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حاج: الفيدرالية مستقبل لسوريا
 ديمقراطية تعددية 

باقي: الحركة 
الكردية لم تتوحد 

بفعل أطراٍف 
مرتبطة بأجنداٍت 

إقليمية

قالت عضو المجلس العام لحزب االتحاد الديمقراطي 
PYD غادة حاج في لقاٍء لصحيفة االتحاد الديمقراطي 
معها, أنه على الشباب الوطني االندفاع نحو الثورة، 
في  الوطنية  اللحمة  وتقوية  التوحد  الكرد  وعلى 

كردستان.  
باكوري  في  »شعبنا  حديثها:  بداية  في  حاج  قالت 
كردستان يتعرض للهجمات من قبل آلة القتل المتمثلة 
بحكومة اردوغان للمجازر مثلما تعرضت له مدينة 
المقاومة كوباني؛ فاللوحة هي ذاتُها واإلرهاب عينُه 
وشعبنا المقاوم هو المستهدف بالدرجة األولى لتحطيم 
معنوياتنا وتثبيط عزيمتنا في دفاعنا المشروع عن 
حقوقنا«.وتابعت حاج مستطردة بقولها: »فلسفة األمة 

الكردستاني  الشعب  قائد  ابتدعها  التي  الديمقراطية 
حالت دون نيل العدو من إرادتنا ومساعينا في تحقيق 
براثن  من  المجتمع  تحرير  إلى  الهادفة  تطلعاتنا 
المجتمع  والذي عمل على صهر  الشوفيني,  الفكر 
الكردستاني على حٍد سواء في بوتقة اإلنكار واإلمحاء 

لمن يتمرد على الفكر القوموي الشوفيني«.
وأشارت حاج أن مكتسبات ثورة روج آفا هي نِتاُج 
جهوٍد ومساعي المرأة في إحقاق الحق, والتحرر من 
نير العبودية التي تكللت بالمجتمع في شخصية المرأة، 
وهي بدورها تغلبت على جميع ما يعوق مسيرتها 

التحررية بنظام الرئاسة المشتركة.التتمة ص 3

 بدر: تركيا تستخدم الالجئين كورقة 
ابتزاز للدول األوربية 

الديمقراطي مع عضو مجلس حزب  االتحاد  لقاٍء لصحيفة  في 
االتحاد الديمقراطي PYD في كانتون الجزيرة سليمان بدر حول 
أهم المستجدات والتطورات في اآلونة  األخيرة؛ وماهية هجمات 
المرتزقة على كري سبي بدعٍم وإسناٍد من الدولة التركية  رغم 

االتفاق الدولي على وقف القتال واألعمال العدائية.
بداية حديثه عن نضال ومقاومة الشعوب  هذا وتحدث بدر في 
ضد الظلم, بقوله: »لجأت الكثير من األمم والشعوب عبر تاريخها 
إلى النضال والمقاومة للقيام بالثورات لمناهضة الظلم واالستبداد 
المفروض عليها, إلحالل العدالة االجتماعية ونيل حريتها وحقوقها 
المشروعة حسب ما تنص عليها كافة العهود والمواثيق الدولية 

واإلنسانية«.
وتابع بدر حديثه بالقول: »فعند النظر إلى تاريخ اإلنسانية نرى 
بأنها عانت ألكثر من خمسة آالف عام الكثير من الظلم والفروقات 
الطبقية, ومن هذا المنطلق قامت األمم بالمئات من الثورات وبذلت 

في سبيل ذلك الكثير من الجهود والتضحيات,التمة ص 3

حاورت صحيفة االتحاد الديمقراطي محمود باقي 
عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي 
األوضاع  حول   ,  P.D.K.S السوري  الكردي 
الراهنة التي تَُمُر بها سوريا وروج آفا, وهذا هو 
نص الحوار نضعه بين أيديكم أعزاءنا القراء: 

استهل محمود باقي  حديثه قائالً: »في البداية نشكر 
صحيفتكم على إتاحتها الفرصة لنا إليصال صوتنا 
إلى شعبنا وإلى الرأي العام الكردي والعالمي, أما 
بخصوص ما يجري من أحداٍث وتواتٍر في سرعة 
آفا,  السورية وروج  الساحة  األحداث على  هذه 
تطرق عبد الباقي في حديثه إلى األزمة السورية 
فقال: » أن ما يعصف بسوريا هي نتيجة إفرازات 
ما سمي »بربيع الشعوب العربية« , والذي انقلب 
إلى كوارث بشرية لم تجلب سوى القتل والدمار 
والتهجير, بفعل تدخل قوى ال تتماشى مصالحها مع 
مصالح الشعوب, وخاصةً في سوريا, كون تحرير 
الشعوب القاطنة في سوريا من ظلم واستبداد النظام 
سيلقي بتأثيره على الطغاة واألنظمة التي تحكُم 
الشرق األوسط, وستكشف عن أقنعتهم وشعاراتهم 
الكاذبة لشعوبهم التي كانت مثقلة بالتناقضات, لذا 
سعت هذه األنظمة مع من انضوى تحت سقفها 

إلى تأزم األوضاع أكثر, ... التتمة ص 3 

في لقاء لصحيفة االتحاد الديمقراطي مع خالد كوتيه 
 PYD عضو المجلس العام لحزب االتحاد الديمقراطي
حول الهجمات التي استهدفت كري سبي في الـ 27 
من شباط المنصرم، قال كوتيه أن والهدف من الهمات 
على كري سبي هو السيطرة على المنطقة ألنه لم يعد 
باستطاعتهم تحمل االنتصارات السياسية والعسكرية 

التي تحققها الـ MSD والـQSD في روج آفا. 
سبي  كري  استهداف  تم  أنه  كوتيه  وقال  هذا 
الساعة   AKP مرتزقة  قبل  في2016/2/27من 
والهدف هو  بساعة,  الهدنة  بعد سريان  ليالً  الواحدة 
السيطرة على المنطقة ألنه لم يعد باستطاعتهم تحمل 
االنتصارات السياسية والعسكرية التي تحرزها مجلس 
سوريا الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية على 
األرض, والتي تقضي على سياسة AKP اإلرهابية 

وعلى هذا األساس خططوا لدخول كري سبي.
... التمة ص 3

 بوزان: استهداف كري سبي هو استهداٌف لمشروع
العيش المشترك

مقابلة مع بشير شوكت مصطفى عضو المجلس العام 
لحزب االتحاد الديمقراطي في روج آفا,  

وردوده على جملة من األسئلة المتعلقة باألوضاع 
الُمعلنة من  والهدنة  آفا وسورية  الراهنة في روج 

قبل القوى العظمى .
 في البداية هل ستشكل هذه الهدنة أرضيةً للحل في 
سوريا؟ أم ستكون كباقي الُهدن والمؤتمرات السابقة 

لجنيف 3.
حالياً هنالك شبهُ توافق دولي لحل األزمة لكن هناك 
مصالح دولية وأجندات خاصة ستشكل عقبةً أساسيةً 
أمام سرعة وتيرة الحل لألزمة, ُعقد أكثر من )42 ( 
مؤتمراً لحل األزمة في سوريا وتمخَض عنها أكثر من 
)12 (, قرار دولي ويبدو أن القرار األخير)2254 (, 
هو األفضل بسبب توافٍق شبه دولي حول هذا القرار.  
لكي ينجح مؤتمر )جنيف3( البد أن يرتكز فيها أمران 
أساسيان األول : التمثيل الحقيقي للكرد في جنيف3 

كونهم أصحاُب مشروعٍ حقيقًي للحل, ويمتلكون قوةً 
فاعلةً على األرض واألمر الثاني: التمثيل الحقيقي 
وليس  كبير  بشكٍل  الديمقراطية  العلمانية  للتيارات 
على مستوى شخصيات , وتوحيد جهود المعارضة 

حول خارطة وبرنامج حل جذري لألزمة.
الهدنةُ تُشكُل نقطةً أساسيةً تمهيدية وأرضية مناسبة 
على  ويقضي  األزمة  يُنهي  حٍل  نحَو  عليها  للبناء 
اإلرهاب الناجم عن تأزم الصراع, ولكن البد من 
تحقيق األمرين اآلنفين الذكر والضغط الدولي على 
الدول االقليمية, إضافةً إلى الحد من ممارساتها السلبية 

والخطيرة في األزمة السورية. 
هل سيكف النظام في تركيا عن ممارساتها العدائية  
تجاه الشعب السوري عامةً وتجاه الكرد بشكٍل خاص؟
لتركيا برامٌج  وأجنداٌت خاصة بها في سوريا والمنطقة 

عامة, كالتدخل الُمباشر والغير ... التتمة ص 3 

 مصطفى: ال نجاح لجنيف دون تمثيٍل للقوى
الديمقراطية

Taxa Şêxemeqsûda Helebê ji 16’ê sibatê ve rastî 
êrîşeke hovane ya komên çete yên El Nusra û Ehrar 
El Şam tê. Li hemberî van êrîşan, şervanên YPG/
YPJ’ê Hêzên Asayîşê û Hêzên Parastina Civakî, 
taxê diparêzin. Ji ber giranbûna êrîşan û ji bo her 
kes beşdarî parastina taxa xwe bibe, Tevgera Ci-
vaka Demokratîk )TEV-DEM(, di 20’ê sibatê de, 
seferberiya giştî ragihand.
Piştî ragihandina seferberiyê rojane bi dehan 
welatiyên taxê ji bo ku beşdarî seferberiyê bibin, 
berê xwe didan navendên TEV-DEM’ê û Hêzên 
Asayîşê. Di nava 9 rojan de, 350 şêniyên taxê yên 
kurd, ereb, suryan û tirkmen, tevli seferberiyê bûn 
û cihê xwe di çeperan de girtin.
Duh jî 100 welatiyên ereb çûn li navenda TEV-
DEM’ê ya li taxê û ji bo ku tevli parastinê bibin, 
navên xwe tomar kirin. Kesên ku navên xwe tomar 
kirin, dê di perwerdeyê re bên derbaskirin û di 
xetên paş de, bên erkdarkirin. HELEB – ANHA

PÊKHATEYÊN ŞÊXMEQSÛDÊ 

TAXA XWE DIPARÊZIN

DÎMENÊN AMADEKARIYA ŞER ÊN 

TIRKIYEYÊ

Endama Konseya Serokatiya Giştî ya KCK Soz-
dar Avesta bal kişand ser banga gel a ji bo gerîla 
û wiha got: “Gel li hemberî wehşeta li Cizîrê hat 
kirin bang li gerîla dike û dibêje ‘bila gerîla tolê 
rake’. Gerîla dê bi erka xwe rabe û gel biparêze.”
Endama Konseya Serokatiya Giştî ya Koma 
Civakên Kurdistanê )KCK( Sozdar Avesta rew-
şa dawî ya li herêmê nirxand. Avesta diyar kir 
ku ruhê berxwedan û azadiyê li Îmraliyê dest 
pê kiriye û berxwedana li bakurê Kurdistanê jî 
dewama  vî ruhî ye.
Avesta anî ziman ku rewşa li Îmraliyê êdî tecrîd 
jî derbas kiriye, ya ku AKP û dewleta tirk dike 
tu pêwendiya xwe bi pîvanên tecrîdê re jî nîne 
û wiha axivî: “Rewşa li Îmraliyê bi taybetî tê 
nirxandin. Bi qanûnên şerê taybet tê nirxandin. 
Di vê qanûna şerê taybet de dîktatorî, faşîzm 
heye. Di şexsê Rêber Apo de dixwazin rûmeta 
gelê kurd binpê bikin.”
Avesta destnîşan kir ku berxwedana ji 24’ê 
tîrmeha 2015’an û vir ve li bakurê Kurdistanê 
tê nîşandan, vîneke mezin derxistiye holê û wiha 
got: “Berxwedana li bakurê Kurdistanê, sekna 
kurdê azad e. Berxwedana li Bakurê Kurdistanê 
ruh dide Rojhilata Navîn. Ya bi ser ketiye ruhê 
azadiyê yê sedsala 21’ê ye.”
Avesta di pêvajoya heyî de bal kişand ser rola...
... BERDEWAMI 2 

RUHÊ 
SERKEFTINÊ 
YA SEDSALA 

21’Ê

Yewnanistanê, piraniya wan fasî û tunusî 150 
koçber vegerand Tirkiyeyê. Ev dersînorkirin di 
çarçoveya peymana ‘qebûlkirina vegerandinê’ 
ya di sala 2002’yan de bi Tirkiyeyê re hat mor-
kirin, pêk hat. Wezareta Parastina Welatiyan 
a Yewnanistanê da xuyakirin ku dê di 1-2’yê 
adarê de bi giştî 308 penaber li Tirkiyeyê bên 
vegerandin.
Ji van koma destpêkê ya bi qasî 150 kes bûn, 
hatin dersînorkirin. Wezaretê zelal nekir ku 
dê di dema pêş de ev dersînorkirin bidome 
yan na. Di destpêka meha çileyê de bi dehan 
koçberên ji Magrebî radestî Tirkiyeyê hatibûn 
kirin. Yewnanistanê di çarçoveya peymana 
‘qebûlkirina vegerandinê’ ya di sala 2002’yan 
de bi Tirkiyeyê re hatiye morkirin, gelek caran 
hewl da koçberan vegerîne lê Tirkiyeyê bi giranî 
red kiribû ku koçberan qebûl bike.
Ji ber ku bi sed hezaran kes di ser Tirkiyeyê re 
derbasî Yewnanistanê bûn, hikûmeta yewnan di 
mehên dawî de gelek caran bang li Enqereyê 
kir ku li gorî peymanê tevbigere. 
ANF

YEWNANIS-
TAN KOÇ-

BERAN 
VEDIGERÎNE 
TIRKIYEYÊ

Kanaleke televîzyonê ya rûsî REN dîmenên 
amadekariyên leşkerî yên Tirkiye li ser sînorê 
di navbera Tirkiye û Sûriyeyê de weşandin. 
Televîzyonê bi dîmenên ku weşandin re aşke-
ra kir ku ev amadekarî ji bo êrîşeke li hemeberî 
PYD’ê hatine kirin
Kanala Rûsya ya bi navê REN dîmenên 
zêdekirina hêza leşkerî û tangên Tiriyeyê yên 

li ser sînor ku amadekariya êrîşa li hemberî 
PYD’ê dike weşandin.
Her wiha li gorî nûçeya ku ji aliyê televîzyonê 
ve hat weşandin hat aşkerakirin ku gelek 
tang û wesayitên zirxî li ser sînorê di nav-
bera Tirkiye û Sûriyeyê de hatine bicihkirin
 KOBANÊ HEDEF E
berdewami...2

Li bajarê Kanada Montrealê, êrîşên dewleta 
tirk ên ji bo qirkirina kurdan û tecrîda li ser 
Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan hatin 
şermezarkirin. Çalakî ji aliyê Însiyatîfa 
Ciwanan ve hat organîzekirin û bi sedan kes 
beşdar bûn.
Girseya gel a ji Qûartîer de Spectacle dest 
bi meşê kir, bi qîrîna dirûşmeyan heta 
Place Sqûare Phîllîp meşiya. Li vê derê 
daxuyaniyek hat dayîn. Di daxuyaniyê 
de hat ragihandin ku bêdengiya li pêşberî 
qirkirina li hemberî kurdan tê kirin nayê 
qebûlkirin û hat destnîşankirin ku kurd ji bo 
bi awayekî azad bi nasnameya xwe bijîn, dê 
bi her awayî têbikoşe.
– ANF

 DEWLETA  TIRK LI  MONTREALÊ HAT
ŞERMEZARKIRIN

عن الجذر المعرفي والسياسي 
لألزمة السورية؛ وعن الحلول

 (2 من 2(

 PYD حرص حزب االتحاد الديمقراطي
على العمل المشترك جعله في كل محطات 
سنوات تشكله أي منذ العام 2003 وحتى 
اللحظة وفي كل لحظة مستقبلية أن يؤكد 
السوري  الوطني  المشترك  العمل  على 
مشروع  أن  ونعتقد  الكردي،  والقومي 
عامه  في  اليوم  وهو  الذاتية  اإلدارة 
النوعية  العملية  المحطات  إحدى  الثالث 
ووجوده  المنحى،  هذا  في  تصب  التي 
المرجعية  وفي  العليا  الكردية  الهيئة  في 
لرأب  منه  اصرار  الكردية  السياسية 
من  اليوم  بانت  التي  والخالفات  الصدع 
األمر  يختلف  وال  عنها،  المسؤول  هو/م 
كثيراً ما يخص الجانب الوطني السوري، 
وحزبنا يعتبر أحد مؤسسي هيئة التنسيق 
وتجميد   2011 حزيران  في  الوطنية 
عضويته مع حزبي )الديمقراطي الكردي 
بسبب  منها  السرياني(  واالتحاد  السوري 
الهيئة  قرار  على  المثبطة  الكتل  سيطرة 
كما  تناسبها،  ال  مواقع  إلى  وانجرارها 
تأسيس  في  فاعل  بشكل  ساهم  حزبنا  أن 
جميع  مع  الديمقراطية  سوريا  مجلس 
األخرى  الديمقراطية  والقوى  األحزاب 
وسنكون  األول 2015،  كانون  في 8/7 
كذلك في كل عمل وفعل وطني يخدم حل 
جميع  حل  أساس  على  السورية  األزمة 
الكردية  القضية  مقدمتها  وفي  قضاياه 
وفق  الديمقراطي.  للتغيير  مهم  كمدخل 
يؤمن  حزبنا  فإن  السياسية  المسيرة  هذه 
تحقق  التي  النضالية  األساليب  بجميع 
أخالقي  ديمقراطي  مجتمع  إلى  أهدافه 
المبادئ  عينه  نصب  ويضع  أيكولوجي 
والعيش  الشعوب  أخوة  تؤكد  التي  العليا 
ما  كل  ويحارب  ينبذ  أنه  كما  المشترك، 
يسيء إلى ذلك ويعتبر الحرب األخوية أو 
االقتتال الداخلي أمر غريب غير موجود 
بحدوثه  يسمح  وال  السياسي  قاموسه  في 
التي  والتجارب  األشكال،  من  شكل  بأي 
تفي بذلك في أماكن أخرى من كردستان 
الخاسر  كان  كلها  المعمورة  أرجاء  وفي 
القضية  منها  األكبر  والمتضرر  األكبر 
والشعب ونعتبر أن الدماء والجراح التي 
األخالقي  غير  الفعل  هذا  مثل  تحدثها 
وغير السياسي ال يمكن أن يندمل سريعاً 
وأن آثاره المدمرة ال يمكن أيضاً تجاوزه 
بيسر. لكننا في الوقت نفسه نميز كما تميز 
التي  والسياسية  اإلدارية  األطر  جميع 
مكونات  ممثلي  المقدمة  وفي  إليها  ننتمي 
اإلدارة الذاتية الديمقراطية؛ المساحة التي 
تفصل بين الحرب البينية أو حرب األخوة 
واألعمال العدائية التي تهدف ومنذ أربعة 
سنوات متتالية إلى تقويض إرادة الشعوب 
المجتمعية  تجربته  وإلى  آفا  روج  في 
من  الديمقراطية  الذاتية  باإلدارة  المتمثلة 
قبل التنظيمات المسلحة المرتبطة بالقاعدة 
كداعش والنصرة وأحرار الشام وغيرها، 
في  الجميع  قبل  من  معلوماً  بات  أنه  كما 
الملف  راعيي  عليه  يصر  الذي  الوقت 
السوري )أمريكا وروسيا( وغيرهما من 
وغالبية  الدولي  األمن  مجلس  أعضاء 
مجموعة دعم سوريا  بأن يشارك حزبنا 
عقدها  المزمع  جنيف3  مفاوضات  في 
الحالي، فإن بعض  الشهر  التاسع من  في 
الوطني  المجلس  من  الكردية  األحزاب 
عدائية  أشد  مرحلة  إلى  انتقلت  الكردي 
مدعومة  صورتنا  بتشويه  فشلت  بعدما 
تقف  اليوم  وباتت  وغيرها،  تركيا  من 
المرتبطة  والكتائب  والنصرة  داعش  مع 
للهجوم  واألخرى  الفينة  بين  وتهدد  بهما 
إلى  يقف  من  أنه  نؤكد  آفا.  روج  على 
جانب األعداء لن يكون سوى عدو، ومن 
يكون  لن  اإلرهاب  إلى طرف  نفسه  يجد 
نوفر  لن  الحالتين  كال  وفي  إرهابي،  إال 
صغيرة في الردع والدفاع عن شعبنا بكل 
مكوناته وبكل ما نملك من عزيمة وشأن، 
الرمق  حتى  سنسعى  بأننا  التأكيد  مع 

األخير أن ال يحدث مثل هذا األمر. 
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Jinên kurd ên di salên 1990’î de ji ber zextên 
dewletê ji Kurdistanê koçî Îzmîrê kirin, ji bo 
çanda xwe biparêzin têdikoşin. Jin li vir jî bi 
çêkirina tevnê hesreta xwe ya ji bo welat aş dikin
Jinên kurd ên di salên 1990’î de bi zora dewletê 
ji Kurdistanê koçî Îzmîrê kirin, di nav şert û 
mercên dijwar de çand û kevneşopiyên xwe 
diparêzin. Li navçeya Kadifakaleya Îzmîrê ku 
herî zêde kurd lê dijîn, jinan li tenişta kelehê 
tevn danîne û bi dezgehên tevnê xalî û berikan 
çêdikin. Jin bi van tevn û dezgehan hem çanda 
kurdî diparêzin û hem jî debara xwe dikin. Jinên 
kurd ên nêzî kelehê ji serê sibê de tên ber kelehê 
û tevnan dihûnin. Jinên li vir tevnan dirêsin, 
hem sohbet dikin û hem jî şêwirmendiyê xurt 
dikin. Jinên ku çanda xwe zindî dikin bi hezkirin 
û evînekê mezin vî karî dikin. Jinên ku li vir 
tevnê dirêsin. ji van tevnan çente, tûr û alavên 
destan çêdikin. 
HESRETA KURDISTANÊ
Jin di motîf û fîguran de herî zêde rengên kesk, 
sor û zer dineqişînin. Dîsa evîna xwe ya bo 
Kurdistanê bi van neqiş û rengan aş dikin. Jin 
hem çanda xwe diparêzin û hem jî evîna li 
hemberî axa Kurdistanê nû dikin.

ÇANDA XWE PÊŞ DIXIN
Jina 46 salî Hezna Gokalp diyar kir ku di salên 
1990’an de ji ber zilma dewletê ji gundê xwe 
koçî Îzmîrê kirin û wê tevn ji pîr û dayika xwe 
fêr bûye. Gokalp da zanîn ku ew bi vê tevnê 
çand û nirxê xwe diparêze û hem çandê zindî 
dike hem jî fêrî zarokên xwe dike. Gokalp da 
zanîn ku 16 sal in hem çanda xwe diparêze û 
hem jî bi van tevnan debara xwe dike u wiha 
got: “Em bi van tevnan qilifên Quran, cil, çente 
û amûrên din çêdikin. Dema em li gund bûn 
me tevn ji hiriya berx û pez û mûyê bizinan 
çêdikir. Lê niha em ji tayê fabrîqeyan çêdikin. 
Tevn çanda kurdan e û diyariya çanda kurdan 
a ji bo jinan e.”
 ÇANDÊ DIPARÊZIN
Jina 57 salî Zubeyde Dagtekin jî anî ziman ku 17 
salin bi çêkirina tevn û berikan çandê diparêze 
û bi vê çandê debara xwe dike. Dagtekîn anî 
ziman ku bi van tevnan çênte û tûrikan çêdike û 
wiha got: “Tevn, diyariya dîrokê ya ji bo jinan 
e. Dîrok û çanda me ev nirx diyarî me kiriye. 
Min hemû alavên mala xwe ji tevnê çêkiriye. 
Min bi xwe neqişandiye û afirandiye.” 

JIN BI TEVNÊ ÇANDA
 KURDAN DIHÛNIN عقد في مكتب حزب االتحاد الديمقراطي بمدينة ديريك دورة 

تدريبية مغلقة ألعضاء الحزب بمشاركة أعضاء الحزب, بدءاً 
ومنطقتي  ديريك  في  الحزب  إدارة  إلى  الخاليا وصوالً  من 
كوجرات وبرآف التابعتين لمدينة ديريك, وبمشاركة واضحة 

من تنظيمي المرأة والشبيبة في الحزب.
هذا ودامت الدورة يومين أعطى في اليوم األول عضو اللجنة 
المركزية في حزب االتحاد الديمقراطي PYD حسن كوجر 
درساً عن الذهنية وتكوين الشخصية, ليتمكن األعضاء من بناء 

الشخصية الكردستانية الحرة خالل نضالهم.
كما وأعطى في اليوم الثاني المسؤول عن األكاديمية السياسية 
الحزبي،  التحول  عن  درساً  جيا  الجزيرة والط  مقاطعة  في 
وانتهاج  التحررية,  األفكار  السياسية  األحزاب  تبني  وكيفية 

ايديولوجية العدالة االجتماعية.
واالستفسار  األسئلة  بطرح  اليومين  كال  في  الدورة  وانتهت 

عما هو غير واضح. 

أعضاء الـPYD  في ديريك يخضعون لدورة تدريبية مغلقة

االتحاد  حزب  في  الدبلوماسية  العالقات  لجنة  من  وفدٌ  زاَر 
الديمقراطي PYD بمدينة الحسكة مقر التحالف الوطني الكردي 

الذي انبثق مؤخراً عن خمسة أحزاٍب كردية بعد انعقاد مؤتمرهم.
هذا وهنأهم الوفد الزائر بتشكيل هذا التحالف آملين منه بأن 

يكون طريقاً نحو وحدة الصف الكردي.
وقد دارت نقاشاٌت مستفيضةٌ حول المشروع األنسب لمستقبل 
سوريا، وأكد الطرفان على أهمية الفيدرالية بالنسبة لروج آفا 
والشعب الكردي, وأكد التحالف الوطني على دعمه ومساندته 
الديمقراطية في  أثنى على دور قوات سوريا  للفدرالية, كما 

تحرير الشدادي.
كما أدان الطرفان الحرب التركية على كل من باكوري كردستان 

وروج آفا ودعمها الالمحدود للعصابات االرهابية.  

الـPYD  والتحالف الوطني الكردي يؤكدان
 على الفيدرالية لمسقبل سوريا

PYD عقد مكتب الشبيبة في حزب االتحاد الديمقراطي
الدرباسيه,  بمدينة  الحزب  مقر  في  الحزب  لشبيبة  اجتماعاً   
حول كيفية لعب الشبيبة دورها في الوضع السوري الراهن، 
حضره العشرات من أعضاء تنظيم شبيبة الـPYD بالدرباسيه.
هذا وبدأ االجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء 

الحزب صفقان  في  الشبيبة  مكتب  تحدث عضو  ثم  الحرية, 
هبون عن ماهية دور الشبيبة في سوريا, وكيفية أدائها للواجبات 
الذي  الراهن,  السوري  الوضع  ظل  في  عاتقها  على  الُملقاة 
بات فيه الجميع يحاولون الحصول على النصيب األوفر من 

خيرات سوريا.
للحزب صباح محمد عن  العام  المجلس  تحدثت عضو  تالياً 
السير  الشبيبة  التي يتوجب على  التنظيم  ضرورات ومبادئ 
وفقها, للحفاظ على الطابع المجتمعي للشبيبة وكيفية التغلب 
على الوسائل التي تفرضها الهيمنة الرأسمالية بغية شل نشاطها 

وإفراغ الشبيبة من جوهرها.
وانتهى االجتماع بجملة من األسئلة التي ُطِرَحْت على ديوان 
الـ  شبيبة  مكتب  هبون عضو  المتألف من صفقان  االجتماع 
PYD وصباح محمد عضو المجلس العام للحزب واإلجابة 

على األسئلة المطروحة.

"الشبيبة في الوضع السوري الراهن" محور اجتماع في الدرباسية

قام العشرات من أهالي مدينة ديريك بإحياء الذكرى السنوية 
األولى لشهيدين من أبناء مدينة ديريك وهما كل من "جودي 
وقٍت  في  استشهدا  اللذان  هاوار"  شيراز  والشهيد  ديرك 
العديد  سابٍق في مقاومة الجزيرة, حيث شارك االستذكار 
من مؤسسات المجتمع المدني وحزب االتحاد الديمقراطي 
من  غفيٌر  وحشدٌ  ستار  ومؤتمر  الشعب  حماية  ووحدات 

الكردستانيين من أبناء المنطقة والمناطق المجاورة.

أهالي ديريك يستذكرون جودي ديريك وشيراز هاوار

عقد حزب االتحاد الديمقراطي PYD في مدينة الرميالن اجتماعاً 
حول آخر المستجدات التي طرأت على المنطقة.

TEV- هذا وعقد االجتماع بحضور الرئيسة المشتركة لمجلس
DEM عدالت عمر باإلضافة إلى العشرات من أعضاء الحزب 

وإدارييه في المدينة.
بدأ االجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الحرية, 
ثم تحدث عبد الهادي أحمد شارحاً خالل حديثه آخر مستجدات 
الوضع السياسي, ووضع الكرد في المنطقة, وكيف أن عليهم 
للشعب  المشروع  الحق  إلى  للوصول  المقاومة  خط  انتهاج 

الكردي.
لمجلس TEV-DEM عدالت  المشتركة  الرئيسة  تحدثت  ثم 
عمر عن دور حزب االتحاد الديمقراطي في السياسة الصائبة 
التي تسير عليها روج آفا, والقراءة السليمة للواقع, ونظرتها 
الثاقبة في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالشعب الكردي.
االتحاد  لحزب  العام  المجلس  بتقييم عضو  االجتماع  وانتهى 
الديمقراطي PYD غادة حاج موقف حزب االتحاد الديمقراطي 
من المؤتمرات الدولية, ومستقبل سوريا في ظل الصراع القائم 

وأن الفيدرالية هي الحل األمثل لسوريا.

الرئيسة المشتركة لمجلس TEV-DEM تشارك
 في اجتماعٍ للـ PYD بالرميالن

مدينة  في   PYD الديمقراطي  االتحاد  حزب  من  وفد  توجه 
الحسكة برفقة حزب االتحاد السرياني ومجلس األعيان ومجلس 
العشائر العربية والكردية في المدينة إلى مدينة الشدادي التي 
تمر تحريرها في 19 شباط على أيدي قوات سوريا الديمقراطية 
إلى  فيها  واالستماع  المواطنين  بغية االطالع على أوضاع 
معاناتهم خالل الفترة التي قضوها تحت ظلم العصابات االرهابية 

واالستفسار عن احتياجاتهم.
بعد وصول الوفد الزائر إلى مركز المدينة تم إلقاء كلمة من 
قبل السيد نايف الضاهر رئيس مجلس العشائر العربية حيث 
المدينة من  الديمقراطية في تحرير  أشاد بدور قوات سوريا 
براثن العصابات االرهابية التي عاثت فساداً وخراباً في المدينة، 
وبدوره نوه السيد أكرم محشوش عضو المجلس التشريعي بأنه 
سيتم االهتمام بالمناطق المحررة وسيتم تقديم العون والمساعدة 

المجالس  تأسيس  وسيتم  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  قبل  من 
والكومينات في المدينة وريفها.

كما تحدث شيخموس أحمد عضو المجلس العام لحزب االتحاد 
الديمقراطي PYD في كلمته عن أهمية التالحم بين المكونات 
السورية من كرد وعرب وسريان وضرورة العمل المشترك 
فيما بينهم من أجل بناء مجتمع ديمقراطي حر كما أكد على أن 
قوات سوريا الديمقراطية ستعمل على تحرير جميع المناطق 
التي يتواجد فيها العصابات االرهابية في أي بقعة جغرافية 
من األراضي السورية وسيكون النصر حليف الشعوب اذا ما 

تمتعت وتمسكت بإرادة الحرية.
هذا وقد تم توزيع بعض الحلوى على األطفال الذين صادفهم 

الوفد قي طريقهم. 

الـPYD برفقة االتحاد السرياني ومجلس األعيان ومجلس العشائر 
العربية والكردية يزور الشدادي عقب تحريرها

عقد اإلداري في مقاطعة عفرين رشيد مصطفى اجتماعاً 
تتعرض  التي  والهجمات  السياسية  التطورات  آخر  حول 
لها عفرين من قبل الدولة التركية والمجموعات اإلرهابية 

المرتبطة به.
كما استنكر رشيد مصطفى الهجمات التي استهدفت كري 
سبي في ليلة الهدنة السورية وأكد أنها تريد ضرب أخوة 

الشعوب في كري سبي. 

اجتماع في مقاطعة عفرين استنكاراً لهجمات AKP على عفرين

اجتمعت  للمرأة  العالمي  اليوم  آذار  الثامن من  قدوم  بمناسبة 
المئات من النسوة الكردستانيات بمدينة قامشلو ليقوموا بقراءة 

بيان بصدد اليوم العالمي للمرأة.
هذا وقد اجتمعت المئات من النسوة الكردستانيات في دوار 
الصناعة بمدينة قامشلو قاموا خاللها بقراءة بيان بمناسبة قدوم 
للمرأة على جميع  العالمي  اليوم  فيه  باركوا  آذار  الثامن من 

النساء التواقات للحريات.
ثم انطلقت النسوة نحو مقبرة الشهيد دليل صاروخان ليشاركن 
في مراسيم تشييع كوكبة من شهداء الحرية الذين استشهدوا 

في أماكن متفرقة من روج آفا.   

نساء مدينة قامشلو يباركون قدوم 8 آذار

زار وفد من لجنة العالقات الدبلوماسية في حزب االتحاد 
الديمقراطي PYD بمدينة قامشلو مقر حركة اإلصالح 

والنقاش حول مستجدات الوضع الراهن.
هذا وتألف الوفد الزائر من لقمان عبدهللا، صالح ابراهيم، 
العالقات  لجنة  أعضاء  خلو  منيرفا  ابراهيم،  فوزية 
الدبلوماسية في الـPYD. وتم استقبالهم من قبل أعضاء 

اللجنة التنفيذية في حركة اإلصالح.
الراهن من  الوضع  الطرفان حول مستجدات   وتباحث 
مؤتمرات والهدنة السورية، كما تم النقاش على الفيدرالية 
على كونها المشروع األمثل لمستقبل سوريا بحيث يكون 

لكل مكون وشعب اإلرادة في وطنه األم سوريا.

الـPYD يزور حركة اإلصالح

قدم أعضاء حزب االتحاد الديمقراطي PYD واجب العزاء 
لعضو الحزب في قرية كرسور التابعة لمدينة قامشلو.

قامشلو  في   PYDالـ أعضاء  من  العشرات  توجه  وقد  هذا 
إلى خيمة عزاء عضو الحزب عبد العزيز يوسف في قرية 
العزيز وطلبوا  عبد  لذوي  التعازي  هناك  وقدموا  كرسور، 

لهم الصبر والسلوان.
بوطنيته  قريته  في  معروف  يوسف  العزيز  عبد  أن  ويذكر 
وإخالصه ألبناء شعبه وقضيته الكردية، هذ وقد رحل عن 

عمر يناهز 46.  

الـPYD  يقدم واجب العزاء لذوي عبدالعزيز يوسف

في الذكرى السنوية األولى لـ 6 شهداء من المجلس العسكري 
السرياني, نُظمت بمدينة الحسكة في ساحة كنيسة العذراء للسريان 
االرثوذوكس مراسيم استذكار شهداء المجلس العسكري السرياني 

الذين استشهدوا في مقاومة تل تمر.
الديمقراطي  االتحاد  من حزب  وفدٌ  االستذكار  مراسيم  حضر 
مقاطعة  في  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  عن  ممثلين   ،PYD
الجزيرة، منظمات المجتمع المدني، والعشرات من أهالي مدينة 

الحسكة ومن مختلف األطياف.
بدأت المراسيم بالوقوف دقيقة صمت مرافقاً لعرٍض عسكريٍ 
قدمه قوات السوتورو، ثم ألقى القيادي في المجلس العسكري 
التي  التضحيات  فيها عن  تحدث  كلمة  أورو  السرياني حورو 
قدمها هؤالء الشهداء للدفاع عن تراب الوطن وصون كرامته.

كما ألقيت كلمات من قبل حزب االتحاد السرياني, ألقاها رئيس 
هيئة حقوق االنسان في مقاطعة الجزيرة سنحريب برصوم، كلمة 
االتحاد النسائي السرياني ألقتها سهام قريو، المجلس التشريعي 
في مقاطعة الجزيرة ألقاها عضو ديوان المجلس أكرم محشوش، 
كلمة مؤسسة عوائل شهداء مدينة الحسكة ألقاها أحمد أسعد، وباسم 
حزب االتحاد الديمقراطي PYD ألقت عضو الحزب دالل خلف 
كلمة استذكرت فيها هذه الكوكبة من شهداء الحرية وقالت: "في 
هذه األيام التي نشهد فيها دحراً كامالً لمرتزقة داعش في مدينة 
الشدادي, وبتكاتٍف من وحدات حماية الشعب والمرأة والمجلس 

العسكري السرياني ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية 

باردوغان  المتمثل  قوية في وجه اإلرهاب  التي تشكل صفعة 
وزبانيته, وَمن سلك سبيلهم.

 وأكدت خلف أن التاريخ والعالم يشهدان االنتصارات على يد 
هذه  أن  وأفادت خالل حديثها  وأطيافه,  مكوناته  وبكافة  شعبنا 
المرحلة التي نعيشها إنما هي مرحلة تاريخية ومصيرية هامة, 
وذلك من خالل المشروع الذي أثبت نجاحه على أرض الواقع, 
الديمقراطية, ومجلس سوريا  الذاتية  اإلدارة  أال وهو مشروع 
الديمقراطي كنموذجٍ سياسيٍ ناجحٍ يعم سوريا والشرق األوسط.

وفي نهاية كلمتها أشارت خلف إلى أن الوقوف في هذا المكان 
المقدس هو تأكيدٌ على استمرار  المقاومة, والتمسك بنهج الشهداء, 
وأن المقاومة هي الخيار الوحيد حتى تحقيق السالم والديمقراطية.

وألقيت في المراسيم عدد من القصائد التي تشيد ببطوالت أبناء 
التي  الموسيقية  اللوحات  بعض  إلى جانب  وثورتها،  آفا  روج 

انتهت بها المراسيم.

أهالي الحسكة يستذكرون 6 مناضلين من المكون السرياني

bin kontrola kurdan de ye.
Her wiha REN TV di nûçeya xwe de bal kişand 
ser tevgera Tirkiyeyê ya li ser sînor a her ku 
diçe zêde dibe û wiha hat gotin: “Li ser sînorê 
di navbera Tirkiye û Sûriyeyê de herî kêm 6 
an jî 7 tang hatine bicihkirin û ji rewşê diyar 
e ku dibe çi wexta ku Tirkiye bixwaze vê hêza 
xwe ya leşkerî sewqî Sûriyeyê bike ji bo ku 
şerê PYD’ê bike.”
 DOSTÊ DAIŞ’Ê YE
Li gorî agahiyên ku kanala televîzyona rûsî ji 
kurdên li herêmê jî wergirtine hat aşkerakirin 
ku Tirkiye û DAIŞ’ê dostên hev in, çeteyên wan 
bi hev re tevdigerin û li cihên ku dagir dikin 
êrîşî gel dikin malên wan talan dikin û bi hev 
re diziyê jî dikin. Her wiha li gorî agahiyên 
ku vê kanalê ji Cerablusê ji gel girtine jî hat 
aşkerakirin ku malên li vê herêmê ji aliyê tangên 
Tirkiyeyê ve hatine. 

gerîla û wiha got: “Di dema bihurî de me 
dît bê gerîlayên azadiyê rola xwe di kîjan 
astê de lîst. Ger îro li Kurdistanê şer li ba-
jar û gundan tê meşandin, ev yek çandeke ji 
aliyê gerîlayên azadiyê ve hatiye afirandin e. 
Gerîlayên Azadiyê wê di sala 2016’an de bi 
berpirsyariya xwe rabin û gelê xwe biparêzin. 
Li hemberî wehşeta li Cizîrê hat kirin gel dibêje 
‘gerîla bila tolê rake’. Û gerîla jî wê bi erka 
xwe rabe û gel biparêze.” ANF

DÎMENÊN AMADEKARIYA 
ŞER ÊN TIRKIYEYÊ.... 

BERDEWAMI

RUHÊ SERKEFTINÊ YA 
SEDSALA 21’Ê BERDE-

WAMI

Bi pêşengiya Kongreya Star, Yekîniyên 
Parastina Cewherî )YPC( perwerdeya 
bikaranîna çek û rêbazên parastina cewherî ji 
bo 40 jinî hat dayîn. Jinên ku ji pêkhateyên ereb 
û kurd beşdarî perwerdê bûn eleqeyek mezin 
nîşan dan. Merasîm bi deqeyeke rêzgirtinê 
dest pê kir û piştre endama Kongreya Star û 
endamên perwerdeyê giringiya tevlibûna her 
jinekê ji perwerdeyên parastina cewherî re 
anîn ziman. Rêvebera Kongreya Star a bajarê 
Hesekê Medya Şişlî serkeftina perwerdê 
li tevahî jinan pîroz kir û qala girîngiya 
perwerde û parastinê kir û got ku pêwîst e her 

PERWERDA PARASTINA 
CEWHERÎ BI DAWÎ BÛ

jineke azadîxwaz bi vînek xurt tevlibûna xwe ji 
perwerdeyên parastina cewherî re bide çêkirin.
Necah Mihemed a ku tevli perwerda xweparastinê 
bibû, kêfxweşiya xwe anî ziman û wiha got: 
“Ez wekî jineke bi fikir û ramanê Rêber Apo 
bawer im, min tevlibûna xwe ji perwerdeyê re 
da çêkirin da ku ez di warê parastina civakê de 
hevkarî bikim.”
Di dawiya merasîmê de, Kongreya Star wêneyên 
qehremanên jin diyarî endamên perwerdê kirin û 
merasîm bi dawî bû.

 JINHA

Tunisian women shout slogans during a 
demonstration to protest violence against 
women in front of a court in Tunis where a 
young Tunisian woman, allegedly raped by 
two policemen, was due alongside her fiance 
on Octobre 2, 2012, facing charges of inde-
cency, in a case that has sparked outrage in 
Tunisia. A AFP PHOTO / FETHI BELAID / 
AFP / FETHI BELAID
Jinên Tunusî, ji hev cihêkirina kafeyan bi 
rengê ‘ji bo jinan û ji bo mêran’ bi çaakiyekê 
şermezar kirin.
Jin ketin hundirê kafeyên erzan ên bi tenê 
xizmetê didin mêran û bi kamerayên veşartî 
yên bi xwe re, reaksiyona mêran kişandin.
Di bernameya bi navê RDV9 a li Attessîa TV 
dîmenên çalakiya jinan a li taxeke kevneşop 
a li paytext Tunusê, hatin weşandin. Jinên 

JINAN LI TUNUSÊ 
ÇALAKÎ LI DAR XIST

ketin hundirê kafeyên bi tenê ji bo mêran ku 
li vê derê li gorî kafeyên din vexwarin er-
zantir e, li dora maseyan rûniştin û cihêkarî 
protesto kirin.
Jinên ketin hundirê kafeyan piştre dîmenê re-
aksiyona mêrên li van kafeyan kişandin.
Di dîmenê bi kamerayên veşartî yên bi ji-
nan re hatin kişandin de xuya dibe, ku hin ji 
mêrên li van kafeyan qet ne razî ne û hin ji 
wan jî kafeyan diterikînin. Ev dîmenê çalaki-
ya balkêş, li ser înternetê ji aliyê gelek kes ve 
hat temaşekirin.
Hêjayî gotinê ye ku Mîna li gelek welatên 
Maxrîbê, li Tunusê jî hin kafe tenê xizmetê 
didin mêran û li gorî kafeyên tevlîhev, erzan-
tir in.
Her çend ji aliyê qanûnî ve qedexeyek tune 
be jî jin ji vê pêkanînê nerazî ne.    ANF

 Berpirsyara Weşana Giştî ya Kovara Jineolojiyê 
Nahîde Ermîş got ku Jineolojî; li dijî her 
şêwe feraseta desthilatdariyê ya parçe dike, 
dike dijber û li hemberî hev radike, seknek û 
projeyeke ronakbîriyê ye
Berpirsyara Weşana Giştî ya Kovara Jineolojiyê 
Nahîde Ermîş diyar kir ku Kovara Jineolojiyê 
wê ji 8’ê Adarê û pê ve bigihîje ber destê 
xwendevanan. Ermîş ji ANF’ê re axivî û bi 
vî rengî Jineolojî kurteber kir: “Jineolojî li 
hemberî dîroka civakî ya jinê ya serberjêr û 
li hemberî feraseta pergala kapîtalîst rexne û 
destwerdaneke bingehîn e. Bi îdiaya bûyîna 
alternatîf ji zîhniyeta pergala kapîtalîst, bi 
têgihîştina pergal û siberojeke nû, bi feraseteke 
civakî ya nû û dîrokeke nû re, pergala xwe 
dihûne. Bêguman her pergal xwedî astên nêrîn, 
pêşketin û gihîştinê ye. Jinoelojî encameke vê 
diyalektîka pêşketinê ye. Hewldana fêmkirina 
xweza û mirovan, fêmkirina temamiya gerdûnê 
ye.”
Ermîş got ku Jineolojî; li dijî her şêwe feraseta 
desthilatdariyê ya parçe dike, dike dijber û 
li hemberî hev radike, seknek û projeyeke 
ronakbîriyê ye û destnîşan kir ku vê projeyê 
di nava civakê de bersiva xwe dîtiye.
Ermîş anî ziman ku ew dixwazin arkeolojiya 
ronîkirina cewhera başkirin, hevgirtin û 
hilberînê ya jinan û tevahiya mirovahiya bindest 
biafirînin û destnîşan kir ku li hemberî feraseta 

JINEOLOJÎ DI 8’Ê ADARÊ DE DIGIHÎJE XWENDEVANAN

‘ger tu ne ji min e, hingî tu tune ye’ ya kapîtalîzma 
wehşî, tespîta pêwîstiya bi arkeolojiya jinê, yek ji 
girîngtirîn tesbîtên jineolojiyê ye. Li erdnîgariya 
Rojhilata Navîn ku tarîtî bi rengê herî dijwar lê 
serdest e, derbûna jineolojiyê girîng e.”
 KOVAR GIRÎNG E
Berpirsyara Weşana Giştî ya Kovara Jineolojiyê 
Nahîde Ermîş da xuyakirin ku Kovara Jineolojiyê 
jî ji bo ragihandina vê manîfestoyê ji civakê re, 
ew wekî amûreke girîng dibînin û wiha got: “Em 
xebata xwe ya kovara Jinolojiyê di vî warî de 
weke sazîbûyîn û pêşketineke girîng dibînin. Ji 
aliyê asta me ya rêxistinî ve, em di wê baweriyê 
de ne ku wê hêzeke xurt were afirandin. Ya girîng 
em xwe bigihînin potansiyela heyî.”
Ermîş da zanîn ku di destpêkê de kovara wan wê 
ji bo jinan be û ev tişt anî ziman: “Lê ev nayê wê 
wateyê ku girseya em dixwazin xîtabî wan bikin 
bi tenê jin bin. Em dixwazin bi hemû dînamîkên 
civakê re têkiliyê daynin. Em jineolojiyê ne tenê 
wekî zanistiyeke jinê, ne tenê wekî zanistiyeke 
civakî ya bi tenê ji bo jinê dinirxînin. Em 
jineolojiyê wekî zanistiyeke jin, civak û jiyanê 
dibînin. Ji ber ku civak û jiyan bi tenê ji jinan 
pêk nayê, wê demê girseya em dixwazin xwe 
bigihînin civakê.”

 DERKETINA KOVARÊ

Ermîş diyar kir ku ew dixwazin di 8’ê Adarê Roja 
Jinên Kedkar ên Cîhanê de kovarê bigihînin ber 
destê xwendevanan. Ermîş ragihand ku kovara 
Jineolojî dê kovareke zanistiyê ya sê mehan carekê 
bê weşandin be û wiha got: “Ji Adara 2016’an û 
pê ve em dest bi weşanê dikin. Yanî em ê hejmara 
destpêkê ya kovara xwe radestî xwendevanan 
bikin.”
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الخالدون

Rayedarên AKP’ê û kesên hevalbendênwê çi 
dibêjin bila bêjin hikûmeta AKP’ê dijminê 
gelê kurd e. Desthilatdariya AKP’ê ku di sala 
2014’an de bi gotinên; “Kobanê ha ket ha di-
keve” dijminatiya xwe ya ji bo gelê kurd nîşan 
da, niha jî bi dijberiya PYD’ê vê dijminatiyê 
derdixe asta herî bilind.
Li bakurê Kurdistanê dijmanatiya xwe ya ji 
bo kurdan bi rûxandin-şewitandina warge-
han, pêkanîna tevkujiyan û êrîşkirina HDP’ê 
bi şêwazekî vekirî radixe ber çavan. Em di-
karin wisa bêjin; mîna desthilatdariya AKP’ê 
hêzeke din a dijminatiya kurdan dike tune ye.
Ne li Iraqê, ne li Îranê ne jî li Sûriyeyê dij-
minatiyeke bi vî rengî nehatiye dîtin. Kirinên 
desthilatdariya AKP’ê gihîştina asta ku êdî 
têgihîştina mirov têra watedayina wan nake.
Ji bo AKP’ê kurd bê nirx e. Ji ber ku kirina 
qala kurdan, tê wateya stratejiya bingehîn a 
dewleta tirk ku dixwaze kurdan bi tevahî tune 
bike.
Ji bo yên xwediyê vê têgihîştin û polîtîkayê 
kurd an dê serî li ber wan bitewîne û xwe 
bavêje ber lingê wan û mizdana wan bike, yan 
jî dê zilmê, îşkenceyê bibîne; bi çavên miro-
van li wan neyê mêzekirin. Heger kurd li nas-
nameya xwe xwedî derdikeve, jiyaneke azad 
û demokratîk dixwaze ev sûcê herî mezin e, 
dê li rasta heqareta herî mezin were û zext lê 
bê kirin.
Ji bo dewleta tirk, kurd tê wateya milkekî ku 
çi dixwaze dikare li ser bike; kelax )kadavra( 
e. Lewre dikare her cure zilmê û heqaretê li ser 
kurdan bike. Ji xwe ya ku pirsgirêka kurd afi-
randiye ev têgihîştin û polîtîka ye. Heta jiyana 
azad û demokratîk a kurd neyê qebûlkirin ev 
nêzîkatiya ji bo kurdan nayê guhertin.
Bêguman kurd van heqaret û biçûkxistinên 
dewleta tirk qebûl nakin. Cîhana Rojava ya ku 
qala nirxên mirovahiyê û demokrasiyê dike 
van kirin û polîtîkayên dewleta tirk ên li dijî 
kurdan ku pir alî dimeşîne mîna tiştekî asayî 
dibîne.
Biçûkxistin û zilma li ser gelekî mîna tiştekî 
normal tê nîşandan. Hem jî ev yek ji aliyê 
hevkar û şirîkê wan Tirkiyeyê ve tê kirin!
Polîtîkaya biçûkxistin û çewisandinê ya li dijî 
gel dimeşand niha jî li dijî partî û parlamenterên 
ku vî gelî dengê xwe daye wan pêk tîne. Mîna 
ku ev parlamenter ne nûnerên gel in, memûrên 
ku ji dewletê mûçeyê distînin!
Tevahiya siyasetmedarên tirk û rayedarên 
AKP’ê dibêjin; “ev parlamenter ji dewletê pe-
reyan digirin, ji ber vê yekê jî divê polîtîka 
û kirinên dewletê qebûl bikin, ev dewlet ji çi 
re dibêje baş e divê qebûl bikin” û zexta vê 
yekê li wan dikin. Divê dewleta tirk vê yekê 
baş bizanibe, parlamenter ne memûrên bi 
pere yên dewletê ne; ew parlamenterên ku bi 
dengê gelê kurd hatine hilbijartin in. Pereyên 
ku mîna mûçe qala wê tê kirin jî bacên ku ji vî 
gelê tên standin in.
Heger ji parlamenteran re bêjin; “hûn ji 
dewletê pereyan digirin, wê demê hûnê 
xiyanetê li gelê xwe bikin”, wê demê ev gel 
dê çima bacê bide? Heger tu dadgehan li ser 
serê gel mîna saziyê zilmê bi kar bînî wê demê 
çima ev gel dadgehê te nas bike?
Walî û qeymeqamên te li dijî gelê kurd dema 
fermanên tevkujiyê bidin wê demê çima ev 
gel hebûna te ya îdarî nas bike? Rayedarên 
te hevşaredarên ku vî gelî hilbijartine bavêje 
zîndanan û ji wezîfeyê dûr bixe wê demê ev 
gel çima desthilatdarî û dewletê nas bike?
Li dijî van pêkanînê dewleta tirk ji îlankirina 
xwerêveberiyan a gelê kurd û xwe bi xwe 

KURD NE 
MILKÊ TE YE

CEMÎL BAYIK

 سيبقى الرفيق روبار الرمز
القيادي الذي نطمح إليه

القيادي  الرمز  روبار  الرفيق  سيبقى 
الذي نطمح إليه

فهم  الظالم،  دروب  تنير  شموس  الشهداء 
 ، واالنسانية  لتحريرالشعوب  الطليعة  رواد 
يستحقون بجدارة القيادة الحقيقية، فالشهيد يظل 
وحده الميراث الحقيقي من النضال مهما كان 
بسيطاً أو مريراً فتراه الحقيقة الخالدة والجرأة 
األبدية.. وألجل مساعدة الشعوب الكردستانية 
في نيل حقوقها فال نجد قدسية أعظم من جوهر 
الشهيد.. ومهما عظمت مساندة العالم لنا وعال 
شأنها، فإنها ال شيء بالنسبة لدم الشهيد، فهو 
األساس واللبنة الحقيقية للوجود، بما فيه من 
الكريمة، وال  الحرة  الكرامة والحياة  مبادئ 
سبيل إلى ذلك إال بالتضحيات العظيمة التي 

يبذلها شهدائنا األبرار.  
التابعة  عنز  قرية  في  ولد  روبار  فالشهيد 
معروفة  1977لعائلة  عام  قامشلو  لمدينة 
في  العريق  وتاريخها  وإخالصها  بوطنيتها 
أجل  من  الوطني  والنضال  السياسي  العمل 

نيل حرية الشعب الكردي.
ومنذ صغره كان ملماً بالموسيقى والعزف 
على آلة الطمبور التي كان يحبها ومتعلقا بها 
في مدرسة عربستان  الثانوية  كثيراً، درس 
بقامشلو وإلى جانب دراسته كان يحلم بتحرير 

كردستان من الدول الغاصبة وتوحيدها.
الشعب  قائد  وفلسفة  فكر  على  تعرف 
الكردستاني عبدهللا أوجالن من والده، فأحبها 
المقاومة  روح  نفسه  في  وزادت  بها  وآمن 
فأراد االلتقاء بالقائد يومآ ما وفعالً التقى به 
في لبنان عام 1993, وبعدها بأشهر انضم 
الشهيد روبار إلى قوات الكريال في جبال قنديل 
وأمضى عشرين عاماً في النضال مدافعاً عن 
أرض كردستان وحقوق الشعب الكردي في 
وجه طغاة الجيش التركي, وعند وفاة والده 
عام 2013 عاد إلى قامشلو بعد عشرين عاماً 

ليلتقي بعائلته ويعزي أمه.
وعند تأسيس وحدات حماية الشعب والمرأة 
)YPG&YPJ( في روج آفا سارع باالنضمام 
 YPG إليها, وحارب في صفوف قوات الـ
سنتان ضد الجماعات االرهابية في مختلف 
بقاع روج آفا ولم تبقى معركة إال وشارك فيها 
كقائد إلى حين استشهاده في جبل كزوان بتاريخ 
2015/5/13 إثر حزام ناسف, حيث تظاهر 
أحد الدواعش المصابين بالموت، وعند اقتراب 
الشهيد روبار مع اثنان من رفاقه فجر الداعشي 
نفسه فاستشهد روبار مع رفيقيه ليضيفوا رمزاً 
آخر إلى تاريخ التضحية من رموز  بطولياً 

ثورة روج آقا.
جبال  يوحد  بأن  روبار  الشهيد  حلم  كان 
شنكال مع جبال كزوان »جبل عبدالعزيز« 
 YPG الـ الشعب  تتردد وحدات حماية  فلم 
بتحقيق حلمه وتم إطالق حملة باسمه )الشهيد 

روبار قامشلو(.
ويذكر أن قبل استشهاده بعدة أيام سأله أحد 
رفاقه عن اللمعة التي تبرق في عينيه فأجاب 

الشهيد روبار بأنه يحن إلى الجبال .
وثيقة الشهادة :

االسم الحركي : روبار قامشلو 
االسم الحقيقي : نورشين فارس عنز 

اسم االب: فارس عنز
اسم االم : مكرمة مرعي   

محل وتاريخ الوالدة : عنز 1977 
كزوان  جبل   : االستشهاد  وتاريخ  محل 

2015/5/13

تعرض الشعب الكردي منذ آالف السنين لمختلف 
أشكال الظلم والهجمات العدوانية, رغم ذلك كله 
رافعاً  وهزيمتها  وجهها  في  الوقوف  استطاع 
راية النصر عاليةً, وذلك من أجل تحقيق الحرية 
والديمقراطية لشعوب العالم أجمع، وما تشهده المدن 
الكردية في شمالي كردستان من مقاومٍة وبطولٍة ضد 
آلة القتل والدمار االردوغانية, ال تنفصل عن السياق 
التاريخي الذي أظهره الشعب الكردي على امتداد 
مسيرته ونضاله الدؤوب والمستمر في نيل حقوقه, 
وإرساء قواعد الحرية والديمقراطية, وعلى الرغم 
من وجود الحدود المصطنعة بين أجزاء كردستان 
ولكنها في حقيقة األمر هي غير منفصلة من حيث 
التالحم الذي يبديها الشعب الكردي, والصمود الذي 
يكاد ال يختلف من جزٍء إلى آخر ومتطابقةً من حيث 
اإلصرار والصمود في وجه الظلم والدكتاتوريات 
المتعاقبة المحتلة لترابها, وهذه الحقيقة  المهيمنة 
تجسدت وبشكٍل جلي في ملحمة العصر كوباني 
ونسيبين،  أمد،   ( كردستان  شمال  في  وتوائمها 
وبقية  و......  شرناخ  أمد،  سور  بوتان،  جزيرة 

المدن الكردستانية(.
نُْبِل  للكوِن أجمع عن  الكردي  الشعب  أثبت  فقد   
الذي  نضاله  وأساليب  مقاومته,  ورقي  قضيته 
أذهل العالم ببسالته وشجاعته في صد اإلرهاب, 
والعدوان المقنع والظاهر التي تمارسها األنظمة 
االستبدادية المهيمنة على كردستان عبر سياساته 
وأدواته, اإلرهاب حيث لم يعد خافياً على أحد مدى 
عنجهيتها وغطرستها أمام إصرار الشعب الكردي 
على االنعتاق من نير استبدادها, وبات العالم الحر 
أجمع يؤمن بعدالة قضيته, وبدأ يعيد حساباته مجبرة 
على صياغة سياساته بما يتالءم والحقائق الظاهرة 
والواضحة للعيان, بعد أن استطاع الشعب الكردي 
بمقاومته وإرادته الحرة دحر اإلرهاب الذي يهدد 
العالم أجمع, وأثبت أن المصالح والمنافع المادية هي 
من أساليب وأدوات القمع والطغيان, وهذا التغيير 
بطريقة التفكير والتعاطي مع األنظمة والدهنيات 
اإلرهابية جعلت من هذه النظم في أشد مراحلها 

استبداداً وانحالالً أخالقياً, وباتت تدرك جيداً أن 
التغير ستطالها ولن تقف أمام رغبة الشعوب في 

الحرية والكرامة, لذلك أعلنت الحرب الشاملة 
والعلنية بحق الشعب الكردي في شمال وغربي 
كردستان, في محاولة منه وقف تمدد المقاومة إلى 
عقر داره بعد أن فشل في تحقيق غاياته, حيث شكلت 
كوباني القلعة ومقاومة الشعب الكردي في شمال 
كردستان المنعطف الرئيسي في هزيمة اردوغان, 
وإفشال مخططاته وتعريته أمام الرأي العام الداخلي 
والعالمي, األمر الذي دفعه لالنتقام من هزيمة أدواته 
المتمثلة بداعش والنصرة وأخواتها, ورغبة منه 
في استعادة غروره وعنجهيته, وذلك بحجج لم يعد 
يقتنع بها حتى مريديه وتوابعه, مستخدمة مصطلح 
محاربة اإلرهاب, ليختبئ خلفها ويستخدمها ذريعة 
لمحاربة القوة الوحيدة التي هزمت اإلرهاب العالمي 
الذي يتزعمه القاتل اردوغان, وما تشهده ساحات 
أوراق  آخر  تعد  وتركية  كردستان  شمال  ومدن 
اردوغان الستعادة أمجاده التي فقدها, من خالل 
انتصرت عليه  التي  الكردي  الشعب  إرادة  كسر 
التي  الموجهات  مناطق  أغلب  في  أدواته  وعلى 
شاهدتها كردستان عموماً, وفي كوباني وجزيرة 
بوطان وسور أمد خاصةً, حيث أثبت الشعب الكردي 
أن كل المدن الكردستانية هي حصون وقالع ال 
المقاومة والحياة الصاعدة  إرادة  النيل من  يمكن 
داخلها, ولم يعد باإلمكان هزيمة شعب وثنيه عن 
المطالبة بحقوقه ومنعه من الدفاع عن قيمه وإرثه 

الحضاري.
االتحاد  صحيفة  قامت  المنطلق  هذا  من  لذا 
الديمقراطي بأخذ أراء عينة من المعتصمين على 
الحدود بين روج آفا وشمال كردستان والتي نظمها 

حزب االتحاد الديمقراطي:

ال يمكن فصل النضال التحرري الكردستاني 
عن بعضه عبر حدود فصل عنصرية مصطنعة
 حسين محمد عضو مجلس الحزب في أيالة تربسبية: 
إن مقاومة الشعب الكردي وتصديه لإلرهاب المنظم 
وجه  في  ونضاله  التركية,  الفاشية  تمارسه  التي 

الذهنيات العنصرية والدكتاتورية ستكلل باالنتصار 
والنجاح مهما طال أمد الظلم, فجذوة الحرية التي 
يتمتع بها الشعب الكردي في شمال كردستان تستند 
إلى ميراث عشرات السنين, وفلسفٍة وفكٍر نيٍر نابعٍ 
من إرادته الحرة, تتجدد في كِل لحظٍة وحين, ولم 
يعد باإلمكان الوقوف أمام إرادته ورغبته في إدارته 
الذاتية لنفسه, ونحن في حزب االتحاد الديمقراطي 
نجد من واجبنا األخالقي مساندة ثورة شعبنا في 
أمد  في  الحرية  إرادة  فانتصار  شمال كردستان, 
وسور وشرناخ ونسيبين وجزيرة بوتان هي انتصاٌر 
لكوباني وقامشلو وهولير ومهاباد, فال يمكن فصل 
عبر  بعضه  عن  الكردستاني  التحرري  النضال 
الوقائع  أثبتت  مصطنعة،  عنصرية  فصل  حدود 
كردستان  وشرق  وشمال  وجنوب  آفا  روج  في 
على  الشعب  إصرار  أمام  وتالشيها  وهمها  عن 
عبر  والجغرافي  والتاريخي  الوجداني  التواصل 
مقاومته وإرادته الحرة التي يبديه في وجه االحتالل 

واالستبداد الُممارس عليه.

المرأة تقاوم االستبداد والعنصرية االردوغانية 
بشموخٍ وإباء

شريفة حسن عضو مجلس المرأة في حزب االتحاد 
.PYD الديمقراطي

نحن كتنظيم المرأة في حزب االتحاد الديمقراطي 
الحدود  على  والتضامن  لالعتصام  اليوم  جئنا 
الفاصلة بين شمال غربي كردستان, لنساند شعبنا 
ونقدم الدعم لمقاومة أهلنا, وخاصة المرأة التي تقاوم 
االستبداد والعنصرية االردوغانية بشموخ وإباء, 
فالمرأة في طليعة النضال والمقاومة في روج آفا, 
فإن المرأة في شمال كردستان وعبر إرادتها الحرة 
التي ترتكز على فكر وفلسفة القائد أوجالن أثبتت 
أيضاً أنها في مقدمة النضال والمقاومة في وجه 
االستبداد والعنصرية االردوغانية, وهذا ما تثبته 
والتي  كردستان,  في  الجارية  واألحداث  الوقائع 
أصبحت المرأة الكردية مثاالً يحتذى به في العالم 
أجمع, عبر تضحياتهن ومقاومتهن وشهدائهن كـ ) 
بيريتان وساكينة وآرين وفيان وبيمان ( وغيَرُهْن 
العشرات الالتي تقدمن المسيرة النضالية في أجزاء 

كردستان األربعة. 

الشعب هو ضحية للسياسات العنصرية التي 
مارستها النظم المهيمنة

طه السلوم عضو حزب االتحاد الديمقراطي من 

المكون العربي في تل كوجر:
نحن كشعب روج آفا بجميع مكوناته ندعم ونساند 
أخوتنا الكرد بشمال كردستان في ثورته, ونُبارُك 
له إدارته الذاتية, ونحن كحزب االتحاد الديمقراطي 
في تل كوجر جئنا اليوم إلى الحدود الفاصلة بين 
روج آفا وشمال كردستان لالعتصام والتضامن, 
ونعلن تأيدنا ودعمنا لمقاومة الشعب الكردي, فنحن 
كشعوب متعايشة ومتآخية منذ عشرات السنين كنا 
دائماً ضحية للسياسات الدكتاتورية والعنصرية التي 
مارستها النظم المهيمنة المستبدة, وعانينا الكثير 
من هذه الذهنيات العنصرية والتي أثبت الوقائع 

واألحداث الدائرة
في سوريا عن عقمها وفشلها أمام رغبة الشعوب 
في االنعتاق والحرية, وأن اإلرادة التي خرجت 
إلى النور في روج آفا عبر نظام اإلدارة الذاتية 
للمعضلة  الحلول  أفضل  من  هي  الديمقراطية, 
يعيش  والتي  عموماً,  األوسط  والشرق  السورية 
فيها العربي والسرياني واألرمني والكردي بكرامته 
وبكامل إرادته الحرة. كما نُبارك لشعبنا في روج 
آفا وسوريا االنتصارات التي حققتها قوات سوريا 

الديمقراطية في الشدادة وشمال حلب.
 

الداعمة  نشاطاتنا  في  سنستمر   PYD كـ 
لمقاومة الشعب بشمالي كردستان

يوسف عثمان عضو لجنة عالقات الـPYD  في 
ديرك.

في  سنستمر  الديمقراطي  االتحاد  حزب  في  أننا 
لمقاومة  والمساندة  الداعمة  ونشاطاتنا  فعالياتنا 
الشعب الكردي في شمال كردستان, ولن يمنعنا 
اردوغان  حكومة  يبنيه  الذي  العنصري  الجدار 
امتدادها  عن  كردستان  شمال  مقاومة  لفصل 
الطبيعي والتاريخي في روج آفا، وأن هذه السياسات 
العنصرية هي دليٌل على افالس اردوغان وحكومته 
أمام إرادة الشعب الكردي واالنتصارات التي حققها 
في غربي كردستان, وشملها وما يقوم به حكومة  
اردوغان واستخباراته  في شمال كردستان من 
قتٍل وتدميٍر للمدن والقرى الكردية, وقصف مواقع 
قواتنا في عفرين وحلب هو دليل هزيمته ودحر 
أدواته من قوى إرهابية كداعش والنصرة ومثيالتها, 
لذلك لجأ إلى العدوان المباشر لكسر إرادة الحرية 
التي بات تهدد وتؤرق مضاجعه, ونحن كحزب 
وشعب في روج آفا سنستمر في مقاومتنا ودعمنا 
ألهلنا في شمال كردستان ولن يثنينا عن حقوقنا 

من عفرين إلى جزيرة بوتان سنقاوم اإلرهاب

تقرير: ياسر خلف

أن  المرحلة  الكرد في هذه  أنه على  وأردفت حاج 
يتوحدوا ويعملوا على تقوية اللحمة الوطنية والتعاضد 

مثلما توحدوا في كوباني.
وبصدد الحل للوضع السوري قالت حاج:" أن سوريا 
تعيش مرحلةً مصيريةً, والبد للشعب السوري من 
حل كافة المشاكل والمصائب التي تحل عليه، وكي 
يوضع حدٌ للمجازر التي تحدُث في سوريا هناك حاجةٌ 
السوري  المجتمع  تنوع  يأخذ  ديمقراطي  نظاٍم  إلى 

بعين االعتبار, ويكون هذا النظام محكماً وقائماً على 
أساس الوحدة في التنوع, وأعتقد أن الفيدرالية هي 

الحل األنسب واألفضل لألزمة السورية.
وأنهت عضو المجلس العام لحزب االتحاد الديمقراطي 
"االتحادات  بالقول:  حديثها  حاج  غادة   PYD
لمستقبل سوريا كي ال  الحل األمثل  الفيدرالية هي 
يتم فرُض لغٍة أو ثقافٍة معينٍة, أو يتم إقصاء أحدى 

الشعوب المتعايشة على أرض سوريا".   

االستبداد  عانى  الذي  الكردي  الشعب  وخاصة 
والعنصرية والصهر الثقافي والقومي نتيجة السياسات 
التي اتبعها وتتبعها الدول المحتلة لكردستان وخاصة 
الدولة التركية, التي عبَّرت ِمراراً وتكراراً عن رفض 
بقية  مع  بنفسه  نفسه  يدير  كياٍن كردي  أو  أي حٍق 

المكونات القومية والدينية الموجود في روج آفا.
وأكد بدر أن مكتسبات الثورة في روج آفا ونهضة 
شعوبها ال تروق ألعداء هذه اإلرادة الديمقراطية التي 
تجسدت في روج آفا وسوريا نتيجة لتضحيات آالف 
الشهداء, وتحاول بشتى الوسائل كسر هذه اإلرادة 
وإيقاف زخمها وتطورها لتكون الحل األمثل للمعضلة 

السورية. 
ه بدر قائالً: "إن الهجمات التي حدثت مؤخراً في  كما نوَّ
كري سبي, وقيام مرتزقة داعش بالتسلل عبر الحدود 
التركية الفاصلة بين باكوري كردستان وروج آفا, 
وبتخطيٍط ودعٍم مباشر من الدولة التركية, الذي ترافق 
بقصٍف على مواقع قوات سوريا الديمقراطية في كل 

من سد تشرين ومقاطعة عفرين وكري سبي, والذي 
تزامن مع إعالن األمم المتحدة لوقف القتال واألعمال 
العدائية في سوريا هو دليٌل واضٌح وخرٌق فاضٌح 
للقرارات الدولية, وموقف عدائي تركي علني لرفض 
الحلول للمعضلة السورية, ومحاولة يائسة إليقاف 
انتصارات قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من 

التحالف الدولي لدحر داعش. 
وأفاد بدر بأن المواقف العدائية للدولة التركية تجاه 
مكونات روج آفا واإلدارة الذاتية الديمقراطية هي 
سياساٌت قديمةٌ متجددة, هدفها النيل من إرادة الشعوب 

المتآخية ورغبتها في الحصول على حقوقها.
وأشار سليمان في نهاية حديثه أن تركيا تستخدم في 
سياساتها بعض األمور اإلنسانية كالالجئين كورقة 
البتزاز وتهديد للدول الغربية, بأنها ستصدر اإلرهاب 
إليها ما لم يتم ربط  حزب االتحاد الديمقراطي ووحدات 
حماية الشعب باإلرهاب واستثنائها من أي حل دولي 

للمشكلة السورية.            

وحصر مقاومة الشعوب بأطر إرهابية, وتلبيسها 
عن  المقاومة  هذه  وتحريف  راديكالي,  غطاء 
مسارها المجتمعي الُمطالب بالحرية والديمقراطية 
للشعب الكردي, بقيادة مشروعه الديمقراطي للحل 
الذي كان في ريادة هذه المقاومة, والذي استطاع 
الذاتية  لإلدارة  تأسيسه  خالل  من  ذلك  يُثبت  أن 
سوريا  قوات  بدورها  أسست  التي  الديمقراطية 

الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطي.  
- لماذا لم تستطع األحزاب الكردية أن تتوحدَ تحَت 

رؤيٍة واحدةٍ إلى اآلن؟
إن تاريخ الحركة الكردية في روج آفا وسوريا 
لم  ذلك,  على  يشهد  والتاريخ  بالتناقضات  حافٌل 
نستطع أن نتوحد تحت مظلٍة واحدةٍ ألن أطراف 
كردية مرتبطة ومتخفية خلف أجندات شخصية 
وإقليمية, وخاصة المجلس الوطني الكردي والذي 
كنا من مؤسسيه، لم يشاطروننا رؤيتنا للحل, وعن 
ضرورة تشكيل تحالٍف كرديٍ موحد, وخالل كل 
المؤتمرات التي انعُِقدَْت هم أرادوا أن يقصوا حزب 
االتحاد الديمقراطي عن هذا التحالف, انسحبنا نحن 
وأحزاب أخرى من المجلس الوطني الكردي وذلك 
بسبب سياساته االقصائية وعدم امتثاله للقرارات 
التي كانت تُصدَُر عن هذه المؤتمرات, واألمثلة 
التزام  أي  يبدوا  لم  أنهم  منها:  ذلك  حول  كثيرة 
بقرارات الهيئة الكردية العليا, وهرعوا لنداء داوود 
أوغلو رئيس الوزراء التركي, الذي دعاهم إلى 
استطنبول لالنضمام إلى المعارضة التي ُشكلت في 
تركيا دون الرجوع إلى الهيئة العليا, والتي نص 
القرار الصادر عنها والذي يقول: )على أي طرٍف 
مشارك في الهيئة الكردية العليا أن يعقد تحالفاً أو 
يتفق مع أطراف أخرى خارج الهيئة الكردية العليا 
يكون بموافقة المجلسين, مجلس غربي كردستان 
والمجلس الوطني الكردي(, أسباب أخرى كثيرة 
الموحدة,  الكردية  الرؤية  عن  باالبتعاد  متعلقة 
والتهرب من المسؤوليات والتصرفات الفردية من 
بعض األطراف, التي تمثل حالياً المجلس الوطني 
الكردي في االئتالف المعارض أدى إلى ابتعادنا 

عن المجلس الذي كان يمثل رؤى النظام التركي.
- ماذا تقولون في صدد االنتصارات التي حققتها 
قوات سوريا الديمقراطية من خالل تحريرها للمدن 
والقرى التي استباحها مرتزقة داعش وأخواتها, 
النظام  من  والعلني  المباشر  الدعم  تتلقى  والتي 

التركي وَمن يدور في فلكه؟ 
قوات سوريا الديمقراطية وفي نواتها وحدات حماية 
الشعب الـ YPG تشكل ركيزةً لبناء قوى سورية 
ديمقراطية, تشارك فيها كافة المكونات في الدفاع 
تشكل  الديمقراطية  عن سوريا، ومجلس سوريا 
آمال  عن  وتُعبُر  الحقيقية,  السورية  المعارضة 
الشعب السوري في بناء نظام ديمقراطي علماني 
تعددي لكل السوريين دون استثناء أو إقصاء, وهذه 
الرؤية للحل التي تمثل الخط الثالث الذي ينتهجه 
حزب االتحاد الديمقراطي PYD ويشاطره في ذلك 
حزبنا وأحزاٌب وأطراٌف سورية أخرى حريصة 

على وقف نزيف الدم السوري. 
- ماذا عن مساندة الدول اإلقليمية لهذا المشروع 
الذي نرى ثماره على األرض, والذي يحاول النظام 
التركي وعبر مرتزقته القضاء عليه بشتى الوسائل؟

عن  يدافعون  َمن  هم  الحقيقيين  سوريا  أصحاب 
على  الباقون  وهم  وكرامتها,  وشعبها  أرضها 
األرض السورية وليس من يتستر خلف االرهاب 
ويسمسر على دماء السوريين، مقاومة روج آفا هي 
المقاومة الحقيقية وهي الثورة الحقيقية التي تمثل 
ثورة الشعب السوري والتي تضم كافة المكونات,  
لذا علينا أن نثق بها ونساندها دون تلكؤ ومراوغة, 
وعلينا أن نعمل على عدم تكرار كوباني وشنكال 
ثانية، علينا أن نكون أقرب إلى القوة التي تُساند 
ثورة روج آفا, وأن ال ننخدع بالشعارات والكلمات 
المعسولة والرنانة من بعض األطراف اإلقليمية 
والدولية وخاصة النظام التركي, الذي لديه تجارُب 
الكرد وضد  التي حاكها ضد  بالمؤامرات  حافلة 
إعادة  إلى  يسعون  فهم  األوسط,  الشرق  شعوب 

الشرق األوسط إلى القرون المنصرمة  .

من  دخولهم  نقطة  »كانت  حديثه:  كوتيه  وتابع 
الحدود التركية بمساعدة حكومةAKP وانضم إليهم 
مجموعات إرهابية قِدموا من محافظة الرقة كي يقضوا 
على مشروع التعايش المشترك وأخوة الشعوب الذي 
يحتذى به لباقي المحافظات السورية,  جعلناه مثاالً 
وليفصلوا كانتون كوباني عن الجزيرة ليفتحوا ممراً 
بالمقاتلين  وإمدادهم  الرقة  في  إرهابهم  لدعم  آمناً 

واألسلحة, ولزعزعة األمن واالستقرار الذي استتب 
داخل كري سبي وشمال سوريا خالل هذه الفترة.

وأضاف كوتيه أنهم استهدفوا الشخصيات التي تعمقت 
بالفكر الديمقراطي الحر, وكانوا من أوائل األشخاص 
الذين ساهموا بنشر ثقافة أخوة الشعوب وعملوا على 
تطبيق المشروع السلمي من كافة المكونات الموجودة 

داخل المنطقة من تركماٍن وآرمٍن وعرب.

والغير ُمباشر في تعقيد األزمة, لكن التدخل الروسي 
أفشل كل مؤامراتها وتخيالتها, وقد حاولت أن تعطي 
تطورات  لكن  ودولياً,  سياسياً  غطاًء  لمشروعها 
الدولية  والساحة  السورية  األرض  على  المرحلة 

أفشل ذلك أيضاً.
   أين تجد حكومة اقليم كردستان نفسها في هذه 

األزمة؟
,المحور  أساسيان  محوران  هناك  المنطقة  في 
الديمقراطي  الحزب  و  السني  والمحور  الشيعي, 
الكردستاني الحاكم في االقليم يرى نفسه في المحور 
السني الذي يقوده تركيا ويمثل دوراً محوريا فيها, 
وربط مصيره بمصير حزب العدالة والتنمية, ومن 

يدور في فلك السياسة التركية سيأخذ باألكراد نحو 
التهلكة, أن أستمر سياساته بهذا الشكل سواًء على 
عموم  مستوى  على  أو  كوردستان  اقليم  مستوى 
كردستان والدليل على ذلك ما يتعرض له الشعب 
الكردي في شمال كوردستان من قبل حكومة العدالة 
والتنمية, والتي تستهدف بمدفعيتها قرى ومدن روج 

مع  وعلنياً  مباشرةً  والمرتبط  أفا وخاصة عفرين 
التيارات المتطرفة والتي تعادي الكرد بشكٍل خاص 

دون تمييز. 
على حكومة االقليم أن تكون أكثر قرباً من القضية 
كردية  ألستراتيجية  وتؤسس  عام  بشكٍل  الكردية 

على مستوى عالمي.

حاج: الفيدرالية مستقبل لسوريا  ديمقراطية تعددية... التتمة  

 بدر: تركيا تستخدم الالجئين كورقة ابتزاز للدول األوربية... التتمة  

بوزان: استهداف كري سبي هو استهداٌف لمشروع العيش المشترك ... التتمة  باقي: الحركة الكردية لم تتوحد بفعل أطراٍف مرتبطة 
بأجنداٍت إقليمية

مصطفى: ال نجاح لجنيف دون تمثيٍل للقوى الديمقراطية

rêvebirinê rewatir helwesteke din tune 
ye. Ev êrîşên dewleta tirk ne rewa û der 
mirovahî ne.
Heta Tirkiye demokratîk nebe, heta 
xwerêveberî û xweseriya demokratîk a 
gelê kurd nas neke ev gel jî dê desthilatdarî 
û dewletê nas neke. Mafê gelê kurd ê vê 
yekê heye. Kes nikare bêje çima kurd 
desthilatdariyê û dewletê nas nakin. Ji ber vê 
yekê jî nabe kesek polîtîka, gotin û kirinên 
dewleta tirk rewşa nîşan bide.
Dewleta tirk niha jî êrîşî taziyeyên dayik û 
bavên kurd dike. Rêzê ji êşa dayik û bavên 
kurd re nagire. Serokomar, serokwezîr, 
hemû rayedarên dewletê û hêzên siyasî tev 
diçin taziyeya polîs û leşkerên ku li Cizîr, 
Silopî û Sûrê bi sedan kurd qetil kirin lê belê 
dibêjin çima hûn diçin sersaxiya dê û bavê 
ciwanê ku çalakiya Enqereyê pêk anî.
Heger dikarin biçin taziyeya polîs û leşkerên 
ku bajarên kurdan dişewitînin, dirûxînin, za-
rok, îxtiyar di nav de sivîlan qetil dikin, wê 
demê her kes dikare biçe taziyeya ciwanekî 
kurd jî.
Yê bimire dibe leşker-polîs be, yan yê 
çalakî pêk anî kurdek be, dibe ku hûn raman 
û helwestên wan nepejirînin; lê belê cihê 
taziyeyê dê û bavê wan in. Yê miriye çûye, 
dê û bav ji mirina zarokên xwe xemgîn di-
bin.
Niha jî dibêjin dê û bavê kurd ku ji bo 
zarokên wan ên dimirin taziyeyê daneynin. 
Her wiha bi hinceta ku diçin sersaxiyê mi-
rovan binçav dikin. Vekirî dibêjin wan hûn 
jî mîna me zarokên xwe yên mirine lanet 
bikin.
Desthilatdariya AKP’ê har bûye. Tu nirxên 
mirovî, exlaqî û wijdanî pê re nemane. Rêzê 
ji kevneşopî û ededên vî gelî re jî nagire. 
Bi hezarên salan e kevneşopiya ku ji ber 
zarokên dimirin dê û bav taziyeyê datînin. 
Dewleta tirk dixwaze vê nirxa herî bingehîn 
a çandî jî ji holê rake. Kîjan malbat dê bi 
mirina zarokên xwe xemgîn bibe, mala 
taziyeyê veke gelo biryara vê yekê dê dew-
let bide? Dewleta ceberût ev e. Dewleta ku 
kurd li dijî wê li ber xwe didin ev e. Dewleta 
ku tehamûlê îrade, çanda civakê, pêkanîna 
karên têkildarî wê nake ev e. Têgihîştina ku 
pirsgirêka kurd afirandiye ev e.
Yên cesedan parçe dikin, piştî mirov mir 
hestên xwe yên tolhildêrî li ser cesedan 
pêk tînin; bêguman dê êrîşî vekirina mala 
taziyeyê ya dayik û bavê dil biêş jî bikin. 
Serdana mala taziyeyê berpirsyariya cîran û 
her kesê ku li bajar malbatê nas dike ye.
Neçûna sersaxiyê ya cîranan û kesên 
malbatê nas dikin şermeke mezin e. Nas, 
cîran an kesekî ku divê biçe taziyeyê heger 
vê berpirsyariyê bi cih neyne bi çavên miro-
van lê mêze nakin.
HDP’iyek jî dikare biçe sersaxiya nasekî 
xwe yan malbateke dil biêş a dengê xwe daye 
wan. Tu kes li dij vî mafî û vê berpirsiyariyê 
dernakeve. Ne hikûmet ne jî dewlet nikare 
biryarê bide ka kî diçe sersaxiyê û kî diçe 
kijan mala taziyeyê.
Ya rast zexta li ser parlamentera HDP’ê Tug-
ba Hezer ne girêdayî çûyina wê ya taziyeyê 
ye. Tê xwestin li dijî şerê kirêt ê li dijî gelê 
kurd bêdengî hebe. Ji ber vê yekê jî bi zex-
ta li ser HDP’ê re dixwazin hêza bi tenê ya 
muxalîf jî bêdeng bikin

Jinan di 8’ê Adara sala 1857’an de li 
hemberî saziyên aboriya pergalê çalakî ki-
rin. Serîrakirina jinan wê demê ji bo hemû 
jinên cîhanê bû çiroska agirê berxwedanê. 
Hemû jinên cîhanê wê rojê wekî roja bilind-
kirina tekoşînê dizanin û bi wê helwestê da-
dikevin qadan.
Pergala deshilatiya mêran a ku ji 
rêxistinbûyina jinan ditirsin wê demê jin 
şewitandin. Ji bo çavtirsandinê û tefandina 
agirê serhildana jinan çi ji destê wan tê di-
kin. Her carê navek û qalibek ji bo êrîşên 
xwe ser jinan rewa bikin dîtin. Carnan bi 
navê pîrabok jin îskence kirin û şewitandin. 
Carnan jî bi têgihên li gorî zimanê pergala 
deshilatiyê yên kategoriyê dixin nav jinan 
êrîş kirin.
Ji pirên xuşkan heya piş barîkatan berde-
wamiya berxwedana jinan. Ji kokên dîroka 
kevnare heya niha jinan qadên berxwedanê 
ji deshilatan re nehêlane. Her dem wekî 
tîlîliyên jinên Kobanê bûne tirsa xewnên 
deshilatan.
Li çar aliyê cîhanê jin roja 8’ê Adarê li ser 
piyanin. Li her çar aliyê Kurdistanê jî jinên 
kurd ên ku ji hemû jinên cîhanê re bûne 
mînaka berxwedanê bi çalakiyên cuda cuda 
li ser piyanin.
Li bakurê Kurdistanê jin dibin banê Kong-

8’Ê ADARÊ Û 
BANDORA

Zehra Tunç
reya Jinên Azad de bi dirûşma “Jin ji bo aza-
diya xwe û Rêbertiya xwe di berxwedanê 
denin” ji niha de dest bi çalakiyan kirine û 
li qadanin.
Jin bi biryarin ku 8’ê Adara 2016’an bikin 
sedema serhildanê. Jin dê bi rêxistinbûn û 
bilindkirina berxwedanê bersiva herî pêwîst 
bidin deshilatiyê. Li hemberî tacîz û teca-
wizkaran, li hemberi yên ser bedena jinan 
şer pêş dixin, jinan di şewitînin, parçe dikin 
û tazî dikin dê bibin yek reng û deng.
Ji ber ceribandinên rêxistinbûna jinan ji 
dîrokê hene. Bi rêxistinbûn û raperînê ji 
mafê jiyanê heya yê dengdanê hemû mafê 
xwe bidest xistine. Dema ku nemrudan 
zarokên keç ên nû dihatin dinê bi nax dikirin 
û mafê jiyanê ji bo wan nedihêlan, jin wekî 
mirov nedidîtin û mafê bijartin û hilbijartinê 
ne dida wan. Bi van hemû êrîşan çavê jinan 
netirsandin û raperîna wan netefandin.
Di dîrokê de ev hemû bûne sedema 
serhildanên jinan. Jin niha jî bi heman vêza 
ji dîroka xwe ya berxwedanê girtî xwe 
rêxistin dikin û berxwedanê mezin dikin. 
Hêza ku ji Sakîne, Fîdan, Leyla, Sêvê, Fat-
ma û Pakîzeyan girtî sedema bilindkirina 
alaya wan e. Ji bo wê ye jin bi biriyarin ku 
îsal 8’ê Adarê bikin sedema serhildanê.

Gotina welatparêzî îro li cîhane herkes kar 
tîne lê di Rojhilata Navîn de ev têgîn hêna 
zêdetir tê şuxilandin.
Welatparêzî heqe ne vegere an ji neguhe-
re netewperestî û şovenizmê, ne vegere ku 
xwe li ser gelê din mezin dîtinê û nezîvire 
mijara narsizma gelê xwe, rastî jî watedar e.

Ji ber ku: “Li ku derî û kîjan erdnîgarî de 
ser vê cîhanê mirov çavên xwe vekiriye, 
ayîdiyeta xwe jî ew e. Têşe girtina xwe; 
a nîjadî, olî, aborî, civakî û pêş binyadî 
jî berhemên mercên vê jiyanê ne… Tu 
bixwazî an jî naxwazî û tu biçe ku derê jî 
biçe, erdnîgarî di dilê te û bi te re ye. Tenê 
bi te re ji were baş e. Na, te ber xwe ve bi 
tevahî hêza jî dikişîne.”

Ev gotinên jor nîşan didin ka welatparêzî û 
erdnîgariya ku em li ser dijîn, çiqas bi hêz 
û rastî jî çiqas li ser kesayetiya mirovan bi 
bandor e.
Welatê xwe hêz kirin, pê ve were girêdan, 
ji bo wî welatî heta dawî kar kirin, ji bo wî 
-dema bê xwastin- jiyana xwe dayîn, dîsa ji 
bo gelên ku li ser wê axê dijîn, di dilê xwe 
de dana jiyandin; rastî jî pir bi wate ye.

Em bi bîr nekin ku; welatparêzî hê jî bi wate 
ye, dema ku em hemberî welatê ku di bin 
dagirkerî û mêtingerî de jiyan dike, helwes-
ta xwe nişan didin e. Dema ku em destê xwe 
didin ser wîjdanê xwe û êşên ku ew welat 
dijî, di dile xwe de dijî. Lê hêna bi rûmetir 
jî sekn û helwesta ku em dij vê dagirkerî û 
mêtingerî raber bikin e.

Em ji bi bîr nekin ku; him dagirkerî him 
jî mêtingerî xisleta mirovan xirab dike û 
heta mirovan dixîne. Bêrûmet dihêle. Li 
mirovahî dixê. Bê exleq û bê kesayetî dike.
Ger em bixwazin der barê welatparêzî bi 
axivin û bi nirxînin, erka me ya yekêm ew 
e ku em bipirsin ka sekna me ya hemberî 
mêtingerî û dagirkerî çawa ye? Mijara ku 
were bersivandin ev e.

Em dagirkerî û mêtingerî di pêjirînin an na? 
Di dilê me de, di hêstên me de û di mêjiya 
me de cihê dagirkerî heye an na?
Heqe em li hemberî dagirkerî û mêtingerî bê 
dengin, dij ranabin, dij nasekinin wê demê 
çiqasî em bibêjin ku em welatê xwe hêz di-
kin, heta em çiqasî bibêjin ku em bi dil û 
can welatparêzin jî tu wateya ve hêz kirin û 
welatparêzî nîne û rastî jî nabe!
Welatparêzî ew e ku; dema welat di bin 
xeterî de, di bin êrîşan de, di bin dagirkerî 
de, em bê ku gavek paşta biavejin, helwest 
a xwe nîşan bidin û li hemberî vê jî derbi-
kevin e.

Pîvana welatparêzî ev e!
Heqe pîvana welatparêzî ev e, wê demê 
pîvana demê, pîvana evîndariyê, pîvana 
mirovahî, pîvana mirov bûyîne, pîvana 
hevalbendiyê, pîvana exleq, pîvana rûmetê, 
pîvana bi azad jiyanê, pîvana serbilind 
bûyîne û bêguman pîvana sekna serbilindî 
û jiyanê jî ev e.
Ev pîvan jî îro Mehmet Tunç e. Sekna Meh-
met Tunç e. Berxwedaniya Mehmet Tunç e.
Erê, pîvana welatparêzî îro Mehmet Tunç e

Qasim Engîn

PÎVANA WELATPARÊZIYA; 
MEHMET TUNÇ
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مسألة الشخصية في كردستان 
وخصائص المناضل الثوري )50(

لعَل شهَر آذار هو الشهُر الفريد الذي يتميُز 
عن سابقاتِه من األشهر األخرى بالنسبِة للُكرد, 
فهَو يحِمُل بين جوانحِه كثيراً من المناسبات، 
فِمنها ما تكون مؤلمةً حزينةً تَحِمُل في طياتها 
األوجاَع والمآسي, ومنها ما يحِمل بين أفئدتها 
عاٍم  كِل  في  لذا  والفرح،  السعادة  من  قليالً 
من نفس الشهر يقدم قرابين وأضحية ثمينة 
من فلذات أكبادها مقدماً لمن يُلبي نداء شعبِه 
الكرِد  راياِت  من  رايةً  واحتضانه  ووطنِه, 

الخفاقة الرافضة للظلم واالضطهاد.
من  آدي  محمد  سليمان  الذكر  سبيل  وعلى   
مواليد 1967 قرية لوتكة التابعة لمنطقة آليان 

التي تقع شرقي مدينة قامشلو.
ولد وترعرَع في أسرةٍ بسيطٍة، مكونٍة من ستِة 
بين اخوته، سكنت  أفراد, كاَن األصغر سناً 
عائلته فيما بعد حي )جرنك( بمدينة قامشلو 
لقمة  وراء  سعياً  دمشق  الى  سليمان  وانتقل 
منطقة  في  العمل  فُرص  لقلة وجود  العيش, 
الجزيرة الكردية, وفي 21 آذار عام 1986 
ونتيجة مسيرةٍ احتجاجيٍة قام بها باتجاه القصر 
الجمهوري تنديداً لقرار الحكومة التي منعتهم 
من االحتفال بعيد النوروز من قبل السلطات 
البعثية آنذاك, فاستشهد وقتها سليمان برصاص 
استشهاده  وبعد  الجمهوري,  الحرس  قوات 
اعتبر  مرسوماً  الجمهورية  رئيس  أصدر 
بموجبه 12 آذار عطلة رسمية في البالد ليس 
بمناسبة )عيد النوروز(وإنما بحجة عيد االم.

 ومرةً أخرى في مدينة قامشلو يوم الجمعة 
2008/3/21 َشيََّع عشراُت اآلالِف من الكرد 
شهداء ليلة رأس السنة الكردية )نوروز(, التي 

كان جامع قاسمو نقطةَ االنطالق.
الذين دفعوا أرواحهم ثمناً إلبقاء نار نوروز 
مشتعلة, حيث اضرمت الجماهير الكردية النار 
وكالعادة في الدواليب وهم مجتمعين حولها, 
يرقصون ويرددون األغاني الفلكلورية, تعبيراً 
عن فرحهم وسعادتهم بهذه المناسبة القومية,  
رشَّ  أن  إال  األمن  قوات  من  الرد  كان  فما 
القنابل والغازات  الماء, وألقوا عليهم  عليهم 
الرصاص  بإطالق  وقاموا  للدموع،  المسيلة 
الحي على المحتفلين العزل  فأردّْوا عدداً من 
المواطنين قتلى, وكانوا شباباً في ريعان شبابهم 

وهم كل من" محمد يحيى خليل، محمد زكي 
رمضان ،محمد محمود حسين" فالقدر جمعهم 
في الموت  بعد أن جمعهم في االسم ،وكانت 

مقبرةُ الهاللية مثواهم األخير. 
حيث عادت األيادي الملطخة بالدماء الكردية 
كرتها من جديد, فكانت هذه المرة موعدها مع 
مدينة الحسكة أثناء احتفال الجماهير  الكردية 
واشعالهم   2015/3/20 في  النوروز  بليلة 
النيران مع تشابك األيدي في الرقص والدبكات 

على وقع األغاني الكردية.
 وفجأة كسر صوت انفجاٍر ضخم هذه اللوحة 
والهتافات  األغاني  هذه  واخترق  الرائعة, 
انفجار هز الكيان الكردي اكثر من هزه للمنطقة 
وزلزلتها, وخيم الظالم وارتفعت الصرخات 

والويالت وتناثرت االشالء وحل الموت محل 
العيد, والدموع محل الضحك, والبكاء محل 
أيها  المريضة  ولعقولكم  لكم  تباً  الزغاريد, 
األوغاد, كيَف سولت لكم أنفسكم هذا العمل 
شهيداً,  ثالثين  من  أكثر  حصد  الذي  القذر, 
واكثر  من مئة وسبعين جريحاً والزالت جراُح 

بعضهم لم تشفى بعد.
 وتبنت المجموعات االرهابية المتمثلة بداعش 
واخواتها تفجيري الحسكة واستنكرت جميع 
التفجيرات  هذه  الكردية  والجماهير  الفئات 
المدنية,  الحقوق  مؤسسات  جميع  وادانتها 
جديدةً  مأساويةً  صفحةً  آذار  أضاف  وبهذا 

الى صفحاته.

 حسينة العلي

ممما الشك فيه موضوعياً أن االتحاد السوفيتي بصورة عامة 
عدٌو للنظام الرأسمالي اإلمبريالي, وصديٌق لحركات التحرر 
الوطني واالجتماعي. رغم أن الوضع هو هذا من النواحي 
النظرية والعملية والتاريخية. فإن عالقات الصداقة الطبيعية 
بين حركة التحرر الوطني والقومي الكردستانية والمنظومة 
االشتراكية وفي طليعتها االتحاد السوفيتي لم يجر تطويرها 
بعد. وهذه القضية مطروحة بهذا الشكل تقريباً من وجهة 
النظر السوفيتية أيضاً، فالسوفييت لم يخصوا كردستان بعد 

بمكانة خاصة في خطهم االستراتيجي.
لقد تغير الظرف الموضوعي لتركيا بالمقارنة مع ما كان من 
قبل, فقد اتخذت تركيا موقفاً لها في المعسكر المعادي لالتحاد 
السوفيتي, من خالل دخولها حلف الناتو الذي يشكل القوة 
العدوانية الضاربة لإلمبريالية. ولهذا السبب فإن الخالفات 
بعد آخر. وينبغي  بينها وبين االتحاد السوفيتي تزيد يوماً 
لالتحاد السوفيتي اآلن موضوعياً أن يتخذ موقفاً ضد هذا 
الموقف الذي تأخذه البرجوازية التركية وأن ينظر إليها نظرة 
ِعداء. كما ينبغي في الوقت نفسه أن ينظر إلى حركة التحرر 
الوطني الكردستانية بوصفها حركة حليفة بصورة طبيعية. 
وهكذا نستطيع أن نقول أن ظروفاً موضوعية هامة قد نشأت 
األوضاع  تجاوز  إمكانية  توفير  على  تساعد  وهي  اليوم, 
النظرة  إنهاء  من  البد  الماضي.  في  التي ظهرت  السلبية 
السلبية التي سادت الموقف السوفيتي فيما يخص العالقة مع 
النضال التحرري الوطني والقوى الكردستانية، وصوالً إلى 
خلق الظروف الكفيلة بتأمين دعمه لهذا النضال عبر خلق 
الثقة. وبهذا الشكل يمكن تحقيق الصداقة االستراتيجية التي 
استكملت ظروفها الموضوعية بالتطورات الحاصلة على 
المستوى الذاتي، وتطوير هذه الصداقة على هذا األساس 

الموضوعي الراسخ أكثر فأكثر.
هناك مسألة أخرى يجب التطرق إليها بالتحديد هي مسألة 
في  لإلمبريالية  والمعادية  االشتراكية  الحركات  مواقف 
الشرق األوسط والسيما الحركات الديمقراطية - الثورية 
النظر  يجب  بينها.  فيما  تتقاسم كردستان  التي  البلدان  في 
اإلمبريالية  تُناِضُل ضد  قوى  بوصفها  التيارات  هذه  إلى 
الضروري  من  أن  األقل، الشك  على  المحلية  والرجعية 
إقامة عالقات استراتيجية مع بعضها وأخرى تكتيكية مع 
مع  استراتيجية  عالقات  تطوير  يتم  ففيما  اآلخر.  بعضها 
بين  ثباتاً  القوى األكثر جذرية واالشتراكية بصورة أكثر 
مع  تكتيكية  عالقات  بتطوير  االهتمام  يجب  القوى،  هذه 
أيضاً  نترك هذه  أن  نستطيع  أننا ال  القوى األخرى. غير 
خارج ساحتنا االستراتيجية. فمن الضروري إقامة العالقات 
الرفاقية الوطيدة مع حركات التحرر الوطنية واالجتماعية 
في المنطقة, بوصفها حلقةً هامةً في سلسلة تحديد المواقع 
الطبقية على المستويين االستراتيجي والتكتيكي مثلما هي في 
المجال النظري. كما أن من الواجب رؤية القوى االحتياطية 
في هذا الميدان, والعمل على إقامة العالقات بما يتفق مع 
األماكن والظروف الموجبة. وهكذا يجب تحقيق التعاون 
االستراتيجي. إن القدرة على اإلفادة من أية فرٍص مناسبٍة 
استراتيجية بل وحتى تكتيكية في المنطقة ذات أهمية كبرى ال 
يمكن التغاضي عنها. والسبب الذي يجعلنا نُبيُن هذه الحقيقية 
هو تزايد اإلمكانات االستراتيجية زيادةً كبيرةً في كل من 
العراق و إيران وسورية وتركيا وغيرها من بلدان الشرق 
األوسط مع تحطيم طوق العزلة الذي كان مضروباً على 
كردستان بصورة خاصة. البد من مالحظة هذه اإلمكانيات 

والتوجه نحو التعاون االستراتيجي.
استراتيجياً  فهماً  يمتلك  أن  المناضل  على  أن  يعني  هذا 
واسعاً سواًء في الداخل أم في الخارج. إذا كانت الجماعة 
على  االستراتيجي  الفهم  إلى  واصلة  النضالية  الطليعية 
هذا  إيصال  الزمن  مع  تستطيع  فإنها  السياسي,  المستوى 
إلى  يوصلها  مما  كلها,  المنظمة  إلى  االستراتيجي  الخط 
مستوى الفهم االستراتيجي, ويمكنها من جعل جميع مناضليها 
يتمثلون ذلك الخط االستراتيجي. وهذا يشكل في الوقت نفسه 
قضية خٍط سياسي. وبهذا المعنى أيضاً تكون المنظمة قد 
استطاعت أن تَُطِوَر خطها السياسي وأن تدفع كوادرها إلى 
تمثلها. ومع الزمن سيغدو أمر تحويل استراتيجية المنظمة 
إلى استراتيجية للمجتمع كله ممكناً. وبهذا الشكل ستتوفر 
لسائر القوى الوطنية واالجتماعية استراتيجيتها التي تضمن 
أهدافها ومصالحها ذات المدى البعيد، وستتبنى أسلوباً في 
التحرك نحو تحقيق تلك األهداف بشكٍل صحيح. على الجميع 
أن يسيروا ضمن هذا الخط االستراتيجي بدءاً بسائر القوى 
الوطنية واألفراد وانتهاًء بالفئات والعديد من القوى الُمنظَّمة. 
وهكذا يصبح من الممكن السير نحو الهدف َعْبَر الحصول 
على دعم سائر القوى الصديقة القريبة والبعيدة من خالل 
تحريكها مع اإلفادة من جميع القوى األساسية واالحتياطية 

في الداخل وفقاً للخط االستراتيجي المرسوم.
باختصار نقول:" أن تمثل االستراتيجية السياسية من قبل 
الكوادر وعلى مستوى المنظمة ككل والتخطيط لها ومن ثم 
ترجمة الخطط إلى الحياة العملية من خالل تطبيقها، وجعلها 

ملكاً للوعي القومي واالجتماعي أمور ضرورية حتمية.

قرابين الكرد في شهر آذار

في  أمة  أعرق  الكرد  يكون  أن  عجب  ال 
الوجود, بل أم الحضارات فإن كنّا نقول عن 
الوجود  فإن  ِلِقدَِمها  العجوزة  القارة  أوربا 
بعمرها,  العجوز  القارة  تعدى  الكردي 
على  حصلت  التي  التقسيمات  ونتيجة 
الكردي  الشعب  وتشُرد  الكردية,  األراضي 
السياسات  بسبب  العالم  أصقاع  جميع  في 
الكثير  طرف  من  بحقها  مورست  التي 
تواجدٌ  وفيِه  إال  بلدٌ  هناك  فليس  الدول,  من 
قد تركوا عليها بصمتهم, وهناك  أو  كردي 
ها  يسطرُّ التاريخ  مازال  وطنية  شخصياٌت 
ويقف لتخليدها, فإذا عدنا الى الوراء آلالف 
السنين سنجد أنهم ناضلوا ضد العنف وضد 
الصهر  أساليب  كل  وواجهوا  اإلرهاب, 
الكردية  القضية  أثَّرَت  أن  الكردية,  للقومية 
وأَعْدتها الى صياغتها القانونية والدستورية, 
فأنك ستقع في متاهات, وسيغضب منك دوٌل 
وقضيتها  الكردي  الوجود  ترفض  وأنظمةٌ 
العادلة, إن َسَكْت فإن التاريخ سيروي معاناة 
الكرد واضطهادهم من قبل ُمستغليهم, وأبرز 
ما يُوثق حديثنا سلسلة الثورات واالنتفاضات 
وبقيادة  الكردية,  األراضي  على  المتتالية 
شخصيات كردية الزالت تتردد على ألسنة 

كل كردي:
ضد  البدليسي  خان  عفدال  ثورة  1574م 
يميز  وما  األول  مراد  العثماني  السلطان 

الترك من األزل شوفينيته وغطرسته.  
 1607 م انتفاضة مير علي الملقب بـ )جان 

بوالت( في حلب.    
1765 م ثورة عشائر جيهان بك في مالطيا 

التابعة لباكور كردستان.
وخرزان  رشكوتا  عشائر  ثورة  1789م 
التي جرت  بقيادة فرحو آغا وقاسم خرزي 

بين آمد وسيرت باكور كردستان.
1794م ثورة زركا وتيركان في الشمال في 

آمد في كردستان تركيا.
في  بابان  الرحمن  عبد  ثورة  م   1806

السليمانية التابعة لباشور كردستان. 
1811م ثورة أحمد بابان في السليمانية في 

باشور كردستان.
1819م ثورة سيواس التي ناهضت االستبداد 

التركي في كردستان تركيا.
باشا  محمد  مير  ثورة  1834-1837م 

الراوندوزي الملقب بـ )األمير الكبير(.
في  اإليزيديين  للكرد  شنكال  ثورة  1843م 

باشور كردستان.

آمد  في  بدرخان  ثورة  1843-1848م 
وبوتان في باكور كردستان.

في  شير  يزدان  انتفاضة  1853-1864م 
هكاري وهو)ابن أخت بدرخان(.

وبوتان  بادينان  انتفاضة  1877-1878م 
وهكاري في باكور كردستان.

1879م ثورة عثمان بك وحسين بك أحفاد 
بدرخان. 

في  النهري  هللا  عبيد  الشيخ  ثورة  1880م 
عاصمةً  الموصل  من  أراد  الذي  شمدينان 
لكردستان, ولكن بأمر من السلطان العثماني 

نُفي الى الحجاز.
من)  كل  بقيادة  البدرخانيون  ثورة  1889م 
مدحت وأمين عالي بك والد األمير جالدت 
العثمانية  الدولة  ضد  بدرخان(  وكاميران 
لم  أتاتورك(الذي  )كمال  بـ  آنذاك  المتمثلة 

يوفي بعهوده مع الكرد والبدرخانيين.
بدليس  في  جتو  بشاري  انتفاضة  1906م 

بباكور كردستان.
إبراهيم  بزعامة  الميليين  ثورة  1906م 
الكردية القاطنة في باكور وباشور كردستان.

سليم  الشيخ  بقيادة  بدليس  انتفاضة  1913م 
سيرت  والية  في  النقشبندي  الدين  وشهاب 

بباكور كردستان.
1914م انتفاضة الشيخ عبد السالم البرزاني 

في كردستان العراق. 
محمود  الشيخ  انتفاضة  1918-1919م 

البرزنجي االولى. 
التحضير  تم  التي  الكرد  انتفاضة  1919م 
كردستان,  وباكوري  آفا  روج  قبل  من  لها 
كوردستان  انبعاث  جمعية  أعضاء  وبعض 
من أمثال ممثلي عائلة بدرخان )كاميران بك 
وجالدت بدرخان(, باإلضافة الى جميل باشا 
زادة وأكرم بك من مدينة آمد وعلي غالب 
العديد  وممثلو  )العزيز(  خربوت  والي  بك 
من العشائر الكردية وكذلك الرائد االنكليزي 

"نوئل"
الكردي  العقيد  بقيادة  1920-1921م ثورة 

بك جبرانلي الضابط في فرسان الحميدية.
الفرنسيين  ضد  بياندور  معركة  1923م 
الفرنسي  المالزم  قُتل  وفيها  الكرد  بقيادة 

"روغان".
ديار  في  بيران  سعيد  الشيخ  ثورة  1925م 

بكر "آمد" في باكور كردستان.
"آرارات"  آغريداغ  ثورة  1927-1930م 

التي قادها الجنرال احسان نوري باشا. 

1932-1938م انتفاضة ديرسم بقيادة سيد 
رضا في باكوري كردستان.

المال  بقيادة  برزان  ثورة  1943-1945م 
مصطفى البرزاني في باشور كردستان. 

القاضي محمد في مهاباد  انتفاضة  1946م 
ضد النظام الماللي في روج هالت كردستان, 

وعلى إثرها تشكلت جمهورية مهاباد.
عبد  الدكتور  بقيادة  المسلح  الكفاح  1979م 
في  الماللي  النظام  ضد  قاسملو  الرحمن 

إيران. 
العمال  لحزب  المسلح  الكفاح  1984م 
الكردستاني "PKK  "بقيادة عبدهللا أوجالن 

في باكور كردستان. 
في  آذار   21 في  للكرد  مظاهرة  1986م 
الشهيد  اغتيال  فيها  تم  إثرها  وعلى  دمشق 
الكردي  الغضب  آدي والمتصاص  سليمان 
تم تحديد 21 آذار عطلة رسمية تحت مسمى 

عيد األم.
إثر  الكردي  الشعب  انتفاضة  2004م 
بمدينة   البلدي  الملعب  في  جرت  مناوشات 
كبرى  انتفاضة  عمت  خالل  ومن  قامشلو 

أرجاء روج آفايي كردستان. 
وهكذا من خالل هذا التسطير لثورات الكرد 

نرى إنها لم تدم طويالً, وهي بالرغم من 

كثرتها إال أنها أُخمدت ألسباٍب كثيرة, ولكن 
هذا لم يقف أمام عزيمة الكرد في مطالبة 

فوق  الديمقراطية  وممارسة  كافة,  حقوقه 
ثورة روج  ما نالحظه خالل  أرضه, وهذا 
في  االولى 2012  شرارتها  بدأت  التي  آفا 
وبمساعدة  النصرة  جبهة  كانيه, ضد  سري 
الدولة التركية ولكن تم دحرهم بفضل قوات

على  هجمات  تمت  وبعدها   ,ypg-YPJ
تكفيرية  جماعات   قبل  من  كوباني  مدينة 
بمساعدة  أخرى  ومرة  داعش  عليها  أطلق 
من الطرف التركي, اختلفت األسماء والعدو 

واحد. 
 وامتدت هذه الهجمات الداعشية لكافة مناطق 
روج آفا, ولكن تم تحرير هذه المناطق كلها 
ومازالت حملة التحرير مستمرة حتى الوقت 
ما  التحالف, وهذا  قوات  وبدعم من  الحالي 
دفع بحكومة أردوغان بالتخبط هنا وهناك, 
ومحاولة قتال الكرد بجميع الوسائل المكنة, 
سواًء بدعم هجمات المرتزقة أو توجيه حملة 
هه ضد قوات الحماية الشعب  إعالمية مشّوِ
والمرأة أو من خالل الصف الذي يتم اآلن 
باألسلحة  والتنمية  العدالة  حزب  قبل  من 
الثقيلة وال زالت المقاومة مستمرة, ولكن ال 

يضيع حٌق ورائه ُمطالب.   

التاريخ في تسطير الثورات الكردية

رّحبت تركيا بوقف إطالق النار في سوريا، الذي يفترض 
سريان مفعوله اليوم السبت. لكنه ترحيب مقرون بالخشية 
السنوات  في  سابقة  قرارات  شاكلة  على  يكون  أن  من 
نعمان  الحكومة  باسم  المتحدث  تعبير  حد  على  األخيرة 

قورتولمش.
ما  لها  يتبق  لم  بعدما  الترحيب،  سوى  أنقرة  تستطيع  ال 
إنه  القول  لتركيا  يتيح  النار  وقف  المبدأ  في  به.  ترّحب 
أن  استطاعت  إعزاز  لضواحي  المدفعي  قصفها  بفضل 
تحول دون تقدم »قوات حماية الشعب« الكردية السورية 
إليها. لكن هذا »اإلنجاز« التركي ال معنى له، ومن دون 
أي مضمون عملي. إذ إن طريق اإلمداد من إعزاز إلى 
اتجاه  قد قطعت، وال يوجد منفذ إلعزاز سوى في  حلب 

الحدود التركية القريبة.
وقف النار ال يحقق لتركيا أي مكسب، بل إنه يحمل لها 
على  تداعياته  تكون  أن  يمكن  لما  إضافية  قلق  عوامل 
شعاراتها، التي رفع الثنائي رجب طيب أردوغان ـ أحمد 

داود اوغلو نبرتهما بشأنها في األيام األخيرة.
العسكرية  العمليات  أن  بوضوح  النار  وقف  حدّد  ـ   1
النصرة«  »جبهة  و  »داعش«  تنظيم  ضد  ستتواصل 
وتنظيمات إرهابية أخرى، يعمل مجلس األمن الدولي على 
تحديدها. هذا االستثناء ال يصّب في مصلحة تركيا، فهي 
الذين يقفون وراء »داعش« و »النصرة« منذ وقت  من 
طويل. ولكن بما أنها قد أعلنت الحرب ضد »داعش« منذ 
الحرب ضد األكراد، فهي ال  لتبرر  العام 2015،  تموز 

تستطيع أن تنتقد استثناء »داعش«.
لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدّث، األربعاء 
« عن »جبهة النصرة« مدافعاً  الماضي، في »لحظة تخّلٍ
لقاء  في  أردوغان،  وقال  عنها.  جداً  واضحة  بطريقة 
قوات  إن  »يقولون  المخاتير،  من  مجموعة  مع  روتيني 
إنها  يدعمونها.  هم  ولذا  داعش  تحارب  الكردية  الحماية 
داعش.  تحارب  أيضاً  النصرة  أن  ذلك  الكبرى.  الكذبة 
أن  يجب  حينها  سيئة؟  إنها  النصرة  عن  تقولون  فلماذا 
فيما  سيئة  النصرة  إن  تقولون  جيدة.  إنها  عنها  تقولوا 
منطق  إنه  مختلفة.  المسألة  جيدة.  الكردية  الحماية  قوات 
مفارقة  كانت  وكم  سيئين«.  وإرهابيين  جيدين  إرهابيين 
أن تحذف الصحف الموالية ألردوغان، مثل »يني شفق« 
و »صباح« و»أقشام« عبارة أردوغان عن دعم »جبهة 
النصرة«، وهي التي اعتادت على نشر تصريحاته حرفاً 

حرفاً.
ترفض  أن  من  أكبر  تركي  غضب  من  ليس  ـ   2
االتحاد  »حزب  العتبار  أنقرة  دعوات  المتحدة  الواليات 
كل  إرهابياً.  تنظيماً  سوريا  في  الكردي  الديموقراطي« 

إلى  تهدف  كانت  األخيرة  األسابيع  في  التركية  الحركة 
تصنيف أكراد سوريا على أنهم إرهابيون. لكن االشتباك 
اليومي بين واشنطن وأنقرة كان يؤكد، في كل  السياسي 

مرة، على رفض األولى منطق الثانية.
القلق التركي هو أن الحرب التي ستستمر ضد »داعش« و 
»النصرة« وغيرهما ستشارك فيها »قوات حماية الشعب« 
الكردية، لكونها على خطوط التماس مع غالبية المناطق 
التي يسيطر »داعش« عليها. لكن أبعد من هذا، فإن هذه 
المشاركة، المدعومة من أميركا وروسيا، ستجعل »قوات 
التحالفات  بعيون  ورصيدها  قبل،  من  أقوى  الحماية« 
المشاركة  هذه  سترسخ  بل  أكبر.  سيكون  »داعش«  ضد 
شرعيتها بوصفها تنظيماً حراً يحارب اإلرهاب، ما يسقط 
نهائياً المنطق التركي تجاهها. وهو ما دفع أردوغان ليهدّد 
بأن »ساعة الحقيقة حانت لنتكلّم بوضوح مع الحلفاء، بأننا 

وصلنا إلى مفترق طرق في هذه النقطة«.
الداخل  إلى  يذهب  التركي  القلق  فإن  ذلك،  من  أكثر  ـ   3
العمال  »حزب  من  األميركي  الموقف  ومن  التركي، 
الكردستاني«. إذ إن أردوغان اتهم واشنطن بأن الذي »لم 
تستطع فعله مع حزب العمال الكردستاني تفعله اآلن مع 
بأن  علني  شبه  اتهام  في  الديموقراطي«،  االتحاد  حزب 

الموقف الضمني ألميركا هو دعم »الكردستاني«.
التباين  فإن  النار،  وقف  سياق  خارج  واستطراداً،  ـ   4
أيضاً  المرحلة  هذه  في  تجّسد  وواشنطن  أردوغان  بين 
على  األميركي  الشيوخ  بمجلس  العدل  لجنة  موافقة  في 
مشروع قرار يعتبر جماعة »اإلخوان المسلمين« تنظيماً 
إرهابياً. وفي ذلك رسالة قوية إلى أردوغان الراعي األول 

لـ »اإلخوان المسلمين« في المنطقة.
قوات  يضع  القرار  فإن  النار،  وقف  إلى  العودة  في  ـ   5
الجيش السوري وحلفائه في واجهة الحرب ضد »داعش«، 
وبذلك يضعه ضمناً في خندق واحد مع الواليات المتحدة. 
بالدعوة  المستمر  التركي  الموقف  أيضاً  يُسقط  وهذا 
لرحيل الرئيس السوري بشار األسد. وهو ما يثير غضب 
أردوغان، الذي تساءل: »كيف يمكن أن يكون قاتل نصف 
مليون شخص في جبهة واحدة لمقاتلة اإلرهاب؟ إن هذا 

أمر مقلق«.
على  الحرب  واقتصار  سوريا،  في  النار  وقف  إن  ـ   6
لتركيا باستمرار  النصرة« ال يسمح  »داعش« و »جبهة 
ما  وهو  الكردية.  الحماية«  »قوات  على  القذائف  إطالق 
يغيظ أنقرة وجعلها، على لسان أردوغان، تطالب باستثناء 
النار، ووضعه  الديموقراطي« من وقف  »حزب االتحاد 

في الكفة نفسها لـ»داعش« و »النصرة«.
انزعاجها  يلغي  ال  النار  بوقف  اللفظي  تركيا  ترحيب 

وأميركا.  جانب روسيا  من  إعالنه  من شروط وظروف 
رئيس  فخرج  الجديدة،  المعادلة  تحمل  أنقرة  تستطع  لم 
الحكومة أحمد داود اوغلو معلناً، يوم األربعاء، أن »وقف 
النار ال يلزم تركيا في حال رأت أنه يهدّد أمنها القومي«، 

بل يقول في اليوم التالي إن وقف النار ممتلئ باألفخاخ!
المعارضة التركية استغربت موقف داود أوغلو، وطالبته 
بالمساهمة في ترسيخ وقف النار بدالً من التحريض. وقال 
أنقرة  تأييد  إن  الجمهوري«  الشعب  »حزب  نواب  أحد 
النصرة«،  »جبهة  ضرب  ورفضها  »داعش«،  لضرب 
ستترتب عليه نتائج خطيرة على تركيا. داود اوغلو، الذي 
فترة  قبل  الذي صّرح  نفسه  يريد حماية »النصرة«، هو 
لقناة »الجزيرة« أنه إذا كان األسد ال يسيطر على كامل 
أخرى  ودول  تركيا  دعم  بفضل  إنما  السورية  األراضي 
لتنظيم  التركي  الدعم  على  آخر  دليل  في  للمعارضة، 
في   90 على  يسيطران  اللذين  »النصرة«،  و  »داعش« 

المئة من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.
النار  وقف  أجل  من  األخيرة  االتصاالت  أظهرت  ـ   7
استمرار  ومع  السياسي.  المسرح  عن  تركيا  عزلة 
الخالف التركي ـ األميركي، كان أردوغان خارج دائرة 
االتصاالت التي قام بها الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
السوري  بالرئيس  بوتين  اتصل  فقد  النار.  من أجل وقف 
وأمير قطر وملك البحرين، وأخيراً بالملك السعودي الذي 
رّحب بوقف النار وأبدى استعداده للتعاون معه في المسألة 
السورية، ما دفع البعض في تركيا إلى اعتبار أن التواصل 
بين بوتين والملك سلمان، واستعداد األخير للتعاون، هو 
التفسير  دقة هذا  أردوغان. وبمعزل عن  طعنة في ظهر 
فإن استثناء أردوغان من اتصاالت بوتين، كما من دور 
المأساوي  الوضع  يظهر  النار،  وقف  مساعي  في  تركي 
للديبلوماسية التركية، وللدور التركي المترنح في سوريا 
والمنطقة، بفضل التقديرات الخاطئة والحسابات الوهمية 
للقيادة التركية، في واحدة من أكبر وأهم وأخطر التحديات 

التي واجهت تركيا عبر تاريخها الحديث.
&&&

لم تقتصر الخسارات التركية على أخطاء التقدير وأوهام 
اكبر  من  واحدة  الماضي  األسبوع  شهد  بل  الحسابات، 

الفضائح التي ينطبق عليها وصف التزوير والتضليل.
أربع وعشرين ساعة على  أقل من  بعد  أنه  المعلوم  فمن 
في  عسكريين  تقل  باصات  استهدف  الذي  أنقرة،  تفجير 
العاصمة  في  السياسي  ـ  األمني  الرسمي  المجمع  قلب 
رئيس  وافقه  ثم  ومن  الحكومة،  رئيس  خرج  التركية، 
الجمهورية، بالقول إن منفذ العملية شخص سوري اسمه 
صالح نجار من الالجئين الذي جاؤوا إلى تركيا في العام 

الديموقراطي«  االتحاد  »حزب  الى  وينتمي   ،2014
الكردي السوري. واستدلت السلطات على ذلك من خالل 

إصبع، هو ما تبقى من جسد منفذ العملية.
وإبالغهم  الكبرى  الدول  سفراء  استدعاء  ذلك  واستتبع 
طلب  أن  اوغلو  داود  لبث  وما  التفصيلية،  بالمعلومات 
الديموقراطي«  االتحاد  »حزب  اعتبار  الدول  هذه  من 
الحديث  تصاعد  ذلك  وأعقب  ومحاربته.  إرهابياً  تنظيماً 
عقاباً  سوريا،  أكراد  بري ضد  تركي  تدخل  احتمال  عن 
لهم على تفجير أنقرة. وحينها ردت الخارجية األميركية 

بالقول إنه ليس لديها ما يجزم بصحة االدعاء التركي.
تبنت منظمة  أنقرة.  المفاجأة جاءت من حيث ال تحتسب 
»صقور حرية كردستان« العملية، وأعلنت أن اسم منفذ 
إلى  وينتمي  فان،  مدينة  من  سومر  الباقي  عبد  العملية 
ابنه.  المنفذ  أن  ليعلن  والده  المنظمة. وأعقب ذلك مجيء 
وبعد مقارنة فحوص الحمض النووي تأكدت صحة ذلك.

بطبيعة الحال أسقط بيد الحكومة من جراء هذه الحقيقة، 
ولم يجد المتحدث باسم الحكومة نعمان قورتولمش سوى 
القول إن هذا ال يغيّر من حقيقة أن الشخص قد يكون يحمل 
اسماً آخر. ومن حينها، وهذا حصل يوم االثنين الماضي، 

لم تعد الحكومة تشير إلى هذا الموضوع.
كاذبة  معلومات  تقديم  يستهدف  الذي  التضليل  هذا  يذّكر 
بما كان تسرب من  أو عسكرية،  أهداف سياسية  لتحقيق 
االستخبارات  اقتراح  من  سنتين  قبل  صوتية  تسجيالت 
التركية بإطالق بضع قذائف من األراضي السورية تجاه 
تركيا، ومن بعدها يؤخذ ذلك ذريعة لتدخل عسكري بري 

تركي ضد الجيش السوري.

وقف النار في سوريا يكشف تركيا: العزلة 
الكاملة!  محمد نور الدين

الواليات  بين  هي  سوريا  على  الدولية  الحرب  أن  رغم 
المتحدة وروسيا االتحادية، إال أن الذي يجمعهما هو أكثر 

مما يفرقهما في هذه الحرب.
األميركيون والروس في سوريا منذ انطالق الحرب على 
يساعدون  األميركيون  الحالي.  العقد  مطلع  في  النظام 

المعارضة »المعتدلة«، والروس يدعمون النظام.
الضغوط  مع  التجاوب  عن  أوباما  باراك  الرئيس  امتنع 
السوري  النظام  لضرب  والتركية  والخليجية  األوروبية 
على  سوريا  شمال  في  عازلة  منطقة  وإيجاد  وإضعافه، 
السالح  باستعمال  اتهامه  بعد  خاصة  تركيا،  مع  الحدود 
الكيميائي. اتفقت واشنطن مع موسكو على تجريد سوريا 

من كل سالحها البيولوجي والكيميائي.
عاد األميركيون الى العراق بعد اجتياح »داعش« شماله 
ووصوله الى مشارف بغداد وإقليم كردستان في حزيران 
2014. تدفقت المساعدات األميركية مع الوقت، سالحاً 
وذخيرة وتقنيات، الى الحكومة المركزية وحكومة األكراد 
من  التنظيم  لمحاربة  تحالفاً  واشنطن  وأنشأت  المحلية، 
دول أوروبية وعربية. شدد الرئيس األميركي منذ البداية 
ثالثاً  سنوات  ستستمر  »داعش«  ضد  العمليات  أن  على 
وأكثر، الن الجيش العراقي غير مؤهل الستعادة ما خسره 
الرئيس  جوية.  أميركية  بمساعدة  اإلسالمية  الدولة  لدى 
أوباما مصر على أن ال يستعمل المارينز ومشاة الجيش 
األميركي في الحرب على »داعش« من دون استراتيجية 

خروج ناجحة ومؤكدة.

طائراتها  استعمال  عن  توقفت  الحليفة  العربية  الدول 
مباشرة بعد سقوط طائرة أردنية )أشيع وقتذاك أن سقوطها 
كان من نيران صديقة( وحرق »داعش« قائدها في شباط 
استعمال طيرانهما  بدأتا الحقاً  وبريطانيا  فرنسا   .2015

ألهداف محددة وغير مستمرة.
أما الدخول الروسي المباشر في الحرب السورية، فكان 
في آخر أيلول الماضي، بعدما كانت موسكو تزود النظام 
سنوات  ألربع  متطور  غير  وسالحاً  الذخيرة  السوري 
ونيف. يتزامن استقدام روسيا طيرانها الحربي الى سوريا 
الجيش  قيام  مع  المتطور،  السالح  النظام  جيش  وتزويد 
السوري وحلفائه ايران و »حزب هللا« وميليشيات شيعية 
إنهاكها  بعد  المعارضة واحتاللها  بمهاجمة مواقع  اخرى 

بالقصف الروسي المكثف.
الجوية األميركية على »داعش« و »النصرة«  الغارات 
في سوريا والعراق ال تتجاوز نصف عدد الغارات الجوية 
واشنطن  استطاعت  بينما  لكن،  سوريا.  في  الروسية 
بالقصف الجوي مساعدة العراق على استعادة بعض مدنه 
استرجع  وغيرهما،  وتكريت  كالرمادي  »داعش«،  من 
الروسي،  الطيران  بمساعدة  وحلفاؤه،  السوري  الجيش 
واإلسالمية  المعتدلة  المعارضة  من  شاسعة  مساحات 
المفيدة«  »سورية  أراضي  معظم  وأصبحت  المتطرفة، 

ومدنها في قبضة النظام.
الحرب  روسيا  بدخول  تفاجأت  التي  واشنطن  أن  يبدو 
تقوم  ما  تعتبر  ال  منظمة،  عسكرية  واستراتيجيا  بحزم 

مواجهة  تريد  ال  أنها  خاصة  بامتياز،  سلبيا  موسكو  به 
عسكرية معها. يبدو كذلك ان الخالف الرئيسي بين البلدين 
بشار األسد وعائلته في حكم  الرئيس  باستمرار  ينحصر 
بعد  األسد  دور  إنهاء  على  واشنطن  تشدد  فبينما  سوريا. 
الفترة االنتقالية، تصر موسكو على حقه في االحتكام الى 

الشعب السوري في هذه المسألة.
قصف  على  يركز  طيرانها  بأن  موسكو  واشنطن  تتهم 
المعارضة المعتدلة وأن األبرياء يُقتلون من جراء القصف 
اآلالف  مئات  بنزوح  التسبب  الى  باإلضافة  العشوائي، 
الطيران  يقصفها  التي  والقرى  المدن  من  السوريين  من 

الروسي وتدخلها القوات السورية وحلفاؤها.
لكن نقاطاً عدة في الحرب السورية تتفق عليها العاصمتان:

● أوالها، روسيا والواليات المتحدة تدعمان أكراد سوريا 
أصبحت  وقد  »النصرة«،  و  »داعش«  على  حربهم  في 

معظم حدود سوريا مع تركيا في قبضة األكراد.
األسد  نظام  ال  أن  وموسكو  واشنطن  تعتبر  ثانيتها،   ●
مجتمعة،  أو  منفردة  المعارضة  نظم  من  أياً  وال  منفرداً، 
في  سنوات  من خمس  أكثر  بعد  سوريا  تحكم  أن  يمكنها 
للحرب  عسكريا  حل  ال  وان  ومدمرة،  دموية  حرب 
السورية، بل المفاوضات هي الطريق الوحيدة إلى السالم.

● ثالثتها، ان التخلص من اإلرهابيين من دون تمييز هو 
هدف العاصمتين.

الجيش  يبقى  ان  على  تتفقان  الدولتين  ان  رابعتها،   ●
السوري العمود الفقري لألمن والسالم في النظام السوري 

الجديد الذي قد يولد من المفاوضات التي يصر الطرفان 
على إجرائها.

بكالم آخر، فإن نقاط الوفاق بين موسكو وواشنطن تفوق 
نقاط الخالف، ولذلك استطاعتا، بعد جهد طويل، االتفاق 
النار وفرضها على  أو برنامج لوقف إطالق  على خطة 
كل األطراف. هذه الخطة قد ال تكون مكتملة، لكن مصالح 
يحل  الذي  والمالي  العسكري  اإلنهاك  وربما  الدولتين، 
باألطراف السوريين واإلقليميين خاصة، قد تُساعد على 
الوصول الى االتفاق على نظام جديد ينهي الحرب، من 
السوريين،  بين  الكامل  بالوفاق  بالضرورة  يأتي  أن  دون 

كما حصل في لبنان بعد عام 1990.

واشنطن ـ موسكو: حيث تلتقيان في سوريا
عبد هللا بوحبيب
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المسافات وتتوحد األزمنة في فضاٍء واسعٍ, وتجد  تقترب   "
تعدد  ومع  حدود,  به  تحيط  ال  مشهد  في  رحباً  مكاناً  الثقافة 
الثقافات يكون هناك إبحاٌر لالطالع على العديد من الثقافات 

لنستل بعد ذلك من االبداع المتاح ".
في  المهمة  المفاهيم  أكثر  من  الثقافية  التعددية  مفهوم  أصبح 
جماعات  يضم  بات  الذي  المجتمع  هذا  الحديث,  المجتمع 
عديدة  تساؤالت  يطرح  الذي  األمر  ثقافياً,  ومختلفة  متنوعة 
حول الوحدة الثقافية في إطار التنوع واالنسجام في سياق " 

احترام االختالف الثقافي ".

فما العالقة بين المواطنة والتعددية الثقافية؟

وثقافياً  قانونياً  إطاراً  لنا  يقدم  المواطنة  مفهوم  ألن  نظراً 
ثقافياً,  متنوعين  مواطنين  بين  اإليجابي  للتعايش  واجتماعياً 
المواطنة  ببين  العالقة  لدراسة  ضرورةً  يطرح  ذلك  فإن 

والتعددية الثقافية.
من  الديمقراطي  المجتمع  بناء  في  الثقافي  للتنوع  ترسيخاً 
من  الواحدة  األرض  في  المشترك  لالنتماء  ودعماً  ناحية, 

ناحية أخرى.
فكرة  وأصبحت  أمريكا  في  الثقافية  التعددية  فكرة  نمت  لقد 
سياسية ناشطة ضد التمييز العنصري في الستينات من القرن 
الماضي, حيث ازدادت المطالبات بحق االختالف عن اآلخر, 
وحق المساواة في الحقوق المدنية بين جميع الفئات المهمشة 

ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً.
الثقافات  اختالف  هي  البشرية  في  ميزة  أهم  أن  يعلم  وكلنا 
بسبب  األخرى  عن  تختلف  ثقافة  فكل  وتنوعها,  البشرية 
فريدةً  منها  تجعل  التي  وميزاتها  الخاص  التاريخي  مسارها 

من نوعها.
والحديث عن التعددية الثقافية تدل على ترابط ٍعميٍق للقضايا 

المتعلقة بالتنوع الثقافي في المجتمع.
التعددية الثقافية من نظرة علم االجتماع

في علم االجتماع التعددية الثقافية هي رغبة بعض الجماعات 
أفرادها, العتقادهم  بين  فيما  الشبه  أوجه  المحافظة على  في 
إن الصفات والقيم والمعتقدات المشتركة تشكُل مصدر شعور 

األفراد بالفخر والثقة بالنفس.
الكوني  الخطاب  إن  )كيمليكا(  الكندي  البروفيسور  ويرى 
مؤيدي  بعض  يرى  بينما  الثقافية,  التعددية  على  قائم  الجديد 
التعددية الثقافية بأنها تسهم في تقوية أواصر المجتمع وتنشر 
روح التسامح، فالتنوع الثقافي الخالق يُْغني الحياة اإلنسانية 
ويمد المجتمعات بالحيوية على قبول شرعية التعددية الثقافية 

داخل المجتمع.
قد  المجتمع  في  الجماعات  تعدد  إن  البعض  يرى  حين  في 
يفرض مطالب متناقضة على الحياة السياسية, خصوصاً في 
المجتمعات  لهذه  يمكن  فكيف  الثقافات,  المتعددة  المجتمعات 

أن تعمل؟
أي  أن  آخرون،  اجتماع  علماء  التساؤل  هذا  على  ويجيب 
مجتمع لكي يعمل بكفاءة البد أن يكون مستنداً إلى قاعدة من 

القيم المشتركة التي تتقيد بها كل الجماعات المؤسسة له.
التعددية الثقافية في األمة الديمقراطية:

ال توجد مواطنةٌ حقيقيةٌ من دون تعدديٍة حقيقية, كما إن سر 
ازدهار الديمقراطية يكمن في سر ازدهار المواطنة, ويتجلى 
البعد السياسي للمواطنة في مدى احساس الفرد كجسم سياسي 
يتمثل في المؤسسات واألحزاب والنقابات والجمعيات ومدى 

سعي الفرد للتأثير فيها.
مرتفعة  الفرد  حقيقة  قيمة  تكون  الديمقراطي  المجتمع  وفي 
هو  ما  بقيام  إال  الديمقراطية  األمة  تتشكل  ال  إذ  بالمثل, 
وبقدر  هويته,  عن  الحر  بالتعبير  وفردي,  واقليمي  مناطقي 
ما تكون األمم المتمتعة بالهويات الثقافية المختلفة, والتعددية 
يتم  والسلم، وسوف  الغنى  إلى  قابلية  أكثر  فهي  الديمقراطية 
وتقدم  هذا  أكبر،  بسهولة  القضايا  من  األكبر  القسم  تجاوز 
العصرانية الديمقراطية على صعيد النظرية والممارسة حالً 
راسخاً ودائماً لقضايا المجتمع الذي تعاش فيه العناصر الثقافية 
المتعددة، فيقدر ما تحول وقائعها إلى حقيقة قائمة بحرياتها في 

التعبير عن الذات, فستدنو كفرٍد أو كمجتمع من فرصة الحياة 
الحرة المتساوية المفعمة بالسالم  أكثر وأكثر, وتعيشون حياة 
تسودها التعاضد والتعاون فيما بين المواطنين والمجموعات 
والمساواة,  والحرية  والسياسية  الثقافية  التعددية  خلفية  على 

ويستحيل تحقيق أي تقدم إال من خالل هكذا نموذج.
كيف يمكن الوصول إلى التعددية الثقافية في روج آفا ضمن 

اإلدارة الذاتية؟
حول هذا الموضوع تناولت صحيفة االتحاد الديمقراطي آراء 

بعض من المواطنين ومنهم:

عدنان إبراهيم نائب رئيس هيئة الثقافة في مقاطعة الجزيرة:
الحفاظ  قدرتهم  لعدم  الزوال  إلى  ذهبوا  الشعوب  من  الكثير 
على لغتهم وهويتهم الثقافية, وكل هذا بسبب النظام الرأسمالي 
على  ويتطفل  المجتمعات,  تفكيك  على  يتغذى  الذي  العالمي 
ثقافاتهم وتاريخهم الستمرارية وجوده وبقائه عن طريق إقامة 
الدول القوموية العنصرية, ففي أّيِ دولٍة كانت وتكون, نرى 
قومية  ضمن  تنحصر  كلها  الرموز.......  التاريخ  اللغة  بأن 

األُسر الحاكمة لتلك الدولة.
قائمة وعالقة ال حل  تظل  االجتماعية  المشاكل  النتيجة  وفي 
لها, عكسها تماماً يزداد آلة القمع واالستبداد ويتطور األلوهية 

السلطوية.
األصلية  المجتمعات  على  الهائل  الضغط  هذا  خالل  ومن 
العريقة تاريخياً, وهنا أخص بالذكر الشعوب الشرق أوسطية, 
هي  التي  الثورية  الشعوب،  هذه  لدى  الثورية  مفهوم  تطور 
امتداد للمقاومة التاريخية منذ نشوء أول دولة في العالم، وهنا 
براثن  بين  من  الشعوب  هذه  تتحرر  لم  لماذا  السؤال  يكمن 
هذه  لتاريخ  قراءتنا  خالل  من  السنين؟  آالف  طيلة  العبودية 
آلية  على  واستندت  اعتمدت  أغلبيتها  بأن  نرى  المقاومات 
الدولتية، لذا لم تكلل لها النجاح، كلها كانت عبارةً عن إقامِة 
دولٍة بدل دولة أخرى، هذا الخطأ الفادح جعلت من الرأسمالية 

نظاماً إالهياً ال سبيل للخالص منه.
أما في اإلدارة الذاتية الديمقراطية في روج آفا, وبمفهوٍم ووعي 
آراء  طريق  وعن  القوموية  العنصرية  عن  بعيداً  جديدين, 
وتحليالت القائد آبو, باالستناد إلى مرحلة ما قبل التاريخ أي 
قبل نشوء الدولة، الحياة االجتماعية كانت متكاملة مبنية على 
أساس التعايش المشترك, والثقافات الموجودة كانت الرابطة 
القوية في تسيير أمورهم الحياتية فهذه الثقافات ليست بجديدة، 
لقد عرفت منطقتنا بالعديد منها التي تعايشت مع بعضها عبر 
مراحل طويلة من التاريخ, وقد آن األوان من جديد للنهوض 
بهذه الثقافات على مفهوم األمة الديمقراطية بالتعدد الثقافي في 
فكر القائد آبو، الذي يعتبر مشروع حياة لكل الثقافات بدون 
إقصاٍء أو تهميش، ولعل اإلدارة الذاتية هي المشروع الحقيقي  
لغته،  ثقافته،  بكل خصوصياته،  الفكر,  هذا  وتنفيذ  تبني  في 
عاداته وتقاليده, لحياة مجتمعية جديدة ومستقبٍل مشرٍق للجميع 

انطالقاً من المبدأ اإلنساني في أخوة الشعوب. 
التعددية الثقافية نظرية وسياسة في التعامل مع التنوع الثقافي

مجدل عبدهللا
لقد طرح القائد آبو مفهوم األمة الديمقراطية كجوهٍر وخميرةٍ 
لمشروع اإلدارة الذاتية الديمقراطية، هذا المفهوم هو البديل 
الذي يستند إلى قومية واحدة أو  القومية  عن مصطلح األمة 
لغة واحدة أو ثقافة واحدة أو مذهب واحد أو ديانة واحدة أو 
أو  أو فكرة واحدة  أو جنس واحد  أو لون واحد  عرق واحد 
الديمقراطية  األمة  مفهوم  ألن  واحدة.....الخ.  مركزية  إدارة 
لثقافات  بمعنى يمكن  التنوع" كمبدأ  الوحدة في  إلى "  يستند 
وأديان ولغات وقوميات وأعراق ومذاهب مختلفة ومتنوعة 
أحد  فيها  ينفي  ال  اتحاد  إطار  ضمن  بينها  فيما  تتعايش  أن 
وجود اآلخر، بل الكل يقبلون بوجود بعضهم بعضاً بفروقاتهم 
هي  الوحدة  هذه  الوحدة،  إطار  ضمن  وألوانهم  واختالفاتهم 

األمة الديمقراطية.
هناك أمثلة كثيرة حول تجسيد األمة الديمقراطية، مثالً األمة 
السويسرية تحوي في داخلها األلمان والفرنسيين واإليطاليين 
ثقافتها  بلغاتها, وتمارس  تتكلم  القوميات  والرومان، كل هذه 
 ( ديموغرافي  حضور  ولها  رسمية  المذكورة  اللغات  وكل 
مؤسسات  إطار  في  رسمي  وبشكل  السكان(,  توزع  حسب 

ديمقراطية ال تلعب فيها الدولة سوى دوراً تنسيقياً. 
و بما أن األمة الديمقراطية تضمن تمثيل هوية جميع األطياف 
والروح  الذهنية  تمثل  بذلك  فهي  والقوميات،  والثقافات 
المعنوية للنظام الديمقراطي. في ظل مثل هذا النظام المستند 
إلى مثل هذا الروح) األمة الديمقراطية( تستطيع كل الشرائح 
والمكونات والهويات والثقافات أن تمارس السياسة, و تحل 
جميع قضاياها عبر آلية اإلدارة الذاتية الديمقراطية كبديل عن 

آلية اإلدارة األحادية المطلقة للدولة القومية الواحدة.
ومن هنا نفهم بأن التعددية الثقافية هي نظرية، وتُعرف هذه 
قبيل  من  عموماً  وهي  الثقافية(.  )التعددية  بتسمية  النظرية 
أهمية  على  بتركيزها  تتميز  التي  الحداثة,  بعد  ما  نظريات 
يميز  ما  هو  ذلك  أن  منظور  من  الجماعية،  بالذات  الوعي 
عالم ما بعد الحداثة حيث األثنيات والنزعات القومية والقبلية 
من عالم الحداثة الذي ساد فيه االهتمام بوحدة الدولةـ األمة ـ 

ووحدة ثقافتها واقتصادها ومؤسساتها.

إن الهوية الثقافية، تعني شعور أفراد جماعة ما باالنتماء إلى 
ثقافة مشتركة, وما تؤمن به من معتقدات وأفكار عن أصولها 
االجتماعية, وموطنها وموروثها التاريخي, وطريقة حياتها, 
الجماعة  أعضاء  ربط  في  فعاٍل  دوٍر  من  ذلك  يؤديه  وما 
بعضهم ببعض، وعلى النحو الذي يجعلهم متماثلين في نمط 
حياتهم ومعتقداتهم، وكذلك يجعلهم متباينين عن ذوي الثقافات 

األخرى وأنماط حياتهم. 
بوجود  األيمان  بأنه  التعددية  مفهوم  يُعرف  ذلك  وفي ضوء 
العديد من طرق الحياة العقالنية لعيش حياة كريمة. والتعددية 
أن  يمكن  ال  فهي  وخصوصيٍة،  تميٍز  على  قائٌم  تنوٌع  هي 
بالوحدة وضمن إطارها، فال يمكن إطالق  توجد إال مقارنة 
وال  ألحداها  جامع  ال  التي  والقطيعة  التشرذم  على  التعددية 
على األحادية التي ال أجزاء لها أو المقهورة أجزاؤها على 

التخلي على المميزات والخصوصيات. 
أما مفهوم التعددية الثقافية فهو ذو معاٍن وتعريفاٍت ِعدّة، وذلك 
بحكم تنوع مجاالت التعددية الثقافية، فضالً على تعدد زوايا 
التعريفات على ثالثة زوايا  تلك  توزيع  إليها، ويمكن  النظر 

رئيسية: 
التعريف االول- القائل أن التعددية الثقافية هي ايديولوجيات. 
على  األفراد  يعامل  أن  االجتماعية  العدالة  تقتضي  ال  حيث 
أنهم متساوون سياسياً وحسب, بل التعامل أيضاً مع معتقداتهم 
الثقافية على أنها معتقداٌت صائبةٌ بصورة متساوية. وأن تتم 
مأسستها في المجال العام. أي أن الهدف من التعددية الثقافية 
العرقية  الجماعات  كافة  فيه  تكون  مجتمع  بتشكيل  يتمثل 
عن  ينقسم  ال  جزءاً  تكون  أن  على  قادرة  والقومية  واألثنية 
بالتخلي  قيامها  إلى  الحاجة  دون  متساوية  بصورة  المجتمع, 
عن خصائصها وهوياتها المتمايزة, مما يستوجب ذلك اقتسام 
النفوذ والسلطة وصناعة القرار على نحٍو متساٍو في المجتمع 
المتعدد الثقافات, بدالً من االستئثار بالسلطة والقرار من لدن 

جماعة ثقافية بعينها. 
التعريف الثاني- القائل، أن التعددية الثقافية هي تجربة حياة، 
في  وضيقاً  انعزالية  أقل  مجتمع  في  العيش  تجربة  هي  أي 
األفق، وأقل تجانساً، وأكثر حيوية وتنوعاً. أي تجربة عيش 
في مجتمع تعددي ومتسامح فكرياً ومتنوع في تكويناته ثقافياً 
موقفاً  الثقافات  شتى  من  الموقف  يغدو  بحيث  واجتماعياً, 
الناس  احترام  على  يشتمل  األقل  على  أو  وايجابياً,  متفتحاً 
وإيالئهم التقدير واالهتمام من خالل االعتراف بحقوقهم في 

اختيار طريقة الحياة التي يريدون عيشها. 
سياسة  هي  الثقافية  التعددية  أن  إلى  يشير  الثالث-  التعريف 
الجماعات  احتياجات  بتلبية  معينة  سياسة  أنها  أي  عامة، 

الثقافية على صعيد التعليم والصحة والخدمات االجتماعية. 
بأنها  الثقافية  التعددية  تعريف  يمكن  تقدم...  ما  أساس  وعلى 
نظرية وسياسية في التعامل مع التنوع الثقافي، بحيث تستند 
إلى فكرة اقتسام السلطة ما بين الجماعات الثقافية في مجتمع 
واالعتراف  الثقافتين،  والعدالة  المساواة  أساس  على  ما, 
تطبيق  ثم  ومن  ثقافياً،  متمايزة  الجماعات  تلك  بكون  رسمياً 
ذلك عملياً, من خالل سياسات معينة تميل إلى مساعدة تلك 

الجماعات والتعزيز من تمايز كل منها ثقافياً. 

روج آفا لوحة موزاييك جميلة وغنية
غسان سليمان:

غنيٍ  كميراٍث  آفا  روج  في  الثقافية  التعددية  إلى  ننظر  نحن 
يمتلكه مكونات روج آفا, هي بمثابة زهرة جميلة وقوة وغنى 
زهرة  وليس  جميلة  أزهار  من  مكونة  آفا  فروج  آفا،  لروج 
الجميلة  األزهار  هذه  فمن  القومية,  الدولة  كمفهوم  واحدة 
والتركمان  واألرمن  واآلشوريين  والعرب  والسريان  الكرد 
والمسلمون والمسيحيون وااليزيديون وغيرهم، وهذا التنوع 
فتعدد  آفا،  روج  ومعنى  جمالية  من  يزيد  الرائع  الجميل 
جميلة  حديقة  آفا  روج  من  يجعل  والتقاليد  والعادات  اللغات 
ومتسامح  تعددي  مجتمع  آفا  روج  مجتمع  ويعتبر  وبارزة، 
يغدوا  بحيث  واجتماعياً,  ثقافياً  تكويناته  في  ومتنوع  فكرياً 
الموقف من شتى الثقافات موقفاً متفتحاً وإيجابياً، حيث يجب 
احترام الناس وإيالئهم التقدير واالهتمام من خالل االعتراف 
عيشها،  يريدون  التي  الحياة  طريقة  اختيار  في  بحقوقهم 
فروج آفا لوحة موزاييك جميلة وغنية بثقافاتها المتعددة، في 
المستقبل سيتمنى الكثيرون لو كانوا يمتلكون مثل هذه اللوحة 
الموزاييك  لوحة  بين  كبيٌر  فرٌق  وهناك  الرائعة,  الجميلة 
الجميلة بألوانها الزاهية, واللوحة ذات اللون الواحد في الدولة 
القومية، وعلينا كمكونات وثقافات في روج آفا أن نفتخر بهذا 
الثقافي وننميه ونحافظ عليه وندافع عنه ونجعل منه  التنوع 

منارةً للشرق األوسط.
للمحرر كلمة:

أن الفهم العميق ألهمية االختالف الثقافي والتمكن من آليات 
والعالمية,  االقليمية  الثقافية  الخبرات  مختلف  من  االستفادة 
يُسهم بشكٍل فاعٍل في إثراء القدرات العقلية وبناء أدوات ذهنية 
جديدة، بل ويفتح الطريق أمام الفرد المكون للجماعة, و وجهة 
نظره والقبول بفكرة االنتماء إلى اإلنسانية التي بتعدد ثقافاتها 
تتنوع وتغتنى وتتكامل، هذه الخطوة البد منها لالنخراط في 

سياسة التعايش مع اآلخر المختلف, بدالً من السياسة الضيقة 
التي تجعلنا نكره هذا اآلخر ونرفضه مع ثقافته, إضافة إلى 
ذلك نستعمل كل الوسائل لهدم دعائم الوجود لهوية ثقافية لها 

الحق في الوجود والحياة.
بشعور  نشعر  فنحن  بحقنا،  مورس  ما  نمارس  أن  يمكن  ال 
تقدر  ما  بقدر  الحياة  على صياغة  تقدر  ال  المختلف,  اآلخر 
على صناعة التفرقة والموت, ونحن في المجتمع الديمقراطي 
نجدد  و  الثقافات,  هذه  اغتيال  أشكال  كل  بالتأكيد  نرفض 
على  ويجب  العالقات،  في  والتعاون  والسلم  للحوار  دعوتنا 
الجميع أن يأخذوا على عاتقهم جزءاً من مسؤولية إجبار العقل 
االستفادة  خالل  من  وذلك  الصواب,  جادة  إلى  العودة  على 
التمادي  أشكال  التاريخ وعبراته, ومناهضة كل  من دروس 
واألمم  الشعوب  لمختلف  يضمن  بما  الثقافي,  واالستكبار 
واألقليات الحفاظ على ثقافتها وهويتها ومشاركتها في صناعة 
أن  في  الحق  لكل شعب  فأن  المستقبل،  واستشراق  الحاضر 
بقيمه  تشبثه  استمرار  عليه  نعيب  ال  ثقافياً,  هو  كما  يكون 

وتقاليده واعرافه.
لبلوغ  الوعي طريق قصير  المرحلة من  هذه  إلى  ووصولنا 
مرحلة األمة الديمقراطية، إن طرائق التعاون اإلنساني بين 
األمم والشعوب عديدة وأن عواقبها على وجه التأكيد مأمونة 

ومضمونة النفع.
الخير  وتجلب  وفائدة،  عاقبة  اسلمها  الفكري  التعاون  ولعل 
لتحقيق  مدعاة  وهي  والخصومة  الشر  وتدرأ  والمصلحة 
فليعمل  هذا  ولمثل  مراتبها,  أعلى  في  اإلنسانية  المعاني 

العاملون.

التعددية الثقافية
في ظل األمة الديمقراطية 

مصطفى عبدو

ال توجد مواطنةٌ حقيقيةٌ من دون 
تعدديٍة حقيقية, كما إن سر ازدهار 
الديمقراطية يكمن في سر ازدهار 
المواطنة, ويتجلى البعد السياسي 
احساس  مدى  في  للمواطنة 
في  يتمثل  سياسي  كجسم  الفرد 
والنقابات  واألحزاب  المؤسسات 
الفرد  سعي  ومدى  والجمعيات 

للتأثير فيها.

عامها  ودخلت  سنواٍت  خمس  السورية  األزمة  على  مرت 
السادس, والشعب يعيش أوضاعاً مأساويةً بشكٍل عام وروج 
وهذا  الراهنة  األوضاع  هذه  ظل  وفي  خاص,  بشكٍل  آفا 
الحصار الخانق واألزمة االقتصادية وارتفاع األسعار وفقدان 
بعض المواد واحتكارِهم لها, ومحاولة بعض ِضعاف النفوس 
المسؤولية,  من  والتنصل  التهرب  في  المتطورة  بأساليبهم 
إلى  واللجوء  العام,  المال  تُطاُل  التي  المتكررة  ومحاوالتهم 
األساليب الغير مشروعة, ومن مبدأ) كلكم راعٍ وكلكم مسؤوٌل 
عن رعيته ( ومن هذا المنطلق وحفاظاً على سالمة المواطن 
وممتلكاته ارتأت صحيفة االتحاد الديمقراطي بــ حسين علي 
بالسوق في مدينة قامشلو,  محمد رئيس هيئة األمن الخاص 
بتاريخ  الخاص  األمن  قوات  تأسيس  تم  يلي:  بما  وأفادنا 
من  المحالت  وأصحاب  األهالي  تذمر  نتيجة   2013/7/25
من  ذلك  شابه  وما  المتكررة  والنشل  السرقة  حاالت  انتشار 
أمور الفوضى التي عمت مدينة قامشلو, فجاءت هذه الخطوة 
كدواٍء مناسٍب لهذه العلة، وتشكلت هذه الهيئة في بداية األمر 
انقسمت هذه  بعد  المحالت( وفيما  بوليس  )قوة  ُمسمى  تحت 
والقسم  الترافيك  ببوليس  البعض  التحق  محورين,  إلى  القوة 

اآلخر ُعِرَف باسم ) األمن الخاص(.
من  مستمرين  وإلحاحٍ  بطلٍب  تم  األمر  هذا  إن  حسين  وأفاد 

الَّذَيْن  الصرافة(   – الصاغة   ( والمحالت  الدكاكين  أصحاب 
مما  والتحايل,  والتالعب  الغش  أنواع  بعض  فيهما  ُكثرت 
اضطر ذلك إلى تشكيل لجنٍة من هؤالء, وبلَغ عددهم خمسة 
والخامس  الصاغة  من  واثنان  الصرافة  من  اثنان  أشخاص 
التي تحصل  المشاكل والخالفات  شخٌص محايد مهمتها حل 
تابع  انفسهم.  والدكاكين  المحالت  واصحاب  الزبائن  بين 
حسين في حديثه: ينقسُم العمل بين عناصر األمن الخاص الى 

ورديتين: صباحية- مسائية 
الصباحية تبدأ العمل من الساعة 8 صباحاً حتى 6 مساًء ويبلغ 
عدد عناصرها 12 عنصراً, وأغلُب المناطق التي يتواجدون 
فيها: السوق المركزي – الصاغة – سوق الهواتف النقالة - 
االطفائية....الخ  العسكرية  خلف  والمؤسسة  االتراك-  سوق 
العناصر  تُشرُف على هذه  دورياٌت مستمرةٌ  , وكذلك هناك 
أثناء عملها, وخاصةً في سوق الصرافة والصاغة وااللبسة 

والسوق المركزي كونها أكثر عرضة للسرقة والنشل.
المؤسسة  لهذه  الرئيسي  المكتب  بأن  حسين  وأضاف 
والنها الليلي  الدوامين  خالل  معهم  تواصل  على  يبقى 
ري.                                                                                                                                                                                                                 
وذلك  المرآة,  من  عناصر  الخاص  األمن  قوات  ويُشارُك 
لتفتيش بعض النسوة المشبوهين, واكَّد حسين بأنهم طلبوا من 
محالتهم,   في  للمراقبة  كاميرات  تركيب  المحالت  أصحاب 
وأن تكون عمودية فوق الميزان, مع تطبيق بعض الواجبات 

القواطع ووضع قفل سري –  أثناء إغالق المحالت كإطفاء 
إغالق صنبور الماء.

السادسة مساًء وحتى  الساعة  فتبدأ من  المسائية  الدورية  أما 
كافة  يتوزع على  التالي, وعددهم 35 عنصراً  اليوم  صباح 
أنحاء السوق )سوق اللحوم والخضار- كراج نوروز- مشفى 
سوق   – بحرات  سبع  دوار  وحتى  الوسطى  حي  السالم- 

المركزي –الصاغة- الصحارى(.
أثناء  بنا  مرت  التي  الحاالت  بعض  هناك  حسين  وأضاف 
عملنا ليالً هي نسيان أصحاب بعض المحالت وضع االقفال 
عند إغالق درابية المحل, أثناء جولتنا ورؤية هذا األمر يتم 
إغالق مثل تلك المحالت من قبلنا بأقفاٍل مدوٌن عليها "األمن 
يُراجُع  األقفال  هذه  المحل  صاحب  مشاهدة  وعند  الخاص" 
المواد  القفل ومعاينة  فتح  يتم  وبدوره  الخاص,  األمن  مكتب 
الموجودة داخل المحل, ومن ثم يتم تنبيه المعني بعدم تكرار 
األمر, وكذلك طلبنا من أصحاب المحالت تسجيل رقم المنزل 
أي  حدوث  حال  في  به  لالتصال  المحل  خارج  زاويٍة  على 
وتم  طارئة.  أخرى  حادثٍة  أية  أو  كهربائي  تماس  أو  حريق 
الساعة  االستراحة,  بغيّة  المحال  زمنية إلغالق  فترة  تحديد 
بالنسبة  هذا  والنصف,  الثالثة  الساعة  إلى  والنصف  الواحدة 
للتوقيت الشتوي, أما بالنسبة للتوقيت الصيفي فيبدأ من الساعة 
خاصةٌ  دورياٌت  يتخللها  حيث  عصراً,  الرابعة  إلى  الواحدة 
من قبلنا مهمتها التجوال في السوق ومراقبة أّيِ شيٍء ملفٍت 

بيننا وبين قوات األسايش  تنسيٌق  هَ حسين هناك  االنتباه, ونوَّ
بالسوق  ما يحيط  المعلومات وكل  العام وأمن  وقوات األمن 
وأمنه, وذلك لبسط ونشر األمن واألمان في كافة أنحاء مدينة 
قامشلو, ونتيجة لعملنا هذا القينا ترحيباً وتشجيعاً واسعاً لنا من 
لجهودنا  بذلك  مشكورين  المحال,  وأصحاب  المتسوقين  قبل 
المبذولة متمنين لنا دوام التقدم والنجاح والعمل الدؤوب, وفي 
الديمقراطي  االتحاد  صحيفة  عبر  نداًء  حسين  وجه  النهاية 
ناحية  لديهم من  تلبية بعض االحتياجات والنواقص  متمنيين 
حاالت  تكرار  لتجنب  والنقل  الصحة  مجال  وفي  السالح, 
اسعافيه أثناء الوردية الليلية, وتالفي المخاطر ومراعاة ذلك 

من قبل الجهات المختصة.

أسواق قامشلو برعاية األمن الخاص
 حسينة عنتر

تُشكل فئة الشباب نسبةً كبيرةً في المجتمع الكردي . ولهذه 
الفئة االجتماعية سماٌت وخصائص، مشاكل وتطلعات ، قلماً 
تسترعي انتباه أحٍد من صناع القرار إال بالقدر الذي يخدم 

توجهاً معيناً أو يسهم في تعزيز سلطة هؤالء . 
ألنهم  أما   , مزدوجاً  تهميشاً  السابق  في  الشباب  عانى  لقد 
في  اجتماعية  فئة  ألنهم  أو   , الكردية  القومية  الى  ينتمون 
مجتمع ال يولي الشباب أَي أهميٍة .مما كان يسود في أوساط 
شبابنا شعور باإلحباط والقلق والخوف من المستقبل , ناهيك 
عن النزعة األبوية في مجتمع ذكوري , األمر الذي شَل من 

قدراتهم على التعبير عن أنفسهم وطموحاتهم . 
بأن   : القول  يمكننا  ببساطة   , لديهم  اإلبداع  روح  قُيّد  كما 
معظم الشباب وقُع ضحايا صراع القيم والمرجعيات الثقافية 

واأليديولوجية والسياسية . 
هذا وتعتبر مشاركة الشباب في الحياة السياسية في يومنا هذا 
من التغيرات المهمة التي طرأت على واقع الشباب الكردي 

بشكل خاص بالرغم من تواضعه وبطء درجة تحوله . 
مشاركة  على  فقط  ليس  ينطوي  السياسي  الواقع  أن  حيث 

مختلف جوانب الحياة . 
بالقضايا  المرتبط  القرار  صنع  في  المشاركة  أيضاً  إنما 
كبيرة  الشباب  مشاركة  إن  بالرغم   , العامة  المجتمعية 
استبعاده  مع  ترافق  ذلك  أن  إال  السياسية  التنظيمات  داخل 
عن مراكز ُصنع القرار في الكثير من األحزاب إن لم نقل 
يدعم  تنويرياً  ثورياً  فكراً  يتبنى  كان  من  ومنها   . جميعها 
الفجوة  إن  غير  في صفوفه  للشباب  فاعلٍة  مشاركٍة  باتجاه 

ظلت واسعةً بين النظرية والتطبيق . 
بالنسبة لألحزاب وربما  إن موضوع الشباب ليس مركزياً 
الشباب  انحسار نشاط  من أسباب  مهماً  يفسر جانباً  هذا ما 

الكردي في ظل المرحلة الحالية . 
خاصةً في ظل غياب استراتيجية واضحة لدى تلك األحزاب 

حول حجم وشكل مشاركة الشباب . 
أشكال  حيث  ميّزتهم  خاصٍة  بحالٍة  الكردُي  الشباُب  ينفردُ 
الشباب  اكسبت   , لعقود  استمرت  التي  الشعبي  النضال 
الكردي خبرة المشاركة في الحياة العامة وكذلك الظروف 

المنطقة وّسع  في  الحروب  مناطقنا وسنوات  بها  تمر  التي 
بصبغة  الكردي  الشباب  وأصبح  الشباب  مشاركة  مفهوم 
المناضل حتى لو لم يخرج من بيته حيث اندمج في قضايا 

مجتمعه الحياتية . 
الشباب إن ما حّظي به أو  من جهة أخرى : يشعر بعض 
سابقاً  قدمهُ  ما  مع  إطالقاً  تتناسب  أوضاعه ال  إليه  آلت  ما 
من تضحيات وما يقدمه اآلن . وحتى الشباب الذين حّظيوا  
الميدان  خارج  من  جاءوا  ما  غالباً  هناك  أو  هنا  بمنصب 
السياسي وحصيلة العتبارات أخرى كإرضاٍء لتنظيم ما أو 

قرابتهم من مسؤوٍل ما أو قريب من ...... الخ.
المشاركة  وقّزم  واإلحباط  بالظلم  الشباب  شعور  فاقم  مما 

السياسية لهم كما يرى البعض من الشباب . 
أعضاء  أحد  وهو   : خليل  مظلوم  بالشاب  ألتقينا  هنا  من 
الشباب في حزب االتحاد الديمقراطي الذي أبدى تفاؤله عن 

وضع الشباب في الحزب ذاته قائالً : 
إن للشباب في التنظيمات السياسية دوٌر هاٌم ومحوري فأي 
تنظيم سياسي يحتاج الى عنصر الشباب , الذين يساعدون 
على رفع السوية التنظيمية , فالشباب يملكون روحاً معنويةً 
 ، والفعاليات  النشاطات  كل  في  المشاركة  على  تساعدهم 
وعلى جميع األصعدة فمن أهم ما حققه الشباب في حزب 
االتحاد الديمقراطي : إصدار البيانات والتصريحات في كل 
التي  الفعاليات  مختلف  في  الفاعلة  والمشاركة  المناسبات 
جميع  في  الشباب  مع  بالمشاركة  تنظيمها  يتم  والتي  تقام 
أحزاب االدارة الذاتية الديمقراطية , إضافةً الى عقد الكثير 
من الندوات الشبابية في مناسباٍت مختلفة . كما كانت هناك 
السادس  المؤتمر  في  للشباب  وبشكل الفت  كبيرةٌ  مشاركةٌ 

لحزب االتحاد الديمقراطي . 
) ypg – ypj( ولن نتحدث عن مشاركة الشباب في الـــ
الذاتية ألن الجميع  وفي قوات الحماية الجوهرية والحماية 

يعرف ذلك . 
ويجب  واألمم  الشعوب  توجه  التي  البوصلة  هم  فالشباب 
إتاحة الفرصة لهم , ليعبّروا عما في أنفسهم ويجب أن نغير 

من نظرة المجتمع عن الشباب . 

الشباب في التنظيمات السياسية 

في العام 1977 أعلنت األمم المتحدة يوم الثامن من آذار يوماً 
فهذا  العالم،  بقاع  في مختلف  النساء  به  تحتفل  للمرأة  عالمياً 
اليوم جاء نتيجة الظروف الصعبة والتمييز الذي تعرضن له 
وكذلك تضحية عامالت في مصنع للنسيج بالواليات المتحدة 
األمريكية حيث كن يعملن ضعف ساعات عمل الرجل, والمقابل 
يحصلن على نصف ما يحصل عليه الرجل؛ فاعترضن وتمردن 
على هذا الواقع خالل العام 1857 وبناًء عليه تعرضن لمهانٍة 
واضطهاٍد كبيرين على يد السلطات آنذاك, وفيما بعد أعلنت 
األمم المتحدة في عام1977 يوم مطالبتهن بحقوقهن يوماً عالمياً 
للمرأة تحتفل به النساء ويظهرن أبرز أعمالهن ونشاطاتهن على 
مختلف األصعدة، وتزامناً مع قدوم 8 آذار أردنا في صحيفة 
االتحاد الديمقراطي إعداد تقريٍر نسلط فيه الضوء على واقع 
المرأة ونبين فيه آراء المرأة ضمن حزب االتحاد الديمقراطي 
وكيفية احتفالهن بهذا اليوم وما يردن إبرازه في 8 آذار 2016. 

نستعرضه لكم أعزاءنا القراء:  
لكل  يوماً  آذار  من  الثامن  ليكون  داٌع  تاريخياً  المرأة  نضال 

نساء العالم.
االتحاد  لحزب  العام  المجلس  عضو  صاروخان  زينب 
الديمقراطي PYD: أن لكل مناسبة أو عيد له تاريخ نضالي 
انتصار نضال  نتيجة  المثال "عيد نوروز" جاء  فعلى سبيل 
الملك األشوري دهاق، كذلك يوم  الشعوب اآلرية على ظلم 
الثامن من آذار الذي أعلن يوماً عالمياً للمرأة باعتباره  يوما مهماً 
لجميع نساء العالم كونه في هذا اليوم سنة 1856قامت النساء 
العامالت في مدينة نيويورك بتظاهرة لتخفيض ساعات العمل 
وتحسين الظروف المعيشية لكن السلطات لم تغفر لهن تمردهن 
فقتلوا أكثر من 120 من العامالت حرقاً في المعمل بتاريخ 
الخامس والعشرين من الشهر نفسه إال أن حرق هؤالء النسوة 
كان بداية لبعض التغيرات في قوانين العمل وللمرة األولى في 
تاريخ المدينة تم طرح قضية المرأة والمرة الثانية في المدينة 
نفسها في عام 1908 بخروج اآلالف من النساء في تظاهرات 
باإلضافة للمطالب االقتصادية طالبت النساء في حق المرأة في 
االقتراع, فكانت هذه التظاهرات سبباً لنشوء حركات نسائية 
مطالبة بحقوق المرأة وطالبن النساء بأن يكون يوم الثامن من 
آذار هو يوم المرأة العالمي حيث تم الموافقة على هذا اليوم 
بشكل علني من قبل هيئة األمم المتحدة عام 1977 فكان قتل 
النساء حرقاً داًع ليكون الثامن من آذار يوماً لكل نساء العالم 
دون الفرق والتمييز بين أديانهم وقومياتهم، ويكون ميراثاً لكل 

امرأة تناضل من أجل حرية المرأة.
وتنظيم المرأة في حزب االتحاد الديمقراطي PYD تقع على 
عاتقنا في أن نوضح حقيقة هذا اليوم للنساء كونه يوم غامض 
لدى الكثيرات وذلك من خالل عقد االجتماعات الجماهيرية 
على  طاقاتها  وحشد  النساء  وحث  والقرى  المدن  في  للنساء 
النضال واالنضمام إلى الثورة  في كافة الميادين والمجاالت 
, لتحقيق النصر ألن الثورة التي ال تحوي المرأة في صفوفها 

شكال ومضمونا ال يمكن لها تحقيق النجاح.
نُهدي يوم الثامن من آذار للمرأة المناضلة في باكور كردستان

بمقاطعة   PYD الـ  في  المرأة  مجلس  عضو  طاهر  نسرين 
الجزيرة: نرى في الثامن من آذار اليوم العالمي للمرأة يوماً 
مهماً لنضال المرأة؛ ونستمد منه القوة والعنفوان وخاصة بعد 
المقاومة العظيمة والمقدسة التي أبدتها المرأة الكردية في صفوف 
وحدات حماية المرأة YPJ والتي جذبت بمقاومتها أنظار العالم 

وباتت محط االهتمام في العالم.
ومن الجدير بالذكر أن الثامن من آذار في هذا العام سيكون 
مثلما  كردستان  باكور  في  الكردستانية  المرأة  انتصار  عام 
قبل  كردستان  آفايي  روج  في  الكردستانية  المرأة  انتصرت 
عدة سنوات البد للمرأة في باكور كردستان أن تحقق النصر 
وتأسس ملحمة النصر، وانطالقاً من هذا األساس نهدي هذا 
على  ونؤكد  كردستان  باكور  في  المناضلة  المرأة  إلى  اليوم 
دعمنا ومساندتنا كتنظيم المرأة في حزب االتحاد الديمقراطي 

PYD لها ولنضالها المقدس. 
وأخيراً نبارك هذا اليوم على جميع النساء في العالم وعلى وجه 
الخصوص المرأة الكردية المناضلة على ذرى جبال كردستان 
المقدسة، وفي خنادق الشرف بروج آقا وباكوري كردستان.   
أثبتت المرأة تحليها بروح المسؤولية وأنها المدافعة عن حرية 

الشعوب.
شمسة محمد عضو مجلس الحزب في مقاطعة الجزيرة: في 
البداية نبارك جميع نساء العالم بيومهم العالمي؛ وهنا يجدر بنا 
أن نتحدث عن هذا اليوم وكأنه يوم حرية المرأة ولكن يجب 
الذل  بواقع  لم ترضى  اليوم  هذا  مثل  في  أنه  أيضاً  نذكر  أن 
والهوان أو أن تكون عبدة ألحد، فناضلت لتثبت أنها صاحبة 

حق شأنها شأن الرجل.
بالعودة إلى مدى إدراك النسوة الكردستانيات لماهية هذا اليوم 
نرى أنهن لم يكونوا على علم بماهيته لكن مع ظهور حركة التحرر 
الكردستانية ودعم قائد الشعب الكردستاني عبدهللا أوجالن للمرأة 
ومساندته في قضية تحررها وابتكار علم خاص بالمرأة تحت 
مسمى "جنولوجي"، إلى جانب تضحيات المناضالت الكرديات 
أهمية  من  زاد  ميركان  آرين  زكية،  زيالن،  بريتان،  أمثال 
أن  أثبتن  أنهن  حيث  الكردستانية؛  للمرأة  التحرري  النضال 
المرأة قادرة على فعل كل شيء وأنها تتحلى بروح المسؤولية 
المرأة،  فقط حرية  وليس  الشعوب  المدافعة عن حرية  وأنها 
المرأة صاحبة  هذه  باتت  أوجالن  القائد  فلسفة  أساس  وعلى 
البالية  والتقاليد  العادات  نير ومتمردة على  إرادة حرة وفكر 
والمتخلفة التي تعمل على حبس المرأة واستعبادها، لذا نحن 
كنساء حزب االتحاد الديمقراطي يقع على عاتقنا مسؤولية تحرير 
النساء اللواتي يتم استعبادهن وتخليصهن من الذهنية السلطوية 
المهيمنة وسنحاول بدورنا تعريفها بحقيقتها وجوهرها وكل ما 
تم سلبه منها وذلك ببذل المزيد من الجهود بهذا الصدد وعقد 
االجتماعات التدريبية لمرأة والعمل أيضاً على بناء شخصيتها 

المصقلة سياسياً ودبلوماسياً وثقافياً.
الكردستاني  الشعب  قائد  لتحرير  بوسعنا  ما  كل  سنعمل  كما 
في  الكبير  الفضل  صاحب  كونه  األسر  من  أوجالن  عبدهللا 

وعي المرأة لحقيقتها.

  PYDبمناسبة الثامن من آذارتنظيم المرأة ضمن الـ
 إلى ماذا تتطلع..؟ 
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بصراحة

صالح الدين مسلم

السفّاح المستجير 
من الرمضاء بالنار

عن الجذر المعرفي والسياسي لألزمة 
السورية؛ وعن الحلول )2 من 2(

سيهانوك ديبو القساوة  بين  يجمعون  الكرد  أن  يُشاع 
والبساطة في آٍن معاً إلى جانب صفاٍت 
في  المرء  يجدها  ال  قد  أخرى  عديدةٍ 
أقوام أخرى, فالكردي له جذور ضاربة 
المجتمع  قيم  لم يغش  التاريخ, وهو  في 
الزراعي التي تمتاز بالطيبة والمشاركة 
مع اآلخرين حتى النخاع، ولهذا السبب 
قاسى الكثير ممن حوله لطيبة قلبه تلك، 
المجاورة  الشعوب  تعودت  فقد  ولذلك 
الستغالل الكرد في الكثير من األوقات, 
حتى في المعارك السياسية والعسكرية 

واألمثلة كثيرة ال نود سردها.
البارزاني  قادها  التي  أيلول  ثورة  بعد 
ونتيجة عالقاته الطيبة مع اسرائيل بات 
عمالء,  مجرد  العرب  نظر  في  الكرد 
وألن الكرد لم يكن لهم كياٌن سياسي لم 
يأخذ أحد أي اعتبار لهذه النظرية، إذ أن 

َمن لم يكن له وجود في إدارة الدول ال 
أحد يهتم بما يقال عنه, ألنه ببساطة ليس 
موجوداً وال يحق له المطالبة بحقه, وإن 
طالب بها نُِعَت بالعميل أو اإلرهابي أو 

االنفصالي وغيرها من الصفات..
حاول  السورية  الثورة  إنطالق  ومع 
الكثيرون كسب ود الكرد وهم يظنون أن 
التاريخ سيعيد نفسه كما السابق, فيكون 
مصير الكردي دفع الدماء وآخر األمر 
مثلما  حمص"  بال  المولد  من  "يخرج 
الشعبي، وعندما رفض  المثل  في  يقال 
األالعيب  هذه  لمثل  االنزالق  الكرد 

ة العمالة جاهزة. كانت ُحجَّ
الشعب  حماية  وحدات  نجاح  بعد  أما 
والكتائب   )YPG&YPJ( والمرأة 
المتحالفة معها في محاربة داعش الذي 
عقر  في  أوروبا  يهدد  خطراً  أصبح 

تتمتع  التي  العالية  واألخالق  دارها، 
وظهرت  تجلت  والتي   YPG الـ  بها 
بوضوح في تعاملهم مع أسراهم، ظهر 
الجانب اإلنساني للشعب الكردي واآلتية 
من كرم أراضي ميزبوتاميا التي تركت 

آثارها في الشخصية الكردية.
فيما مضى كان هناك نوعان من الكرد 
وآخر  عميل  كردي  العالم,  نظر  في 
بها سوريا  تمر  ما  وفي خضم  إرهابي 
من أحداث حاولت الدول العظمى كسب 
ود الكرد لجعلهم عمالء, ومن المعروف 
أن العميل مسلوب اإلرادة يسمع ويطيع 
هذه  من  غيرت   YPG الـ  لكن  فقط، 
أي  لصالح  تحارب  لم  أنها  إذ  النظرة 
أجندة, ولم تدخل المناطق الخارجة عن 
جغرافية روج آفا إال بطلٍب من الشعوب 

القاطنة في تلك المناطق.

تعرف  أصبحت  العظمى  الدول  أن  بيد 
ولن  ألحد  عمالء  ليسوا  الكرد  "أن 
ال  نفسه  الوقت  وفي  كذلك,  يكونوا 

يسببون الضرر ألحد".
والتي  الخاصة  هويتهم  لهم  فالكرد   
العديد  في  واسعاً  قبوالً  تلقى  أصبحت 
الذاتية  اإلدارة  ممثلية  وفتح  الدول،  من 
الديمقراطية في موسكو خير دليل على 
ذلك, وهذه حقيقة بات الكل يعلمها ويدرك 
الوجه  إظهار  يكون  وبذلك  ماهيتها, 
إضافياً  العالم مكسباً  للكرد في  الحقيقي 
يحققونها  التي  االنتصارات  جانب  إلى 
من  والسياسي  العسكري  المجالين  في 
جهة, ودفاعها عن اإلنسانية جمعاء من 

جهة أخرى.         

تمر  الرأسمالية  الدولة  أن  المعروف  من 
تجد  فترةٍ وفترة, ودائماً  كِل  بين  بأزماٍت 
الحل لها في الشرق األوسط, ولكن هذه المرة 
اعتمدت على سياسٍة جديدةٍ فقد أقدمت على 
إطالق ثورات مصطنعة في هذه المنطقة 
بدءاً من األطراف وليس من المركز، حيث 
بدأت من تونس واتجهت شرقاً حتى وصلت 
إلى قلب الشرق وهي سوريا, هذه الثورات 
والحركات التي تم إطالقها كانت بحاجة إلى 
منظمات وأحزاب طليعية تقودها, لتتمكن 
من تحقيق أهداف وطموحات شعوبها في 
هذه  وجود  ولعدم  والديمقراطية,  الحرية 
القيادات الفعّالة تحولت المنطقة بشكٍل عام 
نحو الفوضى والصراعات الدموية المذهبية 
والعرقية, وتشكلت العصابات والمنظمات 
اإلرهابية التي دعمتها دوٌل عديدة, وبذلك 
تمكنت الدول الرأسمالية والهيمنة المركزية 
أخرى في لعبٍة  العالمية من الدخول مرةً 
اقتصاديٍة في منطقة الشرق األوسط, وبدأت 
بإفراغ مخازنها ومستودعاتها من األسلحة 
التي تكدست وصرفها في أسواق المنطقة, 
وتهافتت عليها هذه التنظيمات والجماعات 

المسلحة،  وبهذا تكون قد باعت كل مالديها 
أخرى  جهٍة  ومن  الُمكدسة,  األسلحة  من 
أحدثته  الذي  والخراب  للدمار  ونتيجةً 
المنطقة,  لدول  التحتية  بالبنية  الحروب 
المراحل  في  للبناء  بحاجة  ستكون  والتي 
القادمة تكون قد أمنت عملية تصدير المواد 

األخرى التي تنتجها شركاتها.
كما أن عملية االقتتال الداخلي قد خلقت ذهنيةً 
التي رزحت  المنطقة  لدى شعوب  جديدةً 
لقرون,  سحقتها  التي  أنظمتها  نير  تحت 
وبالتالي أين يكمن حل صراعاتها, في النهاية 
ستتوجه األنظار إلى شمال الكرة األرضية 
أي الهيمنة المركزية العالمية لحل قضاياها، 
من  العالمية  الساحة  على  اآلن  نجده  وما 
مؤتمراٍت واجتماعاٍت لحل قضايا هذه الدول 
تؤكد هذه النظرية, فنجد أن ممثلي هذه الدول 
ال تكاد تكون موجودةً في هذه المؤتمرات, 
وفي أدنى مستوياتها حيث يمثلها دوٌل كبرى 

أي أنها ال تملك القرار ومصير شعوبها.
أما سوريا والتي تَُمثُِل القلب النابض لمنطقة 
سيناريو  لها  أُِعدَ  والتي  األوسط,  الشرق 
على  تصطدم  لكنها  المنطقة  لدول  ُمشابه 

والتي  األوجالنية  بالفلسفة  الواقع  أرض 
ُزِرَعْت ُهنا, وشجرة الزيتون التي زرعها 
أوجالن بدأت تثمر في روج آفا مع انطالقة 
الثورة السورية, حيث تمكنت من خوض 
جداً,  دقيقٍة  بحساباٍت  السياسية  المعركة 
بر  إلى  وأطيافها  بمكوناتها  والوصول 
األمان بفضل السياسة التي انتهجها حزب 
بروج  أوصل  الذي  الديمقراطي,  االتحاد 
آفا إلى مرحلٍة بات القاصي والداني يُدِرُك 
دور هذا الحزب في إيجاد الحل السياسي 

الشامل لألزمة السورية. 
إن بناء قوات سوريا الديمقراطية, وممثلها 
السياسي مجلس سوريا الديمقراطي, الذي 
يشمل كافة المكونات واألطياف في روج 
آفا, وعملية تحرير جميع مناطق كانتون 
الجزيرة من القوى الظالمية التكفيرية, تؤكد 
مرة أخرى أن الجبهة التي تم تشكيلها على 
أرض الواقع وفق نظرية األمة الديمقراطية 
والتعايش المشترك بين الشعوب هي الحل 
األنجع لحل األزمة السورية؛ وهذا ما أرهق 
بعض الدول في المنطقة مثل تركيا, التي 
أعلنت الحرب مباشرةً على روج آفا في 

نفس الوقت الذي أعلنت فيه الحرب على 
فشلها  بعد  كردستان,  باكوري  في  شعبنا 
آفا,  روج  في  أدواتها  تحريك  في  الذريع 
بالحزب  ترتبط  التي  بالجماعات  المتمثلة 
في  وعمالئه  الكردستاني  الديمقراطي 

الداخل. 
إن كافة الدالئل تُشيُر إلى وجوب إعالن 
السورية على شكل  المناطق  في  إداراٍت 
أقاليم فيدرالية أو حكم ذاتي أو إدارات ذاتية 
...... لتكون حالً لألزمة السورية وهذا ما 
الذي  الديمقراطي  االتحاد  حزب  طرحهُ 
يدرس الواقع السياسي بتمعن ويطرح برامج 
للحل وفق الظروف الذاتية والموضوعية, 
لهذا  الرضوخ  إلى  الدول  تلك  وستضطر 

األمر في نهاية المطاف.
النار في سوريا,  إن إعالن وقف إطالق 
الشأن  بهذا  األمريكي  الروسي  واالتفاق 
د الطريق إلى دخول قوات دولية أو  سيَُمّهِ
أي مسمى  أو تحت  الدولية  السالم  قوات 
كان بين المناطق المتنازع عليها وإعالن 
أقاليم فيدرالية وبموافقة وقرارات أممية.                                                                                                                      

ثورة روج آفا هي ثورة
 الشرق األوسط

لقد غدا الحديث عن سفّاح العصر أردوغان مستهلكاً، وقد يقول 
قائل: »لقد صار الحديث عن صفات هذا الدّجال نوعاً من أنواع 
االبتذال والتكرار، لكنّنا يجب أن نعّري أساليب هذا الدّجال، ونلقي 
باتت  فقد  الكردّي،  الشعب  تجاه  القذرة  مخّططاته  على  الضوء 
باكور  في  والديمقراطية  الشعوب  حّرية  تجاه  األخيرة  فاتهُ  تصرُّ
البشوش  الوجه  ذاك  عن  القناع  إزالة  بمثابة  وغربها  كردستان 
الشريرة  تفاصيله  مكراً وخداعاً على  الذي كاَن يَرسمهُ  اإلنسانّي 
هذا  عن  اللثام  تميط  أن  آفا  روج  ثورة  استطاعت  وقد  الخبيثة، 

الوجه، والكشف عن هذا الوحش المختبئ وراءه.
من الصعب أن تتخيَّل مدى الوحشيّة التي وصَل إليها قاتل األطفال 
َع األوصال واألطراف من خالل هذه المجازر التي يرتكبها  وُمقَّّطِ
أوصال  زبانيته  فيه  قّطع  التي  المجزرة  وخاصةً  باكور،  في 
ُل  األوَّ الداعشّي  أنّه  تؤّكد  فات  التصرُّ وهذه  إرباً،  إرباً  المواطنين 
ل واألخير لداعش, الذي كانت كلُّ بنادقِه  بأمتياز، وهو المعلّم األوَّ

هةٌ إلى الكرد على طول الوقت. موجَّ
جنوده  إرساله  خالل  من  سبي،  كرى  على  السافر  اعتداءه  إنَّ 
سبي،  لكرى  تابعتين  العربي  المكّون  من  قريتين  إلى  الدواعش 
المشروع  هذا  يساند  من  كّل  محاربته  على  واضٌح  لَبُرهاٌن 
ُح بهذا العدوان السافر، إنّه العدو  الديمقراطي في روج آفا، إنّه يتبجَّ
لديه من طاقات إلفراغ سمومه وغله على  ما  كلَّ  يستخدم  الذي 
الشعب الكردي، حتّى أنّهُ يخسر الكثير الكثير لكن دون أن يهتم 
لما آل إليه وضع البالد التي يقودها بجنوٍن نحو الهاوية، إنّها عادةُ 
الرأسماليّة  الحداثة  هذه  مع  روا  تطوَّ وقد  والجّزارين،  السفّاحين 
وصار المستبدّون يستفيدون من سابقيهم، وصار أردوغان يَفتخُر 
ألنَّه يستلهم من هتلر، إنَّها الهتلرية الجديدة، التي سبقت وبرّزت 
من قبلها، وصلت هذه األردوغانيّة إلى حدٍّ باتت تتباهى بعنجهيٍّة 
وغباٍء ال مثيل لهما، فهو اإلله الذي إن امتلك القّوة والتأييد العالمي 
من النظام المهيمن لهاجم روج آفا وباشور وكلَّ كردي على وجه 
األرض، إْذ بات ِعداُؤهُ مكشوفاً، كل هذا ولم يقتنع أولئك السائرون 

على دربِه أنّهُ عدو الشعوب، عدو الديمقراطيّة.
لقد اقتحم الهدنة في سوريا بطريقٍة سافرةٍ، وصارت مدفعيتهُ تقصف 
رته الكاميرات  القرى الكردية التابعة لمنطقة كوباني، وهذا ما صوَّ
ووثقه الشهود العيان وكذلك الكاميرات واألقمار الروسيّة، وبات 
إثر تصريحات أوغلو الصريحة الواضحة في أنَّ  لهُ  ال ينفي تدخُّ
يقاتل على  النار، وكأنّه فصيٌل  دولته غير ملتزمة بوقف اطالق 
األرض السوريّة، فهو يُخاطُب داعش بل يأمرهم ليشنّوا هجوماً 
الكرد  وبات  السوريّة،  األراضي  إلى  حدوده  عبر  التسلّل  عبر 
يستفيدون من هذه التناقضات الدوليّة، فالدول تتصارع على النفوذ 
عبر الشرق األوسط،  وبات المشروع الكرديُّ هو المشروع األنجع 
في المنطقة، فما الذي سيقِدّمه أردوغان أكثر مما قدَّمه غيره من 
التدميريين في منطقة الشرق األوسط؟ حيث ال يدري أردوغان أنّه 
باعتداءاته هذه يبرهن للعالم أنّه العقبة والعائق الوحيد أمام أّيِ حّلٍ 
البقعة لم يعد  في الشرق األوسط، وإنَّ استمرار الحرب في هذه 

ينفع، فالكلُّ يُريدُ أن يضع حاّلً إاّل هذا السفّاح وأعوانه.
أنواع  كلَّ  فقدت  التي  المعارضة  تلك  تتحدّث  مشروعٍ  أّيِ  عن 
فلماذا  الوحيد،  الحلُّ  القوموي هو  األخالق والقيم؟ وباَت حديثهم 
ستضطرُّ الدول العالميّة على تبنّي مشروعهم، إذا لم يضيفوا شيئاً 
جديداً؟ ولطالما كان النظام القوموّي العنصري الفاشستي قائماً قبل 
الثورة، فما هذه الثورة التي يتحدّثون عنها؟ إن كان الحل هو المزيد 
من الدماء والمزيد من الصراعات القبلية والعرقية والطائفية، فمن 
يُريدُ أن يؤجج المعركة فهو في صف النظام القديم الذي لم يكن 
ينتج الحلول، وإن كانت السعودية تُِصرُّ على إبعاد شبح الحرب 
عنها بزج أبنائها في أتون هذه المعركة فلن تسلم من رياح التغيير 
المد  هذا  أمام  أحدٌ  يقف  أن  المحال  فمن  المنطقة،  ستجتاح  التي 
الثوري الذي تقودهُ روج آفا، من المحال أن تسكت الشعوب بعد 
أن ذاقت طعم الديمقراطية، من المحال أن يهندسوا المجتمع الذي 
وبات حلُّ  يدرك هويّته،  بات  والذي  القمع واالستعباد  انفلت من 

اإلدارة الذاتيّة يُطرُح في ليبيا، كما ُطرح سابقاً في السويداء...
رياح  من  ُمحاصٌر  وأنت  أالعيبك،  كلُّ  بانت  فقد  الظالم  أيُّها  أال 
الرياح  هذه  صدِّ  على  بقادرة  القديمة  اآلليات  وما  الديمقراطية، 
ال  الشعوب  أنَّ  تنبئ  العالم  في  فالتداعيات  طواحينها،  وإيقاف 
من  وغيرها  وبريطانيا  وفرنسا  إسبانيا  كحوادث  الهدوء،  تعرف 
في  الديمقراطي  المشروع  هذا  تراقب  التي  األوروبية  الشعوب 
روج آفا، فهي ال تستطيع التخلّي عن هذا المشروع، إْذ بات البحث 
عن الحْل هو المسار الوحيد الذي يبحث عنه الغرب الذي ال يريد 
وبات  نوعه،  من  الفريد  الديمقراطي  الحل  هذا  عن  يستغني  أن 
الدور األردوغاني مهّمشاً بعد انهيار مشروعه، بعد أن بذل الغالي 
في  فشل  فقد  فشل،  لكنّه  الحل،  هو  مشروعه  أنَّ  د  ليؤّكِ والنفيس 
الفشل عنوانه  وبات  ويفشل،  يفشل  كوباني وكرى سبي وها هو 
الرئيس، وما تخبطاته على الحدود وعلى باكور كردستان وعلى 
قنديل، وحصار باشور االقتصادّي إلرغامه على الخنوع هناك إال 

محاوالت المستجير من الرمضاء بالنار.

الكردي: حقيقته وما يُقاُل َعْنهُ
أحمد رمو

الهيمنة المركزية والشرقآلدار آمد 

متابعة  خالل  من 
سياسة أردوغان تأكد لي بأنه هناك محطات 
عديدة في حياته السياسية يؤكد نفاقه السياسي 
بحيث أنه يفعل ماال يقول ويقول ماال يفعله 
وهذا يخالف ما يؤمن به المتأسلم اردوغان 
فليراجع اآلية )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا ِلَم تَقُولُوَن 
ِ أَن تَقُولُوا َما  َما اَل تَْفعَلُوَن* َكبَُر َمْقتًا ِعندَ اللَّ
اَل تَْفعَلُوَن (. لن أتطرق الى خطوطه الحمراء 
المواضيع  بشأن  وضعها  التي  الكثيرة 
العربي ( وبشأن ما  الربيع  المتعلقة ب ) 
يتعلق بالقضية الكوردية في مختلف اجزاء 
كوردستان. في كل مرة عندما كان يؤكد على 
محاربة داعش كان يبتعد عن محاربة داعش 
وبدال من ذلك كان يقصف قرى االبرياء في 
كوردستان الجنوبية بذريعة محاربة حزب 
العمال الكوردستاني وفي اآلونة االخيرة بدأ 
يتكلم كثيرا عن ارسال عسكره الى سوريا 
او روزآڤا لمحاربة داعش ولكنه ان فعلها 
سيحارب وحدات حماية الشعب الكوردية 
او قوات سورية الديموقراطية وان فعل ذلك 
فسيكون ذلك انتحارا سياسيا له النه سيخالف 
ما يفكر به حلفائه في الناتو وخاصة امريكا.
استراتجية  جلي  بشكل  توضحت  لقد 
اردوغان وأولياته أال وهو عدم السماح بقيام 
اي نوع من كيان كوردي في روژآڤا بذريعة 
أن ذلك سيكون تهديدا في صميم امن دولة 
تركيا ورأى العالم كله مدى فرحه عندما 
كانت كوباني على وشك السقوط بحيث انه 
قال بشكل مباشر على القنوات التلفزيونية 
بأن كوباني سقطت أو على وشك السقوط، 
الكورد كلما يزداد عصبية  ينتصر  وكلما 
أردوغان ويرتفع ضغطه السياسي ويلجأ 
في  والتدمير  والحرق  القتل  عمليات  الى 
باكوري كوردستان والى عمليات القصف 
بالمدفعيىة الثقيلة على روژآفا ليوقف توقفهم 
واستعادة اراضيهم الكوردية والكوردستانية 
المغتصبة من قبل حلفائه في جبهة النصرة 

وداعش وغيرها فهل سيلجأ أردوغان الى 
ارسال عسكره بهدف محاربة داعش وهل 

أصبح ذلك مسألة وقت ؟!
ومنذ اسابيع يُناقش ذلك من قبل المحللين 
العالمين  السياسيين  والمحللين  االتراك 
وتوقَف معظمهم عند تصريح أردوغان بما 
بتكرار خطأه  لن يسمح  بأنه سوف  معناه 
عدم  بذلك  يعني  وهو  م   2003 عام  في 
موافقة البرلمان التركي حينذاك باالشتراك 
في اسقاط نظام صدام وعدم السماح بدخول 
الى  بالدخول  وحلفائه  االمريكي  الجيش 
العراق عن طريق كوردستان العراق الذي 
كان بحسب فهمه سيحيل الى عدم تمركز 
الگريال وحزب ال ڀ ك ك في جبال قنديل 
من جهة ومن جهة ثانية كان ذلك سيعيق ما 
توصل اليه الكورد في باشوري كوردستان 
الى ما توصلوا اليه من المكاسب الحالية فهو 
بذلك يبرهن بأنه العدو اللدود الي مكسب 
يحققه الكورد في اي مكان كان في العالم 

ولو كان على سطح كوكب المريخ.
اذن لقد توضح استراتيجة أردوغان الخطيرة 
على أمن العالم بأجمعه أال وهو السعي بكل 
ما اوتي من قوة الخذ الضوء االخضر من 
حلفائه من دول الناتو وخاصة أمريكا والدول 
االسالمية السنية وخاصة السعودية الحتالل 
روژآڤا بهدف القضاء على قوات الحماية 
الشعبية التي تحارب داعش لمنع قيام اي 
نوع من الكيان الكوردي حتى وان كانت 

الحقوق االدارية والثقافية.
الحماية  قوات  بأن  والداني  القاصي  يعلم 
الشعبية تقوم بكل شجاعة بمحاربة داعش 
نيابة عن االنسانية وتقدم الغالي والنفيس من 
دماء الشهداء في سبيل الدفاع عن أرضهم 
من  المزيد  بضم  لداعش  السماح  وعدم 
االراضي الى ما يُسمى بالدولة االسالمية، 
ان كانت تركيا صادقة في مسعاها المعلن 
لفظيا بمحاربة داعش فعليها مساعدة الكورد 

وعدم السماح لدخول القوات االرهابية من 
حدود سايكس – ڀيكو المصطنع.

في االيام االخيرة يعلن اردوغان وداوود 
اغلو بشكل شبه يومي يعلنان ويهددان بأن 
اعزاز الواقعة خارج دولة تركيا هي خط 
أحمر وينبغي عدم دخول الكورد اليها وتقول 
االخبار الواردة بأنهما يرسالن مرتزقتهما 
لمحاربة  الظالم  جنح  تحت  هناك  الى 
الكورد عند محاولتهم استردادها الى اهلها 
االصليين، وها هي القوات التركية تقوم ومنذ 
حوالي اسبوعين بقصف المواقع الكوردية 
االعراف  كل  متجاوزة  الثقيلة  باالسلحة 
خجول  استنكار  ووسط  الدولية  والقوانين 

غربي وامريكي وروسي.
في  اولويات  وأردوغان وضع  سنين  منذ 
استراتيجيته الخطيرة وهو محاربة الكورد 
والدعوة الدائمة الى اسقاط بشار االسد وهذا 
بأن  يحلم  ولكنه  االبرياء  بدماء  حبا  ليس 
يحكم االرهابيين من حلفائه والذي ال يقل 
ارهابهم عن ارهاب االسد يحلم بأن يحكموا 
سوريا لعلمه التام بأن هؤالء هم الضمانة 
له بانهاء القضية الكوردية في روژآڤا وهو 
بهذه االستراتيجية الخطيرة يتحمل جزءا من 
اهدار دماء اآلالف من االبرياء في سوريا 
وروژآڤايي كوردستان، وهو المسؤول اآلن 
عن ما يجري في حلب من معارك طاحنة 
هناك  مقصود  الشيخ  حي  وفي  حلب  في 
ذو الغالبية الكوردية وفي حال عدم سقوط 
بشار االسد فهذا سيكون بمنطق اردوغان 
هو خسارته لتلك الحرب اي انه سيخسر 

كما خسر في عام 2003 م .
انقرة دقت وتدق ناقوس الخطر منذ عدة أشهر 
وتعتبر اجتياز غرب الفرات من قبل الكورد 
خطا أحمرا ولكن الكورد تجاوزوا ذلك الخط 
وقالوا الردوغان ) يداك أوكتا وفوك نفخ 
اثناء كتابة هذه السطور تضرب  (، وفي 
تركيا بمدفعيتها الثقيلة حوالي اعزاز لمنع 

تقدم القوات الكوردية وتركيا تكرر بشكل 
دائم بأن الكورد يستفيدون ويستغلون تقدم 
المعارضة وكالمهم  والنظام على  روسيا 
السياسي  ونفاقهم  خبثهم  مدى  يبين  هذا 
ولكي يبرهنوا بدون دليل بأن أهداف روسيا 
والنظام والكورد واحدة وبأن الكورد ما هم 

اال تابعون لنظام بشار.
وبسبب استراتيجية أردوغان الخطيرة هذه 
على االمن والسلم العالمي أصبح الوضع 
في روژآڤا وسوريا أكثر خطورة وتعقيدا 
ونتيجة لعدم تلبية أمريكا لرغبات أردوغان 
تحول الى سياسي غاضب وثور هائج الى 
درجة بأنه طلب من أمريكا بأن تختار بين 
تركيا وبين الكورد متناسيا بأنه عبد ذليل 
المريكا وبأن أمريكا تستطيع اسقاطه خالل 
ثالثة أيام فقط ان عاقبتها اقتصاديا عن طريق 

البنوك.
يده  باتت  ولكن  بصيرة  أردوغان  عيون 
قصيرة عندما يرى كيفية العالقة بين القوات 
الكوردية وامريكا وبينها وبين روسيا ولكنه 
يصر على معاكسة التاريخ على أمل أنهاء 
بأنه  الكوردية في روژآفا واعتقد  القضية 
عندما يتمادى أردوغان بمحاربته للكورد 
الذين باتوا شركاء ال يستغني الغرب عنهم 
فأنني  يتمادى  عندما  االرهاب،  لمحاربة 
روسي  غربي  حلف  انشاء  أستغرب  ال 
كوردي لمحاربة االرهاب وعندها ال يبقى 
أمام أردوغان سوى االنسحاب من سياسته 
واستراتيجيته الخطيرة ملوما محسورا، او 
عليه أن يجازف بمحاربة ذلك الحلف ان 
يمتلك الجرأة وعندها ستأتي نهايته السياسية 
وستتفكك دولة تركيا الى جانب دولة سوريا 
فلننتظر  سنين،  عدة  منذ  أصال  المفككة 
االيام واالشهر القادمة التي ستكون حبلى 
بالمفاجآت واعتقد بأن الزمن ال يجري في 

صالح استراتيجية أردوغان الخطيرة.

ستراتيجية أردوغان الخطيرة سيف دين عرفات

الثورة بالنسبة لمجتمعات الشرق األوسط تعتبر معضلة واشكالية 
كبيرة خاصة في الوقت الراهن، حيث تحولت أغلب االنتفاضات 
من  متأزمة  حالة  إلى  العربي“  ”الربيع  بـ  سميت  والتي  الشعبية 
وقد  المنطقة  مستوى  الحادة على  والصراعات  الداخلية  الحروب 
وصلت في الفترة األخيرة إلى حد التدخل المباشر من قبل القوى 

العالمية تحت ذريعة محاربة االرهاب.
الشرق  في  ثورة  توجد  هل  عديدة،  اسئلة  ذهننا  إلى  يتبادر  وهنا 
هل  وعرقية؟  وطائفية  مذهبية  صراعات  مجرد  أنها  أم  االوسط 
هي حروب بالوكالة عن القوى الدولية؟ هل لهذه الحالة الفوضوية 
أبعاد تاريخية تخص مجتمعات الشرق االوسط، أم أنها تعبير عن 
مساعي التدخل الدولي ومشاريع التقسيم للمنطقة فقط؟ وهناك العديد 
من التساؤالت المنطقية والواقعية االخرى التي يمكن طرحها بشكل 
متزايد واالجابة عليها يمكن أن تكون مفتاحاً لحل بعض القضايا 

وأهمها قضية الثورة.
والتي  العربي“  ”الربيع  بـ  سميت  التي  الشعبية  الحالة  بداية  منذ 
حيث  اشكالية  كقضية  التسمية  هذه  ظهرت  بالثورة،  وصفها  تم 
انه تداخلت العديد من األمور فيم يخص التعريف بالثورة وايضا 
فان  قيل  ومهما  الشأن.  بهذا  التحاليل  وتعددت  العربي  بالربيع 
عن  تعبيراً  وكانت  حقيقياً  ثورياً  واقعاً  كانت  الشعبية  االنتفاضات 
حالة الغضب الجماهيري من االستبداد الذي كان الصفة الجامعة 
ألغلب األنظمة التي تم االنتفاض ضدها، ولكن تحقيق الثورة يحتاج 
المجتمعي  البعد  وتحقيق  التغيير  أرضية  وانشاء  استمرارية  إلى 
الحالة حين  وبهذه  الثورة.  تمت عليها  التي  للقيم  الجامع  والثقافي 
ننظر إلى الواقع العربي، سنالحظ تدخالً من قبل العديد من القوى 
لتحريف الثورات عن حقيقتها واألهم هو المد الذي يمكن تعريفه 
على  السيطرة  من  ما  لحد  وتمكن  حاول  الذي  السياسي  باإلسالم 
الفراغ الناشئ عن االنتفاضات الشعبية. وبأي حال من األحوال ال 
يمكن تسمية الظاهرة السياسية االسالمية في كافة بلدان االنتفاضات 
حالة  تطوير  في  ساهمت  أنها  ذلك  بالثورة،  األوسط  الشرق  في 
الفوضى واالزمة. وبهذا فإنها ساهمت بقصد أو بغيره في تعميق 
الصراعات التاريخية )المذهبية والطائفية( وهكذا اصبحت وسيلة 
للتدخل الخارجي )االمريكي واالوربي والروسي(، حيث ان االسالم 
السياسي اصبح يمتلك خالفة اسالمية باسم داعش وهذه القوة يمكن 
اعتبارها قمة الفاشية واالرهاب وال يمكن أن يتم اعتبارها جزءاً 

من االسالم وخاصة المجتمعي.
في  اوجالن“  هللا  ”عبد  القائد  ذكره  ما  إلى  التطرق  يمكننا  وهنا 
األوسط  الشرق  في  الثورة  قضية  عن  يتحدث  حيث  مرافعاته، 
ويوضح ان المنطقة عاشت قضية الثورة على ثالث مراحل االولى 
مع والدة نظام المدنية حوالي 3500 قبل الميالد والثانية مع وصول 
نظام الحضارة االسالمية لمرحلة لم تتمكن فيها بعد ذلك من تحقيق 
التطور النهضوي أي في اعوام 1200 م والمرحلة الثالثة لقضية 
الثورة بدأت مع استالء النظام االوربي على المنطقة اعتبارا من 
اعوام 1800 م. وذكر القائد ”عبدهللا اوجالن بخصوص المرحلة 
الثالثة: ”بَدَأَ عيُش المرحلِة الثالثِة الُمعاشِة راهناً تحت اسِم ”قضية 
استيالِء  مع  تزاُمناً  وذلك   ،1800 أعواِم  من  اعتباراً  الشرق“ 
على  وتركيِزه  الهيمنة،  زماِم  على  المركزيِة  أوروبا  مدنيِة  نظاِم 
المنطقة. أما بحوُث الحّلِ التقليدّيِ والحداثوّيِ اعتماداً على الحداثِة 
بذلك  فَمهَّدَت  أكثر،  القضايا  بازدياِد وطأةِ  انتََهت  فقد  الرأسمالية، 
األزمةُ السبيَل أمام سلبياٍت بَلَغَت حافةَ التطهيِر العرقّيِ واالنتحار.“ 
الشرق  في  وانتشارها  الرأسمالية  الحداثة  نظام  تطور  ان  فإذن، 
األوسط بشكل غير متجانس مع حقيقة الواقع الثقافي واالجتماعي 
التسعينيات  اعوام  مع  األزمة، ووصلت  من  كثيراً  للمنطقة عمق 
اآلن  وإلى  الحين  ذلك  ومنذ  جديدة،  لمرحلة  الماضي  القرن  من 
يبحث النظام العالمي عن حلول ألزماته وكافة صراعاته وحروبه 
العديد  تقديم  ورغم  األوسط.  الشرق  جغرافية  على  رحاها  تدور 
من المشاريع والطروحات ولكن الواقع الراهن يجعلنا نسمي هذه 

المرحلة بالحرب العالمية الثالثة.
نود التأكيد على أن قضية الثورة بالنسبة لمجتمعات الشرق األوسط 
نظام  عن  تعبير  هو  الذي  القومية  الدولة  نظام  تجاوز  كيفية  هي 
الحداثة الرأسمالية االوربية المركز وال يتناسب وحقيقة المجتمع 
في الشرق األوسط، وبمعنى آخر أنها تعبير عن سياسات استعمارية 
كانت وما تزال تهدف لحماية مصالح تلك الدول والقوى بالدرجة 
األولى، وال تهدف لخلق الحلول لقضايانا المجتمعية بكافة جوانبها 

السياسية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية.
القضية األهم هي أن الدول القومية التي مثلت االستبداد الذي قامت 
ضدها الثورات، يُنظر على إنها الحل من قبل العديد من االطراف 
والجهات المعنية بقضية الثورة. وبدون االطالة في الشرح، األصل 
في القضية هي ان الثورة تمت ضد نظام الحكم الذي يعتمد على 
شكل الدولة القومية وليس فقط ضد االشخاص الحاكمين والتدخالت 
التي تمت ضد الثورات، حرفتها باتجاه الحفاظ على الدولة القومية 
وفقط تغيير االشخاص، وهذا كان أكبر تحريف أصابها. ولهذا نرى 
إن حال العديد من الدول العربية هي الحروب الداخلية وبمسميات 

مختلفة.
الثورة الحقيقية التي اختلفت جذرياً عن باقي الثورات كانت ثورة 
روج آفا )غرب كردستان( في سوريا، استند الشعب الكردي ومنذ 
البداية إلى الطابع الديمقراطي في ثورته ولم يصبح طرفاً في النزاع 
المذهبي في سوريا الذي كما نرى االن تحول إلى صراع مذهبي 

على مستوى المنطقة.
المتتالية  التشويه والضغط والحصار والحروب  بالرغم من حالة 
التي تعرضت لها ثورة روج آفا، إال انها تمكنت من تحقيق المزيد 
من النجاحات واالنتصارات سواًء في المجال السياسي أو العسكري 
آفا وعلى رأسهم  لثورة روج  المعادين  الثقافي.  أو  أو االجتماعي 
الدولة التركية، سعوا دائما إلى خنق تأثير ثورة روج آفا من خالل 
للثورة  الطليعية  القوى  ونعت  ضدها  والقومي  الديني  التحريض 
بالكفار واالنفصاليين وخاصة من قبل كافة القوى المرتبطة بها في 
سوريا، بدءاً من كتائب غرباء الشام وباقي الكتائب التي تبعثرت 
بعد كل معركة خاضوها في سري كانية في عامي 2012 -2013. 
كانت آخر هذه الكتائب هي مرتزقة جبهة النصرة، وبعدها استلمت 
مرتزقة داعش زمام األمور ضد ثورة الشعب الكردي في روج 
آفا ولكن القوات الكردية خاضت مقاومة عظيمة ضدهم وخاصة 

في شنكال وكوباني.
تقهقر  بدأ  ومنها  بامتياز  انسانياً  ميراثاً  أصبحت  كوباني  مقاومة 

داعش، ومع مقاومة كوباني 
وقفت االنسانية جمعاء صفاً 
االرهاب  قوى  ضد  واحداً 

العالمي المتمثلة بداعش.
في  تموز 2012  تحققت في 19  التي  آفا  ثورة روج  تكون  بهذا 
عموما  المنطقة  في  للثورة  جديد  نموذج  كوباني  المقاومة  مدينة 
ان  هي  الشمس  وضوح  الواضحة  الحقيقة  خصوصاً.  وسوريا 
الثورات العربية كانت تعبير عن ارادة الشعب العربي في امتالك 
نظام ديمقراطي، ولكن بسبب استهداف قوى االسالم السياسي آمال 
إلى  والديمقراطية، حال دون وصولها  الحرة  الحياة  الشعوب في 
نتائجها النهائية. وايضا التدخالت الخارجية أعاقت تطور الثورات 
بشكل أشمل وأوسع، لكن الحقيقة الواضحة في ثورة روج آفا هي 
منه  تتمكن  لم  ما  ولكن  وديمقراطي  نظام حر  إلى  الطموح  ايضا 
على  واالستيالء  الثورة  هذه  خنق  هو  اآلن  لحد  المختلفة  القوى 
مكتسباتها. لماذا ؟ ألنها ومنذ البداية ركزت على النهج الديمقراطي 
ومشاركة المرأة وعلى تنظيم الشعب على كافة المستويات باسلوب 
للهزيمة وباصرار وعزيمة ال  ديمقراطي وحر، ولم تفسح مجاالً 
تلين تم الدفاع عن قيم ومكتسبات الثورة. وبشكل خاص التزمت 
الحقة  المجتمعية  الثورة  بمبادئ  الطليعية  وقواها  آفا  روج  ثورة 
والسياسية  العسكرية  المستويات  كافة  على  ذاتها  بتنظيم  وقامت 
مجتمعي حر  كنظام  المبادئ  تلك  وفق  واالجتماعية  واالقتصادية 
وديمقراطي وكل ذلك بارادة ذاتية، ولم تصبح جزءاً من الحرب 
المذهبية التي فرضه النظام البعثي وايران من جهة وتركيا والقوى 

المرتبطة بها من جهة أخرى.
اتبعت ثورة روج آفا سياسة الطريق الثالث والذي تم تعريفه من 
قبل ثوار روج آفا بالنهج الديمقراطي الحر. مهما كانت الصعوبات 
والضغوطات سواء من جبهة النظام وحلفاءه أو من جبهة تركيا 
وبارادة  الديمقراطي  النهج  على  االستمرار  تم  انه  إال  وحلفاءها، 
حرة من قبل الشعب في روج آفا. وهي بذلك تعتبر تجربة فريدة من 
نوعها بحيث وإلى اليوم لم تتمكن أية ثورة من العمل واالستمرار 
بجهود ذاتية وبارادة حرة من قبل الشعوب كما هو في مثال ثورة 

روج آفا وهذه نقطة القوة الرئيسية لهذه الثورة.
حقيقة  هي  آفا  روج  ثورة  حقيقة  بأن  آخر  بعد  يوماً  يظهر  وبهذا 
ثورة شرق اوسطية، وذلك يتضح من خالل نهج األمة الديمقراطية 
الذي تم طرحه من قبل قائد الشعب الكردي ”عبد هللا اوجالن“. 
الشعب الكردي في روج آفا وسوريا ومنذ البداية طرح فكرة الوطن 
وحتى  الكردية  العربية  واألخوة  الديمقراطي  والدستور  المشترك 
قبل ثورة 19 تموز. سعت القوى الطليعية للثورة لتشكيل مجالس 
أخوة الشعوب في العديد من المناطق وخاصة في مناطق الجزيرة 
وكوباني ولكن المثال األبرز لهذه الوحدة واألخوة تمثلت في مرحلة 
مقاومة كوباني وايضا تحرير مناطق تل حميس وتل براك وجبل 
كزوان )عبد العزيز( وسلوك وتل ابيض، ألنه شارك العديد من 
جانب  إلى  والعرب  واالشوريين  السريان  وخاصة  المنطقة  أبناء 
الكرد في حمالت تحرير هذه المناطق وتحت راية وحدات حماية 

الشعب ووحدات حماية المرأة.
وباالستناد إلى مكتسبات الثورة في روج آفا تم تكوين قوات سوريا 
الديمقراطية وايضا مجلس سوريا الديمقراطية في مدينة ديرك. وما 
الرسالة التي وجهها الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية 
هيثم مناع إلى االمم المتحدة إال تعبير واضح وصريح عن مكتسبات 
ثورة روج آفا وتحولها إلى ثورة سوريا الديمقراطية. حيث يتحدث 
عن سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على 16 % من األراضي 
فقط   %  4 على  تسيطر  فانها  المعارضة  قوى  باقي  أما  السورية 
هذه  سيطرة  تحت  كانت  التي  األخرى  المناطق  كافة  فان  وللعلم 
اسطنبول  مركزها  والتي  السورية  المعارضة  تسمى  التي  القوى 
التركية اصبحت تحت سيطرة داعش واغلبها استولى عليها داعش 
بدون مقاومة تذكر، اي أن نتاج القوى األخرى هي المناطق التي 
تم تسليمها لداعش وجبهة النصرة. أما المناطق الكردية بالدرجة 
األولى وإلى جانبها المناطق المحررة من داعش على يد وحدات 
حماية الشعب فإنها لم تخضع لسيطرة أية قوة من تلك القوى ولذلك 
بقيت آمنة من ارهاب داعش وجزء كبير من المناطق التي كانت 
تحت سيطرة تلك القوى وتم تسليمها لداعش فقد تم تحريرها من 
قبل وحدات حماية الشعب. وهذا إن دلًّ على أمِر يدل على إن ثورة 
روج آفا تمكنت من الحفاظ على مكتسباتها وعلى تحرير المناطق 
من داعش وذلك بتطوير نهج االمة الديمقراطية، وهذا ما تخاف 
الديمقراطية وليس االنفصال  منه تركيا أي من تطور نهج األمة 
في  توسعية  طموحات  لها  كان  أصال  تركيا  ألن  له،  تروج  كما 
في  المباشر  وتدخلها  سياساتها  وكل  سوريا  في  وخاصة  المنطقة 
الشأن السوري منذ البداية كان بهدف اعاقة تحقيق ثورة في روج 
آفا وبعد تحقيق الثورة وإلى االن تسعى لخنق هذه الثورة وإن لم 
ثورة  تطورها حتى ال تصبح  اعاقة  األقل  فعلى  ذلك،  تتمكن من 
شرق أوسطية باالستناد إلى نهج األمة الديمقراطية الذي يتخذ من 
أخوة الشعوب والعيش المشترك والحرية والديمقراطية اساسا له.

الواقع األهم والذي يجعل من ثورة روج آفا قوة ثورية بامتياز هو 
انضمام المرأة ومشاركتها في كافة المجاالت السياسية والعسكرية 
واالجتماعية والثقافية وما تزال المقاومة العظيمة التي أبدتها آرين 
ميركان ورفيقاتها في كوباني حية في الذاكرة االنسانية. والعالم اجمع 
أصبح يدرك مصدر القوة الرئيسية في ثورة روج آفا وهي المثال 
الذي يعبر عن نضال حرية المرأة بشكل ال مثيل له. أصبحت المرأة 
آفا خصوصاً عنوانا بارزاً  الكردستانية عموماً وروج  الثورة  في 
لمعاني الحياة الحرة والديمقراطية والنضال ضد الفاشية المتمثلة 
ثورياً  ميراثاً  تمتلك  آفا  روج  ثورة  في  المرأة  وحلفاءها.  بداعش 
عظيماً من كافة الجوانب، ولهذا سيكون من الصواب تسمية ثورة 
روج آفا بثورة المرأة وذلك لمشاركتها الواسعة وفي كافة المجاالت 
الثورية  والحياة  الحرب  تقود  إنها  حيث  المستويات،  كافة  وعلى 
وبناء اسس النظام الديمقراطي الجديد في روج آفا وسوريا. ففي 
ثورة روج آفا تطور نظام الرئاسة المشتركة وعلى كافة المستويات 
بدءاً من الكومونات وحتى المجالس والمؤسسات االدارية العامة، 
بهذا يكون قد تطور نظام يعتمد على المشاركة التامة من قبل المرأة 

في كافة الفعاليات وبارادتها الحرة.

عن الجذر المعرفي والسياسي لألزمة السورية؛ وعن الحلول 
)2 من 2(

سيهانوك ديبو
استطعنا  ما  إذا  جبّار  مجتمعي  معرفي  نهوض  أمام  سنكون 
ضمنها  ومن  األوسط  الشرق  ف  نعّرِ أن  قادرين  مدركين 
بأنها  الطبيعية  سوريا  عن  تماما  تختلف  التي  اليوم  سوريا 
مجموعة من الثقافات التي تشكل –اليوم- مدنية واحدة؛ علماً 
أن ذلك يمثل حقيقة وأصل جيوتاريخية الشرق األوسط كله. 
هدى مصطلحي  على  الكرد  توصيف  فإن  السياق  هذا  وفي 
موقف  وهو  بعيد،  حد  إلى  مفيداً  سيكون  والمدنية  الثقافة 
ضروري من أجل الشعوب األخرى كما يؤكد ذلك الفيلسوف 
في حل  الوحيدة  تكون  تكاد  والتي  الالزمة  واألداة  أوجالن. 
وتأسيس وتحقيق مثل هذه اإلشكالية المعرفية ومثل هذا األمر 
الُملِّح يكون عن طريق الالمركزية الديمقراطية. ومن المؤكد 
( ليست  أنه أول ما يصطدم به مثل هذا الفهم مجموعة )َصدٍّ
الحجج  البدائية(، وأولى  القومية  أنهم )عّسُس هيكل  بالهيّنة؛ 
قبل  من  المسّطرة  العالمية  القانونية  القواميس  افتقار  تكون 
تحاول  التي  الحجة  هذه  مثل  المفهوم،  هذا  مثل  إلى  )الغير( 
منها  إدراك  ودون  الحقيقة  –في  النهضوية  الرافعة  هذه  دّكِ 
ومطلقيها- تتحول إلى حجة داعمة لها، ألم تكن هذه القواميس 
السبب األساس فيما نعيشه اليوم؟ أال يعطي ذلك مبرراً إضافياً 
)الغير( وعّما يجب  يلزمنا من  المستمر عّما  للبحث  ونوعياً 
والغير(  )نحن  جميعاً  بأننا  علماً  )علينا(؛  مقتصر  يكون  أن 
نلتقي في محل ما على اعتبارنا جميعاً ننتمي إلى مدنية عليا 
)اإلنسانية(، وأن مفهوم الالمركزية الديمقراطية بحاجة أنسيّة 
أداة  إلى  واالقتصادية  والسياسية  القانونية  التها  ُمّشّكِ بجميع 
باالتحادية.  يكمن  تحقيقها  وأداة  يصونه،  وإطار  ذلك  يحقق 
المتمركزين ضمن دوائر  الفهم والحل سيجد حتى  لهذا  وفقاً 
القومية سواء من العرب أو من الكرد وغيرهم بأن رؤاهم في 
حالة حماية كاملة ومتقدمة عن الفهم القاصر المدّمر للقومية، 
لن  آخر  ُحّكٍم  أّيِ  إلى  أو  مذهب  أو  قومية  إلى  االنتماء  وأن 
يكون على حساب صهر وإبادة وتطويع مجموعة المختلفين 
عنه –قومياً- إلى دائرته، واألمر نفسه بالنسبة للذين يرتكبون 
بالدولة؛  الحقوق  مسألة  يربطون  حينما  نفسه  الفكري  الخطأ 
ومهما  الحالية  الدول  نظم  أو  الدولة  فأن  تماماً  ذلك  بعكس 
عن  يوماً  تعبر  أن  تستطع  لم  للديمقراطية  إظهار  من  بلغت 
الحقيقة المثلى لحقوق المجتمع أفراداً وجماعات؛ وهذا مبحث 
آخر يفترض علينا بل يفرض البحث عن تعاريفها الصحيحة 

وترجمتها بشكل يُطلق عنان المجتمعية بدل من تقويضها.
المضمار  هذا  في  أساساً  والمرحلي  الدينامي  الموقف  اتباع 
عوضاً عن الموقف الستاتيكي، أي القناعة أو القبول المرن 
على  حتمي  انقالب  هو  االتحادية  لسوريا  السياسي  بالنظام 
ثالثية  إلى  الحتمي  واالنتقال  العنف  ومجتمع  العنف  نظام 
النشوء واالستمرار والبقاء المتمثلة بالعيش المشترك ووحدة 
المصير وأخوة الشعوب. ولن نتفاجئ كثيراً بقول المرتعدين 
بأن مثل هذا الفهم هو يكرس التقسيم؛ مثل هذا الفهم القاصر 
في  ُمقَّسم  هيكل  سوى  يكن  لم  السابقة  سوريا  بأن  يلحظ  لم 
مضمونه وعيشه وأن تصريحات الذين لم يغادروا محالتهم 
السابقة في سلطة االستبداد؛ بالرغم من تموضعاتهم الطارئة؛ 
يؤكدون على ترابطهم العضوي والفكري البائس مع النظام 
االستبدادي وبأنهم في مثل هذه المواقف ليسوا إاّل المقسمين 
التقسيميّين، وقصورهم جعلت الغشاوة المتشكلة على أدمغتهم 
في  االتحادية  األنظمة  من  الهائل  الكم  ترى  ال  وعيونهم 
العالم؛ كلها مؤثرة في القرار العالمي وبعضها اليوم راسمة 

للسياسات الدقيقة لجميع األنظمة –المركزية- األخرى.
أسباب القوة في النظام االتحادي الديمقراطي لسوريا

مصطلح  وفصل  أصل  إلى  بالعودة  األمن:  قوة   -1
الفيدرالية أو االتحادية نجد أنها تدل على فهم الوثيقة أو العقد 
أو العهد، وأن أسَّ المشكلة التي دلت على هذا الفهم المتقدم 
اجتماعي  عقد  يلزمه  الذي  األمن  استتباب  إلى  الحاجة  هي 
وجماعات  الحرة(  )المواطنة  أفراداً  المتآلفين  حقوق  يحفظ 
)ثقافات وقوميات وأديان ...( ضمن نظام سياسي موحد وهذا 
ُكنُه المجتمع السياسي؛ الغريب عن مجتمعات الشرق األوسط 
وفي سوريا طيلة قرون خلت. وبنظرة فاحصة أْم سريعة إلى 
أحوال العمران البشري في العصر الحديث نجد بأن األنظمة 
بإتيان  القدرة  أكثرها  ثالثمائة سنة مضت هي  في  االتحادية 
هي  المركزية  األنظمة  فإن  تماماً  وخالفه  وتحقيقه،  األمن 
الوجودية  المسألة  هذه  تحقيق  عن  األعجز  بل  فشالً  أكثرها 
االتحادي  النظام  وأن  الشعوب.  حياة  في  المحورية  الحياتية 
هو الذي يضمن األمن في سياق التنوع والتعدد في مجتمعاتها 
ويجعل من هذا التنوع ركيزة أساسية للتطور والتقدم، واألمثلة 
الذي  الهند  االتحادي في  النظام  أبرزها هو  هنا كثيرة ولعل 
تقريباً،  نسمة  مليون  ومائة  المليار  حوالي  سكانه  تعداد  يبلغ 
عشرة  وأربع  ومحلية  رئيسية  لغة  ألف  وحدها  الهند  وفي 
اليوم  هند  وتشكل  أساسية  أديان  أساسية رسمية وخمس  لغة 
في  كبرى  ديمقراطية  سكانية  قوة  الهائل  التنوع  هذا  ضمن 
األمن واالستقرار الداخليين. والحال عينه في الشرق األوسط 
بأنه مر بمراحل مؤكدة  وقومياً  ودينياً  وأثنياً  ثقافياً  المتداخل 
الشرق  شهدها  قوة  المراحل  أكثر  وأن  الحقيقة،  هذه  لمثل 
الغير؛  بعضها ضد  المكونات مع  تكاتف جميع  نتيجة  كانت 
ولعل مالذ كرد وما سبقها وما تبعها كانت الركائز التي حمت 
هذه الثقافات من االندثار والتشتت في وجه الثقافات الطارئة 
الرؤى  أي  وتلك  الديني،  أو  القومي  المصدر  ذات  النمطية 
النمطية كانت السبب في جميع ما آلت إليه األمور من تباعد 
الرؤية  في  المتمثل  وآخره سوريّاً  مجتمعي؛  ودمار  اٍت  وُهوَّ
المعارضة  األطر  من  الكثير  تزال  ال  والتي  النمطية  البعثية 

الحديثة تقاسم النظام كَحَملة مجتمعين لميراث جبري.
المركزية  األنظمة  أن  على  عالوة  التنمية:  قوة   -2
فإنها  الصميمية؛  المجتمعية  المسألة  هذه  تحقيق  في  فشلت 
خيارين  أمام  إياها  واضعة  مجتمعاتها  تجويع  من  تقصدت 
ال ثالث لهما: إما األمن الكاذب المرافق للفقر والجوع وإما 
هذا  تسمية  قدرنا  –إذا  السوري  المجتمع  بأن  علماً  السجن؛ 
سجن  ضمن  إاّل  يعيش  األمر  واقع  في  يكن  لم  المصطلح- 
نوابه  إلى  السجن  رئيس  من  متدرجين  ُكثر  وسّجانين  كبير 
ورؤساء مخافر الَسْيَجنة وديمومتها. مصيبة كبيرة أن تشعر 

الجزيرة ودير الزور والرقة 
بأنها من المحافظات النامية 
الفقيرة المتخلفة ومصادرها 

 %65 من  أكثر  تعتبر  العام  السوري  الناتج  في  المساهمة 
بل  وحده  الجمعي  باالقتصاد  حصرها  يمكن  ال  والتنمية  ؟. 
تم  التي  وغيرها  والتعليمية  والسياسية  واالجتماعية  بالثقافية 
القبول حتى  يمكن  هنا ال  المركزية، ومن  قيود  تكبيلها وفق 
بمجرد فكرة القبول والعودة إلى أي شكل من أشكال النظام 
المحدثة؛  أو  المجّملة  أشكاله  من  أي شكل  إلى  أو  المركزي 
عودته؛  يمكن  ال  سوريا  في  المركزي  النظام  أن  والحقيقة 
أن  على  المتباكين  واصرار  عودته،  شروط  جميع  فقد  لقد 
الفساد  من  استفادة  األكثر  نالحظهم  التقسيم؛  هو  االتحادية 
المتعاظم في فترات اشتداد المركزية وطغيانها المتسلط على 

رقاب الجميع. 
قوة االستقرار: مما ال شك فيه أن أكثر المجتمعات   -3
التطور  حالتي  وكأن  وتقدماً،  تطوراً  أكثرها  هي  مستقرة 
والتقدم هي جواب االستقرار، وتبقى المجتمعات التي يصيبها 
المركزية؛  األنظمة  قبل  من  الممارس  الحجز  بفعل  التكلس 
األكثر قدرة على االنفكاك ومن ثم التقسيم المعلن بسبب تفشي 
رجله  على  شاكوشاً  يضرب  كمن  فيها،  واالنكفاء  العقدية 
)مجتمعات-  غيري  مثل  أسير  ال  لماذا  بعدها  نفسه  ويسأل 
صيغ  وفق  الالمركزية  األنظمة  بعكس  أفراداً(؟  جماعات- 
كوامن  تصبح  بحيث  استقراراً؛  األكثر  فإنها  االتحادية 
الالاستقرار في حالة مغيّبة تامة وتصبح حاالت االستجرار 
وفق رغبة الما وراء في أدنى فرص الظهور. والمجتمعات 
المستقرة التي تديرها أنظمة اتحاديّة وفق خصوصية ثقافاته 
التي تتعارض بالضرورة مع أشكال موجودة سلفاً لالتحادية؛ 
يمكن لألزمة السورية من خاللها أن تستفيد منها دون الوقوع 
في الخطأ نفسه مرة أخرى أي بتطويع األزمة السورية وفق 
السورية  األزمة  بأن  ذلك  خالف  مسبقاً،  الموجودة  الحلول 
المجتمع  لخصوصية  كاملة  مراعاة  حلها  أجل  من  يستوجب 
السوري ذاته وأنه ليس من الضرورة أن يشبه االتحادية في 
العراق على سبيل المثال، وأنه من الضرورة أن يشبه الوضع 
داللة  وهذه  المتقدم ألزمته.  والتشخيص  السوري  المشخص 

أخرى على بناء مجتمع مستقر نحن مقبلين عليه.
قوة الحرية: تعتبر قضية الحرية من أولى المهمات   -4
يمكن  فال  أعينها،  نصب  وتضعها  الثورة  منها  تنطلق  التي 
توسيم الثورة بأنها الثورة إذا ما لم تحقق هذا المطلب؛ وإاّل 
نكون أمام معضلة فكرية أخرى بأن الثورة ال تنتج األحسن، 
أوجالن؛  الفيلسوف  يصفها  كما  الحقيقية  الثورة  فإن  وعليه 
ليست متمحورة في اسقاط دولة وإنشاء دولة أخرى، وليست 
المتوخاة  الهدف  وإنما  أخرى،  سلطة  وإحالل  سلطة  إذابة 
بقيم  ديمقراطي  مجتمع  وإقامة  الحرية  تحقيق  الثورة  من 
العدالة والمساواة. والحرية هنا ال يمكن رصدها في األنظمة 
من  شكل  وأي  القومية  بفعل  تتسلط  التي  وخاصة  المركزية 
أشكال النمطيات األخرى؛ ونكون منصفين جداً لو قلنا إن عدم 
التقاء النهار والليل، والماء والنار وغيرها من المتعارضات؛ 
غياب  يعني  الذي  المركزي  النظام  وجود  مكمن  على  تدل 
كبيرة-   درجة  -إلى  المجتمعية   الحرية  ووجود  الحرية، 
خصوصية  وبحسب  االتحادية  األنظمة  في  فقط  ملحوظة 
الحرية  شعارات  من  كبيرة  كميّات  وإطالق  مجتمعاتها، 
والمواطنة وغيرهما تصبح دليل إدانة على النظم المركزية 
عليها،  تتسلط  التي  المجتمعات  وبين  بينها  حتمي  وانفصام 
ووجود نظام استبدادي بأيديولوجية صرفة ولمدة نصف قرن 
والممارساتي  الفكري  وتضادها  عجزها  إال  يكن  لم  سوري 
االستبدادي  النظام  ضد  الناهضة  الثائرة  والجموع  للحرية. 
قبل ست أعوام كان بمطلب الحرية، وفشل المعارضة بشقيها 
الثالث  الخط  بأن  آخر  دليل  ذلك،  في  والمستجد  الكالسيكي 
أن  الحرية، وال عجب حينها  هو األقدر على تحقيق مطلب 
)مغادرو  والمستجدة  الكالسيكية  المعارضة  خطاب  يتطابق 
ساحة النظام الفجائيين( مع خطاب النظام وفي الوقت نفسه 
رفض  حول  اإلقليمية  االستبدادية  األنظمة  بعض  رؤى  مع 
مطلب االتحادية وخالفها مع رؤى الطريق الثالث التنويري 
الذي يؤمن اليوم بأن سوريا الغد بمصير الحرية المضمون 

وفق الصيغة االتحادية.
من المؤكد أن أسباب أخرى غير المذكورة أعاله؛ مدعاة اليوم 
أن تكون مدخالً مهماً لضرورات االتحادية أو الفيدرالية كحل 
تكن هذه  أياً  لكن؛  والتقسيم في سوريا؛  ومخرج من األزمة 
فإنه المالحظ في العالم السياسي الحديث فقدان الدولة القومية 
وقد  الُمحدَّث  األوسط  الشرق  في  مقوماتها وأسسها وخاصة 
التصور  هذا  ومثل  التام.  التهديد  معرض  في  حدوده  باتت 
يؤكد قناعة فوق قناعتنا المسبقة أنه عصر األمم الديمقراطية 
وكونفيدرالية الشعوب وأن الوقت حان وحائن أن تقوم الكتلة 
التاريخية المتمثلة في سوريا بالطريق الثالث بدور حضاري 
عن  النهضوية  النشطة  الحالة  إلى  والوصول  ديمقراطي 
طريق االتحادية السورية الديمقراطية. ومن المؤكد بأن الحل 
االتحادي ال بد من حيّز أولي يطبق فيه المشروع حتى يزيل 
جميع الشكوك والتشكك وفقدان القيام؛ وأن مناطق شمال شوريا 
ومن ضمنها روج آفا هي األنسب، وكيف ال وسنوات اإلدارة 
المتعلقة  الكبيرة  العقبات  قد نجحت رغم  الديمقراطية  الذاتية 
تزال-  -وال  اإلقليمية   الدول  بعض  ومحاربة  برفض  سواء 
الموجود  التسطح  بحجم  المتعلقة  أم  تركيا  مقدمتها  وفي  لها 
بفعل نصف قرن من التنميط والجبرية واالبتذال، والتعددية 
والخصوصيات  والمذهبية  والدينية  القومية  االنتماءات  في 
االجتماعية والمناطقية تحتم الشكل االتحادي للتنظيم السياسي 
واالداري لهذا المشروع/ اإلطار الُمفَعِّل ضمن صيغة اإلدارة 
هرمية.  ال  أفقية  بإدارة  مجتمع  واحقاق  الديمقراطية  الذاتية 
وكاستدالل آخر على قوة الطبيعية بمثال جريان األنهار غير 
العاصية؛ فإن الشمال السوري يكون مركز استحقاق وتحقيق 
نحو  ومتوجهاً  االتحادية  وبالصيغة  الديمقراطية  الالمركزية 
الوسط والعاصمة حتى حوران بسهله وجبله. وحين الوصول 
ست  قبل  خرجت  التي  للحناجر  مخلصين  كسوريين  نكون 
سنين: الشعب يريد التغيير؛ يريد الحرية؛ يريد اسقاط النظام.. 

المركزي.
 

شاهوز حسن


