اجعل روجافا خضراء ثانيةة
إدعم الثورة البيئية في شمال سوري

الكومون الدولي في روج افا
تقديم الحملة بالتعاون مع الدارة الذاتية الديمقراطية في شمال سوريا

المقدمة
لقد مر خمس سنوات على بداية ثورة روجافا .بدأت بالمقاومة البطولية لكوباني ،أرغمت وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة
العصابات الرجعية لداعش بالتراجع مرارا وتكرارا .وفي الوقت نفسه ،قاوم شعب روج آفا بنجاح جميع محاولت الهيمنة لفساد الثورة .
متأثرين بذلك بأفكار عبد الله أوجلن ونضال حركة التحررية الكردية ،إن روج آفا مشروع ثوري هدفها تحدي الحداثة الرأسمالية من
خلل تحرير المرأة  ،البيئة والديمقراطية الراديكالية .وعلى الرغم من النجاح المستمر لثورة روجافا ،ل يزال الشعب تحت الضغط :الحرب
ضد داعش  ،الهجمات الرهابية اليومية من قبل الدولة التركية والحظر القتصادي هي عقبات أمام بناء مجتمع جديد  .في هذه الحالة
يحتاج روجافا إلى دعم عالمي أكثر من أي وقت مضى.

الكومونة الدولية  -تتعلم  ،تدعم  ،تنظم
منذ سنوات عديدة ،لقد صار لنا نحن الدوليون من جميع أنحاء العالم نعمل على العديد من جوانب ثورة روجافا .متأثرين بالمنظور
الثوري لحركة التحررية الكردية ،ونحن هنا لنتعلم ،ولندعم ونساعد في تطوير المشاريع القائمة  .إنه هدفنا أن ننظم جيل جديد من
الممين لتحدي الحداثة الرأسمالية .بدعم من حركة الشباب في روجافا ) ،(YJC / YCRأنشأنا الكومون الدولي لروجافا في أوائل عام
 .2017وحتى الن ،يشمل مشاريعنا تنظيم النشطة التعليمية والبعثات ودورات اللغة ،وبناء أول أكاديمية مدنية للدوليين في روجافا.

دعامة الثورة :البيئة
الناس الذين ينفصلون عن الطبيعة ينفصلون عن أنفسهم ،ويكونون مدمرون ذاتيا .لم يظهر أي نظام هذه العلقة بشكل أوضح أكثر من
الحداثة الرأسمالية؛ التدمير البيئي والزمات البيئية تتماشى جنبا إلى جنب مع القمع واستغلل الناس .لقد جلبت العقلية العقيمة
للحد القصى من الرباح كوكبنا بالقرب من حافة الهاوية ،وترك النسانية في زوبعة من الحرب والجوع والزمة الجتماعية .ولهذا
السبب  ،فإن تطوير مجتمع بيئي هو دعامة لثورة روجافا ،جنبا إلى جنب مع تحرير المرأة وإضفاء الطابع الديمقراطي الكامل على جميع
أجزاء الحياة .وهذا أكثر من مجرد حماية الطبيعة عن طريق الحد من الضرار التي لحقت بها؛ إن هذا يتعلق بإعادة تكوين التوازن بين
الناس والطبيعة .فهو يتعلق "بتوحيد متجدد وواعي ومتنور نحو مجتمع طبيعي عضوي" )عبد الله أوجلن(

الزراعة الحادية  ,نقص المياه وتلوث الهواء :الستعمار ضد النسانية والطبيعة
إن نتائج العقلية الرأسمالية وعنف الدولة ضد المجتمع والبيئة واضحة في روجافا؛ كان نظام البعث ول يزال غير مهتم في المجتمع
البيئي في جميع أنحاء سوريا .كان النظام يركز دائما على الحد القصى من استغلل الموارد وارتفاع معدل النتاج الزراعي على حساب
حماية البيئة وخاصة في غرب كردستان المستعمرة .وقد أدت إزالة الحراج بشكل منهجي إلى زراعة أحادية  :القمح في كانتون
الجزيرة  ،والزيتون في عفرين ،وكل المحصولين في كوباني قد غيرت منظر روج آفا .على مدى عدة عقود كان ممنوعا زراعة الشجار
والخضروات ،وتم تشجيع السكان من خلل السياسة القمعية والتخلف المتعمد للمنطقة للهجرة كعمالة رخيصة إلى المدن القريبة مثل
حلب والرقة وحمص .وقد أدى إنتاج الطاقة واستخدامها )الوقود ( والسياسات التي ل معنى لها في مجال إدارة النفايات والفراط في
العتماد على المواد الكيميائية في الزراعة إلى الضرار بالرض والهواء والماء .لكن ثورة روجافا وشعب روجافا ل يكافحون فقط مع التراث
السياسي البيئي لنظام البعث ،ولكن أيضا مع التهديد المتواصل والخطير من السياسات العدائية للدولة التركية .وإلى جانب الهجمات
العسكرية والتهديد المستمر للغزو والحظر القتصادي ،نواجه أيضا المشاكل التي تسببت فيها نتائج بناء السدود من قبل الحكومة التركية
في كردستان المحتلة وما ترتب على ذلك من استخدام غير مشروع للسيطرة على المياه الجوفية من جانب تركيا من أجل زراعتها  .وهذا
النقسام العدواني يقلل من التدفق إلى انهار روجافا
ويقلل من مستوى المياه الجوفية في المنطقة بأسرها .نحن نشهد كيف تقوم الدولة التركية بإغلق صنبور مياه روجافا بشكل منهجي.

بين الحرب والحظر  -العمال البيئية في روجافا
محاولت النظمة التركية والسورية لخنق الثورة في روجافا من خلل الهجمات العسكرية والسياسية والقتصادية ،والحرب ضد داعش
والحصار بدعم من الحزب الديموقراطي الكردستاني الجنوبي تخلق ظروف صعبة للمشاريع البيئية في روج آفا  .وعلى الرغم من وجود
العديد من المشاريع الحالية ،بما في ذلك إعادة الحراج ،وإنشاء المحميات الطبيعية ومرافق التخلص من النفايات الصديقة للبيئة فإن
الهياكل الساسية للدارة الذاتية الديمقراطية ل تزال في حالة مادية صعبة ،مما يجعل تحقيق هذه الهداف أكثر صعوبة .إن مشاريع

معظم اللجان القليمية هي إما مجرد في البداية أو في مرحلة التخطيط .الثورة البيئية في ظل الثورة الكبرى ،ل تزال في مهدها .وهو
يفتقر إلى الوعي البيئي بين السكان ،ومعرفة الخبراء ،والتكنولوجيا الساسية ،والتصال بالخارج.

مساهمتنا في الثورة البيئية :اجعل روجافا خضراء مرة أخرى
نحن الكومون الدولي في روجافا نريد أن نساهم في الثورة البيئية في شمال سوريا وتحقيقا لهذه الغاية ،بدأنا حملة "أجعل روجافا
خضراء مرة أخرى"  ،حملة بالتعاون مع الجنة البيئة في كانتون الجزيرة وللحملة ثلثة جوانب:
 .1بناء أكاديمية دولية مع روح بيئية ،لتكون مثال يحتذى به لمشاريع ومفاهيم مماثلة للمجتمع بأسره  .وستساعد الكاديمية على
تسهيل التعليم بالنسبة للمميين ولعامة الناس في روجافا من أجل تعزيز الوعي والوعي البيئي ،ودفع المجتمع البيئي إلى المام.
 .2النخراط في أعمال المشاريع البيئية لعادة لحراج ،وبناء مشتل تعاوني للشجار كجزء من الكاديمية الدولية.
 .3الدعم المادي للمشاريع البيئية الحالية والمستقبلية للدارة الذاتية الديمقراطية ،بما في ذلك تبادل المعرفة بين النشطاء والعلماء
والخبراء مع اللجان والهياكل في روجافا ،ووضع منظور طويل الجل لتحاد شمال سوريا البيئي .
أول مشروعين ملموسين من حملة "أجعل روجافا خضراء مرة أخرى" هي:
• تحقيق مفاهيم الحياة البيئية والعمل في الكاديمية الدولية ،جزئيا ببناء مشتل كجزء من الكاديمية .في ربيع عام  ،2018سوف
نقوم بزرع  2000شجرة في منطقة الكاديمية ،و  50000برعم في المشتل.
 •.الدعم العملي والمالي للجنة للحفاظ على الطبيعة في إعادة تشجير محمية حياكا الطبيعية ،بالقرب من مدينة ديريك ،في كانتون
الجز يرة .ع لى مدى السنوات الخ مس المقب لة ،نخ طط لزرا عة أ كثر من  50000شجرة ع لى طول شواطئ بحيرة سافان .و سيكون
الع مل الج ماعي في الم شتل أي ضا جزءا من التعل يم في الكاديم ية الدول ية ،ف ضل عن ت عبير مل موس عن الت ضامن مع الكومي نات
والمؤسسات والهياكل السكانية.

إجعل روجافا خضراء مرة أخرى" كجسر للتضامن الدولي
هذه هي بعض الطرق التي يمكن أن يدعم بها الناس حملة "إجعل روجافا خضراء مرة أخرى"  ،والعمل البيئي في روجافا ،والثورة في
شمال سوريا.
• مشاركة هذه الحملة مع النشطاء والعلماء والخبراء من مجالت مثل الزراعة البيئية وعلم الغابات وإمدادات المياه وإنتاج الطاقة
المستدامة.
• التصال والتواصل مع الناشطين والصحفيين والسياسيين وغيرهم الذين سوف يكونون مهتمين في هذه الحملة.
• كتابة ونشر وتبادل المقالت والمقابلت حول الحملة.
• تبادل المعلومات مع الصدقاء والعائلة .نشر الكلمة عن الثورة البيئية المتزايدة في روجافا.
• إقامة اتصالت بين الشخاص  /الجماعات  /المنظمات والكومونات الدولية في روج آفا.
• العمل في روجافا نفسها.
• دعم العمل ماليا.
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