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للوقوف على آخر المستجدات العسكرية في كانتون 
كوباني ولمعرفة آخر األخبار على الصعيدين المحلي 
والعالمي ارتأت صحيفة االتحاد الديمقراطي القيام 
بلقاء مع عصمت شيخ حسن وزير الدفاع في كانتون 

كوباني حيث أفادنا بما يلي: 
احسن  في  كوباني  مقاطعة  في  العسكري  الوضع 
الهجمة  عليها  دليل  وكان خير  األيام,  هذه  حاالته 

لها مدينة كوباني من قبل  التي تعرضت  الشرسة 
إرهابيي الدولة اإلسالمية )داعش( المدعومين من 
ناضل  حيث  والتنمية  العدالة  وحكومة  اردوغان 
شعبنا ودافع بكل قوته, وقدموا العديد من التضحيات 
من خيرة شبابنا وشاباتنا الذين  نتباهى بهم, وسوف 
نناضل من أجل إكمال وإنهاء الطريق الذي بدأوا به 
شهداؤنا ونعهدهم بالسير على خطاهم حتى ندحر 

اإلرهابين من كافة األراضي السورية.
لن نقبل أبداً أن يعيش على أراضي مقاطعة كوباني 
إال سكانها األصلين ولن نساوم عليها أبداً, كما نعاهد 
كل من وحدات حماية الشعب و وحدات حماية المرأة 
بأننا لم ولن ننسى شهدائنا الذي قدموا أغلى ما عندهم  
في سبيل نيل الحرية لشعبهم والعيش بكرامة على 

أرضهم التاريخية.
إن ِعداء تركيا للشعب الكردي ليس جديداً علينا, فهو 
ِعداٌء تاريخٌي قديم هدفه منع إقامِة كياٍن كرديٍ في 
روج آفا وشمال سوريا وباكوري كردستان, لذلك 
من الطبيعي أن يحاول ضرب أي تقارٍب كردي, 

وذلك من خالل دعم بعض الكرد من أصحاب الذمم 
البالية وضعيفي النفوس, وعندما يضيق عليه الخناق 
يصبح اردوغان كالمجنون أحيانا يقول بأن عبور 
الفرات خط أحمر, وأحياناً دعوته لبناء وقيام منطقة 
عازلة على الحدود السورية التركية بهدف القضاء 
على ثورة روج آفا ومشروعه الفيدرالي الديمقراطي 
وأخوة الشعوب.لقد مرت أربعةُ سنواٍت على الثورة 
السورية ونحن الكرد من نسيطر ونُسيُِّر األمور على 
كامل الحدود السورية التركية أي روج آفا وباكوري 
كردستان, من عين ديوار حتى عفرين أي ما يعادل  
700 كم تقريبا دون إلحاق االذى  بالجيش التركي أو 
أي محاولٍة الستفزازهم ألننا نحن من نحمي الحدود, 
كما أننا ننظر إلى الشعب التركي كأخوة وجيران, 
ولكن حكومة العدالة والتنمية بقيادة اردوغان التي 
المجموعات  ودعم  والتحريض  القتال  انتهجت 
الحثيثة  والمحاولة  إضعافنا  بغية  ضدنا  اإلرهابية 
للنيل من مكتسباتنا في العيش الكريم والمشترك مع 
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 OCALAN JI HEMÛ KESÎ RE
RONAHÎ YE

Parlamentera HDP’ê ya Amedê Feleknas 
Uca ji bo yekîtî, hevgirtin, demokrasî û 
azadiyê ya ji bo gelê kurd û hemû gelan bal 
kişand ser girîngiya rol û mîsyona Ocalan û 
destnîşan kir ku Ocalan di her serdemê de 
bûye xwedî roleke girîng. Uca diyar kir ku 
ji bo her kes bi ziman û çanda xwe bijîn, bi 
pêşengiya Ocalan têkoşîneke mezin a vejînê 
tê meşandin û da zanîn ku bi pêvajoya di 
sala 2013’an de bi pêşengtiya Ocalan hat 
destpêkirin re, hemû gelên li Tirkiyeyê dijîn 
bi hêvî û bendewariyeke mezin berê xwe 
dane Ocalan û Ocalan ji bo hemû kesî bûye 
ronahî. Uca da xuyakirin ku tevî hemû as-
tengiyan jî di 4’ê Nîsanê de li gundê Ocalan 
lê ji dayik bûye Amarayê, rojbûna Rêberê 
Gelê Kurd hatiye pîrozkirin, daxwaza aza-
diya Ocalan hatiye bilêvkirin û ragihand ku 
pêwîste dewleta tirk û rejîma AKP’ê jî vê 
peyamê baş fêm bike û bibîne.

Li başûrê Kurdistanê li aliyekê krîza siyasî 
û aborî tê jiyîn û li aliyê din jî PDK ji bo 
bertekên gel ên li hemberî xwe kêm bike 
diyar dike ku dê Kurdistanek serbixwe ya 
bêyî kurdên li bakurê Kurdistanê ragihîne. 
Her wiha têkiliyên PDK’ê yên bi Tirkiyeyê 
re krîza li Başûr kurtir dike.
PDK ku ji bo berjewendiyên xwe yên malbatî 
têkiliyên xwe yên bi Tirkiyeyê re kurtir dike 
û li hemberî komkujiyên Tirkiyeyê yên li 
ser kurdan bêdeng dibîne, rastî bertekên gel 
û rewşenbîran tên. Mamosteyê zanîngeha 
Selahedînê û Aborînas Dr. Eyûb Simaqey 
diyar kir ku tişta li Başûr tê kirin ne refor-
me, çend rê û rêbazin ji bo derbasbûna ji 
qeyrana aborî ye. Simaqey anî ziman ku 
partî ji bo ku şaştiyên xwe sererast bikin, 
van rêbazan bikar tînin û wiha got: “Pêwîste 
reform li gorî berjewendiyên kesên hejar û 
feqîr be. Nabe ku reform xwe bispêre hêz 
û berîka hemwelatiyan. Pêwîste biryarên 
heyî di parlamentoyê de werin nîqaş kirin lê 
niha parlamento ne li ser kare. Tu qanûnek 
ji bo pratîkirina biryarên reformê li Herêma 
Kurdistanê nîne Tişta niha tê kirin jî li 
derveyî qanûna ne.” Simaqey bi lêv kir ku 
bazarên Herêma Kurdistanê di bin serweriya 
Tirkiyê de ne, di bazara di navbera Tirkiye û 
Herêma Kurdistanê de . ... 2 

TÊKILÎ SÛDÊ 
NADE BAŞÛR Ji bo akademîsyenên ku di bin navê 

‘Akademîsyenên ji bo Aştiyê’ de 
li dijî şer derketin ku hatin girtin 
û bûn hedefa zextan, li Fransayê 
komîteya piştevaniyê tê avakirin
Koma Xebatê ya Navneteweyî ya 
Azadiya Hîndekariyê û Lêkolînê 
)GIT(, Komeleya Zanistên 
Siyasetê ya Fransayê û Lîga Mafên 
Mirovan jî di nav de hîndekarên 
ji gelek zanîngehên Parîs û 
Strasboûrgê bi daxuyaniyekê 
aşkera kirin ku Komîteya Piş-
tevaniya Navneteweyî ya bi 
Akademîsyenên ji bo Aştiyê re 

ava dikin.
RAGIHANDINA KOMÎTEYÊ
Komîteya piştevaniyê wê di 
13’ê nîsanê de bi konferansekê 
li enstîtuya Dibistana Bilind 
a Zanistên Civakî ya Parîsê 
)EHESS( bê ragihandin. Di da-
xuyaniya vê saziyê de hat ragi-
handin ku ji sala 2010’an û vir 
ve zextên li Tirkiyeyê yên li 
hemberî hîndekarî û lêkolînên 
akademîk zêde bûne. Hat ragi-
handin ku di nav 4 salên dawî de 
di bin navê ‘qanûna têkoşîna li 
hemberî terorê’ de akademîsyen 

hatin terorîzekirin û yan jî wekî 
hevparên sûc hatin sûcdarkirin. 
Wekî mînak jî hat bibîrxistin ku 
Buşra Ersanli û Ragip Zarakolû 
di sala 2011’an de hatin girtin. 
GIRTIN Û ZEXT
Di daxuyaniyê de bal hat kişan-
din ser girtin û zexta li 1.128 
akademîsyenên mora xwe danîn 
binê danezana ‘Akademîsyenên 
ji bo Aştiyê’ û hat gotin ku 
akademîsyen Esra Mûngan, 
Mûzaffer Kaya û Kivanç Ersoy 
ji 15’ê adarê û vir ve girtî ne.
Di dewama daxuyaniyê de hat 

ragihandin, şîdeta dewleta tirk 
di asteke tirsnak de ye û hat 
destnîşankirin ku seferberiya 
derdorên akademîk ên li cîhanê 
yên li dijî vê rewşê derketin, rê 
li ber avakirina vê komîteya wan 
vekiriye. ANF

JI BO AKADEMÎSYENÊN AŞTÎXWAZ PIŞTEVANIYA 
NAVNETEWEYÎ

Serokê PE’yê Martîn Schulz 
serokwezîrê tirk Recep Tayyîp 
Erdogan bi awayekî tund rexne kir 
û got ku tu mafê Erdogan tune ye ji 
ber ku hatiye karîkaturîzekirin ji me 
bixwaze ku em mafên demokratîk 
li Almanyayê bi sînor bikin
Serokê Parlamentoya Ewropayê 
)PE( Martîn Schulz bi 
daxuyaniyeke ku da rojnameya 
Bîld am Sonntag serokomarê tirk 
Recep Tayyîp Erdogan bi awayekî 
tund rexne kir û diyar kir ku tu mafê 
Erdogan tune ye ku ji ber hatiye 
karîkaturîzekirin ji me bixwaze 
ku em mafên demokratîk bi sînor 
bikin. Schulz bal kişand ser mijara 
qerfê û bikaranîna wê ya di siyasetê 
de û ev tişt got: “Qerf mijareke 

bingehîn a çandê ye. Serokomarê 
tirk jî di nav de divê ku xwe hînî 
jiyana bi qerfê re bikin.”
Her wiha serokwezîrê tirk Erdogan 
li ser klîbeke vîdeoyê ku ew bi 
awayekî qerfî di mijara zextên li 
ser çapemeniyê de rexne kiribû 
sefîrê alman ê li Enqereyê gazî 
wezaretê kiribû û ew der barê 
mijarê de hişyar kiribû. Li ser vê 
hişyariya Erdogan Serokê PE’yê 
Schulz jî Erdogan bi awayekî tund 
rexne kir û got, dibe ku me ji bo 
krîza penaberan li hev kiribe lê ew 
nayê wê wateyê ku em ê li hemberî 
binpêkirinên mafên miravan ên li 
Tirkiyeyê bêdeng bimînin.
BRUKSEL

ERDOGAN BI AWAYEKÎ TUND 
REXNE KIR

Kongreya Jinen Azad )KJA( 
ya Edeneyê û Koordînasyona 
Tirkiyeyê ji bo piştevaniya 
gelê Cizîr, Sûr û Nisêbînê 
kampanyaya alikariyê dan 
destpêkirin. Kampanyaya ku bi 
dirûşma “Ji Cizîrê heta Nisêbinê, 
bi qeweta xwe ya cewherî bi 
dîwarên Sûrê jiyana xwe bidin 
avakirin” hat destpêkirin di 
demeke kin de li hemû derê 
belav bû û bala her kesî kişand. 
Welatî û esnafên Edeneyê jî ji bo 

piştevaniyê ketin nav hewldanan û 
piştgirî dan kampanyayê. KJA’ê ji 
bo kampanyayê bang li her kesî kir 
ku piştgiriyê bidin gelê Sûr, Cizîr 
û Nisêbînê. Endama KJA’yê Aysel 
Tekmen erdheja Wanê bi bîr xist û 
wiha got: “Di wê demê de jî gelê 
me ji bo gelê Wanê kampanyaya 
alikariyê dabûn destpêkirin û gel 
eleqeyeke mezin nîşan dabû. Em 
bawer dikin ku dê gel heman 
nêzîkatiyê nîşanê vê kampayayê jî 
bide.” Endana KJA’yê Gule Bal bal 
kişand ser konsepta şer a ku dewletê 
li Kurdistanê xistiyê dewrê û wiha 
pêde çû: “Ger îro em ne li cem gel bin 
em ê kengê li cem wan bin û alikariya 
wan bikin. Em bang li her kesî dikin 
ku xwedî li gelê kurd derkevin û 
piştgiriyê xurtir bikin.” Hevseroka 
HDP’a Edeneyê Suzan Kiliç jî bang 
li hemû gel û esnafên Edeneyê kir 
ku ji bo gelê Sûr, Nisêbîn û Cizîrê 
bibin yek û piştevaniya wan bikin. 
EDENE

JI KJA’YÊ 
BO CIZÎR SÛR Û NISÊBÎNÊ BANGA 

PIŞTGIRIYÊ

حسن : الفيدرالية الديمقراطية خطوةٌ متقدمةٌ لحل األزمة السورية 
قالت شريفة حسن عضو المجلس العام لحزب االتحاد 
الديمقراطي PYD :« أن الفيدرالية الديمقراطية 
نقلةٌ نوعيةٌ إلحداث التطوير في روج آفا - شمال 
سوريا بحيث تصبح نموذجاً لسوريا برمتها وضمانةَ 

تطويرها.
»الفيدرالية  بالقول:  حديثها  حسن  واستهلت  هذا 
السورية  األزمة  لحل  متقدمةٌ  الديمقراطية خطوةٌ 
بحيث تصبح سوريا ملكاً لجميع السوريين وال تبقى 
لفئٍة معينٍة من الناس, فالفيدرالية الديمقراطية تعتمد 
على تمثيل إرادة الشعوب وإدارتها ألنفسها, لذلك 
سيكون أساسها الكومونات واإلدارة الذاتية, وهي 
في الوقِت نفسه خطوةٌ تاريخيةٌ ونقلةٌ نوعية إلحداث 
التطوير في روج آفا - شمال سوريا, بحيث تصبح 

نموذجاً لسوريا برمتها, وضمانة تطويرها وتغيير 
جذري في النظام القائم فيها.

مشروٌع  الديمقراطية  الفيدرالية  أن  حسن  وبيَّنْت 
يحوي ضمنه جميع مكونات المنطقة, وكفيٌل بحل 
القوموية  األنظمة  تحدثها  التي  المشكالت  كافة 
والشمولية التي حكمت ومازالت تحكم المنطقة«.

وأضافت حسن بقولها: »بطبيعة الحال أيُّ خطوةٍ 
خطيناها في مقابلها وجهت لنا اتهاماٌت الذعة ولم 
كافة  تذليل  علينا  يتوجب  لذا  قبول مشاريعنا,  يتم 
المعوقات والصعوبات أمامنا, والمضي قدماً في 
ترسيخ نظامنا الجديد وتطويره لتحقيق هدفنا في 

بناء سوريا ديمقراطية تعددية ال مركزية«.
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يوسف: الفيدرالية ضمانةُ إنشاِء 
بيئٍة ديمقراطيٍة 

تتجاوز الضيق القومي

 خلو: من أجل التطوير تم
تغيير هيكلية اإلدارة الذاتية

الرئيس  مع  الديمقراطي  االتحاد  لصحيفة  لقاٍء  في 
الذاتية  اإلدارة  في  التشريعي  للمجلس  المشترك 
الديمقراطية بمقاطعة الجزيرة حكم خلو حول التغيير 
الحاصل في هيكلية اإلدارة الذاتية الديمقراطية في 

المقاطعة.
هذا وقال خلو بصدد التغيير الحاصل أنه بعد مرور 
قد  الديمقراطية,  الذاتية  اإلدارة  إعالن  على  سنتين 
خالل  أعمالهم  بتقييم  الجزيرة  مقاطعة  في  قاموا 
السنتين المنصرمتين من مكتسباٍت حققوها وأخطاٍء 
ونواقٍص ظهرت معهم, ومعوقات اعترضت طريقهم, 
فتم النقاش حول هيكلية اإلدارة الذاتية الديمقراطية 
في مقاطعة الجزيرة ليتوصلوا إلى نتيجٍة تقتضي بأن 
)22( هيئة عدد كبير بالنسبة لهيئات اإلدارة الذاتية 

في المقاطعة.
وتابع خلو حديثه بالقول: "بعد نقاشاٍت مستفيضٍة في 
بأن  تقتضي  نتيجٍة  إلى  توصلنا  التشريعي  المجلس 
تصبح عدد هيئات اإلدارة الذاتية في مقاطعة الجزيرة 
)16( 3  على أن يكون النظام الُمتبع رئاسة مشتركة 

ويصبح عدد النواب ثالثة نواب لكل هيئة«.
وأشار خلو أن بعض الهيئات كانت تابعةً لقطاعٍ واحد, 
لذلك تم توحيدها فمثالً هيئة الزراعة انضمت إلى هيئة 
االقتصاد فكال الهيئتان كانتا تخدمان قطاع االقتصاد 
بينما أصبحت بعض الهيئات مكاتب كالهيئة الدينية 

وهيئة حقوق اإلنسان.... التتمة ص 3  

شيخ حسن: على الشعب التركي الوقوف في وجه سياسة أردوغان 

 حل األزمة السورية يكمن في تطبيق النظام
الفيدرالي الديمقراطي

خالل  االجتماع الذي ُعِقدَ في مدينة تل تمر أكد عضو 
الديمقراطي حسن  المركزية لحزب االتحاد  الهيئة 
كوجر بأن سوريا مقبلةٌ على التقسيم إلى 3 دويالت، 
إن لم يتبنى الشعب السوري النظام الفيدرالي الذي 
يؤكد على وحدة األراضي ويضمن حقوق المكونات 

الفيدرالي هو الحل  النظام  واالثنيات، وأضاف أن 
يزيد   المشروع  المستقبلية وأن هذا  لسوريا  األمثل 

أواصر األخوة فيما بين المكونات.
العالم  واستطرد قائال:" أن أكثر من 25 دولة في 
تتبع النظام الفيدرالي لحل مشاكلها الداخلية، كون 

هذا النظام يُعتَبَُر من أفضل األنظمة لحل المشاكل 
العالقة في المجتمعات، وتنظم بأفضل األشكال الحياة 
االجتماعية"، وبيََّن أن هناك العديد من أشكال النظام 
الفيدرالي في العالم مثل ) واليات، أقاليم، كانتونات، 
محافظات أو إمارات(، وأن هذا الشكل من أشكال 

الحكم هو األكثر  مالئمةً ليعيش أفراد المجتمع فيما 
بينهم بشكٍل ديمقراطيٍ وحر, وعن النظام الفيدرالي 

في العالم تحدث كوجر قائال:.
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TÊKOŞÎN DÊ TECRÎDÊ 
BIŞIKÎNE ÇARESERIYÊ 

BÎNE
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بالسالح  مقصود  الشيخ  قصف  يعتبر 
من  الثامن  في  المحظور  الكيماوي 
بجيش  يسمى  ما  قبل  من  الحالي  نيسان 
تحركاً  تستدعي  كبرى  جريمة  اإلسالم 
فعلياً من األسرة الدولية ومجلس األمن؛ 
عالوة أنه مخالفة صريحة لقرار مجلس 
أحد  في  والمخصوص   2254 األمن 
وقف  بعد  العدائية  األعمال  بوقف  بنوده 
بعد  فيما  والسماح  النار  إلطالق  كامل 
للمناطق  اإلنسانية  المساعدات  بإيصال 
من  مقصود  الشيخ  ومنطقة  المحاصرة. 
المناطق المحاصرة منذ أكثر من عامين 
جميع  قبل  ومن  النصرة  جبهة  قبل  من 
بها  ترتبط  التي  المسلحة  المجموعات 
التنسيق  ويتم  وتنظيمياً  فكرياً  ارتباطاً 
بين  ومن  ملحوظ  عملياتي  بشكل  بينهم 
هذه المجموعات المسلحة جيش اإلسالم 
وفصائل  كتائب  إلى  باإلضافة  نفسه 
يد  على  وصناعتها  استحداثها  تمت 
االستخبارات التركية. وهذه المجموعات 
القاتلة والمأجورة هي نفسها من تتفاخر بها 
وبأعمالها االئتالف ومن بينها ما يسمى 
بدوره  الذي  الكردي  الوطني  بالمجلس 
وعبر شخوصه ومجسماته الموجودة في 
جنيف يفاخرون بأنهم موجودين في وفد 
التفاوض وموجودين في ما تسمى بالهيئة 
منسقها  يترأسها  والذي  للتفاوض  العليا 
المعتبر  حجاب  رياض  المدعو  العام 
االستبدادي  النظام  رموز  أحد  أساساً 
وأحد رموز التسلط العميق للنظام البعثي 
المعارضة،  رأس  أنه  على  اليوم  ويبدو 
اإلسالم  جيش  شيخ  أو  رئيس  أن  كما 
الريف  في  المدنيين  قتل  الذي  اإلرهابي 
الدمشقي وقام بخطف الناشطين المدنيين 
أبناء سوريا ويضعهم  يعتقل  والذي كان 
أي؛  درجات؛  وفق  متحركة  أقفاص  في 
ممارسة قصوى لإلرهاب بجميع أشكاله؛ 
هذا هو نفسه من أصبح كبير المفاوضين 
وما  الثالثة.  السورية  جنيف  عملية  في 
يفخر  الكردي  الوطني  بالمجلس  يسمى 
بوجودهم تحت عباءة هذه الثلة اإلرهابية 
بياناته  خالل  ومن  االستبداد،  وبقايا 
للقتل  يبرر  بات  الهزيلة  وتصريحاته 
وأخيراً  جهنم  مدافع  وإطالق  واإلجرام 
استخدام السالح الكيماوي على الكرد في 
واألرمن  العرب  وعلى  مقصود  الشيخ 
اإلرهاب  مناطق  من  هرب  من  وعلى 
التي  المدينة  هذه  إلى  ولجأ  واالستبداد 
وتسيير  نفسها  بتنظيم  بدورها  قامت 
أمورها. وكأن هذه الجماعات اإلرهابية 
المجلس  وجماعة  االئتالف  خلفهم  ومن 
الكردي يقومون بعقابهم، والجميع يشهد 
على  هؤالء  اقترفته  الذي  بالهجوم  هنا 
الشهداء  الشيخ مقصود ووقوع عشرات 
ومثلهم من الجرحى باإلضافة إلى تدمير 

المئات من المنازل.
الجهات المحلية السورية والدول اإلقليمية 
وبالتحديد  العالمية  الدول  إلى  باإلضافة 
المسؤولة عن حل ملف األزمة السورية؛ 
جميعها دون استثناء؛ تعلم ما تفعله هذه 
الجهات اآلن وسابقاً، ولكنها تظل ساكنة، 
حجم  إن  بدعمها.  تقوم  الدول  بعض  بل 
تورط هذه الدول بأن يتم قصف المدنيين 
في  حدث  ما  يذكرنا  بالكيماوي  العزل 
طاغية  قصفها  ينما  الشهيدة  حلبجة 
ولم  الكيماوية  باألسلحة  المستبد  العراق 
تفعل هذه الدول أي شيء سوى المراقبة 
والنظر ببرودة تشبه برودة الموتى. مهما 
يكن موقف هذه الدول فإن حقوق الدول 
إنما  لها،  والتسول  استجدائها  يمكن  ال 
والحفاظ  وأخذها  استنباتها  يتم  الحقوق 
كل  رغم  مقصود  الشيخ  ومدينة  عليها، 
شيء محكومة بالنصر وتحقيق حريتها.
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اجتمع أعضاء حزب االتحاد الديمقراطي PYD في مقر الحزب 
في مدينة قامشلو لالحتفال بيوم ميالد القائد آبو، حيث بدأ االحتفال 
بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء كما ألقى في االحتفال 
أمام  كلمةً  الحزب  في  المركزية  الهيئة  عضو  كوتي  نبي  محمد 
المحتفلين تحدث فيها عن حياة القائد منذ نعومة أنامله, والمراحل 
التي مر بها منذ تشكيله حزب العمال الكردستاني مع مجموعة من 
رفاقه وحقوق المرأة التي اعيدت لها والدور الكبير للقائد وتأثيره 
على األحداث الراهنة من خالل فلسفته وسياسته الحكيمة, وقراءته 
السليمة لألحداث منذ بدايتها, وفي ختام االحتفال ألقت رئيسة بلدية 
الحي الغربي في قامشلو كلمةً في نفس السياق حيث أنهت االحتفال 

بالهتافات التي تمجد الشهادة الشهداء والتي تطالب بحرية .

أعضاء الــPYD  في قامشلو يحتفلون بميالد القائد آبو في الرابع من نيسان

عقد عضو الهيئة المركزية لحزب االتحاد الديمقراطي PYD محمد 
نبي كوتي اجتماعاً جماهيرياً في قرية سنجق سعدون التابعة لمدينة 
الشعب  قائد  لميالد  والستين  السابعة  السنوية  الذكرى  في  عامودا, 

الكردستاني عبدهللا أوجالن.
الحرية،  شهداء  أرواح  على  صمت  دقيقة  بالوقوف  االجتماع  بدأ 
عن   PYDللـ المركزية  الهيئة  كوتي عضو  نبي  محمد  تحدث  ثم 
القضية الكردية منذ بدء النضال التحرري الذي بدأه القائد أوجالن 
مع مجموعة من رفاقه, ومراحل تطور نضالهم باإلعالن عن حزب 
العمال الكردستاني وبدء الكفاح المسلح, بعده مرحلة تجييش المرأة 
إلى يومنا الراهن, وكيف أننا في روج آفا باالستناد على  وصوالً 
ميراث هذه الحركة من تجارب وخبرات استطعنا أن نمثل إرادة شعبنا 
في تحقيق الحرية والتحرر من براثن الذهنية السلطوية المهيمنة التي 
عششت في ثنايا مجتمعنا الكردستاني ونالت منه في بعض الجوانب.
إنما  قبل  ذي  كما  يعد  لم  الكردستاني  المجتمع  أن  كوتي  أكد  كما 

أصبح صاحب إرادةٍ وفكٍر وتطلعٍ نحو تحقيق مجتمعٍ أخالقيٍ حٍر 
وسياسيةً ديمقراطيةً. 

ويجدر بالذكر أن مداخالت الحضور وآرائهم أغنى االجتماع.  

اجتماٌع جماهيرٌي في سنجق سعدون التابعة لعامودا

في الـ4 من نيسان يوم ميالد قائد الشعب الكردستاني عبد هللا أوجالن 
توجه اآلالف من أهالي مدينة ديريك وقرى كوجرات وبراف إلى قرية 
عين ديوار لالحتفال بميالد القائد؛ وقد تزينت ساحة االحتفال باألعالم 
والرموز الكردية إلى جانب ارتداء الحضور للزي الفلكلوري الكردي.
هذا وبدأ االحتفال بالوقوف دقيقةَ صمت على أرواح شهداء الحرية, 
ثم ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية ألهام أحمد كلمةً 
باركت فيها ميالد قائد الشعب الكردستاني عبدهللا أوجالن على عموم 
شعوب شرق األوسط والشعب الكردي خاصةً, وأضافت بحديثها: " 
بفضل فكر وفلسفة القائد أوجالن نحن نعيش حالة استقرار وأمان, 
وفكر  مبدأ  إلى  تستند  لم  كونها  فشلت  قامت  التي  الثورات  فجميع 
خاص بها على عكس ثورة روج آفا, التي انطلقت وحققت الكثير من 
المنجزات لمكونات روج آفا ونشرت فيما بينهم ثقافة أخوة الشعوب 

والتعايش السلمي المشترك.
تالياً قامت قوات الحماية المجتمعية بتخريج دفعٍة من مقاتالتها باسم 
دورة الشهيدة جاهدة, وتحدثت بهذه المناسبة بيريفان هركول التي 
قالت:" أن أفكار القائد تتحقق هنا بتخريج مثل هكذا دورة للنساء, 
رداً على كل المؤامرات وكل من ال يريد للمرأة الكردية أن تتقدم, 

بعدها قام جرحى أعضاء وحدات حماية الشعب والمرأة بتقطيع قالب 
الحلوى, وبعدها غنى عضو فرقة أوازي جيا الفنان باران أغاني 
ثورية تاله فرقتا الشهيدة بريفان وكوليلكي شنكاله أغاني عقد على 
الدبكات وتشابكت األيادي خالل الرقصات وسط  إثرها الحضور 

فرح وأهازيج الحضور. 

اآلالف من أهالي ديريك يحتفلون بميالد القائد أوجالن

االتحاد  في حزب  األعضاء   النساء  قامت   2016/ بتاريخ 3/ 4 
شهداء  عوائل  نساء  بمشاركة  ديريك  في    PYDالـ الديمقراطي 
ومؤتمر ستار ورابطة والمرأة في إصدار بياٍن بمناسبة )4 نيسان( 
يوم والدة القائد عبد هلل أوجالن, هذا حيث بدأ البيان بالوقوِف دقيقةَ 
صمت على أرواح الشهداء, ثم رحبت الرفيقة شريفه حسن الرئيسة 
المشتركة للمكتب بالنساء الموجودين, وباركت لهم والدة القائد, ثم 
قرأت البيان الرفيقة أديبه حسن حيث أشارت في بداية حديثها إلى 
تضحيات القائد وخصوصاً من ناحية تنظيم المرأة كيف كانت وكيف 
أصبحت اآلن, وجعله مثاالً لكل رجٍل في إعطاء المرأة حقها والعمل 
الجاد للمساواة بين الجنسين, وبدورها تحدثت والدة الشهيدة سوزدار 
األم سعاد وقالت:" نحن كأمهات الشهداء نُباِرُك ألنفسنا ولكل إنسان 
يدعو إلى الحرية مولد القائد, ذلك الرجل الذي كان لنا نحن النساء 

الحلوى  بتوزيع  البيان  واختُتَِم  مظلم,  ليٍل  في  فانوٍس  مثل  خاصةً 
على النساء, وبالهتافات التي تدعو إلى حرية القائد وتمجد للشهداء . 

النساء األعضاء في الـPYD  بـ ديريك يشاركون عوائل الشهداء في إصدار بيان بمناسبة )4 نيسان(

اجتمع المئات من أهالي قرية شونيه التابعة لمدينة الدرباسية لالحتفال 
بميالد قائد الشعب الكردستاني عبد هللا اوجالن, حيث بدأ االحتفال 
بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الحرية, ثم ألقى محمد نبي 
  PYD كوتي عضو الهيئة المركزية في حزب االتحاد الديمقراطي
كلمةً بارَك فيها ميالد القائد الكردستاني على جميع مكونات المنطقة 
وعلى الشعب الكردستاني في جميع أنحاء العالم, وتحدث فيها عن 
حياة القائد عبد هللا أوجالن منذ بداية تأسيسه لحزب العمال الكردستاني 
وعن العذاب واالضطهاد الذي يتعرض له في سجن امرالي, والدور 
الذي لعبه في الحفاظ على القضية الكردية وإعادتها إلى المحافل 
في  للمرأة ومشروعه  القائد  اعطاه  الذي  الكبير  والدور   , الدولية, 

بالشعارات  التي تحيي وتمجد الشهادة والشهداء تحريرها من قيود العبودية واالستغالل، هذا وقد أنتهى االحتفال 
والتي تطالب بالحرية والعمر المديد للقائد عبد هللا أوجالن. 

أهالي قرية شونيه يحتفلون بميالد القائد آبو

أصدر تنظيم المرأة في حزب االتحاد الديمقراطي PYD في مدينة 
الحرة  المرأة  رابطة  ستار،  مؤتمر  أعضاء  مع  بالتعاون  ديريك 
وتنظيم المرأة في مؤسسة عوائل الشهداء بياناً بمناسبة ميالد قائد 

الشعب الكردستاني عبدهللا أوجالن.
ثم  الحرية  شهداء  أرواح  على  صمْت  دقيقةَ  الحضور  ووقف  هذا 

قرأت البيان عضو تنظيم المرأة في ديريك أديبة حسن.
وكيف  أوجالن  القائد  إيديولوجية  إلى  مجمله  في  البيان  أشار  وقد 
أنه وهب المرأة فلسفة الحياة الحرة وأنار لها درب الحرية لتسلكه 
العبودية وتكسره من أساسها وتبني مجتمعاً  فتتغلب به على قيود 

أخالقياً حراً قائماً على أساس العدالة االجتماعية. 
قالت:  حيث  سعاد"  "األم  سوزدار  الشهيدة  والدة  تكلمت  وبدوره 
"نحن كأمهات الشهداء نبارك ألنفسنا وكل إنساٍن يدعو إلى تالياً تم 

توزيع الحلوى على النساء الحاضرات وانتهى البرنامج بالهتافات 
التي تحيي قائد العشب الكردستاني عبدهللا أوجالن وتحيي الشهادة 

والشهداء.

تنظيم المرأة في الـ PYD يصدر بياناً بمناسبة 4نيسان

لجنة  أقامت  أوجالن  عبدهللا  الكردي  الشعب  قائد  ميالد  بمناسبة 
حياة  حول  ندوةً    PYD الديمقراطي  االتحاد  حزب  في  المرأة 
الحسكة,  بمدينة  والفن  للثقافة  الخابور  مركز  في  القائد  ونضال 
الحزب  مجلس  عضو  وسلَّطت  النساء  من  العشرات  حضرها 
زينب صاروخان  الضوء على الجوانب األساسية من حياة القائد 
ونضاله الطويل من أجل الشعب الكردي الذي كاد أن يصبح في 
الجسدية  االبادات سواًء  أنواع  لشتى  بعد تعرضه  النسيان,  ذاكرة 
ذاته,  انكار  إلى  األمر  بهم  وصل  حتى  والذهنية  الثقافية  أو  منها 
المرأة  المتواصل عن  القائد ودفاعه  كما ركزت زينب على دور 
قدوةً  اليوم  أصبحت  والتي  تحريرها,  وضرورة  حقوقها  وصون 
وحدات  وخاصةً  ونضاٍل  كفاحٍ  من  أبدتها  لما  أجمع  العالم  لنساء 
القائد  بقولها:" أن  الندوة  المرأة, هذا واختتمت صاروخان  حماية 

أوجالن ال يناضل من أجل الشعب الكردي فقط, بل من أجل جميع 
شعوب العالم وعليه فالكل ملزٌم بالعمل على حريته وتحريره من 

معتقالت الفاشية التركية.  

لجنة المرأة في الــPYD  تقيم ندوةً في مدينة الحسكة حول حياة ونضال القائد

Desteya Çand û Hunerê ya Kan-
tona Efrînê Yekemîn Mîhrîcana 
Kurtefîlman da dest pêkirin. Mîhrîcana 
Sînemayê ya kurtefîlman cara yekem 
li Rojava tê lidarxistin. Mîhrîcan dê 
3 rojan bidome û 24 kurtefîlmên ku 
ji gelek welatên cîhanê hatine, bide 
pêşandan
Desteya Çand û Hunerê ya Kanto-
na Efrînê duh  Yekemîn Mîhrîcana 
Kurtfîlman  da destpêkirin.
Mîhrîcan bi merasîmekê û bi rêzgirtinê 
dest pê kir. Di mîhrîcanê de ligel 
saziyên civakî welatiyan eleqeyek me-
zin nîşan dan.
Di roja yekemîn a mîhrîcanê de 3 
kurtefîlmên bi navê Tarî Sor )Maha-
bad(, “Nûjîn” û “Ruhê Genim” bû.
Duh jî piştî li heman navendê 8 
kurtefîlm hatin pêşandan. Fîlmên ku 
ji aliyê bi dehan ve hatin temaşekirin 

ev bûn:
-Roniya Deng ku girêdana ciwanekî 
kor bi keçekê ve vedêje.
-Guleya Sar ku bandora şer a li ser 
jiyanê nîşan dide.
-Dayik Li Vir e ku girêdana dayikê bi 
keça wê re vedibêje
-Di Nava Lîstokê de ku bandor 
alîstokên elektironîk a li ser nifşên nû 
nîşan dide.
-Jiyanek Nû,
-Bûyer,
-Tenê Xewnek Bû
-Bihêlin Zilam Dîlan Bikin
DÊ 3 ROJAN BIDOME
Mîhrecana Sînemayê ya Kurtefîlman 
cara yekem li Rojava tê lidarxistin. 
Mîhrîcan dê 3 rojan bidome û 24 
kurtefîlmên ku ji gelek welatên cîhanê 
hatine, bide pêşandan. ANHA

LI EFRÎNÊ DEMA DEMA MÎHRÎCANA 
FÎLMAN E

hevsengî nîne û wiha pêde çû: “Ji bo wê jî 
bazar li gorî berjewendiyên Tirkiyeyê ne. 
Başûr sûdekî ji vê peywendiyê nagire. Ji 
bo wê jî Tirkiye tu sûdekî neda herêmê û 
tenê pereyê Başûr ji xwe re dibe. Aboriya 
Başûr di nava du partiyên YNK û PDK’ê 
de hatiye dabeşkirin. Her kesê li gorî 
sînorê xwe yê cografî aboriya Herêma 
Kurdistanê dabeş kiriye.”
 Ji bo Başûr Tirkiye ne cihê baweriyê ye
Yekîtiya Parlamenterên Herêma 
Kurdistanê der barê pêşketin û guhertinên 
demên dawî yên Başûr de, li Hewlêrê 
bi tevlibûna siyasetmedarê Kurd Dr. 
Mehmûd Osman semînerek li dar xistin. 

عقد حزب االتحاد الديمقراطي PYD  وباالشتراك مع لجنة العالقات 
االجتماعية لحركة المجتمع الديمقراطي TEV- DEM  اجتماعاً 
بالوقوف  االجتماع  بدأ  حيث  كانيه:  سري  مدينة  ألهالي  موسعاً 
دقيقة صمت على أرواح الشهداء ثم تحدث الناطق الرسمي باسم 
عن  مصطفى  جوان  الدكتور   PYD الديمقراطي االتحاد  حزب 
التطورات السياسية في روج آفا وسوريا, وما تتعرض له معظم 
المدن السورية من خراٍب ودماٍر بينما في روج آفا لم تبخل جهداً في 
تقديم المشاريع الديمقراطية لعموم سوريا, وكان آخرها المشروع 
الحلوِل  كأفضِل  سوريا,  -شمال  آفا  لروج  الديمقراطي  االتحادي 
تم  كما  ازمتها.  وتجاوز  السورية  األراضي  وحدةِ  على  للحفاظ 
التطرق ألشكال الفدرالية في العالم ومدى نجاحها, وكذلك نموذج 
الفدرالية الديمقراطية التي تم طرحها والمعتمدة على العيش المشترك 
َح مصطفى امكانية نجاح هذه  وأخوة الشعوب. وفي ختام حديثه َوضَّ

التجربة, وضمانها ألنها تعتمد على تمثيل جميع المكونات إلرادتها 
وامتالكها لكامل حقوقها, هذا وقد أغنى االجتماع التساؤالت من 
قبل المجتمعين واإلجابة عليها من قبل الناطق باسم الحزب وعضو 

.TEV-DEM لجنة العالقات في

حزب االتحاد الديمقراطي PYD ولجنة العالقات االجتماعية لـ TEV-DEM تعقد 
اجتماعاً موسعاً ألهالي مدينة سري كانييه

قامت حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM في مدينة ديرك 
بدعوة أهالي مدينة ديرك ومؤسسات المجتمع المدني واألحزاب 
المنضوية تحت سقف اإلدارة الذاتية الديمقراطية لحضور اجتماعٍ في 
مركز الشبيبة الثورية بالمدينة, وذلك لتسليط الضوء على الفدرالية 

االتحادية وأخذ اآلراء والتساؤالت من الحضور.
حيث بدأ االجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء حركة 
للمجلس  المشترك  الرئيس  دعوة  تم  وبعدها  كوردستان,  حرية 
التشريعي حكم خلو, بدوره رحب بالحضور وخص بالتعبير عوائل 
الشهداء وجميع المؤسسات والمكونات من كرد وعرب وسريان, 
حيث وصف الفدرالية- االتحادية بأنها تمثل أرادة الشعب في سبيل 
العيش المشترك والتساوي في الحقوق والحريات. واكد خلو بأن 
استقرار سوريا بدأ ينهار مع بداية عهد االنقالبات واستمر حتى 
قيام الوحدة بين سوريا ومصر على يد جمال عبد الناصر ولكن هذه 
الوحدة لم تدم طويالً وذلك لعدم تمثيلها أو توثيقها لحقوق الشعوب 
المتعايشة في المنطقة كالكرد والسريان.  وكانت المجالس المحلية 

والكومونات هي من ركائز هذا المشروع, وسارعنا في حماية  

مناطقنا من أيِة هجمات إرهابية تقوم بها القوى التكفيرية التي لم 
ترحب بهذه اإلدارة, وبدأت بمهاجمة المناطق اآلمنة, وفرِض حصاٍر 

الحصار  األمثلة على هذا  أقرب  آفا, ولعل من  خانٍق على روج 
هَ خلو  أغالق معبر سيمالكا الحدودي بين روج آفا وباشور. كما نَوَّ
لتحرير  نظراً  الفدرالية هي ضرورةٌ مرحليةٌ  في حديثه على أن 
قوات QSD  و YPG و YPJ  لمساحات واسعة تقدر بحوالي 
فدراليٍ  نظاٍم  إعالِن  من  البد  كان  لذا  مساحة سوريا  من   %  20
يضم كافة مكونات روج آفا وشمال سوريا, وعلى أساس جغرافي 
هذا المشروع الذي جابهه االئتالف بالرفض كما أن النظام أيضاً 
عارضه بحجة أن هذه الفدرالية انما تعني تقسيم سوريا, وفي نهاية 

االجتماع تمت اإلجابة على اسئلة الحضور وتساؤالتهم. 

  TEV-DEMباالشتراك مع حزب االتحاد الديمقراطي PYD  يجتمعان مع أهالي 
ديريك

Endamê YPS’ê Salîh Batmaz bi gotina 
“Kurê we êdî zarokê gelê kurd e” ji mala 
xwe derket, tevli berxwedanê bû û li 
Şirnexê şehîd ket. Behiye Batmaz diyar 
kir ku roj were dê çeka kurê xwe rake 
û şer bike
Endamê YPS’ê Salîh Batmaz ku di 21’ê 
adarê’de li Şirnexê di berxwedana li 
hemberî hêzên şer ên AKP’ê de şehîd 
ket. Piştî ku hevalê wî ya zaroktiyê Haci 
Lokman Bîrlîk ji aliyê hêzên dewletê 
ve tê qetilkirin tevli refên YPS’ê dibe. 
Salîh Batmaz dev ji dibistanên pergalê jî 
berdide û bi gotina “Kurê we êdî zarokê 
gelê kurd e” ji malê derdikeve û berê 
xwe dide çeperên berxwedanê.
Dayika Batmaz, Behiye Batmaz anî 
ziman ku kurê wê ji zarokatiya xwe ve 
dilxwazê tekoşîna azadiya gelê kurd 
bû. Dayika Batmaz anî ziman ku kurê 
wê polîtîkayên dewletê yên li hemberî 
gelê kurd qebûl nedikirin û wiha axivî: 
“Rojekî hat got ‘Ez ê dev ji dibistanê 
berdim.’ Êdî neçû dibistanê û ket nav 
xebatên cîwanan. Min gelek caran jê re 
got dev ji dibistanê bernede lê guh nedida 
min. Ji min re got ‘Ez di dibistanên 
pergalê de naxwînim.’ Herî dawî got 
‘Ez ê tevli YPS’ê bibim’ û tu kes nikare 
fikrên wî biguherîne. Wekî gotina xwe 
kir û tevli YPS’ê bû.”
 BÊDENG NEMA
Dayik Batmaz da zanîn ku piştî 
qetilkirina Haci Lokman Bîrlîk kurê 
wî tevli YPS’ê bûye û wiha got: “Sê 
çar şêv nehat malê. Pişt re rojekê hat 
min jî got tû çima nayê malê. Ji min re 
got ‘Dayê ez tevli YPS’ê bûm, bi min 
serbilind bin.’ Ji min re digot ew ji zilma 
dewletê re bêdeng namîne. Ez bi kurê 
xwe serbilind im.”
Dayik Batmaz diyar kir ku piştî kurê 
wê tevli YPS’ê bûye gelek caran li 

‘EZ Ê ÇEKA KURÊ XWE RAKIM’

taxên berxwedanê ew dîtiye û got ligel 
ku nedixwest ji Şirnexê derkeve jî neçar 
maye ku derkeve û bi van gotinan behsa 
hevdîtina dawî ya bi kurê xwe re kir: “Min 
bi destê kurê xwe girt û min jê re got ‘ez 
naxwazim destê te berdim.’ Wî jî ji min re 
got ‘Tu di bajêr de jî bimînî tu nikarî min 
bibînî.’ Ez dilşikestî ji bajêr derketim.”
 SERKEFTIN A ME YE
Dayik Batmaz sedema tevlibûna kurê 
xwe ya YPS’ê jî wiha vegot: “Kurê min 
ji vê zilmê re got bes e. Ji bo gelê xwe 
şehîd bû. Ji bo têkoşîna gelê kurd şer kir. 
Hemû berxwedêr zarokên min in. Îro li 
Şirnexê bi sedan Salîh li ber xwe didin. 
Ez ne poşman im bi kurê xwe serbilind 
im. Roj dê were êz ê çeka kurê xwe 
rakim û li hember dijmin şer bikim. Ji 
ber serkeftina gelê kurd ez ê her tişte 
bikim. Heta dawiyê jî em ê li ber xwe 
bidin. Hêviyên me hene, serkeftin a me ye. 

Divê gelê kurd berxwedana rêveberiya 
cewherî bilind bike.”
Bavê Salîh Batmaz, Veysî Batmaz jî 
ji bo bidawîkirina êrîş û komkujiyên 
hêzên dewletê banga yekitiyê li gelê 
kurd kir û wiha got: “Êdî bes e bila tu 
kes di axa me de zarokên me nekuje. 
Dewlet me ji malên me derxist û piştre 
malên me şewitand. Erdogan me ji mala 
me, welatê me û zarokên me kir. Em îro 
di konan de dimînin lê em dev ji axa 
xwe bernadin. Em ne hewceyî Erdogan 
û Davutoglu ne. Parçeyek nanê me hebe 
di nav xwe de parvedikin.”
Batmaz anî ziman ku ew bi jiyana kurê 
xwe her tim serbilind bûye û axaftina 
xwe bi van gotinan bi dawî kir: “Kurê 
min ne cerdevan bû. Kurê min ji bo 
gelê xwe jiyana xwe ji dest da û ez bi 
kurê xwe serbilind im.” DÎHA

Osman di semînerê de bal kişande ser 
têkiliyên Herêma Kurdistanê yên bi 
Tirkiyeyê re û diyar kir ku divê Herêma 
Kurdistanê di aliyê aborî û siyasî de bawerî 
bi Tirkiyeyê neyîne. Osman destnîşan 
kir ku Tirkiye her cara dixwaze, ji bo 
li ser Herêma Kurdistanê krîzê çêbike, 
boriyên petrolê qut dike û wiha got: 
“Siyaseta Erdogan a li hemberî gelê me 
li bakurê Kurdistanê hemû alî dibinin. 
Pêwîste hemû aliyên kurd vê rewşê li 
ber çavan re bigirin. Ji bo refarandomê 
pêwîste parlamento bê aktîvkirin. Ji bo 
pêkhatina refarandomê pêwîstî bi biryara 
parlamentoya Herêma Kurdistanê heye.”

Şervanê YPG’ê Tekîn Kurt )Fîraz 
Agir( ji ciwanên tevli berxwedana 
Kobanê bû û piştî serkeftina Kobanê 
vê carê jî tevlî hamleya “Xezeba 
Xaburê” bû û rojek piştî azadkirina 
Şedadê jiyana xwe ji dest da
Ji her aliyê Kurdistanê ji bo tevli Şo-
reşa Rojavayê bibin ciwanan berê xwe 
dan Rojava û tevli pêvajoya berxwe-
dana Kobanê ya li hemberî çeteyên 
DAIŞ’ê bûn. Ji wan ciwanan yek jî 
Şervanê YPG’ê Tekîn Kurt )Fîraz 
Agir( ê ku rojek piştî hamleya azad-
kirina Şedadê jiyana xwe ji dest da bû.
Tekîn Kurt piştî berxwedana bêhempa 
ya Kobanê bi Hêzên Demokratîk ên 
Sûriyeyê )HSD( re bi YPG’ê di 16 
sibatê de di hamleya bi navê “Xeze-
ba Xaburê” bû û piştî di 19’ê sibatê 
de Şeded hat azadkirin rojek şûn de 
jiyana xwe ji dest da.
JI BO JIYANA AZAD
Kurt di sala 1994’an de li gundê 
Bedranisê navçeya Payîzava ya 
Wanê hat dinê û wekî gelek ciwanên 
kurd li hemberî pergala perwerdehi-
ya pergalê ya înkarê derket û dest bi 
lêgerîna jiyanekî azad kir. Kurt di sala 
2011’an de lêgerîna xwe ya azadiyê 
mezin kir û berê xwe da çiyayên azad 
û piştî çeteyên DAIŞ’ê êrîş Kobanê ki-
rin derbasî Kobanê bû. Kurt piştî ser-
keftina berxwedana Kobanê li malba-
ta xwe geriya û got, “Me Kobanê girt” 
Malbata Kurt jiyana wî ya bi têkoşînê 
dagirtî vegot û têkoşîna zarokê xwe 
bi van gotinan şîrove kirin: “Xweziya 
bêtir xizmeta vê dozê kiriba.”
DILEKÎ QEHREMAN
Dayika Kurt Rukiye Kurt diyar kir 

ku zarokê wê di temenekî biçûk li 
hemberî tevgera azadiyê baldar bû 
û dibistanên pergalê bi gotina “Ev 
dibistanên faşîstan in” û red kir. 
Kurt anî ziman ku kurê wê her tim li 
hemberî gerîla heskirinekî wî hebû û 
her tim dixwest di nav têkoşînê de cih 
bigire. Kurt da zanîn ku kurê wê di 
sala 2011’an tevli gerîla bû û 2 meh 
şûn de dema kurê xwe dît ji wê re 
got, “Ez ji bo vegerê nehatim vir û 
teqez ez hevalên xwe bernadim.” û 
wiha got: “Ên kurê min dîtin digotin 
gelek biçûk e lê dilekî wî yê qehre-
man heye.”
Kurt bi lêv kir ku kurê wê bi dildarî 
li Kobanê li hemberî çeteyên DAIŞ’ê 
şer kir û ligel gelek caran birîndar bû 
dest ji têkoşîna xwe berneda û wiha 
axivî: “Min dixwest hêj bêtir xizmeta 

doza xwe bike.”
HEYA SERKEFTINÊ
Bavê Kurt Giyaseddîn Kurt jî diyar 
kir ku kurê wî dema peywirek digirt 
heya bicihdianî dest jê bernedida û 
rojekê ji kurê xwe pirsa “Gelo tu paş 
ve venagerî?” pirsî û kurê wî jî ji wî 
re wiha gotibû: “Ez hevalên xwe ber-
nadim. Heya doza me qezenc dike ez 
dê têkoşînê bikim.” Kurt bi dildarî 
çû Kobanê û piştî Kobanê ji çeteyên 
DAIŞ’ê xilas kirin li malbata xwe 
geriya û got “Me Kobanê xilas kir” 
Giyaseddîn Kurt got ku ew bi kurê 
xwe serbilind e û wiha axivî: “Kurê 
min ji bo Kurdistanê, ziman û nasna-
meya xwe xwe feda kir û şehîd ket. Ji 
bo kurdan şehîd ket.” WAN / DÎHA

JI KOBANÊ HEYA ŞEDADÊ AGIRÊ 
AZADIYÊ: FÎRAZ AGIR

Li hemberî pergala desthilatdariyê ya 
tacîz û tecewizê jinên ciwan perwerdeya 
parastina cewherî dibînin. Jinên ku 
rêxistinbûnên xwe berfireh dikin, 
bi mînakên piştevaniya jinên ciwan 
tacîzkar û tecawizkar tên teşîrkirin.
Herî dawî Pîrabokên Kampûsê li 
Zanîngeha Enqereyê mêrê ku tacîz 
pêk tanî teşhîr kirin. Li ser vê di tora 
civakî de jinan piştevaniyeke mezin dan 
parastina cewherî. Jin di qursan de li 
hemberî zîhniyeta tecewizkar li her qada 
jiyanê xwe bi rêxistin dikin.
 PARASTINA JINAN
Jinên ku li Kurdistanê xwe bi rêxistin 
dikin, diyar kirin ku tevahî jin di têkoşînê 
de yek in û wiha gotin: “Çawa ku li 
Tirkiyeyê têkoşîn li hemberî tacîzkar 
û tecewizkaran tê dayîn, li Kurdistanê 
erka parastinê dikeve ser milên me. Bila 
ji me û tevahî jinan bitirsin êdî.”
Ji Pîrebokên Kampûsê Xwendekara 
Zanîngeha Dîcleyê Pinar Kuçukkaya 
diyar kir ku teşîra ku li Enqereyê 
pêk hatiye gelek ket rojevê, wekî 
Pîrebokên Kampûsê li hemberî tacîzkar 
û tecewizkaran ew ê parastina cewherî 
pêk bînin.
 LI DIJÎ TUNDIYÊ TÊKOŞÎN

Endama Jinên Ciwan ên Demokratîk 
û Azad )ODGK( Hatîce Dag destnîşan 
kir ku ew dixwazin parastina cewherî 
belavî tevahî qadan bikin û axaftina xwe 
wiha domkir: “Em li hemberî şîdet û 
tacîzên ku li Tirkiye û Kurdistanê pêk tê 
têdikoşin. Em teşhîrkirina ku li Enqereyê 
pêk hat mînak digirin û li Kurdistanê 
jî vê em ê pêk bînin. Em ê piştgirî 
bidin hevalên xwe û em ê têkoşîna 
xwe mezintir bikin.” Xwendekara 
Zanîngeha Selahadîn Eyyûbî û endama 
ODGK’ê Zelal Fahrîoglu jî wiha qala 
Jinên Kizil Sopali kir: “Li hemberî 
qirkirina zayendî jinan ji bo parastina 
cewherî Jinên Kizil Sopali avakirin. 
Tacîzkar û tecawizkar dê ji darê jinan 
rizgar nebin. Di serî de em bang li jinên 
ciwan û tevahî jinan dikin ku têkoşîna 
xwe mezintir bikin. Kizil Sopaliyên 
ku li Dêrsim, Dîlok û Amedê hesab ji 
tacîzkaran dixwazin, li Îzmîr, Antalya û 
Erzînganê di çalakiyan de ne. Êdî dem 
hatiye ku jinên ji kolanan ditirsin, profîla 
jinên ku bi çek parastina xwe dikin û 
Jinên Kizil Sopali berpisyariya wan 
digirin bê avakirin.”   JINHA

‘EM Ê ŞOPDARÊN 
PARASTINA CEWHERÎ BIN’

عقدَ حزُب االتحاد الديمقراطي  PYDاجتماعاً  ألهالي قرية خراب 
كورت, حيث حضَر االجتماع ممثلوا الحزب: عن مجلس مدينة 
قامشلو محمود حسين ومحمد كوزي حيث بدء االجتماع بالوقوف 
دقيقة صمت على أرواح شهداء حركة حرية كردستان, ثم ألقى 
كل من محمود حسين ومحمد كوزي كلمةً  تحدثوا فيها عن آخر 
التطورات على الساحة الدولية والمحلية, وما تتعرض لها ثورة روج 
آفا من هجماٍت شرسٍة  تقودها الحكومة التركية بزعامة اردوغان 
ولوجستيا,  وفكريا  عسكريا  لهم  والداعم  داعش  الحقيقي  الممثل 
وفي سياق متصل تحدث عن القصف الهمجي البربري الذي تشنه 
الوطني  والمجلس  السوري  لالئتالف  التابعة  اإلسالمية  الفصائل 
الكردي, كما تم الوقوف على ما يتعرض له شعبنا الكردستاني في 
باكور كردستان من إبادةٍ وخراٍب وقتٍل ودماٍر للمدن الكردية على 
يد الطاغية اردوغان, حيث دعوا من خالل الكلمتين كافة المنظمات 
الحقوقية والمؤسسات الديمقراطية لفضح أساليب وممارسات النظام 

التركي بحق أخوتنا في باكور كردستان, وفي ختام االجتماع تمت 
اإلجابة على أسئلة الحضور وتساؤالتهم. 

حزب االتحاد الديمقراطي PYD  يعقد اجتماعاً في قرية خراب كورت

 تعقد اجتماعاً في مخيم روبار حول مسيرة  PYD المرأة في حزب االتحاد الديمقراطي
القائد وحياته

قامت المرأة في حزب االتحاد الديمقراطي PYD بعقِد اجتماعٍ 
في مخيم روبار في كانتون عفرين, حيث بدأ االجتماع بالوقوف 
دقيقةَ صمْت على أرواح الشهداء, ثم ألقت هيفين قاسو منسقية 
المرأة في حزب االتحاد الديمقراطي كلمةً عن حياة القائد آبو 
منذ والدته ومروراً بحياته عند تأسيس الحزب وبداياته ومراحل 
نضاله حتى اعتقاله نتيجة المؤامرة الدولية التي حيكت ضده, 
والمراحل التي مر بها في امرالي وحاالت العزلة التي تعرض 

لها من قبل الفاشية التركية.
كلمةً  الحزب  مجلس  عضو  نديجدة  ألقت  السياق  نفس  وفي 
على  والمجريات  المنطقة  في  األحداث  آخر  إلى  تطرقْت  ثم 

الساحة الدولية.
وفي ختام االجتماع تم زيارة المخيم وبعض العوائل لمعرفة 

حاجاتهم ونواقصهم واالطالع على أمور المقيمين في المخيم 
واالطمئنان عليهم. 

TÊKILÎ SÛDÊ NADE BAŞÛR 
berdewami

الـ PYD يزور مدينة شنكال
زاَر وفدٌ من حزب االتحاد الديمقراطي PYD مدينة شنكال وضم 
الوفد كالً من: "بشيرة درويش عضو الهيئة المركزية للحزب، 
سليمان عرب وليلى آياتة عضوا المجلس العام للحزب، مزكين 

الحزب  مجلس  بمدينة تربسبية".الزكين عضو 
بدأ الوفد برنامجه بزيارة مقبرة الشهيدين دلكش وبرخدان الكائنة 
في شنكال لزيارة أضرحة الشهداء الذي استشهدوا في مقاومة 
شنكال, وهنالك تحدثت ليلى آياتة عضو المجلس العام للحزب 
عن دور الشهداء في بناء قيم اإلنسانية. ومن ثم توجه الوفد إلى 
كتيبة الشهيد كاوا في مركز مدينة شنكال, وكان في استقبال الوفد 
وقد رحب  كلر,  الشعبي عكيد  الدفاع  قوات  في  القيادي  الزائر 
بالوفد وبدورها تحدثت بشيرة درويش عضوة الهيئة المركزية 

في الحزب وباركت عودة أهالي شنكال إلى ديارهم.
ومن جهته تحدث مزكين الزكين عضو مجلس الحزب في تربسبيه 
الشنكاليين  الكرد  لمساندة أخوتهم  إنها  عن سبب زيارتهم وقال 

وتقديم الدعم المعنوي لهم ولقوات الحماية الشعبية.

ومن ثم زاَر الوفد خيمة الشهيد كندال شنكال في مخيم خليل في 
شنكال, وقد رحب خضر صالح الرئيس المشترك لمجلس إيزيديي 
شنكال بالضيوف وبارك مشاركتهم ألم ايزيدخان من روج آفا. 

وفي ختام الزيارة تكلمت بشيرة درويش عضو الهيئة المركزية 
في الحزب وعضو المجلس العام للحزب سليمان عرب وقدموا 

التعازي لعائلة الشهيد وطلبوا الصبر والسلوان لذويهم. 
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آفاي  روج  ضد  الممنهجة  التركية  السياسة 
محاولة  ظل  في  المباشر  وقصفها  كردستان 
األطراف الدولية لحل األزمة السورية, وتأييد 
وصمت  التركي  للقصف  األطراف  بعض 
روج  مكتسبات  على ضرب  الكردية  األحزاب 
التساؤل  باب  أمامنا  فتح  أخرى  جهٍة  من  آفا 

حول المشروع العثماني وإلى أين سيصل.
الكردي حول هذا  الشارع  آراء  بهدف معرفة 
الديمقراطي  االتحاد  صحيفة  في  قمنا  السؤال 

بإعداد التقرير التالي: 

زهر الدين حسين رئيس لجنة الصلح في الحي 
الغربي:

القصف التركي على مناطق روج آفا بعد تقدم 
مختلف  تحرير  في  الديمقراطية  سوريا  قوات 
التي  اإلرهابية  التنظيمات  أيدي  من  المناطق 
وتقديم  بتمويلها  مباشر,  بشكٍل  تركيا  تدعمها 
لها,  واللوجستية  العسكرية  االمكانيات  جميع 
تل  تحرير  منذ  بدأ  القصف  هذا  أن  نالحظ 
بعد  تزايدت  وتيرته  لكن  سبي(,  )كري  أبيض 
تل  مناطق  في  الديمقراطية  سوريا  قوات  تقدم 
رفعت وريف إعزاز, والجميع يعرف أن هذه 
االرهابية  التنظيمات  سيطرة  تحت  المناطق 
تُْعتَبَُر  الممولة من قبل تركيا, وأن هذه الورقة 
الورقة األخيرة لدى الحكومة التركية, وخاصةً 
آفا  روج  في  االرهابية  تنظيماتها  إفالس  بعد 
سبي  وكري  كوباني  في  النكراء  وهزيمتها 
والحسكة، لذلك بدأت تركيا على مسمع الجميع 
قوات  تمركز  نقاط  بقصف  العالم  أنظار  وأمام 
سوريا الديمقراطية، وهذا يُعتبُر سياسةً بربريةً 
محاربة  مبادئ  جميع  لنسف  تركيا  تنتهجها 
تقف  التي  القوة  إضعاف  وتحاول  االرهاب, 
الدعم  بوضوح  نرى  ألننا  االرهاب,  وجه  في 
التركي لهذه المجموعات التي كانت تريد تركيا 
دورها  على  وتُصر  السوري,  بالحل  إشراكها 
إشراك  على  الفيتو  وتضع  مفاوضات,  أّيِ  في 
القوة العلمانية المعتدلة في أيَّ مفاوضات للحل 
السوري, وهي بالنتيجة تريد عرقلة أي جهود 
سوريا,  في  السياسية  العملية  إنجاح  أجل  من 
بحزب  تتحجج  فمرةً  تهديداتها  عبر  وتتدخل 
االتحاد الديمقراطي ومرةً أخرى بفتح الطريق 

أمام الالجئين إلى أوروبا, وهي ترسل رسائل 
عديدة إلى القوة العظمى في العالم بأنها لن تقَف 
األيدي, ولكن بالنهاية تركيا قد أفلست  مكتوفةَ 
غير  صديٍق  أيُّ  لها  يبقى  ولم  ودولياً,  سياسياً 
بعض الدول التي تنتهج نفس نهجها في تمويل 
أن  يَْدُرَك  أن  الكردي  الشعب  االرهاب, وعلى 
تركيا تخدع الجميع من الكرد وغير الكرد في 
معينة,  قوةٍ  أو  حزٍب  ضد  االرهابية  سياساتها 
وذلك لتشتيت الشارع الكردي وعدم توحده ضد 
آلة القمع التركية, سواًء ضد أخوتنا في باكور 
باشوري  في  تدخلها  عبر  أو  آفا  روج  في  أو 
كردستان وإرسال قوات بموافقة حكومة اإلقليم 
على  عبئاً  القوات  هذه  ستصبح  والتي  هناك, 

كاهلها في المدى القريب. 

نُديُن   " فيقول:  يوسف  رمزي  المواطن  أما 
البربرية ضد مناطق روج  الهجمات  ونستنكُر 
دعم  على  تقوم  ألنها  عفرين,  في  وخاصة  آفا 
اإلرادة  كسر  وعلى  اإلرهابية  التنظيمات 
الشعبية في روج آفا, وتركيا تقوم على سياسة 
أمام  االرهابية  التنظيمات  لتلك  العلني  الدعم 
أنظار العالم, والعالم بدوره ال يتحرك للضغط 
مناطق  الكف عن قصف  أجل  من  تركيا  على 
السوري,  الشأن  في  تدخلها  وعدم  آفا  روج 
ألنها قد لعبت دوراً دموياً في سوريا منذ بداية 
في  األكبر  النصيُب  ولها  السورية,  األزمة 
األزمة  بداية  منذ  السوري  الدم  بإراقة  التسبب 
والسالح  المسلحين  إرسال  عبر  اآلن,  إلى 
مناطق  عموم  إلى  والمتفجرات  والشاحنات 
الذاتية  االدارة  مناطق  وباألخص  سوريا 
ودعمها  الثالث,  الكانتونات  في  الديمقراطية 
وسياسياً،  عسكرياً  اإلرهابي  داعش  لتنظيم 
لكن بعد فشل هذه التنظيمات في تحقيق أهداف 
دول  كبعض  لإلرهاب  الراعية  والدول  تركيا 
مكتسبات  على  القضاء  تركيا  حاولت  الخليج, 
الشعب في روج آفا بقصف المناطق الحدودية 
الديمقراطية  القوة  وضرب  علناً,  سوريا  في 
أجمع  للعالم  أثبتت  التي  الشعب  حماية  وقوات 
أن رسالتها السامية هي القضاء على االرهاب, 
ولكن في تقديري اإلرهاب يجب القضاء عليه 
رأس  وقطع  والمنبع  الحاضنة  ضرب  عبر 

األفعى، وعندما أقول الحاضنة أو رأس األفعى 
الراعية  العدالة والتنمية والدول  أقصد حكومة 
لإلرهاب, وتركيا ستدفع ثمناً باهظاً وُمكلفاً جداً 
من خالل هذا التحرك الوحشي والتدخل في دول 
الجوار. ويتوجب على الشعب الكردي التوحد 
ورص الصفوف من أجل الوقوف ضد الهيمنة 
التركية والسلطان العثماني, الذي يريد إرجاع 
التاريخ إلى الوراء عبر تحقيق حلمه واستعادة 

أمجاد العثمانيين وسالطينهم وسفاحيهم.

يد  أن  أضاف  اسماعيل  محمد  والمدرس 
تُْقَطع  تركيا في سوريا والشرق األوسط بدأت 
اإلرهابية,  لتنظيماتها  المستمرة  الهزائم  عبر 
سوريا  لقوات  الديمقراطي  التقدم  بعكس 
الديمقراطي  الخط  تَُطبِّق  التي  الديمقراطية 
الذاتية  اإلدارة  في مشروع  وتتمثل  والعلماني, 
ديمقراطية  أسس  على  بُنيت  التي  الديمقراطية 
تكفل كل الحقوق لجميع المكونات, وهذا يُعتبُر 
دعِم  المبنية على  التركية  للسياسة  ذريعاً  فشالً 
لبسط سلطتها على  أطراٍف متشددةٍ وتكفيرية, 
الوحشية,  المنظمات  تلك  خالل  من  سوريا 
وهي تنظر إلى الوضع السوري ككعكة ميالد 
منها,  األكبر  القسم  على  الحصول  محاولةً 
الوراء  إلى  المنطقة  وإرجاع  وتدمير  بخراب 
في  التحتية  للبنة  وتدميٍر  تخلٍف  من  سنة,  مائة 
المنطقة, وبالمقابل هي تقوم على سحب خيرات 
النفط  وحتى  عاملة,  وأيدي  معامل  من  سوريا 
السوري تقوم تركيا على شرائه من التنظيمات 
كانت  التي  الحدودي  والشريط  االرهابية, 
تُسيطُر عليه هذه التنظيمات اإلرهابية ومازالت 
تسيطر على أجزاء منه, كانت التجارة تجري 
بين تركيا وهذه التنظيمات بشكٍل ممتاٍز ودون 
أدنى مشاكل وعلى مراحل جيدة وتبادل تجاري 
واقتصادي, كأن تركيا تتعامل مع دولٍة مجاورةٍ 

محظورة  إرهابية  تنظيمات  عدة  مع  وليس 
دولياً, ولكن بعد هذه االنتصارات التي حققتها 
وحدات  وقبلها  الديمقراطية,  سوريا  قوات 
تحرير  بعد  وخاصة  والمرأة,  الشعب  حماية 
قال  وقتها  اإلرهابي  داعش  تنظيم  من  كوباني 
اردوغان أكثر من مرة:" أن كوباني باتت في 
كثب  عن  يُراقُب  وكان  داعش,  سيطرة  عداد 
قوات  بفضِل  ولكن  كوباني,  في  داعش  تقدم 
تلقى  الدولي  والتحالف  والمرأة  الشعب  حماية 
المدينة  هذه  بتحرير  كبيرةً  صدمةً  اردوغان 
يُطِلُق  وبات  "الدواعش",  اردوغان  حلفاء  من 
تحت  تقع  التي  المناطق  جميع  على  التهديدات 
الديمقراطية,  سوريا  وقوات  الوحدات  سيطرة 
وقتها عدة خطوط حمر وحذََّر من  وقد وضع 
الديمقراطية,  سوريا  قوات  قبل  من  تجاوزها 
الديمقراطية  سوريا  قوات  بين  العالقة  وربط 
االئتالف  من  أبواقه  عبر  السوري  بالنظام 
توحد  أي  وعرقلة  الكردي,  الوطني  والمجلس 
سوريا,  مستقبل  أجل  من  الكردي  الصف  في 
أوروبا  تهديد  جديد  من  يحاول  اآلن  هو  وها 
إنشاء  أو  دولهم,  إلى  الالجئين  إرسال  عبر 
منطقة عازلة, ولألسف هناَك دوٌل أوروبية قد 
منطقة  بإنشاء  االردوغانية  الخطوة  هذه  أيدت 
عازلة مثل ألمانيا وذلك لعدم ارسال اردوغان 
قوافل الالجئين إلى بلدانهم أي أن المانيا أيدت 
المزيد  بإرسال  لها  تركيا  تهديد  نتيجة  الفكرة 
التركية  السياسة  هذه  بالمحصلة  الالجئين.  من 
تجاه روج آفا قد تنعكس سلباً على وضع تركيا 
وقصفها  محاربتها  عبر  والخارج,  الداخل  من 
للقوه المعتدلة في سوريا, وتوجيه أسلحتها على 
ال  الذي  اإلرهاب  ضرب  من  بدل  معتدٍل  كل 
هي  باألساس  ألنها  تضربه  أن  تركيا  تستطيع 
من أنشأته, وهي تقوم بدعمها وتسييرها حسب 

مصلحتها االقتصادية والسياسية. 

لونا داوود خليل بدورها تقول:  
السياسة التركية تجاه روج آفا هي بمثابة تحدي 
األربعة,  كردستان  أجزاء  في  الكردي  للشعب 
ورصد  التوحد  الكرد  الساسة  على  ويجب 
العدو  كون  العثمانية,  الهجمة  ضد  الصفوف 
حماية  وحدات  ضد  األكاذيب  يخترع  التركي 
التشهير  على  يعمل  وعندما  والمرأة،  الشعب 
كسب  يحاول  فإنه  الديمقراطي  االتحاد  بحزب 

كل إنسان معادي لمكتسبات روج آفا.
الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  على  تركيا  تهجم 
الكرد  بين  وتناقضات  فوضى  لخلق  إال  ماهي 
لتقول أنه لوال حزب االتحاد الديمقراطي لكان 
الخدع  وكل  أفضل,  آفا  في روج  الكرد  وضع 
لتشوه مكتسبات  االردوغانية مفبركة ومجهزة 
الكرد ولألسف هناك الكثير من ضعاف النفوس 
الكرد  من  ضميرهم  باعوا  ومن  والمتسلقين 

يساعدون أردوغان في تحقيق مآربهم.
أن  الكرد  على  أن  نقول  جهتنا  من  ونحن 
يعملوا بكدحٍ, والتجربة الناجحة لإلدارة الذاتية 
الحقوق  لنيل  طريقة  أفضل  هي  الديمقراطية 
بعض  قبل  من  ُج  يرّوِ كما  وليس  الكردية 
والتنمية,  العدالة  لحكومة  التابعة  األحزاب 
على  للقضاء  تهدف  التي  سياستها  وتَُطبُِق 
أن  والحل في سوريا، ويجب  الكردي  الوجود 
من  تدخٍل  وبدون  بامتياز  سورياً  الحل  يكون 
لها,  الداعمة  والدول  والتنمية  العدالة  حكومة 
ألن حكومة اردوغان ورقة انتهت صالحياتها 
وتم استخدامها وانتهت مفعولها في تركيا وفي 
المجتمع الدولي حتى ضمن تحالف الناتو التي 

أدركت أن تركيا قد أفلست تماماً. 

 
  تقرير:غسان ادهم 

Tayyîp Erdogan û Ahmet Davutoglu gelên Tirkiyeyê dixapînin. 
Pêvajoya ku mîna pêvajoya çareseriyê dihat binavkirin çawa qedi-
ya diyar e. Di encama keda salan de li Dolmabahçeyê deklerasyona 
demokratîkbûnê û çareseriya pirsgirêka kurd ji raya giştî re hat aşke-
rakirin. Kê ev red kir û got mase tune ye? Ji bo peyama demokrasî û 
çareseriyê ya Rêber Apo yên Newroza 2015’an re got van peyaman 
Îmralî rewa kir? Ji 5’ê nîsana 2015’an ve li ser Rêberê Gelê Kurd 
tecrîda giran kî dimeşîne? Pêvajoya çareseriya siyasî ya demokratîk 
hat piştguhkirin û gava yekemîn a şer avêtin. Dema hilbijartinên 
7’ê hezîranê winda kirin di 24’ê tîrmehê de derbasî şerekî giştî 
bûn. Hilbijartinên 1’ê mijdarê ji bo perdeya siyasî ya vî şerî hatin 
lidarxistin. Hilbijartina 1’ê mijdarê mîna hilbijartina di 1946’an de 
CHP’ê bi bikaranîna hemû derfetên dewletê re bi ser ketibû ye. Bi 
cehwerî gotinên AKP’ê yên mîna, “PKK pêvajo têk bir, PKK’ê şer 
da destpêkirin” dereweke mezin e. Li gorî biryara şer a 30’ê cotmeha 
2014’an a di Konseya Ewlekariya Milî )MGK( de hat girtin, Mutaba-
qata Dolmabahçeyê hat redkirin, tecrîd li ser Rêber Apo hat meşan-
din û bi serkeftina hêzên demokrasiyê ji hilbijartinên 7’ê hezîranê û 
pêde biryara şer xistin pratîkê.
Erdogan hu Davutoglu jî gotinê ev 40 sal in tê gotin yên mîna, “yan 
ew ê biqede, yan ew ê biqede” bi kar tînin. AKP û MHP bi sazkirina 
tifaqê dibêjin heta gerîleyek bi tenê bimîne dê şer bidomînin. Ew jî 
mîna siyasetmedarên ne xwedî polîtîkayên çareseriyê ne, diaxivin û 
pratîkê nîşan didin. Heta di pirsgirêka kurd de têgihiştin û polîtîkaya 
çareseriyê dernekeve dê ev gotin bên bilêvkirin û şer bidome. AKP 
û MHP niha polîtîkayên ku dijminên Tirkiyeyê dixwazin bimeşînin. 
Ketine xefka polîtîkaya şerkirina Tirkiyeyê û kurdan. Rewşa yên 
polîtîkaya wan a çareseriya pirsgirêka kurd nîne bikevinê ev e. Tenê 
û tenê yên xwedî polîtîkayên çareseriya pirsgirêka kurd dikarin li 
gorî berjewendiyê gelên Tirkiyeyê tevbigerin.
Tu hêz nikare Tevgera Azadiya Kurd tune bike. Ev gotin ên psîkolojîk 
in tenê ji bo xapandina gelên Tirkiyeyê bi kar tînin. Bêguman ji bo 
tunekirina Tevgera Azadiya Kurd hemû derfetan bi kar tînin. Lê belê 
mîna 40 salên borî ev jî neçarî encamnegirtinê û têkçûnê ne. Dikare 
were gotin hîn encamnegirtinek ji yê berê jî mijara gotinê ye.
PKK ne tevgereke çil rojî ye, mîna DAIŞ’ê tevgereke ku bi desteka 
hinekan û Tirkiyeyê hatibe avakirin nîne. Reh û kokên xwe yên 43 salî 
kur kirine û partiyeke herî zêde xwedî ezmûn a di siyaseta Rojhilata 
Navîn de ye. Tayyîp Erdogan, Devlet Bahçelî û Ahmet Davutoglu, 
PKK û partiyên tên afirandin tevli hev dikin. PKK bi kedeke mezin 
gihiştiye van rojan. Xwedî hêzeke fedayî ya dibêje, ‘Yan azadî, yan 
azadî’ ye. Di şerê çil salî de ev gel gihiştî ye. Ji ber vê yekê jî gotinên 
Tayyîp Erdogan ên şerê taybet xwexapandin in. Bêguman ya dibe 
bi gelan dibe. Her wiha zirarê didin gelê kurd jî, êş tên kişandin; lê 
belê di vê pêvajoya ku Rojhilata Navîn ji nû ve tê dizaynkirin de herî 
zêde Tirkiye winda dike. Rêber Apo bi Manîfestoya 2013’an û Mu-
tabaqata Dolmabahçeyê xwest bi hemû gelên Tirkiyeyê û Tirkiyeyê 
bide qezenckirin. Lê belê Tayyîp Erdogan ev nêzîkatî piştguh kir û 
şer hilbijart. Ev şer wê heta polîtîkaya Tayyîp Erdogan û hevkarên 
wî têk biçe bidome. Şer li gelê kurd hat ferzkirin. Tevgera Azadiyê 
jî bêguman bi berxwedeneke mezin a dîrokî wê bersivê bide vî şerî.
Bêguman hêza herî maqûl a çareseriyê Rêber Apo ye. Devreyî proje 
û nêzîkatiya Rêberê Gelê Kurd ne mimkun e li Tirkiyeyê pirsgirêka 
kurd were çareserkirin. Rêber Apo demakratîkbûna Tirkiyeyê û ça-
reseriya pirsgirêka kurd di nav hev de digire dest. Bi berfirehkirina 
demokrasiya herêmî çareserkirina pirsgirêka kurd mîna hedef danî 
ber xwe. Lê belê tenê bi gotina bila herin bi Îmraliyê re hevdîtinan 
pêk bînin pirsgirêk çareser nabe. Rêber Apo nêzîkatiya herî maqûl 
nîşan daye. Ji ber vê yekê heger projeya çareseriyê hebe Rêber Apo 
dikare rola xwe bilîze. Heta têgihiştin û polîtîkayên Erdogan û Da-
vutoglu neyên guhertin tiştekî ku Rêber Apo bike tune ye. Di destê 
Rêber Apo de çoyê sêhrê tune ye. Ji bo hikûmeta AKP’ê bişînin cem 
Rêber Apo ê sermuzakervan e divê têkoşîn were bilindkirin. Ji bo 
hêza çareseriyê ya Rêber Apo pratîze bibe jî pêwîstî bi têkoşîneke 
bi vî rengî heye. Ji bo şikandina tecrîda ev salekê zêdetir heye jî 
divê têkoşîn were meşandin. Di navbera şikandina tecrîdê û çarese-
riya pirsgirêka kurd de girêdaneke yekser heye. Bi têkoşînê heger 
bêçareserî û polîtîkaya şer vala were derxistin, wê demê tecrîd jî di-
şike û Rêber Apo jî dikare rola xwe bilîze.
Bi Mutabaqata Dolmabahçeyê re Rêber Apo ji heyeta HDP’ê got, 
“êdî heger ji bo çareriyê be hûn ê werin, an hewce nake; heger hûn 
werin jî ev ê tenê bibe sohbet” û karakterê pêvajoyê raxiste ber çavan. 
Lewre ji bo ku çûyîn ji bo sohbetê nebe divê têkoşîn were bilindkirin 
û dewleta tirk bajon ber noqteya polîtîkaya çareseriyê.

CEMÎL BAYIK

TÊKOŞÎN DÊ 
TECRÎDÊ BIŞIKÎNE 
ÇARESERIYÊ BÎNE

Piştî ku pergala serdest a 
mêr serweriya xwe pêk anî, 
civaka ku bi destê jinan 
hatibû afirandin tepisand 
û bi vê yekê re girêdayî 
têkiliyên navneteweyî li gorî 
polîtîka û berjewendiyên 
serdestan teşe girt. Serdes-
tan li gorî hişmendiya xwe 
têkiliyên navbera gelan û 
navneteweyî hinek pîvan 
pêş xistin. Ji aliyê mêr ve 
ev pîvan hatin birêvebirin. 
Lê di esasê xwe de ji-
nan civakîbûn afirandin. 
Ji ber vê feraset, tarz û 
şêweyê dîplomasiya jinê 
dîplomasiya herî rast a gel 
e.
Mêr bi hinek rêbazan, li 
gorî berjewendiyên xwe, 
bi zextan dîplomasiyê 
dimeşînin û ev dîplomasî 
zirarê dide civakê. Jinên 
kurd di têkoşîna azadiyê de 

xwedî tecrûbeyên girîng in. 
Jinên kurd di dîplomasiyê 
de xebatan dimeşînin û 
ev xebatên pir hêja ne. 
Di perspektîfa neteweya 
demokratîk de dîplomasî 
xwedî cihekî girîng e. Piştî 
Şoreşa Rojava di navbera 
gelê kurd û gelên din de 
hevkariyek çêbû û ji bo bi 
hev re têkiliyan xurt bikin 
gelek derfet derketin holê. 
Li hemberî hêza perga-
la serdest DAIŞ’ê jinan 
berxwedaneke bi rûmet û 
dîrokî pêş xistin, bi vê yekê 
ji bo jinên kurd di qada 
dîplomasiyê de têbikoşin, 
rê vebû. Bi hezaran sal in 
têkiliyên civakan ji hev qût 
bûne û ji bo ev têkilî ji nû 
ve bên danîn, hevpariyek 
were afirandin û tecrube 
werin parvekirin ji bo jinên 
kurd jî girîng in. Em hemû 

dizanin ku Şoreşa Rojava 
şoreşa jinê ye.
YPJ di 4’ê nîsana 2013’yan 
de hat avakirin û bi berx-
wedana xwe ya Kobanê li 
cîhanê deng veda. Ev berx-
wedana YPJ’ê xwe dispêrê 
mîrateya berxwedana jinan 
a bi dehan salan. Dema di 
sala 2011’an de YPG hat 
avakirin jinan bi awayekî 
çalak di nav parastinê de cih 
girt. Bi felsefeya Rêber Apo 
bi hezaran jinên rojavayî 
tevli refên berxwedanê 
bûn û xwe birêxistin kirin. 
Jinên rojavayî dîrokeke 
nû dan destpêkirin. YPJ ji 
bilî parastinê di xebatên 
dîplomasiyê de jî role-
ke girîng girtiye ser xwe. 
Ji aliyê hinek dewletan û 
saziyên navneteweyî ve ha-
tin vexwendin. Ev xebatên 
YPJ’ê, dîplomasiya ku bi 

hişmendiya mêr hatiye 
afirandin serobino kir û di 
dîplomasî û polîtîkayan 
de feraseteke nû dest pê 
kir. Daxwaza bingehîn a 
jinan ew e ku mafên ci-
vak û baweriyên cuda bên 
qebûlkirin û li ser vê esasê 
dîplomasî pêş dixin. YPJ 
û jinên rojavayî pîvanên 
dîplomasiyê diyar dikin. Di 
vir de tişta bingehîn hêza 
xweser a cewherî ye.
YPJ û jinên Rojava tarz û 
uslubê dîplomasiyê ya mêr 
diguherînin. Têkiliyên ku li 
pişt deriyan û di odeyên sar 
de tê danîn ji holê radibin û 
rengîn dibin. Fermandarên 
YPJ’ê li Fransa, Îtalya, 
Rûsya, Komara Çek û li ge-
lek welatên din hevdîtin pêk 
anîn. Ev dîplomasî bi nas-
nameya jinê tên kirin. Her 
wiha dema mirov pergala 
Rojava lêkolîn bike tê dîtin 
ku di esasê Şoreşa Rojava û 
avakirinê de jin cih digirin. 
Mînak Hevseroka Meclisa 
Avaker a Pergala Federa-
liya Demokratîk a Rojava-
Bakurê Sûriyeyê Hediye 
Yusuf di Meclisa Komîteya 
Dîplomasiyê de cih digi-
re. Êdî jin bûne aktorên nû 
yên dîplomasiyê. Li hemû 
deverên cîhanê di serî de jin 
û gelên din ji nêz ve YPJ’ê 
û jinên rojavayî dişopînin û 
dixwazin ji tecrûbeyên wan 
sûd wergirin.

YPJ Û DÎPLOMASÎ
Zeynep Erdem

“1 Ji me, 10, 20… jî, ji 
wan tên kuştin”! Ev gotin a 
R.T.Erdogan e û pirî caran 
di nava axaftinên xwe de 
peyvên wisa dibêje û ya sos-
ret jî ev e ku xwe bi van go-
tinan serkeftî dide nîşandan. 
Mirov ji kîjan alî ve bala 
xwe bide vê axaftinê, bi van 
gotinên xwe, R.T.Erdgan 
sûc dike. Bi vî awayî hem 
dibe sûcdarê cengê, sûcdarê 
mirovahiyê, sûcdarê hiqûqî; 
hem ê hundûr û hem jî yê 
derve yê navnetewî. Ma 
gelo “em” kî ne û “ew” kî 
ne? Yên ji her du aliyan ve 
jî tên kuştin, zarokên gel 
in, zarokên gelan ne. Hel-
bet ne zarokên Erdogan û 
Davudoglu û koma wan a 

xwînxwar e. Lewma ew 
û Bahçelî heman stranê 
dixwînin. Yek dibêje “heta 
yek kurdê berxwedêr hebe 
ez na sekinim ez ê hemûyan 
bikujim û ez bi vê jî na ra-
westim ez ê hemû xaniyên 
wan jî bi ser wan de bînim 
xwarê, hilweşînim”. Yê 
din dibêje “divê em ke-
vir li ser kevir û serî li ser 
bedenê nehêlin )hemûyan 
bikujin(”! Êdî bi hemû 
hest û helwestên xwe, aş-
kera xuya dibe ku ev koma 
faşîst û qatil, siyaseta şer û 
kuştin û xwînrijandinê dide 
meşandin. Xwîna wan ke-
tiye çavên wan, ji kuştina 
mirovan pê ve tu tiştî nafi-
kirin û tu tiştî nabînin. Man 
û nemana xwe di xwînê de 
dibînin. Bêgûman gelên 
li Kurdistanê jî li hemberî 
vê êrîşkariya bêwijdan û 
bêehlaq, ew ê li gel têkoşîna 
xwe ya aştîxwaz a siyasî, 
parastina xwe ya rewa ya 

çekdarî jî bike. Her wiha 
xebat û têkoşîna xwe bi pir 
alî ew ê her bide meşandin. 
Ji bo pêkanîna Yekitiya 
Neteweyî û hewldanên xwe 
yên piştgriya navnetewayî 
ya dîplomasî û lobî jî nade 
rawestandin, berovajî, hê 
xurtir birêve dibe.
 ***
R.T.Erdogan, di gera xwe 
ya DYA de tu piştgiriyek 
ne stand, berovajî, rezîl û 
riswa bû. Şûna destekê, 
di serî de ji Obama, rexne 
girt, hem jî di medyayê de. 
Bêgûman Erdogan Beg ji 
vê hilwesta Obama nerihet 
bûbû! Lê hêrsbûna wî, bi 
tenê weke sîrkeya zerarê 
bide denê)kûpê( xwe. Îjar 
weke gundiyê nikaribû 
li dijî axayê xwe rabûya, 
vedigeriya malê zilim li 
mal û cîranê xwe dikir, ew 
jî vegeriya û êrîşên xwe 
yên nemirovî li dijî gelê 
me zêdetir kir. Bi kuştin û 
girtinê na raweste, dibeje 

“ezê wan ji hemwelatiyê 
jî derbixim. Weke ku 
mêvanê xwediyê malê ji 
xanî der bixe lêhatî ye. Ma 
begê mejî xwarî, gelo tu kê 
ji welatê kê der dixe? Ma 
yê biyanî ne tu û ejdadê 
te bi xwe ne? Yê xwediyê 
vê xakê gelên Kurdistanê 
ne, yê biyanî tu yî û yê ku 
lazimî derketinê be tu bi 
xwe ye!
 ***
Ewqas ji mirovatiyê dûr 
ketine, êdî şûna ku zaro-
kan bi parêzin, diçin ew 
kes û saziyên hevalbendên 
xwe yên bûne warê 
bêehlaqiyê diparêzin. 
Ez dibêjim êdî dem ha-
tiye, heta derbas jî dibe, 
pêwîste êdî li vî kabirayê 
sadîst weke Milosewîç, 
weke Karadziç û hwd. di 
dadegeha navnetewayî de 
were lêpirsîn. Rojbûna 
Rêber APO 4 ê Nîsanê ku 
rojbûna gelê me ye jî li 
mirovahiyê pîroz be!

SIYASETA LI SER KUŞTINÊ
Ahmet Aktaş

   القضاء على اإلرهاب يبدأ من تجفيف حاضنته

وتقدماً  نجاحاً  االكثر  يُعتَبَُر  النظام  هذا  إن   ’’
الدول  العالم، ومن  في  االجتماعية  الناحية  من 
أمريكا-  المانيا-   ( النظام  هذا  فيها  اتبعت  التي 
كما  وسويسرا…ألخ(،  العربية  اإلمارات 
التي  الصراعات  مدى  على  شاهدٌ  التاريخ  أن 
واالثني  الديني  التعصب  مثل  الدول,  شهدتها 
يساعد  الفيدرالي  النظام  إن  وكيف  والمذهبي 
حل  إن  وقال:"  الصراعات  هذه  حل  على 
يكمن  الدموي  النزيف  السورية ووقف  األزمة 

في تطبيق النظام الفيدرالي الديمقراطي .

االتحادي  النظام  نجاح  أن  كوجر  وبَيََّن 
الديمقراطي في سوريا، يأتي بعد نجاح اإلدارة 
المكونات  جمعت  والتي  الديمقراطية,  الذاتية 
مظلٍة  تحت  وسوريا  آفا  روج  في  االمتعايشة 
واحدة، واوضح أن الجهات التي ترفض  مثل 
قتل  على  الثورة  بداية  منذ  بدأوا  النظام  هذا 
بالبراميل  ل  العُزَّ المدنيين  واستهداف  األهالي 

المتفجرة وغيرها.
ال  خيارين  أمام  اآلن  أن سوريا  كوجر  واشار 
ضمن  موحدةً  سوريا  تبقى  أن  إما  لهما،  ثالث 

دويالت   3 إلى  التقسيم  أو  الفيدرالي  النظام 
)علوية- سنية - ومنطقة الفيدرالية الديمقراطية 

لروج أفا- شمال سوريا(.
النظام  بأن  كوجر  أكد  حديثه  نهاية  وفي   
آفا- شمال سوريا  الديمقراطي روج  االتحادي 
األراضي  وحدة  يضمن  الذي  النظام   هو 
السورية عكس ما قد  يذهب به تفكير البعض، 
مؤكداً أن ال حل في سوريا سوى تطبيق النظام 
االتحادي وعلى الشعب السوري أن يتبنى هذا 

المشروع بإصرار. 

الديمقراطية  الفيدرالية  أن  حسن  وأشارت 
أُعِلنَْت بطلٍب من جميع المكونات, وأنها جاءت 
مناطقنا  لها  تتعرض  التي  الهجمات  على  رداً 
على يد التنظيمات اإلرهابية التي أراقت الدماء 
ولم  والتركمانية  والسريانية  والعربية  الكردية 
تبخل في إلحاق األضرار بالمدنيين, فالفيدرالية 
برمته  والعالم  التنظيمات  لهذه  لتؤكد  جاءت 
وشمال  آفا  روج  ومكونات  شعوب  وحدة 
سوريا وعيشها المشترك وتآخيها على أرضها 

التاريخية.
باشوري  إقليم  حكومة  أن  حسن  وأفادت 
الفيدرالي  النظام  مساندتها  من  بدالً  كردستان 
الديمقراطي ودعم أخوتها الكرد أعلنت ِعدائها 

فهذه  سيمالكا,  معبر  بإغالقها  المشروع  لهذا 
ما,  شعٍب  على  العدُو  إال  يَُسيُِّرها  ال  السياسة 
الرئيس  يمليها  سياسةٌ  إال  ماهي  والممارسات 
في حكومة  المسؤولين  اردوغان على  التركي 

.PDK
وأنهت شريفة حسن عضو المجلس العام لحزب 
بالقول:  حديثها   PYD الديمقراطي  االتحاد 
ألبشع  يتعرض  كردستان  باكوري  في  "شعبنا 
االردوغاني  النظام  قبل  من  الوحشية  أنواع 
بأشد  نستنكر  ندين  بدورنا  ونحن  الفاشستي, 
العبارات هذه الهجمات,  وفي الوقت نفسه نحي 
نضال ومقاومة أبناء شعبنا في باكور كردستان 

ونشد على أياديهم ونؤكد دعمنا لهم".  

لذا على الشعب التركي أن يقف في وجه سياسة 
اردوغان اإلرهابية في محاولة لتغيير سياسته 
وفي  خاص  بشكل  سوريا  في  الكرد  اتجاه 

الشرق األوسط بالعموم.
في  شعبنا  مقاومة  نبارك  آفا  روج  في  نحن 
وسياسة  اإلرهاب  ضد  كردستان  باكوري 
اردوغان اإلرهابية, كما أننا ندعو الذين تركو 
بيوتهم و أصبحوا مهاجرين في مختلف المدن 
وأن  وقراهم  بيوتهم  إلى  يعودوا  أن  والبلدان 
من  بالعشرات  اردوغان  دفع  أن  يتركوها,  ال 
في  حتفهم  ويلقوا  يموتوا  لكي  االتراك  الجنود 
المدن التي تقاوم ضد سياسة اردوغان العثمانية 
من  العشرات  واستشهاد  البربرية,  القمعية 
وكرامتهم  أرضهم  عن  دفاعاً  الكردي  الشعب 
بالمقابل, هذا كله لن ينصب في مصلحة الدولة 
المؤسسات  جميع  على  بالعكس,  بل  التركية 

واألحزاب والجمعيات التركية المدنية  بالوقوف 
اوغلو,  داوود  و  اردوغان  سياسة  وجه  في 
الدولية  بالمواثيق  االلتزام  على  إجبارهم  و 
واحترام حدود الدول الجارة وقف هجماته على 
الهمجي  العشوائي  والقصف  الكردي  الشعب 

واالستفزازي لمناطق روج آفا.
نحن في وزارة الدفاع التابعة لمقاطعة كوباني 
في  شعبنا  على  التركي  العدوان  هذا  ننكر 
باكوري كردستان, ونحن على درايٍة تامٍة بأن 
كل ما يضيق الخناق على الدولة التركية تقوم 
الكردية,  المدن  على  الهجمات  وتيرة  بزيادة 
ومؤامراتها  مخططاتها  إفشال  على  يدل  وهذا 
ضد إرادة الشعب الكردي في تقرير مصيره في 
المحافل الدولية, و كل هذه األعمال اإلجرامية 

سيؤدي إلى انهيار الدولة التركية المحالة.
إن هذه الجماعات اإلرهابية تهدد العالم بأسره 

في  القوى  وتقع على عاتق جميع  تمييز,  دون 
يتحدوا ويقفووا في صٍف واحٍد ضد  أن  العالم 
هذه الجماعات اإلرهابية أينما وجدوا في أرجاء 
العالم, ويساندوا شعب روج آفا من خالل دعم 
وحدات  و  الشعب  حماية  وحدات  ومساعدة 
الوحيدين في نضالهم ضد  المرأة ألنهم  حماية 

الجماعات اإلرهابية في المنطقة.
والشابات  الشباب  جميع  نناشد  الختام  وفي 
شباب  وخاصة  العالم  أنحاء  جميع  في  الكرد 
روج آفا ونقول لهم:" بأن الثورة بحاجتكم من 
حماية  وحدات  في  المقاتلين  مع  الوقوف  أجل 
الشعب و وحدات حماية المرأة من أجل القضاء 
كله,  العالم  وفي  آفا  روج  في  اإلرهاب  على 
الشعب  تكمن في وحدة  الحل في سوريا  وبأن 

السوري  من جميع مكوناته دون استثناء.

شيخ حسن:
 على الشعب التركي الوقوف في وجه سياسة أردوغان ... التتمة 

حل األزمة السورية
 يكمن في تطبيق النظام الفيدرالي الديمقراطي... التتمة 

حسن : الفيدرالية الديمقراطية خطوةٌ متقدمةٌ لحل األزمة 
السورية... التتمة  

عدد  في  التغييرات  هذه  بعد  أنه  خلو  وأوضح 
الهيئات كان البد من تغيير إدارة هذه الهيئات, 
لذا بناًء على خصوصية كل هيئة وحاجتها تم 
لهم,  نواب  وثالث  مشتركين  رئيسين  تعيين 
واستطرد خلو حديثه بالقول: "السيد أكرم حسو 
قدم استقالته ألسباٍب تعود إليه ونحن بدورنا نشكر 
جهوده المبذولة خالل السنتين الماضيتين، وقد 
ُكلَِّف بدالً عنه الرئيس السابق لهيئة الدفاع في 
صاروخان  عبدالكريم  السيد  الجزيرة  مقاطعة 
التنفيذي  للمجلس  المشتركين  الرئيسين  ليصبح 

في المقاطعة".
وأكد خلو خالل حديثه أن نظام الرئاسة المشتركة 
هو تأكيدٌ على مشاركة المرأة في إدارة شؤون 
مناطقها, وتمثيٌل حقيقٌي إلرادتها ويعيطها كامل 
حقوقها ويلِّزمها القيام بكامل واجباتها وأال تبقى 

بعيدة عن جميع مجاالت الحياة.

وعن سؤال لنا عن شكل إدارة هيئة المرأة أجاب 
الهيئات البد  المرأة كسائر  بالقول: "هيئة  خلو 
من أن يكون نظامها رئاسة مشتركة كي ال يبقى 

القرار أحادي الطرف".
للمجلس  المشترك  الرئيس  خلو  حكم  وأنهى 
بالقول:  حديثه  الجزيرة  مقاطعة  في  التشريعي 
"اإلدارة الذاتية نظاٌم يمثُل إرادة كافة مكونات 
المنطقة, وسيبقى قائماً في ظل النظام الفيدرالي 
اإلدارة  على  بدوره  يستند  والذي  الديمقراطي 
المكونات  قبل  من  المناطق  وإدارة  الذاتية 
والشعوب القاطنة فيها, لذلك تغيير هيكلية اإلدارة 
للفيدرالية  تقويةً  ستكوُن  الوقت  هذا  في  الذاتية 
الديمقراطية, فكلما نجحت اإلدارة الذاتية نجحت 
معها الفيدرالية الديمقراطية ألنها تقوم على المبدأ 

ذاته". 

 خلو: من أجل التطوير تم تغيير هيكلية اإلدارة
الذاتية...التتمة
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الحدود  على  تقع  السورية  المدن  من  مدينةٌ 
 483402 مساحتها  يبلغ  التركية,  السورية 
كم2 وعدد سكانها حوالي 14825 نسمة حسب 
إحصاء عام 2004, ويتمثل بـ40% من الكرد 
و30%من العرب والبقية األخرى تمثل مكونات 

من األرمن والتركمان وغيرهم.
يَْت بـ )كري سبي وترجمتها بالعربية تل  ُسّمِ
أبيض( نسبةً لوجوِد تٍل آثريٍ قديم وإلى الشرق 
منها صخوٌر جصيةٌ تميزت بخصوبة أرضها 
ووفرة الينابيع التي تغذي نهر البليخ, ومن هذه 
الحصان،  عين  العروس،  )عين  نبع  الينابيع 
ونبع صلولع(, فكانت تربتها الخصبة ومياهها 
الوفيرة وموقعها على طريق القوافل التجارية 

وسيلة لجذب السكان منذ القديم. 
وعندما تحولت الطرق التجارية عنها تراجعت 
وأصبحت بلدةً زراعيةً، ثم عادت أهميتها بعد 
إنشاء الخط الحديدي لقطار الشرق السريع الذي 
شطرها إلى قسمين شمالي, وقد أصبح داخل 
األراضي التركية )سرخت(، وجنوبي داخل 
ُل  األراضي السورية )بن خت(، وهو الذي يُشّكِ
نواةَ مدينة كري سبي التي أخذت تتوسع باتجاه 
الغرب خالل النصف األول من القرن الحالي. 
وتبعد من الجنوب الغربي عن بلدة عين عيسى 
بحوالي 30 كم, وتبعد عن كوباني بـ80 كم, 
جهة  من  كانيه  سري  لريف  امتدادٌ  وهي 
قطعةً  الواسعة  السهول  هذه  وكانت  الشرق, 
الحدود  ترسيم  وقبل  متواصلٍة  لقروٍن  واحدةً 
السورية التركية, وكانت مأوى للقبائل الرحل 
من الكرد والعرب والتركمان، سيما بعد تدمير 
معظم المدن والمراكز الحضرية بعد هجمات 
المغول المتالحقة على المنطقة, والصراعات 
التي جرت بدوافع المصالح المعيشية والصراع 
على الموارد والهيمنة الشخصية واإلقطاعية 

الزعاماتية والقبلية.
 وكانت تَسُكُن كري سبي عشيرتين كرديتين 
كبيرتين بارزتين ومتنافستين في نفس الوقت 
هذه  من  ويتفرع  البرازية,  العشيرة  هما 
أصوٍل  من  وهي  الشدادان  الفخذان  العشيرة 
ويبلغ  وشداد(  )أوخ  فخذاها  واْسَمي  برازية, 
عددهم حوالي 3000 نسمة, وهم متوزعون 
الحدود  بعد  السورية  التركية  األراضي  على 

)الملّي(, هذه  الثانية  العشيرة  أما  المرسومة، 
العشيرة التي أدت أدواراً تاريخيةً بالغةَ األهمية 
والخطورة على حٍد سواء في تاريخ المنطقة بدءاً 
من القرن السادس عشر, أي مع بدء السلطنة 
العثمانية حيث شمل نفوذ التحالف الملّي المنطقة 
الواقعة بين مناطق: )أمد، ماردين، عامودا، 
سري كانيه، أورفا، كري سبي والرقة وحتى 
حلب( بدءاً من القرن الثامن عشر أي بما يشمل 
بالطبع منطقة كري سبي الحالية, وهَو تحالٌف 
متنوٌع يقودُ عائلةً معروفةً من عشيرة "مالن" 
ويعتبر نواة الحلف وقيادته كان نموذجاً مميزاً 
من التشكيالت القبلية, وتميزت كري سبي أيضاً 
بثراها  المعروفة  "آل كردو"  بوجود عشيرة 
االقتصادي وثقلها االجتماعي، والزالت هذه 

العشائر موجودة إلى اآلن. 
األنشطة  جميع  سبي  كري  سكان  ويُمارُس 
النشاطات  من  وقليٌل  والزراعية  التجارية 
الصناعية البسيطة, أما بالنسبة للزراعة فتتم 
بطريقٍة بعلية ومروية بطريقة البستنة التي تسقى 
من عين الحصان وصلولع بمساحة تزيد عن 
200 هكتار وأهم محاصيلها: "القمح، الشعير، 
والجوز"،  الرمان  المشمش،  القطن،  الذرة، 
وتعمل فئة أخرى في التجارة الداخلية في السوق 
التي تقطع المدينة من شمالها إلى جنوبها ومن 
شرقها إلى غربها، إضافةً لبعض الصناعات 
والمعامل والمهن الصناعية والعمل في الورش 
الميكانيكية والكهربائية لخدمة العمل الزراعي 
أنواعها،  اختالف  على  والمعدات  واآلالت 
ويتواجد في كري سبي مدارس تضم المراحل 
الثالث االبتدائية واإلعدادية والثانوية إضافةً 

لبعض المعاهد وفيها محطةٌ للرصد الجوي.
يقصد  الخالبة  والطبيعة  الينابيع  لكثرة  نظراً 
المدينة الزوار والسياح بقصد االستجمام, وفي 
من  العديد  فيها  تقوم  كانت  األخيرة  السنوات 
الفعاليات الثقافية والسياحية ورغم الفسيفساء 
المتنوع للسكان إال أنهم يتعايشون بروح التعاون 
دائماً  كانت  والنسوة  بينهم,  المتبادل  والوفاق 
وإبان  والضراء  السراء  في  الرجال  بجانب 
النصيب  سبي  كري  نالت  السورية  الثورة 
تلك  وأول  القتها,  التي  الهجمات  من  األكبر 
الهجمات شنت في الـ 18 تموز 2013 مما 

أدى إلى نزوح اآلالف من سكانها إلى تركيا 
داعش  فيها  عاث  وقد  المجاورة،  والمناطق 
ونهباً  ودماراً  فساداً  المرتزقة  والمجموعات 
حماية  وحدات  تشكيل  بداية  مع  لكن  وسلباً، 
الشعب والمرأة الـ )YPG&YPJ( في روج 
آفا والتي حملت على عاتقها مهمة تحرير كافة 
مناطق روج آفا من رجس التنظيمات اإلرهابية 
المرتزقة, وبعد تحرير كوباني في 26كانون 
20أيار  بتاريخ  كزوان  وجبل  الثاني 2014 
2015 وبلدة سلوك بدأوا بتحرير مدينة كري 
سبي وما يحيط بها وقدموا الكثير من الشهداء 

في سبيل ذلك.
وفي 21 تشرين األول 2015 تم اإلعالن عن 
اإلدارة الذاتية الديمقراطية في كري سبي, وعاد 
القسم األكبر من سكانها إلى أراضيهم وشاركوا 
ساهمت  وبدورها  المنطقة،  عن  الدفاع  في 
اإلدارة الذاتية في تأمين متطلبات الشعب من 
كافة  وتأسيس  تأهيل  وأعادوا  ودواء,  غذاٍء 
المؤسسات المدنية والخدمية, وهذا ما زاد من 
العدالة  بحكومة  المتمثل  التركي  النظام  غيظ 
والتنمية AKP ولم ترق لها ذلك، فلم تتوانى 
للحظة عن تشويه هذا االنتصار, لذا بذلت كل 
جهودها العدوانية تجاه روج آفا ُمحاِولَةً إعادة 
إخضاع كري سبي من جديد لسيطرة مرتزقتها, 
والمستمر  المباشر  دعمها  خالل  من  وذلك 

لتلك المجموعات وخالياها في داخل المنطقة 
على  بداعش  المتمثلة  أدواتها  إلعادة سيطرة 
كري سبي, وقد فشلت كل محاولتها المتتالية 
أمام إصرار وتصميم وعزيمة وتصدي قوات 
سوريا الديمقراطية واستماتة أهلها في الدفاع 
قوات سوريا  إلى  انضمامهم  عنها من خالل 
الديمقراطية وقوات األسايش التي بذلت جهداً 
ال يقل عن جهود قوات الحماية وقوات سوريا 
الديمقراطية؛ وبعد تنظيف وتحرير كافة مدينة 
كري سبي أصبح الطريق أمناً من سري كانيه 
– سلوك - كري سبي – كوباني, وإبان إعالن 
بتاريخ  كردستان  آفايي  روج  في  الفيدرالية 
17آذار 2016  تحت شعار سوريا االتحادية 
وأخوة  المشترك  للعيش  ضمانةٌ  الديمقراطية 
ألنه  واسعاً,  جماهيراً  تقبالً  القى  الشعوب 
المشروع الجدي الذي سيحقق طموح الشعب 
الكردي بشكٍل خاص والشعب السوري بشكل 
عام, كما أن الرئيس المشترك لإلدارة الذاتية 
كرئيٍس  انتُِخَب  السلوم  منصور  الديمقراطية 
مشترٍك للمجلس التأسيسي لالتحاد الفيدرالي 
الديمقراطي في روج آفا- شمال سوريا, وهو من 
المكون العربي وهذا دليل حقيقة الشعب المقاوم 
والمتصدي للظلم واالستبداد وضرورة العيش 
المشترك بين الشعوب دون إنكار أحدهما لآلخر.

كري بوز)تل أبيض( تاريخ عريق ونسيج فسيفسائي متناسق

لكل حضارةٍ إنسانيٍة مرت أو تعيش على سطح 
والصفات  الخصائص  من  مجموعةٌ  األرض 
التي تميزها، والتي جعلتها تعرف عن نفسها 
سواًء بالرسوم أو بالنحت أو البناء أو باستخدام 

بعض األدوات المميزة.
وبعد مروِر وقٍت من الزمن تذهب تلك الحضارة 
وتتالشى ولكن يبقى مكانها ما كونتهُ من تغييٍر 
على المنطقة التي كانت موجودةً فيها وعاشت 
فيها, فتبقى الرسوم والقطع النقدية واألدوات 
حالها,  على  العظام  وأحياناً  استعملوها,  التي 
دراسة  من  المختصين  بعض  دفع  ما  وذلك 
هذه المواد )المادية( والبحث عنها لالكتشاف 
والتعرف على خصائص الحضارة التي قامت 

بها, وسميت هذه الدراسة بــ )علم اآلثار(.
فعلم اآلثار يعني دراسةُ جميع مخلفات اإلنسان 
النواحي,  جميع  من  الِقدَم  منذ  عاش  الذي 
ومجاالت هذا العلم تبدأ اعتباراً من زمِن أقدِم 
إله صنعها اإلنسان حتى زمن اختراع الكتابة 
اآلثار  علم  وأهمية  التدوين,  في  واستخدامها 
هي التعرف على الحضارات القديمة والتعرف 
على شكل اإلنسان القديم وطريقة تفكيره من 
خالل األدوات التي استعملها والبناء الذي شيده 

وغيرها؛
فاآلثاُر لها دوٌر كبيٌر بعلم اإلنسان, وذلك من 
خالل المقارنة بين الصفات الجسدية لإلنسان 
التعرف  القديمة، ومن خالل  في الحضارات 
على  التعرف  يمكننا  الحضارات  هذه  على 
طرٍق جديدةٍ لفن البناء, حيث تمتاز الكثير من 
الحضارات القديمة ببنائها الرائع والمزخرف 
الراهن  وقتنا  في  عملها  وامكانية  والمتقن, 
ذلك  إلى  إضافة  لها،  مشابهة  مباٍن  بناء  ليتم 
تاريخاً  الشعوب  أو  الدول  تكسب  اآلثار  إن 
وسلطةً, فعندما تكون ِلدى دولٍة أو شعٍب آثاٌر 
ومكاٍن  ذات حضارةٍ  يجعلها  ذلك  فإن  كثيرةٌ 
جيٍد الستقدام الحضارات بسبب مناخها والقدرة 

على العيش فيها.
كما أنها تشكل مخزوناً مادياً هائالً للدول في 
العصر الحديث, فهناك الكثير من اآلثار الثمينة 
التي تساهم في زيادة الثروة السياحية باستقطابها 

للسياح.

بينما علم التنقيب يُعتَبَُر عمليةَ هدٍم ممنهجٍ  للمواقع 
فُهُ الفرنسي )لوروا غوران( بأنه  األثرية ويُعَّرِ

بمثابة نزعِ صفحاِت كتاٍب دون أمل عودته.
وهي عمليةٌ بحتةٌ تهدف إلى التعمق في معرفة 
وكتابة  القديمة,  الشعوب  وحضارة  تاريخ 
والسياسي  واالقتصادي  االجتماعي  تاريخها 
والعالقات التي كانت قائمة بين المدن والممالك 

حسب التقسيمات الزمنية للعصور.
فمنذ بدايات الِحراك الثوري في سوريا بدأت 
تتعرض المواقع األثرية والمتاحف في سوريا 
عامة وروج آفا على وجه الخصوص للنهب 
والسرقة على يد المهربين وتجار اآلثار, هذا 
ما كشفته إدارة األسايش العامة, وقد حاولت 
الجهات المختصة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الكنوز 
والقطع األثرية بعد أن تنبهت إلى ذلك ووضعت 

خطة حماية استراتيجية لهذه اآلثار.
)الغنية  آفا  روج  في  اآلثار  هو وضع  فكيف 

بشواهد التاريخ(؟
سؤال توجهنا به إلى السيد لقمان أحمي رئيس 

هيئة اآلثار في مقاطعة الجزيرة:
اآلثار  هيئة  رئيس  أحمي  لقمان  االستاذ  قال 
مقاطعة  في  اآلثار  وضع  بأن   ": والمتاحف 
الجزيرة جيدةٌ مقارنةً مع المناطق األخرى في 
في  األثرية  المواقع  عدد  يبلغ  وبأنه  سوريا، 
كامل المقاطعة ما يقارب )1300( موقع أثري, 
عليها  سيطر  التي  المناطق  بأن  أحمي  هَ  ونوَّ
داعش والجماعات اإلرهابية فقط طالها األذى 
والتخريب، مؤكداً بأن ذلك ال يعني عدم وجود 
حاالت فردية وأشخاص يمتهنون أعمال البحث 
كانت  الحاالت  هذه  ومثل  والسرقة  والتنقيب 
موجودةً دائماً، وأشار أحمي إلى وجود انعكاٍس 
سلبيٍ لألزمة الحالية على التراث الثقافي في 
المنطقة, إذ تعرضت البعض من المواقع األثرية 
للتدمير وأعمال التنقيب الغير شرعية والسرقة 

كما حصل مؤخراً في )تدمر( وغيرها.
كما أن الِحراك الثوري نَشََّط من أعمال عصابات 
التهريب والتزوير أحياناً مما أدى إلى تضرر 
بعض المناطق األثرية, وأكد أحمي على بذلهم 
جهوداً حثيثةً للحد من تأثير األزمة الراهنة على 
األثار في روج آفا, وتحقيقهم نجاحاً على صعد 

عدة أولها حماية المقتنيات ووضعها في أماكن 
آمنة, واسترداد المسروقات األثرية من بعض 
المواقع عبر مصادرات حدودية, كما أكد على 
أن أغلب المواقع األثرية في المقاطعة عموماً 

بحالٍة ممتازةٍ باستثناء بعض األضرار.
استراتيجية الحماية للمواقع األثرية:

اتخذوا سلسلةً  بأنهم  اآلثار  أعلَن رئيس هيئة 
من التدابير واالجراءات االحترازية في إطار 
التاريخية  والكنوز  اآلثار  لحماية  استراتيجيٍة 
أبرزها, اإلعالن عن الحاجة إلى وجود حراس 
مدنيين وتم بالفعل تعيين البعض, إضافةً إلى 
تكثيف الدوريات وإبالغ مؤسسة االسايش عن 

كل ما فُقِّد.
وأضاف أحمي أننا في الهيئة نقوم بعملية توثيق 

المناطق األثرية وما تعرضت لها من تخريب 
كما  مدروس,  وبشكٍل  مستمرةٌ  العملية  وهذه 
قمنا  الحسكة  منطقة جنوب  تحرير  وبعد  إننا 
بزيارة المنطقة وتوثيق االنتهاكات بحق اآلثار, 
ونتعاون مع منظمة اليونسكو في هذا المجال.

ختاماً:  
ومؤسسة  المواطنين  بين  التعاون  أسفر  لقد 
االسايش وهيئة اآلثار بشأن تأمين حماية المواقع 
األثرية عن استعادة بعض المسروقات األثرية 
التي كانت تستعد للخروج من البالد, وقد اُطِلقَْت 
مؤخراً حملةً وطنيةً إلشراك جميع مؤسسات 
آثار  حماية  في  والمواطنين  المدني  المجتمع 

البالد. 

 اآلثار في روج آفا
بين هيئة اآلثار والتنقيبات غير المشروعة

تقرير: مصطفى عبدو

من  العديد  تثير  تسريبها  تم  وثيقة  مليون   11
مسؤوالً  و128  رئيسا   12 حول  التساؤالت 

سياسياً.. فما الذي تحتويه الوثائق المسربة؟
-)CNN( نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية
"موساك  بنما  في  المحاماة  شركة  ساعدت   -
فونسيكا" التي تتربع وسط فضيحة تسرب وثائق 
بنما، على إنشاء أكثر من ألف شركة في الواليات 
المتحدة، وفقا لمراجعة وثائق السجالت التجارية.
في  فونسيكا"  لـ"موساك  تابعة  شركة  ذُكرت  إذ 
لـ1026  المسجل  كالوكيل  فيغاس،  الس  مدينة 
شركة تأسست على مدى العقد ونصف الماضي، 
والكثير من تلك الشركات تفككت أو لم تعد نشطة.
أربعة  إلى  تعود  التي  المسربة  الوثائق  وكشفت 
وثيقة  مليون   11 من  أكثر  عددها  وبلغ  عقود 
فونسيكا"،  "موساك  بشركة  اتصالها  يُزعم 
إن  الصحفيين  للمحققين  الدولي  االتحاد  ويقول 

الشركة ساعدت في إنشاء شركات وهمية سرية 
وقادة  النفوذ  ذوي  من  لعدد  خارجية  وحسابات 
من 200  أكثر  من  البارزين  والسياسيين  الدول 
دولة. ويُذكر أن شبكة CNN لم تستطع التحقق 

بصورة مستقلة من التقارير.
اقرأ.. وثائق بنما.. أغنياء وأقوياء العالم يردون 

على مزاعم بأنهم أخفوا المليارات في الخارج
وتتحدث الوثائق عن 12 من قادة العالم الحاليين 
أو السابقين، و128 سياسيا وموظفاً حكوميا، وفقا 

لالتحاد الدولي للمحققين الصحفيين.
في  الفرعي  فونسيكا"  "موساك  مكتب  ويقع 
لخدمات   MF" مكتب  ويُدعى  نيفادا،  والية 
مطار  من  بالقرب  حديقة  في  ويقع  الشركات،" 
الشركات  من  العديد  وتتبع  فيغاس.  الس  مدينة 
يذكر  مماثال،  نمطا  بإنشائها  المكتب  ساعد  التي 
جميعها موظفين مقرهم في بنما أو جزر العذراء 

المفوضية  تصفها  التي  سيشيل،  أو  البريطانية 
األوروبية بأنها مالذات ضريبية.

لتصبح  معلوماتها  ُسربت  التي  الشركة  أيضا.. 
"وثائق بنما": لم نقم بأي أمر خاطئ ونحن ضحية 

لسرقة معلومات
وتذكر وثائق التسجيل لبعض الشركات المرتبطة 
بـ"MF لخدمات الشركات" قائمة شركات أخرى 

كموظفين، وال تذكر أي أشخاص محددين.
ويُّذكر أن الشركات الوهمية والحسابات الخارجية 
استخدامها  يمكن  ولكن  مشروعة،  غير  ليست 
ومن  والملكية.  المالية  المعامالت  أصل  إلخفاء 
التقارير  إن  فونسيكا"  "موساك  قالت  جانبها، 
التي تستند إلى الوثائق المسربة "حّرفت طبيعة 
عملنا"، ونفت التعامل مع العديد من المذكورين 

في التقرير كعمالئها.

وثائق بنما.. هل تعلم كم شركة وهمية أسستها موساك فونسيكا في أمريكا فقط؟

الذي  البشير  عمر  السوداني  الرئيس  أعلن 
يحكم البالد منذ حوالي 27 عاما، الخميس 7 
عام  السلطة  سيتخلى عن  أنه  أبريل/نيسان، 

2020 مع انتهاء واليته الحالية.
بي  "بي  مع  مقابلة  في  البشير  عمر  وقال 
هناك  سيكون   ،2020 عام  "في  سي"، 

رئيس جديد وسأصبح رئيسا سابقا".
وكان البشير قد تسلم مقاليد الحكم في يونيو/
بدعم  انقالب عسكري  إثر  حزيران 1989 

من اإلسالميين.
العام  عاما،   72 البشير،  انتخاب  وأعيد 
الماضي خالل انتخابات قاطعتها المعارضة 
علما  الخارج،  في  انتقادات  موضع  وكانت 
يترشح النتخابات  لن  أنه  أعلن  قد  بأنه كان 

عام 2015.
سي"  بي  لـ"بي  السوداني  الرئيس  وصرح 
بأن عمله "مرهق" وأنه لن يرشح نفسه في 

االنتخابات المقبلة عام 2020.
الدولية  الجنائية  المحكمة  أن  بالذكر  جدير 
بتهمة  البشير  بحق  توقيف  مذكرة  أصدرت 

ارتكاب جرائم حرب وإبادة في دارفور.
ويشهد هذا اإلقليم، غرب السودان، منذ عام 
الحكومية  القوات  بين  عنف  أعمال   2003
ما  النزاع  أوقع  وقد  ومسلحين،  السودانية 
بنزوح  وتسبب  قتيل  ألف  يقل عن 300  ال 
دارفور،  في  شخص  مليون   2.5 حوالي 

حسب إحصائيات األمم المتحدة.
المصدر: أ ف ب

 الرئيس السوداني عمر البشير
سيتخلى عن السلطة أبريل/  6 األربعاء  متطابقة  مصادر  أعلنت 

نيسان أن نجيم العشراوي أحد انتحاريي مطار 
بروكسل، عمل في وظائف صيفية في البرلمان 

األوروبي خالل عامي 2009 و2010.
"أحد  إن  بيان  في  األوروبي  البرلمان  وقال 
اإلرهابية  الهجمات  ارتكبوا  الذين  االفراد 
متعاقدة  تنظيف  بروكسل عمل في شركة  في 
عام  شهر  مدى  على  األوروبي  البرلمان  مع 

2009 وشهر عام 2010.
االمر  بأن  التحقيق  من  قريب  مصدر  وأفاد 
مسؤوال  كان  الذي  العشرواي  بنجيم  يتعلق 
 13 هجمات  في  المستخدمة  المتفجرات  عن 
نوفمبر/تشرين الثاني في باريس و22 مارس/

آذار في بروكسل.
ووفقا  أنه  األوروبي  البرلمان  وأوضح 
قد  التنظيف  شركة  كانت  العقد،  لمتطلبات 
وجود  بعدم  األوروبي  للبرلمان  إثباتا  قدمت 

سوابق جنائية لذلك الشخص".
الى  سافر  قد  عاما،   24 العشراوي،  وكان 
انضم  فبراير/شباط 2013، حيث  في  سوريا 
إلى صفوف تنظيم "داعش"، هذا وقد تم اقتفاء 
 2015 أيلول/سبتمبر  من  الـ9  في  ثانية  أثره 
برفقة  كيال،  سفيان  اسم  تحمل  مزورة  بهوية 
صالح عبد السالم أحد المشتبه بهم الرئيسيين 
في تفجيرات باريس ومحمد بلقايد الذي تمت 
تصفيته خالل مداهمة في 15 مارس/آذار في 

"فوريست" في بروكسل.
وأشارت المصادر إلى أن العشرواي استأجر 
جنوب  "نامور"،  قرب  "أوفيلي"  في  مخبأ 
مع  اتصال  على  كان  أنه  معتقدين  بلجيكا، 

بعض منفذي هجمات العاصمة الفرنسية.
الحمض  آثار  على  عثر  قد  أنه  بالذكر  جدير 
داخل  متفجرة  مواد  على  للعشرواي  النووي 
ملعب  وفي  باريس  في  "باتاكالن"  موقع 
فرنسا وكذلك داخل شقة في محلة "سكاربيك" 
ناسفة  أحزمة  على  العثور  تم  أين  ببروكسل 

يستخدمها االنتحاريون.
المصدر: أ ف ب

أحد انتحاريي بروكسل عمل في البرلمان األوروبي 
!!!

اإلسالم"،  "جيس  فصائل  أحد  اعترف 
باستخدامه  أبريل/نيسان،   7 الخميس 
مع  االشتباكات  خالل  محظورة  أسلحة 
حي  في  الكردية"  الحماية  "وحدات 
الشيخ مقصود بمدينة حلب، حسب وكالة 

"سبوتنيك".
وجاء في بيان صادر عن "جيش اإلسالم" 
"جيش  عليه:  سبوتنيك  وكالة  حصلت 
فصائله  أحد  باستخدام  يعترف  اإلسالم 
خالل  باستخدامها  مصرح  غير  أسلحة 
الكردية  الحماية  وحدات  مع  االشتباكات 

في حي الشيخ مقصود في مدينة حلب".
مطلعة  مصادر  أفادت  سابق،  وقت  في 
صفوف  في  إصابات  بوقوع   "RT"لـ
إثر تعرض حي  الكردية  الحماية  وحدات 

الشيخ مقصود بحلب لقصف بقذائف تحمل 
مسلحة،  فصائل  قبل  من  سامة  غازات 

الخميس 7 أبريل/نيسان.
انبعاث  الحظت  إنها  المصادر  وقالت 
التي  المناطق  في  صفراء  غازات 
تعرضت للقصف، وقد نتج عن استنشاق 
صفوف  في  اختناق  حاالت  غازاتها 
مصدر  وأشار  الكردية.  الحماية  عناصر 
تقديم  إلى  األحمر  الهالل  في مركز  طبي 
بأنها  يشتبه  اإلصابات  من  لعدد  إسعافات 

ناتجة عن استنشاق غازات سامة.
تعرض  قد  مقصود  الشيخ  حي  وكان 
الفصائل  قبل  من  لقصف  الخميس  صباح 
أشخاص   9 مقتل  عن  أسفر  المسلحة، 

وإصابة 29 آخرين بجروح.

جيش اإلسالم يعترف باستخدام أحد فصائله أسلحة محظورة في الشيخ مقصود

في موضوع  ماهراً  وأستاذاً  لينين بوصفه منظماً  يتحدث 
التنظيم عن الممارسات العملية التي قام بها سفردولوف, ويبين 
أن النزعة التنظيمية البروليتارية هي النزعة التنظيمية الحقة 
من أجل إيضاح السمات التنظيمية المعروفة لسفردولوف. 
فلينين الذي يوضح أن النشاط التنظيمي في السنوات األولى 
بعد انتصار ثورة اكتوبر وخصوصاً في أجواء الفوضى التي 
خلقتها اإلمبريالية, هو الميزة على ترسيخ انتصار الثورة 
وتعزيزها أكثر من أي وقٍت آخر يولي موضوع التنظيم، 
من هذه الزاوية، أهمية كبيرة جداً. ويخاطب البالشفة بعد 
إظهار نموذج سفردولوف المعروف الذي جسد العديد من 
المميزات في شخصه بوصفه منظماً, والذي لم يترك طبقةً 
أو فئةً لم يدخل فيها وينظمها، والذي قام بتأسيس العديد من 
المنظمات على مختلف المستويات من أدناها إلى أعالها 

من حيث المستوى قائالً:
"أيها الرفاق إن أولئك الذين يتخذون القرارات باالستناد إلى 
ما يرونه على السطح فقط، والذين ال ينتبهون إال إلى األعداء 
الكثيرين لثورتنا يرون النضال الحاد والعنيف والدؤوب الذي 
المستغلين واألعداء بوصفه  الكادح ضد  الشعب  يخوضه 

السمة الصارخة لثورتنا. 
ولوال ذلك أي لوال - العنف الثوري - لما استطاعت البروليتاريا 
أن تنتصر. غير أن مما ال ريب فيه هو أن العنف الثوري 
ظروٍف  في  للثورة  ومشروعاً  ضرورياً  سالحاً  كان  هذا 

معينٍة وخاصةً سادت في مراحل التطور. 
أما تنظيم الجماهير البروليتارية والشعب الكادح فقد كان سمةً 
أعمق وأكثر دواماً للثورة، وشرطاً أكثَر أهميةً النتصارها 
وهو كذلك اليوم أيضاً. إن هذا التنظيم لماليين الكادحين هو 
للثورة، أعمق منابع وصول  الذي أوجد أفضل قوةً دافعةً 
الثورة إلى النصر, وميزة الثورة البروليتارية هذه أبرزت 
القادة الذين أفضل من حقق تنظيم الجماهير في غمرة النضال، 
أي سمتها الخاصة التي لم نصادف مثيالً لها في الثورات 
السابقة لثورتنا. وميزة الثورة البروليتارية هذه أبرزت الدور 
الكبير لياكوف سفردولوف الذي كان منظماً قبل كل شيء...
إذا أردنا إمعان النظر في حياة طليعة الثورة البروليتارية هذه 
فإننا نجد إن كفاءتها التنظيمية الخارقة قد نشأت وتطورت في 
غمرة النضاالت الطويلة, ونرى كيف أن هذا القائد العظيم 
للثورة البروليتارية قد طور بعنايٍة وحرٍص كفاءاته الخارقة, 
بوصفه قائداً عظيماً اجتاز امتحانات العديد من المراحل في 

أقصى الظروف وأصعبها بالنسبة للعمل الثوري. 
فمنذ الخطوات األولى َوَهَب حياته للثورة وفي تلك الفترة 
في أوائل القرن العشرين كان الرفيق سفردولوف ينتصب 
أمامنا بوصفه النموذج المثالي الكامل للثوري المحترف: 
تخلى عن أسرته وعن راحته وعاداته البرجوازية السابقة 
للثورة وعاش  قلبه وروحه  بكل  نفسه  كلياً, ووهب  تخلياً 
سنواًت طويلةً بين السجن والمنفى, مما مكنه من أن يطور 
وباستمرار سائر المواصفات التي تكسب الثوريين مزيداً 

من الصالبة...
ولكن المناضل الثوري المحترف هذا لم يقطع صلته في أّيِ 
وقٍت من األوقات, ولو للحظة واحدة بالجماهير حتى عندما 
اضطر إلى العمل السري بوصفه شكل النضال األساسي 

مثله مثل الثوريين اآلخرين.
جنباً  السير  يتابع  القيصري ظل  الحكم  في ظل ظروف   
إلى جنب وكتفاً إلى كتف مع العمال الطليعيين الذين بدأوا 
باحتالل مكان جيل المثقفين الثوريين السابقين مع بدايات 

القرن العشرين في غمرة النشاطات السرية.
إن اكتساب الصالبة الفوالذية التي وفرت إمكانية النصر 
العمال  مئات  اندفاع  مع  روسيا  في  للبروليتارية  للثورة 
الطليعيين إلى ساحة النضال, إضافةً إلى إقامة أوثق العالقات 
مع الجماهير كان قد تحقق في تلك الفترة. وهذا الفترة الطويلة 
من العمل السري هي التي حددت أبعاد هذه الشخصية التي 
كانت تتقن ليس فقط أساليب الممارسة العملية, بل وتتقن في 
الوقت نفسه أفضل أساليب التنظيم البروليتارية، إنها شخصية 
النضال متصالً  في غمرة  دوماً  الذي ظل  الطليعي  القائد 
الجماهير، ولم يخرج قط خارج األراضي  باستمرار مع 
العمال  أفضل  مع  يعمل  باستمرار  ظل  والذي  الروسية، 
الطليعيين, رغم العزلة التي كانت تفرضها ظروف اإلرهاب 
على الثوريين. يعتقد البعض – وخصوصاً أعداؤنا وأولئك 
المتأرجحون – إن االستغراق في العمل السري استغراقاً 
كامالً يعني انقطاع المناضل الثوري المحترف عن الجماهير. 
غير أن أساليب عمل الرفيق ياكوف سفردولوف تبين لنا 
مدى خطأ هذا االعتقاد، وتؤكد على النقيض تماماً على أولئك 
الذين ظلوا سنواًت طويلةً في السجون والمنافي السيبيرية 
هم الذين كانوا نماذج االلتزام بالثورة وقضيتها، وأن تلك 
الظروف القاسية هي التي أنبتت ورود البروليتارية وأزهارها 
المتفتحة. فهذا االرتباط وااللتزام الالمحدودين بالثورة هما 
اللذان أكدا إمكانية ظهور المنظمين الكبار, بعد أن اتحدوا 

مع الكفاءات العالية في معرفة الناس وتنظيمهم.
وسائر  العلنية  الثورية  والنشاطات  السري  الحزب  كان   
التنظيمات السرية الناجحة التي لم يستطع أن يحققها أحد أو 
يجسدها مثلما فعل ياكوف سفردلوف, هو المدرسة العملية 

التي تعلم فيها واكتسب الخبرة الضرورية من خاللها. 
تلك هي المدرسة العملية التي ضمنت له الوصول إلى مكانة 
الرجل األول في الجمهورية السوفيتية االشتراكية األولى، 

والمنظمة األولى للجماهير البروليتارية.
 أيها الرفاق:" إن كل الذين توفرت لهم فرصة العمل مع 
الرفيق سفردولوف يومياً مثلي أنا، قد رأوا بشكٍل واضحٍ 
تماماً أن األمر الذي أعطى الرفيق هذه الصفات التي نعتز 

بها حتى اليوم هو كفاءته التنظيمية الخارقة للعادة.

مسألة الشخصية في كردستان 
وخصائص المناضل الثوري )55(
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الخالدون

والمساعي  والمواقف  المعطيات  أمام 
اإلعالن  جاء  السورية  األزمة  لحل  الدولية 
الفيدرالي  لالتحاد  التأسيسي  المشروع  عن 
سوريا  وشمال  آفا  لروج  الديمقراطية 
مكونات  مختلف  قبل  من  ُطرح  كمشروعٍ 
السورية  األزمة  لحل  السوري  النسيج 

ومسعى لدمقرطة سوريا؛
وبالمقابل وعند إعالن هذا النظام القديم في 
نشأته والجديد في طرحه في المنطقة ظهرت 
صحيفة  في  ألتقينا  لذا  عليه,  الفعل  ردودُ 
المشتركة  بالرئيسة  الديمقراطي  االتحاد 
آفا  لروج  الديمقراطي  الفيدرالي  للمجلس 
وشمال سوريا هدية يوسف, لنحاورها حول 
بعض النقاط التي تميز فيدرالية روج آفا عن 
تخوف  وعن  العالم،  فيدراليات  من  غيرها 
الكثير من النظام الفيدرالي – االتحادي وهذا 

هو نص الحوار:

إعالن  عليها  استندت  التي  األسس  ماهي   -
آفا  روج  في  الديمقراطية  الفيدرالية  مشروع 

وشمال سوريا؟ 
طبعاً النظام الفيدرالي يستند إلى االتحاد الطوعي 
للشعوب المتعايشة على أرض روج آفا وشمال 
حقوق  حماية  أساس  على  واالتفاق  سوريا, 
الفيدرالي  فالنظام  األرض،  هذه  على  الشعوب 
للمجتمع,  المباشرة  الديمقراطية  إلى  يستندُ 
الطوعي  التوافق  إلى  تستند  الديمقراطية  وهذه 
مصيره  سيقرر  بدوره  والمجتمع  المجتمع،  بين 
واالقتصادي  االجتماعي  ونظامه  إدارته  ونظام 
والتربوي, لذا فالنظام الفيدرالي يستند إلى اإلرادة 
واالنضمام  المباشرة  والديمقراطية  الشعبية 

الواعي لهذا النظام.
والنظام الفيدرالي هو نظام الديمقراطية المباشرة 
المنطقة,  مكونات  بين  االتحاد  إلى  المستندة 
المساواة  إلى  ستستند  الفدرالية  الوقت  وبنفس 
الموجودة  والمكونات  والشرائح  الفئات  كل  بين 
الجنسين,  بين  المساواة  جانب  إلى  المجتمع  في 
وسيكون للمرأة المكانة المساوية للرجل في جميع 
المجاالت في النظام الفيدرالي الديمقراطي, كون 
إلى حرية  يستند  الديمقراطي  النظام  هذا  جوهر 
المرأة والتي هي أساس جميع الحريات, لذلك تم 
االستناد على مستوى التشاركية المتساوية للمرأة 
مع الرجل في اكتسابها الدور في جميع مجاالت 
أو  االجتماعية  أو  السياسية  اإلدارة  الحياة سواًء 
سيكون  أي  التعليمية,  أو  الثقافية  أو  االقتصادية 
المرحلة,  هذه  قيادة  في  الطليعي  الدور  للمرأة 
المرأة هي إحدى األسس األساسية  لذلك فحرية 

سيكوُن  كما  الفيدرالي،  النظام  إليها  يستند  التي 
يعطي  نظامنا  حيث  األساسي  الدوَر  للشبيبِة 
الفيدرالية  ضمن  نفسها  لتمثيل  للشبيبة  الدور 
يستندُ  الفيدرالي  النظام  لذلك  الديمقراطية, 
النظام  فلسفة  على  تعتمدُ  واضحٍة  رؤيٍة  إلى 
مجتمعٌي  نظاٌم  فهو  الديمقراطي,  االجتماعي 
نظاٌم  فهو  لذلك  قوموي,  أو  دولتياً  نظاماً  وليس 
الديمقراطي  المجتمع  نظام  اجتماعي  ديمقراطٌي 
المنطقة,  لشعوب  الطوعي  االتحاد  إلى  المستند 
في  االجتماعية  العدالة  إلى  سينضم  الجميع  لذا 
للرأي  األهمية  ويعطي  بالمجتمع,  يتعلق  ما  كل 
لذلك  المجاالت,  جميع  في  المكونات  لكل  الحر 
فالنظام الفيدرالي في اعتقادنا أنه سيكون النظام 
الذي باستطاعته حل مشاكل المجتمع على أساس 
أساس  وعلى  االجتماعية  والعدالة  الديمقراطية 
الحقوق والواجبات, وبدوره سيضع حداً لألنظمة 
وحياة  ذهنية  على  سيطرت  التي  االستبدادية 

المجتمعات.
وثقافات  العريق  تاريخها  من  بالرغم  فسوريا   
سريان،  عرب،  كرد،  من  المتنوعة  شعوبها 
الشعوب  هذه  األرمن  شيشان،  تركمان، 
هذه  على  سلميٍ  بشكٍل  تتعايش  أن  استطاعت 
التسلطية  األنظمة  مجيء  بعد  لكن  األرض, 
على  عمل  الذي  القوموي  والنظام  والدولتية 
والدور  المجتمعية  البنى  وتفتيت  المجتمع  تفرقة 
الذي لعبه في صهر وطمس هذه المكونات, ومن 
هذه األنظمة نظام حزب البعث الذي سيَّر نظامه 
لكن  الشوفيني االستبدادي على مدى 70 عاماً, 
الحياة المشتركة بقيت حقيقةً مستمرةً لهذا النظام 

الفيدرالي.
لألنظمة  حداً  ستضع  التي  هي  الديمقراطية   
حقوق  بحماية  ستقوم  بل  المستبدة,  الشوفينية 
المكونات وضمانة حرياتهم والحفاظ على ثقافاتهم 
عليه  ستتفق  الذي  االجتماعي  العقد  كتابة  عبر 
هذه المكونات, أي ستكون لها الرأي والقرار في 
تحديد أسلوب حياتها وشكل نظامها السياسي, أما 
الفيدرالية ستكون الجواب لتجاوز الضيق القومي 
كُل  يكون  ديمقراطية  بيئة  إنشاء  على  وستعمل 

شيٍء فيها متوازناً ومتناسقاً. 

االتحاد  إلعالن  الوقت  هذا  اختير  لماذا   -
الفيدرالي الديمقراطي لشعوب روج آفا- شمال 

سوريا؟
ٌف  ُمشَّّرِ تاريٌخ  لمجتمعاتنا  أن  معلوٌم  هو  كما 
حضاراتها  تؤسس  أن  استطاعت  ألنها  وعريق 
السنين, فشعوب  على مداِر مئات  وتتعايش معاً 
الحضارة,  هذه  أنشأوا  َمن  هم  المنطقة  هذه 
من  بالكثير  الحضارات  هذه  يذكر  والتاريخ 
هو  الوقت  لهذا  واختيارنا  التاريخية,  األمثلة 

إلحياء التاريخ القديم للشعوب واستعادة التاريخ 
بها روج  تميزت  بناِء حضارةٍ  في  شارك  الذي 

آفا وشمال سوريا "حضارة تل حلف نموذجاً".
سيخطو  الذي  النظام  لهذا  باختيارنا  لذلك   
وطموحات  آمال  تحقيق  في  جديةً  خطواًت 
بفعل  التاريخي  الواقع  فقدت  التي  الشعوب  هذه 
األنظمة التي حكمت المنطقة، أما السبب الثاني 
ثورةٍ  في  سنين(   5 نعيش)  أننا  في  فيتجلى 
من  والتخلص  الديمقراطية  التغيير  إلحداث 
المنطقة,  على  البعث  لحزب  االستبدادي  النظام 
الحال  بطبيعة  الثورة  استمرت وطالت هذه  وقد 
الثورة,  إلحداث  الخطوات  بخطو  بدأنا  عندما 
كنا نتحضر لخطو هكذا خطوات ألننا قد بدأناها 
بشكٍل ممنهج ومبرمج استناداً على مبادئ نظرية 
لذا  األخالقي,  والمجتمع  الديمقراطية  الحياة 
الفئات  توحيد  استطعنا  بالذات  الوقت  هذا  وفي 
والمكونات لتحقيِق حياةٍ تشاركيٍة واإلعالن عن 
أننا  أثبتنا  وقد  األسس,  هذا  على  الذاتية  اإلدارة 
على مقدرةٍ بتطوير هذه اإلدارة باعتبارنا نعيش 
معاً وندير مناطقنا سوياً ونأخذ القرار مع بعض 
لتوضيح معالم النظام السياسي الذي نريده, ففي 
الوقت الذي أثبتنا فيه قدرتنا على إدارة شؤوننا 
وإدارتنا وأن نموذجنا هو النموذج الذي يحتذى 
للتخلص  به في كل سوريا, ويكون خطوةً هامةً 
من األزمة السورية. خاصة في هذا الوقت الذي 
الدول  من  محاولة  كل  نصيب  هو  الفشل  كان 
الخارجية وأصدقاء سوريا ومن يسمون أنفسهم 
ونحن  السوري,  والنظام  السورية  بالمعارضة 
رأينا كيف أن كل الخطوات التي تم خطوها باءت 
بالفشل، واليوم في )جنيف 3 ( نرى أنهم يتفقون 
على خطواٍت ستكون مناقضةً آلمال وطموحات 
مجتمعاتنا في سوريا, ألنهم يجلسون على طاولة 
تقم  لم  السورية  فالثورة  السلطة,  لتقسيم  الحوار 
ألجل السلطة أو المحاورة على استالم دفة الحكم 
إنما لتغيير النظام الموجود وحماية حرية الشعب 
اليوم  نرى  لكننا  الديمقراطية,  وإحقاق  السوري 
في جنيف سوف يأخذون قرارات تاريخية وهذه 
في  التفكير  دون  فقط  السلطة  لتقاسم  القرارات 
في  المركزية  من  التخلص  أو  الشعب  مصير 

الحكم.
مكونات منطقتنا وصلت إلى تلك الثقة التي تقول 
فيها أننا بحاجٍة إلى هكذا نظام, لذلك اخترنا هذه 
الفترة الزمنية خاصةً وأن يتم إقصاؤنا كشعوٍب 
من  الواقع  أرض  على  نفسها  أثبتت  وكتجربٍة 
نظامنا  إعالن  حقنا  من  لذلك  جنيف,  محادثات 
ألعتى  بمحاربتها  نفسها  تجربتنا  أثبت  بعدما 
واستطاعت  العالم,  في  إرهابيٍة  قوةٍ  وأقوى 
اجتماعياً  شعوبها  تريده  الذي  الشكل  تؤمن  أن 
المشروع  هذا  عن  اإلعالن  فجاء  وسياسياً, 

الديمقراطي. وطبعاً لم يتم اإلعالن من قبِل مكوٍن 
المنطقة من كرٍد  إنما أعلنه كافة مكونات  واحٍد 

وعرٍب وسريان وآشور وتركمان وشيشان.
     

- عند اإلعالن عن المشروع التأسيسي إلعالن 
راق  المشروع  هذا  الديمقراطية  الفيدرالية 
البعض صامتين حياله,  األطراف, وظل  لبعض 
أنهُ  وأدعى  تخوفه  أبدى  اآلخر  البعض  أن  إال 
مشروٌع لتقسيم سوريا, فلماذا هذا الخوف من 
هذا النظام؟ وما هو رأيكم حول هذه االدعاءات؟

للفيدرالية  التأسيسي  مشروعنا  أعلنا  عندما 
قامت الكثير من األطراف بالرد على مشروعنا 
مشروٌع  وبأنهُ  انقسامية,  خطوةٌ  بأنهُ  الفيدرالي 
والطائفية  الفتنة  نشوب  إلى  وسيؤدي  كردي, 
خاصةً  الفعل  ردود  وإظهار  البالد  وتقسيم 

المعارضة والنظام.
من  ال  نتوقع  لم  بدورنا  فنحن  أخرى  جهٍة  من   
كونهُ  بنظامنا  القبول  النظام  من  وال  المعارضة 
الجهود  من  الكثير  بذل  ويتوجب  نضاٍل  مسألةُ 
إلقناع األطراف, فنحن ال ننظر إلى المعارضة 
ننظر  وال  السوري  الشعب  تمثل  أنها   على 
يملك  زال  ما  نظاٌم  أنه  على  البعثي  النظام  إلى 
مشروعيةً بين المجتمع, فصحيح أن هذا األخير 
يمتلك مشروعيةً كدولة لكنه ال يملكها كمجتمع، 
أما مشروعنا مشروًع ُصِدَر عن قراٍر  شعبي, 
والمكونات  السياسية  التنظيمات  فيه  واشتركت 
من  قبوالً  نتوقع  فلم  المشروع،  بهذا  قبلت  التي 
المعارضة التي ال تفكر بتغير هذا النظام المستبد 
األزمة  لحل  مشروعٍ  صاحبةَ  يوماً  تكن  ولم 
أيضاً  الخارجية  النظام والدول  السورية, ومعها 
لم يكونوا أصحاَب مشروعٍ لحل األزمة السورية.

كما أن بعض األطراف أبدت رأيها عن الفيدرالية 
األخرى  أنها خطوة مستعجلة, واألطراف  على 
في  المشروع  هذا  بإعالن  تفاجئنا  أننا  قالت:" 
يا ترى هو ألجل الضغط على  الوقت فهل  هذا 
ترى  يا  هل  البعض:"  وقال  جنيف"،  محادثات 
على  الحصول  ألجل  المطالب  سقف  لرفع  هو 
الكثير من  هناك  الثقافية". وكان  الحقوق  بعض 
الردود تجاه مشروعنا ونحن لم نتفاجأ بل نقول:" 
بحت, وهو  أن مشروعنا هو مشروٌع مجتمعٌي 
الموجودة  المكونات  ومطالب  رأي  إلى  يستند 
قامت  التي  وشمال سوريا,  آفا  روج  منطقة  في 
المشروع  هذا  بإعالن  بينها  فيما  مشترٍك  بشكٍل 
فاختلط  معاً  مناطقها  حمت  أنها  جانب  إلى 
والتركماني  بالسرياني  بالعربي  الكردي  الدم 
والشيشاني, وظهرت الكثير من االدعاءات بأنهُ 
لكننا نؤكد على وحدة الصف  انقسامي  مشروٌع 
وأساسيات  لبنى  مشروعنا  وتوحيد  السوري, 
المجتمع السوري, وهذه المكونات على استعداٍد 
في المشاركة لحل األزمة السورية بما فيه تعميم 
المشروع على عموم مناطق سوريا, ألنهم  هذا 
السورية  األزمة  حل  يكون  بأن  في  يتأملون 
ضمن الحل الفيدرالي, وستكون سوريا فيدرالية 
جميع  ليقوم  األنسب  الحل  هو  وهذا  ديمقراطية 
المكونات والشرائح بالتعبير عن أنفسهم وتمثيل 
المجتمع  يناقض خصوصيات  إرادتهم, وهذا ال 
السوري, بل وسيقوم بتقويتها وتغذيتها وسيكون 
ديمقراطيٍ  بدستوٍر  نقر  عندما  األمثل  الحل 
شكل  وتعيين  المكونات  جميع  بإرادة  يعترف 

نظامهم اإلداري والسياسي.
هذا  تفهم  يريدون  صامتين  ظلوا  البعض  أما 
الفكرة  يقترحون  كانوا  أنهم  ربما  أو  المشروع 
كانوا  وربما  السورية,  األزمة  لحل  ذاتها 
ينتظرون أن يبادروا هم باإلعالن وليس الكرد, 
لألحداث  جواباً  أو  بفجائي  ليس  مشروعنا  لكن 
التفكير فيه بتمعن منذ  تم  إنما مشروعاً  الجارية 
سنوات, وهذا المشروع ملٌك لجميع المجتمعات 

وليس للمجتمع الكردي فقط.

 6 الـ  تلي  التي  الخطوة  أو  المرحلة  ماهي   -
وماذا  المشروع؟  أعلنتم  باعتباركم  أشهر 
سيكون مصير اإلدارة الذاتية الديمقراطية عقب 

هذا اإلعالن؟
التأسيسي  المشروع  بإعالن  قمنا  نحن  طبعاً 
إلعالن الفيدرالية, والبعض فِهم أننا قمنا بإعالن 
اإلدارة  نظام  إزالة  وسيتم  الفيدرالي  النظام 
فهم  وكٌل  جديد  إداري  نظام  بناء  وسيتم  الذاتية, 
هذا اإلعالن حسب قناعاته ووعيه لذلك الخطوة 

التي قمنا بها.
بناء  مشروع  يعني  المشروع  بإعالن  قمنا  أننا   
الشكل  أشهر إلعطاء   6 وأمامنا  فيدرالي,  نظام 
الالزم لهذا النظام, أي بكتابتنا للعقد االجتماعي 
المكونات  جميع  إرادة  عن  سيتمخض  الذي 
سوريا  وشمال  آفا  روج  في  القاطنة  والشعوب 
سوف  طبعاً  الفيدرالية؛  هذه  معالم  ترسيم  سيتم 
تبقى اإلدارة الذاتية الديمقراطية لكل منطقة ألن 
وكل  مكون  كل  خصوصية  إلى  يستند  نظامنا 
كل  مجتمعية وخصوصية  وشريحة  وفئة  شعب 
بالمكون  خاصة  المناطق  بعض  فهنالك  منطقة, 
العربي ومنطقة أخرى خاصة بالمكون الكردي 
ومناطق أخرى خاص بالتركمان ومناطق خاصة 
بالسريان لذلك تعتمد على الديمقراطية المباشرة, 
ورأي كل المكونات في كتابة العقد االجتماعي, 
الخصوصية  هي  الذاتية  اإلدارة  وستكون 
األساسية في نظامنا الفيدرالي أي النظام اإلداري 
ألي منطقة سيكون على أساس توافقي اجتماعي 
لتلك المنطقة, وبدًء من الكومون إلى المجلس أي 
القاعدة إلى القمة ولن يكون هناك أيُّ نظاٍم  من 
فوقي, فإرادة الشعوب التي تعيش في المنطقة هي 
األساس ونحن نناقش في العقد االجتماعي كيفية 
اآلن  ومن  مناطقنا.   في  اإلداري  النظام  شكل 
إلى ستة أشهر سيتم االتفاق على عقٍد اجتماعيٍ 
وثقافات  وحريات  حقوق  على  يحافُظ  مشترٍك 
الذي  اإلداري  النظام  ويعين  المنطقة,  مكونات 
والبد  للمناطق,  اإلدارية  األمور  بتسيير  سنقوم 
من أن يكون هنالَك أموٌر مشتركةٌ لفيدرالية روج 
إداريةٌ  أموٌر  هناك  وتكون  سوريا  شمال   - آفا 

تخص المناطق وحدها دون سواها. 
 

في  بارزاً  دوراً  والشبيبة  المرأة  لعبت   -
الذاتية  واإلدارة  كردستان  آفايي  روج  ثورة 
الديمقراطية على وجه الخصوص, فكيف لهما 
أن يلعبا دورهما ضمن الفيدرالية الديمقراطية؟

في  الفعال  الدور  للمرأة  أن  آنفاً  ذكرنا  كما 
مع  متساويةً  وستكوُن  الديمقراطية,  الفيدرالية 
لها  وسيكون  والواجبات,  الحقوق  في  الرجل 
وسيتم  الحياة,  مجاالت  كل  في  والدور  المكانة 
ومتساويةً  أساسي  كشريٍك  المرأة  احترام وجود 
نظامنا  أن  حتى  حقوقها,  جميع  في  الرجل  مع 
وسيكون  المشتركة  الرئاسة  نظام  على  يقوم 
للشبيبة أيضاً الدور الفعال ولن يتم إهمالهم ألنهم 
من القوى الديناميكية لهذا المجتمع, وسيكون لهم 
المكانة اإلدارية بشكل خاص وتمثيل إرادتهم في 

جميع المجاالت اإلدارية في نظامنا الفيدرالي. 
وفي ختام الحوار قالت:

نحن ما زلنا نناقش كيفية صياغة العقد االجتماعي 
عليه  وتتفق  المكونات  جميع  عليه  تتوافق  كي 
المرأة والشبيبة والتنظيمات السياسية, لذلك فنحن 
نستقبل جميع اآلراء التي تأتينا إلعداد هذا العقد 
ونحن نقول لكل المكونات واألطراف السياسية 
والحقوقية إن كانوا يمتلكون رأياً مصوغاً لتقديمه 
إلى لجنة كتابة العقد االجتماعي ليكون موضوعاً 
لنقاشاتنا ونحن مستعدون الستقبال أي آراء بهذا 
الخصوص؛ هذا إلى جانب أننا في روج آفا حققنا 
أبواب  على  اآلن  ونحن  المكتسبات,  من  الكثير 
تحرير مناطق أخرى من رجس داعش اإلرهابي 
الوحدة  منا  يتطلب  وهذا  مناطقنا,  من  وطردهم 
الفكرية والوحدة العملياتية وأن نكون يداً واحدةً 
يد بعضنا  في مواجهة اإلرهاب, وأن نشد على 
في القيام بوضع الخطوات األساسية لهذا النظام 
لعموم  نظاماً  يكون  حتى  ودعمه  الديمقراطي 

سوريا والشرق األوسط.

  حوار: سيدار رمو

يوسف: الفيدرالية ضمانةُ إنشاِء بيئة ديمقراطية 
تتجاوز الضيق القومي

االتحاد  صحيفة  أجرته  الذي  اللقاء  في 
ميزوبوتاميا   أكاديمية   داخل  الديمقراطي 
مع إدارة  األكاديمية تم تسليط الضوء على 
هذه األكاديمية عن كثب منذ تأسيسها وحتى 

الوقت الراهن.
أكاديمية  في  إداري  شاكر  ريشان   
عن  تساؤالتنا  عن  أجاب  ميزوبوتاميا  
األكاديمية وعن التعريف باألكاديمية قال:" 
االجتماعية   للعلوم  ميزوبوتاميا  أكاديمية 
العلوم  إطار  في   ,2014/9/3 في  افتتحت 
بالمجتمع كالتاريخ  وعلم االجتماع  المتعلقة 
كانت  األكاديمية  افتتاح  )السيسولوجيا(, 
روج  في  مجتمعنا  كون  ضروريةً  حاجةً 
مراحله  خالل  عصيبٍة  بفترةٍ  مرَّ  قد  آفا 
على  للحضارة  مؤسٍس  كشعٍب  التاريخيه 
المستوى  على  وخاصة  المستويات  كافة 
الثقافي والفكري واالجتماعي,  حيث تعرض 
على  واإلقصاء  واإلنكار  اإلمحاء  لمحاولة 
مِر عقوٍد طويلة من الزمن من قبل السلطات 
الذاتية  اإلدارة  إعالن  وبعد  لذلك  الحاكمة, 
عدة  وتحرير  آفا,  روج  في  الديمقراطية 
االولويات  من  كان  آفا  روج  في  مناطق  

لما  واالجتماعي,  الفكري  بالجانب  االهتمام 
له من قيمٍة كبرى في أي مجتمعٍ يمر بحالٍة 
الفتية  الفئة  تنظيم  حيث  من  جذرية  انتقاليٍة 
أسس  على  مجتمع  وبناء  للمجتمع  المحركة 
من  الهدف  كذلك  صحيحة,   وعلمية  فكرية 
تأسيس االكاديمية البحث عن حقيقة التاريخ 
حاولت  والتي  الجذرية,  بتفاصيله  وتحليله  
تصنعها  أو  تشوهها  أو  تدفنها  أن  السلطة 

وتزيفها وفق ما يخدم وجودها وديمومتها.
قادر على  توجيه  لبناء كادر علمي   نسعى 
النواحي  كافة  في  مجتمعه  وقيادة  وإرشاد 
في  والبناء  الثورة  مرحلة  في  والمجاالت  
روج آفا خصوصاً وسوريا على وجه العموم.
التدريسية  والمناهج  االكاديمية  أقسام 

المتبعة في االكاديمية:
بفرعين  األكاديمية  بفتح  بدأنا  البداية  في   
هما: فرع التاريخ  وفرع علم االجتماع,  لما 

بين  من  المجتمع  في  كبرى  أهميٍة  من  لهم 
التضخم  وكون  االنسانية,  واآلداب  العلوم 
وتحويره  التاريخ  فهم  في  الحاصل  السلبي 
حسب مزاجيات سلطوية وتعقيدات األزمات 
ما  وخاصةً  األوسط,  الشرق  في  الحاصلة 
حصَل ويحصل على جغرافية كردستان من 
بث  خالل  من  الحضارة  طمس  محاوالت 
والمذهبية  القومية  والنعرات  الصراعات 
الحضارة  وحصر  والعرقية,  والطائفية 
اإلنسانية في بوتقة السلطة القائمة في الشرق 
األوسط, لذلك تم افتتاُح فرعٍ لدراسة  التاريخ 
إلى جانب فرعٍ  لدراسة علم االجتماع كان له 
األولوية واألهمية  كنواة لتأسيس االكاديمية, 
بشكٍل  الحديث   يمكن  التاريخ  فرع  ففي 
واألبحاث  الدراسة  مضمون  عن  مختصٍر 
المغالطات  تصحيح  إعادة  وهو  الفرع  لهذا 
التاريخية  والقضايا  التاريخ  بتدوين  المتعلقة 
والنظريات المتعلقة بالتاريخ اإلنساني, وذلك 
من خالل البحث المنهجي العلمي والتمحيص 
العديد  على  باالعتماد  التاريخية  الحقيقة  في 
المادية  الملموسة  والمصادر  المراجع  من 
الشعوب  بتاريخ  المتعلقة   مادية,  والغير 
المرحلة  إلى  الكون  نشأة  منذ  واألقوام 
فلسفٌي واجتماعي  فالتاريُخ مفهوٌم  الراهنة,  
لحركة البشرية على األرض, كذلك دراستنا 
للتاريخ ومناقشة النظريات التاريخية تندرج 
للتعايش  أفضل صيغة  البحث عن  إطار  في 
دون  حقيقيٍة  مجتمعاٍت  ضمن  البشري 
مجتمعٍ  أّيِ  لتاريخ  التزييف  أو  االنتقاص 
كنا  ما  بعكس  األرض,  هذه  على  شعٍب  أو 
نراه أو تعلمناه في جامعات ومعاهد األنظمة 
السلطوية الموجودة, والتي سبق وأن أشرنا 
وقد  المجال  هذا  في  وزيفها  أالعيبها  إلى 

واجهنا صعوباًت كثيرةً في البداية.  
بكل  المجتمعات  تاريخ  دراسة  إلى  نسعى 
جوانبها والقضايا االجتماعية, وليس التاريخ 
أو  واألنظمة  السلطة  قبل  من  الُمصَطنَع 
أعمال الرؤساء والملوك, كما يقوم به معظم 
التاريخ  حصر  حاولوا  الذين  السلطويين 
أو  ملٍك  أو  مملكٍة  بتاريخِ  أو  معيٍن  بحدٍث 
عن  التاريخ  فصل  بذلك  محاولين  سلطٍة, 
الحقيقي  الطبيعي  مساره  وتحريف  المجتمع 
حيث ال تاريخ بدون مجتمع وال مجتمع بدون 

تاريخ وحضارة.   
البرامج  وآلية  لألكاديمية  التنظيمي  الشكل 

والخطط الدراسية ومراحلها: 
 يتم اختيار الطالب وفق آليٍة علميٍة منهجية 
أسس   على  واالنتقاء  المستوى,  وحسب 
وثقافية   علمية  وسوية  أخالقية  ومعايير 
اختبارية  بمرحلة  الطالب  يمر  حيث  عالية, 

للقبول كطالب في األكاديمية. 
افتتاح األكاديمية تم العمل على مراحل  منذ 
دراسية عديدة: المرحلة األولى يبدأ بدراسة 
المواد التاريخية ومواد علم االجتماع  بشكٍل 
والنظريات  الكون  دراسة  يتم  حيث  موحد, 
الشرق  تاريخ  و  الكون  بنشأة  المتعلقة 

كافة األصعدة,  القديم  على  والعالم  األوسط 
والقضايا  دراسية  كمادة  كردستان  وتاريخ 
التاريخية في المجال االجتماعي والسياسي, 
االجتماع,  علم  لدراسة  األولية   والنظريات 
إلى  إضافةً   ,)jin logy  ( المرأة  وعلم 
االنكليزية  واللغة  كالحاسوب  أخرى  موادَ 
والكردية.          في المرحلة الثانية ينفصل 
دراسة التاريخ عن دراسة علم االجتماع, ففي 
قسم التاريخ يتم تدريس المواد التالية: تاريخ 
اإلنساني,  الفكر  وتاريخ  الديمقراطية,  القيم 
الثورية  والحركات  السلطوي  الفكر  وتاريخ 
المقاومة, إضافةً إلى الجزء الثاني من تاريخ 
الشرق األوسط, وتاريخ كردستان, و تاريخ 

الميثولوجيا واألديان. 
يتم  االجتماع   علم  بقسم  يتعلق  فيما  أما 
الحل,  وُسبل  االجتماعية  القضايا  دراسة  
  )  jin logy  ( الثاني  الجزء  المرأة  علم 
االجتماع  وعلم  السياسي,  االجتماع  وعلم 
الكالسيكي, وعلم االجتماع الحديث, وتاريخ 
ومادة  القديمة   الفلسفية  والنظريات  الفلسفة, 
اللغة االنكليزية )  إلى  المصطلحات, إضافةً 
2(, واللغة الكردية, ومادة الجغرافية, ومادة 

علم البيئة.  
   لغة التدريس األساسية اللغة الكردية إضافةً 

إلى اللغة العربية.  
المنهجية  البحث  حلقات  إلى  االهتمام  نولي 
العملية, ونحث على ذلك إضافةً إلى الجانب 
آلية  وفق  المتبع  التدريس  لنظام  النظري 

األكاديمية. 
النظام في داخل األكاديمية نظاٌم مغلُق السكن 
التأهيل  التعايش ونمط  في داخل األكاديمية, 
األكاديمية,  داخل  تطويره  يتم  والتدريب 
كما  المقاطعة,  كافة  من  األكاديمية  وطالب 

أننا نستقبل الطالب  من خارج روج آفا.
وتسجيل  استقبال  يتم  الراهن  الوقت  في   
مكتبة  األكاديمية  داخل  وفي  الثالثة.  الدورة 
تضم العديد من الكتب والمصادر  والمراجع, 
الضخمة  االلكترونية  المكتبة  إلى  إضافةً 
لدينا, كذلك نقوم برحالت علمية وبحثية إلى 
نستطيع  التي  والتاريخية   األثرية  األماكن 
لدينا  االمتحانات  ونظام  إليها,  الوصول 
الجامعات  في  الُمعتادة  األنظمة  عن  يختلف 
حيث يتم تقديم مشروع التخرج كبحٍث شامٍل 
بحٍث معيٍن يختاره الطالب,  وكامٍل لموضعِ 
لجنة  قبل  من  الطالب  فيه  يُمتََحُن  والذي 
نهاية  األكاديمية  في  الخاصة  االمتحانات 

العام الدراسي.
روج  داخل  في  األكاديمية  لعالقات  بالنسبة 

آفا وسوريا والخارج  
والمثقفين  والمفكرين  الُكتّاب  من  العديد    
األكاديمية,  تزور  الفكرية  والمؤسسات 
وآخرين  خدماتهم,  قدموا  منهم  والبعض 
تفاعلية  المحاضرات كحالة  وقدموا  شاركوا 

مع األكاديمية.
أبواب األكاديمية مفتوحة أمام كل مفكٍر وعالٍم 
وباحٍث يعمل من أجل إيصال هدٍف إنسانيٍ 
وعلمي فيِه خدمةٌ لمجتمعنا ولإلنسانية جمعاء, 
افتتاح  فمنذ  الخارجي  المستوى  على  أما 
األكادميين,  من  العديد  أستقبلنا  األكاديمية  
مختلف  من  والوفود  والصحفيين,  والبعثات 
على  األوربية,  واألكاديميات  الجامعات 
يان   " الهولندي  البروفسور  المثال  سبيل 
المجال  في  محاضرتين  ألقى  والذي  بست" 
التاريخي كما أهدى مكتبتهُ  األثري والبحث 
الشخصية لألكاديمية, كذلك الدكتور" يودي" 

إلى  إضافةً  الهولندية,  التربية  هيئة  من 
واألكاديمية  الفكرية,  الشخصيات  من  العديد 
دول  ومن  تركيا  ومن  واأللمانية,  الفرنسية, 
أخرى, حيث نعمل ونسعى لتوثيق العالقات 
األكاديمية  والشخصيات  الجهات  كل  مع 
وأوروبا,  األوسط  الشرق  في  والثقافية 
الجامعات  جميع  ومع  االمريكية,  والقارة 
التي  العالمية  الفكرية  الدراسات  ومراكز 
 تعني بالعلوم اإلنسانية االجتماعية والفكرية.

  ما هي الصعوبات التي واجهتكم؟
البداية  كانت  التي واجهتنا في   الصعوبات 
تتعلق بصعوبة التعلم والبحث باللغة الكردية 
بعض  إلى  إضافةً  الطلبة,  بعض  قبل  من 
بشكل  نعمل  ولكن  اللوجستية,  الصعوبات 
مكثف لتالفي كل الصعوبات والعوائق بشكٍل 

ممنهجٍ وعلمي. 
 سوركول عبد السالم اإلدارية في أكاديمية 

ميزوبوتاميا
منذ  األكاديمية  هذه  إلى  انضممت  كفتاة  أنا   
أكاديمية  كأول  والفكر  العلم  التأسيس ألتلقى 
في روج آفا تُعنى بالعلوم اإلنسانية والفكرية 
أنا  واآلن  المرأة,  وتاريخ  الكردي  والتاريخ 
الراهن  الوقت  في  اإلدارة,  أفراد  أحد  من 
نموذجية  أكاديمية  ميزوبوتاميا  أكاديمية 
التاريخي,  البحث  مجال  في  نشطة  تفاعلية 
جداً  كبيٌر  فيها  المرأة  ودور  واالجتماعي, 
يدرسون  الذين  الطالب  نصف  من  اكثر 
مواد  وهنالك  المرأة,  من  هم  األكاديمية  في 
دراسية تعنى بدراسة تاريخ ودور المرأة في 
المجتمع عبر كل المراحل التاريخية  كمادة 

 ) jin logya (
ومادة)cnsyet barezi(, إضافةً إلى المواد 
األخرى, العالقة بين الجنسين في األكاديمية 
أسس  على  مبنية  اخالقيةٌ  اجتماعيةٌ  عالقةٌ 
على  وقائٌم  الطرفين,  بين  المتبادل  االحترام 
المنافسة الفكرية االيجابية, والعمل التشاركي 
وخارجها,  األكاديمية  داخل  والتعاوني 
اخالقية  أكاديمية  بناء شخصية  على  ونعمل 
الديمقراطية,  والثقافة  الحر  بالفكر  مشبعة 
يساهم  مجتمعه,  داخل  في  العمل  على  قادر 
في بناء مجتمع ديمقراطي يسود فيه العدالة 
والمساواة, حياة الطالب في االكاديمية مليٌء 
الصباح  منذ  الدراسة  ويستمر  بالنشاطات 

وحتى نهاية اليوم. 
فرع  افتتاح  عن  أعلنا  الراهنة  المرحلة  في 
وهو  الديمقراطية,  السياسة  فرع  وهو  جديد 
قسٌم من العلوم السياسية, والمدة الدراسية لهذا 
الفرع سنة ونصف, مقسٌم على أربعة مراحل 
الراهن, و يتم من خاللها دراسة  الوقت  في 
تاريخ  و  اإلنسانية  السياسية  العالقة  أسس 
المغالطة في السياسة من الناحية العلمية من 
حيث األسلوب والمنهج, والقضايا واألزمات 
السياسية عبر المراحل التاريخية, إضافةً إلى 
والعصرانية  الديمقراطي,   السياسي  الفكر 
الناتجة  األزمات  إلى  إضافةً  الديمقراطية, 
عن السياسات الخاطئة وسبل الحل السياسي 

الديمقراطي.
كبيٌر  إقباٌل  وهناك  الفرع,  لهذا  التسجيل  بدأ 
من الطالب  لدراسة هذا الفرع.  يمر الطالب 
قبل القبول بإمتحان سبر للمعلومات الفكرية 
إضافةً  وعملي,  نظري  بشكل  والثقافية 
سنة,    18 عن  يقل  ال  بما  العمر  تحديد  إلى 
وأسلوب  الطالب  حياة  اختبار  إلى  باإلضافة 
فيها  يقيم  يوماً  عشرة  خمسة  خالل  تعامله 

داخل االكاديمية  قبل البدء بدراسة الفرع.

 أكاديمية ميزوبوتاميا للعلوم االجتماعية ودورها في
البناء الفكري واالجتماعي

هدفنا استيعاب كل طالب أو باحث 
في روج آفا وسوريا, يعمل من أجل 
الحقيقة في إطار الفكر الحر والبحث 
المنهجي العلمي والفلسفي, وفتح 
المجال بكافة الوسائل المتاحة أمام 
طاقاتهم للوصول بالمجتمع إلى بر 
األمان والعيش المشترك لشعوب 

الشرق األوسط, الذي يعيش حالياً في 
وطأة الصراعات الوجودية والمادية 

والروحية.

 الشهيد دلكش مثاٌل اإلخالص في مسيرة
النضال

الشهداُء مشاعُل النور الذين يُنهل منهم الحرية وهم نِبراٌس يضيء 
سماء الوطن، ودلكش أحد هذه المشاعل, ولد في 1984/3/1 
بحي قدوربك التابع لمدينة قامشلو ترعرع وكبر بين أحضان 
عائلٍة وطنيٍة بامتياز, عملت على مدى سنواٍت عديدةٍ لخدمة 

الشعب الكردي والقضية الكردية.
درس دلكش االبتدائية في مدرسة حافظ إبراهيم وأكمل اإلعدادية 
في مدرسة الطالئع والثانوية في مدرسة تشرين, ودرس بجٍد 
اللغة  قسم  اآلداب  كلية  الجامعة )جامعة دمشق  ونشاٍط حتى 
الفرنسية( ومنذ ِصغره عشَق الموسيقى وصنع أوَل آلة موسيقية 
له من أسالك الفرامل وقطعة خشب وصاج أتى به من محيط 
قريته، وقلد كبار الفنانين الكرد, أحب العزف على اآللة الموسيقية 
الخاصة بالفلكلور الكردي "الطنبور" وتعلق بطنبوره مما أكسبه 
رهافة اإلحساس ورقة المشاعر وتجلى ذلك في حبه لألزهار 

والطيور والطبيعة الخالبة. 
تخرج من الجامعة بعام 2011 وعمل كمدرٍس للغة الفرنسية 
في مدرسة ديرنا آغاى التابعة لمنطقة آليان, ومع انطالقة ثورة 
الشبان  أوائل  الثورة وكان من  آفا انخرط في صفوف  روج 
الذين تظاهروا ضد الظلم واالستبداد في مدينة قامشلو, ولكن 
مع األسف قام أحد أصدقائه ذو نفس ضعيفة باإلبالغ عنه ليتم 
بعدها إلقاء القبض عليه وزجه في سجن النظام البعثي, فقضى 
يتوانى عن عمله  لم  ذلك  لكنه رغم  السجن,  في  زمنيةً  فترةً 

وأصبح يعمل خفية في قامشلو بتنظيم المظاهرات.
كان لـ دلكش اهتماماٌت واسعةٌ باللغة الكردية, تعمق باألدب 
تأسيس  كونفراسات  في  المشاركين  أوائل  من  فكان  الكردي 
مؤسسة اللغة الكردية ومؤسسة الفكر في روج آفا فدّرسها للصغير 
واالجتماعات  الفكرية  المحاضرات  مئات  أعطى  والكبير, 
السياسية والتنظيمية ألهل منطقته دون كلٍل أو ملل حتى أصبح 

عضواً في لجنة التدريب بمؤسسة نوري ديرسمي.
كما اهتم بالتدريب في المركز الثقافي بتربسبيه بعد أن حضر 
ما  كل  فقدم  آفا،  روج  في  والفن  للثقافة  األول  الكونفرانس 
يملكه ألطفال مدينته وشبابها، وغنى للثورة في جبهات القتال 
ومسارح النوروز ومختلف احتفاالت الوطن في كل من قنديل 

ومخمور ومدن روج آفا. 
ألمه  الفنان والكاتب يعيش مع  أن  يبعث برسالة مفادها  كان 
ومصادر إحساسه وآهاته، فكان بعدَ كّلِ دورةٍ تدريبيٍة ينهيها 
سواء في القرى أو مركز المدينة، يحمل آلته الموسيقية ويغني 
للمتدربين ليحتفلوا بالثورة، كان دلكش يحمل طنبوره إلى جانب 
سالحه فكان مقاتالً شجاعاً ال يتوانى عن الدفاع عن أرضه, 
وعندما هاجمت جبهة النصرة مدينة سري كانيه قرر الذهاب 
إليها ليحارب إلى جانب رفاقه, وبعد تحريرها التحق بحمالت 
التحرير كل من تل حميس وجزعة من مرتزقة داعش, ولم يقف 
عمله إلى هذا الحد بل كان يشارك االسايش في عملهم, ويقف 
على الحواجز مما يدل على الروح الوطنية الثورية المتالزمة 
والمستعدة في جميع األوقات, لذلك له بصمة واضحة في بناء 
الكومينات بالقرى التابعة لمنطقة اآلليان استناداً على شعاره 

"اإلخالص في العمل".
في بيته الطيني  نادرةً  الثورة  حياةً خاصةً  عاَش دلكش منذُ 
بقريته )توكل( المكون من غرفٍة واحدة، وبستاٍن زرعهُ بيده، 
لم يملك في الغرفة سوى كتٍب أدبيٍة وأقالم وآالته الموسيقية 
لرفاق دربه في  ينام عليه، كان بيته مالذاً  وسالحه وسريراً 
ناريٍة كانت وسيلته  إلى دراجٍة  الثورة وللفن والعلم، إضافةً 
الوحيدة التي يتجول بها بين القرى والمدن ويُسيُِّر بها واجبه 
الثوري الوطني سواء أكان تدريساً أو تدريباً أو فكراً أو اجتماعاً 

تنظيمياً عن اإلدارة الذاتية.
قبل استشهاده بأسبوع كتب دلكش على صفحته في موقع التواصل 
االجتماعي فسبوك )ليس لدينا ما نخسره كل ما هناك روح داخل 
جسد لم يذق طعم الحرية بعد فلنضحي به، من أجل كردستان(, 
له  إلى منزله مع رفيٍق  أثناء عودته  وبتاريخ 2015/8/30 
على دراجته النارية رحل دلكش عن هذا العالم بسبب حادث 
أليم وترك كل ما لديه لشعبه ليكملوا مسيرته من بعده، ووري 
جثمان الشهيد إلى مقبرة الشهيد دلشير بتربه سبيه على وقع 
أغانيه الثورية ليكون رمزاً من رموز الثورة في روج آفايي 

كردستان بفنه ونضاله وفكره وعمله الطليعي.
وثيقة الشهادة:

االسم الحقيقي: دلكش حسن 
اسم األم: تنزيال

اسم األب: عبد القادر
محل وتاريخ الوالدة:1984/3/1

تاريخ االنضمام: 2012 
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بصراحة

سيهانوك ديبوصالح الدين مسلم

كلٌّ  عليها  اتفَّقْت  التي  المركزيّة  بين  ِه  أشدِّ على  الِصراُع  باَت 
حوَل  االتّفاق  وكان  جنيف،  خيمة  في  والمعارضة  النظام  من 
الحلول  هي  فما  آخر،  حّلٍ  أيَّ  يطرحوا  ولم  الفيدراليّة  رفض 
الشمال  وبين  المعارضة  بين  التوافق  عدم  وفق  المطروحة 
الحل؟ لطالما  لماذا كلُّ هذا االبتعاد عن  آفا؟  السورّي - روج 
َل عبور  لجأت الدول إلى خلق فيدراليات لمآرب اقتصادية لتسّهِ
التّجار وبضائعهم، فلماذا ال يكون ذاك االتّحادُ بين المجتمعات 
التي القت الويالت بين النظام المتشبِِّث برأيه وبين المعارضة 
المتشبِّثِة برأيها؟ ومازال الخالف على األشخاص وليس نوعية 
النظام القائم، فما هو الحلُّ المطروُح في سياقات هذه الدولتيّة 
عليها  وتعض  عليها  الحفاظ  المعارضة  تريد  التي  المركزية 
بأسنانها؟ ال تريد أن تبرح فكرة الدولة المركز، ولطالما كانت 
المشكلة في المركز الصارم وليس في الشخص القائم على هذا 

المركز.
إذا كان الحلُّ هو الدولة القومية أو الدولة األمة وهي المنطقة 
الجغرافية التي تتميز بأنّها تستمد شرعيتها السياسية من تمثيلها 
وأثني  ثقافٌي  كياٌن  وهو  سيادة,  وذات  مستقلةً  قوميةً  أو  ةً  أمَّ
وتماثل وتطابق الشعب مع الكيان السياسي، إذاً فكم دولةً قوميّةً 
فعليكم  قوميٍّة  دولٍة  دعاة  كنتم  إن  سوريا؟  في  تُنشأ  أن  يجب 
الدولة  هذه  إنشاء  وتُعادُ  الضعيف  القويَّ  ليَْفنيَّ  أخرى  بحرٍب 
واليابس,  األخضر  وأحرقت  وتشرذمت  تفتّتت  التي  القوميّة 
وحال الملف السورّي المتدهور بات جلياً للعيان وإن كان الحلُّ 
يكمن في تعزيز هذه الدولة والدولة السورية في حالة ضعٍف 
فما لها حلٌّ سوى االستنجاد بالدول الغريبة عن الملف السوري, 
لتزيد من لهيب هذه الحرب ولتنشأ االقتتال الطائفي والعرقي 

واالثني، ولتنشب حرباً جديدةً أشدُّ وطأةً من سابقتها.
خياٍل  في  تعيَش  أن  فالبدَّ  المتّحدة  األمم  ميثاق  تقرأ  أنََّك  لو 
أين  لكن  العالية،  األخالق  هذه  سماِء  في  عالياً  وتحلَّق  وتجنَح 
نداء األمم المتّحدة الذي قال:" علينا أن ننقذ األجيال المقبلة من 
ويالت الحرب التي من خالِل جيٍل واحٍد جلبت على اإلنسانية 
العالميتين  الحربين  في  الوصف  عنها  يعجز  أحزاناً  مرتين 
األولى والثانيّة، وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق األساسية 
واألمم  والنساء  للرجال  وبما  وقدرِه,  الفرد  وبكرامة  لإلنسان 
كبيرةً كانت أو صغيرة من حقوٍق متساوية، وأن نبيّن األحوال 
التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام االلتزامات الناشئة 
عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، وأن ندفع 
بالرقي االجتماعي قُدُماً، وأن نرفع مستوى الحياة في جٍو من 
الحرية أفسح"، فهذه هي ديباجة وشعار األمم المتّحدة، فأين هذا 
الشعار مّما يجري األن على الساحة الشرق أوسطية في سوريا 
والعراق وتركيا؟  أين مبدأ التسامح شعار القانون الدولي؟ أين 
شعار العيش معاً في سالٍم وحسِن جوار؟ والمحافظة على السلم 
واألمن الدولي، والتعّهد برسم الخطط الالزمة في عدم استخدام 
األداة  واستخدام  المشتركة،  المصلحة  غير  في  المسلحة  القوة 
للشعوب  واالجتماعية  االقتصادية  الشؤون  ترقية  في  الدولية 
تضيق  عندما  المتّحدة  األمم  إلى  يلجؤون  كانوا  فإن  جميعها، 
بهم الُسبُل، فكذلك نستطيع اللجوء أيضاً في البنود السابقة، وبند 
حّق تقرير المصير، حيث كان مبدأ حق تقرير المصير أساس 
اتفاقية )فرساي( التي ُوقَِّع عليها بعد الحرب العالمية األولى، 
وافق  إذا  الفيدرالية  يتبنّى  الدولي  القانون  إّن  يقولون:"  لكنّهم 
المجتمع السوري عاّمةً، وعلى الدولة أن توافق على الفيدرالية.
لم يكن هناَك وعاٌء يستطيع أن يحتوي الالمركزية مثل الفيدرالية، 
فيها  مناطَق  إلى  المنطقة  حّولت  التي  المقيتة  المركزية  هذه 
النخبة  احتكرتها  التي  المركزيّة  فيها هجرة،  ومناطَق  انتعاٌش 
التهمة  وكانت  الدور،  استبدال  االخوان  يريد  واآلن  البعثيّة، 
تهدف  إلى جمعية سرية  "االنتساب  بند:  تحت  للكرد  الجاهزة 
دولة  إلى  وضّمها  السورية،  األراضي  من  جزٍء  اقتطاع  إلى 
أجنبية ومحاولة اإلساءة للعالقات مع دولة صديقة." لكن بعد 
أن تستولي هذه المعارضة السورية بشكلها الحالي على السلطة 
في سوريا وتسيطر وتُبقي على المركزية، فإنّها وال بدَّ وأنّها 
بالفيدرالية والتكلم  للبند السابق: " الحلم  أخرى  ستضيف مادّةً 

بلغة أجنبية وعدم تبني العروبة وترك الصالة والكفر..."
لقد اجتمعت سبع قوميات وثالثة أديان اتّفقت على الفيدرالية، 
فتصّوروا لو تقاتلت هذه الطوائف كما يريد النظام وكما تريد 
القومية،  الدولة  ذهنية  تريده  الذي  الحلُّ  هو  إذاً  المعارضة، 
ذهنية حق األغلبية لتحكم األكثرية ضمن مركٍز واحد، هاتوا لنا 
حاّلً وضعه ديمستورا )حكومة انتقاليّة تمتلك كافّة الصالحيات( 

وانتهت المشكلة برأيه. 
لماذا كلُّ هذِه الفيدراليات بين الدول؟ ولماذا يكون تحريم هذا 
والمجلس  اليونسكو  آفا؟  روج  السوري  الشمال  في  المشروع 
منظمة  األوروبي،  االتحاد  الدولية،  العمل  منظمة  األوروبي، 
األمن والتعاون في أوروبا، ومنظمة الدول األمريكية، برنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة التجارة العالمية، صندوق النقد 
الدولي، البنك الدولي، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية...

المجتمع السياسي األخالقي هو المجتمع الذي ال تستطيُع النخبةُ 
الممتلكةُ للعلِم والمال أن تلعب بمقدراته عبر طاولة مفاوضات 
تقتات على دماء شعوبها، وهو المجتمع الذي ال يعرُف القانوُن 
مساراً لضبطه عبر تعقيداته القولبية البروتكسية الصلبة التي ال 

تتناسب مع أخالق المجتمع المرنة.

الصراع بين 
المركزيّة 

والالمركزيّة في 
سوريا

تركيا الحقد والغل الدفينين اتجاه الكرد

ليلى صاروخان 
في الوقت الذي كان الشعب الكردي يعيش 
لشتى  يتعرض  كان  إذ  مراحله،  أضعف 
أنواع الظلم واالستبداد واالضطهاد، ويطبق 
فكان  واإلمحاء،  اإلقصاء  سياسة  عليه 
الكردي كالرجل المريض كالرجل المهزول 
المنبوذ المحروم من أبسط حقوقه السياسية 
لم  األمر  لكن  االجتماعية،  وحتى  والثقافية 
يكن في الحسبان لدى المستغلين والمستبدين 
ستنجب  الكردية  األمة  بأن  والمغتصبين 
القائد  الحياة،  قائداً، ستنجب مجداً، ستنجب 
عبدهللا أوجالن هذا القائد الذي قلب األمور 
رأساً على عقب إذ تعرف الشعب من خالل 
األساسية  الركيزة  وهي  اإلرادة  على  فكره 
في صمود الشعب ضد القوى الظالمة, وفيه 
تطورت ثقافة المقاومة ومن المقاومة ُصنِعَْت 
كردستان  جبال  في  أبنائنا  فمقاومة  الحياة, 
الجغرافية  ذات  المناطق  تلك  من  جعلت 
تُعلم  ومدرسةً  دربنا,  تنير  منارةً  الصعبة 
القيم الوطنية واإلنسانية في الوقت الذي لم 
يكن هناك أحد يعترف بوجود هذا الشعب, 
وأصبحت الدول المهيمنة الجبارة التي تبني 
سلطتها على حساب حرية الشعوب تحسب 

لهم ألف حساب. 
تركيا  رأسها  وعلى  الدول  هذه  أخذت  و 
من  الفكر  هذا  ضد  المؤامرات  بحياكة 
الدول  لعبت  كما  الخاصة,  الحرب  خالل 
ضد  المؤامرة  تلك  في  دوراً  المستعمرة 

أفكار  على  بالقضاء  منهم  رغبةً  القائد, 
شخصه,  خالل  من  والديمقراطية  الحرية 
في  استطاعوا  وما  ينجحوا  لم  ولكنهم 
الوصول إلى غاياتهم وأهدافهم, فهناك رابٌط 
روحانٌي بين القائد والشعب رغم المسافات 
في عقول  يعيش  القائد  بينهم, ألن  الشاسعة 
وقلوب شعبه ولن تستطيع أيةُ قوةٍ في العالم 
أن تفرق بين الروح والجسد, فالتزام الشعب 
تتغير  العالم  القائد جعلت نظرة  بنهج وفكر 
اتجاههم وخصوصاً بعد المقاومة التاريخية 
كسروا  إذ  كوباني,  في  شعبنا  أبداها  التي 
إلى  توصلت  التي  العظمى  الدول  جبروت 
حقيقة ال يمكن اإلغفال عنها بأن قواتنا هي 
الوحيدة التي تمتلك العزم والقوة في محاربة 

اإلرهاب. 
قوةً  نشكل  الفكر  هذا  بفضل  اليوم  نحن  ها 
سياسيةً وعسكريةً ال يستهان بها تليُق بقائٍد 
التاريخ  مراحل  عبر  ناضَل  وبشعٍب  عظيٍم 

ببسالة. 
لبعض  الذهبية  العصور  عن  نسمع  كنا 
الشعوب ولكن سرعان ما تحول هذا العصر 
اليوم  ونحن  والسقوط,  االنهيار  إلى عصر 
هذا  بأن  وواثقون  الذهبي  عصرنا  نعيش 
الذهب سيزداد لمعاناً وبريقاً ألن فلسفة القائد 
كالبحر واسعةٌ وغنيةٌ تخدم البشرية جمعاء 
الذي  الديمقراطية  األمة  من خالل مشروع 

سيؤمن الحق لجميع الشعوب. 
        

العصر الذهبي
عبدالرحمن حسين

عامها  تدخل  سوريا  في  األهلية  الحرب 
السادس دون أن يكوَن في األفِق أيُّ أمٍل 
لحل  سراٍب  شكل  على  كان  وإن  حتى 
السنوات  هذه  خالل  السورية,  األزمة 
ملعٍب  إلى  السورية  األرض  تحولت 
تُمارُس فيها السياسة بأقبح أشكالها وأبشع 
أنماطها, ولعل ما يسمى بالربيع العربي قد 
تحول إلى خريٍف ثقيل الظل مليٍء بالغبار 
واألتربة والقذائف والصواريخ التي تسقط 
على أراضي سوريا بروحٍ نازيٍة وتطرٍف 
على  نسمُع  اليوم  لذلك  أعمى,  إسالمي 
أبداً,  بها  نسمع  لم  لغاًت  سوريا  أراضي 
وشعوباً لم نتوقع رويتهم مثل القندهاريين 
التي  الوحيدة  القاعدة  والشيشانيين, إال أن 
أصبحت يوماً بعد يوم واضحةً المعالم هي 
أن سوريا ماضيةٌ نحَو المزيِد من التطرف 
والخراب, كون المعارضة ال تملُك الحل 
وإقليمية  دولية  بأجنداٍت  مرتبطةٌ  فهي 
يسمى  ما  ضمنها  ومن  المعارضة  هذه 
 ENKS الـ  الكردي  الوطني  بالمجلس 
تلفزيونيٍة  قناةٍ  كوظيفِة  وظيفتهم  أصبحت 
يعرضون مأسي الشعب السوري دون أن 
يكون لها أيُّ حٍل أو خارطةَ طريٍق تسير 

عليها للوصول إلى هدفها.
والمؤتمرات  المحاوالت  كل  رغم 
بالفشل  باءت  التي  والجنيفية  االسطنبولية 

إال أن المعارضة لم تحقق أيَّ شيء فهذِه 
بعيدةٌ كل البعد عن معاناة الشعب السوري 
فكيف لها أن تُطاِلَب بحقوقه وتُدِرَك ماهية 

مطالبه.
بعقليته  االستبدادي  النظام  جانبه  ومن 
الشوفينية في محاربٍة دائمٍة ألي مشروعٍ 
من شأنه أن يحقق إرادة شعوب المنطقة، 
أطروحٍة  أو  مشروعٍ  أي  طرح  وعند 
والنظام  المعارضة  أن  نرى  ديمقراطيٍة 
كافة  ومن  المشروع  هذا  يحاربون  معاً 
الجهات وبكل الوسائل اإلعالمية الخاصة 
اإلدارة  عن  اإلعالن  تم  عندما  لذلك  بهم, 
شوفينية,  عقليٍة  من  محاربتها  تم  الذاتية 
المعارك  وبعد  الحاصل  التقدم  ورغم 
والمرأة  الشعب  حماية  لوحدات  البطولية 
وقوات سوريا الديمقراطية ووصول ثورة 
روج آفا إلى المستوى العالمي وإحرازها 
السياسية  النواحي  كافة  من  التقدم 
جاء  وأخيراً  واالجتماعية؛  واالقتصادية 
آفا وشمال سوريا  الفدرالية روج  بإعالن 

لتحقيق العدالة والمساواة.
جديد,  اجتماعيٍ  عقٍد  ميثاِق  تحقيق  إلى 
أبناء  لكافة  الديمقراطية  األمة  وتحقيق 
دائماً  سيكون  لذلك  وسوريا,  آفا  روج 
سوريا  نحو  حرة  آفا  روج  من  شعارنا 
ديمقراطية تعددية برلمانية فدرالية اتحادية 

ال مركزية.

اتفاق النظام والمعارضة في سوريا

حسين شاويش 
قلما شهد التاريخ ثورة تم محاربتها ومناهضتها من 
قبل القوى الدولتية التسلطية والالديمقراطية بهذه 
الشكل مثل ثورة روجافا. منذ اليوم االول تكالبت 
كل القوى المعادية للديمقراطية اقليميا وعالميا ضد 
هذه الثورة المتواضعة جغرافيا وديمغرافيا. علينا 
أن نبحث عن اسباب هذا العداء السافر لروجافا 
في حقيقة الثورة نفسها وجوهر وديالكتيك ”حركة 
على  تأثيرها  حيث  من  الجزء  هذا  في  الثورة“ 
وخصوصا  االوسط  والشرق  كردستان  عموم 
تركيا وإيران وسورية والعراق. على الرغم من 
التواضع الجغرافي والديمغرافي، إال ان روجافا 
هزت العالم والمنطقة بمقاومتها المؤثرة في سريه 
كانيه وكوباني وتل تمر وتل حميس وتل براكحسين
جندو  وقسطل  والحسكة  كوجر  وتل  ورميالن 

وشيخ مقصود.
بقيادة  الديمقراطية  الثورية  الحركة  اعتمدت 
الديمقراطي“  المجتمع  ”حركة   TEV-DEM
منذ اليوم االول على االستراتيجية المستندة الى 
بناء المجتمع الديمقراطي الحر وعدم الدخول في 
الصراع المذهبي والطائفي واالقليمي على السلطة 
في سورية. كشفت الحركة النقاب عن المؤامرات 
والشعوب  المجتمعات  انتفاضة  ضد  المحاكة 
السورية والمتخفية تحت ستار الشعارات الدينية 
والمذهبية وأحيانا أخرى قوموية وسلطوية بعيدة كل 
البعد عن تمثيل روح االنتفاضة التي بدأت من اجل 
الحرية والديمقراطية. حتى شعار ”اسقاط السلطة“ 
لم يكن متجذرا بحيث يهدف الى تغيير في النظام 
السياسي البعثي والوصول إلى نظام ديمقراطي-
او  تغيير االشخاص  اقتصرت على  تعددي، بل 
الوجوه او االنتماء الطائفي كما حصل في مصر 
واليمن. القوى التي ركبت تيار االنتفاضة نجحت 
بدعم من القوى االقليمية )قطر، تركيا، السعودية( 
وتحويلها  االنتفاضة  منجزات  سرقة  عملية  في 
ضد  وفاشية  ووحشية  دموية  مضادة  ثورة  الى 
الشعوب السورية والقوى الديمقراطية الحقيقية. 
من  المرتزقة  عصابات  واتحدت  تجمعت  حيث 
كل بقاع االرض بدعم مباشر وغير مباشر ماديا 
ومعنويا من القوى االقليمية والعالمية المهيمنة تحت 
يافطة الجيش الحر أوال، وداعش وجبهة النصرة 
وإلخ. ثانيا لتحريف االنتفاضة وتحويلها الى ثورة 
مضادة لصالح اجندات الدول القوموية مثل تركيا 
وقطر وغيرها. اما النظام فقد تحول الى دمية بيد 
إيران وروسيا والراسمال الشرقي عموما وصب 
لصالح  االرضية  تهيئة  بغية  النار  على  البنزين 
هذه العصابات بهدف تصفية االنتفاضة وتحويل 
الصراع الى حرب اهلية فيما بين أنصار النظام 
وأنصار المرتزقة. اما البنى السياسية التي اتحدت 
تحت اسم المعارضة من المجلس الوطني السوري 
واالئتالف الوطني السوري وصوال الى المجلس 
الوطني الكردي، فقد لعبت دورا سلبيا في تصفية 
الناحية  من  المضادة  الثورة  وتغذية  االنتفاضة 
المادية واالعالمية والدبلوماسية بعد أن سيطرت 
االستخبارات التركية والقطرية والسعودية على 
هذه البنى السياسية الهشة والمعادية للديمقراطية 
واالنتفاضة والمنسجمة مع النظام من حيث الجوهر 

والفكر والذهنية والممارسة.
في البداية ال يمكن ان نسمي عمال ما بانه فعل 
فيه  والتبدل والتحول  التغيير  ثوري دون وجود 
للثورة  الكالسيكي  المفهوم  ولكن  االفضل.  نحو 
المتضمن في االستيالء على السلطة وخلق سلطة 
وحركات  المشيدة  االشتراكية  مع  افلست  بديلة، 
الثورة في  لذلك تمكنت حركة  الوطني.  التحرر 
روجافا من تجاوز هذا المفهوم وتبني الثورة على 
قاعدة بناء مجتمع ديمقراطي في إطار فلسفة االمة 
الديمقراطية بدال من االمة القوموية الدولتية او 
السلطوية وتجسيد هذه الفلسفة في الممارسة العملية 
المتمثلة في االدارة الذاتية الديمقراطية، ال هدم دولة 
وال بناء دولة جديدة بل بناء مجتمع يدير نفسه بنفسه 
وبطاقته الذاتية واتخاذ آلية الدفاع الذاتي المشروع 
اساسا للدفاع عن مكتسبات المجتمع الثورية. إذن، 
السلطة  الثورة من دائرة الصراع على  خرجت 
السياق  هذا  وفي  النموذج.  هذا  في  مرة  وألول 
اتخذت االرستقراطية الكردية ونخبتها السياسية 
المفلسة موقفا عدائيا من الثورة وانحازت الى جانب 
القوى األصولية الدينية والقوموية المعادية للهوية 
الكردية في حقيقتها منذ البداية مثل النظام البعثي 
السياسي  بالمال  المؤامرات  حبك  تم  هنا  تماما. 
المستسلمة  االرستقراطية  هذه  رموز  وتحولت 
للنظام منذ مشروع التعريب، الى ابواق الدعاية 
واستنبول  هولير  من  واتخذت  المضادة  للثورة 
مركزا لها وفعلت المستحيل من اجل تصفية وجود 

المجتمع وآمال الحريةّ.
ثورة روج افا هي ثورة الوجود والحرية وليست 
ثورة االستيالء على السلطة، والصراع من اجل 
للهوية  االجتماعي  الوجود  انهاء  خطر  ابعاد 
التاريخية من جهة والوصول الى مجتمع حر من 
جهة ثانية. من هذا المنطلق تركزت الخطوة االولى 
على كيفية تنظيم المجتمع على اساس المجالس 
الى  المدنية  اإلدارية  والمؤسسات  والكومونات 
جانب قوات الدفاع الذاتي المشروع. في الوقت الذي 
تحالفت فيه االرستقراطية الكردية مع الجماعات 
السلفية االصولية وانضمت الى االجندات القطرية 
الديمقراطي  المجتمع  حركة  قامت  والتركية، 
بتأسيس المجالس في االحياء والقرى الى جانب 
التدريب  ودورات  الكردية  اللغة  مدارس  فتح 
المجتمع  توعية  بهدف  والعسكري  السياسي 
وقوعه  ومنع  مصالحه  نحو  وتوجيهه  وتنظيمه 

فريسة لألجندات المناهضة للديمقراطية. تركزت 
الجهود على نقطتين أساسيتين في بداية االمر؛ أوالً: 
تنظيم المجتمع على اساس ديمقراطي من األسفل 
نحو األعلى )المجالس، منظمات المرأة والشبيبة 
 YXG والخ(، ثانيا تنظيم وحدات الحماية الذاتية
والتي تطورت الى وحدات حماية الشعب والمرأة. 
في الوقت الذي انشغلت فيه النخبة االرستقراطية 
الوطني  بالمجلس  والمتمثلة  السياسية  الكردية 
الكردي بالمال السياسي واالستراحة في الفنادق 
وعقد االتفاقات السرية والعلنية مع الدول المهيمنة 
والجماعات الجهادية السلفية، تمكنت حركة الثورة 
في روجافا االستفادة من الظروف المواتية والتي 
اجتاز فيها المجتمع حاجز الخوف وخسرت السلطة 
البعثية هيبتها وتأثيرها على ارض الواقع، االستفادة 
من الظروف واغتنام الفرصة المواتية في إطار 
“ ربيع الشعوب ومركزها كردستان“ كما سماها 

القائد ”آبو“ منذ البداية.
نحو  المجتمع  لتوجيه  المناسبة  الطرق  ايجاد  ان 
التنظيم والتوعية والثقة بالقوة الذاتية لم يكن سهال، 
حيث واجهت حركة الثورة صعوبات كبيرة جدا 
الن الشارع كان يتحرك بدون وعي وفهم سياسي 
وذهني ولم يكن منظما بل كان مخترقا من قبل 
بالشعارات  متأثرا  و  المضادة  الثورة  جماعات 
المناهضة للثورة والديمقراطية والهوية التاريخية. 
والعلوية  بيروت  ”المسيحية على  اكبر“،  “ هللا 
”بدنا  سورية“،  اسالمية  ”ثورة  عـالتابوت“، 
الجيش الحر“، ”مالنا غيرك يا هللا“، حلت محل 
االرستقراطية  والديمقراطية.  الحرية  شعارات 
للبعث  السياسية الكردية بعد ان كانت مستسلمة 
رمت نفسها في احضان الذهنية البعثية االسالموية 
واالئتالف  السوري  الوطني  بالمجلس  المتمثلة 
وحاولت خلق البلبلة وانعدام الثقة وتحطيم األمل في 
الشارع الكردي من خالل الرؤية الغريبة والعجيبة 
)هذه ثورة سورية وليس للكرد فيها شيء، ال يجوز 
ان نرفع الرموز واالعالم الكردية وال يجوز ان 
نرفع شعارات كردية وال يجوز ان نغني بالكردية 
اثناء االحتجاجات، الننا إذا فعلنا ذلك يعني باننا نقسم 
صفوف الثورة(. من هذا المنطلق هاجمت فئات 
من المرتزقة تحت اسم تنسيقيات الثورة االعالم 
الكردية في قامشلو وعامودا وحاولوا  والرموز 
وسائل  عبر  البعثي  للنظام  كعمالء  الكرد  ابراز 
االعالم المرئية وغير المرئية وخصوصا قنوات 
الجزيرة وزاغروس وروداو. هذه الحملة الدعائية 
الشعواء ضد روجافا كانت مخططا لها في غرفة 
عمليات عنتاب واستنبول.  حيث لعبت شخصيات 
من االرستقراطية السياسية الكردية دور حصان 
االجواء  وتعكير  الثورة  صفوف  لشق  طروادة 
واعالمي  وسياسي  دبلوماسي  حصار  وفرض 
تحولت  الزمن  مرور  ومع  روجافا.  ثورة  على 
هولير شيئا فشيئا الى مركز الدارة الحرب النفسية 
الخاصة ضد المجتمع والحركة الثورية في روجافا.

لفرض  تضليلية  اعالمية  هجمات  هناك  طالما   
واخفاء  والسياسي  والفكري  الذهني  التشويش 
النشاطات  جميع  فان  المجتمع،  عن  الحقيقة 
االعالمية والثقافية والتنويرية التي تخدم الحقيقة 
وتكشف عن الوجه الحقيقي للثورة المضادة يندرج 
الذي  للمثقف  وكمهمة  الثوري  العمل  اطار  في 
يستحق هذه الصفة، وما عداها فان كل النشاطات 
الفئات  بعض  بها  تقوم  التي  والثقافية  االعالمية 
المرتبطة بمراكز القرار في العواصم السلطوية 
والنفسية ضد  الخاصة  الحرب  اطار  تندرج في 
الثورة. القنوات والمواقع االلكترونية التي وصفت 
وثوار  بثوار سورية  واخواتها  والنصرة  داعش 
والثورة  الخاصة  الحرب  ابواق  هي  العشائر 
المضادة. مثل هذا النشاط يخدم النظام البعثي في 
سورية اكثر من اي طرف آخر، الن النظام كان 
يسعى منذ البداية الى تحريف االنتفاضة لكي ال 
تتطور الى ثورة شعبية عن طريق هذه المنظمات 
وقومية  دينية  شعارات  وراء  المتخفية  الفاشية 
وماشابه، لكننا ال نستغرب كثيرا من االشخاص 
هذه  مثل  تدير  زالت  وما  كانت  التي  والرموز 
النشاطات، النها كانت تمثل سلطة البعث كمدير 
لمؤسسة او عضو في مجلس الشعب السوري او 
رئيس لفرع من فروع مخابرات النظام او ضابط 
رفيع في جيش النظام او صحفي يعمل في جرائد 
النظام اوجالد في سجون النظام. ولكن مع االسف 
”بين ليلة وضحاها تحول الى معارض وثوري 
في استنبول او عنتاب مثل رياض حجاب رئيس 
وزراء النظام السابق“ هؤالء الذين كانوا يمارسون 
القمع واالضطهاد والسلب والنهب والتضليل ضد 
الكردي  الشعب  وخصوصا  السورية  الشعوب 
وكانوا يطبلون ويزمرون للنظام البعثي حتى قبل 
االنتفاضة بساعة؛ اآلن يتهمون االخرين باالنحياز 
استنبول  في  بمجرد وجودهم  النظام  الى طرف 
وعنتاب وهولير. يا للغرابة!! كيف يتحول الجالد 
الذي رقد  بينما  ليلة وضحاها  الى معارض بين 
الى  باالنحياز  متهم  لسنوات  النظام  سجون  في 
النظام من قبل أبواق الحرب الخاصة لمجرد عدم 
وجوده في استنبول وغيرها.  هذه هي المعضلة 
االساسية في المعارضة السورية. هذه المعارضة 
وهي  االصلية  البعث  نسخة  من  مصدقة  نسخة 
تريد تغيير اسماء الحكام وليس النظام نفسه وليس 
لديها بديل دستوري لدستور البعث، بل شوفينية 
واردوغانية وقوموية اكثر من البعث نفسه بدليل 
من  بدال  السورية  الجمهورية  باسم  تقبل  ال  انها 
بالوطن  تقبل  وال  السورية  العربية  الجمهورية 
وال  السوري  العربي  القطر  من  بدال  المشترك 
تقبل بالهوية الكردية باي شكل من االشكال وال 

تقبل بحقوق المراة وال بالرأي االخر وال بالتعددية 
السياسية والثقافية والدينية وال تقبل إال اللغة الواحدة 
والثقافة الواحدة والقومية الواحدة والشعب الواحد 
اكثر.  البعث وحتى  الواحد مثل حزب  والحزب 
إذن، هي ليست معارضة بل اجندة ال تمثل مصالح 
الشعوب السورية، ال تقبل بالديمقراطية ال شكال 
وال جوهرا. اكبر مثال على ذلك قطر والسعودية، 
حيث ال يقبالن حتى كلمة الديمقراطية، اما تركيا 
النها  الديمقراطية،  على  وتتحايل  تلعب  فهي 
ومنذ خمسين سنة تمارس فاشية ال نظير لها في 
تاريخ حضارة الدولة. هذه الدول هي التي كانت 
بالملف  الراسمالية  الحداثة  نظام  قبل  من  مكلفة 
السوري باكمله، لذلك تمكنت هذه الدول من شراء 
غالبية رموز المعارضة بالمال السياسي والحياة 
الكونفورية وفرزها الى بنى سياسية مؤيدة لجبهة 
النصرة وداعش والجماعات السلفية االخرى. وتم 
اتهام القوى المعارضة العربية والكردية التي لم 
تنضم الى هذه اللعبة باالنحياز الى النظام. )اما 
سوف تنضمون الى اجنداتنا واما سنعلنكم مؤيدين 
للنظام( نفس الجملة قالها رئيس النظام ) اما انتم 
معنا واما انتم مع االرهابيين(. ولكن تمكنت ثورة 
روجافا من طرح الخط الثالث وتجسيده في تأسيس 
االدارة الذاتية الديمقراطية كتمثيل عملي لمفهوم 
الثورة  الثالث هو خط  الخط  الديمقراطية.  االمة 
الديمقراطية التي ترفض سياسة النظام وسياسة 
المعارضة المنسجمة مع النظام ذهنا وممارسة في 
الطرف االخر. هذه المنهجية تعني عدم الدخول في 
الصراع المذهبي السلطوي وعدم االنجرار وراء 
االجندات االقليمية والعالمية ان كانت شرقية او 
غربية، بل تعني اتخاذ مصالح الشعوب السورية 
وتعايشها المشترك والوطن المشترك والدستور 
الديمقراطي في اطار جمهورية ديمقراطية بدال 
من الدولة القوموية اساسا لها كمشروع لحل كل 
القضايا العالقة في اطار الوطن السوري المشترك. 
محاولة تصفية الخط الثالث عبر اتفاق ومخطط 
مدبر له مسبقا في المطبخ التركي وبانضمام النخبة 
اطار  في  اليها  الكردية  السياسية  االرستقراطية 
استنبول  من  اتخذت  التي  السورية  المعارضة 
مركزا لها؛ لم تتوقف أبداً منذ اربعة سنوات. في 
البداية هاجمت مجموعات من المرتزقة السياسية 
مؤسسات المرأة والشبيبة ومدارس اللغة واالعالم 
والرموز والمجالس الشعبية اعالميا ودبلوماسيا 
اتهامها بعدم  وحاولت تشويه سمعتها من خالل 
معارضتها للنظام. مع العلم ان هذه المجاميع تجسد 
البعث ذهنا وفكرا وممارسة النها نفذت ما كان 
يتمناه البعث منذ 1963. هذه القوى المعادية للخط 
الثالث لم تتوقف عند هذا الحد، بل اتفقت مع النظام 
البعثي نفسه في الحسكة تحت يافطة ”المقنعين“ 
وهاجمت مراكز مؤسسات المجتمع المدني مثل 
دار الشعب ومراكز تدريب اللغة الكردية واالحياء 
الكردية بغية تهجير الشعب وخلق الرعب والهلع 
بين صفوفه. تصاعدت هذه الهجمات الى درجة 
ارتكاب المذابح الدموية ضد المجتمع الكردي في 
تل عران وتل حاصل وشيخ مقصود باتفاق فيما 
الكرد  المرتزقة  وبعض  االسالمية  الكتائب  بين 
الذين وصفوا انفسهم بـ ”صقور ازادي“ و“كتيبة 
ازادي“ و ”كتيبة صالح الدين“ و ”كتيبة يوسف 
العظمة“… الخ. هذه القوى ارتكبت المجازر بحق 
الكرد في حلب وبأدلة دامغة على مرأى ومسمع 
الراي العام الكردستاني والسوري والعالمي، بينما 
حاول الحزب الديمقراطي الكردستاني والمجلس 
عن  والدفاع  الجريمة  اخفاء  له  التابع  الكردي 
المرتزقة واعاقة وصول صدى هذه المذابح الى 
قطر  من  مباشرة  بتعليمات  العام  والراي  العالم 

وانقرة.
في  الديمقراطية  الثورة  على  الهجمات  انهيار 
االمة  )خط  الثالث  بالخط  والمتمثلة  روجافا 
الديمقراطية( بدات مع هزيمة المرتزقة واعوانهم 
المجموعات هي  المحليين في سريه كانيه. هذه 
نفسها التي انضمت بعد هزيمتها االولى في سريه 
كانيه الى داعش وهاجمت كوباني وجزعة وتل 
تمر ومازالت تهاجم. وهي نفسها التي تحصنت 
في حي غويران )احد احياء الحسكة( وهاجمت 
االحياء الكردية والمسيحية تحت اسم ثوار سورية 
واحيانا تحت اسم ”المقنعين“ الشبيحة. اذاً، مخطط 
ومشروع تصفية الثورة في روجافا على يد الثورة 
المضادة اشتركت فيها كل القوى؛ االرستقراطية 
السياسية الكردية + دائرة الحرب الخاصة التركية 
+ الحرس الثوري االيراني + بعض الكتائب السلفية 
هذه  كل  لماذا  الحر.  بالجيش  نفسها  تسمي  التي 
الهجمات والحصار على روجافا وثورته؛ حفر 
الخنادق من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني 
قبل  من  االقتصادي  والحصار  التركي  والنظام 
والحرب  السوري  البعث  نظام  فيهم  بما  الجميع 
االعالمية النفسية الممنهجة والتفجيرات في عفرين 
وتل  الحسكة  في  والمذابح  والجزيرة  وكوباني 
عران- تل حاصل والشيخ مقصود واالعتقاالت 
الفردية والجماعية من قبل داعش والنصرة و… 
الخ. السبب االساسي لهذه الهجمات يكمن في فلسفة 

الثورة نفسها.
يمكن القول وبكل سهولة بان هذه الفلسفة هي الحل 
االنسب الزمة الشرق االوسط من اليمن الى تركيا 
مرورا بكردستان وفلسطين ولبنان، الن االزمة 
الحالية هي ازمة مؤسسة الدولة والحداثة الراسمالية 
وطفلها المدلل الدولة القومية. فال يمكن البحث عن 
البديل في نفس المؤسسة المسماة بالدولة، بل الحل 
يكمن في المجتمع وادارته الذاتية وطاقاته المبدعة 

منذ عشرات االالف من السنين.

النموذج البديل… ثورة روج افا

  زوزان ابراهيم 
الفيدرالية  ماهية  نعرف  لكي  بدايةً 
ْي  الديمقراطية علينا التعرف على ُمْصَطلَحَّ
ِحدا،  على  كٌل  والديمقراطية  الفيدرالية 
ِلنُدِرَك بعدها ماذا تعني, وماذا ستنتج إن تم 
يمكنها  الواقع، وكيف  تطبيقها على أرض 

الوصول إلى وطٍن مشترٍك ديمقراطي.
من  شكٌل  هي  الفيدرالية  أو  فاالتحادية- 
مقسمةٌ  فيه  السلطات  تكون  الحكم,  أشكال 
)أو حكومة  بين حكومٍة مركزية  دستورياً 
حكومية  ووحدات  اتحادية(  أو  فيدرالية 
ِكال  ويكون  الواليات(،   - )األقاليم  أصغر 
المستويين المذكورين من الحكومة معتمداً 
أحدهما على اآلخر، وتتقاسمان السيادة في 

الدولة.
فهي  والواليات  األقاليم  يخُص  ما  أّما 
نظامها  منها  لكل  دستورية  وحدات  تُعتَبَُر 
األساسي الذي يحدد سلطاتها التشريعية و 
الحكم  وضع  ويكون  والقضائية,  التنفيذية 
الواليات  أو  الجهات  أو  لألقاليم  الذاتي 
بحيث  الدولة  دستور  في  عليه   منصوصاً 
ال يمكن تغييرهُ بقراٍر أحادي من الحكومة 

المركزية.
على  أحيانا  الديمقراطية  مصطلح  ويُطلُق 

في  الحكم  نظام  لوصف  الضيق  المعنى 
دولٍة ديمقراطيٍة، أو بمعنى أوسع لوصف 

ثقافة مجتمع.
هي  األوسع  المعنى  بهذا  والديمقراطيّةُ   
نظاٌم اجتماعٌي مميٌز يؤمن به ويسير عليه 
المجتمع ويشير إلى ثقافٍة سياسيٍّة وأخالقية 
بضرورة  تتعلق  مفاهيُم  فيها  تتجلى  معيّنة 

تداول السلطة سلمياً وبصورةٍ دورية.
من  ُمشتٌق  الديمقراطية  ومصطلح 
ويعني)"حكم  اإلغريقي  المصطلح 
الفيدرالية  أن  يعني  لنفسه"(، وهذا  الشعب 
المبدأ  هذا  على  تعتمدان  الذاتية  واإلدارة 
أهداف  تطبيق  أي  المجتمع,  إدارة  في 
الديمقراطية الحقيقية وهي " تحقيق مبادئ 
األمن  تحقيق  والمساواة،  والعدالة  الحرية 
واالقتصادي،  واالجتماعي  الشخصي 
والتعايش  واألمانة  الصدق  قيم  ترسيخ 
السلمي، مشاركة الشعب في اتخاذ القرار، 
احترام المال العام والمحافظة عليه، احترام 
حقوق اإلنسان" أي أن يشارك الجميع في 
إدارة مجتمعهم بنفسهم على مبادئ وأسس 
أخالقية إنسانية ديمقراطية بعيدة عن التسلط 
والسلطة والشوفينية, وازدراء اآلخر ومع 
وجود التنوع العرقي والثقافي والديني في 

روج آفا وسوريا فإن أفضل نظاٍم قد يحقق 
هي  المكونات  لهذه  الديمقراطية  أهداف 

الفيدرالية الديمقراطية.
أما الفيدرالية الديمقراطية فهي تطبيُق هذا 
والديمقراطية  الديمقراطي،  بالشكل  النظام 
فيها  يشارك  الحكم,  أشكال  من  شكٌل  هي 
جميع المواطنين المؤهلين على قدم المساواة 
عنهم  ممثلين  خالل  أومن  مباشرةً  إما   -
اقتراع وتطوير واستحداث  منتخبين - في 
القوانين, وهي تشمل األوضاع االجتماعية 
ُن المواطنين  واالقتصادية والثقافية التي تَُمّكِ
لتقرير  والمتساوية  الحرة  الممارسة  من 

المصير السياسي. 
الكثير  وجود  مع  الفيدرالية  هذه  وتطبيق 
بالنتيجة  ستخلق  المتنوعة  المكونات  من 
من  تجعل  متحابة  متكاتفة  ديمقراطيةً  أمةً 
للعيش  مبدأً  اإلنسانية واألخالقية  العالقات 
األمة  هذه  ستكون  وبالتالي  المشترك، 
ال  التي  الدولة  ألمة  بديالً  الديمقراطية 
تعطي الشعوب حقوقها وتطالبهم بواجباتهم 

تجاه الدولة والسلطة فقط.
مبدأ الوطن المشترك"الوطن الديمقراطي"

معاً  المتعايشة  الديمقراطية  األمة  وهذه 
معها  ستخلق  معينٍة  جغرافيٍة  بقعٍة  ضمن 

وعليه  ديمقراطياً،  مشتركاً  وطناً  بالنتيجة 
فإن هدف هذه الفيدرالية الديمقراطية، العمل 
المشترك"الوطن  الوطن  بمفهوم  أساسا 
الديمقراطي" أي أن مفهوم الوطن الذي ال 
ينتسب إلى اثنيٍة ذاِت لغٍة واحدة، وال إلى 
ديٍن واحٍد وحسب، بل يتألف من مواطنين 
متعددي اللغات والقوميات واألديان، وهو 

األكثر واقعية.
بالتالي فهو يُلبي متطلبات التكامل والتآخي 
الذي  الوطن  مفهوم  بينما  ويحميها  أكثر 
د بمشاعر االنتماء إلى اثنيٍة واحدةٍ فقط  يَُزوَّ
يُقصى القسم األكبر من المواطنين ويجعلهم 
واآلخر،  اإلقصاء  ومفهوم  آخرين  مجرد 
الذي يثير التكتل ويزيده هو المفهوم الذي 

يؤدي دور االنفصالي باألصل.
المواطنين  مفهوم  أن  وواضٌح  تماماً  جليٌّ 
من  ينبع  الِمخرطة  بنفس  مين  الُمصمَّ
الحياة  غنى  عن  يُعبُر  فالتباين  الفاشية، 
في الطبيعة والمجتمع على حٍد سواء، من 
الوطنية  بالروح  التحلي  هو  فاألصح  هنا 
االرتباط  على  بناًء  الوطن  وبمشاعر حب 
وليس  والتقدم،  واأليكولوجيا  باألرض 

كشوفينية وعرقية.

  محمد إيبش
 مكر السياسة التركية وخبثها جعلتني أجد 
هذا العنوان هو العنوان األنسب  للموضوع 
الذي نحن بصدد الحديث عنه, فإثر العملية 
في  كردستان  حرية  حركة  تبنتها  التي 
مدينة آمد الكردستانية ضد مرتزقة حكومة 
داؤود  حديث  جاء   AKP والتنمية  العدالة 
افتراءه  أوغلو مبيناً كذبه ونفاقه وموضحاً 
حرصاً  أكثر  هم  ورئيسه  أنه  على  ودجله 
على آمد من أهلها, وأنهم بعيدون كل البعد 
عما حصل ويحصل في ما تبقى من حلب 
ودمشق حيث قال: " لن نسمح بأن تتحول 
رئيسه  يظهر  هنا  ودمشق,  حلب  إلى  آمد 
اردوغان مثل الطفل الوديع والمنقذ لتركيا, 
إذ  نسأل داؤود  فالحديث مردود عليه هو 

أوغلو وأردوغان.
وحل  السالم  أجل  من  الحوار  ألغى  من   
ومن  تركيا؟  في  سياسياً  الكردية  القضية 
ومن  7 حزيران؟  انتخابات   نتائج  رفض 
بدأ بالهجوم على الشعب الكردي في المدن 

والمناطق الكردية؟

 كل المؤشرات تدل على أن رئيسك المنافق 
إمبرطوريته  لبناء  مشروعه  أن  رأى 
كون  الريح,  مهب  في  الحديثة  العثمانية 
فواحش  تغطية  يكفيان  ال  ودهاءه  ذكائه 
كما  التاريخ  قراءة  يعرف  ال  فهو  غباءه, 
السلطة،  جنون  بداء  إصابته  نتيجة  يجب 
ناسياً بل متناسياً أن مشروع معلميه ال يقبل  
ببناء امبرطورية إسالمية في منطقة الشرق 
النابض   القلب  بمثابة  تُعَّدُ  التي  األوسط, 
استخدموه  الشديد  األسف  ومع  للعالم, 
كطعٍم لضرب العالقات التاريخية لشعوب 
يحسب  لم  التي  الثانية  والنقطة  المنطقة, 
الحساَب  اوغلو  وداوود  اردوغان  لها 
أذكياًء  أنفسهم  يعتبرون  يا من  بشكٍل جيد, 
والدمار  والقتل  الحرب  طريق  ويختارون 
مصالحهم  لصالح  األمور  لحل  وسيلةً 
العالم  التظاهر بعدم رؤية  السلطوية, وهو 
بأي اتجاه يتوجه في سبيل استقرار األمن 

في بلدانهم.
اتبعوا  أم  العنف  أسلوب  من  اتخذوا  هل 
لتحقيق ذلك, فاألمثلةُ  األساليب الحضارية 

كثيرةٌ ال في العالم بل المثال السوري قابٌع 
أمام أعينكم كي تأخذوا الِعبََر منها.

العمى  بداء  مصاٌب  أردوغان  معلمك  لكن 
األطفال  تقتلون  من  أنتم  السلطة,  أجل  من 
والنساء والشيوخ، أنتم َمن تُحِرقوَن المدن 
المنطقة  تاريخ  على  وتقضون  بقاطنيها 
الحضاري من خالل سور آمد, كما فعلت 
تمثال  فجروا  عندما  أفغانستان  في  القاعدة 

بوذا.
 وعندما تحرقون سور آمد وقتها ما الفرق 
يرفعون  هم  وداعش؟  القاعدة  وبين  بينكم 
القرآن الكريم ويقطعون الرؤوس ويدمرون 
ذلك  يرفع  اردوغان  ورئيسكم  التاريخ 
يرفع  كان  التي  اليد  بنفس  المقدس  الكتاب 
ليبرهن لضيوفه  بها كأس الخمر والفسق  
قميٍء  فكر  ذو  وليس  علماني  أنه  آنذاك 
وقذٍر ومتشدد, ويعود ويأمر بقتل المدنيين  
بعد  المقاتالت  جسد  وتعرية  المدن,  وهدم 
تعتبرونها  الذهنية  هذه  فهل  استشهادهن, 
أمام  ماثلةٌ  وجرائمكم  وإنسانيةً  حضارةً 
الشعب  من  تتوقعون  وماذا  العالم,  أنظار 

الكردي وحركته التحررية كردة فعل على 
ممارساتكم وجرائمكم؟

هذا الشعب وهذه الحركة الُمدافعة عن القيم 
على  وإصرارها  والحضارية  اإلنسانية 
المشترك  والعيش  الشعوب  ة  أخوَّ تحقيق 
يستوي  والعيش بحرية وديمقراطية, وهل 
الذين يعادون الشعوب ويحرقون ويذبحون 
يصرون  والذين  البشر  أطراف  ويقطعون 

على العيش المشترك وأخوة الشعوب؟
 وهنا أقول للسيد داؤود اوغلو أن حركاتك 
وال  تركيا  تنفعان  ال  رئيسك  وحركات 
تنفعكما، عليك  التماسيح  كدموع  دموعكما 
وعلى رئيسك أن تذهبا إلى ايمرالي وتقدما 
االعتذار لرسول السالم والمدافع عن القيم 
األخالقية واإلنسانية للشعوب السيد عبدهللا 
اإلنسان  ومثال  الحرية,  شمس  أوجالن 
تركيا  ستخسرون  ذلك  وبدون  المقاوم, 
انفسكم فال ضربكم وال  وستخسرون حتى 

بكاءكم وال نحيبكم سينفعكم بشيء حينها.

 الفيدرالية في األمة الديمقراطية 
) مبدأ الوطن المشترك(

ملخص تنفيذي
إذا ما أقريّنا بأن الظواهر المجتمعية الحديثة التي نشهدها 
ونعيشها –أياً تكن- لها من األسباب والوقائع واألدوات 
التي تنتجها وتظهرها بشكل علنيٍ أْم مغيّب. فإن ظاهرة 
لالنكسار  ملموسة  واقعة  بدورها  تَُحِقق  التي  الهزيمة 
أو الهزيمة، قد تكون فشالً عسكرياً متكرراً أمام عدّوٍ 
أمام  الزمكاني  القيد  واقعة  استمراء  تكون  وقد  ثابت، 
أمام  فردية  أو  فرد  هزيمة  تكون  وقد  النهوض،  فشل 
فشل النجاح سواء في منحى معين من الحياة العملية أو 

في جميع المناحي.
القول ونصيب حينما نعلن هزيمة الشرق   قد نصدق 
واألوسط والمتوسط منه على وجه الخصوص. ويتعدى 
ذلك لنصل إلى النتيجة شبه الكلية في حالة االنهزامية 
الفكر االنهزامي  المسؤول عنها  السورية  عن األزمة 
الذي  المنكسر  النحو  في  وخلقها  بل  إليها  أدى  الذي 
يبدو عليه اآلن. واألوضاع المستعصية الظاهرة والتي 
بها.  مّر  متعددة  هزائم  نتيجة  هي  الشرق  حالة  تعلن 
تتناولها  أن  األدوات  بعض  تحاول  التي  الحقيقة  إنها 
خسرت  مثالً  تركيا  والتسويف.  االستهالل  من  بمزيد 
كل إمبراطورتيها ولم تزل تتحدث عن معارك التحرير 
وعن االنتصارات التي قام بها مصطفى كمال وغيره 
من غير األتراك بمحصلة تركيا الحديثة؛ فيما بعدها؛ 
سّمت غزوها لقبرص باالنتصار وسّمت دحلها لمدينة 
ديرسم وانتفاض الشيخ رضا باالنتصار وتسمي اليوم 
عدائها وقصفها للمدن الكردية في تركيا باالنتصار على 
النتائج نفسها تظهر في الوضع السوري  )اإلرهاب(. 
حينما خرجت اإلذاعات المتحكمة بها من قبل أنظمة 
االستبداد أْن صّورت هزيمة 1967 بالنصر ألنه )لوال 
الهزيمة لما عرفنا حقيقة أنفسنا(، كما هو الحال أيضاً في 
حرب أكتوبر 1973 بأنه )النصر( علماً ووفق ما نعيشه 
ووفق من كان موجوداً حينها وفيه بأن سوريا خسرت 
الجوالن كله وعشرات القرى؛ وخرجت اإلذاعات بأننا 
انتصرنا ألننا )حاربنا بدل من أن لم نحارب(. واألمر 
نفسه أيضاً كما حال األزمة السورية التي تدخل عامها 
السادس وال زالت اإلذاعات )نفسها( وتخرج بقيح كريه 
وتعلن بأنهم؛ قسٌم؛ انتصر على اإلرهاب، وقسٌم انتصر 
)المنتصرين(  القسمين  النظام االستبدادي، وكال  على 
يتم سحبهما من ياقاتهم دائرين حول طاولة سّمت زوراً 
نعش  تكون طاولة  أن  واألنسب  المفاوضات،  بطاولة 

سوريا األخير.
الهزيمة السورية تتعدى جانبها العسكري إلى هزيمة 
الثقافية واالقتصادية والتنموية؛ وعلى الرغم  جوانبها 
بأن سوريا –قبل األزمة- من الدول النامية في أغلب 
مجاالتها؛ لتعلن إذاعات األنظمة االستبدادية السورية 

بأنها من حققت النصر والتقدم في هذه المجاالت.
متزاحمة  نجدها؛  الهزيمة؛  أسباب  عن  الحديث  حين 
وبمسألة  الفردية  بحالة  المتعلقة  أبرزها:  لكن  وكثيرة 
واالجتماعي  والمعرفي  الثقافي  وبالوضع  الشخصية 
ومسائل  كحاالت  الداخلي؛  واالقتصادي  واألخالقي 
في  السياسي  النظام  طبيعة  عنها  مسؤوالً  وأوضاع 
سوريا إضافة إلى العوامل الخارجية والمتعلقة بدورها 
بالصراعات اإلقليمية بين أنظمة الشرق األوسط من ناحية 
ومن ناحية أخرى الصراع الدولي العميق القديم والجديد 
واصرارهم بأْن يكون الشرق األوسط وأن تكون سوريا 
من محطات التصارع وأن تكون على الدوام مهزومة.

فلسفة الهزيمة السورية وأسبابها
من )ابداعات( األنظمة االستبدادية التي استبدت بالشعب 
السوري منذ تأسيس سوريا الحديثة وصوالً إلى أزمتها 
الحالية، كما أنه من ابداعات المعارضة االستبدادية التي 
ظهرت بشكل واضح في األزمة الحالية، بأنهم )جميعاً( 
يصورون عكس الحقيقة، وفي الحقيقة منهزمون أمام 
من هو خارج سوريا ويهزمون في الوقت نفسه الشعوب 
السورية. ويصوران هذه الهزائم بأنها انتصارات. وهذا 
حتى يتم ال بد من فلسفة خاصة لها وأسباب تصنعها 

وتؤدي إليها في جميع اللحظات:
- الحجز المجتمعي: المجتمع السوري أريدت له األنظمة 
االستبدادية أن يكون مجتمعاً محجوزاً، وحاالت الحجز 
تنقسم إلى شبكة معقدة عامودية وأفقية. سوريا اليوم تتألف 
من مجموعة من الشعوب واألقليات العربية والكردية 
واألرمنية  والتركمانية  واآلشورية  السريانية  ومنها 
والشركسية واألرمنية؛ هذه الشعوب واألقليات تجعل 
إلى  عمودي  بشكل  السورية   الحضارية  اللوحة  من 
حالة حجز مرضية على يد طبائع األنظمة االستبدادية 
المركزية وجعلت كل واحدة محجوزة على نفسها وفي 
حالة عدم ثقة كبيرة باآلخر. كما أن سوريا وبحكم تنوعها 
الديني )مسلمين ومسيحيين وإيزيديين( وتنوعها الطائفي 
أكثر من عشرة طائفة؛ جعلت من سوريا منقسمة هذه 
بفعل –مرة أخرى- طبائع األنظمة  أفقي  المرة بشكل 
االستبدادية عالوة على ممارسات المعارضة االستبدادية 
التي دأبت وال تزال وبدعم إقليمي ودولي بأن يبدو الحراك 
الثوري السوري واالنتفاض الشعبي ومطالب التغيير 
بأنها حرب طائفية وحرب مذهبية. وهذا ما كرس مرة 
أخرى الحجز المجتمعي في سوريا. وهذا ما تتعكز عليه 
طبائع االستبداد وبمختلف مصادرها بأن وجودها حماية 
الحقيقة  المختلف، وفي  يمارسه  الذي  الكبير  لالعتداء 
عناء  نفسها  تكلف  ولم  األطراف  هذه  تسأل  لم  الكلية 
ذلك: لماذا هي مختلفة باألساس ولماذا كل هذا الحجز؟
- الشخصية التكرارية: من أجل صون الحالة النمطية 
يلزم رؤى ونظريات وحتى فلسفات التنميط، والحاالت 
النمطية في سوريا الفسيفساء يتم تكريسها عبر فلسفة 
الهزيمة، والذي يستلزم بحالة قصوى إيجاد أو وجود 

نفسها،  تكرر  التي  الشخصية  أو  التكرارية  الشخصية 
وحين ترى مخارج الحل تصوّره -أو يتم تصوير ذلك- بأنه 
العداء الكامل والتهديد الكامل لوجوده، مثال ذلك الحالة 
الرفضية المتوقعة للكم الكبير الذي يمانع لحل و خطوة 
الفيدرالية الديمقراطية لروج آفا- شمال سوريا والنعت 
الفوري له بأنه التقسيم. الشخصية التكرارية في طبائع 
فلسفة الهزيمة التي مارستها األنظمة االستبدادية في حالة 
إظهار الرفض لخرائط سايكس بيكو التي )قسّمت( الوطن 
العربي نراهم اليوم أشد المدافعين عنها. وألن الوعي 
الخاّلق أشد ما يتم الحرب عليه من قبل هذه األنظمة وتسييج 
وعي كاذب مهلهل تصنعه الميكيافيللية والتضييق على 
األخالق والسياسة األخالقية؛ فإن الشخصية التكرارية 
تتحرك وفق دائرة ال يمكن الخروج منها. كما أن األزمة 
السورية أظهرت من خالل أزمتها مدى ثأرية المعارضة 
الشعبوي  بشقيها  ترتكبها  التي  والحماقات  وانتقاماتها 
النظام  اآلحايين  من  الكثير  في  فاقت  التي  والنخبوي 
مجبولين  نفسه  الوقت  في  وكالهما  نفسه.  االستبدادي 

بفلسفة الهزيمة المترددة بشخصياتها التكرارية.
-  السياسوية العلموية الريعية: صناع فلسفة الهزيمة 
أي األنظمة االستبدادية والمريدين؛ عالوة أنهم كواظَم 
استنبات سياسي في  أية عملية  ونويّات متحجرة ضد 
دة ألي مشروع نهضة  سوريا، وأنهم غدو بمثابة حفر ُمعِّ
علمي من خالل تحويلهم المجتمع إلى حالة مقعرة، وأنهم 
نواقل االقتصاد الريعي والثقافة الريعية وتحويل المجتمع 
السوري إلى مجتمع اجترار استهالكي، فقد حولت فلسفة 
الهزيمة ولعشرات السنين وجعلت المجتمع السوري على 
استعصاء في تقبل السياسة األخالقية والعلمية النهضوية 
والتنمية المجتمعية. الحراك الثوري السوري بمطلب 
التغيير كان يسأل ذلك؛ إحساس كبير بما يحتاجه؛ مسؤولية 
تاريخية فيما يريده: ديمقراطية القبول من خالل النظام 
الالمركزي في صيغة االتحادية التي تضمن عدم أي 
السوري  المجتمع  مهيمن،  نظام مركزي  رجوع ألي 
الواحد ذو الثقافات المتعددة، االستقرار واألمن والتنمية. 
وهذه بالمجمل عناصر الحرية ومرتكزاتها، والشعب 
السوري حينما خرج من أجل التغيير يعني من المؤكد 
له؛  الموجودة  الحرية غير  يطلب  أنه  كاملة  وبفطرية 
وليس التهريج الذي يجري في جنيف حتى اآلن. ومن 
اللهو في التراجيديا السورية أن يكون الذين يقصفون 
الشعب السوري باألسلحة المحظورة هم المفاوضون؛ 
بما فيهم كبير المفاوضين، فيما سميت بهتاناً بالمعارضة.

مخرج- حل- نتيجة
)... يمكن  الفيلسوف أوجالن:  يقول  الثالث  في مجلده 
رةِ بالنحو  تعريف العسكرتارية بالنزعة االحتكارية الُمَطوَّ
األكثر عداًء للمجتمع. وبالمقدور االفتراض أنها تطورت 
حصيلة ميول "الرجل القوي الماكر" وعقله التحليلي 
المتأتي من تقاليد الصيد، ومساعيه لتأسيس أوِل سلطٍة 
بهدف بسِط القمع واالستغالل على الطبيعة االجتماعية. 
وأكثر َمن تكفيه قدرتُه على ذلك، يَعَمُل على بسِط نفوذه 
مجموعِة  على  األساسيتَين:  المجموعتَين  على  أساساً 
الصيد التي بجانبه، وعلى المرأة التي يَجَهد ِلَحبِسها في 
المنزل. وبالمستطاع المالَحظة أن العناصر الشامانية 
)مجموعة  والجيرونتوقراطية  الُمَصغَّر(  )الراهب 
َس على الفور أول  الشيوخ( تُشاِرك في المرحلة، كي تؤّسِ
سلطٍة هرميٍة في العديد من المجتمعات وبشتى األشكال(. 
بمعنى أن السلطة االستبدادية الذكورية النمطية؛ تتحول 
ونتيجة البحث عن مستلزمات السلطة إلى أرض خصبة 
لظهور فلسفة الهزيمة في الشرق األوسط، والتي تنميها 
وتحرص على أن تكون على الدوام نازع الحاجتين؛ 
الخارجية المتمثلة بالحداثة الرأسمالية والداخلية المتمثلة 
بنواقلها ومجسمات األنظمة في نَُسخ االستبداد. وإذا كنّا 
ندرك حاجة الخارجية لمثل هذه الفلسفة؛ فإنه من المؤكد 
أن نعلم بأن حاجة مستعمليها الداخليين عبر العسكرتارية 
)الشامانيين(  الصغار  )األنظمة الستبدادية( ورهبانها 
ومجموعة شيوخ شق هذه الطرق، تشكل بمجملها زمرة 
االستبداد، وهذه الزمرة تستخدم مطوالً ومعمقاً أدوات 

الهزيمة والتصوير بأنها االنتصار. 
الهزيمة السورية هي أن تعيش سوريا في دائرة نمطية 
ونسخة نظام مكررة من األخطاء المتكررة التي شاهدتها 
ومرت بها سوريا عبر سنوات تشكلها وتشكل أزماتها 
واألخيرة واحدة منها، وبالتالي إعادة تدوير نظام مركزّيٍ 
آخر. الهزيمة السورية ال تكمن في أزمتها الحالية وال 
السابقات بل عدم المعرفة الدؤوبة والتعرف المسؤول 
أو  الوقعة  وليست  األزمة،  خلقت  التي  األسباب  على 
السقطة السورية أو التعثر السوري الحالي هي الهزيمة؛ 
إنما هي مجرد القبول بمساهمة أو تخيّل أو تهيء يفضي 
إلى حالة استدامة الوقوع المستمر وتكرار التعثر. كما 
والقتل  بالتدمير  ربطها  يمكن  ال  السورية  الهزيمة  أن 
والتهجير الذي حصل، الذاكرة التاريخية حبلى بالخسران 
وبأثمانه الباهظة الستنشاق نسائم الحرية؛ بل؛ التقصد 
أن نجعلها تخسر مثنى وثالث ورباع وما شاء المستبدين 
وصناع الهزيمة وبالطريقة نفسها ولنفس الخطايا التي 
تحاول الشخصيات التكرارية السورية- وما أكثرهم- أن 
تلوكها حينما يكون التسويف ديدنها، وحينما تغدو مسألة 
الغياب  للجميع في حكم  نافع  بما هو  الحقيقي  االنتقال 
والزوال. كما أن الهزيمة وفلسفتها على المنحى الشخصي 
وهي أكبر الهزائم أن ينقّض التردد والتأتأة والشك على 
اإليمان بالحرية وبالنصر التي يؤمن بها فرسان التغيير 
األخيرة رغم القوة الهائلة للزنزانة وللجالد، والهزيمة 
أن نفكر لحظة بأن أفكارنا يمكن أن تفشل، مع العلم وكل 
الِعْلِم بأن الصدأ والثبات السلبي من يقوم بنسجه فقط من 

يؤمن بفلسفة الهزيمة.

 في فلسفة الهزيمة؛
 األزمة السورية

مثاالً


