أخالقي ح ّر.
دميقراطي
حتياتي لكم جمي ًعا وليكن شعارنا :م ًعا ألجل مجتمع
ّ
ّ
صديقتكم فوزة اليوسف

وأصبحن اليوم أكثر وع ًيا بحقوقهنّ وأكثر شجاعة وق ّوة في الوقوف في وجه الظلم
والنضال واالستمرار في مسيرة احلر ّية .عملنا م ًعا كمك ّونات إثن ّية وثقاف ّية وكنساء
من أجل حياة تسودها احلر ّية والدميقراط ّية واملساواة بالرغم من احلرب التي
واجهناها في سوريا وهجمات داعش وقمع النظام السوري .وقد أثبتنا عن طريق
توحدت القوى الدميقراط ّية على مبادئ سليمة
وحدتنا كشعوب وكنساء أنه إذا ما ّ
وعملت وفق استراتيج ّية صحيحة فإنها سوف حت ّقق املستحيل.
في هذا الوقت ،تكيل القوى الرجعية وعلى رأسها تركيا وداعش الهجمات على هذا
الدميقراطي وبال هوادة .وقد عمدت الدولة الترك ّية إلى احتالل مقاطعة
املشروع
ّ
عفرين الكرد ّية وارتكبت جرائم التطهير العرقي وأمعنت في تنفيذ ّ
مخططات التغيير
مدني ،جميعهم يعيشون
الدميوغرافي هناك فهج ّرت وش ّردت أكثر من  ٤٠٠ألف
ّ
ّ
اليوم في مخ ّيمات اللجوء .كما قامت القوات الترك ّية والقوات املرتزقة التي تأمتر بها
باغتصاب النساء وفرض احلجاب عليهن وتزويجهنّ قس ًرا ،وتواصل اليوم تهديدها
الدائم بالهجوم على باقي مناطق اإلدارة الذات ّية في شمال وشرق سوريا وعلى
مرأى ومسمع من العالم .الواضح أن تركيا وداعش تريدان أن تعودا بالشعوب
سلفي يستم ّد ق ّوته ووجوده من التط ّرف
ديكتاتوري
والنساء في مناطقنا إلى نظام
ّ
ّ
والعبود ّية واحلرمان من احلقوق املشروعة.
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قد استقطبت ثورة النساء هذه العديد من النساء من أنحاء العالم ً
أيضا ،وسقطت
العشرات منهنّ في صفوف وحدات حماية املرأة أثناء خوضها احلرب ض ّد داعش.
لذا فإنّ إجنازاتنا هذه هي انتصار لك ّل النساء في العالم وقد حت ّققت بفضل اجلهود
املشتركة التي بذلناها سو ًّيا .من هنا ،فإنّ رسالتنا لكم هي مبثابة دعوة إلى أن
تتضامنوا معنا من أجل ص ّد هجمات الدولة الترك ّية وداعش .ندعوكم للضغط على
املجتمع
يترسخ األمن
الدولي كي يفرض حظ ًرا جو ًّيا على مناطقنا إلى أن ّ
ّ
واالستقرار .فنحن الذين قمنا بحماية العالم أجمع من خالل حربنا ضد داعش،
تُرتكب اإلبادة في ح ّقنا اليوم من قبل الدولة الترك ّية والقوى املتطرفة كما فعلوا في
عفرين.
في اخلتام ،ندعوكم وننتظر زيارتكم لنا في مناطقنا كي تشاهدوا ما حققناه خالل
هذه السنوات ولتشاركونا جتاربكم ونشارككم جتاربنا ،ألنّنا نؤمن بأن وحدتنا قل ًبا
ً
وعقل قادرة على خلق ق ّوة ج ّبارة تهزم أعتى أنواع الظلم.

حللن .وها نحن قد جنحنا في بضع سنوات في حترير اآلالف من النساء من العنف
مؤسسات دار املرأة التي تولّت حماية النساء والدفاع عن
املنزلي عن طريق تأسيس ّ
ّ
حقوقهنّ وحل قضاياهن االجتماع ّية.
أرسينا في شمال وشرق سوريا ،شعو ًبا ونسا ًء ،نظا ًما إدار ًّيا سياس ًيا وثقاف ًّيا
واجتماع ًّيا واقتصاد ًّيا يضمن حقوق جميع املك ّونات املجتمع ّية .وقامت شاباتنا
السرطاني ،وبذلنا اآلالف
وشبابنا مبحاربة داعش دفا ًعا عن اإلنسانية من مت ّددها
ّ
من الشهداء والكثير من التضحيات في سبيل أن تع ّمر القوى الدميقراط ّية واحة
صغيرة وسط الصحراء التي تبتلع منطقة الشرق األوسط .وكانت تلك هي امل ّرة
األولى التي يت ّم فيها حتقيق نظام يكفل حر ّية التعبير لكل اللغات والثقافات املوجودة
في شمال وشرق سوريا .وكانت امل ّرة األولى التي نشهد فيها تأسيس نظام يق ّر
دي.
بحر ّية املعتقد والعبادة جلميع املذاهب والعقائد ضمن نطاقنا
اجلغرافي التع ّد ّ
ّ
وأل ّول مرة يت ّم تأسيس نظام يسمح للنساء بحرية التنظيم في جميع املجاالت
فأصبحت جميع املجالس تُدار برئاسة مشتركة فيما تشارك النساء اليوم بالعضو ّية
مناصف ًة في جميع املجالس .و ُأق ّر قانون املرأة الذي مينع زواج القاصرات وتع ّدد
املنزلي ويضمن حقوق املرأة في حضانة أطفالها.
الزوجات والعنف
ّ
وألول م ّرة ،قامت النساء بتأسيس وحدات حماية املرأة التي تتولّى حماية النساء
من هجمات املتطرفني وتصون حر ّيتهن فنجحت في حترير املئات من الفتيات
الكرد ّيات األزيد ّيات من براثن داعش في جبل سنجار .وافتُتحت أ ّول كل ّية تد ّرس
تأسست خالل هذه السنوات ،ومت تأسيس
علم املرأة في العالم في اجلامعة التي ّ
قرية املرأة التي تأوي املئات من النساء اللواتي تعرضن للظلم أو اللواتي تواجهن
مييات
حت ّديات ومشاكل اقتصاد ّية واجتماعية .وافتُتحت كذلك العشرات من أكاد ّ
املرأة لتوعية النساء .ومت بناء تعاون ّيات نسائ ّية تدعم استقالل النساء اقتصاد ًّيا في
كنف منظومة عدالة حتمي حقوقهنّ  .إ ًذا ،ح ّققنا في ثماني سنوات ما لم يكن ل ُينجز
في ثمانني سنة.
وتوسعت وامت ّدت إلى
هذه الثورة النسائية قد انطلقت شعلتها من مناطقنا الكرد ّية
ّ
املناطق العرب ّية فكان لها األثر البالغ على النساء السريان ّيات والتركمان ّيات
ً
وصول إلى النساء في عموم سوريا .واليوم ،ميكننا أن
والشركس ّيات في املنطقة
نقول أن ثورة النساء هذه لم تعد ثورة النساء الكرد فقط بل ثورة جميع النساء في
شمال وشرق سوريا ،وهذا هو إجنازنا األه ّم .فقد ازدادت ثقة النساء بأنفسهن
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حتية طيبة لك ّل من يناضل في سبيل حياة تسودها العدالة واملساواة واحلرية.
مما ال ّ
شك فيه أنّ النساء في العالم أجمع تعانني من ظلم كبير .ولكنّ النساء في
ّ
وطني كردستان تقاسني من الظلم على وجهني اثنني .فهناك أ ّو ًل قضيتنا الوطنية إذ
أنّنا شعب يخضع لالحتالل من أربع دول هي تركيا وسوريا وإيران والعراق .وثان ًيا،
الذكوري الذي
هناك قضيتنا كنساء ُمستضعفات حتت وطأة اضطهاد املجتمع
ّ
نعيش فيه .وقد وجدنا أنفسنا في مواجهة هاتني القضيتني أمام خيارين ،فإ ّما
الذكوري أو ننتفض ونناضل في سبيل التح ّرر.
االستسالم لظلم االحتالل والنظام
ّ
مما نحن عليه.
فكان منّا من اخترن النضال في سبيل حترير أنفسنا ومجتمعنا ّ
ّ
احلظ أن م ّهدت انطالقة احلركة التح ّررية الكردستان ّية في
وكان من حسن
السبعينات الطريق ملشاركة النساء في النضال التح ّرري ،فانخرطت اآلالف من
والعسكري .وشهدت تلك اللحظة خروج النساء أل ّول م ّرة
السياسي
النساء في العمل
ّ
ّ
تأسس جيش املرأة في
من منازلهنّ وهنّ عاقدات العزم على النضال .وكان أن ّ
العام  ١٩٩٣في جبال كردستان ،فخرجت من صفوفنا بطالت حت ّدين شتّى أنواع
الظلم في سجون الفاش ّية التركية من أمثال ساكينة جانسيز ،ومنهنّ اللواتي
استشهدن في ساحات القتال واللواتي أكملن املسيرة فقمن بتنظيم النساء ونشر
ّ
نسائي عظيم الق ّوة في كردستان.
ومتخض نضالهنّ جمي ًعا عن تنظيم
الوعي.
ّ
فكانت تلك ثورة نسائية بكل ما للكلمة من معنى ،إذ مت ّردت النساء أل ّول م ّرة على
العادات والتقاليد املتخلّفة وتص ّدين للدفاع عن قض ّيتيهن الوطن ّية والنسو ّية.
وقد ارتكزنا ،نحن نساء كردستان امللحقة بسوريا ،على ميراث هذه الثورة فقمنا
بتهيئة النساء وتنظيمهن في الس ّر وأ ّدى ذلك إلى اعتقال العشرات منّا واستشهدت
زميالتنا على أيدي قوات الدولة السور ّية .ولكنّنا لم نيأس .ظهرنا إلى العلن مع
انطالق احلراك الشعبي في سوريا في العام  ٢٠١١وباشرنا العمل باسم مؤمتر
مييات نسائ ّية تهدف إلى بناء الوعي التح ّرري
وأسسنا أكاد ّ
ستار (منظمة نسائية) ّ
وتعزيزه لدى النساء .ومن ث ّم تص ّدت النساء في مناطقنا لعدوان القوى املناهضة
للدميقراطية وحر ّية املرأة ،فباشرن االنخراط في جميع مناحي احلياة السياس ّية
واالجتماع ّية والثقاف ّية والدفاع ّية واالقتصاد ّية وكانت لهنّ املشاركة الف ّعالة أينما

