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الـ PYD في ألمانيا يعقد كونفرانسه الثاني  

في  الثامن  العام  للكونفرانس  التحضير  إطار  في 
اوروبا عقدت منظمة حزب االتحاد الديمقراطي الـ 

يوم األحد 2016/4/10 كونفرانسه على   PYD
هذا  ويأتي  ديسبورك،  مدينة  في  المانيا  مستوى 

الكونفرانس بعد سلسلٍة من عشرات الكونفرنسات 
في المقاطعات والمناطق االلمانية .

في بداية الكونفرانس تم تحديد برنامج الكونفرانس 
للديوان  أعضاء  ثالث  اختيار  بعد  أعماله,  وسير 
األول من  القسم  الكونفرانس،  أعمال  إلدارة سير 
وفيما  السياسي,  التقرير  لقراءة  كان  الكونفرانس 
بعد تم مناقشة الوضع والحالة السياسية في روج 
آفا وسوريا, والعالقات الكردية الكردية, والعالقة 
مع دول العالم ومدى تقرب وتقبل الحكومات لما 
يجري في روج آفا من ثورة على كافة المستويات, 
وبحكم تواجدنا في المانيا وتأثير هذه الدولة على 
السياسة األوربية والعالمية تم مناقشة العالقة معها 

وسياستها تجاه حركتنا .
كانت المداخالت قيّمة ومختلفة ونقلت كافة اآلراء 
وعكست مدى االرتباط والمتابعة من قبل األعضاء 

للحالة القائمة.
وفي مداخلة  مسؤول منظمة الحزب في أوربا عبد 
أكد  العام  السياسي  الوضع  السالم مصطفى حول 
على حساسية المرحلة المصيرية والهامة بالنسبة 
منذ  ألجلها  الكردي  الشعب  يناضل  التي  للقضية 
في  آفا  روج  تعيشها  التي  والثورة  السنين,  مئات 
القديم  النضال  لهذا  استمراٌر  هي  الراهن  الوقت 
الشهداء,  آالف  بتضحيات  انجازه  تم  وما  الجديد 
وعدالتها  عظمتها  مدى  للعالم  اثبتت  ومقاومةً 
والتجاوزات  الظروف  كل  رغم  وإنسانيتها 
السنوات  خالل  واإلرهابية  الشرسة  والهجمات 
المكتسبات  هذه  نتيجة  كانت  ولذلك  الماضية, 

االنفتاح العالمي على حركتنا....
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 عثمان: الحل موجود
 إن كان العالم جاداً في
حل األزمة السورية

قال رودي عثمان ممثل اإلدارة الذاتية الديمقراطية 
في روسيا االتحادية لجريدة االتحاد الديمقراطي: 
"إن افتتاح ممثلية روج آفا في روسيا االتحادية لها 
أهميةٌ خاصةٌ على مستويين, أولهما: نجاح السياسة 
السير بمقتضاه خالل عامين  تم  التي  الدبلوماسية 
من عمر اإلدارة الذاتية التي استندت إلى بنيٍة متينٍة 
تمثلت بـثورة 19 تموز 2012, الموجه األساس 
لسياستنا العامة. ثانيهما دور ومكانة روسيا االتحادية 

على المستوى الدولي واالقليمي". 
تُعَدُ  االتحادية  في روسيا  "ممثليتنا  وتابع عثمان: 
ممثلية  افتتاح  تم  ألنه  الترتيب,  حيث  من  الثانية 
لإلدارة الذاتية الديمقراطية في اقليم كردستان بتاريخ 
2015/08/15 في السليمانية, ولن تكون األخيرة 
ألنه سيتوالى افتتاح الممثليات في دوٍل أخرى, وهذا 
مؤشٌر على مدى صوابية السياسة التي تم انتهاجها 

خالل األعوام المنصرمة والزلنا نسير وفقها".
وأوضح عثمان أيضاً: "إن العالقة مع روسيا مهمةٌ 
ألنها بلدٌ ذو تأثيٍر على الساحة الدولية واالقليمية 
وبشكٍل خاص في سوريا, وتطور العالقة مع روسيا 
هو من أحد األولويات لإلدارة الذاتية الديمقراطية, 
وما افتتاح ممثلية اإلدارة الذاتية إال تعبيٌر عن تفهم 
أوالً:  أساسيتين  لقضيتين  الروسي  الجانب  وقبول 
مشروعية القضية الكردية وضرورة حلها بالسبل 
السلمية والديمقراطية. وثانياً: ما نحمله من مشروعٍ 
ديمقراطيٍ علماني يؤسس لبناء نظاٍم جديٍد ولثقافٍة 
أساسها الحوار والتعايش المشترك بعيداً عن اإلقصاء 
واإلنكار والتعصب". وأضاف عثمان: »إن ما تم 
في روج آفا اعتمد على أسٍس متينٍة وراسخة, ألن 
األنظمة تستمد مشروعيتها من شعوبها ومدى تمثيلها 
في تلك األنظمة. إن النظام الفدرالي لـ روج آفا- 
شمال سوريا يعتمد على أسس منها »اإلرادة الشعبية 
وثقافة التعايش المشترك«, وهذِه األسس ال يمكن 

إنكارها أو التغاضي عنها
...التتمة ص 3 

قالت عضو المجلس العام لحزب االتحاد الديمقراطي 
PYD وعضو هيئة المرأة السورية الحرة عن الـ 
PYD منال محمد لصحيفة االتحاد الديمقراطي:" 
أن هيئة المرأة السورية الحرة تحضر لعقد مؤتمٍر 

شامٍل على مستوى سوريا لحل لألزمة السورية.
وتابعت محمد حديثها بالقول: " تتألف هيئة المرأة 
السورية الحرة من 11 عضوة من مكونات روج 
آفا, مع مراعاة نسبة تمثيل المرأة الشابة واألحزاب 
السياسية ضمن الهيئة, حيث تجتمع العضوات الـ11 
المنصرم  األسبوع  أعمالهن خالل  لتقييم  أسبوعياً 

ووضع برنامج للسير وفقه في األسبوع القادم".
السورية  المرأة  "هيئة  بقولها:  محمد  واستطردت 
الحرة ال تقتصر عملها على روج آفايي كردستان 
وشمالي سوريا فقط, بل لديها عالقاٌت مع مختلف 
ضمن  أنفسهن  ينظمن  اللواتي  السوريات  النساء 
مختلف التنظيمات النسائية والسياسية, وكذلك النساء 

السوريات المستقالت في مختلف أنحاء العالم".   
وبينت محمد أنه كان للهيئة اجتماٌع في مدينة دمشق 
وآخر في لبنان واللقاء بشخصيات مستقلة وطرح 
مشروع الهيئة عليهن واستقبال آرائهن حوله، كما 
وأرسلت الهيئة رسالةً إلى المبعوث األممي في سوريا 
السيد ستيفان دي مستورا والتعريف بمدى مساعي 
المرأة في حل األزمة السورية كونها كانت الضحية 

األولى من بقايا الحرب".
وأكدت منال محمد عضو المجلس العام لحزب االتحاد 
السورية  المرأة  هيئة  PYD وعضو  الديمقراطي 
الحرة عن الـ PYD في نهاية حديثها أن عمل الهيئة 
تحضيٌر لعقد مؤتمٍر شامٍل يضم تحت سقفِه النساء 
السوريات من مختلف الطبقات واألديان والعقائد؛ 
تشكيِل  المؤتمر  هذا  مقررات  من  أنه  إلى  مشيرةً 
مجلٍس للمرأة السورية بهدف المشاركة الفعالة للمرأة 
في حل األزمة السورية, والدفع باالقتتال الدائر في 

سوريا نحو النهاية والزوال, ولضمانة واقعٍ أفضٍل 
للمرأة في الدستور السوري الجديد ومشاركتها في 

جميع مجاالت الحياة".

عزام: لن يكون هناك تسوية في سورية بدون مشاركة طرفها الرئيسي 
)األدارة الذاتية الديمقراطية( 

Fermandara Rojava çi ji Ewrûpa 
dixwaze?

الصعيد  على  الحاصلة  التطورات  ظل  في   -
السياسي بين روسيا والواليات المتحدة االميركية 
السورية  األزمة  حل  أجل  من  تسوية  ربما  حول 

كيف يقرأون مستقبل سوريا؟
تُمارس على  إن هناَك ضغوطاٌت  -الجميع يعرف 
النظام السوري ومعارضة الرياض من أجل تسويٍة 
بدون الكرد, وحتى المؤتَِمروَن في جنيف يُِصرون 
على عدم إشراك الطرف الرئيسي المتمثل بالكرد 

في حل االزمة السورية.
هل  آفا  روج  في  الفيدرالية  مشروع  إعالن  إن 

يُعتَبَُر خطةً للحل في سوريا في المستقبل؟
المعادية  التصريحات  واآلخر  الحين  بين  -نرى   
الوطني  والمجلس  االئتالف  قبل  من  آفا  لروج 
من  اإلرهابية  التنظيمات  تدعم  التي  الكردي 
هذا  سينجح  هل  المكونات,  بين  فتنٍة  ربما  أجل 

المشروع بقيادة تركيا؟
- تركيا تقوم بضرب الكرد في تركيا في ظل صمت 
بالديمقراطية  تنادي  التي  الدول  قبل  من  دولي 
والمساواة في العالم هل هناك مصالح تمنع التنديد 

ضد تركيا ؟
َعكََّس فهماً جديداً   مماال شك فيه إن هناك تحوالً 
بين روسيا وأمريكا في اعقاب الهجمات اإلرهابية 
من قبل داعش التي بدأت تصل إلى خارج الحدود 
وقد  بروكسل,  في  آخرها  كانت  والتي  السورية, 

جاء التفاهم األمريكي الروسي تتويجاً لالتفاق الذي 
فيينا سابقاً, والذي حدد معالَم  إليِه في  التوصل  تم 

خطٍة سياسيٍة لهذا البلد الذي مزقته الحرب.
مرهوٌن  فهذا  سوريا  مستقبل  يخص  فيما  أما   
عنه  بديل  ال  الذي  الديمقراطي  السلمي  بالحل 
األمان,  لبر  للوصول  الجميع  به  يقبل  أن  ويجب 
متهمة  لفصائل  الرياض  مؤتمر  عقد  وبخصوص 
باإلرهاب وبوجود أعضاٍء آخرين ليس لهم تمثيٌل 
أي دعوة  توجيه  السوري وعلى عدم  الشارع  في 
الكردي  الديمقراطي  االتحاد  أو  الذاتية  لإلدارة 
وقوات سورية الديمقراطية المتمثلة بمجلس سوريا 
تشكيل  على  اتفق  الرياض  مؤتمر  الديمقراطية, 
هيئة عليا للمفاوضات تمثل كل فصائل المعارضة 
أنهم  معتبراً  والعسكرية,  السياسية  والشخصيات 
بالتسوية  يتعلق  فيما  القرارات  ُصناَع  سيصبحون 
المؤتمرين هيئةً  السياسية في سوريا, واختير من 
عباءة  من  خرجوا  معظمهم  جنيف  في  للتفاوض 
في  يذكر  تمثيٍل  أي  لهم  وليس  سورية  في  النظام 
منقوصةً  تكون  سوف  المحادثات  لذلك  الشارع, 
الفصيل  دون  وقعٍ  أيُّ  لها  يكون  ولن  نتائجها,  في 
الكردي المهم جداً - االتحاد الديمقراطي- لما له من 
دوٍر فاعٍل وايجابيٍ على الساحة السورية والدولية.
 3- مشروع الفدرالية جاء تتويجاً لمشروع السالم 
والحل الديمقراطي الذي دعينا إليه منذ بداية األزمة 

السورية كنهجٍ ثالٍث, وكانت حصيلته اإلدارة الذاتية 
والتي اثبتت دورها الفاعل كنموذجٍ يُحتذى به في 
سورية عموماً ال بل وفي الشرق األوسط قاطبةً, 
لما بدأناه وهي ليست  متقدمةٌ  والفدرالية هي حالةٌ 
تقسيماً كما يدعي البعض أو كما يفهما البعض بقدر 
ما هي تداوٌل للصالحيات, وتقاسٌم للمسؤولية وبها 

يتم الحفاظ على سورية من التقسيم الحقيقي.
باتت  والتي  األطراف  بعض  له  تدعو  ما  إن   -4  
تُعرُف بِِعداِءها لإلدارة الذاتية بين الفينة واألخرى 
القول بشكٍل مستمٍر من لغٍط واشاعاٍت  وإن صح 
اليأس  لمرحلة  وصلت  أن  بعد  ومشبوهة,  مضللٍة 
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Rojnamegerê 
Alman: Tunekirina 
vê berxwedanê ne 

mimkun e
Rojnamegerê Alman Diego Cupolo ku li 
qadên rêveberiyên cewherî Sûr û Cizîrê 
çavdêrî kir, destnîşan kir ku gel xwe ji 
PKK’ê cudatir nabîne. Cupolo da zanîn 
ku ev berxwedan li hember zilma dewletê 
hatiye destpêkirin bi dawî nabe û yekane 
rê ewe ku dewlet riya çareseriyê bipejirîne. 
Rojnamegerê Alman Diego Cupolo ku 
dema “qedexeya derketina derve” a li 
Sûra Amedê hatibû îlankirin hatibû û piştre 
derbasî Cizîra di bin êrîşek giran de ma 
bû çavdêriyên xwe parve kirin. Cupolo 
ku li her du cihan jî gelek zehmetî ki-
şand her wiha li ser polîtîqayên dewletê 
jî rawestiya.
‘Rojnameger ji ber zextên dewletê nayên 
Kurdistanê’
Cupolo da zanîn ku hêzên dewletê yên 
gelek caran dîmenên wan jê birine wî 
bêzar kirine. Cupolo diyar kir ku dema 
wî li ser kêşeya kurd nivîsek nivîsiye di 
heman rojê de maîla wê hatiye astengki-
rin û got ku ji ber gefa derxistina derveyî 
derve an jî binçavkirinê rojnameger nayên 
Kurdistanê. Cupolo anî ziman ku gelek 
caran jî edîtorên wan ji ber têkiliyên xwe 
yên Tirkiyeyê nivîs û nûçeyên wan sansur 
dikin. 
‘Dewlet delîlên şer vedişêre’
Cupolo bi lêv kir ku Tirkiye şerek bidizî 
dide meşandin û derbarê şerê qirêj a hêzên 
dewletê dide ...berdewami 2

Li Sîlopiyayê dubare bi dest pê kirina êrîşên qîrkirinê 
re di 10 rojan de 13 kes hat qetilkirin û gelek kes jî 
birîndar bûn. Ji bilî tanqên û obusên bajêr topbaran 
dikin, ji aliyekî ve bi wesayîtên zirxî û ji aliyê din jî 
ve bi bombeyên li hûndirê avahiyan tên bicihkirin 
bajêr tê hilweşandin.
Li navçeya Sîlopiya ya Şirnexê di êrîşên qîrkirinê 
yên di 14’ê Kanûna 2015’an de hatin îlan kirin û 37 
rojan domandin, di êrîşên hêzên dewletê de 29 welatî 
jiyana xwe ji dest dan. Êrîş û dorpêça hêzên dewletê 
piştî 37 rojên bi qedexeya demî re berdewam kir. 
Di êrîşên qîrkirinê yên 37 rojan de bi hezaran avahî 
hatin texrîbkirin û rûxandin. Piştî destpêkirina qede-
xeya demî polîtîkayên taybet yên hikûmeta AKP’ê 
ketin meriyetê û 8 taxên navçê wek “herema xetere” 
hatin îlan kirin û piştre bi biryara Lijneya Wezare-
tan li hemberî bajêr “îstîmlaqirina lezgîn” dest pê 
kir û bi vê re jî hilweşandina lezgînî dest pê kirin. 
Li taxên Başak û Barbarosê di çarçevoya biryara 
“îstîmlaqirina lezgîn” de bi wesayîtên zirxî dest bi 
hişweşandina sedan avahiyî kirin.
Bajêr ji dûr ve tê topbarankirin
Hêzên YPS/YPS-JIN’ê di 4’ê nîsanê de li dijî dibis-
tana ku bi biryara “îstîmlaqirina lezgîn” dema ew 
vediguherandin qereqolê çalakiyek li dar xistin û 
piştî çalakiyê êrîşên qîrkirinê bi îlan kirina qedexeya 
derketina kolanan ji nû ve dest pê kir. Bi îlankirina 
qedexeyê re sewqiyeta tang û cebilxaneya leşkerî 
jî pêk hat.Di 10 rojan de 13 kes hat qetilkirin ... 2 

محمد: هيئة المرأة السورية الحرة نواة لمجلس ألمرأة السورية

Di 10 rojan de 13 kes 
hatin qetilkirin

Rûsiya: Komên çekdar 3 caran agirbest 
bin pê kirin

Wezareta Parastinê ya Rûsiyeyê 
ragihand ku çeteyên Ehrar El-
Şam di 24 seatên dawiyê de ge-
lek caran agirbesta Sûriyeyê bin 
pê kirin.

Wezareta Parastinê ya Rûsiyeyê 
daxuyaniyek li ser malpera 
xwe ya fermî weşand û tê de 
agahiyên derbarê binpêkirinên 
agirbesta Sûriyeyê de parve ki-
rin.
Di daxuyaniyê de hat eşekere-
kirin ku di 24 seatên dawiyê de 
li gundewarên Homis, Heleb û 
Latakiya de 3 caran agirbest ha-
tiye binpêkirin.

Di daxuyaniyê de hat go-
tin ku çeteyên Ehrar El-Şam 
gundewarên Latakiya bi topên 
hawanê topbaran kirin. Her 
wiha di daxuyaniyê de hat 
destnîşankirin ku balafirên şer 
ên Rûsiyeyê di 24 seatên dawiyê 
de tu êrîşên hewayî dijî komên 
ku agirbest qebûl kiribûn, pêk 
neanîne.ANHA

HDP di bin dorpêça malî û siyasî de ye
 Pêla fazîzmê ya li dijî HDP'ê 
ji hêlekî ve di bin navê rakiri-
na destnedanê de berdewam 
dike, ji hêlekî ve jî HDP di 
bin dorpêça malî û siyasî de 
ye. HDP'ê di hilbijartinên 1'ê 
Mijdarê de bendava sedî 10 ya 
hilbijartinê derbas kir û cara 
ewil ji xezîneyê alîkariya stand 
û ev alîkarî jî bi mehan şûnd hat 
dayîn. Heta niha 2 hemjimarên 
HDP'ê hatin girtin. Ev girtinên 
herî dawî wekî dorpêça malî 
ya dijî HDP'ê hat şîrovekirin, 
berî du rojan Sekreterê Giştî 
Huseyîn Yilmaz jî hat girtin. 
Yilmaz dema şaredarê Agiriyê 
bû jî 4 caran hatibû girtin û 5 
salan di girtîgehê de mabû.
Di nava 3 mehan de 2 
hemjimarên Partiya Demokratî 
a Gelan (HDP) hatin girtin, 
vê yekê jî nîqaşên "Gelo HDP 
di bin dorpêça malî de ye" 
anî rojevê. Piştî HDP di meha 
çileyê de çû kongeryê vir ve 
heta niha Hemjimarê Giştî û 
Endamê Lîjneya Rêveberiya 
Navendî Zekî Çelîk jî di nav de 
11 kes hatin girtin. Piştî girtina 

Çelîk berî çend rojan di çavçove-
ya serdagirtinên li Amedê de, li 
Enqereyê jî serdagirtin pêk hatin 
û Yilmaz li vir hat binçavkirin û 
bi îdiaya "Endamê rêxistinê" ye 
hat girtin.
Di nava 3 mehan de 2 
hemjimarên HDP'ê hatin gir-
tin û niha jî nîqaşên ku HDP'ê 
ji meclisê bavêjin tên kirin. Di 
demên dawî de di bin navê "Za-
gona torbeyî" û "Divê şirketên 
ku piştgiriya fînansî didin terorê 
bên destaserkirin" de, dixwazin 
HDP'ê di aliyê malî de dorpêç 
bikin.
Alîkariya xezîneyê demek dirêj 
hat astenkirin
Piştî hilbijartinên 7'e Hezîran û 

1'e Mijdarê HDP'ê bendava sedî 
10 derbas kir û alîkarî ji xezînê 
girt, ev alîkarî jî demek dirêj 
nehat dayîn. Piştî hilbijartinên 
7'ê Hezîranê ji bo vî mafî bi kar 
bîne serî li Wezareta Maliyeyê 
hat dayîn, lê ji ber ku bersiv di 
dema xwe de nehat dayîn dax-
wazname hat redkirin. 
Vê carê hemjimar hatin girtin
Piştî di çileya 2016'an de pişt-
giriya xezînê ji bo HDP'ê hat 
dayîn, hemjimar Zekî Çelîk jî hat 
girtin. Huseyîn Yilmaz ê ku hat 
dewsa Çelîk jî berî du rojan hat 
girtin. Yilmaz di sala 2009'an de 
di bin navê operasyonên "KCK" 
de 4 caran hat girtin û 5 salan di 
girtîgehê de ma.(DÎHA) -

Fermandara giştî ya Yekîneyên Parastina Jinê, YPJê 
Nasrin Abdullah digel heyeteke ji Rojavayê Kurdistanê 
ji bo rêzek hevdîtin duh hate Swêdê.
 Derheqê kesên ku ji Ewrûpa diçin û tevlî Daişê dibin 
de Nasrin Abdullah dibêje ew şervanên Daişê yên herî 
xedar in.
Nesrin Abdullah, xwedîtecrûbeyeke berfireh ya şerê bi 
Daişê re heye. Hêzên herî bi tesîr ku li Sûriyê şerê Daişê 
dikin şervanên kurd YPG têne dîtin û hema hema nîvê 
van şervanan jin in ku di bin navê YPJê de tev digerin, 
û Nasrin Abdullah nûnertiya wan dike. 
Nesrin Abdullah dibêje wan darbeyên giran li Daişê 
dane û ji piraniya Rojavayê Kudristanê ew dûr xistine, 
lê bedelê vê giran bûye.
Di şerê van du salên dawî ya bi rêxîstinên cîhadîst re 
zêdetir ji 500 şervanên YPJê hatine kuştin û hejmareke 
bilind ya birîndaran heye.
Ew dibêje amanca Daişê ne tenê kurd û Rojhilata Navîn 
e, lê ji bo Ewrûpa jî pilanên wê yên berfireh hene û li 
hemberî Ewrûpa hezên taybet veqetandine.
Piraniya sînorê Sûrî yê bi Tirkiyê ve di destê kurdan 
de ye. Lê qoziyeke ku navenda wê bajarê Cereblusê ye 
hêj Daiş kontrol dike. Li ser daxwaza hêzên kurd YPG 
û YPJê yên ji bo standina wir dewleta Tirkî hewldanên 
kurd weke îlana şer li hemberî xwe dinêre. Lê Nasrin 
Abdullah dibêje bêyî standina vê xetê zehmet e Ewrûpa 
aramiyê bibîne. 
Bi taybetî bi têkoşîna Kobanî re raya giştî ya navneteweyî 
elaqeyeke mezin nîşanî şervanên jin yên kurd da. Weke 
nimûne Nasrin Abdullah ji aliyê serokkomarê Fransa 
Hollande ve li Koşka Elysee hate pêşwazî kirin û berya 
serdana xwe ya Swêdê li Komara Ҫek Abdullah beşdarî 
vekirina nûnertiya YPGê bû. Fermandara YPJ bêyî ku tu 
navan eşkere bike dide zanîn ku ew ê bi hin rayedarên 
hikûmeta Swêdê re hevdîtinan pêk bîne. Û xuya ye ew 
ê hem desteka siyasî hem jî leşkerî ji Swêdê bixwaze.
Radyoya Swêdê

 ملتقى األديان وفيدرالية
األديان Di çapemeniyê de 

dualîtiya bi doza 
kurdî re

RAMAN3 

في  ما  منطقة  بأن  التاريخ  في  يُذكر  لم 
جغرافية معينة تعرضت لقصف السالح 
في  متزامنا؛  المحظور؛  أو  الكيماوي 
لوقف  مسبق  إعالن  من  نفسه  الوقت 
العدائية  العمليات  ووقف  النار  إطالق 
والمناطق  األحياء  عن  الحصار  وفك 
من  إلى  اإلنسانية  المساعدات  وإيصال 
الشيخ  حي  في  يحدث  كما  يحتاجها. 
الحي  هذا  الكردية،  الغالبية  ذي  مقصود 
عن  سنوات  ثالث  من  ألكثر  المحاصر 
طريق المجاميع المسلحة المحسوبة على 
المعارضة  ووفد  االئتالف  معارضة 
عن  والمنبثقة  جنيف3  في  الموجودة 
األول  األسبوع  في  الرياض  مؤتمر 
كما  المنصرم.  للعام  األول  كانون  من 
مجموعة  قبل  ومن  الدولي  الصمت  أن 
دعم سوريا لحل أزمتها لم تحرك ساكناً 
قبل  من  التصريحات  بعض  باستثناء 
األمين العام لألمم المتحدة السيد بان كي 
التي  الفئة  بأن  يالحظ  لم  أنه  كما  مون. 
ضد  المحظور  السالح  باستخدامها  تقر 
عشرات  وقوع  وبمفاد  العزل  المدنيين 
وكبار  والنساء  األطفال  من  الضحايا 
تفاوض  من  نفسها  تكون  بأن  السن؛ 
وتسأل  المعارضة  أنها  على  النظام 
االنتقال السياسي كما في حالة ما يسمى 
أصبح  الذي  وشيخها  اإلسالم  بجيش 
المفاوضين. مثل هذه األمور  فجأة كبير 
واسع  فهم  في  بها  القبول  يتم  أن  يمكن 
لعموم  واضح  كمثال  السورية  لألزمة 
المعرفية  بأبعاده  أزمات الشرق األوسط 
واالجتماعية  والسياسية  والفكرية 
األزمة  أي؛  واالقتصادية؛  والثقافية 
األوسط.  الشرق  في  المجتمعية  البنيوية 
تكون  بأن  المسألة  هذه  في  الجديد  لكن؛ 
جبهة النصرة ذات االرتباط األيديولوجي 
التنظيمي  واالرتباط  الديني)  (التطرف 
األخير  المرتع  هي  القاعدة  تنظيم  مع 
والمحبب للتيار اليساري السوري بأغلب 
وأن  وشخصياته  السياسية  تنظيماته 
الممانعة  نواة  إلى  الجبهة  هذه  تتحول 
األخيرة  فالتصريحات  والمقاومة، 
عليها  يطل  التي  االعالمية  واللقاءات 
هؤالء ويصفون بأنها على ثورية تنظيم 
وتفكيره  األسود  بعلمه  أسود  إرهابي 
النصرة  أن  يعني  القاتم؛  التكفيري 
أنها  كما  أيضاً  يسارييها  لها  أصبحت 
باتت مالكة – بكل ما تعنيه هذه الكلمة- 
لهم وبات المعيار بمجمله العداء ألي فكر 
يحمل  أن  شأنه  من  سياسي  نظام  أي  أو 
حال  كما  السورية  لألزمة  الكلي  الحل 
المتأسس  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارات 
على مدار الثالث سنوات السابقة والتي 
القومية  مكوناتها  بجميع  اليوم  تطرح 
والدينية وجميع المعتقدات بحل الفيدرالية 
سوريا  شمال  آفا-  لروج  الديمقراطية 
أساس  وعلى  الجغرافية  أساس  على 
أساس  وعلى  المكونات  إرادة  تمثيل 
كل  تقطع  التي  الديمقراطية  الالمركزية 
في  االستبدادي  المركزي  بالنظام  عالقة 
إنتاج  سوريا وتمنع من إعادة تشكيل أو 
ألي نظام استبدادي؛ وال يهم هنا من هي 
الفئة أو الزمرة الموجودة في سدة السلطة 
لديها  النصرة بات  الحكم. وإذا كانت  أو 
بأنه  المؤكد  المالحظ  من  فإنه  يسارييها 
(أكرادها) والمتمثل ببقايا  بات لها أيضاً 
قبل  من  عليه  المهيمن  الكردي  المجلس 
المحسوبة  المرتزقة  الشخصيات  بعض 
يعرفهم  وبات  أكثر  ال  حزبين  على 
الذين  عن  المدافعين  باتو  وقد  الجميع؛ 
المحظور  والسالح  مدافع جهنم  يطلقون 
على الكرد والعرب والتركمان واألرمن 
محاسبة  مسألة  مقصود.  الشيخ  حي  في 

هؤالء مسألة وقت ال غير.  

 الفيدرالية؛ طوق النجاة
األخير في سوريا
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الـ PYD  يجتمع بأهالي قزعلي

في ظل التطورات التي تعيشها مدينة كري سبي (تل أبيض) التي 
لها  المجاورة  المدينة والقرى  تحررت من قبضة داعش, وانضمام 
إلى اإلدارة الذاتية الديمقراطية في روج آفا, وتميز المدينة بتعايش 

االتحاد  حزب  عقد  والمذهبية  القومية  المكونات  من  كبير  عدد 
الديمقراطي الـ PYD اجتماعاً شعبياً في قرية قزعلي بمدينة كري 
سبي (تل أبيض) بهدف توطيد العالقات بين مختلف المكونات على 

أساس مبدأ التعايش المشترك وأخوة الشعوب.
هذا وبدأ االجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الحرية, 
حيث تمت إدارة االجتماع من قبل خالد بوزان كوتيه عضو مجلس 
الحزب, و روزكين عضو لجنة التنظيم بالحزب وجوليا اإلدارية في 

الحزب بمدينة كري سبي.
وتم النقاش حول أهداف الحزب والفدرالية الُمعلنة وحق المرأة في 

المشاركة بكافة جوانب الحياة االجتماعية والعملية.
وقد أغنى االجتماع تساؤالت الحضور حيث تمت اإلجابة عليها من 

قبل أعضاء الحزب.

الـ PYD يعقد اجتماعاً ألهالي ميدان أكبس في عفرين
اكبس  ميدان  ألهالي  اجتماعاً  الديمقراطي  االتحاد  حزُب  َعقَدَ 

بمقاطعِة عفرين حيُث حضرهُ العشرات من األهالي.
شهداء  أرواح  على  صمت  دقيقة  بالوقوف  االجتماع  وبدأ  هذا 
الحرية, ثم ألقى باالجتماع سيدو رشيد علي عضو المجلس العام 
مقاطعة  تعيشها  التي  األوضاع  إلى  فيها  تطرَق  كلمةً  للحزب 
عفرين التي سببها الحصار المفروض عليها من قبل المرتزقة, 
كما أكد على ضرورة تكثيف الجهود لفك هذا الحصار, وربط 
التي  المناطق  من  تبقى  ما  وتحرير  بكوباني  عفرين  مقاطعة 

ماتزال تحت سيطرة المرتزقة.
وفي ختام االجتماع تمت اإلجابة على تساؤالت األهالي. 

ديريك تشيع أربعة شهداء إلى مثواهم األخير في مقبرة الشهيد خبات ديريك

بتاريخ 2016/4/10 تجمع اآلالف من أهالي مدينة ديريك أمام المشفى 
في  استشهدوا  شهداء  أربعة  جثامين  لتشييع  وذلك  بالمدينة  الوطني 
مقاومة شنكال وكوباني وسلوك, حيث بدأ الموكب بالمرور من مركز 
المدينة إلى مقبرة الشهيد خبات ديريك ومن ثم بدأت المراسيم بعرٍض 
عسكريٍ قدمه قوات الـ ypg ypj , وتخلل العرض العسكري وقوف 
كلمة  جان  روزا  ألقت  وبعدها  الشهداء,  أرواح  على  صمت  دقيقة 
الذين  وشهدائها  كوباني  مقاومة  واستذكرت  الشعب  حماية  وحدات 

TEV-  قدموا حياتهم في سبيل نيلنا للحرية والعيش بأمان,  وكلمة
الرفيق حسن حمزه قائالً:" نحن نمشي على الطريق  DEMألقاها 

الذي رسمه القائد اوجالن.  
والشهداء هم حسب بياناتهم:

الشهيد روج هات علي, تولد مدينة (اسطنبول) وهو تركي   -1
األصل مكان الشهاده: شنكال. 

الشهيد أحمد برخدان, تولد قرية (كاسان) مكان االستشهاد:   -2
كوباني 2014.

الشهيد شورش آذاد, تولد قرية (كفر مكان) مكان االستشهاد   -3
سلوك 12 /3 /2016.

4-  الشهيد أبو ربيع عدنان دومو, تولد قرية (حماطه) مكان 
االستشهاد ديرك 18 /10/ 2012.

وفي ختام المراسيم وارى جثامين الشهداء الثرى وسط زغاريد األمهات 
وهتافات الجماهير التي تعظم الشهادة والشهداء.

الـ PYD في ديريك تصدر بياناً تستنكر فيه المجازر بحق المدنيين في الشيخ مقصود

أهالي مدينة ديريك باالشتراك مع أعضاء حزب االتحاد الديمقراطي 
PYD في مدينة ديريك يصدرون بياناً استنكارياً بخصوص المجازر 

في حي الشيخ مقصود, حيث ألقت شريفه حسن عضو مجلس الحزب 
البيان والتي تضمنت وحشية تلك التنظيمات اإلرهابية المدعومة من 
قبل اردوغان والتي تمثل االئتالف الوطني السوري وبقايا المجلس 
الوطني الكردي. على هذا الحي وقتل األبرياء العزل من نساء وشيوخ 
وأطفال, كما أدانت بأشد العبارات االستعمال المتكرر لألسلحة المحرمة 
البيان الرأي العام والمجتمع الدولي ومؤسسات  دولياً, وناشدوا في 
حقوق اإلنسان في العالم بالخروج عن صمتهم حيال هذه المجازر 
التي تحصل في حي الشيخ مقصود واإليقاف الفوري لهذا القصف 

الهمجي الوحشي. 

الـPYD  تجتمع  بأهالي قرية الريحانية في منطقة براف

عقد أعضاء حزب اتحاد الديمقراطي PYD اجتماعاً في منطقة براف 
قرية الريحانية, بحضور أهالي القرية حيث بدأ االجتماع بالوقوف 

دقيقة صمت على أرواح الشهداء, ثم تحدث اإلداري في منطقة براف 
شروان رمضان خليل عن الوضع السياسي في المنطقِة بشكٍل عام 
وبشكٍل خاص في روج آفا, وفي نفس السياق تحدث عن  المجلس 
التأسيسي إلعالن الفدرالية – االتحادية في روج آفا – شمال سوريا, 
التي تهدف إلى حماية جميع مكونات روج آفا وشمال سوريا, كما 
تطرق في حديثه عن استياء البعض من هذه الخطوات التاريخية التي 
تخدم أبناء روج آفا وشمال سوريا, حيث اتخذوا المواقف السلبية وقاموا 
بمحاربة هذه المشاريع, . كما تحدث محمد سعيد عضو منسقية حزب 
أنها أحدثت تغيراًت  الثورة وكيف  الديمقراطيPYD  عن  االتحاد 
كثيرةً في المنطقة, لذلك سميت بـ ربيع المجتمعات والشعوب, , وفي 

ختام االجتماع تم اإلجابة على تساؤالت الحضور.

الـ PYD يعقد اجتماعاً في قرية خانا سري التابعة لــ ديريك
 

 ضمن سلسلة االجتماعات واللقاءات الجماهيرية التي ينظمها حزب
الديمقراطي االتحاد PYD االتحاد  نظام  لشرح  ديرك,  ايالة   في 
ً اجتماعا َعقَدَ  آفا – شمال سوريا  أُعِلَن في روج  الذي   الديمقراطي 

أهالي من  العشرات  حضرها  حيث  سري  خانا  قرية  في   لألهالي 
 القرية, وبدأ االجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء,  ثم
 تحدث طلعت يونس عضو المجلس العام للحزب عن آخر المستجدات
 والتطورات التي تمر بها المنطقة وسوريا, وعن المشروع الفدرالي
المجتمعية تمثيٌل لإلرادة  المشروع هو  بأن هذا   الديمقراطي, وأكد 
 لشعب روج آفا وشمال سوريا, وهو ضماٌن للعيش المشترك وإنهاء
 األزمة السورية, كما تحدث عن مواقف كالً من المعارضة األردوغانية
 والنظام البعثي حيال هذا المشروع حيث أكد أن كالهما يملكان نفس
 الذهنية السلطوية الشوفينية وهذه الذهنية كانت السبب في إطالة األزمة.

 .وانتهى االجتماع باإلجابة على تساؤالت الحضور

الـ PYD  تقيم اجتماعاً للشعب في مقر الحزب بقامشلو

َعقَدَ حزُب االتحاد الديمقراطي PYD  بتاريخ 2016/4/12  اجتماعاً 
للشعب في مركز الحزب في مدينة قامشلو, ضم االجتماع العشرات 

من أهالي قامشلو.
هذا وقد بدأ االجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ثم 
العام  المجلس  تحدث في االجتماع كل من محمد نبي كوتي عضو 

للحزب و سامي علي عضو المجلس العام للحزب وجمال خلو منسقية 
حزب االتحاد الديمقراطي ومحمود حمي عضو ادارة في ايالة قامشلو, 
حيث تحدث الجميع عن القصف والمجازر التي تتعرض له كل من 
مدينة عفرين وحي الشيخ مقصود من قبل االئتالف السوري وبقايا 
المجلس الوطني الكردي, والقصف المستمر على باكور كوردستان 
بشكل عام ونصيبين على وجه التحديد, والدعم قدر اإلمكان لثورتهم 
والمحاولة قدر المستطاع إيصال ما يحدث فيها إلى الرأي العام العالمي 
من خالل تغطية األحداث قدر اإلمكان, كما تطرقوا في حديثهم عن 
مؤتمر جنيف 3 والفشل المحتوم الذي ينتظره, وفي سياق منفصل 
تحدثوا عن المجلس التأسيسي إلعالن الفيدرالية االتحادية في روج 

آفا – شمال سوريا وأنه الحل األمثل للمعضلة السورية.
واستفسارات  تساؤالت  على  االجابة  تمت  االجتماع  ختام  وفي 

الُمْجتَِمِعيْن.

يعقدها  التي  االجتماعات  سلسلة  وضمن   2016/4/12 بتاريخ 
حزب االتحاد الديمقراطي PYD  للتعريف بمشروع الفيدرالية, 
عقد حزب االتحاد الديمقراطي PYD ايالة عامودا اجتماعين في 
كل من قريتي جولي وسنجق خليل, حضر االجتماع من جانب 
الحزب كالً من ريناس عفرين و منال وعبدالوهاب خليل مسؤول 
خط الشهيد خورشيد وسليمان عثمان مسؤول الحزب في عامودا 
وماهر شيخي مسؤول لجنة العالقات الدبلوماسية و هيلين شويش 
إسماعيل عضوا  العالقات وكاميران حسن وأحمد  لجنة  عضوةُ 
بدأ  حيث  والرجال  النساء  من  العشرات  حضرها  كما  الحزب، 
االجتماعين بالوقوف دقيقةَ صمت على أرواح الشهداء, وبعدها 
قام الرفيق ريناس عفرين بتقييم الوضع السياسي في سوريا عموماً 
وفي روج آفاي كوردستان على وجه الخصوص, وبعدها تم شرح 

مفهوم الفيدرالية الديمقراطية وأهمية تطبيق هذا المشروع بالنسبة 
للمكونات في روج آفا وشمال سوريا.

حزب االتحاد الديمقراطي PYD  يعقد اجتماعين في قرى عامودا

لحزب  الدبلوماسية  العالقات  لجنة  أطلقتها  التي  الحملة  ضمن 
االتحاد الديمقراطي PYD في مدينة تل تمر وبغية شرح مشروع 
لجنة  عقدت  المدينة,  في  العربي  للمكون  الديمقراطية  الفيدرالية 
العالقات الدبلوماسية في الـPYD بتل تمر اجتماعاً ألهالي قرية 
االجتماع  بدأ  وقد  العربي,  المكون  أبناء  يقطنها  التي  المحمودية 
بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الحرية ثم تحدث أعضاء 
لجنة العالقات شارحين خالل حديثهم مستجدات وتطورات الساحة 
السياسية عل المستويين اإلقليمي والدولي, وفي ختام االجتماع تم 
شمال  آفا-  روج  في  الديمقراطية  الفدرالية  مشروع  حول  النقاش 
سوريا, كما تمت اإلجابة على تساؤالت واستفسارات الُمْجتَِمعين.

الـ PYDيعقد اجتماعاً في قرية المحمودية بتل تمر

COLEMÊRG (DÎHA) - Jinên ku 
li gundên Çelê ya ku di çarçoveya 
rêveberiya awarte de bi sedan qadên 
sivîl lê dijîn hatiye qedexekirin jiyana 
xwe didomînin, di bin siya qedexeyan 
de hewl didin jiyana xwe bidomînin, bi 
hatina biharê re jî jiyana gund bi destê 
jinan ve şîn dibe.
Di nava 6 mehên dawî de li navçeya 
Çelê ya Colemêrgê bi sedan qadên 
jiyanê wakî herêmên qedexe hatin 
îlankirin. Jinên ku li gundên sînorê 
Geliyê Tiyarê cih digirin ên Tiyarê, 
Sîsîdan, Gise, Hêşat, Zawîte, Guzereş, 
Xube dijîn ligel qedexeyê di bin siya 
qedexeyên hatine îlankirin bi hatina 
biharê jiyana gund bi destên xwe ve 
şîn dikin. 
Piştî zivistana dijwar, bi germbûna 
hewayê ve jinan jî dest bi amadekariyên 
biharê kirin. Li Geliyê Tiyarê ku çav-
kaniya wî ava Zê ye, darên guzê yên vê 
derê dest bi kesaxtinê hate kirin, ji bo 
bax û baxçeyan jî zevî tên ajotin. Ji ber 
qedexeyan jiyana gund tê bisînorkirin 
ji jinên gunê Zavîteyê Sultan Akar a ku 
gotina "Em li axa xwe tên dîlgirtin" bi 
kar anî lê ligel hemû tiştî jî bi hêviyên 
mezin biharê pêşwazî dike. Akay bilêv 
kir ku ji bo çanina birinc, kuncî û garis 
dest bi ajotina zeviyan kirine û wiha 
axivî: "Em serê sibehê radibin û piştî 
Çêrandina sewalan dest bi karên bax 
û baxçeyan dikin. Ji ber ku sewalên 
me baş naçêrin ez bi bîberonê ve şîr 
didim berxikan." Akar anî ziman ku 
wekî salên 90'an tê xwestin gel bê 
koçberkirin û wiha berdewam kir: "Ji 
ber bombebarana ku tê kirin gihayê ku 

sewal dixwin dibin sedema nexweşi-
yan, şîrên wan kêm dibe. Yên ku di 
salên 90'an de em ji gund derxistin niha 
careke din dixwazin me bidin koçber-
kirin. Em piştî salan vegeriyan gund û 
malên xwe ji nû ve îşna kir. Heke me 
li dijî zilmê serî bitewanda em vene-
digeriyan."
Di salên 90'an de Çîller di 2016'an de 
Erdogan
Welatiya bi navê Lutfiye Erdem a ji ber 
dorpêça hêzên dewletê ji navçeyê hati-
ye gund jî di salên 90'an de koçber bûye. 
Erdem aku gundê wan ê Colemêrgê 
hate şewitandin li Geverê bi cih bû di 
nava 25 salan de cara duyemîn rastî 
polîtîkaya koçberiyê hatiye. Erdem 
a ku got vê carê çi dibe bila be dê ji 
gund dernekevin ev tişt anî ziman: "Ji 
Geverê mecbûr hatim vê derê. Malên 
me bi topebaranê ve hilweşandin. Em 
jî hatin vê derê. Li vir jî her der hate 
qedexekirin. Top davêjin her derê. Lê 
em ê jiyana xwe ji nû ve ava bikin."

'Ax di navbera me û jiyanê de têkîlî ye'
Hatem Erdem jî destnîşan kir ku yek 
ji çavkaniya debarê silq e û ev qadên 
ku silq şîn dibe di nava qedexeyê de 
maye, piştî salan dema ku vegeriyane 
gund malên xwe ji nû ve înşa kirine 
û wiha berdewam kir: "Em dixwazin 
li ser axa xwe bi awayeke azad bijîn. 
Em diçin silq kom bikin lê carna pir 
zehmetiyan dikişînin. Em bi pincarê ve 
debara mala xwe dikin. A têkîliya me 
ya jiyanê ye. Bihar dema fekî û sebze 
ye. Lê ji ber ku em nikarin sewalên 
xwe biçêrinin nikarin wekî berê şîr jî 
bi dest bixin."
Heke qedexe nebe...
Ji gundê Guzêreşê Azîze Akay a 62 
salî jî diyar kir ku li ser kuçikê xwarinê 
çêdike û ev tişt anî ziman: "Ez li gund 
mezin bûm. Gundê me ji aliyê hêzen 
dewletê ve hatin xirakirin. Em jî ligel 
qedexeyê jiyana xwe didomînin. Qe-
dexe nebe jî gundê me xweşik e. Lê 
qedexe qada me ya jiyanê teng dikin."

Jin li gundên qedexe jiyanê bi rengên 
biharê şîn dikin

 (DÎHA) - Li Sûriyeyê li herêmên 
di bin banê Rejîma Baasê de sindoq 
hatin danîn. Li ser banga MSD'ê 
hilbijartina ku bala gelên Sûriyeyê 
nekişand, raya cîhanê jî heman hilbi-
jartin rewa nedît. 
Li Sûriyeyê îro saet di 07.00'an de li 
herêmên di bin banê Rejîma Baasê 
de ne, ji bo hilbijartana parlementoyê 
sindoq danîn. Sindoqên hilbijartinê 
ji aliyê kurdan û gelên din ve hat 
boykotkirin û her wiha li gel vê 
raya cîhanê jî heman hilbijar-
tin rewa nedît. Meclîsa Sûriyeya 
Demokratîk(MSD) bang li gelên 
xwe kir û got, "Hilbijartinên nerewa 
boykot bikin." Li gel vê Amerîka jî 
daxuyanî da û diyar kir ku ev hilbi-
jartin ne rewa ne û ew dê encamên 
wê esas negirin.
Sindoqên ku ji aliyê rejîmê ve bi 
awayekî yekalî hatin danîn, di serî 
de li Federasyona Sûriyeya Rojava-
Bakur û li bajarê Îdlîb, Ezaz û der-
dora Helebê yên di bin banê çeteyên 
DAIŞ û El-Nûsrayê de ne sindoq 

Tu kesî/ê guh neda 
hilbijartinên li Sûriyê 

ye

nehatin danîn. Li kurdên ku li cihên 
sindoq hatin dayîn hilbijartin boy-
kot kirin. Derbareyê hilbijartinê de 
Berdevkê Wezareta Karên Derve 
yê DYA'yê Mark Toner diyar kir ku 
ew encamên vê hilbijartinê "rewa" 
nabînin. Toner hilbijartin wiha nir-
xand, "Di warê temsîliyetê de em vê 
hilbijartinê rewa nabînin. Ev hilbi-
jartin îradeya gelên Sûriyeyê temsîl 
nake."

Ji hunermendên Kobanê 
strana ‘Berxwedana Bakûr”

KOBANÊ – Komên muzîkê yên 
girêdayî Navenda Çand û Hunerê 
ya Baqî Xido, bi armanca piştgiriya 
berxwedana Bakûrê Kurdistanê stra-
nek amade kir.
Navenda Çand û Hunera Baqî 
Xido li Kantona Kobanê, ji bo des-
tek dayîn û silavkirina berxweda-
na bakûrê Kurdisanê, stranek bi 
navê”Berxwedana bakûr) amade kir.
Komên muzîkê yên bi navê Miştenûr, 
Şehîd Laleş û Botan ên girêdayî Na-

venda Çand û Hunerê ya Baqî Xido, 
bi armanca destekdayîna  berxweda-
na Bakûrê Kurdistanê  stranek bi navê 
“Berxwedana Bakûrê Kurdistanê” 
amade kir.
Ji bo stranê hersê koman, dest bi 
amadekariya klîbekê jî kirin. Klîb wê 
heta defteyek din temam bibe û li ser 
ekranan bê weşandin.

ZERGAN – Kongreya Star bi heva-
kariya koperetîfa aborî li bajaroka 
Zirgan “firoşgeha bakur a xwarinê” 
vekir.
Ji bo vekirina firoşgehê 95 jinên kurd 
û ereb ketin nava hevkariyê û her 

95 jinan firoşgeh vekir

jinekê 15 hezar lîreyê Surieyyê dan. 
Firoşgeha bi navê “firoşgeha bakur 
a xwarinê “, li gundê Şûr ê girêdayî 
bajaroka Zirgan hate vekirin. F   iro-
şeha ku wekî marketek biçûk kar 
dike, ji aliyê 3 jinan ve tê birêvebirin.

في باشور: مراسيم مهيبة للمناضل )باكور جيلو( الذي استشهد في روج آفا

نظمت مؤسسة عوائل الشهداء في باشوري كردستان مراسيم مهيبة 
للمناضل بروسك جمال سابير االسم الحركي (باكور جيلو) عضو 
وحدات حماية الشعب الذي استشهد في مقاومة حي الشيخ مقصود 
بحلب في مسجد الشهيد "شيرگو حاجي رەزای جهرمهگا" بمدينة 

السليمانية. 
السياسية  والقوى  األحزاب  كافة  عن  ممثلين  المراسيم  وحضر 
باشوري  المعتبرة في  الشخصيات  المدنية وعدد من  والمنظمات 

كردستان. 
 (HPG) قدم من كركوك للمشاركة في المراسيم.هذا وقد حضر المراسيم أيضاً وفد من قوات الدفاع الشعبي

Hêzên dewletê yên nikarin têkevin 
taxên Başak û Barbarosê ji dûr ve tax 
topebaran kirin. Di encama topbara-
na hêzên dewletê de zaroka bi navê 
Esra Şalk a 2 salî, Zûlfiye Şalk (70), 
Behiye Erener (45), Rahîme Sanir 
(16) û ji malbata Tongûç Muhyettîn, 
Ahmet, Îsa û Sadettîn Tongûç jiya-
na xwe ji dest dan. Di daxuyaniya 
Koordînasyona Giştî ya YPS’ê de 
jî hat ragihandin ku şer û pevçûnên 
li navçeya Sîlopiyayê yên di 4’ê 
Nîsanê de 5 endamên YPS/YPS-
JIN’ê jiyana xwe ji dest dane.
Piştî şer û pevçûnên 4’ê Nîsanê di 
çarçevoya biryara “îstîmlakqrina 
lezgîn” de ji aliyê hêzên dewletê 

ve li hundirê avahitan bombe hatin 
bicîhkirin û avahiyên li bajêr ha-
tin hilweşandin. Hêzên dewletê bi 
wesayîtên zirxî re li têketina taxên 
Başak û Barbaros’ê dest pê xira ki-
rina avahiyan kirin. Niştecihên taxan 
bi darê zorê ji malên xw ehatin der-
xistin û hêzên dewletê destûr nedan 
ku amurên xwe û cil û bergên xwe jî 
bi xwe re bibin. Her wiha avahiyên 
ku li derdora Dibistana Yavuz Selîm 
a li Taxa Barbaros ku dê bibe qereqol 
jî tên hilweşandin. 
Li navçeyê qedexeya derketina ko-
lanan bi hilweşandin û texrîbkirina 
avahiyan re di roja 10'emîn de jî di-
dome.

Di 10 rojan de 13 kes hatin qe-
tilkirin…berdewami

meşandin de ev tişt gotin: "Eger cihek 
dewlet nehêle kesek bikeve cihekê, 
em baş dizanin ku li wir hin tişt tên 
veşartin. Piştî li Cizîrê qedexe rabû û 
dîmenên li wir derketin holê di qada 
navneteweyî de rûyê Tirkiyeyê nîşan 
da. Ji ber vê jî ligel operasyonên li 
Sûrê xilas bûne jî hêj abluka berde-
wam dike. Ev jî ji bo delîlan tune bi-
kin tê kirin." -
'Ji bilî berxwedanê şansek yê ciwanan 
nîn e'
Cupolo da zanîn ku ciwanên li Sûrê 
şer dikin bi çekên biçûk şer dikin 
lê dewlet wan wek hêzek ku welat 
parçe bikin dibîne. Cupolo got ku 
kesên kesên li Sûrê li ber xwe didin 

di heman demê de di salên 1990'î 
de malên wan hatibûn şewitandin û 
wiha berdewam kir: "Ji ber vê yekê 
ji bilî berxwedanê şansek yê van ci-
wanan nîn e. Beriya niha pêvajoya 
çareseriyê hebû, lê ev pêvajo ne di 
bin xizmeta dewletê de bû û dewletê 
şer da destpêkirin." 
'Dê ev berxwedan berdewam bike'
Cupolo li ser hevdîtin xwe yên bi 
welatiyan re jî kiribû sekinî û wiha 
pê de çû: "Gel dibêje ku 'PKK ez im, 
yên şer dikin zarokên min e" Berxwe-
daneke ku ev qas bi gel re bûye yek 
naqede. Tunekirina gel jî ne mimkun 
e. Kesên ku vê rastiyê nabînin, kesên 
ku nikarin bihizirin in." 

Rojnamegerê Alman: Tunekirina vê 
berxwedanê ne mimkun e … berdewami

Firoşgeh îro bi bernmeyekê hate ve-
kirin. Di bernameya ku bi rêzgirtinê 
destpê kir de bi dehan jinên bajaroka 
Zirgan û şêniyên gundê Şûr amade 
bûn.
Paşê li ser navên TEV-DEM’ê Ze-
lal Dêrik,  Hevseroka Meclîsa Gel 
a Xeta şehîd Malik Fatma Osman 
axivîn. Axaftvanan destnîşan ki-
rin ku jinê di Rojava de gavên me-
zin avêtine, îrade û vîna xwe ya 
xwerêvebirinê îsbat kiriye.
Vekirin bi tilîliyan ji aliyê Dayikên 
Aştiyê ve hat pêkanîn. Di dawiya 
bernameyê de jî şêranî hat belavki-
rin û dîlan hat gerandin.

Cupolo got ku ew li hember vê 
polîtîqaya dewletê matmayî maye 
û wiha behsa çavdêriyên xwe ki-
rin: "Dema dewlet nikare gelekî bi 
zimanê xwe îkna bike vê carê jî serî 
li tundiyê dide. Dema di malbatekî 
de kesek tê qetilkirin, ferdên 
malbatê jî tevlî berxwedanê dibin. 
Ew berxwedan derbasî nifşên nû 
dibe, ji ber wê jî ev berxwedan dê 
hertim berdewam be." 
Cupolo di dawiya axaftina xwe de 
jî behsa çareseriyê kir û got ku an 
dewletê çareseriyê qebûl bike an jî 
dê bikeve nav şerekî bêdawî.
(DÎHA)

الـ  PYD يزور مطرانية السريان االرثوذوكس في الحسكة
 زارت لجنة العالقات الدبلوماسية في حزب االتحاد الديمقراطي
PYD ,في مدينة الحسكة مطرانية السريان االرثوذكس بالمدينة 
مسؤولية باستالمه  المسيح  عبد  موريس  المطران  لتهنئة   وذلك 

.مطرانية السريان االرثوذكس في الجزيرة والفرات
أن وأكد  الزيارة  لهم  الزائر وشكر  بالوفد  المطران  َب   هذا ورحَّ
 الجزيرة تمتلك ثقافاًت وأعراًق عديدةً وهي لوحة فسيفساء جميلة
المشترك العيش  مكوناتها, وبحكم  أحد  االستغناء عن  يمكن   وال 
االعتراف الضرورة  تستدعي  المكونات  هذه  بين  فيما   والتآخي 
 باآلخر وتوطيد العالقات األخوية معاً في هذا الوطن, مشيراً في
 حديثه إلى التضحيات التي قدمها مكونات الجزيرة والمقاومة التي
هَ أن األمان الذي تشهده  أبدوها في وجه العصابات اإلرهابية ونَوَّ

.منطقتنا هي بفضل دماء الشهداء
 كما تحدث عضو مجلس الحزب عن العالقات األخوية بين مكونات
 الجزيرة من كرٍد وعرٍب وسريان خالل األزمة السورية, واستطاعوا

الداخل في  البعض  قبل  من  تُحاُك  كانت  التي  المؤامرات   إفشال 
 والخارج بوعيهم وإرادتهم في العيش المشترك مع بعضهم البعض,
 وأكد على إن العمل المشترك والتواصل المستمر والتشاور هو المبدأ
 األساسي الذي على الجميع أن يتبناه, وعلى مبدأ االمة الديمقراطية

.الذي يضمن للجميع الحقوق ويحفظ الكرامة اإلنسانية

الـ PYD يعقد اجتماعاً جماهيرياً في قرية عين البط
ضمن الحملة التي أطلقها حزب االتحاد الديمقراطي PYD في 
مقاطعة كوباني بعقِد اجتماعاٍت جماهيريٍة ألهالي القرى المحيطة 
بالمقاطعة بغية شرح آخر التطورات السياسية, عقد عضو المجلس 
العام للحزب محمود بشار اجتماعاً جماهيرياً ألهالي قرية عين البط 
الواقعة شرقي المقاطعة, وتبعد عن مركزها حوالي 10 كيلومتر 

شرح فيها مستجدات الوضع الراهن.
الشهداء,  أرواح  دقيقةَ صمت على  بالوقوف  االجتماع  وبدأ  هذا 
 PYD ثم تحدث عضو المجلس العام لحزب االتحاد الديمقراطي
محمود بشار مستهالً حديثه بشرح ما آل إليه الوضع في سوريا 
تشنها  التي  الوحشية  الهجمات  الخصوص  وجه  وعلى  عموماً, 
المعارضة على حي الشيخ المقصود, واستهداف المدنيين العزل 
وقتل األطفال والنساء والشيوخ وهدم البيوت فوق رؤوس قاطنيها 

ومحاولة التهجير القسري للسكان وإفراغ المنطقة من سكانها، كما 
تطرق بشار في حديثه إلى ممارسات ارودغان العنصرية والهمجية 
والبربرية على الشعب الكردستاني في باكوري كردستان, وندد 

محمود بشار في نهاية حديثه بسياسة أردوغان الفاشية .

أهالي ديريك وكركي لكي ينددون بالهجمات على الشيخ مقصود
تظاهر المئات من أهالي مدينتي ديريك وكركي لكي يوم الخميس 
في ساحة آزادي بمدينة ديريك تنديداً بالهجمات البربرية على حي 
خاللها  حمل  الكردي,  الوطني  المجلس  وخيانة  مقصود,  الشيخ 
المتظاهرون الفتات كتب عليها: "شيخ مقصود ليست لوحدها، ثورة 
روج آفا نتاج عمل القائد APO، ال للخيانة، لتحيا المقاومة" وقد 
انطلقت التظاهرة من ساحة آزادي مروراً بمركز المدينة لتتوقف 
في ساحة الشهداء، وتبدأ برنامجها هناك بالوقوف دقيقة صمت 
على أرواح شهداء الحرية، ثم إفساح المجال إللقاء الكلمات ومن 
بينها كلمة عضو الهيئة المركزية في حزب االتحاد الديمقراطي 
PYD حسن كوجر الذي حيا الجماهير المتضامنة مع أهالي الشيخ 
مقصود في مستهل حديثه وأكد على ضرورة عدم التزام الصمت 
إزاء المجازر التي تحصل في حي الشيخ مقصود وباكور كردستان.
وأفاد كوجر أن الدول الراعية لإلرهاب والتي تكتم على الممارسات 

اإلرهابية لن تسلم هي أيضاً من خطر اإلرهاب.
وبيّن كوجر أن بعض األطراف كانت تدعي بناء الفيدرالية في 

روج آفا وسوريا بينما عندما تم اإلعالن عنها في روج آفا وشمال 
سوريا رفضتها رفضاً قاطعاً, لذا عليها أن تبرر موقفها أمام الشعب.  
ووضح كوجر أن حكومة إقليم كردستان بدالً من مساندتها لالتحاد 
الفيدرالي هي أيضاً رفضتها وإغالق معبر سيمالكا كان أحد ردود 

أفعالها.
كما وألقيت كلمات باسم مؤتمر ستار ألقتها كلستان عثمان، وباسم 

مؤسسة عوائل الشهداء تاج الدين بشير. 

الـ PYD ينظم دورياً رياضياً في كري سبي
نَظََّم حزب االتحاد الديمقراطي PYD دورياً رياضياً يضم 8 فرق 

رياضية في كري سبي.
هذا وافتتحت أعمال الدوري باجتماعٍ عقدهُ عددٌ من إدرايي الحزب 
سليمان"  قيس  قواص،  اسماعيل  كوتيه،  "خالد  منهم  سبي  كي  في 

بحضور ما يزيد عن مئة شخص من المهتمين بالشأن الرياضي. 
االتحاد  لحزب  العام  المجلس  عضو  المناسبة  بهذه  تحدث  وقد 
الديمقراطي PYD خالد كوتيه مباركاً انطالقة الدوري مؤكداً على 

ضرورة التآلف بروح رياضية.   
العزية،  " طرابية،   : هي  الدوري  في  المشاركة  الفرق  أن  ويذكر 

روضة، عين العروس، زنبق، فريعان، أبو خرزة، كور مازا".  
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السالم  عملية  إن  مصطفى  السالم  عبد  وأكد 
والمفاوضات السورية في جنيف ليست جديةً في 
إيجاد حٍل لألزمة والوضع السوري, ليس فقط ألننا 
غير متواجدين فيها وإنما ألن األطراف المشاركة 
في الوقت الحالي ال تملك الحلول وال تستطيع تقديم 
البدائل وهذا الوضع أصبح جلياً وواضحاً للجميع 

وال يخفى على احد.
وقال أيضا أننا أوضحنا مراراً أنه ليست لدينا ثقةً 
تأثير  التي لها  الدولية  عمياء بأحد من األطراف 
هذه  من  وتقربنا  وتعاملنا  السورية,  األزمة  على 
األطراف هو ما يعكس مصالح شعبنا وقضيتنا. 
وحربنا ضد داعش بالدرجة االولى والتنظيمات 
اإلرهابية المتطرفة ليَس بطلٍب من أحد وإنما هو 

واجٌب اخالقٌي وطني لحماية شعبنا وأرضنا.

هذه  تتقاطع  والحرب  النضال  هذا  خالل  ومن   
في  أخرى  دول  وطموحات  أهداف  من  الحركة 
هذا السياق للقضاء على آفة اإلرهاب والتطرف 

التي تنشط في منطقة الشرق األوسط.
كما كانت هناَك مداخلةٌ من البرلماني من حزب 

الشعوب الديمقراطي 
عن مدينة شرناخ فيصل سري يلدز من الضيوف 
أنهم  على  وأكد  آفا,  روج  ثورة  على  اثنى  الذي 
قدموه  ما  على  األبطال  آفا  روج  ألبناء  مدينون 
من تضحياٍت ومالحم قل نظيرها في العالم, حيث 
جعلت العالم أجمع يقف مذهوالً على شجاعة هذا 
أسطورة  الخصوص  وجه  وعلى  األبي  الشعب 
في  صامدة  وقفت  التي  كوباني  مدينة  المقاومة 
وجه اشرس وأقذر حملة إرهاٍب عالمية، وأثبتت 

االرتباط  مدى  كردستان  من  األخرى  األجزاء 
والتالحم معها من خالل كافة أنواع الدعم وخاصة 
مقاومةً  اآلن  تخوض  التي  كردستان,  شمال  من 
التركية  السلطات  وإجرام  إرهاب  ضد  مشابهة 

وتقدم يومياً دروساً في الفداء والتضحية.
الكونفرانس تمت قراءة  الثاني من  القسم  أما في 
تقرير منظمة الحزب من قبل خبات شاكر حول 
تأبين  ومراسيم  والفعاليات,  النشاطات  مئات 
الشهداء التي قامت بها مختلف منظمات الحزب 
بلغ عددها  والتي  االلمانية,  األراضي  كافة  على 

26 كونفرانس محلي
األخطاء  على  والوقوف  االيجابيات  لتقييم   
والنواقص وتفاديها مستقبالً، وفي نفس السياق تم 
قراءة تقرير منظمة المرأة في الحزب للوقوف على 

عملها ومالحظاتها القيمة حول فعالياتها ومشاكلها 
والمشاكل األسرية التي تتعرض لها الجالية .

 وتم قراءة تقرير منظمة الشبيبة التي قامت بالكثير 
عملها  بتوسيع  وقامت  والفعاليات  النشاطات  من 
ورغم  المانيا,  مناطق  من  الكثير  في  جيد  بشكل 
ذلك اعتذرت عن النواقص والسلبيات التي حدثت 
إعطاء  خالل  من  وتفاديها  بمعالجتها  ووعدت 

وتقديم المزيد من العطاء والنضال    
بعد االنتهاء من قراءة التقارير الثالثة تم مناقشة 
األعضاء  قبل  من  عليها  المالحظات  وإضافة 
الحاضرين بشكٍل مطول ومفصل, وبعدها كانت 
كوباني  زوهات  قبل  من  عامةٌ  مداخلةٌ  هناك 
المسؤول التنظيمي للحزب في أوروبا حول هذه 
المداخالت والمالحظات, أكد من خاللها أن هذا 

اإليجابي  التطور  على  دليٌل  والنقاش  التجاوب 
ألعمالنا رغم األخطاء والنواقص التي تم ذكرها, 
بكل  الجديدة والعمل  التحديات  تقبل  ولذلك يجب 
واألنسب  األفضل  لتقديم  واالمكانيات  الطاقات 

للحركة وخدمة قضيتنا وشعبنا.
في القسم األخير من الكونفرانس تم انتخاب أعضاٍء 
إلدارة العمل والنشاط الحزبي ألول مرة بعد توزيع 
جديد بلغ 18 منطقة على مستوى  الساحات في 
واالمكانيات  الحاجة  حسب  االلمانية  المناطق 

المناسبة. 

قبل  من  القسم  بأداء  أعماله  الكونفرانس  واختتم 
األعضاء الُمنتََخبين.

الـ PYD في ألمانيا يعقد كونفرانسه الثاني ...التتمة

 عزام: لن يكون هناك تسوية في سورية بدون مشاركة طرفها الرئيسي )األدارة الذاتية
الديمقراطية( ...التتمة

, وهي تُعَبُِر في ذات الوقت عن إرادة المكونات 
االجتماعية في روج آفا- شمال سوريا. المهم أن 
علمانيٍ  ديمقراطيٍ  نظاٍم  عن  جاٍد  بشكٍل  نبحَث 
يستطيع تحقيق آمال الشعوب السورية في العيِش 
بحريٍة وكرامٍة وأمان, وهذا ما يحققه نظام الفدرالية 

الديمقراطية. 
لألزمة  لحٍل  التوصل  في  جاداً  العالم  كان  وإن 
على أرض  ويتم تطبيقهُ  فالحل موجودٌ  السورية 
به  التحكم  أو  الخارج  من  فرٍض  دونما  الواقع 
المعارضة  تحرك  التي  االقليمية  العواصم  عبر 
البعيدة  وأجنداته  للخارج  والمرتهنة  المصطنعة 

عن طموحات وآمال المجتمع السوري«.
واختتم ممثل اإلدارة الذاتية الديمقراطية لروج آفا 
في روسيا االتحادية رودي عثمان حديثه قائالً: »إن 
الموقف الروسي وكما يبدو لنا هو مؤيدٌ لمشاركة 
جميع األطراف المعارضة في المفاوضات بما فيها 
الكرد, ويؤكد بأن ال عودةَ إلى الوراء في سوريا.
 كما أن اإلقصاء المتعمد لجزٍء مهٍم من المجتمع 
السوري إرضاًء للجانب التركي المخطط الرئيسي 
لما يحدُث من ويالٍت في سوريا وروج آفا, سبٌب لم 
يعد من الممكن تقبله, وهو مؤشٌر على مدى الضعف 
الذي يعانيه المجتمع الدولي تجاه األزمة السورية, 

وعدم امتالكه لمشروعِ حٍل جاٍد لهذِه األزمة التي 
تتعقد يوماً بعد آخر مع ازدياد التدخالت فيها على 

المستويين االقليمي والدولي. 
وهذا يظهر من خالل اإلقصاء الذي يطالنا ليس 
التغيير  بذوَر  فقط ككرد وإنما كنظاٍم يحمل معهُ 
لسوريا واالنتقال إلى نظاٍم جديٍد ال مكان فيه لإلنكار 

والتعصب والفساد. 
واستبعادنا يعني استبعاد اإلرادة الحرة التي تنشد 
التغيير الجذري والحقيقي في سوريا, واالستمرار 
في دوامة النظام االحادي القوموي المتعصب وإن 

تبدلت الشخوص«.

 عثمان: الحل موجود إن كان العالم جاداً في حل األزمة السورية
...التتمة

Di çapemeniyê de dualîtiya bi doza kurdî re
XALID IBREHÎM

Di herêma Rojhilata Navîn de ge-
lek dozên bigirêk hene. Lê doza 
gelê kurd a sereke û herî bi aloz 
e. Her wiha dibe yek di dozên 
niştimanî yên gelên azadîxwaz. 
Ji ber ku di nava çar wealtan de 
hatiye dabeşkirin û gelek xemgînî 
pêre hane û bi teybat piştî peyma-
na Sayîkis Bîko ku di encamê de 
herêm hate parçekirin.
Gelê kurd ku hejmara hejmara 
wan zêdeyî 30 milyonî ye, yek ji 
kevntirîn gelên herêmê ye. Li ser 
xaka xwe ya dîrokî jiyan dike û 
gelek zulm û zordarî li ser destê 
welatên Kurdistan dagirkirine 
dîtiye. Rêjîmên desthiladara ên 
Kurdistan dagirkirine komkujî 
derheqê gelê kurd pêk anîn. Li dijî 
wan siyasetên tunekirin, pişaftin, 
birçîkirin û koçberkirinê meşan-
din. Siyasetên herî xiran li dijî 
gekê kurd hatin meşandin, ji van 
komkujiya Helpçe, enfat, Geliya 

Zîlan û darbesên li ser hatin dal-
qandin.
Telvî vê yekê gelê kurd berxweda-
na xwe domand û hemû alavên şer 
ên wêrankar, her wiha makîneyên 
çapemeniyê nikarîbûn berxweda-
na gelê kurd bidin rawestandin. 
Şerê çapemeniyê jî dimîne yek ji 
şerên taybet ku bi zanebûn li dijî 
hemû gelên herêmê hatin meşan-
din û gelê kurd hate meşandin. 
Sîstemên dewletan ên desthiladar 
li dijî gelê kurd hemû cûreyên şerê 
bikar anîn.
Tevî ku dewletên herêmê di nava 
şerekî debûn û mînaka wî ya herî 
ber bi çav şerê Îraq û Îranê ye. Lê 
dema mijar dibe gelê kurd lihev di-
kin û peymanan datînin. Gelê kurd 
li kur be şerê wan dikin. Hêzên 
navdewletî jî çirayên kesin ji şerê 
wan ê li dijî gelê kurd vekiriye. Lê 
beranberî vê yekê vîn û îradeya 
gelê kurd a berxwedanê bêtir beriz 

bû û berxwedaneke dîrkî bi hemû 
rêbazan meşand.
Ji hemû kesên ku çapemeniyê 
dişpînin re diyar bûye ku pêwîste 
saziyên çapemeniyê jiyana gelan, 
berwedana wan, ji aliyê şopan-
din, rêveberî û derxistina rastiyan 
yan veşartina wan ji raya giştî 
ya cîhanê re. Bi taybet ev yek bi 
pêşketina saziyên çapemeniyê re 
di hemû aliyan bi bandor bû û rola 
wê zêde bû.
Dema em doza kurdî di çavên 
çapemeniyê re digirin dest, 
dualîtiya bi doza kurdî re tê 
destnîşankirin. Bazarkirin, 
rêveberî û derxistina rastiyane 
têne dîtin. Dibe ku li gorî siyaetên 
aborî, aborî û planên sîsteman û 
hevalbednên wan ji welatên mezin 
cûdatir be.
Wekî tê zanîn çapemeniya azad 
û serbuxe nîne. Hemû saziyên 
çapemeniyê di xizmeta planên 
siyasî û aborî yên rêveberên 
aboriya siyasî de ne. Ev yek bi 
hemû reng û cûreyên xwe wiha 
li gorî xizmeta berjewendiyan 
tê meşandin. heger ê kurdan hin 
çapemeniyên awan hebin jî, ne 
ketiye asta tê xwestin û nikar şerê 
imbratoriyên çapemeniyê ku doza 
kurdî kirine asta herî jêr û di aseta 
kurdên baş, kurdên xirab û kurdên 
terorist de dabeş kirine. Yan jî li 
ser doza kurdî her bê deng in û 
di bê dengiya xwe de aliyên erênî 
û aliyê neyînî jî digirin dest. Ev 
yek li gorî siyasetên berjewendiya 

wan diparêzin di navendên taybet 
de têne meşandin.
Imbratoriyên çepemeniyê bi 
hêzên siyasî ve girêdayî ne û li 
gorî berjewendiyên wan liser mi-
jaran radiwestin. Ev yek di rewşa 
li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyê de 
diyar dere. Li wir komkujî têne ki-
rin, şerê tunekirinê ku li gorî yasa 
û hevpeymanên navdewletî yên 
derheqê mafê mirovan û parsti-
na netew û meziheban de di asta 
junsêtê de têne hesibandin.
Şerê li dijî gelê kurd li Bakurê 
Kurdistanê ji beriya dehan salan 
ve tê meşandin. Îro jî li Roajvayê 
Kurdistanê hemû cûreyên çe-
kan ên dijwra têne meşandin. 
Gihişt asta ku çekên kîmyawî 
bi kar bînin. Herî dawî jî li taxa 
Şêxmeqsûd a Helebê komên çete 
biryara wê dane û çekên kîmyawî 
li dijî sivîlan bikar tînin.
Ev yek rastî bêdengiya çapemeniyê 
ku tê meşandin hat, carde ji ber 
gelê kurd qurbaniyê van êrîşan 
e. Di heman demê de ji ber ku 
kujer nûnetiya zihniyeta hege-
mon û planên dewletî, xwediyên 
piradîgmayên xirabkar bê dengî tê 
meşandin. Gelê kurd ji ber ku ji bo 
jiyana hevbeş a bi rumet ku li gorî 
mafê demorkatîk û hiqûqa cîhanê 
ku kujerên kurdan bi xwe jî di 
danîna wê de cih girtiye, tekoşînê 
dikin. Lê ji ber ku xwesteka gelê 
kurd ne li gorî plan û siyasetên 
wan in, dema mijar dibe mafê 
gelê kurd ên nûnertiya xeta şore-

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

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

لذهنية  بالتصدي  أوالً  يبدأ  األم  بلغته  وتعليمه 
والمشاركة  والتوعية  بالتنظيم  الدولتية,  السلطة 
الشعب  قائد  يؤكد  حيث  المجتمعية,  والمساهمة 
الكردستاني عبد هللا أوجالن على هذه الضرورة 
وجذورنا“  تاريخنا  إلى  العودة  “علينا  بالقول 
اإلدارة  مؤسسات  جميع  من  يتطلب  ما  وهذا 
الذاتية المجتمعية في روج آفا المساهمة بالتحفيز 
للعملية التعليمية والتربوية باللغة األم, وتطويرها 
هذا  ومن  المجتمع.  فئات  كافة  لدى  وتحبيبها 
المنطلق ارتأت صحيفة االتحاد الديمقراطي إلى 
مدى  على  الضوء  وتسليط  التالي  التقرير  إعداد 

أهمية التعليم المجتمعي.
المجتمع  رغبة  تعكس  عملية  المجتمعي  التعليم 

واستعداده للمساهمة الفعّالة في تحسين التعليم
الرئيسة  سعدون  ربيعة  السيدة  ذكرت  حيث 

المشتركة لبلدية قرية خزنه:
أن التعليم المجتمعي عملية تعكس رغبة المجتمع 
الرامية  الجهود  في  الفعالة  للمساهمة  واستعداده 
جيد  تعليم  فتوفير  وتطويره,  التعليم  تحسين  إلى 
المجتمع  إشراك  في  التوسع  إلى  يدعو  النوعية 
وأفراد  ومؤسسات  أهلية  منظمات  من  المحلي 
وتشجيعه؛  وتحفيزه  التعليمية  العملية  تمويل  في 
االرتقاء  في  المجتمع  دور  إلى  نظرنا  إذا  ونحن 
بالمؤسسات التربوية والتعليمية, نجد أن هذا الدور 
كان غائباً تماماً وذلك نتيجة للسياسات الممنهجة 
التي اتبعتها السلطات المهيمنة والمحتكرة للتعليم 
من  أبناؤها  منعت  التي  آفا,  روج  في  وخاصة 

التعليم بلغتهم األم.
لذا ال بد من تقديم دعم معنوي ورسم االبتسامة 
الكادر  دور  وتثمين  وتشجيع  األطفال  شفاه  على 
التعليمي في النهوض بالعملية التربوية والتعليمية 
للشعب  تاريخي  إنجاز  يعتبر  والذي  األم,  باللغة 
وتضحيات  دماء  بفضل  أسسه  ترسخت  الكردي 

آالف الشهداء.
ضرورة التزام المجتمع ككل تجاه قضايا التنمية 

األساسية
كما تحدثت السيدة هدية عبدي اإلدارية في بلدية 

خزنه قائلة:

تحسين  تستهدف  التي  التعليمية  األنشطة  إن   "
فعالة  شراكة  خالل  من  وذلك  التعليم,  جودة 
وإيجابية من مؤسسات المجتمع, وتضافر الجهود 
لتقديم  والتربوية  األهلية  بمؤسساتها  المجتمعية 
تدخالت ومساهمات عينية وغير عينية, إلحداث 
ضرورة  عليها  تترتب  التعليم  جودة  في  تحسين 
التزام المجتمع ككل تجاه قضايا التنمية األساسية, 
المشاركة  بين  تعارض  من  هناك  ليس  أنه  ذلك 
المؤسسات  من  المقدمة  الجهود  وبين  المجتمعية 
بينهما  يكون  أن  يجب  بل  والتربوية,   التعليمية 
فكالهما  العامة,  المصلحة  في  وتقاطع  تكامل 
والرقي  التنمية  وهي  ذاتها  الغاية  إلى  يهدف 
المشاركة  أن  القول  يمكن  هنا  ومن  بالتعليم, 
نفسها  التي تفرض  المفاهيم  باتت من  المجتمعية 
وبقوة في روج آفايي كردستان, وذلك عبر نظام 
الذي  الكومونالية  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة 

يعمل بنظام العمل التشاركي.
عبر  إليه  ينظر  ورقيه  مجتمع  أي  تطور  مقياس 

نظامه التعليمي والتربوي

أحالم مراد معلمة في المدرسة االبتدائية:
إن التربية والتعليم علم له قواعد معينة وأصول 
مرعية, تنبثق من طبيعة المجتمع وثقافته وإرثه 
فئات  جميع  من  يتطلب  ما  وهو  الحضاري, 

المجتمع ومؤسساته المساهمة في إنجاحها, فكما 
ورقيه  مجتمع  أي  تطور  مقياس  فإن  معلوم  هو 
فهو  والتربوي,  التعليمي  نظامه  عبر  إليه  ينظر 
لتنميته  لبناء مستقبله وضمانة  الركيزة األساسية 
في  المجتمع  إسهام  عبر  يتم  وذلك  المجتمعية, 
تعتبر  التي  األسرة  وخاصة  ونشاطاته,  فعالياته 
أن  معلوم  هو  فكما  األولى,  التربوية  المؤسسة 
الوالدة  حديثة  تجربة  هي  الكردية  باللغة  التعليم 
إلرساء  كبيرة  جهوداً  وتتطلب  آفا,  روج  في 
قبل  من  منعت  التي  جذورها  واستعادة  قواعدها 
من  يتطلب  وهذا  المتعاقبة  العنصرية  السلطات 
المساهمة في تطوير  وأفراداً  الجميع, مؤسساتاً  
المحاضرات  إلقاء  خالل  من  وذلك  التعليم, 
و  التالميذ,  وأَُسر  لألهالي  وتكثيفها  التوعوية 
وتأمين  التحصيل,  في  الضعفاء  الطلبة  مساعدة 
إنتاج الوسائل, وتصميم البرامج التعليمية, وتقديم 
هو  ما  بكل  وتزويدها  المدرسية  للمكتبات  الدعم 
وتزويدها  بالمختبرات,  المدارس  وتجهيز  جديد, 
ودعم  الصحية  التوعية  وتقديم  اآللي,  بالحاسب 
تدريبية  برامج  وإقامة  المدرسية,  الصحة  برامج 
الخاصة  التجهيزات  تقديم  يمكن  كما  للمعلمين, 
باإلنارة والتهوية والمواصالت والمرافق, وتقديم 
االحتياجات  ذوي  لألطفال  العناية  مستلزمات 
الخاصة, كما يمكن تقديم أنشطة خاصة بالخدمات 

الطالب  لتشجيع  معنوي  دعم  وتقديم  البيئية, 
العلمي,  البحث  الموهوبين والمتميزين, وتشجيع 
الخدمة  وتقديم  المتميزة  للبحوث  مكافآت  وتقديم 
باعتبارها األكثر  القرى واألرياف  إلى  التعليمية 
يمكن  التي  األشياء  من  الكثير  وغيره  احتياجاً, 
للنهوض  المجتمعية  المؤسسات  بها  تشارك  أن 
آفا, متمنياً  التربوية والتعليمية في روج  بالعملية 
كل  إلى  صحيفتكم  عبر  المناشدة  هذه  تصل  أن 

محب ومخلص لوطنه وقضيته ومستقبل شعبه.
لإلعالم بالغ الدور في إظهار الوجه الراقي للعمل 

الجماعي المؤسساتي

مدرسة  في  إنكليزية  لغة  مدرس  محمود  محمد 
خزنه: 

إن العملية التعليمية والتربوية هي أساس بناء أي 
المجتمع  فئات  جميع  من  يتطلب  وعليه  مجتمع, 
مؤسسات وهيئات, المساهمة في العملية التربوية 
مبادرة  أي  وإن  العامة,  والمصلحة  يتوافق  بما 
لتنمية  ومشجعة  جميلة  لفتات  تعتبر  مجتمعية 
في  الدور  بالغ  لإلعالم  إن  كما  التعليم,  وتطوير 
إظهار الوجه الراقي للعمل الجماعي المؤسساتي 
في  التعليمية  العملية  قواعد  ترسيخ  في  المساهم 

روج آفا.

معاً نحو مساهمة مجتمعية في العملية التعليمية

من أن يكون لها دوٌر فاعٌل على الساحة السورية 
وحدة  من  النيل  ُمحاِولَةً  سياسياً,  إلفالسها  نتيجةً 
في  الشعوب  بإخوة  والمتمثل  المشترك  المصير 
يعي  الكل  وبدأ  خاسر,  رهاٌن  هو  إنما  آفا  روج 
خاص  بشكٍل  تركيا  ترعاه  الذي  االنحراف  هذا 
ومن هم في فُلِكها بشكٍل عام, ونؤكد عدم صالحية 
هذه االدعاءات المهترئة ألنها محاوالٌت ميؤوسة 

منها.
 5- حكومة تركيا المتمثلة بحزب العدالة والتنمية 
مارست شتى أنواع الضغوطات لمحاربة اإلدارة 

كل  وحشدت  آفا,  روج  في  الديمقراطية  الذاتية 
إمكانياتها لمحاصرتها على كافة األصعدة ولكنها 
ضد  ممنهجة  شعواَء  حرٌب  تشن  واليوم  فشلت, 
الدولية  واألعراف  القيم  كل  متجاوزةً  اإلنسانية 
أن  يريد  أنه  سوى  له  ذنب  ال  اعزٍل  شعٍب  ضد 

يعيَش بسالٍم وينعَم بالحريِة
نسفت  قد  تكون  وبهذا  كردستان,  باكوري  في   
مشروع السالم الذي دعا له القائد عبد هللا اوجالن 
العبودية  نير  من  قاطبةً  تركيا  لشعوب  كخالٍص 
هو  مخيف  بشكٍل  النظر  يلفت  وما  واالضطهاد, 

الصمت العالمي الُمطبِْق وهو لتبادل المصالح بين 
تركيا وبعض الدول أصحاب الشأن في العالم, إن 
إرادة الشعوب لن تُقَهر وستنتصر ثورة الشعب ال 

محال كنا انتصرت في جميع أرجاء العالم.
وفي النهاية كلمة تؤرقني أقولها برسم أردوغان 
والشعب  للربيع  رسوالً  نفسه  ينصب  لمن  كيف 
ليلٍة  بين  جزاراً  يتحول  أن  واإلسالمي  العربي 
وُضحاها ويقتدي بنازية هتلر وشخصيته في قمع 

وقتل وحرق شعبه.

مكتب المرأة في الـ PYD يصدر بياناً الستنكار الهجمات
على مدينة نصيبين وحي الشيخ مقصود

أصدر مكتب المرأة في حزب االتحاد الديمقراطي 
بالهجمات  تنديداً  العام  الرأي  إلى  بياناً   PYD
الوحشية التي تتعرض لها مدينة نصيبين بباكوري 
الغالبية  ذو  بحلب  مقصود  الشيخ  وحي  كردستان 

الكردية؛ هذا وجاء في نص البيان:  
"مضى أكثُر من شهٍر وال تزاُل مدينة نصيبين وحي 
الشيخ المقصود في مدينة حلب ذو الغالبية الكردية 
الوحشية  الهجمات  وأشرس  ألعنف  يتعرضان 
الثقيلة  قذائف وضربات عشوائية من األسلحة  من 
السامة المحرمة دولياً، وتستهدف  الغازات  وكذلك 
الشهداء  من  العديد  العزل وسقوط  اآلمنين  السكان 
وال سيما من األطفال والشيوخ والنساء من قاطني 

تلك المناطق، وسَط صمٍت دوليٍ وإقليميٍ مقيت".
وتابع البيان: "إن هذا التزامن في استهداف مدينة 
الفاشية  قبل  من  المقصود  الشيخ  وحي  نصيبين 
ومن  نصيبين  في  المكشوف  بوجهها  األردوغانية 
 AKPلـ اآلخر  الوجه  وهو  االئتالف  جماعة  قبل 
شيخ  حي  في  والمعارضة,  الوطنية  يدَّعي  الذي 
التوافق  على  واضٌح  دليٌل  إال  هو  ما  المقصود، 
األردوغانية  والسياسة  االئتالف  جماعة  بين  التام 
اللتان هما وجهان لعملٍة َواِحدَةٍ، عملةٌ محاربةٌ ألّيِ 
الكرد وبمشاركة  ديمقراطيٍ حر, بمبادرة  مشروعٍ 

جميع مكونات المنطقة".
الهجمات   PYD الـ  في  المرأة  مكتب  واستنكر 
وحي  نصيبين  مدينة  لها  تتعرض  التي  الوحشية 
في  المرأة  كتنظيم  "نحُن  بالعبارة:  مقصود  الشيخ 

وبأشد  ونستنكر  نُديُن  الديمقراطي  االتحاد  حزب 
مدينة  على  الوحشية  الهجمات  هذه  العبارات 
دماً  تنزفان  اللتان  المقصود  الشيخ  وحي  نصيبين 
المقيت  العالمي  الصمت  هذا  وسط  ووجعاً  وألماً 
للسكان  قسريٍ  تهجيٍر  من  تشهدهُ  وما  والمخزي، 
إفراغ  ومحاولة  بهم  والتنكيل  بيوتهم  من  اآلمنين 
تغييٍر  وإجراِء  األصليين,  سكانها  من  المدينة 
الذي ال تدركه حكومة  للسكان، ولكن  ديموغرافيٍ 
شعبنا  وصالبة  قوة  مدى   AKP والتنمية  العدالة 
الذي يستميت في الدفاع عن أرضه وشعبه وحقوقه 

المشروعة حسب القوانين واألعراف الدولية".
واختتم البيان: "إننا كتنظيم المرأة في الوقت الذي 
نصيبين  على  الوحشية  الهجمات  هذه  نستنكر  فيه 
وحي الشيخ مقصود نُطالُب اللجنة الدولية الراعية 
مكتوفةَ  تقَف  ال  أن  في سوريا  النار  إطالق  لوقف 
لألعراف  خروقاٍت  من  يحدث  ما  أمام  اليدين 
والمواثيق الدولية، وكذلك نطالب المنظمات الدولية 
ومجلس  اإلنسان  ومنظمات حقوق  المتحدة  واألمم 
األمن أن تقوم بما يقع على عاتقها في هذا المجال 
وأن تكون صاحبةَ دوٍر إيجابيٍ في وقف هذا النزيف 
من الدماء، ونقول للعالم أجمع عالنيةً ال المدافع وال 
كسر  على  بقادرةٍ  الكيماوية  الغازات  وال  الدبابات 
والعيش  الحرية  إلى  التواقة  الكردي  الشعب  إرادة 

بكرامٍة فوق أرضه". 
PYD مكتب المرأة في حزب االتحاد الديمقراطي

şa rastîn dikin û 
xwediyên piro-
jeyeke şaristanî 
û zanistî ne rastî 
tundî û êrîşan tên.
Gelê kurd nûnertiya pirojeya 
pêşerojê dikin, li ser xeta sêyemîn 
şoreşa xwe bingeha xwe ji tekoşîna 
gelan a Rojhilata Navîn ku ji bo 
jiyana hevbşe hatiye meşandin. 
Hemû cûreyên nijatperestî yên 
netewî û mezhebû li dijî parstina 
rewa yên hemû pêkhateyan hatin 
meşandin.
Imbratoriya Çapemeniyê rastiyê 
dide aliyekî û wê vedişêre. 
Dualîtiyê beranberî wê dimeşîne 
û dualiyên mêzînê bikar tîne. Ro-
lan di nava xwe de dabeş dike. 
Hin ji wan fikrê neteweya ten-
ge esas digire û wê wekî rêbaza 
çareserkirinê destnîşan dike, wê li 
ser gelê kurd feriz dike. Bi vê yekê 
jî dixwazin di navbera gelê kurd û 
netewên herêmê yên  ên herêmê de 
fitneyê derdixin. Hin alî jî dixwa-
ze dozê ber bi leşkerîbûnê ve bibe 
û wê wekî doza teroristê destnîşan 
dike. Yanî dema gelê kurd parasti-
na mafê xwe dike, wekî şerê terorê 
binavê dike. Heta serkeftinên gelê 
kurd di saziyên çapemeniyê de 
pehra xwe ne dîtin. Ev yek ji ber 
ku imbratoriyên çapemeniyê yên 
siyasî û hevalbendên wan li gorî 
siyaste û berjewendiyên wan we-
latan dimeşin.

Di destpêka sedsala 11-an da 
Turkên Selcoqî gihîştin rojavayê 
Asiyayê û bi destûrdayîna dostê 
wan xelîfeyê Ebbasî welatên 
gelên resen dagîr kirin. Armanca 
pirojeya selcoqî berfirehbûna ber 
bi rojava da, ber bi Kostantîniyê 
(paytextê Romê) da bû, û bi başûr 
da ber bi Sûriyayê bû. Di pey ra 
Turkên Osmanî cihê Selcoqiyan 
girtin û arezûya wan ji bo berfi-
rehkirina kelîja turkî hên bêhtir 
bû. Wan emperatoriyek avakir û 
bûn hêzeka cîhanî mezin.
Çi di serdema selcoqî û çi jî di ser-
dema osmanî da herdem nêçîrvanî 
di girtina Kurdan da (wek nêçîr) 
berdewam bû. Ev nêçîrvanî di çar 
polan da pêkdihat:
1 – Polê geo-polîtîkî: Bikaranîna 
erdnîgariya kurdî wek leşkergeh 
ji bo dagîrkirina welatên hevsê 
(cîran) yên Kurdistanê.
2 – Polê aborî: Bikaranîna xêr û 

bêrên Kurdistanê yên sererdîn û 
binerdîn ji bo pirojeyên osmanî 
koloniyalîstî.
3 – Polê leşkerî: Bikaranîna hêza 
şervanî kurdî ji bo şerên osmanî 
koloniyalîstî û ji bo berevaniya 
Dewleta Osmanî.
4 – Polê çandî: Bikaranîna şêxên 
Îslamê yên Kurd ji bo xizmetkiri-
na Dewleta Osmanî di demên aştî 
û şer da.
Di rastiyê da, ev polê çandî, ji 
berê da, ji bo pirojeyên Dewleta 
Osmanî  gelek girîng bû ku karibe 
Kurdan wek nêçîr bigire. Ka em 
vê mijarê hinekê fireh bikin.
Dewleta Osmanî nêçîrkirina Kur-
dan bi vî awayî pêkdianî:
1 – Xefikkirina Kurdên misilman 
ji bo serdariya osmanî, ji ber ku 
Sultanê osmanî lexema “ẍazî /
mucahîd” hilgirtiye, ew misilma-
ne, sunnî ye û mirovekî pîroze. 
Min ji rehmetî bavpîrê xwe Şem 
bihîst ku Sultan Ebdulhemîdê Du-
wem xaliya xwe ya nimêjê li ser 
deryayê datanî û nimêj dikir. Belê, 
Kurd bûbûn nêçîr û ketibûn daf û 
xefika osmanî, û hin şêxên îslamê 
yên Kurd ew xefik li ber gelê xwe 
vedigirtin.

2 – Navtêdan li xortên Kurdan ku 
têkevin nav leşkerên osmanî ji bo 
talankirina gelan û bervaniyê di 
ber Dewleta Osmanî da. Dema 
em li erdnîgariya ji sînorê Îranê 
da li rojhilat heya bi Muẍribê 
(Merakêşê) li rojava û ji Yemenê 
da li başûr heya bi Viyanayê li ba-
kur bikolin, emê raserî pir Kurdên 
payebilind bibin.
3 – Tûjkirina Kurdên misilman 
li ser Kurdên ne misilman. Çiqas 
pirin ew talanên ku hin êlên Kur-
dan yên misilman birin ser êlên 
Kurd yên êzîdî! Ew tawanbariyên 
ku wan talankerên Kurd li dijî 
Kurdên êzîdî kirine ewqas pîs 
û kirêtin, ne kêmî tawanbariyên 
terorîstên îslamî ne. Ew hemû 
tawanbarî bi fetwaya hin şêxên 
îslamê yên Kurd pêkdihatin.
4 – Ajotina mîr û hin mezinên 
Kurdan ber bi wê yekê va ku 
ji Osmaniyan ra bibin nêçîr û 
têkevin pînika wan; ji Dewleta 
Osmanî sunnî ra bibin hevpeyman 
li dijî Dewleta Sefewî şî’î. Yê herî 
navdar ku di destpêka sedsala 16-
an da bi vê rolê rabûye Şêx Îdrîsê 
Bedlîsî ye. Û ne tenha ev, hin 
şêxên Kurd Kurdên sunnî li dijî 

Kurdên elewî tûj kirine; ev jî ji 
sedemên here girîng bû ku şoreşên 
Kurdan li dijî Osmaniyan têkçûn û 
herwisa li dijî Dewleta Turkiyê di 
nîvê yekem yê sedsala bîstan da.
5 – Boxzkirina (nefretkirina) 
Kurdan ji tevlêbûna nav rêzên 
serhildêrên Kurd li dijî Dew-
leta Osmanî, û çêlika wê Dew-
leta Turkiyê. Hin şêxên îslamê 
yên Kurd durişma “Kurd û Turk 
birayên hevin di Îslametiyê da” 
hildidan û digotin: Nabe ew şerê 
hevdu bikin. Li ser serê Kurdan 
dixwandin ku di Îslametiyê da 
nabe mirov li dijî serdar serî hilde. 
Xweda dibêje: {Gelî bawermen-

dan guh bidin Xweda, guh bidin 
pêximber û yên xwedî ferman ji 
we} [Sûreyê El Nisaa, ayet 95]. 
Yên xwedî ferman di vê ayetê da 
mîr û serdarin. Ji bilî boxzkirina 
Kurdan ku tevli şoreşê nebin, hên 
hin şêxan nav di Kurdan dida ku 
şer li dijî serhildêran bikin.
Niha Ahmet Davutoglu 
(serokwezîrê Turkiyê) di vê piro-
jeya nêçîrkirina Kurdan da berde-
wam dike. Gelo raz û nehîniyên 
vê pirojeya nû çi ne?
Bersiv di xeleka dahatî da ye.
Û Çi dibe bila bibe, divêt Kurdis-
tan rizgar bibe!

Nêçîrvanê Turk Davutoglu.. Kurd jî Nêçîr
 )beşê yekem((Mustefa Reşîd
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مسألة الشخصية في كردستان 
وخصائص المناضل الثوري )56(  سري كانيه لؤلؤة روج آفا

مدينةٌ من ُمدَُن روج آفا الحدودية الجميلة, وجنةٌ 
من َجناَن األرض ولؤلؤةُ روج آفا الفريدة المحاذية 
لتركيا, تقع إلى الشمال الغربي لسوريا والشمال 
الشرقي لمدينة الحسكة, وتبعد عنها نحو 85كم، 
وتقع إلى غرب مدينة قامشلو وتبعد عنها بنحو 
كيلو  ألف   23 حوالي  مساحتها  تبلغ  كم,   90
متر مربع، ويبلغ عدد سكانها 80 ألف نسمة، 
عليها  تغلب  متنوعة  سكانيةً  فسيفساًء  وتشكُل 
الطابع الكردي الواسع, باإلضافِة إلى خليٍط من 
العرٍب والتركمان والشيشان واألرمن والسريان 
و الماردلية, وللمدينِة تاريٌخ أثرٌي عريق ضمن 
الحضارات األولى في منطقة الجزيرة الفراتية, 
فهي تجمُع بين التاريخ الذي يمتد ستة آالف سنة 
التي تمتلىء  في غور الزمن والطبيعة الخالبة 
بالعيون الصافية كالزجاج, وكانت قاعدةً لحضارةِ 
الشعب السوباري الذي عاش قروناً في المنطقة 
إلى أن آل األمر إلى قبائَل انحدرت من الشمال 
الغربي واستولت على بالد سوبارتو, لكن األمر 
لم يدم طويالً لهذه القبائل، إذ هبَط عنصٌر آرٌي 
من الشمال الشرقي بعد منتصف األلف الثالثة قبل 
الدولة  الميالد, واستقروا في تل حلف وأسسوا 
الميتانية, ثم زحف اآلشوريون على الدولة الميتانية  
واستولوا عليها ودمروا عاصمتها( واشو كاني), 
وبين  بينهم  الحروب  بسبب  فيها  يستقروا  ولم 
دَ لظهور الدولة اآلرامية  الحثيين األمر الذي َمهَّ
التي أسسها الملك كابار وجعل تل حلف مقراً له, 
وهكذا ظلت المنطقة تحت صراعات ملكية قبلية 
وميدان الصراع بين الفرس والروم لعهوٍد طويلٍة 
إلى أن استولى عليها الفرس في عهد االمبراطور 
توماس، ولهذه األسباب والحروب تعددت أسماء 
سري كانيه منذ العصور الغابرة, فَعُِرفَْت باسم 
(كابار) في العهد اآلرامي و(غوزانا) في العهد 

العهد  في  وتيودسليوس)  و(روسين  اآلشوري 
الروماني, وكذلك سميت بـ (قطف الزهور - عين 
ورد وواشو كاني أو فاشوكاني), كانت مركزاً 
تجارياً هاماً ومحطةً هامةً للقوافل وهي المدينة 
التي تأثر بها خالد بن الوليد عندما قام بفتحها, 
وكانت مصيفاً للخليفة العباسي المتوكل وغيره 
من الخلفاء العباسيين، كما اتخذها السلطان صالح 
أثناء معاركة  لالستراحة  األيوبي مركزاً  الدين 
وفتوحاته في منطقة الجزيرة العليا وشمال العراق 
وحلب، وتمتاُز المنطقةُ بآثاٍر تاريخيٍة عريقٍة في 
مناطق تل حلف وتل الفخيرية, حيث يختزن فيها 
تاريخ المنطقة وذاكرة العصور وقد عثر على 
أقدِم مظهٍر حضاريٍ في تل حلف التابعة لمدينة 
سري كانيه, ودلت هذه المكتشفات على وجوِد 
وكشفت  المنطقة,  هذه  سكنت  قد  عريٍق  شعٍب 
الدراسات فيما بعد أن هذا الشعب عرف بالشعب 
السوباري الذي يعود تواجده إلى أواسط األلف 

الرابع قبل الميالد.
 وكذلك ُعثَِر على بعض األواني الفخارية تعود 
إلى العصوِر القديمِة جداً, قد نُقلت هذه اآلثار إلى 
متحف حلب وعلقت بعضها على بوابة المتحف.
وينابيعها  الجوفية  بمياهها  غنيةٌ  كانيه  وسري   
هذه  وأهم  الوفيرة  والعذبة  الكبريتية  وعيونها 
عين   - البانوس  عين   - الزرقاء  (عين  العيون 
الحصان - عين سالوبا - عين الكبريت) وهذا العين 
يتميز بمياهه المعدنية ويمكن شم رائحة الكبريت 
من مسافٍة بعيدة, ولقد أثبتت التحاليل إن المعادن 
الموجودة في هذا النبع يصلح لمعالجة الكثير من 
األمراض الجلدية والرئوية والمفاصل)، ولكن 
نتيجة االستخدام الغير نظامي والمتهور وكثرة 
االستهالك وعدم الترشيد جعلت هذه العيون تجف 
وتنفد مياهها وما جعلها دائماً مأهولة بالسكان, 

وتوفير  عليها  الشعوب  األقوام وجذب  وتعاقب 
مقومات االستقرار ووفرة مياهها وغزارة أمطارها 
الشتوية وخصوبة تربتها مما جعل أرضها صالحة 
للزراعة، مما أدى ذلك إلى ممارسة أغلب سكانها 
وأهم  المروية,  أو  منها  البعلية  سواًء  الزراعة 
 – الذرة   – الشعير   – (القمح  المزروعات  هذه 
القطن ومؤخراً انتشر زراعة الكمون والكزبرة 
والسمسم باإلضافة الى الخضروات الصيفية مثل 
البندورة والخيار والبطيخ......)   وكذلك عمل 
سكان المنطقة على تربية المواشي مثل األغنام 

والماعز وتربية الدواجن.
 أغلب بيوت المنطقة من الطراز الطيني الكردي 
إال إن بدأ العمران االسمنتي ينتشر في السنوات 
األخيرة من القرن العشرين, وبدأ معالم العمران 
الحديث واضحاً وملحوظاً وتضم المدينة العديد 
من المدارس االبتدائية واالعدادية والثانوية, وكما 
يضم نادياً رياضياً ومركزاً للحبوب واألعالف 
ومركزاً لالتصاالت الهاتفية, ويتبع لمنطقة سري 
كانيه العديد من البلديات والنواحي والتجمعات 
تل  مبروكة-  (علوك-  منها  الصغيرة  السكانية 
الجهفة-  الصون-  أبو  مسجد-  ذياب-عالية-  
وإبان  السفح)  المناجير-  مختلة-  دردارة- 
وضواحيها  كانيه  سري  كانت  السورية  الثورة 
أخوانهم  بجانب  للمشاركة  السباقة  المناطق  من 
السوريين في المظاهرات بشكٍل سلمي, وإطالق 
الشعارات المناهضة للظلم واالستبداد ولكن قوى 
المظاهرات  هذه  وطالت  دنست  والظالم  الشر 
وبالمشاركة مع حكومة تركيا المتمثلة بحكومة 
العدالة والتنمية بإرسال أجندتها والمتعاونة مع 
المجموعات اإلرهابية المعروفة بجبهة النصرة, 
وتزويدهم باألسلحة والذخائر عبر الحدود وذلك 
بأواخر  كانيه  سري  لمدينة  األول  هجومها  في 

عام 2012, وعاثت في المنطقة الخراب والدمار 
وقامت بترويع األهالي وحينذاك كانت وحدات 
حماية الشعب والمرأة في بداية تأسيسها وال تملك 
إال القليل من العتاد والذخيرة, ورغم العدد القليل 
أهالي  مع  بالتعاون  القوى  تلك  هزيمة  استطاع 
المنطقة وإيماناً منهم بالمسؤولية وروح الوطنية, 
للعيش بسالٍم  المنطقة  تترك  لم  القوى  لكن هذه 
وأمان, حيث بدأت بالهجمات المتتالية فحاولت 
آخر  باسم  المدعية  اإلرهابية  الجماعات  تلك 
تنظم الدولة اإلسالمية في العراق والشام بأفكاٍر 
للشعوب وخاصة  إرهابية اضطهاديه  سوداوية 
الشعب الكردي, وعاودت التنظيمات اإلرهابية 
والمتمثلة بداعش هجومها المباغت وبشكٍل واسعٍ 
على مدينة سري كانيه والقرى التابعة لها, وال سيما 
تل حلف وعالية وعلوك ومبروكة حيث تصدت لها 
(YPG-YPJ)قوات الحماية الشعبية المتمثلة بـ
بالتعاون مع األهالي بحيث جرت اشتباكاٌت عنيفةٌ 
بين مقاتلي وحدات حماية الشعب وداعش على 
جبهة تل حلف- كشتو مما أدى إلى تطهير المنطقة 
نكراَء  هزيمٍة  وإلحاق  منها  المرتزقة  وخروج 
لن ينسوه ألن مقاتلي وحدات  بهم ولقنوا درساً 
حماية الشعب تمثل القوة الوحيدة للمنطقة, وبعد 
خروج المرتزقة شهدت المدينة حركةً جيدةً وعودةَ 
إلى منازلهم،  العائالت  كبيٍر من  السكان وعدٍد 
بعد الهدوء واألمان التي عادت لربوع المنطقة 
وإعادة فتح األسواق, كما تم تشكيل الكومينات في 
قرى وأحياء مدينة سري كانيه, كما وأن التيار 
الكهربائي ومياه الشرب توفر بفضل جهود اإلدارة 
الذاتية ومؤسساتها, بحيث تكفي حاجة المواطنين 
ومستلزماتهم وكذلك أقيمت مقبرةً للشهداء في قرية 
بر كفريه ليوارى فيها شهداء سري كانية والقرى 
التابعة لها وتخليداً لذكراهم وبطوالتهم المجيدة. 

الذكرى الثامنة عشر بعد المئة إلصدار أول جريدة كردية
(كردستان(

نتيجةَ مبادرةٍ شخصيٍة من كرديٍ وطنيٍ أدرَك 
تطوير  أدنى ظروف  من  محروٍم  شعٍب  أهميةَ 
وسيلٍة  عبر  صرخته  وإطالق  القومية,  الثقافة 
هو  برمتِه,  شعٍب  آالم  ويعرف  العالم  ليدركها 
(األمير مقداد مدحت بدرخان) الذي قام بإصدار 
وباللغة  كرديٍة  صحيفٍة  أوِل(  من  األول  العدد 
في  الفارسية)   - العربية  األحرف   - الكردية 
الوطن  عن  بعيداً  القاهرة  1898في  22نيسان 
عن أرض كردستان في ديار الغربة, كان ينسخ 
ألفي نسخة منها ويوزعها بالمجان ويرسلها عن 
مناطق  جميع  إلى  وأوروبا  دمشق  كرد  طريق 
الكتابة  بأعباء  بنفسِه  يقوم  وكان  كردستان، 

والتحرير واإلخراج والتوزيع.
عبد  أخويه  بمساعدة  المالية  التكاليف  ويتحمل 
من  القّراء  وبعض  الرزاق  وعبد  الرحمن 
األزهر  بجامعة  القاهرة  في  المتواجدين  الطلبة 
واسطنبول ودمشق, كان يدعو أبناء جلدته إلى 
العلم والمعرفة والتأخي مع الشعوب المظلومة 
األرمن,  وخاصةً  العثمانيين  سيطرة  تحت 
فساد  لهم  ويفضح  التعاون,  على  ويحرضهم 
السيئة،  وأعمالهم  العثمانية  السلطات  أزالم 
بالحقوق  المطالبة  إلى  أيضاً  تهدف  وكانت 
الكردية وتبين سياسة السلطان عبد الحميد تجاه 
الكرد, وكانت تدعو إلى التسلح بالعلم والمعرفة 
واالهتمام بالتاريخ واألدب والسياسة، واألخبار 
تصدر  وكانت  القُّراء,  ومراسالت  عام  بشكٍل 
مرتين في الشهر وبصدور (كردستان) تم وضع 
اللبِنة األولى إلصدار الصحافة الكردية, وَغدَْت 
في  الكردية  الحركة  ايديولوجية  عن  الُمعَّبِّرة 
نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين, 
بك)  مدحت  (مقداد  مؤسسها  الجريدة  َف  وَعرَّ
باللغة  األول  بالعدد  الُمرفَقة  البطاقة  عبر 
الفرنسية ونصها:" سيدي يسعدني أن أرسل لكم 
عدداً من جريدة (كردستان ) التي أُْصِدُرها اآلن 

يعيشون  (الكرد)  وهم  قومي  وإن  القاهرة،  في 
في أسيا الصغرى ولغتهم قديمةٌ جداً قِدَم التاريخ, 
وهذه هي المرة األولى التي تُْصدَُر فيها جريدةٌ 
باللغة الكردية, وذلك من أجل نشر العلم وروح 
على  حثهم  أجل  ومن  قومي،  أبناء  بين  المحبة 
سلوك طريق التقدم والمدنية الجديدة, ومن أجل 

التعريف بأدبنا القومي أيضاً.
شارك  الذي  بك)  بدرخان  (األمير  هو  والدي   
في حروٍب ضد السلطة العثمانية ولهذا السبب 
فُرَض على عائلتنا أن تعيش بعيداً عن الوطن 
في المنفى، لذا فقد قصدُت مصر وألني أردت 
أن يعم األمن والسالم في ربوع كردستان قررت 
َر كل ما في وسعي من  وأنا في الخارج أن أسّخِ
أجل أّي عمٍل يمنح الفائدة على المواطنين الكرد 
وينمي فيهم روح الفكر من خالل هذه الجريدة؛ 
أكثر وأوضح واألسباب  األمير بشكٍل  وعرفها 
العدد األول  افتتاحية  التي تكمن في نشرها في 
منها, وتحدث عن فوائد العلم والمعرفة كما أشار 
إلى الحروب وماذا تفعل الدول العظمى وكيف 
هَ خطاباً  هَ إلى ماهية التجارة كما وجَّ تتقاتل, ونوَّ
في  سيجدون  بأنهم  القّراء  إلى  األول  العدد  في 
التي  األخطاء  و  النواقص  بعض  الجريدة  هذه 
من  تمنى  كما  األولى،  المراحل  في  ستكتشف 
ومقترحاتهم،  وآرائهم  مالحظاتهم  كتابة  القّراء 
 ) صحيفة  من  أعداد  خمسة  صدور  بعد  ولكن 
كردستان) انتقل مكان إصدارها من القاهرة إلى 
العثمانية إصدارها  السلطات  جنيف بسبب منع 
في مصر, ولكن لم تتوقف الجريدة عن اإلصدار 
مدحت,  مقداد  شقيق  الرحمن  عبد  وأصدرها 
الصحيفة  من  السادس  العدد  إصدار  تم  وبذلك 
في  إصدارها  أسباب  افتتاحيتها  في  وُكتبت 
جنيف, وواجه منظمو هذه الصحيفة صعوباًت 
ألكثر  (كردستان)  إصدار  مكان  وأنتقل  جمةً, 
من جهٍة وأكثر من مرة بسبب الضغوطات التي 
كان يمارسها السلطان عبد الحميد, والمصاعب 
في  طباعتها  إعادة  بعد  واجهتها  التي  المالية 

القاهرة، ومن ثم انتقلت إلى بريطانيا وثانيةً إلى 
جنيف وصل مجموع األعداد التي تم إصداُرها 
حيث صدر  ) عدداً  الفترة حوالي(31  تلك  في 
ولقد   ،1902 نيسان  في  منها  األخير  العدد 
انتشاراً  األكثر  باللهجة  الجريدة  مواد  دُِونَْت 
بين الكرد وهي اللهجة (الكرمانجية) حيث كان 
سكان جزيرة بوطان يتكلمون بها, وهي موطن 
(مدحت  الجريدة  هذه  ومؤلف  األصلي  الكاتب 
مقداد) كما ُصِدَر بعض مواد الصحيفة باللهجة 
الصورانية وبعض المقاالت واالفتتاحيات باللغة 
التركية, وكانت أعداد الجريدة تُرَسُل إلى مناطق 
األولى  بالدرجة  وتوزع  سوريا  عبر  كردستان 
في باشور كردستان, وكان قسٌم من هذه األعداد 
تُرَسُل إلى أوربا ويوزع على المغتربين الكرد 

المهتمين باللغة الكردية وأدبها وفنونها.
في  صيتها  وذاع  كردستان  جريدةُ  واشتهرت   
دمشق  سيما  وال  سوريا  في  وخاصةً  األرجاء 
التي غدت نقطةً هامةً لتوزيعها، كانت الجريدة 
قدمه  الذي  الطلب  بدليل  الكرد  اهتمام  موضع 
وتبين  األعداد,  من  المزيد  إرسال  مراسلوها 
 – تحرير  هيئة  إلى  الواردة  الرسائل  من  ذلك 
كردستان- من الوطن األم كردستان، ومن ردود 
وفي  كاَن صحيحاً  الجريدةِ  ظهوَر  بأن  أفعالهم 
الجريدة  القّراء مهمة  المناسب واستوعب  وقته 
إلقاء  المحرر  من  وطلبوا  بدايتها  منذ  الرئيسية 
األضواء على أكثر المسائل الُملّحة. وكان مقداد 
بك يرد على الرسائل ويوعدهم بتلبية طلباتهم, 
وكما بلغهم عن قرار الحكومة العثمانية بخطر 
بالطرق  لهم  فأنها سترسل  لذا  الجريدة،  توزيع 
السرية، وفي مرحلة صدور الجريدة في القاهرة 
كان لها هدٌف تنويرٌي بحٌت وهو نشر العلم بين 

الكرد وتطوير ثقافتهم.
 وكانت الجريدة تشير إلى سبب تخلف الكرد في 
مجال التعليم والثقافة إلى سوء معاملة اإلدارة, 
الكرد  ضد  تُماَرُس  التي  االضطهاد  وسياسة 
والمطالبة والعمل من أجل تقرير المصير القومي 

إلى  تجنح  الجريدة  كانت  فقد  الكردي،  للشعب 
اللجوء إلى  أشكاِل النضاِل المسلح في الحاالت 
القصوى عندما تنفذ كافة امكانيات الحل السلمي, 
تُلقى  وعلى صفحات كردستان كانت األضواء 
على الجوانب االجتماعية في األوساط الكردية 
للفالح  الحية  الصورة  لتعطي  متنوعة  بأساليب 
الكردي، وأعارت الجريدة اهتماماً كبيراً للدعاية 
وإلى  عدة  مقاالت  ذلك  وفي  الوطنية,  لألفكار 
جانب المسألة الكردية كانت تُثاُر قضيةُ األرمن, 
مصالح  بين  الوحدة  أهمية  ُح  تُوّضِ وكانت 
الشعبين لذلك كانت تنشر تجربة نضال الوطنيين 
لتوحيد  والسعي  حقوقهم  أجل  من  األرمن 
واألرمن،  الكرد  بين  المشتركة  األهداف  وحدة 
الدعاية  في  واضحاً  دوراً  كردستان"  ولعبت" 
ونشر األدب الكردي وخصصت الجريدة مكاناً 
الكردية  األقالم  تبدعه  لما  على صفحاتها  هاماً 
من فنون األدب، ومن بين  منشوراتها ملحمة 
القصائد  ونشرت  خاني)  (أحمد  لـ  وزين"  "مم 
الوطنية للشاعر الشهيد" (حاجي قادري كوي) 
حكام  تاريخ  عن  وكتبت  الصورانية،  اللهجة 

جزيرة بوطان.
أوساط  في  واسعةً  شهرةً  الجريدة  نالت   
(موصل-  من  كثيرةٌ  المراسالت  فكانت  القّراء 
أضنه  ماردين-  السليمانية-  دمشق-  الجزيرة- 
وغيرها ) فالرسائل تتحدث عن وضع الشعب 
وعن االستنكار لحقوق الكرد والفوضى والظلم, 
لذا اعتبر 22 نيسان من كل عام عيداً للصحافة 
أجزاء  جميع  في  الكرد  بها  يحتفل  الكردية 

كردستان.
 المجد والخلود ألول جريدة كردية (كردستان) 
كل التقدير واالحترام لمؤسس أول جريدة كردية 
األمير مقداد مدحت بك المجد لـ22 نيسان عيد 
والمفكرين  األدباء  ولكل  الكردية  الصحافة 

الكرد.         

 حسينة عنتر

جهاد الزين 
موعد 22 نيسان 2016 هو موعد مهم جدا في تركيا 
ولتركيا ويجب أن يكون كذلك للعالم الديموقراطي أو 
ق: السلطة  ق أو ال تُصدِّ النازع للديموقراطية. صدِّ

السياسية التركية تحاكم 2212 أستاذاً جامعيا.
في هذا اليوم، بعد عشرة أيام من اآلن، وفي الساعة 
الثانية بعد الظهر ستنعقد جلسة للمحكمة الجزائية 
في قصر العدل في اسطنبول للنظر في الدعوى 
المقامة من النيابة العامة التركية على موقِّعي وثيقة 
"لن نكون شركاء في هذه الجريمة" التي تطالب 
السلطة التركية بوقف الحرب في مناطق الجنوب 
الشرقي ذات الكثافة الكردية والتي وقعها 1128 
استاذا جامعيا تركياً من مختلف الجامعات التركية 
في  في مؤتمر صحفي  وأذيعت  والخاصة  العامة 
وأعقبتها  الثاني 2016  كانون  في 11  اسطنبول 
حملة اعتقاالت وتحقيقات ال تزال تترافق مع إقاالت 
وضغوطات على عدد ضخم من هؤالء الموقِّعين 
الذين أصبح عددهم اآلن 2212 أكاديميّاً من 430 
جامعة تركية وأجنبية وبينهم شخصيات أكاديمية 

غير تركية.
الصحافة  له  تتعّرض  الذي  القمع  استأثر  لقد 
والصحافيون األتراك في سياق سيتحّول إلى تغيير 
الصحافة  شركات  ملكيات  بنية  في  مسبوق  غير 
االهتمام  من  األكبر  بالقدر  استأثر  والتلفزيون... 
العالمي، ولكْن في الواقع فإن الهجمة على حرية 
الرأي في األكاديميا التركية ال تقل أهميةً بل هي 
الحديث ومن  تركيا  تاريخ  في  نوعها  األولى من 

الحمالت القمعية الكبيرة في التاريخ العالمي.
ك واحد رئيسي معلن إن لم يكن الوحيد  هناك محّرِ
لكل هذه العملية هو رجب طيِّب أردوغان الرئيس 
األكاديميين  مراراً  أردوغان  لقد وصف  التركي. 
الموقعين بأنهم "يدّعون أنهم مثقفون" و"حقيرون" 

و"خونة" و "يستحقّون السجن"...
من حيث الحجم والمضمون والنوعية يصلح اعتبار 
هذه الحملة مكارثية تركية بل ربما األدق منحها 
إسمها الخاص في التاريخ السياسي العالمي وهو 

األردوغانية.
عليه  الذي حصلُت  الملحق  الجدول  يكشف  وكما 

من بعض أصدقائي في حركة "أكاديميّون من أجل 
مئاٍت  تطال  األردوغانية  المكارثية  فإن  السالم"، 
 ) عملُه  ُعلِّق  بعضهم  التركي  المجتمع  نخبة  من 
الجامعات  في  واثنان  العامة  الجامعات  في   28
الخاصة) وكثيرون هم حاليا تحت التحقيق اإلداري 
في مؤسساتهم (473 في الجامعات العامة وستون 
في الجامعات الخاصة). قلة منهم استقالت (6 في 
الجامعات العامة) ومجموعة كبيرة أُقيلت (14 في 
الخاصة)،  الجامعات  في  و24  العامة  الجامعات 
ناهيك عن ماية وستٍة وخمسين حالة في الجامعات 
العامة وثالث حاالت تحت التحقيق القضائي فيما بلغ 
عدد المحتََجزين 35 شخصا ُسِجن أربعةٌ منهم هم 
الذين تلوا البيان في المؤتمر الصحافي قبل شهرين.
المفارقة، بل المسخرة التي يبلغها التاريخ أحياناً، أن 
عددا كبيرا من هؤالء اقترعوا في دورتي 2002 
النيابيّتين، وبينهم ليبراليون ويساريون  و 2007 
وزعيمه  والتنمية"  العدالة  لـ"حزب  علمانيون، 
رجب طيِّب أردوغان ألنهم كانوا يعتقدون أنه قوة 
دََمقرطة لتركيا في وجه الوصاية العسكرية على 
رون، مثلنا  الحياة السياسية. وما كانوا يعرفون أو يقدِّ
جميعاً، أن الرجل سيقود بعد انتصاره على الوصاية 
العسكرية عملية تأسيس دولة بوليسية ذات نزوع 
أصولي إسالموي ستضطهدهم مباشرة كما يحصل 
والفنانين  الشباب  واألكاديميا  الصحافة  مع  حاليا 
واألكراد وحتى مع اإلسالميين المتنورين أصحاب 
الدعوي  العمل  السياسية في  التربوية ال  األولوية 
غولن  هللا  فتح  كجماعة  البداية  في  دعموه  الذين 

وغيرهم وغيرهم.
وهؤالء األكاديميون أنفسهم، ال شك لحظة، بأنهم 
التي يلجأ  يدينون كل أنواع اإلرهاب وخصوصا 
لكن  الكردي  كي)  كي  (البي  العمال  حزب  إليها 
إدانتهم للسلطة السياسية انصبّت ضد ضراوة الحرب 
الدعوة  على  وتركزت  المدنيين  على  وخسائرها 
للتفاوض احتراما لما أسماه بيانهم األول "اإلرادة 

السياسية الكردية".
قضية  عن  بعيدا  مقالي  ه  أوّجِ أن  اليوم  أريد  ال 
األكاديمين ولكن ال بأس في هذا السياق من التذكير 
بأن ما يحصل حاليا من هجوم كاسر على عدد من 

"قطاعات الحرية" في تركيا يعيد االعتبار لمقولة 
سابقة للعديد من المثقفين المصريين والعرب في ربع 
القرن المنصرم بأن الحركات اإلسالمية ( اإلخوانية ) 
تصل إلى السلطة ديموقراطياً ولكنها بعدما تصل من 
الصعب أن تتخلّى عنها. هذا ما يحصل في تركيا ولكن 
اإلنصاف يتطلب هنا اإلشارة إلى االستثناء التونسي 
على هذا الصعيد الذي قدّم نموذجا ديموقراطيا من 
التخلي عن السلطة بعد الهزيمة االنتخابية. ألسباب 
مختلفة لم تصمد هذه النظرية عربيا، ألن إسقاط 
"اإلخوان" حصل أحيانا بشكل ديموقراطي ( 30 
سوريا  في  ديموقراطي  وغير  مصر)  في  يونيو 
والجزائر. وهناك حالة استيعاب جارية سلميا في 
المغرب. ونرجو أن تكون "خاتمة" األحزان الجارية 
حاليا في تركيا خاتمة سلمية؟ ألن البلد من الناحية 
العملية دخل في نوع من الحرب األهلية التي ال 
تستحقها تركيا وهي األكثر تقدُّماً تحديثيا في العالم 

المسلم الشرق أوسطي.
إذن الجسم األكاديمي التركي، وهنا كلمة "الجسم" 
في مكانها قياساً إلى عدد المعنيين الضخم. للمرأة 
في هذه الحركة االعتراضية دور كبير. وهذا بديهي 
وربما ال حاجة لإلشارة إليه في بلد تقاليد حداثية 
وعلمانية من مائة عام بل قياسا بحركة التحديث 

التركية منذ أكثر من مائة وخمسين عاما.
األكاديميين  اطالع  عدم  كان  إذا  اللحظة  وحتى 
اللبنانيين والعرب على حجم ما يتعّرض له أكثر 
من ألفي أكاديمي تركي مبررا لعدم االنتباه للموضوع 
في السابق، ألم يصبح مطلوبا مساهمة لبنانية أكاديمية 

في التضامن معهم.
استثنائي  بهكذا حدث  يهتم  الذي ال  هذا  لبنان  أي 
كبير جدا ويجب أن نقتنع أنه كبير وأنه استثنائي 

وأنه "يخّصنا".النهار 

ً المكارثية األردوغانية في ذروتها: محاكمة 2212 أكاديميا

د .  محمد السعيد إدريس 
لم يعد يكفى إعالن موقف رافض لدعوة »الفيدرالية« 
فى سوريا كى تختفى هذه الدعوة، أو تتراجع ولو 
تكتيكياً، على األقل لسبب أساسى هو أن هذه الدعوة 
ليست استجابة فقط لمؤامرة خارجية تحرض عليها 
ضمن مخطط إعادة تقسيم الدول العربية، على الرغم 
من أن هذه المؤامرة موجودة، بل مؤكدة، كما أن 
هذه الدعوة ليست مجرد موقف رافض الستمرار 
االنخراط فى الدولة المركزية السورية من جانب 
برغم  بعينها،  طائفية  أو  دينية  أو  عرقية  جماعة 
أن هذا الموقف موجود بالفعل فى هذه الدعوة إلى 
واستبداله  المركزى  الحكم  إنهاء  أى  »الفيدرالية« 
بنظام اتحادى يعطى للمقاطعات أو المحافظات حقوقاً 
دستورية استقاللية وحكومات خاصة مع االحتفاظ 
بحكومة اتحادية على نحو الفيدرالية التى أعلن عنها 
عقب اجتماع نظمه حزب »االتحاد الديمقراطي« 
الكردي، بمشاركة »حركة المجتمع الديمقراطي« 
ممثلين  وحضور  الديمقراطية«  سوريا  و«مجلس 
وسريانية. وآشورية  عربية  وشخصيات  لعشائر 
أعلن عن هذه الفيدرالية بعد يومين من االجتماعات 
المتواصلة (16- 17 مارس 2016) بمدينة الرميالن 
فى محافظة الحسكة، وجاء فى هذا اإلعالن العزم 
على تأسيس نظام فيدرالى ديمقراطى لـ »روج آفا 
شمال سوريا« أى »غرب كردستان وشمال سوريا«، 
وانتخبت رئاسة مشتركة لمجلس تأسيسي، ولجنة 
تنظيمية تتألف من 31 عضواً، وكلفت هذه اللجنة 
التنظيمية بإعداد »عقد اجتماعي« ورؤية قانونية- 
سياسية شاملة لهذا النظام فى مدة ال تتجاوز ستة أشهر. 
وكان سيهانوك دييو مستشار الرئاسة المشتركة فى 
»حزب االتحاد الديمقراطي« الكردى السورى قد 
تشمل  الفيدرالية  بهذه  المعنية  المناطق  أن  أوضح 
العرب  عين  وهي:  الثالث  الكردية  المقاطعات 
(كوباني) فى ريف حلب الشمالى وعفرين فى ريف 
حلب الغربي، والجزيرة (الحسكة)، باإلضافة إلى 
المناطق التى سيطرت عليها مؤخراً قوات »سوريا 
الديمقراطية« فى محافظتى الحسكة وحلب، ما يعنى 
أن هذه الفيدرالية تشكل كياناً بعمق يتراوح بين 50 
و 100 كيلومتر، وبطول أكثر من 6000 كيلومتر، 
تبدأ من عفرين غرباً حتى المالكية فى أقصى الشرق. 

ظهور هذا المشروع الفيدرالي، الذى يعد فى جوهره 
تأسيساً لكيان كردى برغم التظاهر بعكس ذلك يقع 
على الحدود الشمالية السورية جنوبى تركيا وبمحاذاة 
كردستان  دولة  لتأسيس  ويمد  التركى  األناضول 
التاريخية الممتدة بين إيران وتركيا وسوريا والعراق، 
يمكن اعتباره نتاجاً طبيعياً ألربعة عوامل مجتمعة. 
الدولة  المجتمعى ضد  التمرد  تعبير عن  أوالً  فهو 
على  التى فرضت على سوريا  األمنية  التسلطية- 
مدى عقود ممتدة اختصرت فيها السلطة والثروة فى 
حزب البعث العربى االشتراكى إلى األقلية العلوية 
ثم تقلصت فى شخص الرئيس وحاشيته وأجهزته 
القمعية، مع تعمد إقصائى شامل للمجتمع السورى 
بكل مكوناته العرقية والدينية والطائفية وكل قواه 
السياسية ممثلة فى األحزاب المهمشة، ومؤسسات 
الحكم الهشة. وعندما تفجرت الثورة أو االنتفاضة 
فى سوريا فى مارس 2011 كان فى مقدمة أهدافها 
بكل مكوناته  السورى  الشعب  إلى  استعادة سوريا 
السياسية والعرقية والطائفية، أى إعادة التوحد بين 
الدولة والمجتمع عبر شعارات الديمقراطية والعدالة 
االجتماعية وإعالء مبدأ المواطنة كأساس للحكم، لكن 
الثورة أجهضت وتراجعت هذه األهداف أمام التدخل 
إسقاط  بهدف  والدولى  واإلقليمى  العربى  األجنبى 
الدولة السورية تحت مسمى زائف هو إسقاط النظام 
اإلرهابية.  المنظمات  وتدريب  وتسليح  دعم  عبر 
مسعى  ضمن  ظاهرياً  يأتى  الفيدرالية  هذه  إعالن 
استعادة أهداف الثورة، واستعادة الدولة للمجتمع، عبر 
»عقد اجتماعي« يعلى من شأن حرية الفرد بموازاة 
حرية القوى االجتماعية فى مجتمع مفعم بالتعددية 
العرقية والدينية والطائفية. وهذه هى النقطة المحورية 
وآشورية  عربية  مجموعات  مشاركة  تفسر  التى 
تأسيس  فى  األكراد  مع  جنب  إلى  جنباً  وسريانية 
هذه الفيدرالية، كما يبرر تجاوز حدود هذه الفيدرالية 
للمحافظات الكردية أو لـ »مناطق اإلدارة الذاتية« 
الكردية. العامل الثانى هو نجاح األكراد ممثلين فى 
أحزابهم خاصة حزب »االتحاد الديمقراطي« فى 
الذى حصلوا  التفويض  من  استفادة  أقصى  تحقيق 
عليه من النظام السورى بإدارة شئونهم والتصدى 
فى  وداعش)  النصرة  (جبهة  اإلرهابية  للمنظمات 
محافظاتهم وحماية الحدود السورية مع تركيا ومنع 

فبعد  اإلرهابيين.  تسلل 
االنتصارات العسكرية التى 
تحقيقها  فى  األكراد  نجح 
فى معارك »عين العرب« 
(كوباني) وأريافها خاصة، 
الخريطة  من  أبعد  والتمدد 
الكردية التقليدية فى مناطق 

عربية تحت غطاء جوى أمريكي، وبعد النجاحات 
فى  تحقيقها  فى  نجحوا  التى  االجتماعية  السياسية 
مناطق »اإلدارة الذاتية« مع جمهور عربى وسريانى 
الديمقراطية«  سوريا  »مجلس  إيالء  وبعد  واسع، 
بزعامة عربية كردية مشتركة، دوراً سياسياً يتجاوز 
الشمال إلى سوريا كلها، واالستناد إليه فى الترويج 
لنموذج »اإلدارة الذاتية« كحل ديمقراطى لسوريا 
االنتقال من »نموذج  نحو  التوجه  بإجماعها، جاء 
اإلدارة الذاتية« إلى نموذج »الفيدرالية«. كان رهان 
النظام السورى وشخص الرئيس بشار األسد يقوم 
على تسليح األكراد لتحصين خط الحدود مع تركيا 
إلى  اإلرهابية، إضافة  المجموعات  اختراقات  من 
لتركيا  كتهديد  المسلحين  األكراد  هؤالء  استخدام 
بشبح »معقل كردي«، يخيف تركيا ويردعها عن 
التمادى فى دعم المعارضة، وبما يسمح أيضاً بتوفير 
فرق عسكرية سورية للقيام بمهام أخرى قتالية فى 
مناطق أكثر حرجاً وحيوية من تكديسها على الحدود 
مع تركيا، لكن األكراد أفشلوا كل رهانات النظام 
السورى وحولوا انتصاراتهم العسكرية ونجاحاتهم 
السياسية لمصلحتهم وفى مواجهة النظام نفسه الذى 

كان باألمس القريب أهم شركائه. 
الثالث فهو رفض تركيا الحاد ورفض  أما العامل 
السورية  المعارضة  أى  »الرياض«  معارضة 
لمشاركة حزب »االتحاد  السعودية  المدعومة من 
الديمقراطي« الكردى- السورى و»مجلس سوريا 
بإيجاد  الخاصة  جنيف  مفاوضات  الديمقراطية« 
حلول لألزمة السورية، فهذا الرفض فاقم من مشاعر 
اإلقصاء عند األكراد ودفعهم إلى إنهاء العالقة مع كل 
التسوية السورية. فعلى الرغم من الخالفات العميقة 
بين وفدى الحكومة ومعارضة الرياض فى جنيف، 
فإن األمر الوحيد الذى اجتمعوا عليه هو »رفض 
الفيدرالية« هناك عامل رابع حفز هذا التوجه نحو 
الفيدرالية عند األكراد وهو الدعم األمريكى. فمن 
اتخاذ  إلى  الديمقراطي«  »االتحاد  لجوء  المستبعد 
هذه الخطوة دون إطالع حلفائه الغربيين وبالذات 
الحليف األمريكى الذى يعول عليهم كفصيل مفضل 
رفض  من  الرغم  على  »داعش«  ضد  للحرب 
إن  حيث  »الفيدرالية«  لخيار  األمريكية  الخارجية 
دعم »البنتاجون« للمعارضة الكردية يتجاوز مفعول 
الرفض  أيضاً  ويتجاوز  الخارجية  وزارة  رفض 
الروسى الملتبس لتلك »الفيدرالية«. دون مواجهة هذه 
العوامل األربعة ستتحول الدعوة الفيدرالية إلى أزمة 
فى ذاتها، وهذا هو التحدى األهم أمام المتفاوضين 

فى »جنيف - 3« .صحيفة األهرام

فيدرالية تمرد المجتمع على الدولة

ماجد كيالي
 األجدى لقوى الثورة والمعارضة في سوريا، التركيز 
ديمقراطية  متساوين،  مواطنين  دولة  قيام  على 
النظام  من  بدال  برلماني،  لنظام  وفقا  وفيدرالية، 
المرحلة  في  سوريا  تحتاجه  ما  فهذا  الرئاسي، 

االنتقالية.

يثير مستقبل سوريا الكثير من التكهنات، رغم أننا 
هنا إزاء مشكلتين أساسيتين، أوالهما، أن النظام نجح 
في تقويض إجماعات السوريين والتشويش عليها، 
ووضعهم في صورة نمطية وفقا النتماءاتهم القَْبلية 
(الطائفية والمذهبية واإلثنية والمناطقية والعشائرية)، 
وحشدهم في مواجهة بعضهم، إن لكسر مفهوم الثورة 
على النظام أو لتشويه مقاصدها. المشكلة الثانية ناجمة 
من واقع مفاده تعذّر قدرة السوريين على السيطرة 
بشأن  التقرير  معها  بات  درجة  إلى  أحوالهم،  على 
سوريا المستقبل شأنا من شؤون القوى الدولية، ال 

سيما الواليات المتحدة وروسيا.
الفيدرالية  بخصوص  الجدل  يأتي  اإلطار  هذا  في 
أو  نقاشاتها،  إدارة  عن  الثورة  قوى  عجز  ليكشف 
تخبّطها في تحديد ما هو جيد لسوريا المستقبل، أو 
ما هو مناسب لصوغ إجماعات جديدة من عدم ذلك، 
وضمن ذلك ما يسهم في الحؤول دون إعادة نظام أو 

عالقات االستبداد والتهميش.
ويبدو من ذلك أن رفض المحسوبين على الثورة، أو 
المتعاطفين معها، لفكرة الفيدرالية يصدر عن تسّرع 
ورؤية عاطفية وعصبية قومية وعن تحيّزات مسبقة، 
الديمقراطي  االتحاد  حزب  بطبيعة  التشكك  وبحكم 
الكردي الذي يقف وراءها، مع ميليشيات ”الحماية 
في  أقامها  التي  الذاتية  اإلدارة  وأشكال  الشعبية“، 

المناطق التي يسيطر عليها.
قوى الثورة والمعارضة في سوريا ينبغي أن تكون 
معنية بتوسيع هامشها، وأن تحرص على استقطاب 
حائرة،  تتركها  ال  جانبها،  إلى  الكردية  القوى  كل 
إلى  دفعها  أو  والمعارضة،  النظام  من  تخوفها  في 
أحضان النظام. كما ينبغي لقوى الثورة والمعارضة 
أن تحرص على تصويب المفاهيم ال تشويهها، وأن 

تضعها في سياقها ال التبرم منها.
هكذا، يفترض بقوى الثورة والمعارضة أن تفتح النقاش 
ال أن تغلقه، وأن تطرح كل األسئلة، ال أن تشكك 
بها، ألن مستقبل سوريا مطروح للنقاش، والسوريون 
كلهم معنيون بهذا النقاش والمساهمة بتقديم إجابات 
المتعلق  موضوعنا  يخّص  ما  في  أما  بخصوصه. 
بالجدل حول الفيدرالية، وألغراض تصويب النقاش 

فيمكن طرح النقاط اآلتية:
بلد، بل هي شكل  الفيدرالية ال تعني تقسيم أي   -1
أصوب لتنظيم وحدته، والحؤول دون تغّول المركز 
على األطراف في شؤون المكانة والسيادة والموارد، 

وهو ما يضمن توسيع المشاركة في الحكم.

تعني  الفيدرالية   -2
ال  الصالحيات،  تقاسم 
تقسيمها، فثمة مركزية 
شؤون  يخص  بما 
إزاء  السيادية  الدولة 
شؤون  وفي  الخارج، 
الدفاع، واإلدارة العامة 
والدستور،  لالقتصاد 

والحكومة  الموحد  البرلمان  شأن  من  كلها  وهذه 
المركزية، أما إدارة األمن والتعليم والصحة وشؤون 
أو  الواليات  اختصاص  من  فهي  المحلية،  التنمية 

الحكومات المحلية.
3- تتأسس الفيدراليات في مقاطعات أو واليات على 
أو  قومي  إثني/  أساس  وليس على  أساس جغرافي 
ديني/ طائفي، ألنها في أي من هاتين الحالين يحصل 
إخالل بطابعها الديمقراطي، كما يعني ذلك أننا لسنا 
إزاء دولة مواطنين، أحرار ومتساوين، وإنما إزاء 
دولة تبنى على أساس عصبيات أو جماعات هوياتية، 
طائفية أو إثنية، وهو ما حصل في لبنان وما يحصل 

في العراق.
الفيدرالية  بين  وثيق  ارتباط  ثمة  تقدم  لما  تبعا   -4
والديمقراطية والليبرالية (بمعنى الحريات والحقوق 
السياسية)، ففي الدولة الفيدرالية الديمقراطية الليبرالية 
أو  بقوميته  المواطن  تعريف  إلى  حاجة  ثمة  ليست 
دينه أو جنسه، إذ الدستور يعترف بالمكانة الحقوقية 
المتساوية لكل مواطنيه، رجاال ونساء، بغض النظر 

عن الدين والطائفة والقومية واإلثنية.
5- الدولة الديمقراطية الفيدرالية هي نقيض االستبداد 
المركزية،  الدولة  إليهما  تفضي  اللذين  والتسلط، 

بطريقة أو بأخرى.
ال ينبغي أن يذهب الخالف مع جماعة سياسية معينة 
إسرائيل  فانتهاج  تشويهها،  أو  المفاهيم  خلط  إلى 
للديمقراطية، كنظام سياسي مثال، ال ينبغي أن يجعلنا 
ثمة ظرفا  أن  أيضا مالحظتنا  الديمقراطية،  نعادي 
غير مناسب لطرح معين، ال يعني عدم طرح هذا 
التصور للنقاش، لتطويره ووضعه في سياقاته التي 
تخدم العملية الثورية واإلجماعات الوطنية في إطار 

مجتمع معين.
ديمقراطية  إنها  بل  الديمقراطية،  صنو  الفيدرالية 
في  أوسع  بمشاركة شعبية  معّززة، ووحدة معززة 
طريقة صنع الخيارات وإدارة السياسات. لذا األجدى 
لقوى المعارضة في سوريا، التركيز على قيام دولة 
مواطنين متساوين، ديمقراطية وفيدرالية، وفقا لنظام 
برلماني، بدال من النظام الرئاسي، فهذا ما تحتاجه 
سوريا في المرحلة االنتقالية، هذا ما ينهي االستبداد، 
ويحول دون إعادة إنتاجه، هذا ما يفتح المجال لسوريا 

لكل السوريين.
كاتب سياسي فلسطيني
مركز  الشرق العربي 

الخالف بخصوص فكرة الفيدرالية

لعدم  أسفها  الروسية عن  الخارجية  أعربت وزارة 
تحرك الغرب في مجلس األمن الدولي بشأن استعمال 

أسلحة كيميائية في سوريا.
ماريا  الروسية  الخارجية  باسم  المتحدثة  وقالت 
زاخاروفا اليوم، إن بالدها تعرب عن قلقها منذ زمن 
طويل بشأن تواجد األسلحة الكيميائية بيد المجموعات 
المرتزقة في سوريا, بحسب ما وردته وكالة سبوتنيك 

الروسية..
مبينة أن موسكو تطرح ضرورة عدم وقوف مجلس 
األمن الدولي مكتوف االيدي أمام هذه المسألة ، بما 
المشتركة  اآللية  تفويض  تدقيق  من خالل  ذلك  في 
لألمم المتحدة ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية بشأن 
التحقيق في حوادث استعمال األسلحة الكيميائية في 
سوريا والتي أنشئت وفقا لقرار مجلس األمن الدولي 

رقم 2235.
وقالت زاخاروفا إن موسكو تأسف لمعارضة الدول 
الغربية لهذه الجهود الروسية، ألن الغرب ال يريد، 
على ما يبدو، تغيير هذه اآللية التي أنشئت في البداية 
للتحقيق في الحوادث التي كان الغرب يعتبر السلطات 

السورية مسؤولة عنها.
ويذكر أن مرتزقة جيش االسالم استخدموا االسلحة 
الكيميائية في 7 من نيسان/أبريل الجاري في قصفهم 
على المدنيين العزل في حي الشيخ مقصود بحلب، 
ولم تيطرق البيان إلى هذه الحادثة مطلقاً، فيما يشارك 
في  علوش  محمد  االسالم  جيش  في  قيادي  عضو 
منه  الثانية  الجولة  ستعقد  التي  جنيف3  مفاوضات 

يوم غدا االربعاء.

 روسيا تعرب عن اسفها لعدم التحرك بشأن استخدام
االسلحة الكيميائية

أن ياكوف سفردولوف هو الذي وفر لنا إمكانية القيام باألعمال 
بالجماهير  تليق  التي  والمتالحمة  فعالً  والمؤثرة  المنظمة 
ومستلزمات  متطلبات  تلبي  والتي  المنظمة  البروليتارية 
المنظمة والموحدة  البروليتارية. ولوال هذه األعمال  الثورة 
ولما استطعنا التغلب  لما استطعنا أن نحقق انتصاراً واحداً 
على أي من الصعوبات الكثيرة التي واجهتنا ولما استطعنا 

تجاوز سلسلة المحن الطويلة التي مرت بنا ومازالت...
إننا مدينون لوجود منظمين ذوي كفاءات خارقة للعادة مثل 
تحت  الصمود  من  تمكننا  قد  كوننا  في  سفردولوف  ياكوف 
نحن  كواهلنا  على  تثقل  والتي  تصدق  ال  التي  األعباء  هذه 
دائرة الثوريين الضيقة اتي كرست حياتها للثورة وقضيتها 
منذ أكثر من سنة وفي قدرة الطالئع على حل أعقد القضايا 
لقد  وأصعبها بهذه الدرجة من الحسم والسرعة واالنسجام. 
يبعث  المعلومات  من  كنز  امتالك  في  فريداً  نموذجاً  كان 
على الحيرة بشأن طليعة البروليتاريا. لقد كان الوحيد الذي 
لم  والتي  النضال  من  الطويلة  السنوات  تلك  استكمل طوال 
نتحدث عنها إال بصورة موجزة الحدس الخارق للعادة لدى 
الممارس والكفاءة العالية جيداً للمنظمة بشكل ال يتصل الجدل. 
بفضل هذه الكفاءات مجتمعة استطاع الرفيق سفردولوف أن 
يتحمل وحده مسؤوليات القيادة المركزية لروسيا كلها، هذه 
الناس  من  كاملة  مجموعة  تتطلب  كانت  التي  المسؤوليات 
العاديين لتحملها بنجاح. لقد كان وحيداً وفريداً في الوصول 
التوصل  المناسبات يضمن  العديد من  إلى مكانة جعلته في 
التصويت  إلى  حاجة  بدون  والحاسمة  النهائية  الحلول  إلى 
والمناقشة لعدد كبير من القضايا العملية والتنظيمية الكبرى 
بأن  يحسون  الجميع  كان  فقد  الحدود.  أقصى  إلى  والهامة 
الحلول كانت مستندة إلى الحدس التنظيمي والمعرفة العملية 
حتى أن الجماهير، ال مئات وآالف العمال فقط، كانت تقبل 

بها في نهاية المطاف. 
الرجال  عظماء  أن  طويل  زمن  منذ  التاريخ  أظهر  لقد 
أثناء  في  تظهر  ممكنة  غير  تعتبر  التي  العالية  والكفاءات 
ببال  يخطر  يكن  لم  الكبرى.  للثورات  النضالية  المعارك 
أحد أن مدرسة سجن توروهامسك، مدرسة الخاليا السرية 
قادرة على خلق مثل هذا المنظم الذي يحظى بتقدير ال لبس 
في  السوفيتية  السلطة  نظم  الذي  اإلنسان  هذا  مثل  حوله، 
عموم روسيا والمتمتع بمعرفة ال مثيل لها، هذا اإلنسان الذي 
بناء  إلى  أدت  التي  والفعاليات  النشاطات  سائر  بتنظيم  قام 
السلطة السوفيتية المنتشرة بنجاح ولو عبر المعارك الصعبة 
والدامية والتي تلتهم سائر بلدان العالم وشعوبه. هذه السلطة 

التي رسخت سوفيتات الحزب.
لن يستطيع أحد في أي زمن من األزمان أن يمأل مكان هذا 
التنظيمية  الكفاءة  من  القدر  هذا  مثل  امتلك  الذي  اإلنسان 
الخارقة للعادة؛ إذا كنا بالطبع نعني بذلك مأل المكان بإنسان 
نقول  حين  الصفات  هذه  جميع  يمتلك  واحد  رفيق  واحد، 
ياكوف  الرفيق  يعرفون  ممن  أحد  يستطيع  ال  مكانه.  بملء 
سفردولوف عن كثب والذين عملوا معه أن يشكو لحظة في 
استحالة قيام أي إنسان آخر بأن يمأل مكانه من هذه الناحية. 
كان  التي  والطريقة  منظماً،  بوصفه  أنجزها  التي  فالمهمة 
في  المختلفة  بالمسؤوليات  وتكيفهم  الناس  انتقاء  في  يتبعها 
تسير  كاملة  مجموعات  من  لها  البد  المتباينة،  القطاعات 
على خطاه بالتزام كامل؛ ونجاح هذه المجموعات واألجهزة 
سيكون متوقفاً على مدى تمثلها لما كان الرفيق سفردولوف 

تحقيقه وحده...
لتفاني  خالداً  رمزاً  ال  سفردولوف  الرفيق  ذكرى  ستبقى 
الثوري من أجل قضيته والتزامه بها، ال رمزاً خالداً للمهارات 
العملية، ال رمزاً خالداً لالرتباط بالجماهير وللكفاءة النادرة 
لقيادتها، ال رمزاً خالداً لهذه المواصفات كلها فقط، بل عهداً 
نقطعه جميعاً، يقطعه البروليتاريون الذين يتضاعف عددهم 
يوماً بعد آخر بااللتزام بتقديم البروليتاريا والحركة الشيوعية 
العالمية إلى األمام حتى النصر النهائي تحت قيادة مثل هذا 

النموذج المثالي العظيم."
مما ال شك فيه أننا نحن أيضاً في هذه المرحلة التي نمر بها 
بحاجة ماسة إلى مثل هذا النموذج. فما دمنا بحاجة ماسة إلى 
التنظيم فإن من المستحيل أن نهنأ ونهدأ للحظة واحدة ناهيك 
لنا بال. إن عدم االنزعاج من الخسائر التي  عن أن يرتاح 
تحصل في ميدان التنظيم ليس إال انعداماً للمسؤولية وغرقاً 
الشخص  هذا  ومثل  الصغيرة.  البرجوازية  فوضوية  في 
وتنظيم  تدريب  عن  ناهيك  نفسه  تنظيم  عن  عاجزاً  سيبقى 
معلوماً  يكون  أن  ويجب  النضال.  إلى  لقيادتهم  الماليين 
بصورة جيدة أن مثل هذا المفهوم ليس إال شكالً من إعطاء 
الشرعية لمفهوم غياب التنظيم السائد في المجتمع. فكل من 
الشديد  بالقلق  يحس  وال  خطيراً  نقصاً  الوضع  هذا  يرى  ال 
إزاءه بالتالي، هو النموذج الذي يجب أن يتلقى أشد النقد في 
حقيقية وعميقة  كراهية  تطوير  من  والبد  الحزب،  صفوف 
ضده. البد من استبعاد أصحاب المفاهيم الداعية إلى تبرير 
تنظيم  بدون  العيش  بإمكانية  والمهووسين  التنظيم  غياب 
والذين يعملون على تبديد العناصر التنظيمية المتوفرة بدالً 
من السعي لخلق التنظيم، البد من استبعاد هؤالء من صفوف 

التنظيم الثوري.

ستراسبورغ (فرنسا) ـ (أ ف ب) – اعرب االتحاد 
االوروبي الخميس عن ”القلق الشديد“ ازاء تراجع 
دولة القانون في تركيا واعتبر ان هذه الدولة تبتعد 
عن تحقيق المعايير التي يتعين عليها احترامها اذا 

ارادت االنضمام الى عضويته.
وفي قرار غير ملزم تم تبنيه في ستراسبورغ بتاييد 
375 صوتا في مقابل 133، ندد النواب االوروبيون 
بـ“القمع المالحظ في بعض المجاالت االساسية مثل 
التعبير  وحرية  التجمع  وحرية  القضاء  استقاللية 
تبتعد  التي  القانون  ودولة  االنسان  حقوق  واحترام 
بشكل متزايد عن تحقيق معايير كوبنهاغن التي يتعين 
االوروبي  االتحاد  لعضوية  المرشحة  الدول  على 

احترامها“.
”تقدم  بتحقيق  انقرة  االوروبيون  النواب  وطالب 
اخذوا علما  انهم  المجاالت رغم  ملموس″ في هذه 

باستئناف المفاوضات بين االتحاد االوروبي تركيا.
وواجه الرئيس التركي االسالمي المحافظ رجب طيب 
اردوغان في االشهر الماضية اتهامات باعتماد نزعة 

سلطوية وخصوصا بانه يقمع اعالم المعارضة.
الى  التوصل  تم   2015 الثاني/نوفمبر  تشرين  في 
اتفاق في بروكسل بين االتحاد االوروبي تركيا للحد 
الى اوروبا، ينص خصوصا  المهاجرين  تدفق  من 
االتحاد االوروبي اطالق مفاوضات  يعيد  ان  على 
انضمام تركيا الى عضويته بينما تلتزم هذه االخيرة 

بضبط حدودها.
وفي 18 اذار/مارس وقعت انقرة وبروكسل اتفاقا اخر 
مثيرا للجدل يمنح بموجبه االوروبيون مساعدة مالية 
بقيمة ستة مليارات يورو الى تركيا مع الغاء تاشيرات 
الدخول عن الرعايا االتراك بحلول اواخر حزيران/
يونيو لقاء مساعدة انقرة في الحد من تدفق الالجئين.

 البرلمان االوروبي “قلق بشدة” ازاء تراجع دولة القانون
في تركيا
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الخالدون
ياسر خلف 

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

للشعوب السورية ألجندات إقليمية. 
بين  ةً  هوَّ أحدثت  الخارجية  للتدخالت  ونتيجةً 
اإلنسان ومجتمعه, وبين فئات الشعب بمختلف 
انتماءاتهم, ومن هذا الواقع المأساوي المرير كان 
ال بد من وجود مشروع حل متكامل ومتناسق 
قيم  وفق  والمجتمع,  اإلنسان  بناء  على  مبني 
مجتمعاتها  ثقافة  من  نابعة  رصينة  ومبادئ 
األصيلة والعريقة، يتبنى القيم المدنية المجتمعية 
الحياة  أواصر  إلى  تستند  مؤسساتية  بهيكلية 
المشتركة واإلخاء وتقبل اآلخر لبناء أسس سليمة 
رسالتها  إنتاج  وإعادة  للديمقراطية,  وراسخة 
الحضارية وبلورتها بصورتها الطبيعية كمهد 
لإلنسانية ومنبع تكويني للحضارات والثقافات 
واألديان, بما يتناسب مع تمازج وتناغم شعوبها 
وهذا ما تجسد في الطرح الديمقراطي لإلدارة 
الذاتية الديمقراطية في روج آفا كحل للمعضلة 
السورية وكمشروع إنقاذ من الدمار والخراب 
الذي أقبلت عليه ساحة الصراع السورية, وذلك 
عبر تبنيه المنحى المدني المؤسساتي إلرساء 
قيم العدالة والحرية والديمقراطية, وذلك عبر 
تهيئة الظروف الموضوعية والفكرية والعلمية 
والعملية لمؤسسات المجتمع المدني النابع من 
وبهذا  وفئاته.  أطيافه  بجميع  مجتمعية  فلسفة 
الصدد ألتقت صحيفة االتحاد الديمقراطي مع 
مجموعٍة من المواطنين والمؤسسات للتحدث 
عن دور مؤسسات المجتمع المدني وأهميتها 
الديمقراطية والحرية وحقوق  قيم  في ترسيخ 

اإلنسان.
الذاتية  اإلدارة  يساند  تنظيم  وجود  ضرورة 

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

بقامشلو:

يُعَدُ العمل االجتماعي والتنموي التطوعي من 
أهم الوسائل المستخدمة للمشاركة في النهوض 
بمكانـة المجتمعات في عصرنا الحالي, وخاصةً 
الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  مناطق  تشهده  ما 
في روج آفا, من تطورات وأحداث متسارعة 
حيث يكتسب العمل االجتماعي أهمية متزايدة 
مكتسبات  اتساع  مـع  والسيما  يوم,  بعد  يوماً 
روج آفا وتطورها وازدياد احتياجات الشعب 
مدنية  ومؤسسات  أهلية  هيئات  إلى  والحاجة 
بين  ما  الفجوات  وإغالق  الحاجات,  هذه  لسد 
يبرز  وهنا  والمجتمع,  الرسمية  المؤسسات 
دور العمل التطـوعي لدعم وإسناد المؤسسات 
الرسمية, وكذلك لتكون عيناً للمجتمع على أي 
انتهاكات أو احتكارات وغيرها التي من شأنها 
التنموية والحقوقية والحياة  بالعملية  أن تضر 
آخٍر  تنظيٍم  المجتمعية, ولذلك البد من وجوِد 
ُل  ويَُكّمِ الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  يُساندُ 
ويطلق  المجتمعية  احتياجاتها  لتلبيـة  دورهـا 
على هذا التنظيم "منظمات المجتمع المدني" 
أو "المنظمـات األهليـة"، ونحن كمؤسسة مدنية 
الناحية  من  المدني  المجتمع  ضمن مؤسسات 
التنظيمية, تم بناؤها من أجل حل اإلشكاالت 
الحياتية ضمن المجتمُع حيث يقتصر عملنا على 
ضمن  وتنظيمها  االجتماعية  الشرائح  توعية 
هيئات ومؤسسات مدنية طوعية غير ربحية, 
درجات  أقصى  إلى  المجتمع  إيصال  هدفها 
التنظيم والوعي بقضايا وطنه ومجتمعه, وقد 
تعداد  كان  منذ عام 2011 حيث  العمل  بدأنا 
المؤسسات آنذاك ستة عشرة اتحاد ومؤسسة: 
العقارات،  المقاولين،  الحالقين،  (الحرفين، 
اللغة وحقوق اإلنسان .....وغيرها), وبعد أن 
تمكنت أغلب هذه االتحادات والمؤسسات من 
مواكبة التطورات ومجريات األحداث في روج 
آفا وقيامها بتنظيم المجتمع في أصعب مراحلها, 
الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  إعالن  وبعد 
تحولت أغلب هذه االتحادات والمؤسسات إلى 
الذاتية  اإلدارة  في  هيكلية ومؤسسات رسمية 
الديمقراطية، كما تجدر اإلشارة أن المؤسسات 
التي تعمل في روج آفا أغلبها بدأت وتأسست 
والتي  الذاتية  وبإمكاناتها  المجتمع  من ضمن 
تجسدت عليها فلسفة ونظام اإلدارة الذاتية ذات 

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

المجتمع المدني بالعمل
المكون  من  مواطن  الحبيب  أحمد  إبراهيم 

العربي:
إن مؤسسات المجتمع المدني هي أصل الحياة 

العسكرية  والحالة  مدنية  باألساس  الحياة  ألن 
هي حالة طارئة واستثنائية في حياة الشعوب 
مدنية  بدون  وتطور  ِحراَك  فال  والمجتمعات 
ومؤسسات مجتمع مدني؛ فالمجتمعات المتقدمة 
والتي حققت نجاحات لشعوبها وأوطانها هي 
تلك المجتمعات التي أتاحت المجال لمؤسسات 
المجتمع المدني بالنشاط والعمل, فال نستطيع 
تدافع  عمالية  نقابة  بدون  عاملة  طبقة  تصور 
فالحين  تصور  نستطيع  وال  حقوقها,  عن 
يستمع  تنظيم فالحي  أو  بدون جمعية فالحية 
غير  من  كما  مستلزماتهم,  ُن  ويؤّمِ لمشاكلهم 
أو  هيئة  بدون  طالبي  تجمع  تصور  الممكن 
اتحاد يدافع عنها, لذلك فإن أصل الحياة ومنطق 
يكون  أن  ويجب  ومجتمعية  مدنية  الحياة هي 
هذا االتجاه سائداً في كل مجتمع, فنسق التطور 
ونسق التقدم والديمقراطية هي الحياة المدنية 
والمجتمع المدني ومؤسسات المجتمع المدني, 
بناء  الغاية  تكون  عندما  بديهية  القضية  وهذه 
مجتمع ديمقراطي وحضاري متقدم, فيجب أن 
يكون الفكر المدني المجتمعي والحياة المدنية 
ومؤسسات المجتمع المدني من أولويات العمل 

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

واالتحادات
مؤسسات  هيئة  في  إدارية  عرفات  بهشت 

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

وتضامنه وتماسكه في إطار نظاٍم  ديمقراطيٍ 
يستند إلى مبادئ المجتمع وقيمه إلدارة نفسه 
كحركٍة  نشاطها   SCS تُمارس  حيُث  بنفسه, 
وتنظيمه  لتوعيته  األصيلة  مجتمعاتها  ضمن 
تمثيل  على  قادرة  مدنية  مؤسسات  ضمن 
فيها,  المنضوية  المجتمعية  والفئات  الشرائح 
ولسد الطريق أمام أي انتهاٍك لحقوقها وقيمها. 
اآلن  إلى  تربسبية  مدينة  في  نُظمت  وقد  هذا 
اتحاد  األعالف،  (اتحاد  اتحادات  نحو عشرة 
الحمالين،  والحالقين،  الكوافير  الصناعيين، 
اتحاد سوق الخضرة، اتحاد البسطات، اتحاد 
التلفون وااللكترونيات..), حيث يشارك في هذه 
المجتمع,  االتحادات مختلف فئات وانتماءات 
وبتمثيٍل نسائيٍ جيد في بعض هذه االتحادات, 
ونحن نسعى إلى توسيع هذه االتحادات والهيئات 
المجتمع  فئات  جميع  لتشمل  والمؤسسات 
ممهد  أساس  بمثابة  لتكون  الحياتية  ومناحيه 

لبناء مجتمع ديمقراطي بإرادة حرة.  
الركائز  إحدى  المدني  االجتماعي  العمل 

األساسية لتحقيق التقدم االجتماعي           
التموين  هيئة  في  إداري  دنحو  إيليا  عيسى 

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

مؤسسات المجتمع المدني ضمانةٌ لمجتمٍع ديمقراطيٍ حر

تطور العائلة أساس تطور المجتمع

المجتمع,  في  األساسية  الخلية  هي  العائلة 
تعكس ما يتصف به من حركيٍة ومن تماسك 
أو  تقدٍم  ومن  ضعف  أو  قوةٍ  ومن  تفكك,  أو 
المجتمَع  تَُمدَ  التي  تلك  هي  فاألسرة  تخلف, 
بمختلف الفئات النشيطة, فهي تؤثر فيه وتتأثر 
به فبصالحها يصلح المجتمع وبفسادها يفسد 
المجتمع, فالعائلة في مضمونها تعتمد في حياتها 
على الترابط والتكافل وحسن المعاشرة والتربية 
الحسنة, وحسن الخلق ونبذ اآلفات االجتماعية 
القائم على  التكافل  تُبنى على  التي  تلك  وهي 
أساٍس من التماسِك والتناصِر بين أفراد األسرة 
األسرة,  أفراد  تفاهم  يدل على  الواحدة, وهذا 
ونظراً لآلثار السلبية التي عاشها مجتمعنا نتيجةً 
لسياسات التسلط واالنحالل من قبل السلطات 
وتمحيٍص  تدقيٍق  وبعد  المنطقة,  حكمت  التي 
للواقع رأت بلدية الشعب في مدينة ديرك أن 

هناك ضرورةً ألنشاِء مركٍز لتطوير العائلة, 
لذلك قمنا بأخذ آراء بعض القائمين على هذا 

المركز. حيث قالت 
بلدية  في  المرأة  مكتب  عضوة  هادي  آرين 
لرعاية  مشروع  هكذا  طرحنا  لقد  الشعب:" 
وبعدها  البلدي  المجلس  في  المرأة  شؤون 
ترجم على أرض الواقع بأنشاء مركز تطوير 
العائلة وجاء هذا المشروع استجابةً الحتياجات 
المجتمع, حيث قمنا بتقييم الوضع باالستناد على 
تقارير لجاننا الذين جابوا أحياء المدينة وحتى 
القرى, وأضافت بأن المساعدة التي قدمتها بلدية 
الشعب لهذا المركز في جميع المجاالت وخاصةً 
تعامل  وكيفية  والتنظيمية,  الفكرية  التدريبات 
الفرد مع المجتمع والمحيط الذي يتعامل معه, 
وتطوير هذه األساليب في شخصية الفرد, كما 
هذا  إلى  لالنضمام  النساء  جميع  هادي  دعت 

المركز والتقرب منها بمسؤولية. 
كما أكدت 

وندى حسن محمد مديرة المركز بأن تدشين هذا 
المركز إنما جاء استجابةً لمتطلبات واحتياجات 
قامت  التي  الصهر  لسياسات  ونظراً  األفراد. 
بالكامل,  المجتمع  على  األمنية  األجهزة  به 
وخروج الفرد من مضمونه وانحرافه عن خط 
الفرد,  المجتمع والمحيط الذي يعيش فيه هذا 
ولعل الضرر األكثر نالته المرأة وعكست هذا 
الضرر على المجتمع من خالل إحداِث خلٍل في 
تربيتها ألوالدها, وخروجها من حقيقتها التي 
تميزت به على مر التاريخ كالتضحية والفداء, 
لذلك كان من الضروريات إنشاء هكذا مركز 
للوقوف على مسائل التوعية والتأهيل للمرأة 
باعتبارها الجزء الهام واألساسي في المجتمع, 
كما بينت حسن من خالل حديثها بأن الجهات 

التي تقدم الدعم لهذا المركز باإلضافة إلى بلدية 
الشعب هناَك منظمةُ  حماية الطفل التي تقدُم 
كادٌر  لديِه  المركز  وإن  لوجستية,  مساعداٍت 
التدريب,  احتياجات  تلبية  على  قادٌر  متدرٌب 
عدد  يبلغ  مجلٍس  من  يتكون  المركز  أن  كما 
أعضائه ستة عشرة عضواً من جميع المكونات, 
وشريحةً من المثقفين حيث يعقد هذا المجلس 
اجتماعاته مرةً كل شهر لتقييم األعمال التي يقوم 
بها, وللضرورة يجتمع أكثر من مرةٍ واحدة. 
كما أكدت على أنه يوجد لديهم امكانات لتدريب 
الذكور من سن 13 وما فوق, واألطفال من 
عمر 3 سنوات, كما أنننا نعتمد على مبدأ تطوير 
األمر  تطلب  واذا  النواحي,  العائلة من جميع 
األولية  واإلسعافات  األطباء  من  كوادٌر  لدينا 
وكوادر في اإلرشاد النفسي وذلك للتعامل مع 
نفسية الفرد وإلنقاذ العائلة من حاالت االنهيار 
التي قد تتعرض لها, وتطوير أساليب التعامل 
مع المراهقين وكيفية إجراء الحوار معهم, وفي 
النهاية أكدت وندى حسن بأن هذا المركز هي 
خطوةٌ لتدارك جميع مشاكل المجتمع ونتمنى أن 

يكون مثاالً يحتذى به جميع المناطق.
تقرير ريباز ديركي

ملتقى األديان وفيدرالية األديان

ُملتقى  أعمال  في  المشاركون  أجمع 
انعقد  الذي  السالم  أجل  من  األديان 
مؤخراً في روج آفا على العمل المشترك 
وسوريا,  آفا  روج  في  األديان  كل  بين 
أبناء  بين  العالقات  تعزيز  والعمل على 
الديانات المختلفة في المنطقة, ونبذ الفتن 
أشكالها,  بمختلف  والسياسية  المذهبية 
ظاهرة  ومكافحة  األهلي  السلم  وتعزيز 
اإلرهاب, والنظر إلى مشروع الفيدرالية 
سوريا،  وحدة  أجل  من  مشروٌع  بأنهُ 
شخصياٌت  الملتقى  في  شارك  وقد  هذا 
الطوائف  مختلف  تمثل  ووطنية  دينيةٌ 
والمذاهب ورجال الدين والسياسة، وقال 
الملتقى:" إن  المشاركين في هذا  بعض 
دينيٍ  حواٍر  أوسعِ  إطالق  هو  الهدف 
التفاهم  أواصر  بناء  أجل  من  علمانيٍ 
والثقافية  والفكرية  الدينية  المواقع  بين 
تستند  والتي  المتنوعة,  واالجتماعية 
إلى قاعدة مبادئ االحترام لآلخر والثقة 
يحمل  الملتقى  بأن  وأوضحوا  المتبادلة, 
لواَء حوار وتعايش األديان والثقافات في 
شرٍق مضطرٍب ويخوض ِغماَر التفاهم 
أمواج  فيه  تتصاعد  الذي  البحر  وسط 
أنه تم  العنف الطائفي"؛ وأشاروا أيضاً 
تواجه  التي  واإلشكاالت  القضايا  بحث 
حدة  ازدياد  بعد  وخصوصاً  المجتمع 
والصراعات  المذهبية  والفتن  التطرف 
استراتيجيٍة  إلى  للوصول  المختلفة 
كل  على  لمواجهتها  متكاملٍة  ورؤيٍة 
بعض  أفاد  جهتهم  ومن  المستويات، 
الملتقى  هذا  بأن  المسيحين  الدين  رجال 
جميع  بين  والتناغم  للتقارب  يسعى 
اإلنسانية،  الحقوق  وإحياء  المذاهب 
فالقلق ال يقتصر على مستقبل المسيحين 
في  الجميع  يشمل  بل  فقط  المنطقة  في 

ظل التطورات والتحديات األخيرة. 
مهداً  ومازالت  كانت  موزوبوتاميا 

للرساالت والحضارات

الشؤون  هيئة  رئيس  القادري:  محمد 
الدينية في مقاطعة الجزيرة

الظلمة  الحالك  العصيب  الوقت  هذا  في 
وتلوث  األديان  مالمح  فيه  ضاع  الذي 
وجهها بدخان األسلحة المتطورة, وتغير 
لونها من بياض السالم إلى حمرة الدماء 
المسفوكة بغيِر سبٍب معلوم, إال الوحشية 
األكبر  العار  أصبحت  التي  والهمجية 

تطوَر  العصر، عصٌر  هذا  في  إلنساننا 
واإلنسانية  األخالق  إال  شيٍء  كلُّ  فيه 

والرحمة. 
ودينياً  وإنسانياً  أخالقياً  واجباً  كان 
وعقائدياً ووجدانياً أن يوحد جميع رجال 
الدين كلمتهم في منطقتنا الرائدة والسباقة 
ورائع  جميٌل  هو  ما  كل  إلى  دوماً 
كانت  فكما  جمعاء،  اإلنسانية  ويخدم 
التوحيدية  للرساالت  مهداً  موزوبوتاميا 
السماوية وحطم فيها األنبياء والمرسلين 
أصنام العبودية لغير هللا, ومن بعده مهد 
المقدسة،  وكتبهم  والرسل  الرساالت 
السالم  عليهم  ومحمد  وعيسى  موسى 
كذلك اليوم على نهجهم وخطاهم يحطم 
رجال الدين في روج آفا أصنام وأوثان 
أذهان  في  المتحجرة  والعقليات  األفكار 

اتباع الديانات. 
الجسمية  األخطاء  أن  أعترف  الكل 
وباسم  اإلله  وباسم  الدين  باسم  ارتُِكبَْت 
تحرير  العزَم على  َعقَدنا  ولكن  األنبياء 
كما  عقولنا  أصنام  وتحطيم  الفكر  هذا 

يقول السيد عبد هللا أوجالن: 
القيام  علينا  يجب  أنه  الواضح  "من 
بها  قام  كالتي  األصنام  تحطيم  بحركة 
ومحمد  وعيسى  وموسى  ابراهيم  النبي 
في  والروحية  الذهنية  البنى  على جميع 

حاضرنا". 
األديان  روح  ترسيخ  على  نجمع  وأن 
في  تدعو  ال  التي  السليمة  الصحيحة 
األساس إال إلى األخوة والمحبة والسالم 
والعدالة, وهذا كان شعار الملتقي وهكذا 

سندعو إلى دين السالم. 
التأسيسية  الهيئة  وضعت  وقد  هذا 
على  للعمل  أولياً  برنامجاً  للملتقى 
عدة  حوارية  لجان  وتأسيس  تطبيقه, 
تركز  التي  العمل  استراتيجية  لتطبيق 
على  القائم  األهلي  بالسلم  العناية  على 
روج  في  المواطنة  في  المساواة  مفهوم 
بين  أدبياته  وتعميم  والعالم,  آفا وسوريا 
واالجتماعية,  والثقافية  الدينية  الهيئات 
في  الحوار  بلغة  االرتقاء  إلى  إضافةً 
وعلى  الوطنية  القضايا  مع  التعامل 

رأسها مشروع الفيدرالية الديمقراطية.

اتحاد  رئيس  غرزي  مال  محمد  كلمة 
علماء المسلمين 

في مقاطعة الجزيرة خالل الملتقى

أتقوا ربكم الذي خلقكم  النَّاُس  أيها  )يا 
زوجها  منها  وخلَق  واحدٍة  نفٍس  من 
كثيراً ونساًء واتقوا  وبث منهما رجاالً 
هللا الذي تََساَءلُوَن بِِه َواأْلَْرَحاَم إِنَّ هللاَ 

َكاَن َعلَْيُكْم َرقِيباً(.
في ظل ما نعيشه من قتٍل لإلنسان وتدمير 
على  القلق  هواجس  ظل  وفي  للبنيان، 
تفاقمت  والتي  القادمة,  أجيالنا  مستقبل 
إزاء ما يرتكب بحق قيمنا اإلنسانية من 
تدنيس وتشويه, وألن شراكتنا في تعزيز 
ورفاهه  باإلنسان  االرتقاء  مقومات 
واإلرادات  العزائم  تضافر  تستدعي 
من  وبدعوةٍ  المشتركة؛  لقيمنا  انتصاراً 
نجتمع  لبوا،  وآخرين  دعوا  فضالء 
ينجح  أن  كبيٌر  وأملنا  رجاٌء  وكلنا  اآلن 
القيم  منظومة  من  انطالقاً  الملتقى،  هذا 
المشتركة بين األديان, وسعياً إلى تهيئة 
والعمل  المشترك  التعاون  مساحات 
بين  العالقة  لتعزيز  الهادف  الجماعي 
أبناء الديانات المختلفة ونبذ الفتن بجميع 
والطائفية  والمذهبية  الدينية  أشكالها 
بالسلم  واالهتمام  والقومية،  والسياسية 
المساواة  مفهوم  على  القائم  األهلي 
الكاملة في المواطنة، وتعزيز كل ما من 
العيش  إلى  الحوار  بلغة  االرتقاء  شأنه 
والسالم  المحبة  ظالل  في  المشترك 
أساساً  الثالوث  هذا  وجعل  والعدل، 
للتعايش بعيداً عن خطاب الحقد والعنف 
والظلم المتمثلة في التطرف بكل أشكاله 
تأثيرات  أو  مواقَف  أيةِّ  عن  وبعيداً 

سياسية.
من  األمور  إليه  وصلت  ما  هالنا  فلقد 
تدنيٍس  ومن  اإلنسانية,  بحق  فظائع 
بها  يزخر  التي  السامية  للقيم  وتشويٍه 
إرثنا الحضاري, والتي كرستها ورعتها 
السمحة  والشرائع  السماوية  الرساالت 
التي خص هللا سبحانه وتعالى مجتمعاتنا 
الفالسفة  جهود  إلى  باإلضافِة  بها، 

والمصلحين.
الصمت  حاجز  كسر  إلى  الدعوة  إن 
وإلى رفع الصوت عالياً أضحت واجباً 
حٍر  كّلِ  على  يفرض  وإنسانياً  دينياً 
للحق  االنتصار  موقف  إشهار  شريٍف 
والسالم  المحبة  ظالل  في  والحوار 
إكراٍه  من  نشهدهُ  ما  بخالف  والعدل، 
العقال  ومن تعنيٍف ومن إرهاٍب منفلٍت 
بما ال يرتضيه دين أو عقل، فمراد هللا 
من خلق الناس مختلفين أن يتم التعاون 
ظالل  في  بينهم  اإليجابي  والتنافس 
المحبة والتعارف، يقول القرآن الكريم: 
ذََكٍر  ِمْن  َخلْقناُكْم  إنّا  النّاُس  أيُّها  (يا 
وقَبّائَِل لتَعَاَرفوا  وأُنثّْى وَجعَلنّاُكْم ُشعُوبّاً 
فالتعارف  أتْقاُكْم)  هللا  ِعْندَ  أْكَرَمُكْم  إنَّ 
والثقافات  الخبرات  تبادل  في  والتعاون 
هي محط رضى هللا، وما عاشته البرية 
وعرقيٍ  دينيٍ  تطرٍف  من  وحديثاً  قديماً 
أودى بحياة وحقوق كثير من الخلق عبر 
العصور, ومنها ما وصلت إلى حد إبادةٍ 
أحياناً,  الديني  التطرف  بسبب  جماعيٍة 
وبسبب استغالل الدين من قبل سياسات 
المخالف  إنهاء  استبدادية حاكمة أرادت 

بسالح الدين أحياناً أخرى، هذا التطرف 
(َولَو  القائل:  وهو  الرب  مشيئة  يخالف 
واّل  واِحدَةً  ةً  أُمَّ النّاَس  لََجعََل  َربَُك  شاَْء 
يَزالوَن ُمْختَِلِفين) وهو القائل: (َولَو ّشاَء 
ُكلُُّهْم َجّميعاً  َمْن في األَْرِض  َربَُّك آلَمَن 
أفَأَْنَت تَْكَرهُ النّاَس َحتّى يَّكونوا ُمؤِمنّين).

إال  يسلبها  ال  الخالق  منحةُ  فالحريةُ 
القائل:  فهو  بمراد هللا  جاهٌل  فاسدٌ  ظالٌم 
فَْليَْكفُر)  شاََء  َوَمْن  فَليُؤِمْن  شاَْء  (فََمْن 
ويكفر  يشاء  بما  يؤمن  أن  حٌر  اإلنسان 
بما يشاء، ولكن دون أن يستغل حريته 
للنيل من معتقدات المخالفين واالزدراء 

بمقدساتهم.
واألخالقية  الدينية  القيم  الملتقى  يرى 
قيماً  اإلنسان،  حقوق  ومبادئ  السامية 
معه,  والمتعاونين  الملتقى  لعمل  حاكمةً 
وهي جزٌء أساٌس ال يتجزأ من أخالقيات 
أجل  من  جهٍد  كلَّ  ويبذل  أعضائه، 
أو  التشنج  عن  بعيٍد  حضاريٍ  حواٍر 
مع  ويتعاون  اآلخرين,  بعقائد  االزدراء 
المؤسسات واألنشطة التي تلتقي معه في 
الرؤية واألهداف لمواجهة جميع أشكال 
والمظالم  والديني  العنصري  التمييز 
التي يتعرض لها اإلنسان بسبب انتمائه 
والدفاع  والجنسي،  والديني  العرقي 
الدينية  لألقليات  اإلنسانية  الحقوق  عن 
والمرأة  األسرة  حقوق  وعن  واالثنية, 
وبيئته  بالشباب  اهتماماً  ويولي  والطفل 
من  تتكون  فالمجتمعات  الحاضنة, 
األسرة فإذا َصلَُحْت َصلََح المجتمع وإذا 

كانت فاسدةً فَِسدَ المجتمع.
بتشارٍك  والمرأة  الرجل  األسرة  وبنية 
المجتمع  أنها نصف  كما  فالمرأة  كامل, 
فهي تربي النصف اآلخر فمن الضرورة 
جميع  في  المرأة  بدور  االهتمام  بمكان 
أساسٌي  شريٌك  وهي  الحياة,  مناحي 
ومشاريع  بأعمال  النهوض  في  وفاعٌل 
وأن  أعماله  في  النجاح  آملين  الملتقى. 
تعود  حتى  منها  البد  كان  خطوةً  يكون 
في  الفاعل  الدور  إلى  مجتمعة  األديان 
أخالقيٍة  منظومٍة  خالل  من  المجتمع 
لبناء  والعدل  والسالم  الحب  على  مبنيٍة 
مجتمعٍ متماسٍك على أرضيٍة صلبٍة من 
المشتركات لنشر الخير ومكافحة الشر.

ربما ننجح بما فشل فيه اآلخرون

فواز عثمان )مغترب(
حوار  عن  الحديث  عند  األولى  للوهلة 
األديان يخطر على بال المرء بأنه هناَك 
صراعٍ بين األديان, بل هناَك صراٌع بين 
المذاهب في الديانة الواحدة, ففي القرون 
الماضية كان هناَك صراٌع بين الطوائف 
ثمناً  األبرياء  دفع  بعد  انتهت  المسيحية 

باهظاً.
والدولة,  الدين  بين  ما  الفصل  تم  حتى 
والدين والسياسة من جهة أخرى, وبناُء 
علمانية,  مدنيةٌ  دساتيٌر  تحكمها  دوٍل 
وفي الشرِق ظهَر صراٌع عند المسلمين 
(السنة والشيعة) وبين المسلمين واألديان 
األخرى المتعايشة معهم في نفس الوطن 
واإلسماعيليين  والدروز  (اليزيدين 

والوهابيين وو....الخ).
هو  بعينه  المذهب  أو  الدين  يكن  لم 
هناك  كانت  بل  الخالفات  لهذه  المسبب 
واألمراء  الملوك  من  سلطويةٌ  أجنداٌت 
رونَّ هذه  والرؤساء كانوا وما زالوا يَُسّخِ
الحكم  على  والبقاء  ألجنداتهم  المذاهب 
الشعوب  واستعباد  ممكنٍة  مدةٍ  أطوَل 

واستغاللهم.
اٌدخل  الذي  الكردي  للشعب  وما حصل 
بين  وطنه  وقسم  السيف,  بقوة  اإلسالم 
دول ومماليك وتعرَض للتطهير العرقي, 
أساس  ال  وهمية  األديان  حوار  ومقولة 

لها في الوجود.
مؤتمرات  عدةُ  ُعِقدَْت  مدة  ومنذ 
وأطروحات ومحاوالت في هذا المجال, 
مثاٌل على ذلك مركز الملك عبد هللا بن 
عبد العزيز في النمسا وبمشاركة الرئيس 
والعمل  فيشر,  هاينز  السابق  النمساوي 
على تعزيز التعايش والتفاهم والتعاون, 
إال أنها بقيت أطروحاًت نظريةً يصعب 
يعد  لم  ألنه  الواقع  أرض  على  تطبيقها 
وغيرها  واألزهر  والمساجد  للكنيسة 
ظهور  بعد  شعوبها  على  الطولى  اليد 
الحركات الجهادية المتطرفة, وسيطرتها 
المنطقة  على مساحاٍت واسعٍة من دول 
الذي  األمر  مواردها،  على  واالستيالء 

َعقَّدَ من األمور أكثر.
وبالتوازي فالدين والسياسة يشكالن معاً 
ثنائيةً متنافرةً إال أن التوظيف السياسي 
السلطوية  األنظمة  أعطت  لإلسالم 
الكثير  في  الحق  اإلسالمية  والحركات 
ألحق أضراراً   الذي  من األشياء, األمر 
وخلق  معاً  واإلسالم  والمجتمع  بالدولة 
الدين  على  واجتماعياً  سياسياً  صراعاً 
تنظم  التي  القيم  والشرعية على حساب 

عالقة الدولة بالمجتمع.
وفي اإلطار ذاته اجتمع ممثلون رفيعو 
المستوى عن الدين المسيحي واإلسالمي 
في جامعة مونستر األلمانية ووجهوا من 
اللهجة  شديد  نداًء  االجتماع  هذا  خالل 

من أجل السالم في أنحاء العالم.
وفي منطقتنا المتعددة األديان والمذاهب 
واألعراق نحن بأمس الحاجة إلى التفاهم 
والتعايش المشترك, وأبارك هذه الخطوة 
علَّنّا ننجح فيما فشل فيه اآلخرون, كما 
الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  في  نجحنا 

وكما سننجح في مشروع الفيدرالية.
رجال الدين يتحدثون

إلى  يعود  الدينية  المعتقدات  تعدد  إن   -
مشيئة هللا, وبناًء على ذلك فإن أصحاب 
منهم  كلٌّ  يعترف  أن  يجب  المعتقدات 
المشتركة  القواسم  عن  ويبحثوا  باآلخر 
في حواٍر هادئ, ألن العقائد لها ملتقياٌت 
ومساحاٌت واسعة وهذه المساحات تؤهل 
وتبادل  اإلنساني  العطاء  إلى  الناس 
الحياة  حركة  أجل  من  والمواد  المنافع 
كان رسول هللا صلى هللا  وإن  الفاعلة، 
عليه وسلم يقول:" لكم دينكم ولي دين", 
فمعنى هذا إنَّ كلَّ فريٍق على دين, لكن 
عامالً  تكون  أن  ينبغي  الحياة  قضايا 
أجله, ونقيم جسور  نتفاعل من  مشتركاً 
التفاهم والتفاعل مع اآلخرين حتى نصل 
إلى خير مصير لإلنسانية. هذا ما تحدث 

به
 مال سعدي.

من  ضرورةً  أصبَح  الحواَر  إنَّ   -
ضروريات العصر الحديث بين األديان 
في  الواقعة  المشكالت  على  للتغلب 
ال  جزٌء  الدينية  القضايا  وإن  عالمنا, 
يتجزأ من مشكالت عالمنا، وباعتبار أن 
ألي  الرئيسية  المكونات  أحد  هو  الدين 
حضارة كما إن الحوار يعد لغة الحكماء, 
ومن شروط الحوار أن يكون كل طرف 
هناَك أرضيةً  تكون  لآلخر, وأن  متقبالً 
إن  وخصوصاً  حولها  للحوار  مشتركةً 
كل  بين  مشتركة  وقيماً  أساسيات  هناك 
هو  واحد  جوهر  من  ومستمدة  األديان 
له  يحقق  طريق  إلى  اإلنسان  إرشاد 
السلوك  في  االنضباط  وأيضاً  انسانيته؛ 
واحترام  والتعمير  العمل  إلى  والدعوة 
أحد  حديث  كلها  اإلنسانية  العالقات 

رجال الدين المسيحي.

في  األول  لالجتماع  الختامي  البيان 
ملتقى األديان من أجل السالم

والعدالة  والسالم  المحبة  شعار  تحت 
المسلمين  الدين  لفيٌف من رجال  اجتمع 
من  وعدداً  واالزداهين  والمسيحين 
بالسلم  المهتمين  والباحثين  المثقفين 
وشعوراً  اإلنسان،  وحقوق  والمساواة 
واإلنسانية  الدينية  بالمسؤولية  منهم 
تجاه ما يحدث في العالم عامة وسوريا 
البنيان  قتٍل لإلنسان وتدميٍر  من  خاصةً 
نتيجة ثقافة التطرف واالستبداد ورفض 
على  القلق  هواجس  ظل  وفي  اآلخر، 
العداء  حالة  ترسخ  من  القادمة  األجيال 
المجتمعون  اتفق  اللقاء  سبل  وانقطاع 

على ما يلي:
مبادئ  من  أنه  المجتمعون  اتفق   -1
السالم،  (المحبة،  وجوهره  األديان 
لذلك وهو عبارة  العدل ) واتخذ شعاراً 
مسجد في الوسط وتحته السالم، وكنيسة 
على اليمين وتحته المحبة، واللش على 

اليسار وتحته العدل.
2- يقوم الملتقى بتشكيل (هيئة) للعالقات 
يناط بها تشكيل لجان حسب الضرورة، 
نشاطاته  لتوسيع  الملتقى  نافذة  وتكون 
موقع  إنشاء  ومنها  سوريا  شمال  في 

إلكتروني لنشر نشاطاته عالمياً.
عالقات  لترسيخ  برامج  وضع   -3
التواصل واإلخاء ومساهمتها في ترسيخ 
التعايش السلمي، ليعرف العالم أن بالد 
بالثقافات  غني  سوريا  وشمال  الشام 
دليل  وذلك  واالثنية  الدينية  والتعددية 
التاريخي بين كل  التعايش  واضح على 

المكونات.
مواجهة  في  الجهود  لتوحيد  الدعوة   -4
األسباب  دراسة  خالل  من  التطرف 
ووضع الحلول المناسبة والتركيز على 
واألخالقية جزء ال  الدينية  القيم  اعتبار 
يتجزأ من أخالقيات أعضائه مع األخذ 
واالختالف  التعددية  أن  االعتبار  بعين 

إثراء ال صراع.
5- االهتمام بدور المرأة في بناء مجتمع 
سليم، فهي نصف المجتمع وتقوم بتربية 
في  وفاعٌل  اآلخر وهي شريٌك  النصف 

أعمال الملتقى.
6- االهتمام بالشباب فهم عمدة الحاضر 
على  العمل  يتم  المستقبل،  ورصيد 
لملء  لهم  الفرص  وتوفير  توعيتهم 
مستقبلهم  على  بالنفع  يعود  بما  الفراغ 

وعلى المجتمع كله. 
7- االهتمام بالطفولة من خالل االهتمام 

باألسرة بكافة الوسائل الممكنة.
التطرف  أنواع  جميع  الملتقى  يدين   -8
دينية،  أشكاله ومسمياته عقائدية،  بكافة 
أنواع  جميع  يدين  كما  عرقية  طائفية، 
العنف بحق اإلنسان بسبب انتمائه الديني 

أو المذهبي أو العرقي.
حدثت  التي  الجرائم  الملتقى  يدين   -9
وما  في شنكال  اإليزيديين  األخوة  بحق 
النساء  تحرير  على  والعمل  قبلها  حدث 

واألطفال وغيرها في أيدي المجرمين.
حدثت  التي  الجرائم  الملتقى  يدين   -10
وفي  تمر  تل  في  المسيحين  لألخوة 

الموصل وما حدث قبلها.
له  يتعرض  ما  الملتقى  يدين   -11

المسلمون من قتل وتدمير في العالم.
12- يدين الملتقى ما تتعرض له المدن 
الكردية من قتل وتدمير وما حدث قبلها.
المواقف  بإعالن  الملتقى  يتعهد   -13
المناسبة واإليجابية والداعمة من قضايا 
حقوق  بانتهاك  المتعلقة  التجاوزات 
اإلنسان ألسباٍب دينيٍة أو قومية ومساندة 

القضايا العادلة.
 تحقيق: مصطفى عبدو

 الشهيد أوصمان محب النضال
 باعث األمل

وهم  األوطان,  عليها  تُْبنّى  التي  الدعامة  هي  الشهداء  قيُّم 
وهذه  الحرية  هذه  ثمن  فأرواحهم  الحرة,  الحياة  مؤسسو 
الحياة الكريمة اآلمنة، يناضلون ليكونوا جسوراً تمر عليها 
يقتصر على حمِل  فالنضال ال  المشرق,  الغد  نحو  األجيال 
السالح والتوجه إلى ساحات القتال فقط, إنما للنضاِل أوجهٌ 
بإحياء  الشعوب  تحرير  سبيل  في  بالكفاح  تقتضي  أخرى 
الفكر التنويري والثقافة والتاريخ والنموذج المثال للمناضل 

المثقف.
التابعة لناحية   الشهيد أوصمان الذي ولد في قرية عاكولة 
أبو رأسين بتاريخ 1972/2/4, ودرس االبتدائية في مدرسة 
قريته, ثم تابع اإلعدادية في مدرسة حطين بمدينة قامشلو, 
وتوقف عند هذا المرحلة ألسباٍب معيشية بعد وفاة والده وهو 
على  وأخوته  والدته  مسؤولية  فحمل  لعائلته,  األكبر  االبن 
الصغر  منذ  وصعوباتها  الحياة  مشقة  بذلك  فعرف  عاتقه، 

فكان على قدر من المسؤولية المنوطة به.
ومع مسؤولياته الجثام حمل هموم الشعب والوطن, فانخرط 
فأحب  الكردستاني  العمال  حزب  وأيّد  الشعبي  النضال  في 
عن  يتوانى  ولم  معهم,  العمل  وعشق  الحزب  هذا  كوادر 
بيته،  في  والجرحى  المرضى  من  الحزب  أعضاء  استقبال 
وفي هذه األثناء انضم إلى الفرقة الفلكلورية "بوطان" ليعمل 
في بادئ األمر بقسم الدبكة ثم قسم المسرح الكردي ومن ثم 

تولى مسؤولية إدارة الفرقة.
تزوج سنة 1997 بفتاةٍ من عائلٍة وطنيٍة وأنجب منها أربعة 
تكمل  لم  الصغيرة  ابنته  أن  حيث  وصبيان,  فتاتان  أطفال 
السنة عندما استشهد. سافر إلى لبنان بقي فيها لمدة عامين 
روج  من  كردية  فرقة  إلى  انضم  وهناك   (2001-1999)
إحياء  في  وشارك  لألطفال,  مسرحيات  ومثل  وكتب  آفا, 

الفرق الفلكلورية ألعياد النوروز والمناسبات الكردية.
(بافي  بـ  الملقب  جمعة  دربه  رفيق  مع  أعماله  أهم  برزت 
والفكاهي,  العفوي  الطابع  الفني  عمله  على  غلب  طيار)، 
المشاهدين  من  الماليين  قلوب  في  واألمل  الفرحة  فبعث 
الكرد، كما واستدعي مع فرقته من قبل الشعب الكردي في 
باكور كردستان "باطمان" وبقي هناك لمدة شهر وعرضوا 
فيها أعمالهم الفنية واستقبلوا بحفاوة من قبل شعب باطمان.

عند انطالقة ثورة روج آفا لم يترك عمله المسرحي, وخرج 
السالح  لجلب  متواصلة  وأسابيعاً  أياماً  خطيرةٍ  بمهماٍت 
والعتاد عبر الحدود وإيصالها إلى وحدات حماية الشعب في 

جبهات القتال ضد أعتى القوى اإلرهابية في العالم.
 كما كان له الدور الكبير في تأسيس تلفزيون روناهي, كما 
وساهم في بناء مطبعة سيماف, فكان المشرف على عملية 
جلب معدات وآليات المطبعة من الدول األجنبية عبر لبنان 
رفاقه  بعض  مع  حوصر  حلب  طريق  فعلى  الالذقية,  إلى 
من قبل الجماعات اإلرهابية مدة ثالثة أيام حتى تمكنوا من 
الهرب مع عدتهم والوصول بأمان إلى روج آفا, كونه أقسم 
أن يوصلها حتى لو أفنى حياته ألجلها، كما كان ينوي عمل 
مشروع جديد وبفكرة جديدة هذه المرة تضمن ألعاب أطفال 
عمله  ينهي  لم  المرة  هذه  ولكن  ومجسمات,  كرتون  وأفالم 
مع  سبي  تربه  إلى  ذاهباً  كان  حين  طالته  الغدر  أيدي  ألن 
فرقته الموسيقية مع رفاقه شرفان، والط، عثمان... من أجل 
تفجير  إثر  فاستشهد  الرفاق  لبعض  مشروعه  ماهية  شرح 
التابعة  حفار  بمنطقة  في2013/10/19  مفخخة  سيارة 
لناحية تربة سبي مما أدى إلى استشهاده مع عدد من الرفاق 

الذين كانوا برفقته.
بموكب  صاروخان  دليل  الشهيد  مقبرة  في  الثرى  ووارى 
كان  ما  قليل  إنه  والدته  قالت  وقد  وبرفاقه,  به  يليق  مهيب 
فكان  عاتقه,  على  أخذها  التي  الكثيرة  للواجبات  بيته  يأتي 
دائم السفر والترحال متأهباً مستعداً في جميع األوقات لخدمة 

وطنه وشعبه.
وثيقة الشهادة:

االسم الحقيقي: أوصمان علي أوسو
االسم الحركي: أوصمان 

اسم األم: سليمة
أسم األب: علي 

محل وتاريخ الوالدة: 1972/2/4 
حفار  مزرعة   2013/10/19 االستشهاد:  وتاريخ  محل 

بتربه سبي      
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67 فكرآراء

بصراحة

صالح الدين مسلم
سيهانوك ديبو

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

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

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

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

أيضاً راديكاليةُ البورجوازيِة الصغيرة“.
اما المثال االخر والذي يمكننا استخراج دروس هامة 
منها على كافة الصعد فهو ثورة اكتوبر عام 1917 
التي أثرت على أكثر من ثلث العالم. حاول لينين 
إقامة ديكتاتورية البروليتاريا وحث العالم بأكمله 
صوب بناء دول قومية كبديل وحيد، ولكن لم يكن 
هذا البديل الحل االمثل مقابل التضحيات الجسام 
لثوار االشتراكية الذين قدموا أعظم التضحيات في 
هذا المضمار ايمانا منهم بتتويج الثورة بالنجاح 
وبناء نظام ديمقراطي. لم يكن تأثير هذه الثورة 
قليال في الشرق األوسط أيضا، وأدت إلى نهوض 
على  سعت  واشتراكية  وثورية  يسارية  حركات 
بين  وترسيخها  الحرية  فكرة  ايصال  الى  الدوام 
الحركة  نهضت  مصر  ففي  المجتمع.  صفوف 
بالتزامن مع  اليسارية عام 1968 حتى 1977 
الحركات اليسارية العالمية التي انتشرت في غرب 
اوربا وشرقها وكذلك في فلسطين اي حركة تحرير 
قيام  المغرب ايضا في حين  فلسطين وكذلك في 
على  الصينية  الثقافية  والثورة  الفيتنامية،  الثورة 

الصعيد العالمي.
ان ما آلت اليه المجتمعات في الشرق االوسط والعالم 
ايضا من بعد تحقيق ثوراتها لم تستطع خلق الفرصة 
او االمكانيات التي بمستطاعها أن تعبر عن ارادتها 
وترسخ نظامها السياسي واالجتماعي واالقتصادي 
والثقافي بإرادتها الحرة، وذلك لعدم تخلصها من 
الذهنية الدولتية أو الهيمنة وبذلك تحولت الى قوة 
سلطة في نهاية االمر. وتذكر الفيلسوفة الشهيرة 
حنا ارندت (1906-1975) في وصف الوقوع 
في مثل هذه االفخاخ ”كل محاولة إلرضاء األنظمة 
الواقع شخصا  التوتاليتارية (الشمولية) تشبه في 
يطعم تمساحاً جائعاً آمالً أن يكون هو نفسه آخر 
من يفترسه هذا التمساح“. لذا بمقدورنا أن نستنج 
من بعد مرور مراحل تغيير وتحول إذا لم تتحلى 
مهام  تلبي  ولم  وسياسة  اخالقية  بمزايا  الثورات 
االنشاء االجتماعي ال يمكنها بلوغ النصر النهائي 
حتى وإن استطاعت أن تتغلب على القوى المعادية 
لها في مرحلة معينة عسكريا، وحتى ربما تتحول 
الى وسيلة لبناء حكم سلطوي آخر بدل من القديم.
يعتبر الشرق االوسط ارض ميالد للثورات االنسانية 
التطور  في  االساس  تكون  أن  استطاعت  والتي 
البشري عبر خصائصها وسماتها المجتمعية من 
خالل احياء قيم الحضارة الديمقراطية، وقد اثبتت 
المنطقة  في  الدائرة  والحرب  الشعبية  الحركات 
والتي سماها قائد الشعب الكردي بالحرب العالمية 
الثالثة، بأن ميراث هذه الثورات مازالت تحيا في 
عروق مجتمعاتها ألنها كانت األصل. لذا تعتبر 
هذه الحركات والتمردات خطوة هامة في تحطيم 
القوى  موازيين  وتغيير  الدولتي  الخوف  جدار 
الشرق  في  الدائرة  الحرب  اتخذت  المنطقة.  في 
تمركزها  بعد  اخرى وخاصة من  ابعاد  االوسط 
القدم  ومنذ  كانت  المنطقة  هذه  الن  سوريا،  في 
استراتيجية في تغيير منحى التطورات على جميع 
االصعدة. وباتت تشكل حلقة هامة في صراع القوى 
االقليمية والخارجية وعلى راسها امريكا وروسيا 

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

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

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

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

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

نظام ديمقراطي حر.

ضمان الثورة في سماتها الكومينالية

طه  بالشيخ  مروراً  بغداد  محّطة  إلى  الجميليّة  من  أمشي  كنُت 
تصبح  الذي  الحّي  سيدى،  جبل  أو  مقصود  الشيخ  إلى  وصوالً 
الشيخ  قاطنو  العرب  وحتّى  الرسمية،  اللغةَ  الكردية  اللغةُ  فيه 
مقصود يرون أنَّ هناَك حاجةٌ لتعلّم الكردية للتأقلم مع جّو الحاّرة، 
فانقسم الشيخ مقصود إلى حيّين الحّي الشرقّي الغنّي قليالً، والحّي 
العشوائّي الغربّي، فكلّما كان المسير يتّجه من الشرق إلى الغرب 
كنُت  الفترة  تلك  ومنذ  تقّل،  والخدمات  تضيق،  الطرق  كانت 
أشعر بالهجمة على الشيخ مقصود، فهذا الحّي الذي يُْعتَبَُر أكبر 
عدد  حيث  من  كوباني  أضعاف  ثالثة  ويعادل  كالرقّة  مدينٍة  من 
السّكان، لم تكن فيها مدرسةٌ ثانويّةٌ واحدة، ولم تكن هناك إعداديّة 
للذكور، فكّل طالبي العلم يمشون نصَف ساعٍة وأكثر، هذا إن كان 
ساكناً في بداية الحي ليصل إلى مدرسته في ميخائل كّشور أو ابن 

رشد أو المعّري...
ال يبتعد حّي الشيخ مقصود عن مركز المدينة كثيراً قياساً بالحارات 
األخرى البعيدة، وكان متاخماً لحّي األشرفية ذي الغالبية الكردية 
أيضاً، لكن ال يوجدُ طريٌق واصٌل بينهما، فعليك أن تلفَّ وتدور 

كي تزور قريباً أو صديقاً لك، يسكن األشرفيّة والعكس كذلك.
أصحاب  معظم  لكن  الكرد،  من  مقصود  الشيخ  سّكان  أنَّ  مع 
المحال من المكّون العربي، أي من طبقة التجار العرب، فمعظم 
منّظمٍة من  تهجيٍر  بخّطِة  الكردية  مدنهم  قد هربوا من  الساكنين 
على  الرأسمال  ليقتات  مأوى  المدينة  ضواحي  وسكنوا  البعث، 

كدحهم أيضاً.
التي  الكتائب والفصائل  المسلّحة عبر  المظاهر  وبعد أن وجدت 
على  سيطرت  والتي  الثورة،  بحّجة  الشعب  على  تقتات  كانت 
معظم ضواحي حلب، وكان الدمار البعثيُّ عليهم أينما حلّوا، إاّل 
من  المسحوقة  الطبقة  مالذ  أصبحْت  التي  مقصود  الشيخ  حارة 
المجتمع التي لم ترتِض أن تهاجر، ولم تستطع السكن في المناطق 
كان  الذي  الفاحش  للغالء  نظراً  النظام  تحت سيطرة  كانت  التي 
مقصود  الشيخ  فاكتّظ  للنظام،  التابع  المدينة  مركز  في  موجوداً 
ذاك  وبات  المسحوقين،  والكرد  والتركمان  العرب  من  بالسّكان 
يستغرق  كان  الذي  الجميليّة  حتّى  مقصود  الشيخ  من  الطريق 
نصف ساعة سيراً على األقدام أو أكثر بقليل، صار يستغرق 12 
ساعة بالسيّارة، ورغم ذلك بقّي سّكان الشيخ مقصود ولم يبرح 

معظمهم مكانهم.
اآلمن  المالذ  مقصود،  الشيخ  على  الحرب  وتيرة  ازدادت 
للشعوب التي هربت من جور المحاكم الشرعية ومن وبال الحكم 
الديكتاتوري للفصائل الراديكالية التي لم تختلف عن داعش، وبعد 
النظام  بين  والهدنة  الفيدرالية  وإعالن  الكرد  انتصارات  سلسلة 
والجيش الحّر وفشل جنيفهم الذي اتّفقوا فيه على الكرد، وبعد فشل 
السيطرة على الحّي الذي ظلَّ يدافع عن نفسه آثرت تلك القوى - 
التي جرى العدوان في دمها - قصفَها عشوائيّاً وبدأت المجازر 

وقُتِل المدنيّون أطفاالً وشيوًخ ونساء.
كان وجود بعض فلول المجلس الوطني الكردي ضمن االئتالف 
الذي يحتضن في داخله تلك الفصائل العسكرية يشابه ذاك القصف 
العشوائّي على الحي، بل أشدُّ وْقعاً، فتلك الفصائل الوحشية تعتبر 
زاد االئتالف واالئتالف هو زاد المجلس الوطني, وأصبحت دماء 
أطفال الكرد زاد هذا المجلس، وما هذه التصريحات من قيادي 
النفوس  بيع  المقت, من  تأجيج حالة  في  إاّل ازدياداً  المجلس  هذا 
أعمتهم  لقد  والسلطة،  والشهوة  المال  رحمة  تحت  التي صارت 
الشهوات، وصاروا ضدَّ مقدَّرات الشعوب المتطلّعة إلى الحّرية، 

فكيف لعبٍد أن يستطيع تمثيل الشعوب الحّرة؟
الال  افتضاح  ةُ  قمَّ لَهَو  مقصود  الشيخ  في  الكيماوي  استخدام  إّن 
أّيِ  قبل  من  تنديٍد  أيُّ  يجِر  ولم  الحّر،  الجيش  هذا  لدى  أخالق 
الوطنّي  المجلس  أصدره  الذي  البيان  كان  وما  له،  تابعٍ  فصيٍل 
إاّل استهتاراً بالمقاومة الشريفة، فكان األحرى بهذا البيان إصدار 
آخر  فقد سقطت  هذا،  الوحشيِّين  اجتماعات  باالستقالة من  قراٍر 
المجلس  الذليل  وخادمه  وتابعه  الوحش  هذا  عن  التوت  أوراق 
الذي  إنينو  أشبه بعصمت  فهم  يداهم،  تَبَّْت  أال  الكردّي،  الوطنّي 
ذهب إلى لوزان وقال: سنحّل قضيتنا الكرديّة فيما بيننا. فأقّل إدانة 
للمجلس هو االستقالة من االئتالف واعتزال السياسة التي أثبتوا 
األطفال  هؤالء  وليقبّلوا  وعريهم،  خيانتهم  وأثبتوا  فيها،  فشلهم 
التاريخ  الذين استشهدوا في الشيخ مقصود، لعّل  الكرد والعرب 

يسامحهم.
لكنّهم ال يستطيعون التخلّي عن تلك المناصب التي ُوِعد بها أولئك 
وال  تحّل  ال  التي  المناصب  بعض  يستلمون  فقد  الوصوليّون، 
تربط، ولكي تقول تلك الدولة المنشودة التي ال تختلف عن البعث 
السلو  فوزي  هو  فها  حقوقهم  األكراد  أعطينا  لقد  تاريخهم:  في 
أولئك  أشبه  أكراد، وما  البرازّي... هم  الزعيم ومحسن  وحسني 
المسح  التهجير وعمليّات  بالبارحة، وكيف مارسوا  الوصوليّون 
الديمغرافي وتنفيذ بنود طلب هالل في الحزام العربّي ومجازر 

عامودا وقامشلو والحسكة...؟؟
فها هي حلبجة  يتكّرر،  الكردّي  الشعب  بحّق  تاريخ اإلجرام  إّن 
بلبوٍس جديد، وها هو العري في التبرير كما بّرر سابقوه الجرائم 
التي توالت على هذا الشعب اآلمن، لكن تلك اإلرادة التي جعلت 
هم  مقصود،  الشيخ  عن  المدافعين  إرادة  تشابه  تنتصر  كوباني 

خّريجو مدرسة الحماية بالعّز والكرامة والتطلّع إلى الحّريّة. 

 حيُّ الشيخ
 مقصود يُعَّري
سارقِي الثورة

دلبرين فارس 
بقدر تزايد الحروب والتناقضات في المجتمع 
معها  والتضاد  الطبيعة  عن  االغتراب  أزداد 
حيث يصبح الهيمنة واالستيالء على الطبيعة 
االستغالل  ويكون  بروزاً,  األكثر  الصفة  هي 
لذلك  وااليديولوجية  الثقافة  هي  واالحتكار 
المجتمع, فاإلنسان المتوحش على أبناء جنسه 
حتماً سيكون في حالٍة وحشيٍة إزاَء الطبيعة أيضاً, 
حيث عجزت العلوم االجتماعية ( السيسيولوجيا 
) الحديثة القائمة على البنى العلمية عن أيجاد 
حٍل لها, وهذه التناقضات والصراعات تشيُر إلى 
وجوِد أخطاٍء ونواقَص كامنة في هذه النظريات 
والتثبيتات الرأسمالية, كما كان حال الدين في 
الحقيقي  أزمنٍة مضت والذي خرج من معناه 
االخالقي والروحي عندما أصبح إلى جانب أو 

بيد سلطة الدولة كنظاِم حكٍم اجتماعي. 
أن المجتمع الطبيعي هو ذاك المجتمع القريب 
من الطبيعة والمحتك معها, تربطهما صلةُ العيش 
بتوافق وتوازن دون أن يطغي المجتمع على 

الطبيعة.
 المجتمع الطبيعي قريٌب من الطبيعة أكثر من 
المجتمع  أن  بعولمتها,  والحداثة  للمدنية  قربه 
الطبيعي هو المجتمع الذي يتطور وفق مراحل 
التطور الطبيعي والمعقول والمعتمد بأساسه على 

معرفة االنسان لذاته, والذي يرى نفسه ضمن 
مجتمعه وليس خارجا عنه تحت أّيِ مسمًى كان, 
ألن المجتمع الطبيعي هو مجتمٌع كلٌي ولم يُخلَْق 
من العدم أو جزئٌي يطغى عليه النزعة الفردية, 
على  ويبرهن  تظهره  أن  الحداثة  تحاول  كما 
تاريخه الطبقي عبر نظرياٍت منسوبٍة إلى العلم, 
الحقيقي  المفهوم  ذلك حسب  عن  بعيداً  والعلم 
حسب  البشرية  للمعرفِة  وتقدٍم  كتطوٍر  للعلم 
وتبعاً  والمتجانس,  المتناغم  الطبيعة  ديالكتيك 
أن  نستنج  أن  يمكن  الطبيعي  المجتمع  لحقيقة 
هذا المجتمع هو خالي من االمتيازات والطبقية 

واالستغالل واالحتكار.
غابرةً  طويلةً  عصوراً  عاش  المجتمع  هذا   
مترعرعاً في أحضان الطبيعة, ركيزة التطور 
والمربية  والواهبة  المعطاء  المرأة  بيد  كانت 
قوة  مبرزةً  والمقدسة  والمبدعة  والصانعة 
وعدالة المجتمع الطبيعي عبر وجودها الفعال 
والجوهري, ويشير إلى ذلك كل اللقى األثرية 
االصطالحية  الكلمات  وحتى  والمنحوتات 
تظهر  أن  دون  من  أنثويٍة  خاصيٍة  ذا  كانت 
تذكر,  بشرية  وكوارث  قضايا  أية  أوتتفاقم 
الحداثة  عصر  في  اليوم  نشاهده  ما  عكس 
العلمية والتكنولوجية بكل جوانبها ومجاالتها, 
والكوارث  والحروب  المجاعات  غدت  حيث 

واالحتكارات  والنزاعات  البشرية  الطبيعية 
وتكديس األموال والدكتاتورية والقمع واإلبادة 
واإلرهاب والألخالقيات اإلنسانية هي السمات 
يحاول  لذا  وتميزاً,  وضوحاً  واألكثر  األبرز 
مكتشفو ومبدعو السلطة والدولة تحوير وإفناء 
تلك الحقبة اإلنسانية الطويلة واألكثر ُرقياً للقيم 
اإلنسانية المادية والمعنوية, وذلك عبرصياغة 
وأيديولوجيتها  منظورها  وفق  واسلوٍب  منهجٍ 
والمناطة  واالستغاللية  الدوغمائية  السلطوية 
االحتالل  أشكال  تطوير  من  متخذاً  بالعلمية, 
تاريخاً  المادية  الجوانب  وتكثيف  واالستعمار 
للحضارة اإلنسانية والعمل على ترسيخ  ذلك 
المجاالت  كافة  في  متأصلٍة  إنسانيٍة  كذهنيٍة 
والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية   البشرية 
والثقافية, بذلك يخلق مجتمعاً مفرط االستهالك 
لمنتجاته وسلعه وأيديولوجيته مفرٌغ من قيمه 
وتقاليده يفقد فيه اإلنسان لذاته الطبيعي المتمثل 
بالحرية والمساوة بنفس الوقت وينقاد كالقطعان.
للحداثة  والمحكم  الرهيب  الغزو  هذا  أمام   
بقايا  على  ونتاجاتها  أشكالها  بكل  الرأسمالية 
تحت  القابع  الطبيعي  المجتمع  مكنونات 

نيرسماسرة وأزالم الرأسمالية,  
ما لم يضع حداً لهذا الغزو المتضخم والمكثف 
المجتمع  لحقيقة  واإلنكار  االستغالل  لمنهج 

فستبلغ  الطبيعي 
اإلنسانية  الحياة 
الهاوية  حافة 
بشريةً  وستظهر 
بدون  روبوتيةً 
وبواعٍث  تحيٍد 
في  المجتمع  تقدم 
الصحيح,  االتجاه 
سيكون  الطبيعي 
أيجاد  المحال  من 

ُسبل سليمة للحل بشأن التطورات والصراعات 
الطبقية والقومية والدينية  الحاصلة في الشرق 

األوسط والعالم.
الحداثة  يدعي  يندثركما  لم  الطبيعي  المجتمع 
أن  بدليل  لها  التأسيس  وحاولوا  وزبانيتها 
لم  الطبيعي  للمجتمع  والثورات  المقاومات 
تتوقف وتهدأ منذ ظهور السلطة والدولة كأشكال 
للرأسمالية المهيمنة, فالطبيعة اليمكن أن تتوقف 
في الدفاع عن نفسها ولم تبخل بالعطاء حتى وأن 
غيبت خالل بعض الفترات العصيبة والقاحلة, 
فهي كالشمس تختفي خلف الغيوم لكنها ال تُفنى 

ألن فنائها يعني فناء الكون.     

ماهية ثورات المجتمع الطبيعي

أحمد العلي 
يها المخدوع عندما تُخدَع، بضم التاء وفتح ما 
قبل آخرها فال تُلِق باللوم على من َخدََعْك فقط 
َل تبعية كل هذا الفعل على الُمخاِدعِ  وتحاِوَل أن تَُحّمِ
لوحده، بل عليك أن تتحمل جزءاً من هذا اللوم 
ألنك الطرف المتمم لحصوله، أتسألني كيف؟ 
عز  هللا  يعطك  ألم  بسؤال:  عليك  سأرد  حسناُ 
وجل العقل كي تتدبر به أمورك وتستهدي به 
َق به بين الخير والشر،  إلى سواء السبيل؟ وِلتُفَّرِ
بين ما ينفعك وما يضرك وبين ما يُْصِلُح أحوالك 

ويخدم مجتمعك؟
فلماذا ال تستخدم هذه النعمة - نعمة العقل - التي 
وهبك هللا لتتقي بها شرَّ من خدعك بَِمكره وجاريته 

في ذلك بطمعك؟
لماذا تركض وراء غرائزك المتهورة ِلتُشبِعَها 
بمتعٍة مؤقتٍة ثم تدفع فاتورتها أسفاً وندماً على 
إتباعك تلك الشهوات والغرائز التي زيَّنها لك 

شياطين األنس!
ألم تستوقفك يوماً كل اإلشارات الحمراء التي 
وضعتها لك الِحَكُم واألمثاُل ِعبَر أجياٍل طويلة 

األمد؟ 
ثم أال تستفيد من الِعبَر التي وضعها هللا لك في 

قانونه العظيم؟ 
وإذا كنت ال تستند في أفكارك وتصرفاتك إلى 

هذا القانون فأيُّ قانوٍن يَْحُكُمك؟
أو لنقل يساعدك على تنظيم أمور حياتك؟

 إذا كان هذا هو حالك فالبد أنك ستكون مشروع 
وأطماُعك  أهواؤك  تسيّرك  صغير)  (فرعون 
وأحالَمَك النرجسية التي ال يكبحها إال صدمةٌ 
أو نكبةٌ تَحُل بك فجأة وأنت (داعس عا ألخير) 
على وقود رغباتك المجنونة..... ! اهدأ... اهدأ 

هيييييه! 
لقد تجاوزت عشرات اإلشارات الحمراء!! 

فلو تكرمت أرجع إلى الخلف بضعة أمتار – 
عفواً – أقصد بضعة أزمات ستجد لوحةً ُكتِبَْت 
عليها: يوم يقول اإلنسان يا ليتني كنُت تراباً".

وأطمئن لن نأخذ من وقتك سوى خمسِة ثواٍن 

حسناً ها قد قرأتها اآلن, وأراني ألمح على وجهك 
مررت  وقد  واالستهزاء  االمتعاض  عالمات 
أنك وبسبب غرورك  ثم  الكرام!  عليها مرور 
وعنجهيتك ألقمت مركبتك (غيار خامس ) تريد 
لهالحكي - دقة  فأنت مو فاضي  اإلقالع فوراً 
قديمة - وأنت رجٌل علمانٌي متطور! ضغطت 
على دواسة الوقود بسرعة وعنف, ولكن مركبتك 
- المزاجية الِطباع – زأرت نتيجة الضغط ثم 
رجفت ثم انطفأت ولم تقلع!! معها حق...فلعمري 
لم أسمع رغم تطور العلم بأّيِ مركبٍة تُقِلُع على 
الغيار الخامس – من مكانها – انزل اآلن أيها 
المستعجل وتفحص مركبتك لعلك تكتشف الخلل 
لماذا  نفسك  تسأل  أن  ذلك حاول  فيها, وخالل 

يقول اإلنسان يا ليتني كنت ترابا؟
أن  الصغير  الفرعون  أيها  منك  ارجو  واآلن 
تتنازل قليالً وتستخدم العقل, هذه النعمة – اآللة 
– التي أهملَت تشغيلها بل ربما قمت بتعطيلها، 
فلو استخدمتها لنصِف ساعٍة فقط لعرفت أنك 
بل أنت ُمكلٌف برسالٍة يجب أن  لم تُخلَْق عبثاً 
تؤديها وتنظمها بقوانين وأسس ستقوم باحتراِمها 

وتطبيقها.
ال أن تخترع لنفسك قوانيناً تجيز بها لك ما ال 

تجيزه لغيرك!
وستعرُف بأنَك إن فعلَت هذا فسيأتي يوٌم تُحاَسُب 
فيه على ما فعلْت, وستكشُف أنه ال حجةَ لديك 
فأنت تقف اآلن على ميزان عدل ال تُثِقلُهُ أطناُن 
الخطابات الطنانة وال تؤثر فيه ماليين الشعارات 
الرنانة, بل تُهُزهُ ذرةٌ من عمِل الخيِر أو ذرةٌ من 
عمِل الشر، َوَستَدُرُك متأخراً أنك شقيت بعقلك 
الذي عطلته وأطفأت نوره ولم تستخدمه في ما 

ينفعك وينفع مجتمعك.
تظن  كنت  من  يا  الصغير  الفرعون  أيها  نعم 
والقوي  األغبياء!  وغيرك  الذكي  نفسك 
البلهاء!  وغيرك  والشاطر  الضعفاء!  وغيرك 
يامن كنت تنعُم بظالِم عقلَك المطفأ فتهت في 
رسالتك  ونسيت  وشهواتك,  نرجسيتك  دهاليز 
األمارة  نفسك  أمام  وواجباتك  ومسؤولياتك 

أنك  ونسيت  ومجتمعك  أسرتك  وأمام  بالسوء, 
َستُحاَسُب على كل ما أوكل إليك فأهملته حساباً.

تراباً-  كنت  ليتني  يا  الحقيقة:  تصعقك  عندما 
ستعرف وقتها معنى تلك الجملة التي مررت عليها 
ربما آالف المرات خالل مسيرة حياتك ولكنك 
لم تفهم معناها ولم تدرك أن المقصود بالتراب 
هو - الحيوان - نعم أيها الغبي المتذاكي أليست 
األعمال بخواتيمها؟ يا من لم تفكر بخاتمة أعمالك, 
قدَّر كل شيء  أن هللا  لعرفت  قليالً  تأملت  فلو 
بحكمته, ووضع قوانينه جمعاء وخلق الحيوان 
ليخدمك  -المتفرعن-  أيها اإلنسان  لك  وسّخره 
في قضاء حاجاتك وجعل لك فيه مآرب أخرى 
تنفعك في دنياك من مطعٍم ومشرٍب وملبس, فاهلل 
لم يمنح الحيوان عقالً يخترع به ويكتشف ويبني 
بل أرسله إليك وقد أوكله بمهمة خدمتك ومنفعتك.

 في كل ما تقدم فأدى مهمته على أكمل وجه, 
لذا لن يحاسبه هللا يوم الحساب ولن ينهض من 
عفوته مذهوالً بالصاعقة بل ستحول إلى تراٍب 
هكذا أخبرنا القرآن الكريم, وقد تستفيد من هذا 
نَّح  التراب حتى بعد موتك أيها الفرعون – الُمجَّ
الذكاء- وها أنت ذا بعد أن تلقيت صفعةَ الحق 
التي أيقظتك من غفلتك، ها أنت اليوم تقف حائراً 
ملوماً محسوراً ولسان حالك يقول :" يا ليتني 

كنت تراباً".
سبحان هللا.... اآلن تتمنى لو أنك كنت حيواناً 

فتصبح تراباً؟
وأنت في األمس القريب عندما خاطبك العقالء 
بعض  مسالك  في  تنزلق  ال  أن  عليك  وتمنوا 
البشر (المتحيونين) اعتبرتها مذمةً وأقمت الدنيا 
وجردت جحافلك  وتزميراً  تطبيالً  تقعدها  ولم 
بالويل  منذراً  وتزبد  ترغي  وأنت  وأزالمك 
مجردَ  فقط  ونصحك  تجرأ  من  على  والثبور 
بعض  وخدع  حبائل  إلى  تنجر  ال  أن  نصيحٍة 

(حياوين البشر)؛
كل هذا الوعيد والثورة لجالل قدرك وكرامتك 
ومقامك الرفيع فقط ألن اسمك ورد في سياق 
جملٍة تحمل اسم (حيوان)، فأين اآلن كرامتك 

وعنجهيتك واعتزازك بنفسك؟ أراك قد نسيت 
كل هذا وها أنت تتمنى أن تكون حيواناً يركبه 

الناس بكل ما في هذه التسمية من معنى؟
تتمنى أن تكون حيواناً ولم ولن تنال هذه األمنية! 
بذكائك –  أتعرف لماذا؟ ألنك ازددت غروراً 
المتحيون – فركب على ظهرك ثعالب البشر 
 – الصيد  كالب  الناس-  سالقي  معاً  وامتطيتم 
العجول  على  بالحراثة  والشر  الفتنة  وزرعتم 
والجحاش الناطقة، التي أطفأت عقولها وأطلقت 
البالد  في  وخراباً  فساداً  تعيث  أيديها  ألسنتها 

والعباد.
وحين أصاب بعض الثعالب الملل من اعتالء 
سرجك الذهبي نزلت وتعبت بعض السالقي من 
حملك الثقيل وهي تلهث فألقت بك أرضاً, ولم 
تثمر زراعات عجولك وجحاشك ألنها خدعتك 

وخدعت الناس بزراعتها بذوراً فاسدةً.
وها أنت اليوم تقف مذهوالً وقد أصبت بالصدمِة 
صدمةُ من خدعوَك وباعوَك جلد الدب وهم ال 
سليمان  خاتم  يملكون  أنهم  وأوهموك  يملكونه 
وسيجعلونك السلطان ويهبونك العرش والتاج 

والصولجان.
فأين أنت اآلن؟

ها قد وقعت في براثن كذبك وخداعك، وسقطت 
في حفرة ظلمك التي حفرتها لآلخرين, وغرقت 
في طوفان افترائك وعنجهيتك حتى وصل البلل 
إلى ذقنك، وها أنت تستغيث طالباً النجدة وتنادي 
بغالك وثعالبك وعجولك وال من مجيب، فطاش 
عقلك وصرت تتخبط خبطاً عشواء, وتضرب 
يميناً وشماالً كغريٍق غلبهُ الموج فأيقن أنه الهالك، 
فهل عرفت أين أنت اآلن؟ وماذا فعل لك شيوخ 
البعدان ( االنجليز وااللمان)؟! أين أنت اآلن؟

ها أنت تطفو على سواحل إيران متمسكاً بعتبات 
أبوابها ذليالً جباناً ُمهان، تتلمس العون والصفح 
والغفران ولسان حالك يقول:" يا ليت اللي جرى 

ما كان".
(األردأماكان)  كنت  بأنك  التاريخ  وسيصفك 

ياأردوغان.    

فرعون اليقرأ اإلشارات

عبد العزيز عبد الرحمن 
ومن القائُل أن التاريخ ال يُعيدُ نفسه، بل يُعيدُ 

ويَتَكرر وخاصةً في الحالة الكردية!
ما هو التاريخ وما هي الحقيقة التاريخية، فالتاريخ 
بتأثيِر ذهنية  إنما  لم يكتب بمصداقية وحيادية 
المؤرخ نفسِه من انتماٍء قوميٍ، دينيٍ، سياسيٍ، 
فالتاريخ هو  أو حتى طبقي، عذراً ومزاجي، 
مجموعةُ أحداٍث ووقائًع عبر الزمن منذ بدئه 
وليومنا الذي نعيشه، أما ماهية الحقيقية التاريخية 
فهي الحاضر الذي لن تكوَن إعادةَ رسمِه بالكامل 
ممكنةً أبداً.... والحقيقة وجه الحياة أما الحرية 
فوجه زمنها الناجح, والسير خلف الحقيقة يعني 
أكبر  وأن  والباطل,  الظلم  ومحاسبةَ  ُمساءلةَ 

األصدقاء وأعظم الرفاق هو الحقيقة !! 
الماكرين  المستبدين  صغار  أفراد  من  فكم 
والذين  برأيهم  الجماعة  خالف  المستقلين 
وسيطول  السواء  على  المجتمعات  يستنزفون 

بنا األمر إذا سردنا أعمالهم الشريرة! 
الُمْنِصِف  للمؤرخ  تقدم  المراجع  غنى  أن  إذ 
والعادل بفيض غير عادي (التفاصيل ) وكحٍد 
أقصى مالمسة الحقيقة إلعادة تركيب الرؤية 

الصائبة.
الماكر  الرجل  منذ والدة  الحقيقة  لقد أضاعوا 

رغم وضوح الرؤيا....
ها هم أحفاد أنكيدو وهارباغوص وأبو رغال 
ويهوذا قديماً وعصابةُ ناكري الحقيقة وتشويهها 
الماكرين) على مزبلة  حديثاً, يعتقدون (حلف 
 CAR) في برنامج T.R.T.KURDI تلفزيون

DOR ) األسبوعي بذهنية أردوغان سلطان 
قصر الحرملك العصري.

خمسة أقزام مسخ يمثلون بأنهم حكماء وعرافة 
وأبطال عناتر....

في إحدى برامج الكذب على القناة المذكورة وهم: 
مدافع  أسالن  يلماز  البرامج:  مقدم   -1

ومحام أردوغان.
برفسور دكتور: مظهر باغلي، حزب   -2

العدالة والتنمية.
محمد دمير: حزب الهدى.  -3

فهي دمير: حزب الحق.  -4
الدكتور أحمد أنيان: أكادمي .

لماذا عناتر " عذراً " من عنتر هذا البطل الشاعر 
والذي سعى وعمل المعجزات إلظهار الحقيقة 
والدفاع عن حقه – المسلوب قهراً – فعنترة " 
لشداد زعيم  الغير شرعي  االبن  كان   " عفواً 
القبيلة من أمه زبيبة, ولحظة معرفته بالحقيقة 
أراد  هكذا  أو  طريقاً  سلك  أمه  من  الضائعة 
التاريخ من  للحقيقة والحرية, فدخل  الوصول 
بابها المضيء، أما هؤالء األبناء الغير شرعيين 
وبهتاناً,  زيفاً  يظهرون  (الشوفينيين)  لألتراك 
ويجتهدون دون استحياء خارج إطار الرجولة 
مقولة:"  مجسدين  المجهول  نسبهم  يثبتوا  أن 
ليس أفصح من العا........رة عندما تتكلم عن 

الشرف...؟1
قالوا:" عندما يكون  كما  أوضح هدماً  وزوراً 

االنحطاط وقد انحطوا كما فعلوا...
قال فيلسوف العصر في تشبيه بعض من ذوي 

االنتماء الكردي – بصندوق العجائب- هؤالء 
قالوا مختصراً إن ويالت تركيا بل العالم سببها 
طلب األكراد لحقهم، ونحن أخوة طالما نحن 

مسلمون ومحبوبون.
لنبدأ باإلسالم: اإلسالم حق والخارج عن الحق 
خارج عن اإلسالم والخارج عن اإلسالم كافر!!!
ثالث:  المنافق  الشريف صفات  الحديث  وفي 
إذا حدث كذب إذا وعد أخلف وإذا ائتُِمَن خان.
 1922 في  أتاتورك  أعلن  تاريخي:  تنويه 
الجمهورية التركية, وألغى الخالفة في 1924 
وقام بناًء على طلب االنجليز بفصل الدين عن 
الدولة واعتمد القانون السويسري, وألغى وزارة 
األوقاف, وأغلق التكايا واعتمد المقاييس الدولية 
والزواج  الزوجات  تعدد  وألغى  التوقيت,  في 
الشرعي واعتمد الزواج المدني, وعلى الرغم من 
أنه كان علماني حتى النخاع إال أنه استطاع أن 
يخدع األكراد بشعار األخوة في الدين اإلسالمي، 
وأقنعهم بأنه سيمنحهم بموجب الميثاق الوطني 
1920 حقوقاً أكثر مما ورد في معاهدة سيفر.
إن تلك الخدعة الماكرة كانت في غاية السالسة 
األكراد  زعماء  بأن  االعتبار  في  وضعنا  إذا 
من  بل  السياسة  قواعد  من  ينطلقون  ال  كانوا 
منطلق قيم البداوة التي تؤمن بأن كالم الرجل 
هو شرفه....! من كتاب تاريخ المسألة الكردية 
اليمينية  الزعامات  ونار  االمبريالية  تآمر  بين 

للدكتور الفاضل جمال إبراهيم.
المتابعة  التاريخ وتستدعي  فاألمثلة تمأل كتب 
والتمحيص لهؤالء أحفاد الماكرين حيث نسي أو 

تناسوا إن ما حصل قديماً من اباداٍت للمجتمعات 
مسجلةٌ في كتبهم واليوم أمام أعينهم إذا كانت 

لهم أعين وآذان.
قام  باألمس,  لساناً  يملكون  ال  أنهم  ثبت  حيث 
األتراك بخنق األكراد بالكهوف ودفنهم أحياء, 
أما األرمن والسريان اآلشوريين وكذا العرب 

واليونان ...الخ.
فحدِّث وال حرج واليوم كوباني وحلب الشيخ 
مقصود ونصيبين وأخواتها بل الشرق األوسط 

بأكمله.
واألحدث جديد الفكر اإلسالمي الناطق الرسمي 
باسم مسلمي العالم إذا كان هناك مسلم بل هم 
متأسلمون أخذوا الوكالة من منبعها السعودية, 
أو هي وكلته طواعية للقيادة أردوغان الدموي 
والذي حامته تلك الشرذمة, لم يشبع بالقتل والدمار 
والحرق للجرحى والكيماوي كما فعل نظيره 
صدام أو علي الكيماوي في حلبجة الشهيدة, فلجأ 
مخترعاً حرب األموات إذ قامت طائراته بتدمير 
ليخرجوا  كردستان  شمال  في  الشهداء  مراقد 
ويشاهدوا مالم يفعله نازٌي أو فاشي، كما تعدى 

على الحجارة بتدمير اآلثار ومنها سور آمد.
سؤاٌل برسم اإلجابة إلى كل هؤالء الداعمين لقتلة 
الحب فالحب أبقى أما الكره سيقتلكم أنتم الحقاً.
إظهار  علينا  واإليمان  اإلنسانية  نجسد  ولكي 
هللا  منحها  والتي  بذاتها  الحرية  ألنها  الحقيقة 
لكل مخلوقاته الجميلة قبل أن يلد الرجل الماكر, 

فلنعد إلى المجتمع األخالقي والعود أحمد.  

!عود على بدء............؟

 الفيدرالية؛ طوق النجاة
األخير في سوريا

المفترض أن ال تغيب عن بال  أبعاد متداخلة من  ثالثة 
السوري؛ طالما تكون وجهته الحل الديمقراطي لألزمة 
السورية. البعد التاريخي والجغرافي القديم والمعاصر، 
للشعوب  الثقافي)  (االجتماعي  السوسيوثقافي  البعد 
الحل  (بُعد  سوريا  في  التاريخ  مستقبِل  بُعد  سوريا،  في 
كامل  بشكل  الُمغيَّبة  األبعاد  هذه  أن  المؤكد  من  نفسه). 
المال  ُكتل  قبل  من  وقبلها  االستبدادية  األنظمة  قبل  من 
المالي العالمية التي رسمت سوريا الحالية وأخرجت هذه 
الكتل وفي مقدمتها بريطانيا - قبل الرسم- العثماني من 
مناطق شرق أوسطية يسكنها من سائر القوميات كالعربية 
في  األصيلة  المجتمعية  الثقافات  من  وغيرها  والكردية 
الشرق األوسط؛ بتكلفة 40 مليون جنيه استرليني، وهي 
إثر  سوريا  من  الجالء  على  فرنسا  أجبرت  التي  نفسها 
صفقة بين بريطانيا العظمى وأمريكا على حساب فرنسا. 
وإْذ ليس من الصعوبة بمكان الوصول إلى هذه الحقيقة؛ 
سيّما؛ أن آخر (ثورة سورية) رافضة لالنتداب الفرنسي 
كانت في العام 1927 من ناحية؛ ومن أُخراها وبمجرد 
ُمتمأسساً  نجده  السوري  الدستوري  التاريخ  إلى  العودة 
في التسعة عشر عاما التي تلت آخر ثورة وحتى تاريخ 

الجالء السوري.
مناسبة مثل هذه الحقيقة المغيّبة تدل على أن أجدادنا (من 
حوران إلى قامشلو) - خالف ما يتم تصويره درامياً في 
مسلسالت رمضان- لم يسهموا في تحديد حق مصيرهم 
السوري فيما هو متعلق بالبدء النقّي أو المتعلق باالنطالق 
الحر؛ بالرغم من النضاالت والثورات التي صيرت مبتدئة 
في العام 1920 ومنتهية في العام 1927. وما حدث في 
الحقيقة السورية يعتبر بمثابة تجميع وحشد وفرض هوية 
لهم كما فرضت عليهم حروباً ودساتير فيما بعد. كما أن 
مناسبة مثل هذه الحقيقة تتعدى إلى الفترة التي تلت الجالء 
بما شهدتها سوريا من أنظمة صنعت منفردة ومجتمعة 
فيما بعد دولة بال مجتمع، ومجتمع دون حرية. واإلساءة 
الديني  السورية بكل قومياتها وتعددها  للثقافات  الكبرى 
وبكل طوائفها؛ حصل؛ على يد النظام البعث المستند على 
إيديولوجية صهر المختلف، وبطبيعة األحوال كان الشيء 
نفسه معمول به بشكل يكاد يكون التنافس أو السباق نحو 
اإلبادة الثقافية للمختلف الموجود في أغلبية مناطق الشرق 
األوسط – الكرد مثال قصّيٍ على ذلك- بعد انحسار ُكتل 
المال المالي عنها بالشكل العسكري وتوغلها بشكل أعمق 
السياسوية  األنظمة  لهذه  كاملة  تبعية  خالل ضمان  من 
للكتل المالية العمالقة في العالم المتدخلة بدورها في دقائق 
وتفاصيل التركيب االجتماعي السياسي في (العالم الثالث) 
وفق ما تناسب األنظمة االستبدادية وما تجدها األنسب 
للمركزية وللصيغ النمطية؛ إْذ أن بعضها قصدت الصيغة 
وفق  أكثر  تقوقعت  وبعضها  البعث،  كما حال  القوموية 
الصيغ ما قبل القومية أي الدينية والطائفية كما حال إيران 
والسعودية وتركيا الحالية اآلنية، واالستشراس الظاهري 
والباطني بينهما في مقارباتها الفئوية ألي حراك ثوري في 
أية منطقة من الشرق األوسط وآخرها فيما سمي بربيع 
الشعوب؛ كانت وفق األجندة القوموية أو الدينية. أي أن 
نظام البعث المركزي االستبدادي لم يكن أميناً إاّل لزمرة 
االستبداد وللكتل ما فوق السورية التي مهدّت الطرق أن 
من  بمزيد  سوريا  راً  ُمَصّوِ ويستمر  ويبقى  البعث  يصل 
أنها  تماماً  خالفه  ظاهرياً؛  الواحدة  الكتلة  وأنها  التكويم 

تقسيمات مجتمعية محجوزة البواتق.
الحراك الثوري السوري اآلذاري في العام 2011 يشبه 
القيامة السورية. كما أن اللوحة السورية اآلنية تبدو اليوم 
قاتمة إلى درجة كبيرة والتدافع في الرؤى إليجاد الحل 
الذي يضمن وقف لمشاهد العنف والنخر العميق في بنية 
المجتمع السوري بسبب أن األوراق المطروحة لألزمة 
السورية لم تالمس مسائل التغيير السورية التي تفرض 
الحل  مقاييس  في  الخصوصية  شديدة  توجهات  بدورها 
واالجتماعية  االقتصادية  مناحيه  كافة  على  السوري 
إلى  باإلضافة  والقتامة  مكوناته،  ولكافة  والسياسية 
أو  الحل  صيغ  في  الحاصل  التعثر  أو  الحل  استعصاء 
اصرار الحل بزوايا ضيقة بعيدة عن الجوهر الحقيقي لم 
تعتبر مخارج الحل؛ مثل ورقة دي مستورا األخيرة، وال 
يمكن زجها زجاً اعتباطياً في معايير محددة، وهذا ربما 
سبب منطقي لكافة التقلبات في الرؤى وكافة التدرجات 
والبدائل منذ اللحظة األولى من أجل الحل وحتى يومنا هذا. 
إذاً ما هو الحل؟ وإْن لم يكن بحيازة الدولية حال سحريا آنيا 
يُطابق والُمعاش سورياً؛ فما هي اجراءات التحول نحو 
الديمقراطية في سوريا؟ خاصة؛ أن الكل داخالً وخارجاً 
بات مقتنعاً بضرورة الحل بل وحتميته، واألكثر قناعة من 
كل ذلك؛ إن أي حّلٍ ال يتضمن ولو بشكل نظري وقائع 
التحول الديمقراطي السياسي في سوريا ليس بالحل إنما 

المضي قُدماً في طريق الال حل. 
السوري يكمن في أسباب أزمته، وإعادة تعريف  الحل 
والمعاصرة  التاريخية  أبعادها  أساس  على  األزمة 
والحالية، مما يعني ذلك بمثابة إحداث الصدمة لألزمة 
ولجميع المأزومين، وأولى أسباب الحل دواعي مغادرة 
النظام االستبدادي المركزي إلى الالمركزية في صيغة 
االتحادية/ الفيدرالية وهذا ليس بالحل الجديد الطارئ إنما 
وكل  بل  سوريا  شكلّت  التي  المغيّبة  المجتمعية  الحقيقة 
فوق  االستبداد  قبل  من  بها  والمتسلط  األوسط  الشرق 
الشرق أوسطي ومن قبل زمر االستبداد وبكل صيغها؛ 

تسميته  يمكن  ما  وهذا 
دواعي  الحل  أسباب  وثاني  السياسية،  التاريخية  بالكتلة 
محاربة وتجفيف وأخيراً القضاء على اإلرهاب المتمثل 
بدولة داعش وجميع التنظيمات اإلرهابية التي تتخذ من 
وغيرها  النصرة  جبهة  مثل  لها  وتنظيماً  فكراً  القاعدة 
أيضاً  تسميتها  يمكن  وهذه  المسلحة؛  الجماعات  من 
هذه  أن  كما  العنف؛  لوقف  العسكرية  التاريخية  بالكتلة 
الكتلة قد تكون نواة لجيش وطني سوري عمومي. كال 
اجتماعي يضمن عهداً  تساهم في صناعة عقد  الكتلتين 
ديمقراطياً جديداً؛ وهذا أصل االنتقال أو باألحرى التغيير 
الديمقراطي، ومن المؤكد بأن مثل هذا الحل لن يرضي 
الذي يزمع  النظام  بينها  التكتالت االستبدادية من  جميع 
الزعم  الفيدرالي سيدمر سوريا؛ خالف هذا  النظام  بأن 
تقابله حقيقة بات يدركها الجميع بمفاد أنه من دمّر سوريا 
أكثر في  المركزي االستبدادي ومن سيفتتها  النظام  هو 
آخر.  نظام مركزي  إنتاج  أو  تدوير  أية محاولة إلعادة 
للقيامة  األخير  النجاة  الديمقراطية طوق  الفيدرالية  وأن 

السورية.
يخطئ كل من يعتقد أن طرح الفيدرالية أو االتحادية طرح 
جديد وحل جديد مستحدث وغريب عن الشرق بعمومه 
والشرق األوسط بخصوصه؛ من حيث أن الجديد الغريب 
برمته متمحور بالدولة المؤطرة والدول النمطية التي باتت 
قصيّة القطيعة عن ماضي الشرق وتاريخ نشوئه بشكل 
المركزية ونظمه االستبدادية،  فاضح واضح من خالل 
والميزوبوتاميا وهالله الخصيب وسوريا الطبيعية جزء 
الديمقراطية  الحضارة  فيه  نشأت  أولّي  مكاٌن  منه؛  مهم 
األولى ومجتمع  العصرانية  المدنية  األولى وفق فحوى 
تعتبر صاحبة  التي  البسيطة  األمم  أي  األولّي  (الكالن) 
المجتمعي  والتوازن  والنشوء  االستمرار  في  الفضل 
للحضارة الشرقية المدنية الديمقراطية منذ أكثر من عشرة 
آالف سنة، وشّكلت هذا المجتمعات حالة مثلى من الفيدرالية 
أو االتحادية ومن إدارة مستقلة لذاتها ومرتبطة في الوقت 
ذاته مع مجتمعات جارة لها دون جور ودون جأر، وكان 
االستقرار شأن تلك الفترة؛ بعكس تام لحاالت الالاستقرار 
التي نشهدها على األقل في المئة عام المنصرمة. واألزمة 
السورية ستبقى أزمة بشكل مستمر وستتعمق بشكل أكبر 
إذا لم نفهم أن األمكنة التي انتقلت من خاللها حتى الوضع 
الحالي أي من التشكيل السوري  القسري إلى االستبداد 
القسري إلى حالة التدميرين القسرية والطوعية إلى حالة 
التقسيم المرئية الحالية؛ تحتاج هذه الحاالت المرضية إلى 
حل معاير قديم حديث يدل على االنعتاق من أي تفكير 
وأن  المركزية،  صيغة  في  االستبداد  انتاج  إعادة  بمفاد 
الالمركزية السياسية هي نفسها الالمركزية الديمقراطية 
ال  أنها  عالوة  اإلدارية؛  والالمركزية  المركزية  وأن 
فإنها  الديمقراطية  الالمركزية  أن تكون جواب  تستطيع 
وأن  الشامل،  الجذري  الديمقراطي  التغيير  أمام  عقبة 
المركزي أو الالمركزية اإلدارية وجهان لعملة المركزية 
الواحدة وأنهما غير مقبول به وال يمكن أن يكون المعمول 
به أيضاً؛ خاصة؛ حين الحديث عن الحل. أّما الذين يريدون 
أن يخلطوا بين الفيدرالية والتقسيم؛ فهم باألساس يسألون 
أنفسهم هذه اللحظات قبل أن يسألهم أحد آخر مختلف معهم: 
النظام االستبدادي إْن كانت هذه هي  لماذا خرجنا على 
آرائنا؟ ولماذا كل هذه الدماء وهذا التدمير وهذه الكمية 
المرعبة من القلق فوف القلق الذي كنا نعيشه؟ ومن المؤكد 
بأن النظام في هذه الحالة قد كسب حين ذلك جداراً فكرياً 
آخر يسهم في حماية تفكيره  بل وحتى معرفياً  وسياسياً 

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

المحلية عبدة مخلصة للمركز.
الفيدرالية الديمقراطية طوق النجاة األخير لسوريا؛ أفال 

يتعظون؟
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