إنساني وأنسيّاً إنساني، وأن الفيدرالية الديمقراطية على 
ملموس  سوري  حل  القومية  وليست  المكونات  أساس 
وإشكاليات  تحتويه من قضايا  ما  بكل  لدمقرطة سوريا 
وفي مقدمتها قضية الشعب الكردي في سوريا ومسائل 
االتحادية  وأن  المصير،  ووحدة  المشترك  العيش 
)الفيدرالية( ليس بالتقسيم وال يمكن تقليل شأنها من أمثلة 
مستجدة أو قديمة كان السبب في حالة التقسيم ممارسات 
المركز وتبعيته وفساده باإلضافة إلى كتلة الضد النابذة 

ألي وحدة وفي جميع المواقع والجهات.
الجغرافية  وكتل  واألمصار  األقطار  كافة  كما  سوريا 
الحديثة في اتفاقية سايكس بيكو لم تمر حتى هذه اللحظة 
بحالة المجتمع السياسي األخالقي بسبب تسلط المذهبية 
أْفُخخٍ  خالل  من  محصنة  نفسها  وجدت  التي  السياسية 
التنميط  وفخ  المركزية  وفخ  النمطية  األمم  فخ  صنعتها 
الحالة  كانت هذه عوائق معرفية في تطويق  السياسي؛ 
الظهور،  من  ومنعها  –أيضاً-  السورية  السياسية 
ومشروع الفيدرالية الديمقراطية لروج آفا- شمال سوريا 
الثالثة؛  األفخخ  وفك  السياسي  المجتمع  استنبات  يعتبر 
وحل  النمطية،  األمم  من  بدالً  الديمقراطية  األمة  حل 
النظام  من  بدالً  )الفيدرالية(  الديمقراطية  الالمركزية 
نظام أخالقي  إلى حالة  االستبدادي واالنتقال  المركزي 

سياسي إيكولوجي بدالً من التنميط االستبدادي.
في  للمجتمعية  الديمقراطي  للعمق  متبوع  وغيره  هذا 
القسر؛  وليس  النشوء  التطويع؛  وليس  التكوين  حقائق 

االستمرار وليس النكوص، النهوض وليس التقوقع.
 

العمق 
الديمقراطي ... 
الفيدرالية أوالً

...منعطفاٌت حاسمةٌ في التاريخ الكردي
من كاوا الحداد.. إلى كاوا العصر.. إلى كوبانى 

خالص مسور


