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الوضع في سوريا مرتبط بما يحدث من 
األوضاع  تلك  وترتبط  عالمية  أوضاع 
والمشهد  في سوريا،  يحدث  بما  بدورها 
السوري حتى اللحظة هو قاتم أسود بسبب 
النظام والمعارضة التي تشبهه. بعيداً عن 
ذلك فإن الخط الثالث والنهج الديمقراطي 
لألزمة  األول  اليوم  منذ  أسسه  الذي 
السورية وطرحه للحلول الذي ال تصلح 
فقط في سوريا وإنما على عموم الشرق 
الثقافية  األصعدة  جميع  وعلى  األوسط 
والسياسية واالجتماعية، ومن المتعارف 
عليه بل من المتوقع أن األشكال النمطية 
المتعلقة بالنظام االستبدادي والمعارضة 
الثالث  النهج  تعادي  سوف  االستبدادية 
جنيف  مفاوضات  من  استبعاده  تم  الذي 
الثالثة ألنهما مع األنظمة التي تدعمهما ال 
يريدون حال لألزمة السورية بل ابعادنا 
وتقسيم  السورية  لألزمة  تعميق  بمثابة 
اعالن  جاء  وقد  وتفتيتها،  بل  لسوريا 
النظام الفيدرالي بمثابة الخطوة التاريخية 
الذي نعتبرها حال لكل سوريا وتمثل إرادة 
المجتمع وتطلعات جميع مكوناته وبمثابة 
الشعوب  ارادة  يمثل  اجتماعيا  نظاما 
وتستند  المشترك  العيش  قاعدة  وتؤكد 
والجماعات  األفراد  حقوق  ُشرعة  على 
تؤكد  التي  المتحدة  األمم  قبل  المقرة من 
بناء نظاماً اجتماعي ديمقراطي، ويحرص 
المتأسس  النظام  عالقة  على  المجتمعين 
منه،  جزء  باعتباره  السوري  العمق  مع 
وفي الوقت نفسه على مبدأ السالم وأخوة 
الشعوب مع الشعوب المجاورة وتطوير 
الشعوب  لكل  يمكن  كما  ذلك.   يخدم  ما 
النظام  في ظل  تعيش  التي  والمجتمعات 
سوريا  شمال   – آفا  روج  في  االتحادي 
واقتصادية  سياسية  عالقات  تطور  أن 
واجتماعية وثقافية وشراكات ديمقراطية 
او يشترك معها في  مع من تراه مناسبا 
المعتقد والثقافة من الشعوب والمجتمعات 
المستوى االقليمي والدولي شرط  وعلى 
اهداف  مع  العالقة  هذه  تتعارض  ال  ان 
ومصالح الفدرالية الديمقراطية السورية، 
من  تحريرها  يتم  التي  للمناطق  ويحق 
التنظيمات اإلرهابية أن تكون جزء من 
آفا-  لروج  الديمقراطي  االتحادي  النظام 
هدف  وأن  توافقي،  بشكل  سوريا  شمال 
النظام االتحادي الديمقراطي في روج آفا 
االقليمي  المستوى  – شمال سوريا على 
هو تحقيق االتحاد الديمقراطي في الشرق 
االوسط. وتطوير االتحاد الديمقراطي بين 
كل الشعوب التي تعيش في الشرق االوسط 
السياسية واالقتصادية  المجاالت  في كل 
الحدود  وبتجاوز  والثقافية واالجتماعية، 
العيش  تحقيق  يُستطاع  للدولة  القومية 
النظام  في سالم واخوة وأمان. مثل هذا 
األنظمة  يقلق  الديمقراطي  الفيدرالي 
والذهنيات المستبدة، واألخيرة رغم تهافتها 
المطلق بدت رفض كلي لمثل هذا الحل. 
ونالحظ بأن الجهة األكثر عداوة إلرادة 
روج آفا هي نظام آ كا با االستبدادي وجميع 
أحزاب القومية البدائية التي تحاول شرعنة 
هجوم ومجازر جيش آكا با وجميع الفظائع 
في باكوري كردستان، وهي نفسها التي 
تحاول أن تضع حزبنا في قائمة اإلرهاب 
باإلضافة إلى الحصار االقتصادي الذي 
يقومون به من أجل خنق الشعب وتجويعه 
في  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  ووضع 
خانة أنها السبب، وهذا نفسه أسلوب يعتمده 
النظام التركي ضد الشعب الكردي وضد 
حركة الحرية الكردستانية وقائد الشعب 
الكردستاني عبدهللا أوجالن الذي فرضت 
ما  فترة وهذا  تامة منذ  عليه حالة عزلة 
التي  والهزيمة  االنكسار  بأن حالة  يفسر 
ُمنَي بها النظام التركي وجميع أدواته في 

أحزاب القومية البدائية. 

أيبش :ال المعارضة وال النظام  
لديهما مشروٌع الحل الديمقراطي 

الـPYD  يفتتح مكتباً للحزب في منطقة 

تل كوجر
تم افتتاح مكتب لحزب االتحاد الديمقراطي 
في منطقة تل كوجر حيث شارك في االفتتاح 
كل مكونات مدينة تل كوجر من عرب وكرد 
عن  الجميع  َعبََّر  حيث  وأرمن,  والسريان 
سعادته وفرحته بافتتاح المكتب, وعن معرض 
لقائنا مع أعضاء الحزب في تل كوجر وعن 
أهمية دورها تحدث لنا السيد لوند صالح شويش 
عضو مكتب الحزب في المنطقة حيث قال:" 
أن عملنا مسبقاً وبجهد كبير على خلق أرضيٍة 
مناسبٍة لنجعل الحزب كمؤسسة عمٍل مستمر 
وينظم شؤون أهل المنطقة, حيث شارك في 
افتتاحها كل المكونات التي تعيش في روج آفا, 
حيث كانت هناك روٌح عاليةٌ في المشاركة, 
وأضاف شويش أيضاً أن متطلبات المرحلة 
تتطلب منا جميعاً تكوين رأيٍ موحٍد في المنطقة 
من أجل الحفاظ على التعايش السلمي, حيث أن 
العمق التاريخي الذي يجمع بين الكرد والعرب 

في تل كوجر تعود إلى مئات السنين, كإخوةٍ 
قاسموا رغيف خبزهم في السراء والضراء, 
لذلك كان هدفنا أن نجمع كل مكونات روج آفا 
ضمن هذه المنطقة التي تجمعهم روح التسامح, 
ونرى كل هذه األشياء ضمن أهداف حزبنا, 
والعيش  العالقات  أن  حديثه  شويش  وتابع 

المشترك التي تسود مدينة تل كوجر بين كل 
الطوائف العرقية والدينية يجعل منَّا أن نعمل 
من المدينة نموذجاً للتعايش السلمي, حيث أن 
العشائر التي تعيش في المنطقة دوماً كان هدفهم 
األخرى... بالمكونات  الضرر  عن  االبتعاد 
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تركت نظم الحكم آثاراً عميقةً في نفوس محكوميها على مر العصور, فمنذ 
التي   األوقات  في  البدائية  الحكم  نظم  بأن  رأينا  المجتمعات  نشوء  بدايات 
كان اإلنسان يعيش في قبائَل وتجمعاَت إنما يعتمد على التشاركية في اتخاذ 
هذه  وتطورت  الحماية,  أو  العيش  سبيل  في  أغلبها  كانت  التي  القرارات 
األساليب التي تحكم الشعوب واألقوام وتنوعت أساليب الحكم حتى الوصول 
إلى العصور الحديثة, ولكن بقيت هذه الشعوب تعاني تسلط الحكام عليها.

ولتسليط الضوء على األنظمة التي حكمت روج آفا وسوريا أجرينا حواراً 
مع عضو منسقية حزب االتحاد الديمقراطيPYD في مقاطعة الجزيرة .

لعل من أبرز هذه النظم التي حكمت سوريا وروج آفا وأطولها هو النظام 
إقصاء  سياسة  يتبع  وكان  وشوفيني,  قومٌي  نظاٌم  بأنه  تميز  الذي  البعثي, 
القوميات في سوريا وصهرها في البوتقة العروبية القومية, وذلك باستخدام 
أساليب في المدارس والجامعات الحكومية والتي تعتمد على وحدة الشعار 

واللغة الواحدة والعلم الواحد.
 ومن خالل تشريع القوانين االستثنائية وكانت أغلب هذه القوانين والمراسيم 
بحق الكرد التي جردته من جميع حقوقه متمثلةً بحق المواطنة, واستمر هذا 
الوضع الذي خلق وضعاً مأساوياً في المنطقة ونتيجةً لهذه السياسات التعسفية 
الشوفينية قد هجر معظم أبناء شعبنا من مناطقهم إلى الداخل السوري, والتي 

كانت تهدف إلى تفريغ المنطقة من أصحابها الحقيقيين
كلُّ هذِه الفوضى َخلَقَْت في سوريا وروج آفا أجواًء تمخضت عنها ثورةً 
وانتفاضةً شعبيةً ضد هذا النظام االستبدادي, وكان للشعب الكردي دوراً هاماً 
في هذه الثورة وخاصةً بعد ثورة التاسع عشر من تموز, حيث استطاع أبناء 
شعبنا الكردي حماية مناطقهم وبناء إداراته بنفسه وكان لحزبنا حزب االتحاد 
الديمقراطيPYD  الدور البارز في هذه اإلدارة والحفاظ على المؤسسات 
آفا،  روج  مناطق  إلدارة  مجتمعية  مؤسسات  وبناء  آفا  روج  في  الخدمية 
وفي هذه المرحلة تم اإلعالن عن اإلدارة الذاتية الديمقراطية واإلعالن عن 
المقاطعات الثالث وبالتنسيق والمشاركة مع جميع أطياف المنطقة من كرد 

وعرب وآشور وسريان وبقية مكونات المنطقة.
نِتاُج  الساعة, بل هو  الديمقراطي ليس وليد  الفدرالي  إن مشروع االتحاد 

مقاومٍة وتضحياٍت من أبناء شعبنا لمدة خمس سنوات,
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محمد  مع  الديمقراطي  االتحاد  اجرته صحيفة  الذي  اللقاء  خالل  من 
أيبش اإلداري في حزب االتحاد الديمقراطي في دمشق تم التعرف على 
الوضع التنظيمي للحزب، عالقات الحزب مع األحزاب األخرى، كما 
تم مناقشة عدة أمور أخرى منها موضوع المشروع التأسيسي إلعالن 
فيه، والموقف  الشعب  آفا – شمال سوريا ورأي  الفيدرالية في روج 
من القصف الهمجي البربري لحي الشيخ مقصود, ومن بعض اآلراء 
والمواقف الدولية حول موضوع المشروع التأسيسي إلعالن الفيدرالية 
في روج آفا – شمال سوريا حيث قال:" ليس باألمر السهل الحديث عن 
وضعِ حزٍب سياسيٍ أُْعِلَن عنه في مرحلٍة دقيقٍة وخطيرة نتيجةَ المؤامرة 
الدولية التي استهدفت قضية شعبنا في شخص القائد اوجالن, فلم تكن 
الغاية من اإلعالن عن حزب االتحاد الديمقراطي PYD في 20ايلول 
عام 2003هواضافةُ رقٍم جديٍد إلى قائمة األحزاب السياسية الكردية, 
بل كانت المرحلة تتطلب ذلك بغية الحفاظ على الكدح والنضال الذي 

خاضه القائد آبو.
مرحلةٌ كانت تعاني منها ساحة روج آفا من فراغٍ سياسيٍ بالرغم من 
وجود العديد من األحزاب الكردية, ولكن معظمها تُعاني من مشاكَل 
داخلية, فأنا أعتبر اإلعالن عن الحزب بمثابِة ثورةٍ نظراً لما كان عليه 

الحال في المرحلة.
 ما أن لبس اإلعالن عنه ظهر هناَك مفاهيٌم تصفويةٌ لضرب الحركة 
من الداخل وكان جزءاً من المؤامرة, ولكن بفضل الرفاق الذين ناضلوا 
كجنوٍد مجهولين تم تعريةُ تلك الزمرة الخائنة وزرع الثقة داخل الجماهير 
المرتبط بالقائد آبو, ولكن تعرض الحزب لضربة قوية أثر استشهاد الرفيقة 
شيالن كوباني ورفاقها األربعة) فؤاد - زكريا- جميل – جوان( وذلك 
االستخبارات  أجهزة  لبعض  يدٌ  هناَك  كانت   2003/11/29 بتاريخ 

االقليمية ومن ضمنها االستخبارات السورية.
 لم تنفك هذه األزمة بعد ولم يمضي على والدة الحزب سوى أقل من 
ستة أشهر وبدأت أحداث ملعب قامشلو, ولم تكن مجرد حادثٍة عابرةٍ 
بل كانت مدروسةٌ وُمخطٌط لها من عناصر البعث الشوفينيين, ونتيجة 
ممارسات النظام الغير مسؤولة تحولت إلى انتفاضٍة امتدت إلى بقية 
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سعيد: الفيدرالية الديمقراطية نقلة نوعية 
 نحو دمقرطة سوريا

خضرو: القصف المدفعي التركي  بمثابة عداٍء للشعب و تغيير ديموغرافيٍ 
للمناطق

مع  الديمقراطي  االتحاد  لصحيفة  لقاٍء  في 
مناطق  إدارة  لمجلس  المشتركة  الرئيسة 
الشهباء وعضو الهيئة السياسية في مجلس 
حول  خضرو,  جهان  الديمقراطية  سوريا 
القصف  ظل  في  الشهباء  مناطق  أوضاع 
المدفعي الذي تتعرض له هذه المناطق على 

يد تركيا. 
هذا وقد قالت خضرو في بداية حديثها:" أن 
مناطق الشهباء ومنذ بداية األزمة السورية 
عانت الكثير من الهجمات وويالت الحرب 
على يد المنظمات اإلرهابية، وكانت المرأة 
من أكثر فئات المجتمع التي مورس بحقها 
الوحشية واالضطهاد, بخصوصيةً بعد دخول 
جبهة النصرة وداعش إلى هذه المناطق حيث 
عاثت فيها الخراب والدمار, وحرمت المرأة 
حقوقها  أبسط  من  االجتياح  هذه  إثر  على 

وتدخلوا أدق تفاصيل حياتها".
مجلس  في  "نحن  بقولها:  خضرو  وتابعت 
إدارة الشهباء نحارب الذهنية التي زرعتها 

المنظمات اإلرهابية حيث جعلت من المرأة 
حقوقها  تستعيد  أن  نريدها  وبدورنا  عبدةً, 
وتلعب  الحياة  مجاالت  جميع  في  وتشارك 

دورها المعهود ضمن المجتمع".
وأضافت خضرو في مستهل حديثها أنه في 
الفترة األخيرة قصفت المدفعية الثقيلة التابعة 
فألحقت  الشهباء,  مناطق  التركية  للحكومة 
ضرراً كبيراً على المدنيين كي تمنع قوات 
سوريا الديمقراطية من تحرير ريف كانتون 
عفرين وإعزاز, بل لتستولي هي على منطقة 

إعزاز االستراتيجية".
وأكدت خضرو أن استراتيجية إعزاز متأتية 
لدعم  لتركيا  المتبقي  الوحيد  المنفذ  أنها  من 
لوجستياً  وتمويلها  اإلرهابية  المجموعات 
وعسكرياً, على أن تدفق عبرها مقاتلي هذه 
وعفرين  حلب  مناطق  على  المجموعات 
وبالتالي تتدخل تركيا في سوريا وروج آفا.

تغيير  تحاول  تركيا  أن  خضرو  وأشارت 
ديموغرافية مناطق الشهباء واستبدال سكانها 

بسكان مستقدمين من مناطق أخرى كتركيا 
المجموعات  لهذه  المساندة  لتقديم  وغيرها, 
اإلرهابية للقضاء على الشعب السوري في 
مناطق الشهباء والنيل من تنوعه المتناسق. 
وأفادت خضرو بأن تركيا تدّعي أن التركمان 
فقط سكان الشهباء لذلك ترى من حقها التدخل 
في الشهباء وإخضاعها لسيطرتها, أما نحن 
بدورنا نؤكد أن الغالبية العظمى من سكان 
للتركمان  بينما  والعرب  الكرد  هم  الشهباء 
المكون  من  قليلةٌ  ونسبة  بها  بأس  ال  نسبة 
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HEVPEYMANA CIVAKÎ
 TÊ ÇÊKIRIN

Henîfe Hisên got ku di pêngava yekemîn a amade-
kirina hevpaymana civakî de nêrînên hemû aliyan 
digirin û piştî wergirtina nêrînan jî dê reşnivîsa 
Federaliya Demokratîk çêbikin
Komîteya Hevpeymana Civakî ya Deste-
ya Rêxistinî ya Meclisa Damezirîner a Perga-
la Federaliya Demokratîk a Rojava- Bakurê 
Sûriyeyê, xebatên pêvajoya yekemîn a amade-
kirina hevpeymanê didomînin û amadekariyên 
destpêkirina pêvajoya  duyemîn dikin.
Komîteyê, di çarçoveya van xebatan de 3 
hevdîtinên cuda bi TEV-DEM’ê, Hevbendi-
ya Niştîmanî ya Kurdî û Kombûna Demokrat û 
Çepên Kurd li Sûriyeyê re pêk anîn û her wiha 
dê di meha nîsanê de derbasî pêvajoya duyemîn a 
xebatên xwe bibin. Der barê rojevên van civînan 
û encamên wan de rêvebera komîteyê Henîfa 
Hisên axivî û diyar kir ku di van civînan de nêrîn 
û pêşniyarên van derdoran ên der barê şeklê Fe-
deraliya Demokratîk de hatin wergirtin. Hisên da 
zanîn ku van her sê hêzên siyasî jî pêşniyarên xwe 
bi rêya hin pêşnûmebelgeyan pêşkêşî komîteyê 
kirin.
 PÊVAJOYA DUYEMÎN
Henîfa Hisên da zanîn ku piştî bidawîbûna civînên 
bi partî, ... berdewami .2 

Komîteya Mafên Demokratîk û Rêxistina 
Mafên Mirovan bi hevkariya TEV-DEM’ê, 
ji bo pênasekirina Federaliya Demokratîk 
li Salona Zozan a taxa Xerbî ya Qamişlo, 
semînerek lidar xist.
Semîner ji aliyê Endamê Komîteya 
Dîplomasî ya TEV-DEM’ê Ebdullselam 
Ehemed û Endama Rêveberiya Rêxistina 
Mafê Mirovan Evîn Cûma ve hat dayîn. 
Ehemed diyar kir ku dewlet bi rêya dez-
geh û felsefeya xwe ya yekalî, civak û 
pêkhateyên civakê paşguh dikirin û wiha 
axivî: “Lê Rêveberiya Xweser,  mafê hemû 
pêkhateyên civakê li gorî taybetmendiyên 
xwe diparêze. Rêveberiyên Xweser û Fe-
deraliya Demokratîk, îradeya civakê weke 
rêgeza avakirina civaka demokratîk a azad 
dihesibîne.”
Evîn Cûma jî bilêv kir ku Federaliya 
Demokratîk hevpeymana di navbera tevahî 
pêkhateyên civakê li ser sazkirina hev-
peymanek civakî ku mafê wan hemuyan 
biparêze. ANHA

MAFÊN 
HEMÛ 
GELAN 

DIPARÊZIN

Li rojavayê Kurdistanê piştî ku 
Pergala Federaliya Demokratîk 
a Rojava-Bakurê Sûriyeyê hat 
îlankirin, di rojeva gel de cihekî 
germ girt û li ser mijarê lêkolîn 
û gotûbêjên girîng tên meşandin. 
Der barê mijarê de rojnamegera 
Ragihandina Yekbûna Niştîmaniya 
Sûriyeya Demokratîk Nesrîn Yusuf 
a Kantona Efrînê diyar kir ku Fe-
deraliya Demokratîk mafê hemû 
pêkhateyan diparêze. Yusuf qala 
şoreşa 5 salan a li Sûriyeyê dest pê 
kiriye kir û wiha dom kir: “Ji ber 
şer û pevçûnên giran, gel bedelên 
giran da. Di nav şert û mercên şer 
de gel hînî xweparastinê bû û êdî 
tevahî pêkhate ji bo yekitiyê rêyên 
çareseriyê digerin. Îlankirina Per-

gala Federala Demokratîk a 
Rojava-Bakurê Sûriyeyê jî nîşan 
dide ku hemû pêkhate bi hev re 
ber bi Sûriyeyeke demokratîk ve 
diçin û gavên herî girîng ber bi 
qonaxeke nû ve davêjin.”
Yusuf dijberiya hin hêzên li 
hember pergala federaliya 
demokratîk jî bi bîr xist û wiha pê 
de çû: “Ji ber berjiwendiyên xwe 
dijminatiya pergala gel dikin. 
Armanca dijberiyê parçekirina 
hêza gel e. Li gorî vê jî tevgerên 
xwe pêş dixin. Ji hêla din ve kesên 
ku dibêjin tenê Kurdan federalî 
îlan kiriye, bila çavên xwe baş 
vekin û bên li Rojava û bakurê 
Sûriyeyê cihên ku hatine rizgar-
kirin temaşe bikin. Dê rastiya ku 

hemû pêkhate bi hev re vê pergalê 
bi rêve dibin, bibînin.”
Yusuf federaliya demokratîk li 
gelê Sûriyeyê pîroz kir û got ku 
federalî mafê her pêkhateyekî bêyî 
cudakarî diparêze û mîsogeriya 
jiyana hevbeş û demokratîk e.” 
JINHA

FEDERALÎ JIYANA HEVBEŞ E

Serokomarê tirk Erdogan, ji bo 
ku tevli Civîna Bilind a Ewle-
kariya Nukleerê bibe duh çû 
paytexta DYA Washingtonê. 
Erdogan bi awayekî fermî ji 
aliyê tu rayedarên DYA’yî ve 
nehat pêşwazîkirin û li ber 
otela lê bimîne jî hat şerme-
zarkirin
Serokomarê tirk Recep Tayyîp 
Erdogan, ji bo ku tevli Civîna 
Bilind a Ewlekariya Nukleerê 

bibe duh çû paytexta DYA 
Washingtonê.
Li balafirgehê, ji rayedarên 
DYA’yî tu kesî Erdogan 
pêşwazî nekir.
Erdogan ji aliyê wezîrê xwe yê 
karên derve Mevlut Çavuşoglu 
û Sefîrê Bilind ê Tirkiyeyê yê 
li Washingtonê Serdar Kiliç ve 
hat pêşwazîkirin.
QATIL Û DIZEK
Her wiha li ber otela ku wê 

Erdogan lê bimîne jî çalakiye-
ke protestoyî hebû. Komê bi 
qîrîna dirûşmên “Dizek, kujer, 
dîktator” Erdogan protesto kir.
Di vê navberê de Qesra Spî 
ragihand ku Obama wê bi 
Erdogan re hevdîtineke fermî 
neke. Di daxuyaniya Qesra Spî 
de hat gotin ku her du şexs wê 
bi rengê inteact )li goşeyekê li 
ser piyan sohbetê bikin( û hev 
bibînin.
 FERMANA VEKIŞÎNÊ
Di vê navberê de, di dema ku 
Erdogan di rê de bû û diçû 
DYA’yê de, Pentagonê jî 
ferman da ku malbatên 770 
leşkerên wan ên li Încîrlîk û du 
baregehên din ên li Tirkiyeyê, 
ji Tirkiyeyê derkevin. ANF

ERDOGAN LI DYA’YÊ HAT 

ŞERMEZARKIRIN

 تحقيقات ص 5

عبدهللا أوجالن قائِدُ
َشعٍب وفيلسوَف العصر 

الواهم ال يصنع الحقائق.
.عن الوهم وعن الحقيقة

فكر ص 7

4’Ê NÎSANÊ ROJA 
VEJÎNA GELÊ KURD 

Û JINAN E

Şervanên Yekîneyên Parastina Jin )YPJ(’ê rojbûna 
Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan li hemû 
mirovahiyê û bi taybet jî li jinan pîroz kirin û gotin 
ku 4’ê Nîsanê roja vejîna gelê kurd û jinan e û dê bi 
ruhê têkoşîn û berxwedanê pêşwazî bikin
Bi wesîleya 4’ê Nîsanê roja rojbûna Rêberê Gelê 
Kurd Abdullah Ocalan şervanên Yekîneyên Paras-
tina Jin )YPJ( ên Kantona Kobanê nirxandin kir û 
rojbûna Rêberê Gelê Kurd li tevahî mirovahî û bi 
taybet jî li jinan pîroz kir. Şervanan diyar kirin ku 
ew 4’ê Nîsanê wekî zayîna nû ya gel û jinan bi nav 
dikin û bi vê coşê her sal 4’ê Nîsanê pêşwazî dikin.
Şervana YPJ’ê Rûken Gever anî ziman ku di şoreşa 
Rojava de rola jinê mezin e û wiha domand: “Tevahiya 
cîhan bi vê yekê dizane. Yê ku ev yek afirand û hebûna 
jinan li hemû cîhanê ronî kir jî Rêber Apo ye. Em 
4’ê Nîsanê wekî zayîna nû ya gel û jinan binav dikin 
û bi vê coşê her sal 4’ê Nîsanê pêşwazî dikin. Jin ji 
hêla pergalê ve hatiye perçiqandin, kolekirin. Lê bi 
hebûna Rêber Apo re hêza me ya berxwedanê derket 
holê. Gelê kurd ji ber xwedî rêbertî û rêxistineke 
xurt nebû, her tim rastî qirkirin û komkujiyan dihat. 
Lê bi jidayîkbûna Rêber Apo re gelê kurd bû xwedî 
rêbereke bêmînak ku nasname, hebûn û têkoşîna 
kurdên azad bi pêş xist.”berdewami.... 2
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شمال  آفا-  لروج  الديمقراطي  الفيدرالي  االتحاد  شرح  بغية 
تمر  تل  مدينة  في  الديمقراطي  االتحاد  حزب  عقدَ  سوريا, 

اجتماعاً لعدٍد من أعضائه من الُمكون العربي.
ُعِقدَ  الذي  االجتماع  بالمدينة، وَحَضَر  الحزب  مركز  في 

عضو مجلس حزب االتحاد الديمقراطي عبد الرحمن حسين 
باإلضافة إلى عدٍد من أعضاء الحزب من الُمكون العربي.

تحدث عضو  ثم  ومن  دقيقةَ صمت،  بالوقوف  االجتماع  بدأ 
مجلس حزب االتحاد الديمقراطي عبد الرحمن حسين حول 
سوريا,  شمال  آفا-  لروج  الديمقراطي  الفيدرالي  االتحاد 
والهدف من إعالنه في الوقت الراهن وتأثيره الكبير على حل 

األزمة السورية.
بأنه يجب عليهم كحزب شرح هذا  وأشاَر حسين في حديثِه 
في  ليكونوا  المنطقة،  في  القاطنة  الُمكونات  لجميع  النظام 
النظام، وذلك من منظور فهمه وآلية  لهذا  الحقيقية  الصورة 
عمله, نظراً للحمالت الدعائية التي تقوم بها بعض األطراف 

وادعاءها بأن هذا النظام انفصالي ويدار من قبل طرف واحد.
ومن جهتهم عبَر األعضاء عن آراءهم حول االتحاد الفيدرالي 
الديمقراطي وناقشوا ُسبل البدء بحملٍة في قرى المنطقة لشرح 
على  بالتأكيد  االجتماع  األهالي.وانتهى  لجميع  النظام  هذا 
البدء بحملٍة لعقد اجتماعات لألهالي لشرح االتحاد الفيدرالي 

الديمقراطي ابتداًء من مطلع شهر نيسان.

في تل تمر: الـPYD  يشرح االتحاد الفيدرالي الديمقراطي ألعضائه

االتحاد  حزب  في  الدبلوماسية  العالقات  لجنة  من  وفدٌ  زاَر 
االتحاد  حزب  مكتب  الحسكة  بمدينة   PYD الديمقراطي 
السرياني, ضمن النشاطات التي يقوم بها الحزب من أجل رفع 
سوية العمل المشترك وال سيما في الوقت الراهن, وخاصة 

بعد إعالن النظام االتحادي في روج آفا ـ شمال سوريا.
السياسية  الساحة  على  المستجدات  آخر  مناقشة  وتم  هذا 
الفيدرالية  ضرورة  على  الطرفان  وأكد  جنيف3,  ومؤتمر 
دون وجوِد  يوم  بعد  يوماً  تتفاقم  التي  السورية  لألزمة  كحٍل 
أي بصيِص أمٍل بالحل, ألن المعارضة والنظام ليس لهم أيُّ 
مشروعٍ سياسيٍ للحل سوى العنف الذي دمر البالد من كافة 

النواحي االقتصادية واالجتماعية.
الحزبان  ينتهجها  التي  الواقعية  بالسياسة  الطرفان  أشاد  وقد 
ومذاهبها,  أعراقها  بكافة  المنطقة  شعوب  مصلحة  أجل  من 

الديمقراطية  األمة  نهج  وفق  األخوي  التعايش  مبدأ  واختيار 
ولبناِء مجتمعٍ ديمقراطيٍ حر. 

االتحاد الديمقراطي يزور االتحاد السرياني في الحسكة

َعقَدَ في السليمانية في قاعة منظمة CDO  كل من غريب حسو 
الديمقراطي PYD, وفتح هللا حسيني ممثل  ممثل حزب االتحاد 
الحزب اليساري الكردي في سوريا, وهوشنك درويش ممثل الحزب 
الديمقراطي الكردي السوري في إقليم كردستان مؤتمراً صحفياً 

عن إعالن فدرالية روج آفا- شمال سوريا.
المعارضة  من  ورفضها  الفدرالية  عن  الحديث  المؤتمر  وتناول 
والنظام, ودور الدول االقليمية وتأثيرها على قرارات المعارضة 

واإلئتالف.
كما تم االجابة عن أسئلة الصحفيين حيث تحدث غريب حسو ممثل 
PYD  مجيباً عن األسئلة بإن الفدرالية أتت نِتاَج نضاٍل وعمٍل دام 
خمس سنوات منذ بداية األزمة السورية وحتى اإلعالن عن الفدرالية, 

وإن رفض المعارضة والنظام لها إنما هي الذهنية 

القديمة الذي ورثها النظام لمعارضته, وأنه ليس خافياً على أحد 
أتفاق المعارضة والنظام على رفض الفدرالية في حين يختلفون 

على كل شيئ عداها.

أحزاب روج آفا يعقدون مؤتمراً صحفياً في باشور

كري  مدينة   PYD الـ  الديمقراطي  االتحاد  حزب  من  وفدٌ  زاَر 
الذاتية  لإلدارة  المشتركة  رئاسته  العبد  لحمدان  للمباركِة  سبي 
الديمقراطية في كري سبي, بدالً من منصور السلوم الذي أصبح 
الرئيس المشترك للمجلس التأسيسي للنظام االتحادي الديمقراطي. 
التغييرات الحاصلة في كري سبي  كما بدورهم هنئوا العديد من 
التغييرات  وهذه  واإلداري  والسياسي  التنظيمي  الصعيد  على 

جاءت كما يلي:
إدارية  محمود  جوليا  والعالقات،  التنظيم  لجنة  من  سليمان  قيس 
اسماعيل  الحزب،  مجلس  عضو  كوتيه  بوزان  خالد  الحزب, 
قواص إدارة لجنة التنظيم في الحزب، ادريس علي إداري لجنة 
العالقات، وناصر مسلم وشيرين محمود لجنة الشبيبة. وكل من  

مصطفى صالح, محمد شيخو, ادريس جان بك, سيد أحمد, محمد 
الذاتية  اإلدارة  في  جدد  كأعضاء  علي,  محمد  عبدالقادر  مسلم, 

الديمقراطية. 

وفد حزب االتحاد الديمقراطي الـPYD يبارك لـ حمدان العبد الرئاسة المشتركة لكري سبي

تحت شعار الفدرالية إرادة الشعوب, وإقصاء ممثلي روج آفا عن 
اجتماعات جنيف حتماً يؤدي إلى فشلها  تظاهر المئات من أهالي 

مدينة ديرك.
إلى  المدينة  بمركز  مروراً  الحرية  ساحة  من  التظاهرة  بدأت   
ساحة الشهداء, حيث تجمع األهالي حوالي الساحة, بدأت البرامج 
بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء وبعدها ألقى يوسف أبو 

جكر بيان حركة المجتمع الديمقراطي 
وبعدها كلمة مؤتمر ستار ألقتها كلستان  عثمان

حزب  كلمة  شنكالي  قاسم  األيزيدي   التأسيسي  المجلس  وكلمة 
أكدوا  الذين  ألقاها محمد سعيد سعيد   PYD الديمقراطي  االتحاد 
بأنهم غير معنيين بقرارات )جنيف 3 ( وذلك ألن الوفود المشاركة 

ال يمثلون  الشعب الكردي,  وأن الفدرالية االتحادية نابعةٌ من إرادة 
الشعب الذي ناضل منذ بدايات الثورة لنيل حريته والحفاظ على 

مكتسباته الوطنية. 

أهالي ديريك يتظاهرون تحت شعار الفيدرالية إرادة الشعوب وال إلقصاء الكرد من جنيف 3

في  الدبلوماسية  العالقات  لجنة  قامت   2016/4/1 بتاريخ 
مع  وبالتنسيق  عامودا-  إيالة  الديمقراطي-  االتحاد  حزب 
مسؤول خط الشهيد الزكين عزالدين زيري, بعقِد اجتماعٍ في 
الحزب  ناصر, حيث حضر االجتماع من جانب  قرية حاج 
كل من عزالدين زيري مسؤول الخط, وماهر شيخي مسؤول 
العالقات  لجنة  عضوة  نواف  مال  وميادة  العالقات,  لجنة 
مدينة  مسؤول  دقوري  وشيخموس  المرأة,  لجنة  ومسؤولة 
عامودا، هذا وحيث بدأ االجتماع بالوقوف دقيقة صمت على 
بتقييم  زيري  عزالدين  الرفيق  قام  وبعدها  الشهداء,  أرواح 
تحدث  ذلك  بعد  ثم  والمنطقة,  سوريا  في  السياسي  الوضع 
الديمقراطية  الفيدرالية  مشروع  عن  شيخي  ماهر  الرفيق 
روج  مكونات  لجميع  بالنسبة  المشروع  هذا  تطبيق  وأهمية 

آفا, وبأن هذا المشروع هو الحل األمثل لحل األزمة السورية.

لجنة العالقات الدبلوماسية في الـPYD  يعقد اجتماعاً في قرية حاج ناصر
اجتمع المئات من أهالي عامودا في تظاهرةٍ دعماً لفيدرالية 
روج آفا, وتنديداً بمؤتمر جنيف3, حيث تمت في التظاهرة 
بالخونة  المنددة  الشعارات  وترديد  الكردية  األعالم  رفع 
الوطني  للمجلس  التابعين  االئتالف  سقف  تحت  المنطوين 
الكردي ENKS , والمطالبة بمحاسبتهم ومنعهم من دخول 
مشروع  دعم  اجل  الدولي   المجتمع  طالبو  آفا,كما  روج 
في  المكونات  اجل جميع  األنسب من  الحل  الفيدرالية ألنها 
جانب  الى  بالوقوف  الدولي  المجتمع  طالبو  ;كما  روجأفا 
باكور كردستان ضد الهجمات التركية على الشعب األعزل 

ونددو بالمتاجرين بأسم الكرد في جنيف .

أهالي عامودا يتظاهرون دعماً للفيدرالية وتنديداً )بمؤتمر جنيف3 ( 

 PYD عقد عضو المجلس العام لحزب االتحاد الديمقراطي
حضره  حلب  بمدينة  األشرفية  حي  في  اجتماعاً  جيا  شيار 
للحزب حول آخر األوضاع السياسية  أكثر من 25 عضواً 

ومناقشة آلية التنظيم في مدينة حلب.
هذا وبدأ االجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء 
جيا  شيار  للحزب  العام  المجلس  عضو  تحدث  ثم  الحرية 
شارحاً في حديثه أهم مستجدات الوضع السياسي من إعالن 
سوريا،  وشمال  آفا  لروج  الديمقراطي  الفيدرالي  االتحاد 
وإقصاء الكرد من مفاوضات جنيف واعتبار وثيقة ديمستورا 
ال تعبر عن إرادة الشعب السوري تالياً تناقش الحضور حول 
آلية التنظيم السارية في حلب وكيف أن الهجمات على الحي 

الكردي شيخ مقصود في حلب لن تثبط من عزيمة الكرد في 
مواصلة نضالهم الساعي إلى التحرر.   

عضو المجلس العام للـPYD شيار جيا يعقد اجتماعاً بحي األشرفية

تنظيم المرأة في الـPYD يحتفل بميالد القائد أوجالن
احتفلت اإلداريات المشاركات في االجتماع المنعقد في الـ31/30 
عضو  االحتفالية  في  وتحدثت  رميالن،  بمدينة  المنصرم  آذار 
المجلس العام لحزب االتحاد الديمقراطي PYD زينب صاروخان 
عن أهمية هذا اليوم وكيف أنه بات اليوم التاريخي الذي يحتفل فيه 
عموم الشعب الكردستاني في األجزاء األربعة من كردستان، وأن 
وبداية منعطف  الكردية  للمرأة  الحرية  ميالد  نيسان هو  الـ4 من 
جديد لتحرر الشعب الكردي من ظلم أنظمة ديكتاتورية استبدادية 

حاولت صهر الكرد في بوتقة القومية.

أنه  على  للداللة  المناسبة  بهذه  األشجار  المحتفالت  زرعت  تالياً 
البدء  على  ويحثه  الحرة  الحياة  اإلنسان  في  يبعث  وفكره  فلسفته 

باالنفتاح على مرحلة جديدة غزيرة بالفكر الديمقراطي.

rêxistin û kesayetên serbixwe dê dest bi 
pêvajoya duyemîn a xebatên xwe bikin 
û ev tişt anîn ziman: “Dê ev pêvajoye 
di nîva meha nîsanê de dest pê bike. 
Di vê pêvajoyê de jî nêrîn û pêşniyarên 
hatin wergirtin dê werin nirxandin û 
reşnivîsa Hevpeymana Civakî were 
nivîsandin. Dê Hevpeymana Civakî bi 
alîkariya parêzer û hiqûqnasên herêmê 
bên nivîsandin.”
 BERSIVA DE MISTURA
Hat zanîn ku piştî amadekirina reşnivîsa 
Hevpeyamana Civakî, komîte dê 

Koma Tolhildan di roja duyemîn a 
Mîhrîcana Şanoyê de, şanoya “Kûçikê 
Axa” pêşkêş kir. Şano çîrokeke civakî 
ya di serdema feodaliyê de vedibêje. 
Lîstikên tên pêşkêşkirin ji aliyê gel ve jî 
rastî eleqeyeke mezin tên
2’yemîn Mîhrîcana Şanoya Kurdî li dika 
şano ya Navenda Mihemed Şêxo ya bajarê 
Qamişlo, didome. Heta niha rojane 2 şano 
yek di seat 14:00’an de û ya din saet di 
18:00’an de tên pêşkêşkirin.
Di roja duyemîn a mîhrîcanê de şanoya bi 
“Dîwar” hat pêşkêşkirin. Piştî wê koma 
Tolhildan a bajarê Heseke saet di 18:00’an 
de şanoya “Kûçikê axa” ya derhêner 
Mehemed Edwan hatin pêşkêşkirin. Bi 
sedan kes ji bajarên Qamişlo, Amûdê û 
Heseke li şanoyê temaşe kir.
Di şanoya ‘Kûçikê Axa’ de, pêvajoya 
feodalîzmê, civaka di bin bandora axeyan 
de, koletî û kesên ku koletiyê qebûl nakin 

û serî radikin, hatin vegotin.
Koma Tolhildan û derhênerê wê Edwan bi 
riya vê şanoyê xwest cudahiya di navbera 
kesên xwe difroşin û yên li hemberî zilmê 
û desthiladariyê li ber xwe didin derxînin 
holê.
Şano seatekê li ser dikê hat lîstin. 
Temaşevanan bi mereq û coş şano 
şopandin. Herî dawiyê bi çepikên germ 
şanoger silav kirin. Komîteya çavdêriya 
mîhrîcanê û derhênerê şanoyê li nêrînên 
temaşevanan ên derbarê şanoyê guhdar 
kirin. Temaşevanan tevgerîna hin 
lîstikvanan û dirêjbûna dema şanoyê 
rexne kirin. Li bermaberî wê pesna şano 
û lîstokvanên hat dayîn.
Ji dema destpêkirina mîhrîcanê ev cara 
yekeme ku temaşevan li kêleka Komîteya 
Çavdêriyê nêrînên xwe der barê lîstikek 
şanoyê de parve dikin. QAMIŞLO – 
ANHA

ŞANOYA ‘KÛÇIKÊ AXA’ 
LI SER DIKA MIHEMED 
ŞÊXO HAT PÊŞANDAN

إداريات تنظيم المرأة يعقدن اجتماعاً لمناقشة وضع تنظيم المرأة
الديمقراطي  االتحاد  حزب  في  المرأة  تنظيم  إداريات  اجتمعت 
PYD بمقاطعة الجزيرة بتاريخ الـ30 من شهر آذار المنصرم في 
األكاديمية السياسية للحزب في مدينة رميالن لمناقشة وضع تنظيم 
نشرهن  في  اإلداريات  طريق  تعترض  التي  والصعوبات  المرأة 
الثقافة التنظيمية وفكر األمة الديمقراطية الذي يتبناه الحزب، هذا 
التنظيمية  الفعاليات  تعيق سير  التي  المعوقات  مناقشة  إلى جانب 
وتحتم عليها عدم التطور والبقاء في إطار محدود، ومناقشة السبل 

التي من شأنها تطوير عمل تنظيم المرأة في الحزب  
هذا ودام االجتماع الذي عقده عضو المجلس العام لحزب االتحاد 
الجزيرة زينب حبش يومان ضم حوالي 30 إدارية في جميع مدن الديمقراطي PYD أمينة أوسي وعضو مجلس المرأة في مقاطعة 

ومناطق مقاطعة الجزيرة.

كركي  أبناء  من  المئات  المنصرم  آذار  من  الـ30  في  خرج 
لكي وجل آغا ورميالن في تظاهرةٍ منددةٍ باجتماعات جنيف،  
ثورة  ممثلي  "إقصاء  عليها:  كتب  التي  الالفتات  فيها  رفعوا 
روج آفا من اجتماعات جنيف حتماً يؤدي إلى فشلها- بدون 
ممثلي ثورة روج آفا في جنيف هو عدم قبول خط الشهداء- ال 
نطبق أي قرارات تصدر من جنيف بدون تمثيل إرادة الكرد- 
الفيدرالية إرادة الشعوب- النظام الفيدرالي الديمقراطي يمثلنا- 

."APO ال حياة دون حرية القائد

هذا وانطلقت التظاهرة من ساحة آزادي في مدينة كركي لكي 
لتجوب الشارع العام وتتوقف عند أحد شوارعها, لتبدأ هناك 
بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الحرية, ثم تحدث 
باسم مجلس TEV-DEM فؤاد سعدي وباسم مؤتمر ستار 
شادية عمر، كما كان لحزب االتحاد الديمقراطي PYD كلمةً 
الحزب حسن كوجر, وقد  المركزية في  الهيئة  ألقاها عضو 
أكد فيها أن األزمة السورية هي أزمة الحصول على كرسي 
إرادة  يمثل  ال  جنيف  واجتماع  الحصص,  وتوزيع  السلطة 
الشعب السوري, فالمعارضة والنظام ال يمتلكان سوى ذهنيٍة 
مفادها ال حل لألزمة السورية ومحاربة النظام الالمركزي، 
فالشعب السوري ومنذ خمس سنوات يتعرض لإلبادة والقتل 
نقبل  لن  السوري  الشعب  ونحن  المركزي,  النظام  بسبب 
الديمقراطي  الفيدرالي  االتحاد  أعلنا  وقد  المركزي،  بالنظام 

للقضاء على أزمة السلطة والنظام المركزي.

تظاهرة منددة بإقصاء جنيف ممثلي ثورة روج آفا

ممثل الـPYD يزور مكتب عالقات الـYNK في كركوك
باشوري  في   PYD الديمقراطي  االتحاد  حزب  ممثُل  زاَر 
الوطني  االتحاد  عالقات  مكتب  حسو  غريب  كردستان 
الكردستاني في كركوك, بناًء على دعوةٍ رسميٍة وِجَهْت إليه 

من قبل مسؤول مكتب العالقات هوشيار عبدالرحمن أحمد.
أحمد  هوشيار  كركوك  عالقات  مكتب  مسؤول  َب  ورحَّ هذا 
إعالن  وبارك  حسو,  غريب  باشور  في   PYD الـ  بممثل 
فدرالية روج آفا- شمال سوريا, وأبدى إعجابه بهذه الخطوة 
يُقتدى بِه كنموذج للديمقراطية  التاريخية التي ستصبح مثاالً 
بين  فيما  للتقارب  االجتماعية, وإمكانية تطبيقها في كركوك 

كركوك وروج آفا بتنوع مكوناتهما.
ومن جهته تحدث حسو مطوالً عن نتاج ثورة روج آفا على 
مدار خمس سنوات من المكتسبات والتضحية, ومنها تطورت 
إلى الفدرالية مروراً باإلدارة الذاتية الديمقراطية, وما رافقتها 

من عمٍل شاٍق على الصعيد السياسي والعسكري.

كركوك  في  لتطبيقه  النظام  هذا  سيناقشون  بأنهم  أحمد  وأكد 
استناداً على نظام اإلدارة الذاتية الذي أثبت للعالم مدى نجاحه 
وسرعة تطوره, حتى يصبح نظاماً يُعتمد عليه في كل دول 

الشرق األوسط.

ممثل الـPYD يزور مكتب عالقات الـYNK في كركوك

Karîkaturîst Halîl Încesu anî ziman ku 
dema dest bi xêzkirina karîkaturan kiriye 
tu car nehatiye bîra wî ku dê êşê xêz bike 
û got ku ew niha êşan jî xêz dike
Şerê ku ji aliyê hikûmeta AKP’ê ve hati-
ye destpêkirin bandora xwe li ser hemû 
beşên civakê dike. Ji rojnamegeran heta 
xêzkaran gelek kes li ser rastiya şer 
dinivîsin, diafirînin û hewl didin balê 
bikşînin ser êşên ku tên jiyîn.
Hikûmeta AKP’ê jî ji ber vê rastiyê 
di demên dawî de herî zêde jî berê 
xwe dide rojnameger, rewşenbîr û 
hunermendên ku rexne li desthilatdariyê 
dikin. Karîkaturîstê Rojnameya Ozgur 
Gundemê Halîl Încesu ku bi salan e bi 
karîkatûrên xwe di serî de pirsigirêka kurd 
balê dikşîne ser rastiyên civakî, bandora 
şer a li ser çapemeniyê û hunerê nirxand.
Încesu rewşa li Kurdistanê wekî “şerê 
vekirî” nirxand û destnîşan kir ku di nav 
erjengiya şer de qerf jî gelek zor e. Încesu 
diyar kir ku civaka Tirkiyeyê hê di ferqa 
encamên şer de nîne û got ku bêxemiya 
civakê dê rê li ber encamên nebaş veke. 
Încesu anî ziman ku dewlet di mijara 
aşitiyê de tu carî jidil tevnegeriyaye û 
wiha axivî: “Dema hêzên xwe komî ser 
hev kir dest bi şer kir. Eger em rê li ber vê 
negirin dê şer li deriyê me hemûyan bide.”
Încesu da zanîn ku di nav van şert û mercan 
de xêzkirina karîkaturan jî gelek zehmet 
e û wiha pê de çû: “Dema laşê Dayika 
Taybet li ber çavên zarokên wê bi rojan li 

erdê bimîne, qerf û karîkatur ne hêsan e.” 
Încesu bi lêv kir ku dema dest bi xêzkirinê 
kiriye tu car nehatiye bîra wî ku dê êşê 
xêz bike û wiha got: “Min digot qey ez 
ê tim qerf û henekan xêz bikim. Lê wisa 
lê nehat. Di vê cîhana ku ewqasî êş tê 
jiyîn de ez çawa dikarim şadbûnê xêz bi-
kim.” Încesu ji bo karîkaturên xwe jî ev 
tişt got: “Ev zêmarên ku hatine xêzkirin 
e. Hûn li hemberî van êşan encax dikarin 
bi xêzkirinên xwe hêrs û bertekên xwe 
bînin ziman.”
Încesu têkildarî karîkatura xwe ya ku 
di 8’ê Adarê de li Rojnameya Ozgur 
Gundemê hat weşandin û êrîşên lîncê ku 
hat destpêkirin jî axivî û got ku karîkutura 
wî li hemberî feraseta tacîz û tecawizê 
bûye lê ji bo were bêdengkirin bi zanebûn 
hatiye bikaranîn. DÎHA

ÎNCESU: NEDIHAT BÎRA MIN KU EZ 
Ê ÊŞAN XÊZ BIKIM

HER KÊLÎ BI APO RE DIJÎN
Gever berxwedaniya li bakurê 
Kurdistanê ku bi pêşengiya YPS Jinê 
tê meşandin wek dewama têkoşînê nir-
xand û wiha pê de çû: “Em Rojbûna 
Rêber Apo bi berxwedana Sûr, Cizîr, 
Nisêbîn û Şirnexê pêşwazî dikin. Asta 
têkoşînê hîn bilindtir bûye û gelê me 
ber bi azadiya xwe ve diçe. Bi vê coşê 
ve jin bi perspektîfên Rêber Apo jiya-
neke ehlaqî û polîtîk birêxistin dike. 
Dibe ku Rêbertî bi awayeke fîzîkî ji me 
qut be, lê em hertim, her kêlî bi wî re 
dijîn. Ji ber ku Rêber Apo ji bo gel û 

jinan tîrêjên rojê ye. Ji bo me hêvî ye, 
em ê li ser vê hêviyê di rêya azadiyê 
de têkoşîn bikin û heya azadiya gel û 
jinan liberxwe bidin. Em vê roja pîroz li 
hemû mirovahî, gelê kurd û jinan pîroz 
dikin.”
HEQÎQET DERXIST HOLÊ
Şervana YPJ’ê Evrîm Axîn Rojava jî 
wiha axivî: “4’ê Nîsanê rojbûna gel e, 
rojbûna mirovahiyê ye. Em wekî YPJ’ê 
silav û rêzên xwe û hezkirina xwe, ji 
vir heya Îmaraliyê dişînin. Gelê kurd û 
jin di berdewamiya dîrokê de her tune 
hatibûn hesibandin. Lê rastiya Rêbertî 

bû heqîqeta ku di dîrokê de hatibû 
veşartin. Niha Rêberê me di nav çar 
dîwaran de di nav tecrîdeke şidandî de 
tê ragirtin. Em vê tecrîdê tu carî qebûl 
nakin. Lê fikrên Rêbertiya me azad 
in. Ew bi felsefe û perspektîfên xwe 
bi me re ye. Rêber Apo ji bo jina azad 
têkoşîneke mezin meşand û bi taybet di 
kesayeta dayika xwe de lêgerîna jina 
azad pêşxist. Em jî şopdarê vê rêyê ne û 
ji niha ve Dayîka Ûveyş jî bi bîr tînin.” 
Evrîm Axîn banga bilindkirina têkoşînê 
li tevahiya gelê kurd kir. KOBANÊ

reşnivîsê pêşkêşî Meclisa Damezirîner 
a Pergala Federaliya Demokratîk a Ro-
java- Bakurê Sûriyeyê bike û dê mec-
lis vê reşnivîsê gotûbêj bike. Hisên 
têkildarî belgenameya De Mistura de jî 
axivî û wiha dawî li axaftina xwe anî: 
“Nêrînek me ya zelal derbarê şeklê 
sîstema herêmê di pêşerojê de heye û 
em ê nêrînên xwe yên der barê destûra 
wî ya nû de pêşkêş bikin. Em qebûl na-
kin tu alî qanûnên xwe li ser me ferz bi-
kin.” ANHA

HEVPEYMANA CIVAKÎ
 TÊ ÇÊKIRIN

4’Ê NÎSANÊ ROJA VEJÎNA GELÊ KURD Û JINAN E...berdewami

Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan di 
29’ê Tîrmeha 1979’an de cara yekem 
derbasî Kobanê bû. Gelê Kobanê hatina 
Ocalan wekî destpêka Şoreşa Rojava 
dinirxînin. Gel da zanîn ku Ocalan berx-
wedan, bawerî û serkeftin hînî wan kir
Gelê Kobanê 4’ê Nîsanê rojbûna Rêberê 
Gelê Kurd Abdullah Ocalan û cara yeke 
hatine Ocalan a Kobanê nirxandin.
Ehmedê Pîrê )57( di wê demê de di nav-
bera Şam û Helebê de rênas e û gelek 
caran Ocalan dîtiye. Pîrê, Ocalan di bin 
pira gundê Kazikan ê dikeve rojhilatê 
Kobanê derbaskiriye û bîranên wê 
şevê wiha anî ziman: “Sînorên Binxet 
û Serxetê di nava gundê Kazikayê ku 
5 kîlometre li rojhilatê Kobanê dikeve 
re derbas bûye. Ocalan bi 7 kesan re bi 
rêya kaçaxçiyê bi navê Canî derbasî vî 
gundî bûne.” Pîrê, destnîşan kir ku di wê 
demê de di ber kozika leşkerên tirk a li 
ser sînor re derbas bûne, lê leşkeran serê 
mirovekî 250 lîreyên Sûriyeyê girtine 
û piştî ku derbas bûne Ocalan gotiye; 
“Niha wî leşkerî bi 250 lîreyî hişt ez 
derbas bibim, lê haya wî jê tune ye ku 
wî dewleta xwe bi 250 lîreyî firotiye.”
 PIRSÊN OCALAN
Ehmedê Pîrê anî ziman ku Ocalan di rê de 
dest bi pirsan kir û wiha got: “Piştî Rêber 
Apo sînor derbas kir heval hatin pêşiya 
wî û ew bi traktorê birin Kobanê. Pêşî di 
mala malbata Eluş de zêdetirî mehekê 
ma û piştre ew birin gundê Elpelurê ku 
nêzî 4 km. li rojavayê Kobanê dikeve. 
Li wir li mala Evdikê Dêrsim bi navê 
din Seydelî Dêrsim dimîne. Hatina 
Serokatiyê her tim veşartî dihat hiştin, 
di malê de her tim pirtûkan dixwend, 
hevalên dihatin wan perwerde dikir, 
her tim ji wan re qala şoreşê çawa pêk 
bînin dikir. Ji derveyî hevalên kadro 
kesekî nizanibû Rêbertî ye lê her kes 
pê re diaxivî û ji nirxandinên wî, rabûn 
û rûniştandina wî pir bandor dibûn.”
Hemwelatiyên ku Ocalan dibînin, piştî 
ku meh di ser re derbas dibin û Kova-
ra Serxwebûn li Rojava tê belav kirin, 
fem dikin ku ew Ocalan e. Ehmedê Pîrê, 
Ocalan li gundê Elpelûr di kîjan malê 

de maye, cihê pirtûkên wî, dara ku di 
bin de pirtûk dixwendin nîşan da û wiha 
got: “Diyar bû dema diçû nava bajêr 
hinekî tengav dibû lê dema dihat gund 
di bin van daran de li hewşa malê pirtûk 
dixwendin, bi hevalan re diaxivî û wisa 
bêhna wî derdiket.”
BEHSA HEVALTIYÊ DIKIR
Ehmedê Pîrê ku her çiqas qala xwe 
ya hevdîtina Ocalan dikir keserek di-
kişand, hin caran hestiyar dibû û hin 
caran jî kêfxweşiya wî di rûyê wî de 
xwe dida der. Pîrê wiha qala hevdîtina 
xwe û Ocalan dikir: “Li Helebê gelek 
caran bangî me dikir em diçûn cem wî, 
li Şamê û Lubnanê jî em diçûn cem wî. 
Di ser hevalan de diçû lê pir bi ser me 
de nedihat. Pir li ser ruhê rêhevaltiyê 
disekinî û ji me re digot; ‘Divê hûn bi ruhê 
hevaltiyê kar û barên xwe bimeşînin, ger 
ruhê hevaltiyê nîn be hûn çi jî bikin dê 
li ber çavê min nebaş be’.”
 HEZKIRINEKE MEZIN
Ehmedê Pîrê wiha behsa bîranîneke xwe 
dike: “Hevalekî me hebû navê wî Osman 
bû, piştre li ser sînor dema ku hevalan 
derbas dike şehîd dikeve. Hevalê Osman 
hinekî ji hevalan aciz bibû û ji Rêbertî 
re got; ‘Rêberê min ez ji PKK`ê aciz 
bûme.’ Rêbertî keniya û jê re got; ‘hevalê 
Osman ji PKK’ê aciz nebe, PKK gel e, 
ji yekî, çend kesan, ji dehan aciz bibe, lê 
tu nikare ji tevahiya gel aciz bibî.’ Dema 
min ev yek bihîst ez li hemberî rastiya 
Rêbertiyê matmayî mam. Bi rastî dema 
bi her hevalekî re diaxivî, bi hezkirineke 
mezin nêzîk dibû.”
 ‘EM TOV IN’
Pîrê axaftinên Ocalan ên balkêş wiha 
vegot: “Serokatî ji me re digot; ‘Em ne 
şitlin, yanî ne wekî şitlê ku piştre hatiye 
çandin, em tov in, fikra me ya bîrdozî 
tov e, li her derî belav dibe. Yê naxwa-
zin ev yek belav bibe jî li hemberê me 
şereke dijwar a bi her awayî dimeşînin. 
Ji ber vê yekê divê em her tim xwedî 
alternatîfên nû bin.”
Jina bi navê Emîra Husên Elûş a 60 salî ku 
niha li taxa Şehîd Yehya ye, cara yekemîn 
Ocalan tê mala wan û mehekê zêdetir li 

wir dimîne. Emîra Elûş dîtina Ocalan 
wiha vedibêje: “Destpêke hevalê Cuma 
)Cemîl Bayik( û çend heval hatin malê, 
piştî wê bi saetekê Rêbertî hat. Piştî bi 
mehan em dema çûn Helebê cem mala 
xwişka xwe, me di kovarê de wêneyê 
wî dîtin û nas kir ku ev Rêber e. Jixwe 
piştî ji mala me ya Kobanê çû Helebê 
bi mehan li mala xwişka min dima. Di 
wan deman de em di civata zilaman de 
rûnediniştin, tenê xwişkekê min a 12 
salî hebû, ew pir mereq dikir digot ev 
kî ye ewqas amadekarî jê re tê kirin, ez 
ê herim wî nas bikim. Ew pir diçû odê 
û dihat, bi Rêbertî re diaxivî û pirsan 
dikir. Rêbertî jê re digot; ‘Dînê’.”
Emîra Eluş anî ziman ku Ocalan pir 
pirtûkan dixwend û wiha berdewam 
kir: “Carna xwişka min li gel xwe dida 
rûdiniştandin û dengê xwe bilind dikir 
ji bo em jî li salonê bibihîzin diaxi-
viya. Digot; ‘jin divê tirsa ji mêjiyê 
xwe bavêjin, ger her tiştê malê ew se-
rerast dike, divê serdestiya zilaman jî 
qebûl neke. Dînê divê tu jî wisa be, 
pir bixwîne’.”
 Rêbertiyê Rojava şiyar kir
SEROKÊ Konseya Parastina Kanto-
na Kobanê Îsmet Şêx Hesen ku dema 
Ocalan li Şamê bû bi dehan caran pê re 
hevdîtinan dikir û wiha axivî: “Heta wê 
demê li tevahiya Kurdistanê pirsgirêk û 
kêmasiyeke cidî ya pêşengtî û Rêbertiyê 
hebû. Belkî hin kesan li derdorê, li ser 
maseyên xwarinê, di guftugoyên teng 
de qala kurdbûnê dikirin, lê xebateke 
rêxistinî tune bû. Lê bi hatina Rêbertî ya 
vir şiyariyek dest pê kir. Dema diaxivî 
em hemû li ser gotinên wî difikirîn û me 
bi rastiya heyî re nakokî dijiyan.” Hesen 
destnîşan kir ku gelek kesên di bin per-
werdehiya wî de derbas bûn teqez dibûn 
milîtanê têkoşîna azadiyê û wiha got: 
“Gelek kes dev ji her tiştî berdan û tevli 
şoreşê bûn. Mirovên ku fikarên wan a ji 
bo malbata xwe, zarokên xwe û di her 
awayî de fikarên wan hebûn, dema di 
perwerdeya Rêbertiyê de derbas dibûn 
ev fikarên wan ji holê radibûn. Mînak 
gelek kesên ku zarokên wan hebûn piştî 
ev heqîqet dîtin tevli şoreşê bûn.”
 Kobanê û şoreşa têkoşînê
MEHMUD Zorava yê 51 salî jî yek 
ji wan kesan e ku dema destpêke li 
Kobanê û piştre jî li Akademiya Mah-
sum Korkmaz Ocalan dîtiye. Zorava 
diyar kir ku cara yekemîn dîtina Ocalan, 
li gundê Elpelûr dema li binê dara tuyê 
pirtûk dixwend bû. Zorava, da zanîn 
ku ew dem 12-13 salî bû û ji gundekî 
hatibû wir ji bo hin derman ji hevalan re 
bibin û wiha pê de çû: “Dema em diçûn 
cem wî bi seatan bi me re diaxivî. Li 
ser pêşketinên dawî, her wiha li ser gelê 
Rojava diaxivî. Bi rastî jî axaftinên wî 
pir bandorê li ser mirov dikir, bi heybet 
bû. Li ser Kobanê hêj di wî demî de 
digot, ‘gelê Kobanê hişk in, serê xwe bi 
hesanî natewînin. Divê ev yek bizîvire 
asta şoreşê.”

DÎHA

OCALAN HAT KOBANÊ ŞOREŞ DEST 
PÊ KIR
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3 محليات3 RAMAN

 الزامية واجب الحماية الذاتية تعبيٌر عن قدسية تراب الوطن وإرادة شعبه
  

في البداية اتخاذ قرار بتأسيس قوات واجب الدفاع 
الذاتي كان أمراً ضرورياً ويعتبر واقعاً جديداً 
أننا  كما  ثوريةً  حالةً  نعيش  كوننا  مجتمعنا  في 
نتعرض ألشرس هجمة بربرية عرفها التاريخ.
 وواجب الدفاع عن الوطن كاَن ملقاةً على كاهل 
طرٍف أو قسٍم معيٍن من أبناء المجتمع,  والقسم 
اآلخر كان بعيداً عن كل ما يحدث ويجري في 
لكي  لذا  الوطن,  هذا  أرض  وعلى  الثورة  هذه 
تكون هناَك مشاركةٌ من قِبَِل كل من يعيش على 
أتخاذ  تم  شعبيٍة  ورغبٍة  وبطلٍب  األرض,  هذا 

القرار بضرورة 
أنشاء وتأسيس جيش أو قوة نظامية في روج آفا 

تحمل عبئ الدفاع ويشمل كل المكونات, حيث 
جرت العديد من الحوارات والنقاشات, ولقينا في 
البداية الكثير من الصعوبات كون هذه التجربة 
مسوغاته  بكل  نظاميٍ  جيٍش  لتأسيِس  األولى 
وقوانينه والزاميته ضمن دستور, وخاصةً بعد 
إعالن االدارة الذاتية الديمقراطية في روج آفا, 
لذا قمنا بالبحث واالطالع على تجارب تأسيس 
الجيوش النظامية في العالم  واقتبسنا من بعض 
تللك التجارب والقوانين المتعلقة بتلك الجيوش, 
ولتأسيس جيٍش وطنيٍ يليق بتاريخنا ومجتمعنا 
ودماء شهدائنا, وقد أستُْقبَِل تأسيس هذا الجيش 
بحفاوةٍ كبيرةٍ من قبل شعبنا في كافة المدن والقرى, 
وهذا ما شاهدناه في سري كانيه و ديرك وعامودا 

وقامشلو والعديد من المدن والمناطق في روج 
آفا, ورغم بعض االنتقادات من بعض األطراف 
تلك  آفا  في روج  الحقيقة  تشويه  تحاول  والتي 
الوطنية, وتنفذ  البعد عن  البعيدة كل  األطراف 
أجندات الغير لم يكن ردنا على هؤالء بالشكل 
االعالمي, بل كان ردنا عملياً وما أنجزناه على 
أو  يعمل  من  كل  على  ردنا  هو  الواقع  أرض 
يساهم في بث القالقل والتشويه  في روج آفا, 
العسكري في  أداء واجبهم  أنهوا  الذين  األفراد 
واجب الدفاع الذاتي هم كانوا خيَر وسيلٍة إعالميٍة 
وعملية ألهدافنا االنسانية, وال يوجد في نهجنا 
تفريٍق  أيُّ  النظامية  المؤسسة  هذه  داخل  وفي 

وتمييٍز بين المكونات.
 الكل على أرض روج آفا ُملزمون بأداء واجبهم 
في الدفاع عن أرضهم وصون كرامتها )اكراداً 
وعرباً وسرياناً ...( والكثير من األطراف كانوا 
بعد  الجيش  بهذا  تأثروا  التوجه,  في  يخالفوننا 
أن برهنا عن صدقنا كمؤسسة عسكرية وطنية, 
وما يكسبه الجندي خالل أداء واجبه من احتراٍم 
وأخالٍق وتقدير نتاج  وتوجه وفكٍر وطني, وبعد 
تسريح   4000   تم  العام  عاٍم ونصف  مرور 
جندي, البعض منهم تطوعوا مباشرةً في السلك 
العسكري, كلُّ الجنود هم مقدسون كون واجبهم 
الخطوات  الشرف والكرامة و  مقدس, يحمون 
التي َخطَّتها هذه القوة العسكرية خالل مدةٍ قصيرةٍ 

مقارنةً بعمر تأسيسها َشكََّل أرضيةً وقاعدةً ثابتة 
ومتينة   في سبيل الحفاظ وصون أرض روج آفا 
ويدافعون عنها, كما قمنا بافتتاح أكاديمية الشهيد 
كوران للعلوم العسكرية, وهي أكاديمية لتخريج 
ضباط وصف ضباط ُملمين بالعلوم العسكرية 
عدد  تزايد  بعد  وذلك  وأكاديمي  علمي  بشكٍل 
المتطوعين, وتم تخريج دورة من الضباط من 
بافتتاح  قمنا  كذلك  العسكرية,   االكاديمية  هذه 
أحمد  الشهيد  واكاديمية  باور,  الشهيد  اكاديمية 
والفكري  العسكري  والتأهيل  للتدريب  بادلي 
للمجندين, وتم حتى األن تخريج 17 دورة, أنهوا 
دورات التدريب والتأهيل, وتم حتى اآلن تسريح 
ولدينا  اإللزامية,  الخدمة  أنهوا  دورات  عشرة 
أداء  أنهوا  الذين  لهؤالء  عمل  لتأمين  مشروٌع 
واجب الدفاع الذاتي, والقرار أَتخذً من أجل هذا 
المشروع وسنبدأ العمل فيه خالل فترةٍ قصيرة.
 الكثير من الذين أْنهوا واجبهم عادوا لممارسة 
باإلرادة  مشبعين  وهم  االجتماعية  حياتهم 
والعزيمة, وتغيََر لديهم الكثير من األفكار والِطباع 
والهواجس التي كانوا يحملونها في أذهانهم قبل 
واجب  أداء  َشكََّل  لذلك  واجبهم,  ألداء  مجيئهم 
الدفاع الذاتي نقطةَ تحوٍل جوهريٍ في ذهنيتهم 
وسلوكهم ومداركهم نحو حياةٍ حرةٍ كريمة, وهذا 
وإثناء  لمراكزنا,  زياراتهم  خالل  لنا  اكدوهُ  ما 
لقائهم لنا ولرفاقهم وخالل حواراتهم ونقاشاتهم 

في حياتهم االعتيادية.
أو  يتوارون  لكل شباب مجتمعنا ممن  ونِدائُنا   
يتوجسون من أداء واجبهم أن يلتحقوا بأداء واجبهم 
في الدفاع عن أرضهم لما لها من قدسية وقيمة 
إنسانية وأخالقية, وقبل مدة أصدرنا قراراً حول 
كل من تخلف أو لم يتم إنهاء واجبه أن يعود ألداء 
وإكمال واجبه وذلك خالل مدة شهرين, وقد عاد 
والتحق الكثير منهم إلتمام واجبهم, حتى اآلن منذ 
صدور القرار قبل خمسة عشر يوم, باإلضافة أن 
هناك الكثير ِمن الذين كانوا في أوروبا و خارج 
روج آفا عادوا إلى روج أفا ألداء واجبهم إيماناً 
منهم بأرضهم وشعبهم, أن شهداء واجب الدفاع 
الذاتي هم شهداء روج آفا وعوائلهم هم عوائل 
وواجباتنا  التزاماتنا  ولنا  حقوقهم  لهم  الشهداء, 
اتجاههم ِلما لهم من تضحيٍة في سبيل تراب هذه 
األرض, كذلك الجرحى, فَِجراُحُهم ِجراُحنا ونحن 
مسؤولون عن كافة األمور المتعلقة باالستطباب 
والمعالجة حتى يبلغوا مرحلة الشفاء التام, حتى 
بعد أتمام واجبهم في الدفاع الذاتي, إن كل القوانين 
المتعلقة بواجب الدفاع الذاتي هي ُمستسقاةٌ من 
القوانين العسكرية الدولية, وتراعي القيم اإلنسانية 
الدولية بهذا الصدد  القوانين وااللتزامات  وكل 

وهذا نهجنا ومسيرتنا منذ البداية.  

لتخاذل  العاصمة دمشق, ولكن ونتيجةً  الى  حتى وصلت 
البعض من األحزاب الكردية وتعاونها المباشر وغير المباشر 
مع األجهزة األمنية للنظام أفرغ النظام البعثي جل غضبه 
إرادة شعبنا, من  بهدف كسر  وقيادة حزبنا  على أعضاء 
خالل مقاومتهم وكان استشهاد الرفيق أحمد حسين )بافة 
جودي( على يد عناصر أمن النظام البعثي له الدور األكبر 
النظام  يتمكن  لم  الذين  رفاقنا  لدى  المقاومة  استمرار  في 

من اعتقالهم. 
إال إن النظام البعثي لم يتوانى لحظةً واحدةً عن اعتقال الرفاق 
والصاق التهم الواهية بهم وزجهم في المعتقالت لسنوات 
واصدار احكام جائرة بحق رفاقنا بينهم األستاذ عثمان والذي 
استشهد في سجن حلب المركزي, نتيجةَ ظروف االعتقال 
السيئة, كما اعتُِقَل الرفيق عيسى حسو لعدة مرات وكان 
آخرها حينما عاد من المؤتمر الرابع للحزب والذي انعقد 
في جبال كردستان, وظل معتقالً لحين بدء الثورة السورية 
18 اذار 2011, وبعد فترةٍ وجيزةٍ عاد الرفيق صالح مسلم 
إلى روج آفا بعد أن ألغي مذكرة التوقيف الصادرة بحقه 

من األمن السياسي.
وفتح  التنظيم  إعادة  وهي  جديدةٍ  بمرحلٍة  الحزب  وبدء   
العالقات مع القوى واألحزاب السورية والتي تؤمن بالحل 
بين  التقارب  في  الرئيس  الدور  لحزبنا  وكان  السياسي, 
األحزاب الكردية ومساهمةً فعالةً في تأسيس هيئة التنسيق 
لقوى التغيير الديمقراطي, كما ساهم بشكٍل كبيٍر في تشكيل 
مجلس الشعب في غربي كردستان, وكان الهدف هو التنظيم 

الواسع لشرائح المجتمع الكردي في سوريا.
 ونتيجةً ألهمية المرحلة سارع الحزب إلى عقد المؤتمر 
الخامس االستثنائي وتم طرح نظام الرئاسة المشتركة بهدف 
توزيع المهام في الداخل والخارج, وبدأ الحزب بالتنظيم 
في الساحة األوربية أكثر من أّيِ وقٍت مضى, وكان حزبنا 
الُمباِدَر في طرح اإلدارة الذاتية الديمقراطية بعد ثورة 19 
تموز  2012, بعد أن تمكن شعبنا من تحرير المدن في 
روج آفا  من النظام السوري,  وبعد فشل جنيف 1وجنيف 
 tev dem الديمقراطي  المجتمع  وحركة  حزبنا  أقدم   2
على إعالن اإلدارة الذاتية الديمقراطية للمقاطعات الثالث,) 
الجزيرة - كوباني- وعفرين(  وبدء المرحلة األكثَر دقٍة 
وحساسيٍة, وكي يبقى حزبنا هو الحزب الطليعي, تم في 
آفا حرة  للحزب طرح شعار من روج  السادس  المؤتمر 
المشروع  بإعالن  أخيراً   َج  وتُّوِ ديمقراطية,  سوريا  نحو 
التأسيسي للفيدرالية في روج آفا وشمال سوريا الذي فضح 
زيف ادعاءات االئتالف السوري والقوى المنضوية تحت 
سقفها والمشاركة معها في مفاوضات )جنيف3 (, هذه القوى 
توحد موقفها مع موقف النظام السوري الرافض للفيدرالية 

علماً أن معظم الدول المتقدمة النظام فيها فيدرالٌي اتحادٌي  
كالواليات المتحدة األمريكية - المانيا االتحادية -  معظم 

الدول االسكندنافية وروسيا االتحادية .
وعن عالقة الحزب PYD  باألحزاب األخرى قال أيبش:" 
حزبنا في دمشق قبل أن يقدم على تجميد عضويته في هيئة 
التنسيق كانت لنا عالقاٌت مع جميع أحزابها باإلضافة إلى 
أحزاب أخرى 1- حزب اإلرادة الشعبية 2-حزب التضامن 
بقيادة  األستاذ محمد أبو القاسم - التيار الديمقراطي العلماني, 
ومن األحزاب الكردية الحزب الديمقراطي الكردي السوري 
التقدمي الكردي - وبعض الشخصيات الوطنية  والحزب 

الكردية والسورية وبعض الشباب العربي المنفتح.
وفي سياق آخر حول المشروع التأسيسي إلعالن الفيدرالية 
قال أيبش:" مادام هناك مشروٌع اتحادٌي ديمقراطٌي مناسٌب 
للحل فكان من الضروري العمل عليه, ولقد جاء اإلعالن عن 
المشروع التأسيسي في وقته المناسب, واستطيع القول بأن 
الخطوة كانت ذكيةً وجريئة, أما فيما يتعلق بردود األفعال 
ابناء شعبنا, أما في  فكاًن محط إعجاٍب وفخٍر من جانب 
الوسط العربي بين معادي ومؤيد واعتقد سيكون الموقف 
من جانب هؤالء آنيا, ففي الحقيقة ال المعارضة وال النظام 
لديهما مشروٌع للحل يستطيع من خالله الحفاظ على وحدة 
األراضي السورية, والعالقة التاريخية القائمة بين أطياف 
يبدي  أن  بد  وال  الموزاييكية,  بتركيبته  السوري  المجتمع 

المجتمع السوري قبوله وهذا يحتاج إلى جهوٍد مضنيٍة. 
أما بالنسبة للهجمات التي يتعرض له حي الشيخ مقصود 
أستطرد أيبش قائالً:" هي تدخل في إطار المؤامرة على 
الشعب الكردي, وعندما نتحدث عن المجموعات اإلرهابية 
  ENKSالتابعة لالئتالف السوري والمجلس الوطني الكردي
وكأننا نُِقُر بأن لهم قوةٌ على األرض فمن األصح أن نقول 
مرتزقة اردوغان في سوريا, والموقف الدولي متواطٌئ مع 
تركيا علماً أن المجموعات التي تُهاِجُم الشيخ مقصود مصنفةٌ 
سواًء في قائمة روسيا أو أمريكا ضمن قوائم اإلرهاب ولم 
اتجاه ما يحدث في  الدول  تلك  ردةِ فعٍل من قبل  أيةَ  نجد 
الشيخ مقصود, وأنا كشخص اسمي اكذوبة وقف اطالق 

النار في سوريا وسيلة إضعاٍف لمقاومة الشيخ مقصود.
وفي ختام حديثه علق أيبش على تصريحات السيد مسعود 
البرزاني األخيرة وقال عنها:" بأنها ال تنم وال تَُمتُّ بِِصلٍة 
لشخصيٍة اعتباريٍة أو مركٍز قياديٍ رفيعٍ عندما يتحول إلى 
لسان حال قاتل الشعب الكردي في شمال كردستان ورج 
آفا, وانا اسميه حصان طروادة العصر, والمناهض لكل 

القيم الوطنية واألخالقية  بكل ماتعني الكلمة من معنى.  
رياض يوسف

أيبش :ال المعارضة وال النظام لديهما مشروٌع للحل يستطيع الحفاظ 
على وحدة األراضي السورية... التتمة  

تطوير  هو  هدفنا  أن  كما  وغيرهم,  كالشمر 
وفتح مكاتب للحزب في جميع القرى والبلدات 
في المنطقة, وتعريف الناس بسياسة الحزب 

وأهدافه المنشودة.
 كما ترون أن التعايش السلمي واألخوي الذي 
المتجذرة  نراه في تل كوجر حيث العالقات 
منذ القدم بين مكوناتها تجعلهم يداً واحدةً في 
كل شيء, فعند تعرض تل كوجر للهجوم من 
قبل مرتزقة داعش وغيرها رأينا تكاتف كل 
مكوناتها في صد هذا الهجوم الذي كان يهدف 
لضرب النسيج االجتماعي في المدينة, كما أن 
استقبال أهل تل كوجر ألهالي شنكال أثناء هجوم 
األخوية  على روح  دليٍل  خيُر  عليهم  داعش 
والتسامح التي يعيشها أهل منطقة تل كوجر, 
َن  وثَمَّ األيزيديين.  لألخوة  العون  يد  وتقديم 
والمرأة  الشعب  حماية  وحدات  دور  شويش 
الدور  أن  قائالً:"  واستطرد  عالياً  واألسايش 
آفا  المؤسسات األمنية في روج  الذي قام به 
َمعَرُض فخٍر لنا لحفاظها دوماً عن السلم وطرد 
المرتزقة من المنطقة, كما أنها تجمع بين كل 
المكونات دون تفرقة هذا ما يخلق لها حاضنةً 
شعبيةً ضد كل الهجمات اإلرهابية التي تتعرض 

لها روج آفا.
الدور  عن  الحديث  في  شويش  تطرق  كما   

القذر التي تلعبه تركيا ضد طموحات شعبنا 
في روج آفا, ودعمها المباشر لمرتزقة داعش 
للنيل من إرادة شعبنا وتغذية روح العداء ضد 

كل مكونات روج آفا.
 وعن جنيف تابع قائال:" لن تنجح أيةُ تسويٍة 
في سوريا بدون وجود الكرد كمكوٍن اصيٍل 
وعريٍق على أرضه التاريخية, كما أن الكرد 
التي تسيطر على األرض  الوحيدة  القوة  هم 
وتحافظ على مكتسبات الشعب, وبدونهم لن 

يكتب لها أي نجاحٍ.
 من جهٍة أخرى تحدث محمد اسماعيل حسن 
وقال:"  كوجر  تل  في  الحزب  مكتب  عضو 
إن تل كوجر تمثل الفسيفساء في سوريا وهي 
تجمع كل المكونات بروح اإلخاء وتبتعد عن 
التعصب, وأن هدفنا دوماً هو وحدة المجتمع 
السوري وتكوين روح األلفة في روج آفا بين 

كل الطوائف, وأن نجعلها 
مثالً يُحتذى بها كل سوريا, كما أضاف السيد 
طه سالمة عضو مكتب الحزب وهو من المكون 
العربي حيث قال:" ان افتتاح هذا المكتب جاء 
تلبيةً لمطالب األهالي التي ترى في هذا الحزب 
هدفها التي تتطالب به وتريده وهو الحفاظ على 
السلم األهلي وأن برنامج الحزب تتضمن كل 
هذه المبادئ التى تدعوا إلى أخوة الشعوب, 
حيث كان يوم افتتاح المكتب  يشبه المهرجان 
من حيث فرحة األهالي, كما أن العمق التاريخي 
بين الكرد والعرب وكل المكونات دوماً تتطلب 
المنطقة,  لكل  الخير  من  نكون جزءاً  أن  منا 
التي  الطائفية  العرقية  التشنجات  عن  ونبتعد 
دوماً تجلب الويالت ألهالي المنطقة, وتكوين 
روح أخوةَ الشعوب, وأن نجعل من تل كوجر 

خيَر مثاٍل للمستقبل.

الـPYD  يفتتح مكتباً للحزب في منطقة تل كوجر...التتمة

المشروع  الديمقراطية  الفدرالية  نعتبر   نحن 
شمال  ومناطق  آفا  لروج  واألفضل  األنسب 
مقارنةً  والمنطقة,  سوريا  لعموم  بل  سوريا 
بفردية  تتحكم  كانت  التي  السابقة  بالسلطة 

ومركزية القرار.
سبي  وكري  الحسكة  جنوب  تحرير  وبعد 
وتوصيل المقاطعات الثالث  بعضها مع بعض 
ليصبح  جديٍد  مشروعٍ  إعالن  من  البد  كان 
أرضيةً جيدةً لجميع المكونات الموجودة في 
روج آفا - شمال سوريا لترسيخ التعايش السلمي 

المشترك بين جميع فئات المجتمع.
إن النظام والمعارضة هما وجهاِن لعملٍة واحدةٍ 

رأسها  وعلى  السورية  األزمة  لحل  بالنسبة 
القضية الكردية, ألن ذهنية النظام تعتمد على 
القمع واالستبداد وتعارض أيَّ مشروعٍ انفتاحيٍ 
لدمقرطة سوريا, أما بالنسبة للمعارضة المتمثلة 
باالئتالف التي تعمل من أجل تحقيق أجنداٍت 
خارجيٍة في سوريا وذهنيتهم ليست أفضل من 
ذهنية النظام, وهم عبارةٌ عن أدواٍت لتنفيذ أوامر 
من تركيا والسعودية وقطر, ولعل من أبرز 
نقاط التفاهم بين االئتالف والنظام هي معاداة 
المشروع الديمقراطي الفدرالي الُمعلن من قبل 

مكونات روج آفا وشمال سوريا. 
في الوقت الراهن أصبحوا كمرتزقة ينفذون 

واالئتالف  التركية  للدولة  خارجيٍة  أجنداٍت 
السوري, وأيُّ مشروعٍ يُطرح من قبل القوات 
الديمقراطية الموجودة على ساحة روج آفا - 
شمال سوريا يعادونها بكل ما أوتوا من قوةٍ 
ألنهم أصبحوا ابواقاً للنظام الطوراني التركي. 
وفي النهاية أن السياسة التي انتهجها حزبنا الـ 
PYD والتي لوالها لما أصبحت المنطقة مالذاً 
آمناً لجميع المكونات في روج آفا والمهجرين 
الفدرالية  مناطق  إلى  السوري  الداخل  من 
الفدرالية  مشروع  وسيكون  الديمقراطية, 
الديمقراطية خطوةً إيجابيةً نحو دمقرطة سوريا 

وليس مركزيتها. 

سعيد: الفيدرالية الديمقراطية خطوة إيجابية نحو دمقرطة سوريا 
وال مركزيتها ...التتمة

تغيير  تحاول  تركيا  أن  خضرو  وأشارت 
سكانها  واستبدال  الشهباء  مناطق  ديموغرافية 
كتركيا  أخرى  مناطق  من  مستقدمين  بسكان 
المجموعات  لهذه  المساندة  لتقديم  وغيرها, 
في  السوري  الشعب  على  للقضاء  اإلرهابية 

مناطق الشهباء والنيل من تنوعه المتناسق.
وأفادت خضرو بأن تركيا تدّعي أن التركمان 
فقط سكان الشهباء لذلك ترى من حقها التدخل 
نحن  أما  لسيطرتها,  وإخضاعها  الشهباء  في 

سكان  من  العظمى  الغالبية  أن  نؤكد  بدورنا 
الشهباء هم الكرد والعرب بينما للتركمان نسبة 
ال بأس بها ونسبة قليلةٌ من المكون الجركسي 
التدخل  لتركيا  لهذا ال يحق  على طرف منبج، 
التنوع ال يسمح  وقصف مناطق الشهباء, فهذا 

لتركيا أن تكون الولي على هذه المناطق".
إدارة  مجلس  قبل  من  الشعب  تنظيم  وبصدد 
المجلس  أن  خضرو:"  قالت  الشهباء  مناطق 
يتألف  الشهباء  مناطق  إدارة  لمجلس  التنفيذي 

هيئة  الداخلية،  "هيئة  وهي:  هيئات  عدة  من 
هيئة  المرأة،  هيئة  الخارجية،  العالقات 
هيئة  المالية،  هيئة  االقتصاد،  هيئة  اإلعالم، 
مجلس  جانب  إلى  الصحة"،  هيئة  الشباب، 
يهتم  حيث  الشهباء  مناطق  لشيوخ  األعيان 
لعبهم  وكيفية  األعيان  بشؤون وجهاء  المجلس 
الدور المجتمعي المنوط بهم، إضافةً إلى لجنة 
التواصل  تحاول  التي  الدبلوماسية  العالقات 
وتعريف  التنظيمية  الثقافة  ونشر  الشعب  مع 

فهو  التنفيذي  المجلس  أما  بالشعب،  التنظيم 
مجلٌس يُعنى بالشؤون الخدمية للشعب في هذه 

المناطق.
وأنهت الرئيسة المشتركة لمجلس إدارة مناطق 
مجلس  في  السياسية  الهيئة  وعضو  الشهباء 
حديثها  خضرو  جهان  الديمقراطية  سوريا 
اإلنسان  وحقوق  اإلنسانية  المنظمات  بمناشدة 
لمناطق  العون  يد  بتقديم  النسائية  والمنظمات 
في  األعزل  الشعب  عن  األذى  لرد  الشهباء, 

مناطق الشهباء الذي ألحق به أضراراً جسيمةً 
سوريا  قوات  وناشدت  كما  الثورة,  بداية  منذ 
رجس  من  مناطقهم  لتحرير  الديمقراطية 
مناشدتها  إلى  إضافةً  اإلرهابية  التنظيمات 
ودعوتهم  الشهباء  مناطق  في  القاطن  الشعب 
نحو  والمساواة  العدالة  لتحقيق  التوحد  إلى 

سوريا ديمقراطية تعددية المركزية".   
تقرير :سيدار رمو 

خضرو: تركيا بقصفها المدفعي تحاول تغيير ديموغرافية مناطق الشهباء ...التتمة

Rojbûna Rêber Apo ji aliyekî ve mîna ji nû ve rojbûna gelê kurd e 
û li Rojhilata Navîn tê wateya xwegihandina çand û dîroka xwe ye. 
Rêberê Gelê Kurd ku di nav erdnîgariya ku yekemîn car mirovahî 
lê civakî bû û di nav nirxên çandî û dîrokî yê gelek caran piştrast 
kir ku ewladê bixêr ê vê erdnîgariyê ye. Rêber Apo mîna berfireh 
nirxandina dîroka Rojhilata Navîn, Riha jî analîz kiriye. Bi berfirehî 
dîrok û çanda Rihayê raxist ber çavan û nîşan da ku ew ewladekî 
bixêr ê vî bajarê pêxemberan ê ew mezin kiriye.
Nirxandinên Rêber Apo yên der barê dîrok, çand û civaka Rojhilata 
Navîn de hêna bi tevahî ne gihîştine cîhana entellektuel a Rojhilata 
Navîn. Her ku ramanên Rêber Apo yên der barê Rojhilata Navîn de 
tên fahmkirin, wê di hebûna siyasî û civakî ya Rojhilata Navîn de 
guhertin çê bibin. Li ser bingehê van ramanan wê rêyên çareseriyê 
ji aloziyên civakî, siyasî û aborî yên li Rojhilata Navîn pêk tên re 
werin dîtin.
Sedema bingehîn a aloziyên siyasî, civakî û çandî yên li Rojhilata 
Navîn tên jiyîn ew e ku Rojhilata Navîn ji rastiya dîrok, civak û çanda 
xwe qut bûye. An dogmatîzm, an jî rêxistinên çewt ên mîna DAIŞ’ê 
yên nirxên dîrokî, civakî û çandî îstîsmar dikin, her wiha hevkarên 
modernîteya kapîtalîst; li ser vê erdnîgariya ku mirov, civak û şaristanî 
ava kir jiyan tune bibe. Lê belê li dijî vê kevneperestiya hundir û 
derve ger helwestek were nîşandan dikare carake din bê hiştin ku 
Rojhilata Navîn bibe navenda şaristaniya demoratîk û mirovahiyê.
Aloziya li Rojhilata Navîn ji aliyekî ve aloziya pergala desilatdar a 
mêr a pênc hezar sal e, ji aliyê din ve jî aloziya modernîteya kapîtalîst 
a 200 salî ye. Rewşa herî aloz a dewletê netew- dewletparêzî ev 
her du aliyên aloziyê yên bingehîn di şexsê xwe de gihandin hev 
û Rojhilata Navîn xist nav aloziyeke mezin. Aloziya kûr a niha li 
Rojhilata Navîn heyî ne tenê ya netew- dewletan û modernîteya 
kapîtalîst e, aloziya pergala dewletparêz û desilatdar a pênc hezar 
salî ye. Rêber Apo bi analîzkirina modernîteya kapîtalîst û perga-
la dewletparêz a desilatdariya mêr re ji bo gelên Rojhilata Navîn 
rêyeke rizgariyê nîşan da. Analîzkirin û çareserkirina pirsgirêkên 
Rojhilata Navîn a nakokî lê bûne mîna girêka kor, di rastiyê de tê 
wateya çareserkirina pirsgirêkên hemû mirovahiyê. Rêber Apo bi 
paradîgmaya azadîxwaziya jinê, ekolojîk û civaka demokratîk rêya 
çareseriya hemû pirsgirêkên mirovahiyê nîşan daye.
Rêber Apo bi analîzên ol û civakê jî nîşan daye ku yek ji mezintirîn 
teolog )alimê olî( ê dîrokê ye. Analîzên Rêber Apo di hêz û asta ku 
rêya tevahiya teologan veke de ne. Dîsa analîzên li ser jinê, analîzên 
herî bihêz ên dîrokê yên derbarê jinê de ne. Ji ber vê yekê jî rêberekî 
ku tenê ne jinên kurd, jinên cîhanê jî jê hez dikin û wî dişopînin. 
Analîzên li ser ol û jinê ew derxist asta rêbertiya hemû mirovahiyê.
Girîngiya Rêber Apo ya ji bo kurdan jî êdî bûye rastiyeke ku rê ji 
guftûgoyê re nahêle. Rêbertiyeke ku herî zêde hişt rastiya gelê kurd 
were fahmkirin û rêya jiyana demokratîk û azad a gelê kurd vekir. 
Jiyana azad û demokratîk a gelê kurd ji niha ve ji aliyê vê Rêbertiyê 
ve hatiye misogerkirin. Ji ber vê yekê jî tiştê ku Rêbertiyê bi gelê 
kurd dane qezenckirin ji aliyê xwedayên zalim ên di mîtolojiyê de jî 
nikare were înkarkirin. Ji xwe gelê kurd li her derê bi gotina, “Rêber 
Apo îradeya me ya siyasî ye” helwesta xwe nîşan dide. Gelê kurd 
bi gotina, “Bê Serok jiyan nabe!” diqîre ka Rêber Apo ji wan re tê 
çi wateyê.
Rêberê Gelê Kurd her çiqasî beriya 18 salan bi komployeke 
navneteweyî li Girava Îmraliyê hatibe hepskirin jî, bandora vê 
Rêbertiyê mezintir bû. Rêber Apo di mercên zindanê yên 18 salan 
ji bo pêşxistina tevahiya mirovahiyê, Rojhilata Navîn û jiyana azad 
û demokratîk a gelê kurd nirxandin. Zindana Îmralî wergerande 
ocaxeke ku meşale )find( a azadî û demokrasiyê lê pêketiye. Hel-
westa ka Rêberek çawa dijî, çawa difikire di nav van 18 salan de bi 
şêwazeke bi bandor raxist ber çavan. Giraveke çaralî bi avê pêçayî 
û dîwarên bilind ên hûnandî nikarebûn asteng bikin ku şewqa vê 
rêbertiyê li tevahiya cîhanê belav bibe. Tu wateya van dîwaran a ji 
bo vê rêbertiyê nemaye.
Heger vê rêbertiyê ji bo mirovahî, gelên Rojhilata Navîn û gelê kurd 
gelek xizmet kiribin, hemû temenê xwe ji bo mirovahî û gelan dabe, 
divê hemû mirovahî û di serî de kurd hemû gel van dîwarên li dora 
vê rêbertiyê birûxînin. Ji ber ku rûxandina van dîwaran, azadbûna 
Rêbertiyê, tê wateya rûxandina dîwarên li pêşiya azadiya gelê Kurd 
û ên li dora mirovahiyê hatine pêçan. Ji ber vê yekê di sala 2016’an 
de em bêhtir nîşan bidin ku em li Rêbertiya xwe xwedî derdikevin; 
ji bo azadiya vê Rêbertiyê em bêhtir bixebitin.
Girêdana herî mezin a bi vê rêbertiyê re, bi azadkirina wî û di xeta 
wî de di her ast û qadê de bilindkirina têkoşînê mumkun e. Di serî 
de jî gelê kurd divê têkoşîna xweserî û xwerêveberiyê ku jiyana xwe 
ya azad û demokratîk di nav de ava dike, bilind bike.

BÊ SEROK 
JIYAN 
NABE!

CEMÎL BAYIK

Li paytextê Amerîka Washingtonê 
di 31’ê adarê de Civîna Ewlehiya 
Nukleerî bo xebatên 2 rojan pêk hat. 
Ji ber ku teknîkên enerjiya nukleerî 
bi xwe re derfetên çekên nukleerî jî 
diafirîne, bi hêsanî dikare bandoreke 
neyênî li ser çarenûsa mirovahiyê bike 
û rê li ber trajediyên wekî Çernobîl û 
Fukuşîma veke.
Endustriya enerjiya nukleer di 
hundirê xwe de potansiyeleke pir 
dijwar vedihewîne. Lewma li qada 
navneteweyî pêwîstiya venêrîna tev-
gera enerjiya nukleerî, wekî mijareke 
sereke derdikeve pêş. Enerjiya nuk-
leer, lûtkeya teknolojiya kapîtalîst e; 
çekên nukleer, lûtkeya enerjiya nuk-
leer e. Endustriyalîzm bi elektronîk 
û bi teknîkên milîtarîzma pêşketî, 
êdî çekên supersonîk hildiberîne ku 
modernîteya kapîtalîst li dawiya qulê 
edilandiye.
Ango kapîtalîzm êdî jiyanê mirovî 
jî, xwezaya cîhanê jî û civaka 
kapîtalîst jî tehdît dike. Îro li gelek 
deverên dinyayê dînamîkên nukle-
er hene, welatên ku enerjiya nukleer 
hildiberînin hene û li ser van welatan 
venêrîneke ewle tune ye. Ev heqîqet jî 
mirovahiyê dixe bin xetereyeke giran.
Kapîtalîzm di rêvebirina civakî de, sal 
bi sal kontrolê )venêrîn( winda dike. 
Bi rastî kontrola siyasetmedarên wekî 

Tayyîp Erdogan )Tirkiye(, Mahmûd 
Ahmedînejad -ên kevn û nû- )Îran(, 
Kim Jong Un )Koreya Bakur( û hwd 
ne hêsan e. Civîna Washingtonê jî, ji 
xwe vê heqîqetê radest dike. Hêzên 
kurewî dibînin ku êdî ewlehiya wan jî 
di bin xeterê de ye. Gelek hêzên nuk-
leer ji bin kontrolê derketine.
Dinya têdikoşe ku ewlehiya nukleer 
pêk bîne, encax gelek siyasetmedarên 
maceraperest ên wekî rayedarên 
Tirkiyeyê jî bi xiroşeke mezin ji bo 
bidestxistina enerjiya nukleer û çekên 
nukleer têdikoşin.
Çek û enerjiya nukleer, ne karê 
nexweşên hiş, kesayetên psîkotîk û 
nevrotîk e. Aqilê selîm û ferikandina 
pirengiyê dixwaze, edeba mirovî û 
tehemûla civakî dixwaze û her wiha 
nirx û çanda modernîteya demokratîk 
dixwaze.
Rayedarên Tirkiyeyê ji aliyekî ve 
beşdarî Civîna Ewlehiya Nukleer di-
bin ku qaşo ew ê “cîhana ewle” ava 
bikin; lê ji aliyê din ve jî li civat û 
cemaetên ku li Tirkiyeyê digerînin de 
niyeta xwe didin dest ku esas ew li dû 
bidestxistina ‘bombeya atomê’ dige-
rin. Serokomar Erdogan, zavayê xwe 
belasebeb tayînî Wezareta Enerjiyê 
nekiriye. Lewre lawê wî jî di warê 
enerjiyê de “pîşesaz”ekî xwedî huner 
e.
Êdî hewce nake di civînên hikûmet û 
parlamentoyê de plansaziyan nîqaş bi-
kin; ew ê konseptên ku tije sir û razên 
atomîk in, di hundirê mala xwe de û 
‘xwe bi xwe’ saz bikin.
Dinya alemê dît; tenê fuzeya ku di-
kare balafirê bixe di destan de bû, di 

fersenda yekemîn de balafira Rûsyayê 
xist xwarê.
Ger bombeya atomê di destan de be, 
gelo ew ê çi bike û çi neke? Rêveberên 
Tirkiyeyê ne dilsoz in; bi gelê kurd re 
jî, bi Ewropa û Amerîkayê re jî, ne 
rast in. Tirkiye her dem bi ‘ajandayên 
nixumî’ tevgeriyaye. Lê ev qûrnaziyên 
ku heta îro dikirin û dinixumandin; 
piştî ewqasî pêşketina teknolojiyê, 
êdî nikare pêk bîne û muxatabên 
xwe bixapîne. Lewma birêz Obama 
û rayedarên Amerîkayê dil nekirin ku 
Erdogan pêşwazî bikin. Amerîkayê 
niyeta xwe bi awayekî balkêş rave kir.
Hat famkirin ku helwest û refleksên 
Tirkiyeyê baş dişopînin û didin 
hîskirin ku ew ji ber refleksên xeter-
nak ên Tirkiyeyê bêzar in.
Tirkiyeya Îtihatî çarenûsa xwe di şer 
de dibîne. Tevahiya baskên medya-
ya hikûmetê her roj rave dikin ku bi 
kurdan re, bi Rûsyayê re, bi Ewropa û 
heta bigir bi Amerîkayê re şer dikin…
Gavê diranê Tirkiyeyê bi serê kur-
dan de dihere. Lewma her rojê nav-
çe û navendeke Kurdistanê bi jehrên 
kîmyewî, tang, top, helîkopter û bi ba-
lafiran xan û xerabe dike. Sûcên şer, 
sûcên mirovahiyê dike lê jê re ne xem 
e.
Ger çekên pêşketîtir di destan de bin, 
qet şik û guman tune ye ku ew ê he-
man karesatê bi awayekî xirpanî û xe-
rabtir bîne serê Amerîka û Ewropayê 
jî. Lewre di feraseta Tirkiyeyê de, 
ewlehî ev e!..
Nîşe: 4’ê Nîsanê rojbûna Serok Apo 
pîroz be!

EWLEHÎ Û ÇEKÊN 
NUKLEERÎ

Mervan Serhildan

 Carnan hin mirov nizanin ka çi ji devê
 wan derdikeve, paşî û pêşiya peyvên
 xwe nizan in. Jinapeke min heye, Ew
ji hemû kesên din re dibe yek, wex-

 ta ku meriv li cem wê disekine, ew
.rihetî ya wê hêza xwe dide hemû kesî

 Em hemû li cem wê pir rihet û azad
 in, em qet tiştekî xwe ji wê venaşêr
 in, jixwe tenê ew bêhna me vedike,
 wekî din, roj û heta êvara dereng di
 nav kar û xebatan de tenê em li cem
.wê bêhna xwe distînin

 Car caran ew ji me re dibêje; Vê êvarê
 apê we ne li mal e, zarok jî zû dikevin
 xewê, hemû werin ba min, em ji xwe
 re rûnên, metirsin xebera dayikên we
 heye, min ji wan re gotiye hûn ê bên
.mala min

 Ew roj em bawer nakin ka çawa wê
 bibe êvar û em ê ji xwe re şeveke azad
 derbas bikin, ne ku em li mala bavê
 xwe de bindest in, lê çendekê ji mal
 dûrketin bêhna me fireh dike û kêyf
 û henekên me jî heta mehekê ji me re
.dibe diyarî

 Ew roj bi lez û bez me hemûyan
 karê malê kirin, zêdetir me kar kir

 ku sibetirê pirsgirêk dernekevin.
 Bû êvar, hemû qîz û bûkên hevûdu
 naskirî li hev civiyan, me berê xwe
 da mala apê min. Wexta ku em di
 derî de ketin hundir, bêhna nanê teze,
qelînek, xwarinên cuda cuda û çaye-
.ke bêhn xweş hat li ber pozê me
 Me dîna xwe dayê jinapa min ji me re
 sifreke wisa dewlemend hazir kiriye
 me ji kêyfa re xwe avête ser wê. Rastî
 jî hin xisyetê jinapa min ne baş in, lê
 li aliyê kêyf û henekan de ew pir baş
 e. Em li dora sifrê rûniştin, bi ken û
.kêyfxweşî me hemû tişt ji bîra kirin
 Qet nayê bîra min ku, kîjan demê
 me behsa dildarên xwe dikir, wisa
 bi kurahî em ketibûn di nav wan
 xeyalên kur de, li der û dora me kî tê
 û diçe, zarok razane an na! Qet nayê
.bîra min
 Piştî demekê me dît ku va ye apê min
 milê xwe spartiye dîwarê malê, her
 du milên xwe li ser hevde daniye,
 kumê xwe daxistiye heta ser simêla
.xwe wisa li me mêze dike
 Ew dem jî Henokeli ser xortekî bûye
 bengî, kilamên wisa şewat davêje ser
 gede, ew jî qet haj ji xwe tune ye.
 Wexta ku min ew qeratiyê apê xwe
 dît, ez ji tirsan veciniqîm, min got;
 Wîîî, dayê ew kî ye wisa li ber dîwar
?sekiniye

Vê gotinê re hemûyan serê xwe zi-
 virandin ber bi dîwarê ve. Em hemû
 jî tirsan li nav hev ketin, jinapa min
 darekî wê hebû, her tim di bin balgiyê
 xwe de vedişart, ew dara derxist û da
 destê xwe wisa bi hêzek û quweteke
.mezin bi ser wî qeratî ve çû
 Hindik mabû ku ew darê mezin di
 serê wî de lêkeve, bi lez ew kumê
 serê xwe derxist û got; keçêê ezim ez,
 metirsin ez im. Wîîî, gelo apê min ji
 kengê ve li kêleka wî dîwarî sekiniye,
 gelo wî hemû gotinên me bihîst an
 na! Min wisa şerm kir ku, heta çend
 rojan min ne dikarî ez li rûyê apê xwe
.binêrim
 Wî çi kir! Got; Min hemû gotinên we
bihîst, dema ku ez li malê dûr dike-
 vim, hûn jî direvin tên li mala min de
li hev dicivin û qala dildarên xwe di-
kin ne wisa! Min digot bila erd biqe-
.lişe hema ez têda herim xwarê
 Jinapa min jî pir hêrs bû, jê re got; Erê
 erê, te pir gilî û gazinc bihîstin, ger
 ew giliyek ji devê te derkeve derve
 careke din tu nikarî li kêleka min razî,
 ev gotina min a dawiyê ye. Rojên
 din wexta ku em li hev diciviyan,
 me hemû dar û ber didan paş derî ku
 dema yek were, bila teqiniya derî bê
 me… ciwantiya me jî car caran wisa
…derbas dibû

EYBA MEZIN…
Yildiz Gültekin
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49 ث�قافةالعالم

مسألة الشخصية في كردستان 
وخصائص المناضل الثوري )54(

إذا كان الكادر متمثالً فعالً ال قوالً، وقادراً على االرتفاع 
إلى مستوى الفهم االستراتيجي الضروري فإن من السهل 
عليه أن يخلق حتى الجيوش الجرارة. ذلك يعني أنهُ قادٌر 
على تسيير عشرات األلوف وقيادتها وإدارة شؤونها. إن 
العسكرية  والقيادة  السياسية  اإلدارة  إلى  ارتفاعه  طريق 
غير  الخط.  هذا  واستيعاب  تمثل  عبر  اآلخر  هو  يمر 
العمال  حزب  في  الكوادر  مرشحي  استيعاب  مدى  أن 
بما  تصرفوا  إذا  وما  االستراتيجية,  لهذه  الكردستاني 
ينسجم معها لم يصبح واضحاً بعد. ولن يتضح هذا األمر 
عليه.  مقبلون  نحن  الذي  النضال  تطور  خالل  من  إال 
ستبين  التي  هي  المقبلة  والعملياتية  التنظيمية  فجهودهم 
ما إذا كانوا مؤهلين ألن يصبحوا استراتيجيين َمَهرة أم 
القادمة  المرحلة  إلى  النظر  ينبغي  الزاوية  هذه  ال. ومن 

بوصفها مرحلة إثبات وجود، مرحلةُ تأكيٍد للذات.
مشروطةٌ  الصحيحة  االستراتيجية  تطبيق  إمكانية  إن 
بتوفر الفهم الصحيح. وحركة حزب العمال الكردستاني 
فقد  المجال,  هذا  في  بها  يستهان  ال  نقطٍة  إلى  وصلت 
لخٍط  تجسيداً  بوصفها  الجرأة  بالغةَ  خطواًت  خطت 
أنه رغم  على حٍد سواء. غير  أو خٍط عسكريٍ  سياسيٍ 
ذلك لم يتم بعد تمكين الكوادر من امتالك ذلك بشكٍل كامٍل 
ومما  العملية،  الحياة  في  تطبيقه  على  قادرين  وجعلهم 
مناضالً  المناضل  يجعل  ما  أن  أساساً  توضيحه  يجب 
حقيقياً حقاً يتبلور في هذه النقطة. فهنا بالذات نجد المجال 
والنقطة  التاريخي،  بدوره  المناضل  يقوم  ألن  المناسب 
التاريخي  بدورها  المناضلين  منظمةَ  تقوم  ألن  الحاسمة 
أيضاً. فالمناضلون هم الذين سيترجمون الخط السياسي 
بأّيِ عمٍل  اللجنة المركزية  الُمعاشة. لن تقوم  الحياة  إلى 
كبيٍر في هذا المجال. ولن تظهر النجاحات أو اإلخفاقات 

كثماٍر لفعاليات ونشاطات الكوادر.
اللينيني في  الفهم  المناضل أن يصل إلى  5- يجب على 

التنظيم والممارسة
إن المناضل هو الشخص الذي يمتلك وعياً عميقاً بجميع 
في  ويطبقها  بفهم  بها  ويحيط  يتبناها  التي  الموضوعات 
الحياة بشكٍل سليم. ومن المؤكد أن امتالك الطاقة النظرية 
والعملية الهائلة هو الذي يترتب على ذلك, على المناضل 
تكون  أن  المناضل يجب  تنظيمياً. وحياة  كنزاً  يكون  أن 
عضويٍة  مثل  يكون  أن  فعليه  المنظمة.  لحياة  مشابهةً 
أن  عليه  يجب  كما  مستمر,  بشكٍل  وتحميها  ذاتها  تطور 
بالتدريج  ويتحلل  نفسه  يعزل  الذي  النمط  حالة  يتحاشى 
بمسيرة  الشعب،  بمسيرة  شبيهةٌ  تكون مسيرتهُ  أن  يجب 

أحد الجيوش المنظمة.
بهذه الصورة فقط يستطيع المناضل عندنا نحن أن يؤدي 
التنظيم في كردستان  التاريخية. إن عمق غياب  رسالته 
بذل  ضرورة  يؤكد  واجتماعية  تاريخيٍة  أسباٍب  لجملة 
األشكال  حالة حضور  إلى  للوصول  الجهود  من  الكثير 
أن  المناضل  يجب على  بالذات  السبب  ولهذا  التنظيمية. 
القصوى.  الحدود  إلى  المنظمة  الشخصية  عنده  يعمق 
ألن الدور الحاسم في تحويل انعدام التنظيم إلى حضوره 
عندنا هو دور المناضل المنظم, ولهذا فإن على المناضل 
أن يجسد بشكل أساسي الشخصية التنظيمية القوية, وذلك 
الذي يضع أسس التنظيم في قاعدة سائر الفعاليات، والذي 
ويتمثل  المستويات,  كل  في  التنظيم  على  القدرة  يمتلك 
المؤهل  المناضل  هو  أبعادها  بكل  التنظيمية  القضية 
ألن يمتلك المواصفات النضالية الحاسمة في كردستان, 
أفضل  نفسه  الوقت  في  هو  عندنا  المنظمين  فأفضل 
المناضلين والممارسين العمليين. نستطيع أن نؤكد على 
الخاصة  االجتماعية  ظروفنا  ظل  في  الكالم  هذا  صحة 
بدون أي قدٍر من المبالغة. إذن البد من استثارة الرغبة 
والوعي والميل القوي لدى كل مناضل ألن يصبح قادراً 
أسمى  هو  التنظيم  أن  فكما  قوياً,  منظماً  يكون  أن  على 
أسلحة أي مناضل في صفوف حزب العمال الكردستاني 
ينفذها  أن  عليه  يتوجب  التي  المهمات  تنفيذ  على  ليقدر 
مهما كان الثمن ألنها مهماٌت منتظرةٌ منهُ في هذا المجال، 
وليكون ناجحاً في تنفيذ المهمات الصعبة جداً التي يضعها 
الحزب أمامه، كذلك فإن أهم سمة يجب عليه أن يطورها 

وينميها هي أن يصبح منظماً قوياً.
والذي  المنظم  العمل  أدرك ضرورة  الذي  المناضل  إن 
لقوانينه وأصوله يكون قد  ترجم إدراكه إلى الحياة وفقاً 
وصل إلى مستوى العمل الثوري. على المناضل أن يدرك 
كاستحالة  تنظيم  بدون  يعيش  أن  عليه  المستحيل  أن من 
عيشه بدون الماء والهواء، كما عليه أن يدرك ضرورة 
أشد  التنظيم  انعدام  يكون  أن  يجب  منتظماً,  يكون  أن 
المنغصات بالنسبة للمناضل الذي يشعر بالضيق الشديد 
في حال إحساسه بأنه ليس في إطار تنظيمي معين. أما إذا 
لم يكن يبالي بغياب التنظيم ويظل غارقاً في راحة البال 
رغم عدم وجوده في اإلطار التنظيمي فإن ذلك يعني أن 

مثل هذا الشخص ليس إال انتهازياً يتعذر شفاؤه.

الـ7  التركية في  البرلمانية  عِقَب االنتخابات 
القتل  العام المنصرم, شنت آلة  من حزيران 
موجةً   AKP بحكومة  المتمثلة  التركية 
حادةً من الهجمات على الشعب الكردي في 
مختلف المدن والمناطق بباكوري كردستان, 
المدنيين،  ضد  األساليب  أبشع  ومارست 
ونظراً للدور الكبير لإلعالم في تغطية الحدث 
وإيصال الحقيقة للرأي العام العالمي، جرت 
تكتٍم  ظل  في  وتسارعت  باكور  في  األحداث 
إعالميٍ عالمي عليها، واألسئلة التي تطرح 
أجنداٌت خاصةٌ  منها هل هناك  كثيرة  نفسها 
وهل  العالمية؟  األعالم  وسائل  عليها  تعمُل 
المجتمع  والمدن الكردية التي قامت بالثورة 
األحداث  تغطية   في  الحق  تملك  ال  الحالية 
بحق  والتنكيل  والقتل  والدمار  تجري  التي 
األعالم  أن  أم  المناطق   تلك  في  الشعب 
في  التركية  الحكومة  يؤيد  بصمته  العالمي 
باكور  المدنيين من مواطني  بحق  مجازرها 

كردستان؟
االتحاد  صحيفة  ارتأت  المنطلق  هذا  من 
الصحافيين  بعدد من  اللقاء  إلى  الديمقراطي 
هذا  في  آرائهم  وأخذ  الكرد  واإلعالمين 

الصدد:   
بهذا  وهو  يمكنه  ال  قروي  الكردي  اإلعالم 

الحال أداء مسؤوليته التاريخية
زانا عمر مراسل صوت أمريكا:

اإلعالم الكردي يفشُل مرةً أخرى في االرتقاِء 
الشعب  يقدمها  التي  التضحيات  مستوى  إلى 
باكوري  في  األبطال  والمقاومون  الكردي, 
آفا  روج  في  يوم  كل  تفشل  كما  كردستان, 
أيضاً، فاإلعالم الكردي قروي ال يمكن بشكٍل 
يكون على  أن  الحال  بهذِه  من األشكال وهو 

قدر المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه.
آمد  في  سور  مدينة  كانت  الذي  الوقت  في 
التركية,  القتل  آلة  قبل  من  للقصف  تتعرض 
الكردية  على  محسوبة  فضائيات  نشاهد  كنا 
أما  السنة،  رأس  الحتفاالت  مباشرة  بتغطية 
تعتبرها  بقضايا  ملتهي  فهو  العربي  اإلعالم 
أهم للمشاهد العربي, وهذا في اإلعالم يجوز 
اإلعالم،  اهتمام  بوصلة  هو  المشاهد  ألن 
خجولة  العربي  اإلعالم  تغطية  فأن  وعليه 

نوعاً ما.
أما فيما يتعلق باإلعالم الغربي فأنه في خٍط 
عن  الحديث  عند  وهنا  الصعود,  نحَو  بيانيٍ 
اإلعالم الغربي ال بد من التمييز بين اإلعالم 
الحر  واإلعالم  للحكومات,  التابع  الرسمي 
فاإلعالم  مستقلة،  إعالمية  لمؤسسات  التابع 
على  الضوء  يسلط  مثالً  األمريكي  الرسمي 

فاعل  بشكل  كردستان  باكوري  في  األحداث 
يعطيها  فهو  الرسمي  اإلعالم غير  بينما  جداً 

مساحة جيدة إلى اآلن.
ما يحدث في مدن باكوري كردستان ال يقل 

ضراوة مما حدث في كوباني
محمد حسن- إعالمي 

مصيرية  قضايا  عن  التحدث  وقبل  البدء  في 
مثلما يحدث في باكوري كردستان على المرء 
مصطلحات  عن  التخلي  الصحفي  وخاصة 
مدن  في  يحدث  فما  والحيادية،  الموضوعية 
يقل ضراوة مما حدث  باكوري كردستان ال 

في كوباني.
الكردية  الصحافة  أن  للنظر  الملفُت  ولكن 
باكوري كردستان،  بتناول موضوع  منقسمةٌ 
الكردستانية  التحرر  لحركة  التابع  فاإلعالم 
بدايات  منذ  معلوم  هو  كما  القضية  يتناول 
اإلعالم  أما  الشعب،  من  والتقرب  الحركة 
يتناول  كردستان  باشوري  في  مثالً  الكردي 
ألمٌر  أنه  والحقيقة  عادي,  خبر  كأي  القضية 
مؤسٌف أن نجد عدم تجاوب اإلعالم الكردي 

بإيجابية من باكوري كردستان.
 مثالً الكل يعلم حين هجوم داعش على كوباني 
التغطيات  ولكن  تسقط  أن  المدينة  كادت 
اإلعالمية الخاصة العربية والعالمية ساهمت 
لحد كبير في إيصال صوتها للعالم والتفاعل 
الدولي معها مما شجعها على االستمرار في 
المقاومة والتصدي حتى استرجاعها بالكامل. 
يعلم  فالكل  العربي  اإلعالم  يخص  ما  أما 
هي  الكبرى  العربي  اإلعالم  احتكارات  أن 
تقفان  الدولتان  وهاتان  عربيتين,  دولتين  بيد 
من  وليس  الكردي  الشعب  ضد  بالمجمل 
عن  العربي  اإلعالم  ابتعاد  نجد  أن  الغريب 
قضية الشعب الكردي في باكوري كردستان، 
وعالمياً نجد الدول األعضاء في حلف الناتو 
وألمانيا  وأميركا  وبريطانيا  فرنسا  ومنها 
عن  بالتخلي  التفكير  اآلن  إلى  تستطيع  ال 
مصالحها وعالقاتها التجارية مع تركيا, حتى 
كلها,  كردستان  باكوري  مدن  تدمرت  ولو 
وهو أمٌر مؤسٌف أن نجد دوالً تدعي بالدفاع 
المصطلحات  وهذه  اإلنسان,  حقوق  عن 
الرنانة على مسامع العالم الثالث ولعبها على 

الطرفين.
باعتباره  الكردي  اإلعالمي  على  أنه  وأعتقد 
مما  أكبر  بشكل  التقرب  القضية  صاحب 
مدٌن  فهناك  كردستان,  باكوري  في  يحصل 
يستشهدون  المدنيين  ومئات  تتدمر,  كاملةٌ 
وأطفال أصبحوا يتامى وتصفيات باالسم كما 
عندما  الجاري  الشهر  من  العاشر  في  حدث 

كردي  شاب   12 التركية  الجندرما  قتلت 
بطلقات في الرأس.

المآسي التي يعيشها الشعب بباكور هي نتيجة 
االتفاقيات المبرمة بين AKP والقوى الغربية

:KNN جهاد درويش مراسل قناة
الشعوب  حزب  حققه  الذي  االنتصار  بعد 
األخيرة  التركية  االنتخابات  في  الديمقراطية 
والتي جعلت من سياسة حزب العدالة والتنمية 
والرأي  التركي  العام  الرأي  أمام  عارية 
إعادة  إلى  األخيرة  دفعت  مما  العالمي,  العام 
االنتخابات وممارسة كل أشكال الضغط على 
دون  للحيلولة  الديمقراطية  الشعوب  حزب 
في  فشلت  أنها  إال  التركي,  البرلمان  دخولها 
الهجمة  زيادة  إلى  دفعها  مما  هذا,  مسعاها 
في  ولسياساتها  لها  المعارضين  باعتقال 
الداخل والخارج, وكانت أبرزها االعتقاالت 

التي طالت أستاذة الجامعات. 
ال يُمكننا الفصل بين حالة الثورة التي تعيشها 
روج آفا عن الحالة األمنية التي تشهدها معظم 
المدن الكردية في باكوري كردستان, وبشكٍل 
بتجاوز  تحققت  التي  االنتصارات  خاص 
القوات الكردية جميع الخطوط الحمراء التي 
العدالة والتنمية في سوريا,  وضعتها حكومة 
مع  المباشرة  المواجهة  إلى  باألخيرة  دفعت 
وفرض  باكور,  في  األعزل  الكردي  الشعب 
هناك, وممارسة  المدن  الحصار على كبرى 
عن  لثنيهم  المدنيين,  ضد  القوة  أشكال  كل 
المطالبة بحقوقهم في إدارة مناطقهم, في ظل 
اإلعالم  وحتى  تركيا  داخل  إعالميٍ  تعتيٍم 
العالمي, باعتقادي هذا التكتم اإلعالمي على 
المآسي التي تعيشها المدن الكردية هي نتيجة 
التركية  الحكومة  بين  المبرمة  لالتفاقيات 
القوى  وبين  والتنمية  العدالة  بحزب  المتمثلة 
التي  الالجئين  أزمة  خاص  وبشكٍل  الغربية, 
ضغٍط  كورقِة  التركية  الحكومة  تستخدمها 

على الغرب, وغض النظر من قبل الحكومة 
باكوري  في  الكرد  مقاومة  تجاه  األمريكية 
كردستان ضد اآللة العسكرية التركية ,يشيُر 
بوضوحٍ إلى وجود اتفاٍق سريٍ بين الحكومة 
التركية والحكومة األمريكية بهذا الخصوص, 
إخماد  بمحاولة  التركي  للجيش  يسمح  مما 

المطالب المحقة للشعب الكردي هناك.
تشهده  الذي  اإلعالمي  بالتكتم  يتعلق  فيما 
الديمقراطي  الحزب  من  المقربة  القنوات 
وحالة  كردستان,  باشوري  في  الكردستاني 
هناك,  الثقافي  الوسط  يشهدها  التي  الصمت 
يشير إلى حجم التعاون بين الحكومة التركية 
برئاسة  الكردستاني  الديمقراطي  وحزب 
بين  مبرومة  اتفاقيات  من  البرزاني  مسعود 
حزب  مواجهة  في  خاٍص  وبشكٍل  الجانبين, 
الساحة  شهدته  وما  الكردستاني,  العمال 
ودخول  كردستان,  باشوري  في  العسكرية 
وتمركزها  أراضيها  عبر  التركية  القوات 
بالقرب من الموصل دليل واضح على حجم 
العالقة الوثيقة بين الطرفين, وبالتالي توجيه 
الخالفات  إثارة  في  لديها  اإلعالمية  اآللة 
باشوري  في  العام  الرأي  إلشغال  الداخلية 
كردستان, دون اإلشارة إلى حجم المقاومة في 
باكوري كردستان, وعلى العكس تماماً طرح 
مقاومتهم إعالمياً على انه تأييد لحزب العمال 
الكردستاني, وهذا ما ال يمكن قبوله من قبل 

الحزب الديمقراطي الكردستاني. 
يبقى رهان الحكومة التركية مع حلفائها على 
الشعب  رهان  ويبقى  المقاومة,  هذه  إخماد 
هذه  كسر  إلى  كوردستان  شمال  في  الكردي 
التركية  الحكومة  سياسيات  وتعرية  الهجمة 
الحكومة  رهان  أن  باعتقادي  وحلفائها, 
التركية سيلقى الفشل الذريع وسيكون الضربة 

القاضية لكل أحالم العدالة والتنمية.

هل يقوم االعالم بدوره  في تغطية أحداث باكوري كردستان؟؟

عاشتها  التي  الصعبة  الظروف  ظل  في 
اإلرهابية  التنظيمات  تهديدات  من  المنطقة 
روج  على  المفروض  والحصار  جهة  من 
أن  إال  أخرى,  اإلمكانيات من جهة  وقلة  آفا 
العمل المطبعي تطور وتابع مسيرته ومطبعة 
آفا،  روج  في  تأسست  مطبعٍة  أول  سيماف 
مقرها مدينة قامشلو, يبلغ عدد عمالها قرابة 
(40-50( عامالً مختصاً في أقسام التصميم 
والطبع. ولتسليط الضوء على العمل المطبعي 
في روج آفا ومطبعة سيماف أعددنا التقرير 

التالي:   
حيث تحدث لنا المهندس دلشين سويد

 وهو المدير اإلداري لمطبعة سيماف وقال: أن 
مطبعة سيماف تُعتَبَُر تجربةً فريدةً في روج آفا, 
ألن مناطقنا لم تكن تستطيع أن تكون صاحبةَ 
مطبعٍة بهذا الحجم, وخاصةً عندما كان النظام 

البعثي مسيطراً على كل شيء في روج آفا.
لكن بعد انطالقة ثورة روج آفا قررنا إنشاء 
الورقية  المتطلبات  جميع  بتلبية  تقوم  مطبعة 
من كتٍب ومجالٍت وجرائد, وكل ما هو متعلق 
بالطباعة الورقية, وقد واجهنا في البدء صعوبةً 
كبيرةً في تأمين مستلزمات المطبعة من ورٍق 
وبالكات المنيوم ومعدات وآليات نتيجة الحصار 
بالسرعة  إلينا  المستلزمات  إيصال  وعدم 
المطلوبة, حيث كانت الكوادر التي تعمل في 
المطبعة ال يتجاوز عددها من ستة إلى سبعة 
أشخاص, وكانت اآلليات غير كافية وعددها 
قليل وخاصةً بعد سيطرة التنظيمات اإلرهابية 
على مناطق في روج آفا, وعدم إيصال الورق 
والمواد األساسية من حلب ودمشق إلى روج آفا.
بتوفير  تقوم  لكي  كبيرة  مكينات  شراء  تم 
االحتياجات من أجل طباعة الجرائد والكتب 

فكانت  مطبوعٍة,  أوراٍق  من  يلزم  ما  وجميع 
تم  التي  األولى  الجريدة  هي  روناهي  جريدة 

طبعها في مطبعة سيماف.
وبعد اإلعالن عن اإلدارة الذاتية تم توسيع العمل 
حيث وصل عدد اإلدارات والهيئات إلى أكثر من 
اثنان وعشرون هيئة, لها منشوراتها وجرائدها 
المحلية  الجرائد  من  كبيٍر  قسٍم  جانب  إلى 
الديمقراطي،  االتحاد  جريدة  مثل:  والحزبية 
الكردستاني،  جريدة  بوير،  روناهي،  جريدة 
السياسية  األحزاب  من  لعدد  تابعة  ومجالت 
ومجلة  الشيوعي  والحزب  الليبرالي  وجريدة 

صوت كردستان وصوت الشبيبة.
كما تم طبع الكتب المدرسية التابعة لهيئة التربية 
والتعليم في مقاطعة الجزيرة, وتجاوز عدد هذه 
الكتب سبعون ألف كتاب في دفعٍة واحدةٍ, وفي 
السنة القادمة سنقوم بطبع أكثر من ثالثة ماليين 
كتاب من أجل تغطية حاجات المدارس في روج 
آفا من الكتب، وهذا يتطلب الكثير من الضغط 
على مطبعة سيماف حيث كنا نقوم بطلب المواد 
من دول أوروبية مثل ألمانيا والصين وتركيا, 
وكنا نالقي الكثير من الصعوبات لتوفير المواد 
األساسية, وبعد تحرير المناطق على يد قوات 
حماية الشعب والمرأة ازدادت مساحة العمل 
في مطبعة سيماف, وتطلب الكثير من العمال 
ووصل عدد العمال إلى أكثر من خمسين عامٍل 
بجميع االختصاصات, وكنا نالقي صعوبةً في 
وصول المواد إلى روج آفا حيث كانت تبقى في 
بعض دول الجوار ألكثر من شهر أو شهرين 
وهذا يزيد من التكلفة حيث كل دول كان لديها 

جمرك يتم دفعه.
ومن جهة الخبرات وجدت بعض النواقص من 
ناحية الخبرات حيث أن الشباب والعمال في 

روج آفا لم يكونوا على معرفٍة تامٍة بهذه المهنة, 
كونها مهنة فنية وعملية وتتطلب العمل فيها لمدةٍ 
طويلٍة من أجل معرفة دقائقها، لذلك تم طلب 
الخبرات من حلب ودمشق باعتبار هذه المناطق 
كانت تتواجد فيها مثل هذه المطبعات وكانوا 

يجيدون العمل فيها بعكس مناطق روج آفا.
وكلُّ كتاٍب أو مجلٍة يتم ترخيصها من قبل هيئة 
الثقافة, وبعدها يتم إرسالها إلى المطبعة ونحن 
نقوم بطبع كل الكتب والمجالت والجرائد, حيُث 
هناَك قسٌم فنٌي يتم تحضيرهُ من قبل إخصائيين 
الطبعة  تكون  أن  أجل  بالتصميم من  يقومون 
حنا  مريانا  السيدة  تقوم  القسم  وهذا  متناسقة, 

بإدارته.
ونحن بدورنا توجهنا إلى السيدة مريانا

 التي شرحت لنا آلية العمل في قسمها, كما أنها 
تحدثت عن الصعوبة التي تالقيها في قسمها 
بالمئة,  مئة  دقيقة  الطبعة  تكون  أن  أجل  من 
حيث أن األمر غير متعلق بالتصميم فقط بل 

دقيقة  بمعايير  تطبيقها  ويجب  األلوان  هناك 
كتاب  أو  مجلة  وكل  المقاسات,  جميع  وعلى 
أو جريدة توضع على بالكات وهذه البالكات 
هي من مادة االلمنيوم ويتم اتالف هذا البالك 
بعد الطبعة، وكل ملف يتكون من أربعة ألوان 

رئيسية يتم فرزها.
أيضاً ضمن العمل نقوم بتعديل التصميم بدرجٍة 
عاليٍة من الدقة, ونقوم بمعالجة الرسوم والصور 
وبعد التأكيد من القياسات والتصميم يتم إرسال 
الطبع إلى قسم الطبع, ويدير هذا القسم السيد 
هيثم حصري الذي تحدث لنا عن آلية العمل في 
قسم الطبع والنسخ, حيث الماكنات يتم تجهيزها 
بدقٍة وتعييرها لكي تكون الطبعة متناسقة مع 
بدقٍة  وفرزها  المواد  تجميع  ويتم  التصميم, 
عن طريق كوادر مختصة ويتم جمع الورق 

المطبوع وترتيبها حسب التصميم.

 مطبعة سيماف تجربةٌ ناجحة ٌ في روج آفا

تقرير:غسان أدهم

في مثل هذا اليوم 2016/3/16 يمُر قرٌن من الزمن 
على اتفاقية سايكس بيكو الُمبرمِة بين بريطانيا وفرنسا 
وروسيا في العام 1916، وتم الكشف عنها بعد ثورة 
تم  قد  كانت  االتفاقية  ولكن   .1917 العام  اكتوبر 
بالنتيجة تم احتالل وتقسيم الشرق األوسط  فرضها. 
نزوالً عند رغبة بعض سياسيي الدول المذكورة آنفاً 
ومصلحة الدول االستعمارية. ومنذ ذلك الحين ولغاية 
ما  بطريقٍة  األوسط  الشرق  في  أمٍة  كلُّ  تعمل  اآلن 

لمعارضة االتفاقية.
وتم حينها وإثر ذلك تأسيس عشرين دولة لألمة العربية، 
بيكو  التفاقية سايكس  الدول معارضةً  تلك  والزالت 
لماذا؟ ألنه تم تقسيم وطنهم في حين أن بالد أمة العرب 
اإلسالم  قبل  ال  التاريخ،  امتداد  على  موحدةً  تكن  لم 

وال بعده.
الدولة  فقدان  بسبب  أيضاً  االتفاقية  األتراك  عارَض 
العثمانية سيادتها على األرض رغم إن الدولة التركية 
باقية, والغريب في األمر أن الدولة العثمانية أكثر أسفاً 
على والية الموصل من جميع البقاع التي فقدتها. واآلن 
يهدفون إلى ابتالع جنوبي كوردستان كما فعلوا مع 

لواء أسكندرون.
الفرس أيضاً كانوا معارضين لالتفاقية رغم أنهم لم 
الحرب  ففي  هي,  كما  بالدهم  وبقيت  شيئاً  يخسروا 
العالمية األولى والثانية دخلت دول العالم العظمى إلى 
إيران دون مقاومة. حتى أنها فرضت بعض الخرائط 

السياسية واألمنية من داخل إيران.
إال  األمم.  هذه  بين  من  تضرراً  األكثر  الكرد  وكان 
أن الغريب في األمر هو أنه حينما نكتب ضد اتفاقية 
لتلك األمم  البارزين  الممثلين  إن  بيكو نرى  سايكس 

يناقضوننا ويقولون:" تريدون إعادة ترسيم الخارطة 
السياسية للمنطقة مرة أخرى!؟ وكأن بمقدور الكرد 

التالعب بالخارطة السياسية.
 هذا في حين أن العرب أشد ما يرغبون في توحيد دولهم 
إذا ما تقرر إلغاء الخارطة الجغرافية التفاقية سايكس 
بيكو، وكذلك الكرد الذين تم احتالل وطنهم وتقسيمه 
وحرمانهم من تأسيس دولتهم منذ اتفاقية سايكس بيكو، 
يطمحون إلى توحيد وطنهم وتأسيس دولتهم المستقلة، 

إذا ما اتيح لهم ذلك.

بعدَ مروِر قرٍن على تلك االتفاقية، كيفما يتم النظر 
إلى الخارطة السياسية الحالية في الشرق والمنطقة من 
منظاٍر بعيٍد أو قريب، نرى أن هناك رأًي يُفترُض منذ 
سنوات احتمالية أن يطرأ تغييٌر على الخارطة السياسية 
سوريا،  العراق،  الدول)  هذه  من  لبعض  الجغرافية 
تركيا، السعودية .. الخ(, بالرغم من عدم وجود أي 
دليل سياسي على أن الدول الكبرى قد اتخذت قراراً 
من هذا القبيل أو صادقت عليه فيما بينها أو مع الدول 

االقليمية، أو مع األحزاب السياسية التحررية.
لديَّ مخاوٌف من هذا الهرج والمرج السياسي وتتمثل 

مخاوفي بما يأتي:
مخاوف  السياسية  الجغرافيا  تغيير  جلبة  أفرزت  لقد 
العراق,  سوريا،  إيران،  تركيا،  داخل  ملموسة 
والسعودية، قبل اتخاِذ أّيِ قراٍر من منظاٍر استراتيجيٍ 
إلى  البلدان  بتلك  أدت  المخاوف  وهذه  ديمقراطي. 
تغيير استراتيجياتها وتوجهاتها السياسية وآلية حماية 

مصالحها، على سبيل المثال:
- السعودية: تنحو إلى تعميق عالقاتها مع إيران وتحافظ 

على مصالحها مع أمريكا, وتهدئ مشاكلها مع روسيا, 
وتنشئ عالقات اقتصادية طويلة األمد مع الصين وفي 
تحظى  أن  وتلك  الدولة  هذه  عبر  استطاعت  الخفاء 

بعالقات مع اسرائيل.
- تركيا: أحد أقطاب القوى السنية لها خالفاٌت قديمةٌ 
مع إيران، بيد أنه وبعد فشل سياساتها في سوريا وإزاء 
اسرائيل ومعارضة مصر الحالية, إلى جانب الصخب 
الذي احدثهُ تغيير الجغرافية السياسية المزمع، وظهور 
ترسيخ الفيدرالية في غربي كوردستان، أقدم رئيس 
وزراء تركيا باسم حماية مصالح اإلسالم العليا على 
زيارة طهران ساعياً لتشكيل جبهة تعارض أي حٍل 
سياسيٍ يصادق عليه مؤتمر جنيف أو الدول الكبرى.
- العراق: بالرغم من مواجهته لحرب داعش وعمق 
المشكلة الطائفية، نراه جعل من مشكلة النفط والموازنة 
يتحدثون  الكرد  أخذ  أن  بعد  تعقيداً,  أكثر  والرواتب 
بحرارةٍ عن تطبيق المادة 140 واالستفتاء وحق تقرير 
المصير, إلى جانب وقوع خانقين وكركوك وشنكال 
تحت هيمنة إقليم كوردستان وقوات البيشمركة. وفي 
المنطقة نراه يفتقد إلى المنظور االستراتيجي في معالجِة 

ُمجمِل المشاكل.
والمعارضة  الحالي  السوري  الرئيس  حكومة   -
السورية: حينما تأتي على موضوع حق تقرير المصير 
واحدة وهي نظرةٌ  استراتيجيةٌ  والفيدرالية لها نظرةٌ 
قوميةٌ عربية للحفاظ على وحدة األرض السورية نظرةٌ 

مماثلةٌ لقرن سايكس بيكو.
ونرى تغييراًت طفيفةً في نظرة المعارضة السورية 
في هذا الشأن، وهذه ال زالت غير مضمونة بل لعلها 
مماطلةٌ مثل حقبة انصار عبدالكريم قاسم في العراق 

وبعثيي  إيران  في  والتحوالت  تركيا  في  والكماليين 
سوريا في الستينيات.

استراتيجيتها  اإليرانية:  االسالمية  الجمهورية   -
واضحةٌ. وهي الحفاظ على حجم الوحدة في سورية 
والنظام الحالي فيها, فهي تعنى جداً بمشكلة الحوثيين 
في اليمن وحزب هللا اللبناني. وفي العراق لم تحرز أيَّ 
تغييٍر يُذكر في الخارطة الجغرافية وإن كان باالستفتاء.
- أمريكا: وبعد انسحاب جيشها من العراق تطورت 
حركة طالبان والقاعدة في افغانستان، ظهور داعش 
في  األخرى  اإلرهابية  والجماعات  النصرة  وجبهة 
المنطقة، فقدت دورها السياسي الذي كانت تلعبه قبل 
سقوط صدام وبعده. وهي كإحدى الدول الكبرى بالرغم 
من تأثيرها الكبير في معارضة اإلرهاب، إال أنها من 
النظرة الديمقراطية لم ترفض الحلول السياسية للمشاكل 
مع إبقاء األنظمة الحالية. ويمكننا القول، بأنه إذا ما 
ظهرت بوادر اتفاقية سياسية في المنطقة شريطة إنهاء 

اإلرهاب، فال نعتقد أن أمريكا سترفضها.
اوكرانيا  في  عسكري  انتصار  تحقيق  بعد  روسيا: 
انتهزت الفرصة في العام الماضي بسوريا، ووضعت 
قدرةً عسكريةً مؤثرةً في ميدان الحرب. في الحقيقة إن 
روسيا وإيران غيَّرتا من المعادالت في سوريا وإلى 
حٍد ما في المنطقة. حتى إن الحل السياسي ال يمكن 
دون  من  واليمن  والعراق  ولبنان  سوريا  في  توخيه 
روسيا وإيران. وفي المستقبل إذا ما انسحب الناتو من 
افغانستان يستحيل وضع عائق أمام القاعدة وطالبان 
)التي تجاوز عدد مسلحيها  افغانستان وباكستان  في 

أكثر من 250 ألف( من دون إيران.
الغرب  في  األمن  حماية  هو  الغرب  استراتيجية  إن 
ومصالحها في الشرق األوسط والخليج. وتدخل روسيا 
بهذه القدرة العسكرية في معادالت سوريا والمنطقة 
ليس لها بديل سياسي حالياً سوى حماية النظام الحالي 
في سوريا, وإلى جانب ذلك تتحدث في بعض األحيان 
عن الحل الفيدرالي من دون أن تحظى بأّيِ ضمانٍة 
دوليٍة واقليمية. ولكن استراتيجية روسيا الرئيسية هي 
تأمين مسارات المياه الدافئة في الشرق األوسط. وهذا 
لن يتحقق أبداً من دون المكانة الرصينة لروسيا في 

سوريا والشرق األوسط. 
وبالنسبة ألمريكا لم تتخذ موقفاً إزاء نزعة روسيا في 
الدول  وكذلك  اوكرانيا  في  معها  فعلت  مثلما  سوريا 
نفوذ  النظر عن  بغض  فإنه  لذا  ما.  حٍد  إلى  الغربية 
روسيا في سوريا فإن المعالجة السياسية والعسكرية 
واألمنية عامةً في سوريا لن تنجح من دون روسيا. 
بالحل  مرتبٌط  سوريا  في  السياسي  الحل  أن  وحتماً 

السياسي والعسكري واألمني في عموم المنطقة.
ومن خالل تمحيص وضع المنطقة أردنا ان نقول:" 
في جميع األحوال أمامنا احتمالية إبرام اتفاقية لحماية 
األنظمة الحالية في المنطقة بما فيها النظام السوري. وإذا 
ما حصلت هذه االتفاقية، صحيٌح أنها ال تشكل خطورةً 
على فيدرالية جنوبي كوردستان، إال أن خطراً واضحاً 
يتربص بنا بال شك على غرب وشمالي كوردستان.

إذا ما حدث وحافظت الدول الكبرى في آخر المطاف 
على حجم الدول وأنظمتها الحالية في المنطقة مقابل 

تأمين أمنها ومصالحها، لن تبقى لدينا شكوٌك من أن 
تصبح مخاوفنا تلك على ِكال الجزئين من كوردستان 
حقيقةً مفروضةً. واذا ما حصل ذلك ينبغي علينا معرفة 
أن ضغطاً مباشراً سينشأ ويطالب باالستفتاء ونيل حق 
استقالل جنوبي كوردستان. وهنا نخشى أن يفرضوا 
علينا اتفاقية لوزان أخرى بعد قرٍن من اتفاقية سايكس 

بيكو.
على القيادة السياسية والعسكرية والقوى الكردستانية أال 
تهمل وجود الدعم الواسع لقدرات البيشمركة ومقاتلي 
 . ypg-ypj وحدات حماية الشعب والمرأة الكردية

وال يتعلُق هذا الدعم بأية ضمانٍة سياسيٍة ديمقراطية 
لبقية أجزاء كوردستان, بقدر ما يتعلق بأمن ومصالح 
الغرب. لذا نعتقد في خضم هذه المعادالت وأسوةً بقوى 
تجسيدهم  ومدى  القتال  ميادين  في  التحررية  شعبنا 
لنموذج شجاعة المرأة والرجل في الشرق األوسط، 

علينا أال نكون أقل منهم.
 نخشى من العالقات السياسية للدول الكبرى مع الدول 
االقليمية وأقلمة مصالحها والخشية هنا بمعنى االهتمام 
بالوضع, واالهتمام يتجسد باتخاذ الكرد مواقف بمستوى 
األحداث بأن نعرف كيفية تسخير مصالحنا االقتصادية, 
وجبهات  كوردستان  جنوبي  في  السياسية  والتجربة 
المقاومة ألجزاء كوردستان األخرى في المفاوضات 
في إطاٍر مناسب من خلف وأمام ستار العصر السياسي.
في العصور السابقة لم يكن لدى زعماء وقادة انتفاضات 
القرن الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين أدنى فكرةً 
عن العالقات بين الدول الكبرى والدول االقليمية بل 
الدولية  االتفاقيات  كانت  بالنتيجة  معدومة،  كانت 
واالقليمية الُمبرمة بين الدول لها تبريراتها في التاريخ. 
ولكن في عصر العولمة هذا الذي يتسم بهذه الشبكة 
الواسعة من العالقات، وهذه الثورة المعلوماتية التي 
يشهدها العالم, وارتباطها بهذا الكم من المصالح إنها 
لخطيئةٌ كبرى أن نجلس مخدوعين أمام األحداث بعد 
أكثر من 30 عاماً من المقاومة في أجزاء كوردستان، 
إنها حقاً لخطيئة كبرى عدم معالجة المشاكل الداخلية، 
انعدام روح التسامح السياسي، تعميق الحرب اإلعالمية 
والمماحكات وتسقيط اآلخر، تدني مستوى المسؤولية 
في نقاط الخصام والتنافس، المقامرة باألزمة المالية 
اآلن  إلى  تثبت  الحقائق  هذه  كل  سياسية،  ألغراٍض 

عدم استساغة هاجس استراتيجية مستقبل األحداث.
إن التهرب من المسؤولية أصبح نمطاً لوسائل اإلعالم 
من  تهرباً  المتبادلة  المشاحنات  وأصبحت  العولمية. 
الحلول دون أن يتيقَن كلُّ طرٍف فينا بأنه حينما تحل 
الكارثة ستحل فينا جميعاً حتى وإن لم تحل الكارثة في 
جنوبي كوردستان، إال أنها إذا حلَّت بجزٍء آخٍر من 
كوردستان أو اإلبقاء على أّيِ نظاٍم معاٍد للديمقراطية 
في المنطقة, أو أن أيَّ مصلحٍة للدول الكبرى والدول 
التفاقية  مماثلة  اتفاقية  إبرام  إلى  تستدعي  االقليمية 
للغاية,  عظيمٍة  بالتأكيد ألضراٍر  سنتعرض  لوزان، 
وستضيع علينا الفرصة السياسية لمدة عقٍد إلى عقدين 
من الزمن في أقل تقدير. والتأسف على الفرص الضائعة 

لن يجدينا نفعاً.

هل سينخدع الكرد في عصر العولمة أيضاً؟

تم إعالن الفدرالية وتحّولت جنيف من مدينة تحتضن 
والنظام  المعارضة  وفدي  بين  السالم  مفاوضات 
الى منبر للتهديد والوعيد الموّجه للكرد في "إقليم 

روجافا الفيدرالي".
خلفيات  تشابه  في  العراقية  التجربة  وتكّررت 
األطراف المتصارعة في الحرب السورية )كرد 
الدعم االميركي  – سنّة – علويون( مع اختالف 
في التجربة السورية عن أختها العراقية بين المعلن 

في العراق والمبهم في سوريا.
اال ان أقصى ما كان يتمناه الكرد قد تحقّق على 
األرض، حين جرت رياح التغيير كما اشتهوها. 
سواء  حد  على  والنظام  المعارضة  رفض  ودفع 
مشاركة الكرد في جوالت المفاوضات رياح التغيير 

بعكس ما تمنّاه كالهما.
ماذا لو كان الكرد مشاركين في المفاوضات :

رغم مشاركة "المجلس الوطني الكردي" المنضوي 
ضمن االئتالف المعارض في مفاوضات جنيف، اال 
ان مشاركته هذه لم توسم على انها مشاركة كردية، 
وأصبح التصّور السائد لدى الدول الغربية ان القوة 
السياسية الكردية وقواتها المتمثلة بوحدات حماية 
الشعب الكردية YPG هم من يمثلون الكرد سياسياً 
وعسكرياً، باعتبارها القوة االكثر تنظيما وسيطرة 
على االرض وشركاء التحالف الدولي األساسيون 

في الحرب على تنظيم "داعش" اإلرهابية.
ماذا لو لم يحصل ذلك؟ لو شارك الكرد في جنيف 
"األعمال  وقف  مثل  بمخرجاتها  ملتزمين  لكانوا 
العدائية" و"وثيقة المبادئ" التي أعلنها ديمستورا، 

اال ان أي شيء من هذا لم يتحقق.
استفادت "حركة المجتمع الديمقراطي" من رفض 
المعارضة حضورها في جنيف انها غير ملتزمة 
بأّي شيء مما سبق، لذلك كانت الطريق مفتوحة 
أمامها تماما للبدء بخطوات احادية الجانب، وفرض 
امر واقع يشبه تماما واقع اقليم كردستان العراق 
وفي  االختالف.  بعض  مع  التسعينيات  فترة  في 
المرة الثانية استفادت حركة المجتمع الديمقراطي 
حزب  حرمان  بأن  الغربية  القناعة  من  الكردي 
االتحاد الديمقراطي من االشتراك في المفاوضات 

هو استبعاد للكرد، فدقّت بذلك اسفيناً آخر في نعش 
المجلس الوطني الكردي المدعوم من حكومة اقليم 
كردستان، وخرج المجلس الكردي بمظهر الضعيف 
الطامة  وكانت  الكرد،  تمثيل  على  القادر  وغير 
الكبرى بالنسبة للمجلس هي ترحيب رئاسة االقليم 
ممثلة بالرئيس مسعود البارزاني بخطوة الفيديرالية 

في روجافا كونها الحل األمثل لسوريا المستقبل.
الموقف األميركي: رفض تكتيكي ودعم استراتيجي

بادرت وزارة الخارجية األميركية الى التصريح انها 
"غير معنية" بما طرحه الكرد في سوريا، وأعلنت 
وزارة الدفاع أن اعالن الكرد القليمهم الفيديرالي 
مع  تحالفهم  يؤثر على  داخلي سوري" ال  "شأن 

المقاتلين الكرد في الحرب على اإلرهاب.
التصريحات  والمعارضة  الكرد  من  كل  قرأ 
األميركية بشكل مختلف. اختارت المعارضة سماع 
تصريحات الخارجية األميركية، بينما فضل الكرد 
األميركية. وفي  الدفاع  سماع تصريحات وزارة 
راعية  األميركية  المتحدة  الواليات  فإن  الحالتين 
لها ان تظهر بمظهر  بد  لذا ال  مفاوضات جنيف 
من يدعم تلك المفاوضات بكل قوة، وال بدّ لها من 
الخارجية  صرحت  ولذا  نجاحها،  مقدمات  تهيئة 
األميركية بتصريح كهذا، وهذا ما فهمه الكرد من 
ذلك التصريح. أما قول وزارة الدفاع بأن هذا شأن 
داخلي وأنهم ممتنون للمقاتلين الكرد في حربهم ضد 

داعش فهو تقرير ألمر واقع.
مشروعهم  في  مستمرون  الكرد  المقاتلون 
الفيديرالية  مسألة  حيال  األميركية  والتصريحات 
في الشمال السوري تبادل أدوار أكثر من كونها 

تناقضاً.
تركيا وسياسة الضفدعة

نار  على  الرهيبة  التغييرات  طنجرة  في  #تركيا 
بدأت  بل  فاترة  تعد  لم  والمياه  السورية،  الحرب 
جنون  جّن  الفيديرالية.  الكرد  اعالن  مع  بالغليان 
الضفدعة التركية، لكنها كانت قد تأخرت ولم تعد 
تستطيع بلوغ الحافة والقفز خارج تداعيات الحرب 

السورية.
امام األتراك غير "االردوغانيين" طريقان ال ثالث 

لهما: إّما االعتراف بالكرد واستئناف عملية السالم 
مع الكرد، وإنقاذ تركيا الدولة من مستقبل مظلم، 
أو متابعة السير في هذا المستنقع، وفي تصريحات 
أحزاب المعارضة التركية ما يصب في هذا المجرى 
حين تتهم ارودغان باقحام تركيا في الحرب السورية 

وتداعياتها السلبية على تركيا نفسها.
لألسف، فإن المعارضة في تركيا أضعف من أي 
وقت سابق، ألن نفوذ الحزب الحاكم أقوى من أي 
بنسختها  اتاتورك  تجربة  تكراره  في  سابق  وقت 
القومو-إسالمية ، وعليه فإن االحتمال الثاني هو 
األقرب، أعني دخول تركيا في حرب أهلية. وقد 
نشهد في الربيع الجاري تزايداً في وتيرة الحرب 
التي يشنّها الجيش التركي على المدن الكردية في 
تركيا، األمر الذي يترقبه المقاتلون الكرد ويتأهبون 

له مع بدء ذوبان الثلوج في جبال كردستان.
وعندئذ لن يكون من الغريب وال المفاجئ أن يشهد 
العالم كله مع انهيار أحالم السلطنة "األردوغانية" 
انهيار الدولة التركية ذاتها وتفتتها إلى عناصرها 

األولية.
 المناطق المتنازع عليها :

اجتمع مئتا ممثل عن كافة مكونات شمال سوريا 
)روج آفا( في مدينة " رميالن " وتمّخض اليوم الثاني 
من اجتماعهم عن إعالن )الفيدرالية الديمقراطية 

لروجافا– شمال سوريا(.
من بين الحضور، ممثلون عن منطقة "الشهباء" 
المنطقة الواقعة بين مدينتي كوباني وعفرين، التي 
ما زال قسمها االكبر تحت سيطرة داعش وحدودها 
من جهة عفرين تحت سيطرة الكتائب االسالمية 
وجبهة النصرة "القاعدة ". سعت حركة المجتمع 
الديمقراطي من وراء تمثيل تلك المنطقة الساخنة 
الى كافة االطراف مفادها ان  إلى إرسال رسالة 
أراضي االقليم الفيديرالي الناشئ تمتد على بقعة 
سوريا  شرق  شمال  اقصى  من  متصلة  جغرافية 
في المثلث السوري – العراقي - التركي مروًرا 
بتل ابيض وكوباني وجرابلس وصوالً الى عفرين 
المتمثل في  التركي  متجاوزة بذلك الخط األحمر 

نهر الفرات.

"الشهباء" منطقة نزاع ساخن تتصارع كل االطراف 
في سوريا-بما فيها النظام نفسه- على هذه المنطقة 
. اال ان المقاتلين الكرد هم من فاز بالكعكة، حين 
عبروا نهر الفرات في تاريخ سابق كما هو معلوم.

تقول آخر المعلومات الواردة من جبهات الفرات 
القوات  تقدّم  ستشهد  القادمة  االيام  أن  وعفرين 
من  الدولي  التحالف  بطائرات  مدعومة  الكردية، 
باتجاه  تشرين  سدّ  من  انطالقاً  األول  محورين: 
القّوتان  تلتقي  منبج، والثاني من عفرين على أن 
في منتصف الطريق الواقعة في جنوب جرابلس، 

ومن ثم التقدم شماالً لتحرير جرابلس.
أما المناطق التي تسيطر عليها الكتائب االسالمية 
مثل #أعزاز فستبقى عقدة تلك المنطقة، ال سيما 
أن هذه الكتائب تحظى بدعم تركي–خليجي معلن، 
وهم ممثلون في وفد المعارضة في محادثات جنيف. 
اال ان القادة الكرد قد قرأوا الوضع الجيوبوليتيكي 
للمنطقة بشكل دقيق في وقت سابق، حين سيطروا 
على "تل رفعت" وفتحوا جبهتهم مع داعش جنوبي 
اعزاز، ولذلك ومع اسوأ االحتماالت ربط الكرد 
عفرين بكوباني دون اقتحام اعزاز التي يبدو أنها 

ستبقى منطقة متنازع عليها ألمد غير معلن.
االقليم الكردي بانتظار اقرار الالمركزية وتوافق 
االطراف في سوريا على صيغة التحول السياسي، 
وحينها سيدخل الكرد في المفاوضات السورية بشكل 
اقوى من أي وقت سابق، ولن يفاوض الكرد على 
اقليمهم الفيديرالي، بل على االستجابة لطلب العون 
ودير  الرقّة  لتحرير  الوطن  في  شركائه  قبل  من 

الزور السوريتين.
وفرص  سوريا  شمال  الفيديرالي-  روجافا  اقليم 

االستمرار:
بين االقليم الفيديرالي المعلن وتركيا ثمانية معابر 
لالقليم  الوحيد  والشريان  تماما.  مغلقة  حدودية 
كردستان  اقليم  مع  بيشخابور-سيمالكا  معبر  هو 
العراق. وكلما زادت مكتسبات الكرد في سوريا 
تزايدت أهمية هذا المعبر وتزايد معها حجم الضغط 
السياسي واالقتصادي الممارس من قبل سلطات 
اقليم كردستان العراق على اشقائهم الكرد في إقليم 

روجافا الفيديرالي على الضفة األخرى.
هذا المعبر اليوم أحد أهم أوراق المساومات بين 
القوتين الرئيستين على الصعيد القومي الكردي: 
"حزب العمال الكردستاني" و"الحزب الديمقراطي 
الكردستاني". ومع تزايد المكتسبات الكردية تتزايد 
معها ضرورة التوافق الكردي – الكردي التي طالما 
في  رئيسياً  دوراً  االقليمية  المحاور  لعبت سياسة 

إفشالها بيد الكرد أنفسهم.
يخيّل إن ابتعاد اقليم كردستان العراق عن المحور 
التقارب  هذا  في  الرئيسية  العناصر  أحد  التركي 
العمال  المأمول وكلما تضاعفت مكتسبات حلفاء 
الكردستاني في سوريا تتضاعف فرص هذا التوافق 
أكثر. وبالفعل فقد بدأت بعض المؤشرات تلوح في 
األفق حول سعي خجول من حكومة إقليم كوردستان 
العراق إلى االنفالت من فلك حكومة العدالة والتنمية، 
فقبل أسابيع طلبت حكومة اقليم كردستان العراق 
قرضا ماليا من ايران، وأرسلت روسيا كذلك الى 

قوات البيشمركة الكردية أسلحة وذخائر.
ال شك أن االقليم الكردي الناشئ في شمال سوريا 
بحاجة الى االقليم الكردي المخضرم في العراق 
على أكثر من صعيد، وهذا ما ينبض به الشارع 
الكردي على جانبي دجلة فهذا الشارع تواق إلى 
توافق الحزبين الكبيرين على األقل في هذه المرحلة 
الحرجة، وريثما يتم عبور عنق الزجاجة بسالم .

فيديرالية الكرد في سوريا الحلم الذي يتحقّق
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الخالدون

كلَّ  والعصبية  النفسية  بالضغوط  نمر  نحن 
لحظٍة من حياتنا وهي ليست بالضرورة مرادفة 
تفاعلنا  تعني  كثيرةٍ  أحياٍن  في  ولكنها  للخطر, 
مهاراتنا  لتطوير  يَدفَعُنا  مما  بالحياة,  واحتكاكنا 
واكتساِب ُخبُراٍت أكثر, ولكن أحياناً تكون هذه 
الضغوط أكثر مما تُحتََمل, تنقلب إلى عبٍء ثقيٍل 
وسلوكنا,  ومشاعرنا  أفكارنا  على  أثره  يترك 
ليسوا  والصغار  والوقت,  الصحة  ويفترس 
على  فاالمتحانات  الضغوط,  هذه  من  بمنأًى 
سبيل المثال: قد تتسبُب في بعض الضغط الذي 
يدفع الصغير للجد وعدم االهمال, ولكنها أيضاً 
كُل  قد تسبب خوفاً من الفشل والرسوب, مما يُّشِ
عن  يتوقف  يجعله  الطفل  على  عصبياً  ضغطاً 

المذاكرة واإلنجاز مما يتطلب المساعدة.
ولكن في أي مرحلة عمرية يبدأ الصغار التفاعل 

مع الضغوط والتأثر بها؟
أن  قبل  للضغوط  نتعرض  نحن  الحقيقة  في 
يؤدي  الحمل  أثناء  لالنفعال  األم  فَتَعَُرُض  نولد 

إلى إفراز هرمون الكورتيزول الذي يمر عبر 
مرحلة  خالل  بالتوتر  فيُصاُب  للجنين  المشيمة 
الخطيرة  المراحل  من  األطفال  لدى  المخ  نمو 

والهامة.
واالستقرار  بالطمأنينة  الطفل  نُْشِعَر  أن  علينا 
في ظل االضطرابات الذي يمر فيها المجتمع, 
والذي يؤثر في الذاكرة والتركيز والتعليم, ويُعدُ 
انفصال الطفل في هذه المرحلة من األشخاص 
وكذلك  بالراحة ضغطاً عصبياً  الذين يشعرون 
إهمال احتياجاته، ومن هنا فالحضانة والمدرسة 
أي  فإلى  الطفل  حياة  في  حيويان  مكانان  هما 
مدى يُسهمان في زيادة الضغوط العصبية على 

الصغير وكيف نتفاداها ونتجنبها؟ 
إن ذهاب الطفل إلى الحضانة في سنواته األولى 
تعرض  إذا  وذلك  سلبياً,  يكون  أن  الممكن  من 
هذه  فمثل  المعاملة,  وسوء  لإلهمال  الطفل 
الصغير,  على  عصبياً  تسبب ضغطاً  التجارب 
ويترك بصمةً على الدوائر العصبية التي تكون 

يصيبه  قد  والتي  المبكرة,  الطفولة  مرحلة  في 
واالكتئاب  القلق  مثل  النفسية  باألمراض  الحقاً 
فحسب  يعني  ال  واإلهمال  االستثارة,  وسرعة 
ولكنه  للطفل  البيولوجية  االحتياجات  إهمال 
يشمل اإلهمال المعرفي والعاطفي, ألن الصغار 
الفرص  وإتاحة  التشجيع والحب  إلى  يحتاجون 
أثناء  واألم  األب  على  لذلك  مهاراتهم,  لتنمية 
الشروط  توافر  من  التأكد  الحضانة  اختيار 

المالئمة.
الُمْشِرفات  عدد  تناسب  الشروط..  هذه  أهم 
لعدد  بالنسبة  نفسياً  المَؤَهالت  الُمدَربات 
ُن  األطفال، فوجود عدٍد كاٍف من الُمشرفات يَُمّكِ
تعطيه  حيث  واالستماع  بل  اإلفادة,  من  الطفل 
أكبر،  اجتماعيٍ  كياٍن  في  االندماج  فرصة 
وإقامة عالقات خارج نطاق أسرته, مما يُساعده 
على النمو العقلي واالجتماعي واللغوي, وكذلك 
لألم  فرصة  يعطي  المناسبة  الحضانة  توافر 
العاملة كي تستمر في عملها, وأثبتت الدراسات 
يعتمد على  بين األم والطفل ال  الرباط  نمو  أن 
الطفل,  مع  األم  تقضيها  التي  الساعات  عدد 
واإلشارات  حساسيتها,  على  اعتمادها  بقدر 
التي يصدرها الصغير, والقدرة على ترجمتهما 
واالستجابة لها بسرعة, فالحضانةُ عامٌل حيوٌي 
لو  والطفل,  لألم  مساعدٌ  حضارٌي  عامٌل  وهو 
تم تجنب السلبيات الناجمة عن وجود حضانات 
المشرفات  في  نقصاً  تعاني  مؤهلة  غير 

المدربات, والوسائل الترفيهية.
 المدرسة مكاٌن حيوٌي آخر فمن خاللها يمكنه 
في  المدرسة  تتسبب  فكيف  مهاراته  تطوير 

الضغوط العصبية للصغير؟
وخاصة  المدرسة  في  الضغوط  مسببات  من 

االبتدائية:
السخرية من قبل المدرسة أو األقران, عدم القدرة 
االمتحانات,  العقاب,  صداقات،  تكوين  على 
إذا  عصبياَ  ضغطاً  المدرسةُ  تُعَدُ  عام  وبشكٍل 

كانت  وإذا  العنف,  من  خاليةً  آمنةً  بيئةً  تكن  لم 
التالميذ،  من  كبيرةٍ  بأعداٍد  مكدسةٌ  الفصوُل 
ويمكن أن تشكل العملية التعليمية نفسها مصدراً 
يتعلمون  األطفال  ألن  الصغار,  على  للضغط 
بطرٍق مختلفٍة, وعلى المدرسين أن يكونوا على 
علٍم بذلك فيحاولوا ترسيخ القفة بالنفس والقدرة 

على التطور واإلدراك.
 أن عدم الفهم ليس مرادفاً للغباء ويجب غرس 
قيمة العمل الجماعي والتنافس الشريف واحترام 

اآلخر.
أعراٌض وتدابير:

على المتعاملين مع الطفل أن يكونوا على علٍم 
المساعدة  وتقديم  العصبية,  الضغوط  بأعراض 
الحال  في  كالتذبذب  المناسب  الوقت  في 
أعراٌض  التقوقع،  التركيز،  المزاجية، صعوبة 
في  التغير  البطن،  في  وآالٌم  الصداع  جسمانية 
عادات النوم، التغير في العادات الغذائية، التبول 
مص  مثل  عصبية  عادات  ظهور  الالإرادي، 
الكذب،  الشعر،  نتف  األصابع، قضم األظفار، 
الشغب، لذا يجب علينا أن نغرس في الصغار 
استراتيجية عامة تمكنهم من مواجهة الضغوط, 
تتوازن  الجيدة  الحياة  أسلوب  باكتساب  وذلك 
فيه السالمة النفسية والجسدية واالجتماعية كما 

يلي:
تناول الغذاء الصحي المتوازن، تجنب األطعمة 
الكوال  تحتوي على مواد حافظة وشراب  التي 
الصغير  وتعليم  والقهوة  والسكر  والشوكوالته 

األكل بشكل بطيء وعدم االستعجال.
الراحة والنوم, ممارسة الرياضة المنتظمة في 
الهوايات,  يومياً, وممارسة  دقائق  البداية عشر 
التنفس بعمق يساعده على التحكم في االنفعال، 
المزاج،  تحسن  فهي  االسترخاء،  أساليب  تعلم 

سماع الموسيقى التي تقلل من التوتر.

خطواٌت لبناء طفٍل سليم

بمناسبة يوم ميالد القائد نهنئ كل الشعوب في 
المرأة  وخاصةً  الديمقراطية  الفدرالية  مناطق 
كافة  إلى  السنين  آالف  منذ  تعرضت  كونها 
ضعيفة,  وبقيت  واالضطهاد  اإلبادة  أشكال 
أجل  من  الحلول  إيجاد  من  البد  كان  ولذلك 
وعلى  المرأة,  واقع  في  جذريٍ  تغييٍر  إحداث 
بانتفاضاٍت  والقيام  حركاٍت  ظهور  من  الرغم 
بعد  إال  مكتملة,  غير  بقيت  لكنها  الحرية  لنيل 
ظهور حركة حرية كردستان بقيادة قائد الشعب 
أن  استطاع  الذي  أوجالن,  عبدهللا  الكردستاني 
بالثورة,  للقيام  يؤهلها  واقعٍ  إلى  المرأة  يُخِرَج 
مرارة  مع  وتكوَن  حقيقتها,  على  وتتعرف 
معاناتها وجهاً لوجه لتتغلب عليه, وألن ذلك لم 
يكن موجهاً إلى العمق المجتمعي وحده وبالتالي 
كان غياب التشخيص والتحليل الثوري ظاهراً 

المستوى  دون  واقعاً  المرأة  واقع  وظل  وبادياً 
المنشود حتى ظهور حزب العمال الكردستاني 
عالج  الذي  آبو,  القائد  وإيديولوجية  وفلسفة 
الطريق  ورسم  المجتمعية  المشاكل  من  الكثير 
لحرية المجتمع ولذلك قال:" إن لم تتحقق حرية 
القائد  وأكد  المجتمع"  حرية  تتحقق  لن  المرأة 
بأن الظلم واالضطهاد الذي تعرضت له المرأة 
األكثر  واعتبرها  الذكورية  السلطوية  يد  على 
تحرير  قضية  فجعل  والمجتمع,  للبيئة  ضرراً 
النظرية  وهذه  المجتمع,  لتغيير  أساساً  المرأة 
التي رافقتها جهودٌ كبيرةٌ من المرأة ذاتها وقائد 
فأحدثت  أوجالن,  عبدهللا  الكردستاني  الشعب 
تحوالً نوعياً في الذهنية الثورية بدالً من الذهنية 
جعلت  وبهذا  والمجتمع,  المرأة  على  المتآمرة 
البناء  في  وتمارسها  حريتها  تستعيد  المرأة 

المجتمعي التحرري. 

الكردستانية  المرأة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
للقائد  التحررية  الفلسفة  بفضل  اليوم  تعيش 
حالةً من التقدم والتطور, وأصبحت ذات مكانٍة 
والسياسي  الدبلوماسي  النضال  ساحات  في 
االتحاد  في حزب  وكوني عضوة  والعسكري, 
القائد هو  يوم ميالد  اعتبر    PYDالديمقراطي
والنوعي  الحقيقي  الدور  وإعادة  تحرٍر  يوم 
للمرأة من أجل حياة متحررةٍ ومتوازنة, ولذلك 
نرى بأن كلمة المرأة حياة jin jiyane أصبحت 
ترددها الماليين، ونحن بدورنا سنتوجه مع كافة 
المنظمات النسائية وسنبقى على طريق الحرية 
المناسبة  وبهذه  العالم,  في  صوابيةً  األكثر 
نستنكر التجريد المفروض على القائد ونعاهده 
ونستنكر  حريته,  ينال  حتى  سنناضل  بأننا 
الهجمات الظالمية وحاالت الحصار والتي هي 
في أشد مراحلها على كل مكونات الشعب في 

في  أي  الديمقراطي  الفدرالي  االتحاد  مناطق 
عهدنا  ونجدد  سوريا,  شمال  آفا-  روج  مناطق 
متجسدةٌ  المرأة  حرية  بأن  ونؤكد  أخرى  مرةً 
بحرية قائد الشعب الكردستاني عبدهللا أوجالن.

ميالد القائد إعادةٌ دور المرأة الحقيقي والنوعي لبناِء مجتمٍع متحرر
 شريفة حسن

َطلَّ عاٌم وأنَت بخير 
عام  كل  قائدي,  يا 

وأنت بألف خير يا معلمي 
الُمناضلين في سبيل  كّلِ  دَربي ودرَب  ُمنّيَر  يا 

أوطانهم 
يا من أفنيَت نفسَك ألجِل وطنَك وشعبك

يا شمعةً أنارت ظلمتنا ويا أمالً أبهَج قلوبنا 
هنيئاً لنا بك أيها القائد العظيم, يا من أثرت بفكرَك 

ونهجَك الدنيا بأسرها, 
وقوميتنا  وشعبنا  لوطننا  ُحبنا  كان  قدومك  قبل 
غرسةً صغيرةً فكنت أنت من  سقاها من فكرَك 
وفلسفتَك وروحَك النبيلة حتى كبَُرْت وأصبحت 
بالعواصِف  تأبهُ  ال  الجذور  ممتدةَ  قويةً  شجرةً 

والسيول. 
القيم  علمتنا  سكوتنا,  من  صمتنا  من  أخرجتنا 
اإلنسانية واألخالقية وحب اآلخر, علمتنا كيف 
نقاوم  وكيف  ولغتنا,  وأرضنا  بتاريخنا  نؤمن 
نحمل  كيف  علمتنا  عنها،  للدفاع  ونستبسل 
السالح وندافع عن أنفسنا بأيدينا وال ننتظر من 
أحد أن يُدافَع عنّا، علمتنا كيف نبني أنفسنا وكيف 

نطورها.
وبفضِل فكِرَك ونَهِجَك العظيمين أصبحنا نبني 
قُرانا وُمدُننا ونحميها ونُدافِع عنها بشراسة ونبيد 

من يتعدى عليها. 
الكل يعمُل ويشارُك بجٍد وإخالٍص لنبني يداً بيد 

وطناً ديمقراطياً يتسع للجميع.

أنهم  الكئيبة  الجزيرة  تلك  في  َوَضعََك  من  َظنَّ 
في  الحِب  شعلةَ  وسيخمدوَن  عنّا,  سيبعدونك 
قلوبنا، ظنوا أنهم َسيُسِدلوَن الستار على ذلك العقل 

المنير تلك الجوهرة النفيسة ولكن ...هيهات.
هيهاَت أن يستطيعوا ذلك وأفكارك وفلسفتك يا 
َعْت  معلمي قد مألت الدنيا وشغلت الناس وُزّرِ
في قلوب شعبك وعقولهم َوَسَرْت في دمهم, فما 
أعظم  وما  بك  أعظمنا  وما  سيدي  يا  أعظمك 

كردستان بأبنائها. 
أما أنا المرأة الكردية ماذا عساي أن أقول لك: 

كنت لي أباً عطوفاً وأخاً حنوناً وصديقاً ُمخلصاً, 
كنُت انتظُر من يفَك قيودي ويخرجني من البئر 
العميق الذي كنت أعيش فيه, من يُعيدُ إليَّ ثقتي 
وفلسفتك  وبفكرك  ُمنقذي  يا  وبفضلك  بنفسي 
استطعت أن أتغلب على نفسي وضعفي أوالً, ثم 
اتغلب على تلك العقبات التي تقف في طريقي 

بجرأةٍ وشجاعٍة. 
العظيم,  اليوم  هذا  في  لَك  نقدَم  أن  عسانا  ماذا 
ويَكبََر معها  ِلتَكبََر  َسنَزَرُع األشجار في عيدك 

ُحبنا لك ألنك شجرةُ حياتِنا. 
بظلها  للجميع وتمد  الخير  تعيش وتفن وتعطي 

ليسع الجميع. 
في هذا اليوم ال نَمِلُك سوى حبنا الكبير وإخالصنا 
ننحني  التي  لتضحياتك  وتقديرنا  لك,  العظيم 
إجالالً وإكباراً لها, فأْقبَْل منّا أسمى آيات الحب 

والتقدير. 

في يوم ميالدك قائدي
نسرين أكري

 في ذكرى ميالد قائد الشعب الكردي ورمز الحرية 
في الشرق األوسط والعالم, أعدت صحيفة االتحاد 
الديمقراطي تحقيقاً بهذه المناسبة حيث تسلط فيها 
الضوء على جزٍء من حياة القائد عبدهللا أوجالن) 
APO ( ومسيرته الثورية ومقاومته في سبيل 
الحرية اإلنسانية, والمتعلقة بحرية شعبه ونيله 
لحقوقه المشروعة الطبيعية, والبحث عن الحقيقة 
التي أطمرها وقام بطمسها المتسلطين الطغاة على 

مِر العصور التاريخية, 
مسيرتهم  األنبياء,  مهد  وأورفا  الخليقة   منذ     
تنطلق منها, عابرين الشعوب والثقافات واأللسن, 
ُمبشرين  بنوٍر جديٍد يسطُع سماَء الفقراء والكادحين 
واالستبداد  السواد  دروب  يشقون  والمظلومين, 
ُمنذرين بالهالك والدمار ثائرين ضد الطغاة ونمارد 
أوكما  أمارا  قرية  من  األنبياء  مدينة  من  العصر 
يسميها سكان تركيا أمرلي, وفي القرن العشرين 
شهدت مولوداً جديداً لعائلٍة قرويٍة فقيرةٍ كادحٍة كبقية 
عوائل تلك القرى, يرى النور في عصر الظلمات 
والمظالم مولوداً ليس كبقية االطفال الذين ولدوا في 
نفس تاريخ الميالد, سيكون ذي شأٍن كما قال عنه 
والدته وأخرين سيغير من المفاهيم والمصطلحات 
المنحرفة,  والمجتمع  والسياسة  بالتاريخ  المتعلقة 
والتي بنى عليها الملوك الطغاة المتسترين واآللهة 

المقنعة على مدى أكثر من 4000 عام.  
في الرابع من نيسان سنة 48 19 ولد عبدهللا أوجالن 
من أٍب مسلٍم متديٍن يُدعى )عمر( وأٌم صلبة قوية 
إلى  بأوالدها  وتهتم  منزلها  تدير شؤون  اإلرادة, 
جانب عملها في البساتين مع أبنائها, عالقة األم 
عبدهللا  وإمتالك  السيطرة  في  ومحاولتها  عائشة 
أوجالن مثلما كانت تسيطر على بقية أبنائها السبعة 
سيكون له تأثيراً كبيراً على مسيرة حياته وسلوكه 

القيادي الصارم واتخاذ القرار.
كاسراً  األفاعي  يهوى صيد  كان   خالل طفولته 
العصافير  الرهاب والخوف, وصيد  بذلك حاجز 
حيث كان يربي تلك العصافير ثم يطلق سراحها, 
َشكََّل هذا بالنسبة له بدايات المعرفة لمعنى الحرية  

وسيسولوجيتها والتي سيكون نواةً لفلسفته. 
منذ صغره كان يحب العمل  بجٍد وإتقاٍن ويمتلك 
يقول أخاه محمد:" عندما  ذكاًء وبديهةً  فطرية, 
كنا نعمل في البساتين كان يعمل ضعف ما نعمل, 
تشكيل  يعمل على  األطفال وكان  أحب اصدقائه 
رغيف  ويشاطرهم  والصداقة  للعب  مجموعاٍت 
كانوا  القرية  سكان  أن  من  الرغم  على  الخبز, 
يحاولون أن يبعدوا أوالدهم عنه, لكن عالقته مع 
أصدقائه كانت تتجاوز تلك المفاهيم األسرية في 
تلك المنطقة التي كانت طابع التناحر والتعصب 
واألشجار  التالل  والسائد.  الغالب  هو  والنعرات 
والبساتين وحتى جداول المياه ساهمت في نمو ه 
الفكري إلحتكاكه وتعلقه بها خالل طفولته, كان 

العمل في الزراعة من جني الثمار وحصد المواسم 
بمثابة أعماٍل مقدسٍة كالعبادات مقدسةٌ لديه, ومن 
بين أكثر رفاقه الذين كان متعلقاً بهم كان )حسن 
بيندال( أبن عائلٍة كانت بينها وبين عائلة عبدهللا 
أوجالن شيٌء من الثأر وخالفاٌت عشائريةٌ, لكن 
يبقى حسن بيندال  من بين أكثر االشخاص متعلقاً 
به وسيؤثر تلك الصداقة على معرفته بمدى التشرذم 
والتخلف الذي خلقته السلطة بين المجتمع حتى في 

أصغر النماذج االجتماعية وهي العائلة.
 في عالقاته يتجاوز عبدهللا أوجالن تلك التناقضات, 
لم يكن في قريته أمارا مدرسةً لذلك درس االبتدائية 
في مدرسة جبين, وكان ألستاذه فؤاد تونكا دوٌر كبيٌر 
في أقناع والده عمر في أن يدرس عبدهللا أوجالن, 

وأن يقيد اسمه بين أسماء التالميذ  في جبين.
أكثَر من نصِف  كاَن  أمارا وجبين  بين  المسافة   
ساعٍة سيراً على األقدام, خالل الذهاب واإلياب 
ويصلي  به  المحيطة  البيئة  ويراقب  يجلس  كان 
على تراب تلك السهول والهضاب حتى في أقسى 
بالصالة  تعلقه  المنطقة,  لتلك  المناخية  الظروف 
وبالمسجد أمده ذلك باأليمان واالصرار, وبأن ال 

شيَء مستحيٌل أمام اإلرادة اإلنسانية.
 أغلب سكان جبين كانوا يوصون أبنائهم بالجلوس 
إلى جانبه لتميزه واجتهاده وتفوقه, كان يحب القراءة 
كثيراً لدرجة أنه كان يبقى لساعاٍت طويلٍة داخل 
في  كان  أو عندما  المنزل  في  كان  غرفته سواًء 
نزيب في المرحلة اإلعدادية, وكان لالنقالب الذي 
حصل في 27 أيار 1960في تركيا دوراً كبيراً في 
تفكيره وسيشكُل تطوراً هاماً في حياته السياسية. 
ابتعاده األول من القرية كان بمثابة خطوتِه األولى 
ومنعطفاً  ليبدأ مسيرته الثورية التي ترعرعت في 
طفولته المبكرة بين أحضان تالل وسهول أورفا, 
حيث كانت مسيرته إلى بلدة نزيب ليقيم عند أخته، 

إلتمام  تعليمه اإلعدادي في عام1963.
والمحبوب  المجتهد  التلميذ  كان  المدرسة  في 
ألساتذته, وقد أُْبِهَر االساتذة بعلمه وذكائه، وأستطاع 
شد أنتباههم وكسب ثقتهم, وبعد الدراسة اإلعدادية 
كان يفضل مواصلة التعليم في الثانوية العامة وليس 
دار المعلمين، ونتيجة صعوبة الحصول على المال 
الالزم بقى الخيار أمامه هو إما الثانوية المجانية 
وإما األكاديمية المهنية. حيث كان نجاحه في ثانوية 
العبور  مرحلة  بمثابة  المهنية  والطابو  المساحة 
األستاذ  كان  عليه  تعرف  من  أول  أنقرة,  إلى  له 
أدريس الذي أخذه إلى ساحٍة في وسط أنقرة حيث 
من  فيها  درس  أتاتورك.  تمثال  في  متأمالً  وقف 
عام 1966 - 1969، ونجح فى صفوفها كاملةً، 
وكانت األيديولوجية الدينية هي الغالبة عليه حتى 
تكوين  في  استمر  حيث  الثانوي،  الثاني  الصف 
إلى  وذهب  أيًضا،  الثانوية  في  الصالة  جماعات 
المتطرفين وجمعيات محاربة  القوميين  جمعيات 

الشيوعية, وتعرف عليها عن قرب كان مواضيعه 
في األدب يوزع على الطالب  كمثاٍل يُحتذى به 

لتفوقه, كما يقول أحد مدرسيه:"
تطور لديه االهتمام باليسار في السنة األخيرة من 
الثانوية، ووصل إلى درجٍة من الوعى المحدود 
نتيجة وجود اليمينية واليسارية في األجواء, جعله 
من أن ال يتخذ القرار دون فهمها، في عام 1968 
وصل إلى مفترق طرق، وتجاوب مع وقع أقدام 
اليسار في عام 1969، لكن عقله كان قد تحول إلى 
مركٍز للشكوك تماماً، ولم يكن يكتفى بالشعارات. 
أن  أعلى مستوياته جعله  إلى  الشك  حيث وصل 
يصبح كادراً يمينياً أو يسارياً، وبدأ بعمله في عام 
1970 في آمد كموظٍف فنيٍ في دائرة المساحة 
لكن  الكردية،  النقاشات  إلى  ينضم  وكان  هناك، 
هدفه كان النجاح في المواد المختلفة للثانوية ليذهب 
الجامعة،  قبول  امتحان  في  ونجح  الجامعة،  إلى 
حيث حصل على حق الدخول إلى كلية الحقوق 
في جامعة إسطنبول، وهناَك كاَن يدرس ويعمل، 
الثورية  الشرق  وأصبح عضًوا فعااًل في جمعية 
انقالب  حتى   1971-1970 سنوات  في  للثقافة 

12 آذار 1971.
العلوم  كلية  في  سجل   1972-1971 عام  في 
كلية  في  السياسة  وتعلم  فيها  ونجح  السياسية، 
العلوم السياسية، وعندما تعرضت الكوادر اليسارية 
للتصفية نتيجة انقالب 12 آذار فتح الطريق أمامه، 
وقضى ثالث سنوات في أنقرة، وحقق هناك المزيد 
من التقدم، وكان مؤيداً طبيعياً لجبهة حزب تحرير 
الشعب التركي، وعندما لم يَر ما يبحث عنه لديهم بدأ 
بتركيز جهوده على طريقه الخاص وباالستعدادات 
اعتماداً على القضية الكردية، حيث كان يصعب 

السير معهم نتيجة مواقفهم الشوفينية.
استشهاد  بمناسبة  نظموه  الذى  اإلضراب  نتيجة 
ماهير جايان ورفاقه للمرة األولى أدى إلى اعتقاله 
لمدة سبعةَ أشهر، خرج من سجن ماماك مع نهاية 
مجموعٍة  لتأسيس  باإلعداد  وقام   ،1972 عام 
للمجموعة  مستقلٍة تماماً، حيث عقد أول اجتماعٍ 
التي كان عددها ستة أشخاص في نيسان عام 1973 
يتناول  بالقرب من سد جوبوق، وكان  أنقرة  في 
وفي  لهم.  أساساً  )كردستان مستعمرة(  أطروحة 
سنوات 1974- 1975 قام بمهمة رئاسة جمعية 
التعليم العالي الديمقراطي في أنقرة. وتم انقطاعهم 
من اليسار تماماً في عام 1976 بصورةٍ جذريٍة، 
وتوصلوا إلى قرار االنفتاح على كردستان، وفي 
االجتماع األول في عام 1976 تقرر إرسال رفاقه 

إلى كردستان.
في  األصل  التركي  قرار  حقي  رفيقه  باستشهاد 
عنتاب 1977 نتيجةَ مؤامرة، قرروا إعداد البرنامج 
ديار  إلى  التوجه  تم  وبعدها  المؤامرة  على  رداً 
بكر، حيث عقد اجتماعاً يضم ثالثة وعشرين من 
رفاقه في قرية فيس, ليتم اتخاذ قرار تأسيس حزب 
العمال الكردستاني. ومع توجه الدولة التركية نحو 
االنقالب العسكري في 12 أيلول 1980 لم يبَق 
أمامهم سوى الخروج من الوطن أو اللجوء إلى 
الجبال والمقاومة المسلحة, ثم أتخاذ القرار باالنفتاح 
على الشرق األوسط، حيث انطلق من أورفا بتاريخ 
ليبدأ  آفاي كوردستان.  2 تموز 1979إلى روج 

مسيرة النضال مجدداً. 
وأيديولوجية  فكراً  شخصيةالقائدAPOأوجد 

إنسانية حرة معاصرة 
طه خليل الكاتب واإلعالمي:

 )APO(لنجعل من هذه المناسبة مراجعةً لفكر القائد
فشخصيةً مثل شخصيته أوجد فكراً وأيديولوجيةً 
حرةً معاصرةً بعد اندثار الكثير من االيديولوجيات 
هي  المناسبة  وهذه  والفكرية,  والقومية  الدينية 
أعمق وأكبر من االحتفاء بها ليوٍم واحٍد فقط, أن 
أجله وما حققه  يناضل من  وما  القائد  ما طرحه 
من فكٍر وفلسفٍة يضعه بين عظماء التاريخ الذين 
التي  والذل  العبودية  من  ومراحالً  حقباً  غيروا 
ُطبِّقَْت بحق الشعوب, أنَّ شخصيةً بهذا التأثير لم 
يأِت من فراغٍ بل استندت على اإلرث اإلنساني 
والحضاري لكل الشعوب, أن الكاريزما الثورية 
التي أتسمت بها شخصية القائد استندت على عقوٍد 
أعتى  بوجه  الحق  المقاومة واإلصرار على  من 
بفاشية  تمثلت  والتي  القمعية  واألنظمة  الفاشيات 
بمثابة  كان  أوجالن  فكر  أن  التركية,  الطورانية 
شرارةٍ أحرقت يباس القرون في المجتمع الكردي, 
المجتمع الذي عادَ بجذورِه وقيمِه وأرادتِه فخلق نفسه 
من رماِد سنوات وعهود القهر واالنكار واالبادة 

ليقود الشرق األوسط  نحو الخالص.
سروشت حلبجي الكاتبة الصحفية والحقوقية: 

اسمى  تمثل  إنسانيةٌ  أوجالن  عبدهللا  القائد  فلسفة 
القيم اإلنسانية أال وهو األخالق

أنَّ القائد الكردي عبدهللا أوجالن يستحُق بجدارةٍ في 
أن يكون رائداً للفلسفة اإلنسانية المعاصرة, لنضاله 
الشعوب  وحرية  شعبه  حرية  سبيل  في  الجسور 
والقيم  الطبيعة  عن  الالمحدود  ودفاعها  األخرى 
اإلنسانية, وخالل زيارتي لكل األماكن التي تحتضن 
هذه الفلسفة من الشرق األوسط إلى أوروبا الحظت 
مدى تأثير هذه الفلسفة الفكرية اإلنسانية, لقد زرع 
القائد بذور هذا الفكر بين كل أفراد المجتمع ونهض 
اإلنساني  المجتمع  عن  غائبةً  كانت  التي  بالمرأة 
وكانت مجردَ شيٍء أو سلعٍة كبقية السلع المادية في 
المجتمع العبودي الرأسمالي الفردي األناني, لقد أيقظ 
فيها القائد الروح اإلنسانية والثورية واألخالقية, 
وجعلها تقود الثورات وتنهض باإلنسانية نحو السمو 
والتحرر, كما كان منذ الخليقة كما نرى األن في 
روج آفا وباكور وباشور وسوريا والعراق تحارب 

أشد القوى اإلرهابية ظالميةً وعنجهيةً. 
دليل دوغان شاب من مدينة قامشلو:

القائد أوجالن رأى في الشبيبة أنهم قادة الثورة 
وعليهم أن يكونوا على قدر هذه المسؤولية

تاريخ  في  خاص  كمنعطف  نيسان   4 إلى  ينظر 
الشعب الكردي، ففي الرابع من نيسان عام 1948 
في  أوجالن  الكردستاني عبدهللا  الشعب  قائد  ولد 
قرية أمارة التابعة لمنطقة أورفا مهد األنبياء، فيه 
استطاع  كونه  جديد,  يوٍم  بميالِد  الكرد  استبشر 
إلى  الحرة  الحقيقة  إيصال  الديمقراطية  بفلسفته 

الشعب الكردستاني واإلنسانية جمعاء.
وهنالك الكثير من األيام المقدسة ونحن كالشعب 
الكردي نرى من الـ4 من نيسان يوماً مقدساً فقائد 
الشعب الكردستاني عبدهللا أوجالن رأى في الشبيبة 
أنهم قادة الثورة ومحركها وأعطى للشبيبة أهمية 
كبرى، وهو بدوره بدأ بحركة حرية كردستان في 
مرحلة الشباب وأول شهيد لهذه الحركة "حقي قرار" 
أصبح رمزاً للشبيبة الكردستانية الحرة، لذا على 
الشبيبة أن يكونوا على قدر األهمية والمسؤولية 
التي أحاطهم بها قائد الشعب الكردستاني عبدهللا 

أوجالن.   
كلمة للمحرر

في  أوجالن  القائد عبدهللا  أنصب نضال وفكر    

اإلرادة  ضمن  الشعوب  بين  العالقة  عن  بحثه 
الديمقراطية الحرة المعاصرة, والدفاع عن الهوية 
الكردية على أساس التحررفي نطاق الشرق األوسط 
الديمقراطي, وتمحور فلسفة القائد عبدهللا أوجالن 
عبر  جدليةً  القضايا  أكثر  حول  الطويل  ونضاله 
العهود المنصرمة وحتى هذا العصر, وهي مسألة 
"الحرية"، ووجودها وحقيقتها وحدودها, وما ينبغي 

أن تكون عليه. 
السلطة  استفحال  مع  المسألة  هذه  أهمية  وزادت 
الشوفيني  القوموي  االحتكاري  الفكر  وتعمق 
نموذجاً  أصبح  حتى  العالم,  في  وتصاعده 
وأيديولوجية العصر والتي تسّمت باللبرالية التي 

تحكم العالم اليوم بشكٍل أو بآخر. 
ينظر القائد أن القضية ليست ممارسة الدبلوماسية 
مع الشرائح التي تبدو كبيرةً على الصعيد الرسمي، 
بل المطلوب هو إشعار كل المنطقة وكل القوى 
العالمية بأن الشعب الكردي ليس وسيلةً رخيصةً 
للمتاجرة، وال يتحول إلى أداةٍ للمؤامرات واألالعيب 
تكون  لن  الكردي  الشعب  حرية  وأن  السياسية، 
موضوعاً للمساومات، وعلى األعداء واألصدقاء 

أن يدركوا هذه الحقيقة.
 وأن حل القضية الكردية تكمن في سالٍم مشرٍف 
وتفعيل  الحل  السلمي الديمقراطي، وأن الحروب 
المفروضة على الشعب الكردي أصبحت حروباً 
لن يستفيد منها أحد مهما استمرت الحروب طوياًل, 
ولذلك ال سبيل للحل أمام الشعوب إال العمل من أجل 
الحرية  وضرورة المعايشة والتآخي بين الشعوب.

أن جوهر فلسفة أوجالن إلى جانب نضاله في سبيل 
تحرر شعبه يتمحور في البحث عن الحقيقة الغابرة 
تصميمها  تم  والتي  التاريخ,  أعماق  في  والقابعة 
الرأسمالية وتشييدها على أسس  الحداثة  من قبل 
علمية وفكرية وقريبة من الواقع, وتحت مسمى 
العلوم الوضعية ومغلفةً بأطر ديمقراطية وأثباتها 
كحل للقضايا اإلنسانية, والتي لم ترى الحل والنور 

حتى هذه اللحظة.
 فالرأسمالية الحالية وايديولوجيتها اللبرالية مازالت 
تنهش في جسد الشعوب, وتعيث في الطبيعة مخلفةً 
ورائها أزماًت وكوارث بشرية وطبيعية تكاد أن 
تنفجر بالكون إلى آالف األجزاء, لذ انصب جهود 
في  تكمن  والتي  الحقيقة  عن  البحث  حول  القائد 
التاريخ اإلنساني بكل علومه االجتماعية,  تحليل 
ومدى حاجة العلم كأرقى تفسيٍر للمعاني إلى إعادة 
تفسيره ومحاولته في إعادة تصحيح مسار التاريخ 
اإلنساني الطبيعي, والبناء عليه عبر البحث في أدق 

جزيئات التاريخ والمجتمع والكون.
وتقارب  والتحليل  والعلمي  المنهجي  البحث  إن   
القضايا من بعضها في الحل والخالف شكل جوهر 
وسيكون  المعاصرة  القديمة  األزمات  لتلك  الحل 

حالً كونياً.
كشف القائد من خالل تحليالته وأبحاثه ومرافعاته 
الستار عن مصطلحات الفكر الرأسمالي كالسلطة 
وبأن  حقيقتها  ظهرت  والتي  والمدنية,  والدولة 
وادق  تفاصيل  كل  في  الالخالقي  الجشع  وجهها 
مسامات المجتمع, أن أطروحة القائد في الحضارة 
استفحال  أمام  فلسفي  ومفهوٍم  كحٍل  الديمقراطية 
المجتمع  في  الرأسمالية كسرطاٍن  الحداثة  وتمدد 
تكريس  وإعادة  للبناء  قيّمٍة  وحلوٍل  معاٍن  أعطى 
وخلق المفاهيم والقيم اإلنسانية عبر نموذج األمة 
الهوية  وهي  الكومونالية,  والحياة  الديمقراطية 

األصلية الذاتية  كالحرية والمساواة.  

عبدهللا أوجالن قائِدُ َشعٍب وفيلسوَف العصر
تحقيق: دوست ميرخان

الشهداء  بدم  آفا  روج  تراب  يروى  يوم  كل 
ليعيش  الجريح,  الوطن  هذا  أبناء  من  والشهيدات 
فهذه  وأمان,  بحريٍة  أرضه  على  الكردي  الشعب 
الشهيدة البطلة روكن بوطان من أهالي قناة السويس 
التابعة لمنطقة قامشلو, هذا الحي الشعبي المتميز 
فهي  بين سكانه,  والفداء  التعاون  بوطنيته وروح 
ابنة هذا الحي وحيث ولدت في عائلٍة كردستانيٍة 
عريقٍة في التضحية, سباقةٌ لنداء الوطن, وقد كان 
الكردستاني والتحق  العمال  لحزب  والدها منتسباً 
كردستان  جبال  ذرى  على  األنصار  بصفوف 
للتدريب والقتال, وبقي هناَك مدةَ خمِس سنواٍت, 
ونتيجةَ مرٍض في معدته اقترح عليه قائد الشعب 
أسرته  إلى  العودة  أوجالن  هللا  عبد  الكردستاني 
للمعالجة, وكيف ال تكون روكن كذلك فهذه اللبؤة 
ذات  الوفية  العائلة  هذه  ابنة  فهي  األسد,  ذاك  من 
السبعة أفراد يكبرها أٌخ وأخْت والبقية من العائلة 
أصغر منها, ولدت بتاريخ 1996/8/1 بحي القناة 
االبتدائية  درست  قامشلو,  لمدينة  التابعة  السويس 
ولم  السويس,  بقناة  الصديق  بكر  أبو  مدرسة  في 
بالفكر  لتعلقها  والثانوية  اإلعدادية  دراستها  تكمل 
بحزب  االلتحاق  في  الشديدة  ورغبتها  اآلبوجي 
الذهاب إلى جبال  الكردستاني, وطموحها  العمال 
وفلسفة  فكر  من  أكثر  والتقرب  للقتال  كردستان 
تحليها  إلى جانب  المقاومة  في  القائد, واالنخراط 
وأهلها,  أصدقائها  تجاه  والعطف  والحنان  بالحب 
إلى  وامتدت  السورية  الثورة  قامت  أن  ما  ولكن 
المشاركين  األوائل  من  كانت  آفا  روج  مناطق 
في جميع أشكال المقاومة, وانضمت إلى وحدات 
حماية المرأة المتمثلة YPJ وتلقت تدريبها األول 
في طابور" نافكر" , ثم انتقلت إلى طابور الشهيد 
تلقي  أصبحت  وبدورها  كبكا  إلى  ثم  عدالت, 
المحاضرات على رفاق دربها حول فلسفة األمة 
التي  المعارك  جميع  في  وشاركت  الديمقراطية, 
قامت بها وحدات حماية المرآة YPJ ضد هجمات 
في  آفا  روج  شعب  على  شنتها  التي  المرتزقة 
مناطق )تل علو، تل عيد، تل معروف، تل براك 
تحرير  في  شاركت  كما  القصايب،  أبو  األولى، 
تشارك  كانت  معارك  وجدت  وأينما  كانيه  سري 
النشاطات  في  مشاركتها  إلى  باإلضافة  فيها, 
الفلكلورية,  بوطان  فرقة  األخرى كمشاركتها في 
ومن هذا أطلقت على نفسها روكن بوطان وبقيت 
يوماً  والدتها:"  وتقول  سنوات,  أربع  الفرقة  في 
ومن خالل مكالمٍة هاتفيٍة معها قلت لها اشتقت إليك 
كثيراً وجميع أفراد العائلة متلهفون لرؤيتك, ولكن 
تجلت إجابتها أنني أقسمت بدماء الشهداء وخاصةً 
باإلرادة  يمدني  دوماً  كان  الذي  سيدو  الشهيد  دم 
القوية والشجاعة واإلصرار ولن أترك هذا الدرب 
ما حييت, وأسير عليه حتى آخر رمق في حياتي, 
هي التي أسمت أخاها الصغير باسم الشهيد سيدو 
الشديد  وتعلقها  إلعجابها  بأياٍم  استشهادها  قبل 
على  وتقسم  والدتها  وتتابع  وبطوالته,  بشخصيته 
تردد  الرابع  الصف  في  كانت  أن  منذ  بأنها  ذلك 
قنديل,  إلى  سأذهب  كردستان  جبال  إلى  سأذهب 
سأحارب مع الرفاق وسنحرر الوطن", ولكن بقي 
ذلك حسرةً في قلبها ولم يحالفها الحظ في الذهاب 
وأحالمها  طموحها  عوضت  ولكن  الجبال,  إلى 
باالنضمام إلى قوات حماية المرأة ومشاركتها في 
ومن  المرتزقة  دنس  من  التطهير  حمالت  أغلب 
هجمات داعش الوحشية إلى أن استشهدت بتاريخ 
2015/5/16 في قرية عالية التابعة لمنطقة سري 

كانيه. 
االسم الحقيقي: صالحة مراد 

االسم الحركي: روكن بوطان 
اسم األم: شوافة

اسم األب: منير مراد
السويس  قناة   1996/8/1 الوالدة:  وتاريخ  محل 

بمدينة قامشلو 
تاريخ االنضمام: 2012

محل وتاريخ األستشهاد: 2015/5/16 في قرية 
عالية التابعة لسري كانيه   

 روكن بوطان الطامحة
 للحرية بإرادٍة فوالذية
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67 فكرآراء

بصراحة

صالح الدين مسلم

سيهانوك ديبو

اهميتها  للثورة 
سبب  بقدر 
قيامها في تاريخ 
ألنها  الشعوب، 
عن  تعبر  ال 
زمنية  مرحلة 
تنفجر  محددة 
وتنطفي  بركانا 
مثلما  شمعة 
من  الكثير  اعتقد 
القادة والمفكرين. بقدر ما تكون الثورة مرحلة فعالة مكثفة 
ومحملة بركيزة معان لجميع القيم المفقودة التي تحاول 
الشعوب البحث عنها في هذه الفترة، فأنها تعبر بالمثل 
عن جزء هام من التطور التدريجي الكوني ايضا. حيث 
استطاعت ان تعكس بتأثيرات تركت ورائها انجازات 
استطاعت االنسانية ان تعتمد عليها في تحقيق النهضة 
وركوب أطر التاريخ. ان التطرق الىsiterk gulo مفهوم 
التي تمر بها منطقتنا  الثورة ودورها في هذه المرحلة 
عموما وكردستان خصوصا يحمل أهمية بالغة في إدراك 
أسبابها وأبعادها. لم تشهد منطقتنا في تاريخها القريب هذا 
الحراك الشعبي الذي استطاع أن ينهض بجام قوته في وجه 
السلطة الدولتية التي أفرزتها الحداثة الرأسمالية واعتمدت 
عليها خصوصا في الشرق االوسط من بعد الحرب العالمية 
الثانية من خالل ترسيخ دعائم األنظمة الدولتية من بعد 
تجزئة اراضيها من بين دولة ودويالت، للتوجه هذه المرة 
باسم المذاهب والطوائف التي أنهكت المجتمع في الشرق 
االوسط تحت هذا العبء الذي تحول في حاضرنا الى 
بؤرة تالقي الشعوب صعوبة في تخطيها نحو بر السالم 
والديمقراطية. بدون شك كان هدف جميع الثورات تحقيق 
الحرية والسالم والديمقراطية ولكن السؤال الهام الذي 
اهدافها  تحقق  أن  استطاعت  هل  بإلحاح،  نفسه  يطرح 
او ان تبلغ النتيجة المرجوة من تحقيقها وهذا بدوره ما 
يحتاج الى اعادة البحث في اسبابها ونتائجها في راهننا.
واقتصادية  واجتماعية  سياسية  ومنها  اسبابها  للثورات 
وحتى ثقافية وذلك للتخلص من حكم مهيمن وسلطوي 
وتخطي مرحلة ازمة الى مرحلة اخرى من التغيير. إال 
انه إذا لم تستطع الثورة تحقيق التغيير وتكون انعطافا نحو 
االفضل وخاصة من حيث ترسيخ نظام اداري ديمقراطي 
فال يمكن لهذه الثورة ان تالقي النجاح، بل سيؤدي بها الى 
مخالفة االهداف التي قامت من اجلها. إذا ما عدنا قليال الى 
تاريخ الثورات في الشرق االوسط سنرى قاسم مشترك 
في اهدافها وهو الخالص من نير العبودية واالستبداد، 
الن الشعوب سعت باستمرار الى احياء قيمها االجتماعية 
والثقافية عبر مقاومتها في هذه الثورات كشكل من اشكال 
تغيير نوعي على كافة االصعدة ماديا ومعنويا. للثورات 
الديني واالجتماعي واالقتصادي  الطابع  طابعها ومنها 
وغيرها ولكن إذا لم تستطع الثورة ان تحمل مزايا المجتمع 
الطبيعي اي الحر فال يمكن كتابة النجاح لها على المدى 
الطويل، وستبقى انجازاتها مرحلية او ستفرز نتائج على 
عكس ما كانت تصبو اليه. اتخذت الثورات التي استطاعت 
ان تكمل ما يفقده الجسد االنساني من قيم اجتماعية وثقافية 
واخالقية طابعا كونيا وذلك ألنها كانت الخطوة األولى 
في بناء الكيان االنساني كمجتمع حر واخالقي، مثل ثورة 
اللغة والزراعة والقرية والذي كان الشرق االوسط لها 
المهد في المناطق المسماة بموزبوتاميا. استطاعت هذه 
الحقيقية في تالحم  اللبنة  تكون  أن  بإنجازاتها  الثورات 
المجتمع االنساني مهما تعرض نسيجه آلفات جراء الذهنية 
التسلطية التي سعت وعلى الدوام التربع على عرش هذه 

اإلنجازات واستخدامها كاداه في تجذير نظامها.
ان اية محاولة الستعادة ما فقده المجتمع من قيمه االخالقية 
والسياسية تعني ثورة بكل معنى الكلمة، وإذا ما لم تحمل 
الثورة هذه المزايا ال يمكننا تسميتها بالثورة. ان تاريخ 
اجتماعية وسياسية  ثورات  قيام  تاريخ  االوسط  الشرق 
ودينية وذلك بسبب نشوء المجتمع الطبيعي الذي اعتمد 
على هويته الذاتية البعيدة عن مفهوم السلطة او الهيمنة. 
تغذت مجتمعات الشرق االوسط على القيم الديمقراطية 
التي جعلتها ان تسير في وجه جميع عواصف الحروب 
التي استهدفت كيانها بغية ترسيخ ذهنية تسلطية ال تتطابق 
ظهرت  التي  للثورات  وكانت  االجتماعية.  حقيقته  مع 
في عهد االمبراطوريات والخالفات في الشرق االوسط 
المؤرخين  بعض  قبل  من  وصفها  حد  الى  بلغ  سمات 
بالثورات االشتراكية ومنها ثورات دينية مثل ثورة سيدنا 
ابراهيم وثورات وحركات اجتماعية مثل ثورة القرامطة 
والبابكية والخرمية والزنج التي جبهت بكثير من العنف 
الالإنساني جراء الذهنية التسلطية للقوى الحاكمة بغية 
تصفيتها، ولكن السؤال الهام هنا، هل تم القضاء عليها 
نهائيا ام استطاعت الشعوب احيائها ولكن بنوع مغاير 
ثورة  قليال على  توقفنا  ما  وإذا  اخرى.  عناوين  وتحت 
القرامطة بمستطاعنا القول بان الثورة االجتماعية هذه 
التي اتخذت طابعا دينيا كانت اولى الثورات االشتراكية 
التي تصدت لديكتاتورية الخالفة العباسية في القرن التاسع 
الميالدي وحتى وإن وصفها البعض بالحركات الملحدة 
وارادوا تشويه الجوهر الحقيقي لها. اتسمت هذه الثورة بقيم 
اجتماعية كومينالية استطاعت أن تؤثر على معظم القبائل 
الثورة قيم اخالقية واجتماعية  العربية، اي حملت هذه 
وخاصة من حيث مشاركة المرأة بفعالية فيها والتقرب 
ترويج  على عكس  الجنسين  بين  المساواة  اساس  على 
البعض ممن يدعون بإشاعتها للمال والمرأة. الى جانب 
الحقيقي  الجوهر  استعادة  في  جادة  محاولة  كانت  ذلك 

لمفهوم الدين في المساواة والعدالة االجتماعية وليس كما 
كانت تفرضه الخالفة العباسية وذلك باسم الدين والشريعة 
من تمييز عنصري وديني وقومي. وكثيرة هي الحركات 
واالنتفاضات والثورات في تاريخ منطقتنا اصبحت اللبنة 

االساسية في انبعاث القيم الديمقراطية للمجتمعات.
الى جانب هذه الثورات هناك ثورات لم تستطع ان تتخلص 
في نهاية المنال من شرك الحداثة الرأسمالية وحتى تحولت 
تغييرات  تحقيقها  بعد  من  حتى  لها  احتياطية  قوة  إلى 
وانجازات ساهمت في تسيير عقود وقرون، وربما الثورة 
الفرنسية مثال بارز على ذلك. ان هذه الثورة لم تستطع 
قربانا  لتصبح  النهاية  الدولتية في  الذهنية  التخلص من 
لها من بعد تضحيات عظيمة. ان الثورة الفرنسية التي 
بدأت في الرابع عشر من تموز عام 1789 جاءت على 
اساس رفض النظام الملكي وحل نظام جمهوري، وقد 
اشار الكثير من المؤرخين بأن احد االسباب الهامة لقيام 
هذه الثورة كانت اسباب اقتصادية بسبب فقدان هذا البلد 
قابليته االقتصادية وانهاكه تحت عبء الحروب وخاصة 
من بعد اعدام لويس السادس والذي شخص قائد الشعب 
الكردي على ان عملية االعدام هذه كانت اعالن نهاية 
الدول القومية في العالم. بالطبع كانت لهذه الثورة اسباب 
اجتماعية ايضا الن النظام االجتماعي في فرنسا كان قائما 
على طبقة النبالء والعامة وكذلك اسباب ثقافية وذلك لوجود 
مفكرين استطاعوا ان يشكلوا بعض االسس في تحقيق 
النهضة االوروبية من امثال فولتير وروسو وغيرهم، 
ولكن لدى تحليل الجوانب الرئيسية لهذه الثورة سندرك 
بانها لم تتخطى في جوهرها ذهنية السلطة بنفس الطريقة 
من بدل النظام السابق الى جانب تحقيق بعض التغييرات 
التي فرضتها مرحلة ما بعد الثورة السياسية واالجتماعية 
هذه. وقد سلط قائد الشعب الكردي الضوء على بعض 
الجوانب التي استطاعت البرجوازية أن تستولي على ما 
حققته هذه الثورة وكأنها ملك لها ويذكر في ذلك: ”فلو 
َف آنذاك على غراِر  أّن لويس السادس عشر، الذي تصرَّ
محمد السادس، لَم يَطلْب من المونارشياِت األوروبيِة سنةَ 
1791 الوفودَ إلى فرنسا ِلَمدِّ يِد العوِن له؛ لَما كان بإمكاِن 
روبسبيير ورفاقِه الظهوُر باعتباِرهم بورجوازيين صغاراً 
راديكاليين. أي أّن ما أظهَرهم إلى العياِن فآَل إلى إعالِن 
الجمهوريِة األولى، هو حقيقةُ االحتالِل الجاري خالل 
أعواِم 1791 – 1794، والمقاومِة المتصاعدةِ إزاءه. 
علماً أنه فوَر زواِل ظروِف االحتالل، أُزيلَت من الوسِط 

أيضاً راديكاليةُ البورجوازيِة الصغيرة“.
استخراج دروس هامة  يمكننا  المثال االخر والذي  اما 
 1917 عام  اكتوبر  ثورة  فهو  الصعد  كافة  على  منها 
التي أثرت على أكثر من ثلث العالم. حاول لينين إقامة 
ديكتاتورية البروليتاريا وحث العالم بأكمله صوب بناء 
دول قومية كبديل وحيد، ولكن لم يكن هذا البديل الحل 
االمثل مقابل التضحيات الجسام لثوار االشتراكية الذين 
قدموا أعظم التضحيات في هذا المضمار ايمانا منهم بتتويج 
الثورة بالنجاح وبناء نظام ديمقراطي. لم يكن تأثير هذه 
الثورة قليال في الشرق األوسط أيضا، وأدت إلى نهوض 
حركات يسارية وثورية واشتراكية سعت على الدوام الى 
ايصال فكرة الحرية وترسيخها بين صفوف المجتمع. ففي 
مصر نهضت الحركة اليسارية عام 1968 حتى 1977 
بالتزامن مع الحركات اليسارية العالمية التي انتشرت في 
غرب اوربا وشرقها وكذلك في فلسطين اي حركة تحرير 
فلسطين وكذلك في المغرب ايضا في حين قيام الثورة 
الفيتنامية، والثورة الثقافية الصينية على الصعيد العالمي.
المجتمعات في الشرق االوسط والعالم  اليه  ان ما آلت 
ايضا من بعد تحقيق ثوراتها لم تستطع خلق الفرصة او 
االمكانيات التي بمستطاعها أن تعبر عن ارادتها وترسخ 
والثقافي  واالقتصادي  واالجتماعي  السياسي  نظامها 
بإرادتها الحرة، وذلك لعدم تخلصها من الذهنية الدولتية 
أو الهيمنة وبذلك تحولت الى قوة سلطة في نهاية االمر. 
وتذكر الفيلسوفة الشهيرة حنا ارندت )1975-1906( 
الوقوع في مثل هذه االفخاخ ”كل محاولة  في وصف 
إلرضاء األنظمة التوتاليتارية )الشمولية( تشبه في الواقع 
شخصا يطعم تمساحاً جائعاً آمالً أن يكون هو نفسه آخر 
بمقدورنا أن نستنج من  لذا  التمساح“.  يفترسه هذا  من 
بعد مرور مراحل تغيير وتحول إذا لم تتحلى الثورات 
بمزايا اخالقية وسياسة ولم تلبي مهام االنشاء االجتماعي 
ال يمكنها بلوغ النصر النهائي حتى وإن استطاعت أن 
تتغلب على القوى المعادية لها في مرحلة معينة عسكريا، 
وحتى ربما تتحول الى وسيلة لبناء حكم سلطوي آخر 

بدل من القديم.
االنسانية  للثورات  ميالد  ارض  االوسط  الشرق  يعتبر 
والتي استطاعت أن تكون االساس في التطور البشري 
احياء  خالل  من  المجتمعية  وسماتها  خصائصها  عبر 
قيم الحضارة الديمقراطية، وقد اثبتت الحركات الشعبية 
قائد الشعب  المنطقة والتي سماها  الدائرة في  والحرب 
الكردي بالحرب العالمية الثالثة، بأن ميراث هذه الثورات 
مازالت تحيا في عروق مجتمعاتها ألنها كانت األصل. لذا 
تعتبر هذه الحركات والتمردات خطوة هامة في تحطيم 
جدار الخوف الدولتي وتغيير موازيين القوى في المنطقة. 
اتخذت الحرب الدائرة في الشرق االوسط ابعاد اخرى 
وخاصة من بعد تمركزها في سوريا، الن هذه المنطقة كانت 
ومنذ القدم استراتيجية في تغيير منحى التطورات على 
جميع االصعدة. وباتت تشكل حلقة هامة في صراع القوى 
االقليمية والخارجية وعلى راسها امريكا وروسيا بالتعاون 
مع حلفائهما السابقين. تسعى قوى الحداثة الرأسمالية إلى 
إخضاع نتائج تمرد الشعوب إلى دائرة مطحنتها لتأخذ 

مسار أخر غير المسار الذي تهدف الى تحقيقه، لذا تبذل 
النهاية  في  االسد  لتحصل على حصة  قصارى جهدها 
وبالتالي اخراج ما يحصل من كونه ثورة، وبالفعل ما 
حدث من تمردات وانتفاضات في الكثير من بلدان الشرق 
االوسط لم تستطع ان تتحول الى ثورة حقيقية، وذلك من 
خالل تحول المعارضة الى امتداد لذهنية النظام الحاكم 
وليس بديل ديمقراطي قادر على تغير وتوجيه المجتمع 
نحو بناء نظام ديمقراطي حر. ان بناء نظام ديمقراطي 
يحتاج الى ثورة شاملة ويجب أن يكون العماد االساسي في 
هذا التحقيق هو الثورة الذهنية، الن ما فقدته الشعوب في 
ظل الحكومات الدولتية من إرادة سياسية وقيم اجتماعية 

طبيعية لم يفقده في أي عصر آخر من تاريخه.
ومن هنا تأتي اهمية ثورة الشعب الكردي في ورجافا، 
إذ ال خافية بأن هذه الثورة وضعت خصائصها المميزة 
اليوم االول من قيامها، وذلك عبر إيقاف عجالت  منذ 
النظام الدولتي بوضع مشروع بديل متمثل باإلدارة الذاتية 
الديمقراطية يدير الشعب نفسه بنفسه وذلك اعتمادا على 
ميراث وطني ديمقراطي ووعي حر. اتخذت هذه الثورة 
من براديغما قائد الشعب الكردي ”عبد هللا اوجالن“ اساسا 
في مسيرتها والتي تعبر عن ثورة حقيقية يكون المجتمع 
بكل فئاته وطوائفه واعراقه جزء ال يتجزأ عن بعضه 
البعض، رغم سعي الحداثة الرأسمالية إلى تطبيق العكس 
وكأن الغنى الموجود في المنطقة ما هو إال بالء على 
رأس شعوبها. عانينا من هذه السياسة االمرين، احيانا 
عبر النزعة القومية الشوفينية وأحيان أخرى عبر النعرات 
ان  للعربي  ذلك، وتدعي علنا كيف  الطائفية وما شابه 
يعيش مع الكردي أو الفارسي مع البلوجي او كيف يمكن 
للسني ان يقبل بثقافة الشيعي ناكرة العيش المشترك لجميع 
االقليات والطوائف واالعراق. استطاعت بهذه السياسة ان 
تنهك مجتمعاتنا حتى تستطيع االستمرار بوجودها كقوة 
هيمنة، وصفحات تاريخنا االوسطي مليئة بهذه االمثلة 
الديمقراطية والحقوق، واستطاعت  التي غلفتها بغطاء 
على اساسها ان تبرم اتفاقيات لم تستطيع شعوب المنطقة 
ان تتخلص من قذارتها الى اللحظة، ونرى ذلك بسهولة 
في عين طفل فلسطيني او كردي بمجرد أن تسأله من 
انت. استطاعت ثورة روج افا وخالل فترة قصيرة ان 
تثبت للعالم مدى قوة غنى مجتمعنا عندما تتحد بوعي 

وأدراك، ويعبر عن نفسه بإرادته الحرة.
اما الخاصية االخرى التي تميزت بها هذه الثورة فهي 
تسيير سياسة ديمقراطية حرة والذي يعني في نفس الوقت 
الخط الثالث الذي يرمي الى تحقيق امة ديمقراطية بعيد 
عن ذهنية الدولة، وتجاسرت هذه الطليعة السياسية ان 
تحرز نجاحات خالل فترة قصيرة وخاصة من خالل بناء 
هيكلية نظام ديمقراطي يكون المنبر لجميع االصوات. 
ربما مازال هناك العديد ممن ينظر بدهشة الى هذه التجربة 
الثورية العظيمة التي جعلت انظار العالم ال تغض لحظة 
في متابعة ما يحدث في روج افا وخاصة من بعد مقاومة 
كوباني ضد إرهاب داعش. استطاعت هذه التجربة ان 
تثبت بان المجتمع قادر على ممارسة السياسة التي كانت 
دائما بيد السلطة الدولتية، وكأن المجتمع قطيع ال يمكنه 
تدبر امره إال تحت امرة ساسة لم يفعلوا سوى بيع قيم هذا 
الشعب في االسواق الراسمالية دون أن يرف لهم جفن.

أن ريادة المرأة الكردية في ثورة روج افا ضمان الستمرار 
ونجاح هذه الثورة، وذلك الن المرأة الحرة تعني مجتمع 
حر. وعلى اساس النظرية السليمة هذه، شاركت المرأة 
لهذه  الدافعة  القوة  لتكون  الثورة  ميادين  جميع  الكردية 
المرحلة التاريخية التي يمر بها الشعب الكردي وجميع 
شعوب المنطقة. أبدت المرأة مقاومة عظيمة ضد اشد القوى 
ارهابا في العالم عبر توحيد صفوف جميع النساء ومن كافة 
المكونات، ولهذا سمي ثورة روج افا بثورة المرأة. بالطبع 
أن التصدي للذهنية الدولتية الذكورية وإرهابها ال يتطلب 
الجسارة فحسب، بل يتطلب وعيا ذهنيا ديمقراطيا حرا 
ايضا وهذا ما تتحلى به المرأة الكردي في روج افا. ثابرت 
المرأة بكل قوتها في عملية البناء من خالل االنضمام الى 
النشاطات االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية 
بعدما كانت محرومة من كل هذه الحقوق، أال يعني هذا 
ثورة حقيقية في تاريخ منطقتنا، وأال يمكن ان نعرف هذه 
الحقيقة بالعودة الى االصل؟ وبعد كل ذلك، أفليس معيبا 
أن تنادي بعض الدول بالديمقراطية والعدالة االجتماعية 
والمرأة فيها مازالت محرومة من حق قيادة سيارة باسم 

الشريعة والتقاليد.
ثورة روج افا ثورة دفاع ذاتي وجوهري واعادة جميع 
المقومات التي فقدها الشعب في الدفاع عن نفسه دفاعا 
كوباني  مقاومة  أن  المثال،  وهنا على سبيل  مشروعا، 
كانت مقاومة بإرادة شعب لن تنكسر تحت نيران أكثر 
ذلك،  على  تشهد  المدينة  هذه  ومشاهد  دمارا،  األسلحة 
وليس هناك فحسب بل في جميع مناطق ومقاطعات روج 
افا. ان مقاومة وحدات حماية الشعب والمرأة هي مقاومة 
قوته  على  اعتمادا  جديد  من  ينبعث  ان  استطاع  شعب 
الذاتية وارادته الحرة. لذا ان استهداف هذه الثورة من 
قبل القوى الدولتية اإلقليمية والعالمية عبر تقديم الدعم 
المباشر والغير مباشر لداعش ليس عبثاً. نجاح اي ثورة 
مرهون بمدى اعتمادها على القوة الجوهرية للمجتمع، 
وثورة روج افا في هذا الخصوص تتخذ من قوة الشعب 
التغلب عليها،  لذا ال يمكن ألية قوة اخرى  لها،  اساسا 
في  المنطقة  شعوب  لجميع  مثاال  تكون  ان  وستستطيع 

تحقيق نظام ديمقراطي حر.

ضمان الثورة في سماتها الكومينالية

ستيرك كلو بعد أن فقدت مكتبتي في الهجمة الداعشية على كوباني، صار منظر 
بين  الطريق  فتح  بعد  لكن  الصحراء،  في  تلمع  ماء  كقربة  الكتاب 
كوباني والجزيرة بدأت الكتب تتقاطر علينا من قامشلو الحبيبة, ومن 
خالل منشورات مؤسسة العلم والفكر الحر في روج آفا، ومن بين 
الكتب التي شدَّت انتباهي كتاب تاريخ كردستان )إمبراطورية الكرد 
األيوبيين( للكاتب األديب جكرخوين وترجمة األستاذ خالص مسور، 
هذا الكتاب الذي لم أستطع أن أقرأه ألنّه كان مكتوباً بلغتي األم- اللغة 
الكرديّة- لغتي التي لم أتقن القراءة والكتابة بها كما اللغة العربية، 
الكردي  الحاضر  ربط  الكتاب  هذا  قراءتي  خالل  من  واستطعت 
بالماضي الُمْنَصِرم، كون الماضي فينا ولم يمت، وكوننا امتداداً لذاك 
الماضي، فأدركت لماذا هناك كردٌ في مصر واليمن ودمشق وجبل 
الفدائيين  أتلمس  أن  استطعت  لقد  السوري،  الساحل  على  األكراد 
والخونة في هذه المرحلة التاريخية التي يجب إلقاء الضوء عليها من 
زاوية تحليل الذهنية الكردية، لطالما كان التحليل ينصب في خدمة 

الدولة اإلسالمية، أو الدولة العروبية من قبل محلّلي تلك الفترة.
بقدر ما كان رجَل حرٍب  الدولة  إلى  لم يكن األيوبي رجال متطلعاً 
أن  لكنه كان يدرك  الشعار إعالء راية اإلسالم،  لقد كان  وشهامٍة، 
الصراع  بهم فحسب، وكان  أنَّ اإلسالم خاصٌّ  يَرون  العرب ظلّوا 
صراعاً على السلطة والمغانم والشهوات، إنّما الصراع عند الكرد 
خلود   - الخلود  عن  البحث  هو   - جيشه  في  عليهم  اعتمد  الذين   -
العربي  بالخليفة  استنجد  المرات  من  فكم  الهوية،  إلثبات  أكيليسي- 
في بغداد - الذي ال حول له سوى أنه َمنِصٌب فخرٌي - كي ينادي في 
األمة اإلسالمية ليحارب الشعب اإلسالمي معه ضدّ الصليبيين أعداَء 
الجميع دون استثناء، لكنه لم يستجب له لئال يحفر اسم الكردي على 

صفحات التاريخ.
استطعت أن أدرك لماذا العروبي في مصر يشمئز من كلمة "كردي" 
لقد  للكردي،  العروبي  السعودي  عداوة  أفهم  أن  سابقاً  أستطع  فلم 
أدركت لماذا قسََّم األوروبيون كردستان إلى أربعة أجزاء وال جزء 
منها يحكمه الكرد؟ أهو انتقام لصالح الدين األيوبي؟ فحادثة الجنرال 
غورو مشهورة وهو يقول فوق قبر صالح الدين في دمشق:" ها قد 
الذي  الحّي  الشعب  الخوف من هذا  إنه  االنتقام فحسب  ليس  ُعدنا" 
يحمل أفكاراً عالميةً، فلم يستغربوا من حملهم راية األمة الديمقراطية 

حاّلً للشعوب في الشرق األوسط.
كذلك أدركت أنَّ القائد آبو وهو في سجنه يحاصر الدولة الخائنة كما 
بالصليبين  استنجد وزيرها شاور  التي  الدين مصَر  حاصر صالُح 
مدينةً  يقتحم  لم  الكردي  الدين  صالح  أنَّ  فلتعلم  ومرات،  مرات 
عربيةً إاّل واستنجد ملكها العربي بالصليبين )القاهرة، دمشق، حلب، 
صور.....( لكنه هزمهم كلهم وأعطى األمان للعرب وحرر قدسهم 
التي كانت محتلةٌ قرابةَ قرٍن من الزمن، فلوال هذا الكردي لما كان 
العربية، ولما كانوا يعرفون عن  عيد وعطا والزعبي.... يتحدثون 

اإلسالم شيئاً.
على  اعتماده  خالل  من  القدس  تحرير  في  الدين  صالح  ينجح  لم 
الشعوب  بين  التوافق  خالل  من  نجح  بل  فحسب،  الكرديّة  القّوات 
الشعوب,  من  وغيرها  واألرمنيّة  والتركمانيّة  والعربيّة  الكرديّة 
ومن  المختلفة،  األثنيات  بين  المجتمعي  واالتّفاق  التوافق  وكذلك 
خالل تأمين معيشتهم ورفع مستوى الدخل لدى أفراد المجتمع، وهنا 

ازدادت ثقة المجتمع بالقيادة.
لسنا في صدد فكرة الدولة التي كانت الهاجس الوحيد للقادة، واألسر 
الوحيد الذي لم يبرحوه، وبالتالي كانت هي اللغة الوحيدة السائدة في 
ذلك الوقت، وقد كانت السلطة هي الدافع الوحيد للقادة للقتال, وكذلك 
الغنائم والنساء والجواري والغلمان، لكن ما فعله صالح الدين من 
خالل قراءتي لهذا الكتاب هو أنَّهُ بحث عن حّلٍ توافقّيٍ للمجتمعات، 
الدولة  بوتقة  ضمن  المتضاربة  لألمم  المجتمعيّة  الصياغة  وإعادة 
اإلسالميّة التي فقدت هيبتها، إثر تضعضع الخليفة الذي بات يمتلك 

السلطة الثقافيّة فحسب،
 وبات الوزراء والسالطين يبحثون عن السلطة ضمن هذه الدولة، 
للقوميّة  العدائيّة  الدعوات  من  يتخلّص  أن  المجتمع  استطاع  لذلك 
العروبيّة التي سقطت مع آخر الخلفاء العروبيين أبي جعفر المنصور 

والسفّاح، وبعد انهيار الدولة األمويّة.
كانت األيوبية الكردية عنواُن المرحلة الجديدة لالتّفاق االجتماعي، 
ولم تطرح كلمة الدولة الكردية، وإنَّما كان التوافق على أيديولوجيّة 
االتفاق المجتمعي الذي أوصل صالح الدين إلى دفّة القيادة وطرد 
يسيطروا  أن  يستطيعوا  لم  التي  األرض  هذه  من  الصليبين  الغزاة 
عليها بفكرهم الغربي الذي لم يدرك مفاتيح إدراك ماهية المجتمع، 
وهذا ما امتلكه صالح الدين واستطاع أن يحّرر القدس القبلة التي 

أنشدها الصليبيون للهرب من شبح الالحل في مناطقهم الغربية.
ليس من السهولة بمكان تحليل هذه القّوة التي طردت جحافل الصليبين 
ت بالشعب  من هذه األرض الشرقية، هذه الهجمة الصليبية التي ألمَّ
الشرق أوسطي التي شحذت كلَّ قِواها الحتالل الشرق الدامي، ففي 
المعجزات  القدس من  أنَّ تحرير  الشرقيّون  رأى  أيضاً  الوقت  ذلك 
المتثاقفون- جنودُ  الزمان، كما اآلن يرى  من  قرناً  دام  احتالٍل  بعد 
الحداثة الرأسماليّة - في استحالة تطبيق األّمة الديمقراطيّة في الشرق 

األوسط.

 األيوبيّة بين الماضي
والحاضر

بحسب الثيوصوفيا )علم المعرفة اإللهية( 
ٌن من سبعة أجساٍم  قد  فإن اإلنسان، مكوَّ
تكون مبادئ أو مستويات طاقة أو َمْركباٍت 
بجزئيتيه  واإلنسان  دوافع،  أو  أوُحُجٍب 
هذه  ن  تكّوِ الشخصية  ثم  ومن  الفردية 
األجسام على نحو منتظم ومتداخل ووفق 

ما يلي:
أوالً- الفردية: التي تتشكل بدورها من ثالثة 
مكامن متداخلة هي األجسام الثالثة األولى؛ 
الكليّة الواحدة القادرة تؤدي إلى أخراها: 
1- اآلتما )الروح(. 2- الجسم اإلشراقي 
)الطاقة األنسية الطبيعية(. 3- الجسم الِعلِّي 

العقلي األعلى )السببي(. 
ثانياً- الشخصية والتي تعتبر ناتج مجموع 
ما يكتسبه أو يريد أن يكتسبه من خارج 
عن  الناجم  العمل  ومن  الفردية  نطاق 
مجموعة  مع  الشخص  الفرد-  احتكاك 
قيم  أيديولوجيات-  )أفراد-  الخارجي 
اإليجابي  وغيرها(   ... وخارجية  محلية 
)السلم( أو النافر السلبي )الحرب(؛ مؤلفة 
األجسام األربعة األخرى المؤلَّفة بدورها 
من: 4-الجسم الرغائبي )العقلي األدنى(. 
6-الجسم  )النوراني(.  النجمي  5-الجسم 
األثيري )البرانا، طاقة الحياة(. 7-الجسم 

الفيزيقي )المادي الِجْرمي(.
ضمن هذه التفاعالت المعقدة سواء كانت 
مرئية أو مغيّبة أو الطارئة؛ تخلق شخصية 
اإلنسان التي تتقدم لتأخذ مكانها الطبيعي 
وتحكم على الظواهر التي يشترك بها أو 
أو  سلبية  بأنها  إرادته  دون  تحدث  التي 
إيجابية، وتبقى الشخصية أسيرة الحقيقة 
التي يبحث عنها، مع وجود َكّمٍ كبير من 
وحينما  مسيرها.  تعترض  التي  العوائق 
تتوقف الشخصية عن الِحراك تبدأ بِلُوِك 
وتظهر  الوهم  يظهر  وحينها  أنتجته  ما 
عند  وضوحها-  –رغم  الحقائق  بعض 
حال  كما  وهم.  بأنها  الشخصيات  بعض 
االجتماع  َكَسبَِة  أو  السورية  الشخصية 
النظام  طرفي  في  الظاهرة  السياسي 
والمعارضة التي اجتمعت به في جنيف، 
إْذ لم تشهد سوريا مجتمعاً سياسياً، ولم تشهد 
دبلوماسية –على األقل- عند  شخصيات 
اللحظة.  مجتمعي جنيف السوري؛ حتى 
والوهم السوري يتضح عند اصرار هؤالء 
بأن سوريا يجب أن تكون نمطية )َوْهٌم ضد 
التاريخ(، ويجب أن تكون بنظام مركزي 
لة )وهم ضد الطبيعة(،  أو المركزية ُمَجّمِ
بعض  قبل  من  ُمدارة  تكون  أن  ويجب 
شخصيات من مناطق سوريّة محددة )وهم 
ضد االجتماع الوطني وضد الجغرافية(. 
وألن الواهم يرى أن كل حقيقة ال تعجبه 
وهم؛ مثلما هو البارز في اآلونة األخيرة 
أو  السورية  المعارضة  كسبة  من  سواء 
من قبل مستبدي النظام حينما اتفقوا على 
بأنها  ووسموها  الفيدرالي  الحل  رفض 
الوهم؛ فتظهر مناعة فجائية لدى واهمي 
النظام ومن يشبهه وتكون بمثابة ردة الفعل 
الضديّة من أي وجود جديد يجعل وجودهم 

في خطر. 
الوهم هو الوسيلة التي تتخذها الشخصيةُ، 
بشكل  أو  جبري  أو  أدري  بشكل  سواء 
على  تحافظ  أن  منها  إيماناً  أدري،  ال 
تناول  ولقد  بدورها.  الوهمية  شخصيتها 
الكثير من الفالسفة هذه المسألة التي إذا 
إلى عوامل تدمير  ما تركت دون عالج 
وبحسب  وللمجتمع  وللشخصية  للفردية 
رآها  وقد  الشخصية.  هذه  ووظيفة  دور 
أفالطون من خالل أسطورة الكهف الذي 
أْن  الفاضلة  الجمهورية  أوردَه في كتاب 
َب نظريته في المعرفة: لنتصور أناًسا  يقّرِ
مقيدين منذ نعومة أظافرهم في كهف مظلم، 
بحيث تمنعهم تلك القيود من االلتفات إلى 
وفي  الكهف،  خارج  الصعود  أو  الوراء 
الكهف هناك ما يشبه النافذةَ التي يَظَهر منها 
نوٌر ينبعُث من شمس مقابلة للكهف، وبين 
النور ونافذة الكهف هناك طريق يمر منه 
أناس يحِملون أشياًء عديدة. حينما تضرب 
أشعةُ النور على تلك األشياء تنعكس ظاللُها 
على الجدار الداخلي للكهف. هكذا ال يرى 
األشياء  من  الكهف  داخَل  المحبوسون 
الموجودة خارَج الكهف إالَّ ظاللَها. وإذا 
حصَل أْن خرَج أحدُهم من الكهف بعدما 
فكَّ قيودَه وأدرَك أنَّ األشياء خارَج الكهف 
َر  مختلفةٌ عن األشياء التي في داخله، ثم قرَّ
بعد ذلك العودةَ إلى داخل الكهف إلخبار 
الموجودين فيه بحقيقة ما شاهده في الخارج 

ولتنبيههم إلى األوهام التي يعيشونها فإنهم 
قوه أبدًا، بل ربما يحاولون قتْلَه.  لن يُصدِّ
يرمز الكهُف إلى العالَم المحسوس. وترمز 
القيودُ إلى الجسم المادي الذي يقيِّد النفَس. 
أما العالَم خارَج الكهف فيرمز إلى عالم 
فيه  أنفُسنا  عاشت  الذي  )األفكار(  الُمثُل 
قبل حياتها األرضية والذي ستعود أنفُسنا 
إلى الحياة فيه من جديد بعد انفصالها عن 
ون خارَج الكهف  البدن. ويرمز الناُس المارُّ
عالم  في  الموجودة  المْطلقة  الحقائق  إلى 
الُمثُل. أما الظالل التي تنعكس داخَل الكهف 
فترمز إلى أشياء العالَم المحسوس. ويرمُز 
ر من قيوده  السجيُن الذي يتمكَّن من التحرُّ
إلى الفيلسوف. إننا مقيدون بجسمنا المادي 
المحسوس، ولهذا ال نستطيع أْن ندرَك إالَّ 
ما هو محسوس. هذا المحسوُس ال يمثِّل 
نتعامل  ذلك  لكننا مع  الحقيقة،  إالَّ ظالَل 
معه على أنه هو الحقيقة. هذا هو الوهم، 
الكاتب محمد عبد  كما يتناول ذلك أيضاً 
الجليل في مقالة عن هذه المسألة. والوهم، 
بحسب نيتشه، هو كل ما خلقه اإلنسان من 
حجج تنتج عن رغبة الشعورية في البقاء 
هذه  وفي  ذلك،  تستحق  تكن  لم  لو  حتى 
الحاالت تظهر األوهام على أنها الحقائق 
وتبدو الحقيقة في نظرهم على أنها وهم، 
ويرى نيتشه بأن مصدر األوهام يكمن في 
الفكر أوالً، حيث يلجأ إلى اختالق األضاليل 
الحقيقة  إخفاء  وإلى  وجوده  تناسب  التي 
التي يظن أنها تشكل خطراً على وجوِده 
فيخفيها تحت غالف المنطق الجزئي أو 
ثانيًا، ألنها وسيلة وأداة  النمطي، واللغةُ 
صنعها  واستعاراٌت  نعوٌت  وهي  الفكر، 
الفكر، ويرى نيتشه بأن الواهم ال يمكنه 
حريصاً  يبقى  ألنه  وهمه،  من  التخلص 
على وجوده المضمون والمضموم في مثل 
أوجالن،  بحسب  الوهم،  أما  الوهم.  هذا 
فهي كينونات غامضة ومبهمة لم تحدث 
الشخص  إنه  معتقدها،  أو  لصاحبها  إاّل 
الحقيقة،  يعادي  شيء  أي  لفعل  المستعد 
ويرى الفيلسوف أوجالن بأن الوهم يتعدى 
الفردية الواهمة والشخصية الواهمة إلى 
أنظمة ونمطيات كاملة واهمة، فحينما تصر 
أمة نمطية على أن تكون على حساب صهر 
ثقافات وقوميات وأعراق أصيلة فإنها أمة 
بفعل  تتآكل  التي  واهمة تسحقها حججها 
عوامل الحقيقة، ونسق الحقيقة في األمم 
الواهمة تشتد بفعل التضليل واإلبادة التي 
يمارس ضدها، وأن المجتمعات المنظمة 
تستحق  التي  الحقيقية  المجتمعات  هي 
العيش دون وهم، وعلى عكسها تماماً فإن 
المجتمعات الواهمة هي المجتمعات غير 
المنظمة والتي ال تعير أية أهمية للتدريب 
ومثل هذه المجتمعات تصدق األوهام على 
أن  نفسه  الوقت  في  وتساعد  حقيقة  أنها 
تُصدق األمم النمطية الواهمة وهمها، وفي 
هذه الحالة يجب العمل لتحقيق الفرد الندي 
والشخصية الثورية عبر أداة الذهنية التي 
وتنتصر  النمطيين  أوهام  وجه  في  تقف 
عليهم أو تقبل بانتصارها، وأن حقيقة األمة 
الديمقراطية تلقى معارضة كبيرة من وهم 
األمم النمطية التي تبدأ بارتكاب المجازر 
والدمار ألنها ترى فنائها بل ووهمها في 

الحقيقة التي تبددها.
السورية  المتخيّلة  أو  الواهمة  الجماعات 
في  الديمقراطية  الفيدرالية  حقيقة  تعادي 
سوريا وترفضها وتنعتها بالواهمة كما حال 
النظام االستبدادي وكما حال المعارضة 
االستبدادية التي لم تختلف عن النظام إاّل 
اليسير، وكليهما اليوم وفي الفترات القادمة 
سيظهرونها على أنه الشر والخطر على 
العروبة التي في الحقيقة هم الذين أساؤوا 
إليها وشوهوا كل جميل فيها، كما أنه في 
هي  الديمقراطية  الفيدرالية  فإن  الحقيقة 
التي تعبر عن الكلية لمجموع الجماعات 
القومية والتجمعات الدينية وغيرهما، وأنها 
اللغة  كانت  وإذا  للنجاة.  األمثل  الخيار 
)الرغبات( هي مصادر  والنفس  والفكر 
للوهم وأدواته في الوقت نفسه؛ فإننا اليوم 
نرى بأن عموم أو أغلب اإلعالم الناطق 
باللغة العربية يصنع وهماً ويصف حقيقة 
الفيدرالية بأنه التقسيم والتبعثر، علماً بأنه 
اإلعالم نفسه الذي أدى هذه الكوارث وحول 
حركات الربيع العربي وانتفاضة الشعوب 
في الشرق األوسط إلى خريف ... خريف. 

  

 الواهم ال يصنع
 الحقائق.عن
 الوهم وعن
.الحقيقة

أردوغان الذي قال عنه الكاتب االمريكي 
الشهير توماس فريدمان أنه رجٌل مصاب 
بجنون العظمة وإنه أسوأ القادة في العالم  
كشف عن فكره وقناعه اإلرهابي الطاغي 
حكمه  بدايات  في  ووعوده  رغم خطاباته 
أال انه لم يعد باستطاعته أن يخفي بداخله 

ذلك المارد 
 أن الخطاب الذي ألقاه الرئيس رجب طيب 
يًا: "أنا أدين  أروغان بعد التفجيرات متحدِّ
بشدة هذا الهجوم البشع الذي يستهدف وحدتنا 
تنا ومستقبل المجتمع" لم يعد يعطي  وأخوَّ

نفعاً تجاه سياسة حكومته الطاغية
المشكلة مع هذه اإلدانة المعيارية والمبتذلة 
سهلة التحديد حتى بالنسبة للذين ال توجد 
لديهم معرفة بالتعقيدات الدقيقة في السياسة 
التركية, تجاه قضايا المنطقة عامة والقضية 
الكردية خاصة حيث لم تعد قادرةً على السير 

والمضي في االستبداد والتفرد 
في  واإليمان  واألخوة  والوحدة  الحقيقة 
المستقبل المشترك هي التي تمثِّل السمات 
األساسية لكّلِ أمة؛  إال أن سياسات الحكومات 
التركية المتعاقبة منذ تأسيسها في عام 1923 
لم تكن يوما تسعى إلى التجانس والوحدة 
رغم وضوح بعض سمات األخوة والتجانس 

في بعض المحطات التاريخية
ليس صدفة أنَّ ديباجة دستور تركيا الساري 
يعيد  ان  المفعول والذي يحاول اردوغان 

تصميمه وفق رغباته وأهوائه الهيستيرية 
د  تبدأ بالعبارات التالية: "هذا الدستور يؤّكِ
على الوجود األبدي للوطن التركي واألمة 
التركية وكذلك على وحدة الدولة التركية 
الكبرى غير قابلة للتجزئة..."  باإلضافة 
إلى ذلك يشير الدستور بشكل واضح ال لبس 
يتعارض  نشاط  أي  حماية  "عدم  إلى  فيه 
والوجود  التركية  الوطنية  المصالح  مع 
التركي ومبدأ عدم تجزئة  اراضي الدولة 
واإليديولوجية  التاريخية  والقيم   ، واألمة 
لألمة التركية ..." بطبيعة الحال إنَّ الوحدة 
سوا الجمهورية  التي كان يسعى إليها مؤّسِ
التركية في تلك الحقيقة لم تكن مطابقة للواقع  
فمجزرة سروج التي حدثت في تموز2015  
وقبلها التفجير االرهابي خالل تجمع حزب 
السالم والديمقراطية في أمد ومواقفه هو 
وأبواقه وتدخله السافر في سوريا وروج آفا 
واخيراً حربه الشعواء والقذرة تجاه الشعب 
الكردي في نسيبين وماردين وجزرة شرناخ 
ومحاولته في كم االفواه من خالل السيطرة 
تركية  في  الحرة  االعالمية  المنابر  على 
االرهابيين  وتصدير  االحرار  ومالحقة 
التي  الحقائق  أوروبا والعالم كل هذه  الى 
لم تعد خافيةً على أحد أصبحت تهدد تركيا 
بالتشرذم والتمزق الداخلي وتضع مصير 
العدالة والتنمية على المحك ,أنَّ االنقسامات 
والتناقضات المستفحلة التي تخللَّت المجتمع 

تظهر  حيث  مزمنة.  أنَّها  أثبتت  التركي، 
وتزداد في كّلِ األزمات التي واجهت تركيا 
خالل أعوام وجودها التسعين. هل يهم في 
البستاني  أو  الساقي  يكون  عندما  الحقيقة 

هو القاتل
اردوغانالذي يحكم البالد بمفرده منذ ثالثة 
عوه المتصيِّدون  عشر عاًما، وكذلك متطّوِ
يتهمون ،  في وسائل اإلعالم االجتماعية 
واالحزاب  الديمقراطي  الشعوب  حزب 
والداخلية  الخارجية  االخرى  الكردية 
تكون  عندما  السياسات  لتلك  والمناهضة 
هذه الحكومة بالذات غير قادرة  على بناء 
وتأسيس نظام ديمقراطي ينقذ تركيا ويبعدها 

عن حافة الهاوية  
الرغبة في الديمقراطية والوحدة واالخوة 
كان أكثر وضوحا عندما بدأ حزب العدالة 
الشعب  مع  سالم  بعملية   AKPوالتنمية
أو ما سميه "االنفتاح الديمقراطي".  لكن 
اإلصالحات المدخلة من قبل الدولة كانت 
ذات طابع أقرب إلى التجميلي ولم تكن من 

صميم االستراتيجية التركية  
والقضية الكردية ليست الوحيدة التي انحرف 
عنها حزب العدالة والتنمية وزعيمه المثير 
للجدل رجب طيب إردوغان ,إذ إنَّ حزب 
العدالة والتنمية عمل على توسيع كّلِ انقسام 
يقسم المجتمع، وأثار عداء كّل من الليبراليين 
الحاسمة  ,المعركة  والقوميين  واليساريين 

باتت وشيكة وقد بلغت ذروتها وسيمثِّل نهاية 
التي نعرفها. وهذا ال  التركية  الجمهورية 
يعني أنَّ وحدة أراضي الدولة التركية قد 
الذي  بيد أنَّ الغضب،  المحّك.  باتت على 
اآلخر  نصفه  ضدَّ  المجتمع  نصف  يُثير 
للغاية، واالنقسامات، التي تمتد بين  شديدٌ 
مختلف المجموعات العرقية أو الدينية أو 
لن  واألكراد  أعمق  باتت  اإليديولوجية، 
التام  باألعتراف  مطالبتهم  عن  يتراجعوا 
بهويَّتهم وحقوقهم ضمن دستور ديمقراطي 

يمثل حقيقة الواقع للشعوب .

الوحدة واالخوة بزعم االجندة االردوغانية 
دلبرين فارس

موضوعة  وضع  البراغماتي,  أردوغان 
وهو  اللعبة  وبدأ  عينيه  نصب  ميكيافيللي 

يتقن جيداً قواعدها.
استفاد من أخطاء معلمه نجم الدين أربكان 
حيث استطاع التوفيق بين تطلعات الشعب 
ذو الغالبية المسلمة من جهة, وبين أسس 
الجمهورية العلمانية وجنود ناتو السريين 
كان  أخرى,  جهة  من  العميقة'  'الدولة 
االصالحات  ببعض  القيام  من  له  البد 
إلى  باإلضافة  واالجتماعية  االقتصادية 
تقزيم أعدائه الداخليين في مؤسستي الجيش 
واالستخبارات عبر إعادة هيكلتهما ثم بعض 

االنفتاح على القضية الكردية أيضاً.
على  سيطرته  أحكم  الوصولي  أردوغان 
مفاصل الدولة وبدأ تفرده يطفو على السطح 
عندما تخلى عن رفيق نضاله عبدهللا غول 
الذي نأى بنفسه عن العمل السياسي نتيجة 
 AKP ازدواجية وهيمنة أردوغان داخل الـ

ومؤسسات الدولة.
كان هدفه األسمى هو تحقيق الغالبية العظمى 
في انتخابات يونيو 2015 من أجل إجراء 

نظام  تحويل  وبالتالي  الدستوري  التعديل 
الحكم من برلماني إلى رئاسي, كي يرضي 
نهمه للسلطة وهوسه بالسجادة الحمراء, لكن 
حصول حزب الشعوب الديمقراطية على 
نسبة تقارب 13% كانت االنتكاسة األكبر له 
ولحزبه, وكونه لم يحصل سوى على 43 % 
من اجمالي عدد األصوات دعا إلى انتخابات 
مبكرة في نوفمبر وخالل هذه الفترة مارس 
إرهاب الدولة المنظم على حزب الشعوب 
الضخمة  االمكانات  مسخراً  الديمقراطية, 
لمؤسسات الدولة األمنية واإلعالمية, فحقق 
بعض التقدم في الجولة الثانية حيث رفع نسبة 
تمثيل حزبه إلى 49 % وفي صبيحة اليوم 
التالي من إعالن النتائج بدأ هجوماً جوياً 
على معسكرات حزب العمال الكردستاني 
الرصاصة  ليطلق  كردستان  جنوب  في 
األخيرة على مشروع السالم الهش أصالً, 
ودخوله في تعقيدات األزمة السورية منذ 
البداية كالعٍب اقليميٍ ودعمه االستخباراتي 
واللوجستي المعروف للتنظيمات اإلرهابية 
والسلفية في الساحة السورية, حيث أصبحت 

تركيا البوابة الرئيسية لضخ الحقد والرعب 
العالم  أنحاء  واإلرهاب األسود من جميع 
إلى المستنقع السوري, ليصبح آسناً أكثر.

 واستثماره أيضاً لملف الالجئين السوريين لم 
يكن قط بدوافع إنسانية إنما جاء لتحقيق هدفه 
بإنشاء منطقٍة عازلٍة للفصل بين كانتوني 
كوباني وعفرين, لضرب مكتسبات اإلدارة 
الذاتية الديمقراطية لثورة روج آفا بالدرجة 
األولى, وعندما اصطدم مشروعه بأولويات 
األزمة  مع  التعاطي  في  الدولي  المجتمع 
السورية أوعذ إلى أجهزة استخباراته بتفعيل 
إلى  السوريين  الالجئين  تهريب  شبكات 
أوروبا من أجل الضغط على صانعي القرار 
األوروبي, حيث أصبحت األعداد الهائلة من 
المهاجرين الغير شرعيين الهاجس األعظم 
الذي بدأ يؤرق الساسة الغربيين, وبالتالي 
تناول رجب طيب اردوغان للقضية الكردية 
لم يختلف قط عن جميع سياسات الحكومات 
التركية  الجمهورية  تأسيس  منذ  المتعاقبة 

العلمانية.
السالطين  ميثولوجيا  سليل  اردوغان 

العثمانيين المهووس بدولمه بخجة وجانقليه 
لم يعرف حركة التاريخ بعد, وال يؤمن بحق 
الشعوب في تقرير مصيرها كونه متشرٌب 
العثمانيين,  ألسالفه  السلطوية  بالمنتاليتية 
الذين عاثوا جهالً واستبداداً ولم يتوانوا في 
ارتكاب المجازر واإلبادات ضد االثنيات 

المختلفة طوال أربعة قرون من الزمن.

أحالم السلطان المتداعي أدريس علي 

الشكل  هو  الفيدرالي  النظام  أو  الفيدرالية 
األمثل لبناء سوريا المستقبل, كونها تساهم 
واألزمات,  المشاكل  جميع  احتواء  في 
إقصاٍء  السوريين دون  وكونها تشمل كل 
ألحد, وتسعى إلى مشاركة الجميع في العملية 
السياسية والبناء, وهذا ما يفتح المجال واسعاً 
أمام السوريين للتنسيق فيما بينهم والعمل من 
منطلق رؤية سوريا كدولة اتحادية فيدرالية.
إن مثل هذا المشروع لم يأت من محض 
الصدفة, إنما ولد بعد تضحياٍت عديدةٍ كما 
ولد قبله مشروع اإلدارة الذاتية الديمقراطية, 
وما دام الوضع السوري لم يعد يحتمل المزيد 
من األزمات والخالفات, يتطلب منا اليوم 
إيجاد حٍل يُنهي هذه األزمات وليس لنا إال 
هذا المشروع )الفيدرالية - االتحادية( يشفي 
غليل السوريين بجميع طوائفهم ومذاهبهم.

 فلماذا يَْرفُُض البعض هذا الحل؟
علماً بأن الشكل الُمعلن " االتحادية " سيحمي 
سوريا من التقسيم, كما أنه سيحافظ على 
وحدة البالد، يذهب البعض إلى اتهامنا بتقسيم 
سوريا, فكيف لنا أن نثق بأن يمنح هؤالء 
الكرد حقوقهم مستقبالً, وعلى هؤالء إدراك 
أن سوريا لكل السوريين, ونحُن جزٌء من 
وحدة  مع  فنحن  لذا  فيها  وشركاٌء  سوريا 
سوريا ولن نترك سوريا لهم وحدهم أيضاً, 
الوطني  المجلس  من  المنبثقة  فالوثائق 
التأسيسي لالتحادية تستند إلى شرعية حقوق 
الفرد والجماعة والتي أقرتها األمم المتحدة، 
على  ستكون  المقترحة  الفيدرالية  إن  كما 
عالقٍة مع العمق السوري والمركز مستقبالً.

االتحادي  الفيدرالي  النظام  محاسن  ومن 
الممارسة  في  والتنوَع  االبداَع  يُتيُح  إنهُ 
وهو  الفيدرالية,  الوحدات  بين  اإلدارية 
أكثر تطوراً  المحصلة نماذج  ينتج في  ما 
لتقديم  فعالة  أساليب  ابتكار  على  وقدرةً 
مع  أفضل  وبجودةٍ  الخدمات  من  المزيد 
كل  في  السكان  بخصوصيات  االحتفاظ 
منطقة, بالمقابل وفي نفس السياق فالدول 
االقليمية - كتركيا- قد تجد نفسها مضطرةً في 
نهاية المطاف للقبول بالطرح الفيدرالي، إذا 
أرادت فعالً الخروج من أزماتها المتصاعدة 
سواًء داخلياً أو خارجياً من خالل عالقاتها 

المتأزمة مع المجتمع الدولي.
الفيدرالية كحٍل نهائيٍ إلنهاء الحرب الدائرة 

في سوريا.
الفيدرالية هي األقرب إلى الواقع السياسي 
والديموغرافي الذي تشكل في ظل األزمة 
السورية المستمرة منذ سنوات، وأن طرح 
يمكن  الحالي  الوقت  في  الفكرة  هذه  مثل 
أمام  مصراعيها  على  األبواب  يفتح  أن 
اقتراحاٍت أخرى ربما تكون أكثَر مالئمةً.
فقرار إعالن الفيدرالية ال يتعلق فقط بمصير 
الشعب الكردي في سوريا, وإنما بمستقبل 
عموم الشعب السوري, وال يمكن لمثل هذا 
المشروع أن يأتي بشكٍل افراجي أيضاً بل 
الساحتين  في  المجتمعي  التوافق  يتطلب 

الكردية والسورية.
الكامل  بمعناها  فهمناها  إذا  والفيدرالية 
الصحيح من شأنها أن تساعد على سد العديد 
من الثغرات بين المكونات المتعايشة, كما 

التي  أنها تساعد على معالجة ) الحيرة ( 
تستولي على الكثير فترمي بهم في أحضان 
من يتولى التفكير عنهم، لذلك يجب أن تبلغ 
مفهوم الفيدرالية من العمق ما يجعلها تغدو 
وكأنها مفهوٌم طبيعٌي ثابٌت في اإلنسان بحيث 
تنعكس وتتبلور في تصرفاته، فنحُن نريدُ 
ثقافةً عميقةَ المفاهيم, واسعة اآلفاق, مستمرة 
على  وتدر  المستقبل,  إلى  تتطلع  االنفتاح 
الحياة المتطورة تسامحها وتفهمها وإيمانها 
باألخوة اإلنسانية الصحيحة وتجنبنا أخطار 
انصاف السياسيين وانصاف المثقفين، هذا 
الطرح يليق بتراثنا وبتنوعنا وبما نحن عليه 

من راسخ اإليمان باإلنسان وبكرامته.
وهنا يأتي دور التثقيف حول الفيدرالية التي 
يمكن أن تكون نواةً يمكن من خاللها التمييز 
بين ضرورة التعامل مع المجتمع من خالل 
كونه قوى مجتمعية تسهم بتأسيس الدولة 
االتحادية الجديدة لتكون شريكاً في صناعة 
ورسم التحول والشكل الجديد القادم لسوريا؛
بالمشاركة  األطراف  كافة  من  نتأمل 
النوعية  التجربة  هذه  في  والخوض 
واالستعداد للمرحلة القادمة, والتأكيد على 
سد الفجوات بين القوى المجتمعية، وإيجاد 
بدورهم  بالقيام  الجنسين  كال  تدعو  سبل 
بالشكل األمثل، كما يجب استيعاب عالقات 
أو  تعكس  فهي  المكونات بصورة حسنة, 
يجب أن تعكس جوهر العالقات االجتماعية 

)عالقات الحقيقة(.
بالمحصلة فكلُّ قوميٍة تحقُق التكامل يجب 
أن تنشأ كأمٍة ديمقراطيٍة وليس كأمة - دولة.

إلى  الموجودة  القوميات  تهدف  أن  أو   
ويمكن  ديمقراطيٍة  كأمٍة  بالتحول  المرور 
األمة  ولمفهوم  األطراف  المنفتحة  للهوية 
المرن أن يشكَل بدايةً كافيةً ألجل هذا الهدف.
التي سيتحقق  األمة  إنشاء  هنا هو  المهم   
التكامل بين طواياها, أو إطراء التحول عليها 
تأسيساً على الطواعية الديمقراطية وليس 

بإرغام السلطة.
إن الحقوق والحريات الفردية والجماعية 
على السواء تشكل َوْجَهي الميدالية المتممين 
الديمقراطية,  األمة  في  البعض  ِلبَْعِضِهما 
وهي ال تشمل المواطن فحسب بل وتنظر إلى 
مختلف أشكال المجتمع المدني والجماعات 
ومجموعات الشعوب على أنها مصدٌر ُعنّيَّ 
باعتبارها وحداٌت جماعيةٌ، فبقدر ما يصبح 
المواطنون عناصراً من األنشطة الوظيفية 
والفعّالة، فأنهم يشكلون بذلك وضعاً منيعاً 

بنفس القدر.

 الفيدرالية الديمقراطية في األمة الديمقراطية
مبدأ األمة الديمقراطية

مصطفى عبدو


