
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ..!ـداً ديـًب جـ... رسزقجم ػبي حخـٕريب اجلريـس
هاِت الثكالى، ٌطلُّ على وْقع أنٌن الجرحى و  نحٌِب األمَّ

عاٌم جدٌٌد على سورٌا التً تشهُد وضعاً بالَغ التعقٌد 
والمؤساوٌة جّراَء عملٌات القتل الوحشٌة الٌومٌة وقصٍف 
جوي وبري ألحٌاِء العدٌد من المدن والبلداِت دون أي 
وازع من ضمٌر، إضافة إلى حرق المحاصٌل الزراعٌة 

فً وغٌرها من األعمال المخلّة وعملٌاِت االعتقال التعس
بكرامة اإلنسان التً ٌقوم بها النظام األمنً االستبدادي. 
فمنذ انطالقة الثورة السورٌة السلمٌة  فً إطاِر ثورات 

شهراً، لم ٌمّرْ ٌوٌم  ٕٕالربٌع العربً منذ ما ٌقارب الـ 
واحٌد على الشعب السوري دوَن إراقة دم أبنابه 

حرٌة والكرامة المنتهكة على ٌد واستشهادهم فً سبٌل ال
أجهزة النظام القمعٌة على مدى ما ٌزٌُد عن األربعة 
عقود من الزمن، حتى فاَق عدد الشهداء حسَب األرقام 
الموثقة الصادرة عن األمم المتحدة الستٌن ألف إنسان..!! 
وال تزاُل رحى دّوامة العنِف تطحُن المزٌد من األرواح 

 كلَّ ٌوم. 

دٌد على سورٌا، وهً تشهد أوضاعاً أمنٌة ٌطّل عاٌم ج
ومعاشٌة مزرٌة قلَّ أن شهدْتها دوٌل فً التارٌخ  المعاصر 
بدءاً من حالة الفوضى والفلتان األمنً وانتشار العصابات 
المسلحة وقّطاع الطرق وعملٌات اختطاف المواطنٌن 
كرهابن وإطالقهم لقاء فدٌة نقدٌة، مروراً بوضع 

داٍن للمواد الغذابٌة وحلٌب األطفال اقتصادي متدهور وفق
وندرة الخبز، وانتهاًء بوضع إنسانً مقلق لمالٌٌن 
المهّجرٌن من المحافظات المنكوبة ضمن البالد 
وخارجها، أولبك الذٌن ٌعانون األمّرٌن من الغربة وقسوة 

 الشتاء وشَظِف العٌش.

ٌطلُّ عاٌم جدٌٌد على شعب سورٌا وال ٌزاُل الجرُح 
 التـي ةـضٌته رهٌنٌة للمصالح الدولٌة واإلقلٌمٌنازفاً وق

ٌسعى كل طرٍف فٌها إلى فرض شروطه الخاصة فً ظلِّ 
 عجز وشكلٌة دوِر الهٌبات والمنظمات الدولٌة.

ٌطلُّ عاٌم جدٌٌد والسورٌون أشدُّ إصراراً على مواصلة 
وإقامة نظام  النضال لتفكٌك بنٌة النظام األمنً الشمولً

دٌمقراطً برلمانً تعددي على أنقاضه، ٌحصُل فٌه كل 
السورٌٌن على حقوقهم المتساوٌة على أرضٌة الشراكة 
الوطنٌة واالعتراف الدستوري بحقوق الشعب الكردي 
وحلِّ قضٌته القومٌة وفقاً للعهود والمواثٌق الدولٌة المتعلقة 

وق كافة بهذا الشؤن ضمن إطار وحدة البالد، وضمان حق
األقلٌات القومٌة وحرٌة ممارسة شعابرها الدٌنٌة بعٌداً عن 
منطق االستعالء القومً أو الدٌنً أو المذهبً والطابفً، 
ٌِّرة لرفع شؤن البالد  والعمل على تضافر كل الجهود الخ
كً تتبّوأَ مكانها الالبَق بٌن الدول التً تحترُم حقوق 

 حرٌة الرأي والتعبٌر. اإلنسان وتصونُ 

 - وخصوصاً فً شرقنا المتوسط -حرٌي بشعوب العالم
أن تتعَظ من الدرس السوري وتتعلَم منه الكثٌر، وأن تبادَر 
حكوماتها إلى حلِّ قضاٌاها الداخلٌة وخالفاتها بؤٌدٌها عبر 
الحوار المباشر بٌن األطراف المتنازعة بصورٍة سلمٌٍة، 

بلدانها إلى ساحاٍت لحروب  وأال تدَع مجاالً لتحوٌلِ 
اآلخرٌَن على أراضٌها فتدفَع شعوُبها الضرٌبة مضاعفة 
وتضطرَّ فً نهاٌة األمِر للعودة إلى طاولة الحوار. وفً 
ُر بالمبادرة السلمٌة التً أطلقتها الحركة  هذا السٌاق، نذكِّ
الوطنٌة الكردٌة وقوًى وطنٌة سورٌة أخرى فً بداٌات 

لى الحوار الجاد والمسإول بٌن السلطة األزمة دعْت فٌها إ
تسبُق الحوار  والمعارضة الوطنٌة عبر خطواٍت متسلسلة

الوطنً الشامل والتً رفضتها السلطة آنذاك منطلقًة من 
رها بؤنها سوف تتمّكُن من حسم األمر  غرورها وتصوُّ

  عبر اعتماد الخٌار لصالحها بقوة الحدٌد والنار
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واه، األمنً العسكري دون س
والتً أثبتِت التجربة العملٌة 
عقمه وفشله، وما مشاهُد 
الدمار والفظابع التً تشهدها 
البالد الٌوم إال من نتابج تلك 
العقلٌة اإلقصابٌة اإلستفرادٌة 
النازعة إلى بسط هٌمنتها 

البطش باستخدام لغة القتل و
 وإرهاب المواطنٌن العّزل .

من حق المرِء أن ٌتساءل، 
ٌتّم تدمٌر وطٍن ُترى لماذا 

وقتُل شعٍب على مرأى 
ومسمِع المجتمع الدولً على 
مدى ما ٌقارب السنتٌن ولم 
ٌبادْر هذا العالُم حتى الٌوم إلى 
حماٌة مدنٌٌه العّزل من الموت 
ووقف عملٌات القتل الٌومٌة 
بحق هذا الشعب بالطرٌقة التً 
ٌراها مناسبة؟!...ألٌس هذا 
الصمُت الدولً على ارتكاِب 

ذه المجازر دلٌالً على توافق ه
القوى العظمى على االكتفاء 
بمراقبة الحالة الدموٌة فً 
سورٌا كً ال تصَل شرارُتها 

 ؟!! إلى الجواِر المحٌط بها

وٌبقى مبدأ الحوار وعامُل 
التفاهم والتآلف بٌن كافة 
أطٌاِف المعارضة الوطنٌة 
السورٌة هو األساُس لعدم 

ن م ن إقصاء أي طرٍف أو مكوِّ
ُل  المكونات السورٌة وٌشكِّ
الرافعة األساَس واألمَل 
المنشوَد لمواصلة العمل 
وتضافر كل الجهود المحلٌة 
واإلقلٌمٌة والدولٌة لوقف 
نزٌِف الدم وإنهاء االستبداد 
لطً صفحة نظام الحزب 
الواحد بغٌة تحقٌق التحّول 
الدٌمقراطً وبناء دولة ذات 
نظام برلمانً تعددي، نظام 

حقوق اإلنسان وٌصون ٌحترم 
حرٌة وكرامة المواطن بعٌداً 

 عن العسف والتمٌٌز.

الرحمة لشهداء الحرية  
والكرامة في سوريا 

 الجريحة...!.

 

 

 
 

انُظبو االسزجدادي األيُي ْٕ املسؤٔل األٔل ػٍ 
 ثبنجالد ٔانؼجبد

ُّ
 ٔحتم

ْ
ذ
َّ
 املآسي انزي حه

عقدت الهٌبة القٌادٌة اجتماعها الدوري وتداولت  ٕٕٔٓفً أواسط كانون األول 
 فٌه جملة المواضٌع المدرجة فً جدول أعمالها وتوصلت إلى ما ٌلً:

المتفاقم منذ أكثر من عشرٌن شهراً والذي بخصوص الوضع السوري  - أ
عنوانه استمرار وتعمق األزمة وتشعباتها جراء دوامة العنف والعسكرة وما آلت إلٌها 
األوضاع الحٌاتٌة للشعب السوري والمخاطر التً تهدد مصٌره، رأى االجتماع بؤن 

نف قبل أي المشهَد والمسار ٌسٌران نحو نفق مظلم ما لم تتوقْف أعماُل القتل والع
اعتباٍر آخر، حٌث ٌبقى النظام االستبدادي األمنً هو المسإول األول عن المآسً 
التً حلَّْت وتحلُّ بالبالد والعباد، وإنَّ تضافَر كلَّ الجهود المحلٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة 
إلٌجاد حلٍّ سٌاسً ٌلبً طموحات الشعب السوري هو الخٌار األفضل لوقف نزٌف 

غٌة الشروع بمرحلة انتقالٌة تضمن التحّول الدٌمقراطً وتنهً الدم السوري ب
 االستبدادَ  وحكَم الحزب الواحد.

إن نزوح عشرات اآلالف من العوابل العربٌة من مختلف المناطق والمدن  - ب
السورٌة صوَب المناطق الكردٌة على الشرٌط الحدودي من أقصى شماله الشرقً فً 

محافظة حلب -شماله الغربً فً منطقة عفرٌنمحافظة الحسكة وصوالً إلى أقصى 
ٌجلب معه ثقالً كبٌراً وأعباًء جمة، من الواجب التارٌخً واإلنسانً والوطنً الحفاظ 
على والدفاع عن سلمٌة المدن والمناطق الكردٌة أكثر من أي وقت مضى، وبالتالً 

مناطق تجنب أي عمل أو موقف من شؤنه توفٌر ذرابع ومناخات تتسبب فً إقحام ال
 الكردٌة فً دوامة العنف واالنتقام.

إٌالء االهتمام الضروري والالبق بموجبات الحفاظ على السلم األهلً  - ت
وصونه وذلك من خالل تفعٌل وتنشٌط اللجان والمجالس ومختلف سبل التواصل 
والتالقً والعمل المشترك بٌن الكرد والعرب والسرٌان كلدو آشور واألرمن 

 ن التمٌٌز ونزعات االستعالء الدٌنً الطابفً أو القومً.والتركمان بعٌداً ع
الهجمات الظالمة التً انطلقت من أراضً جمهورٌة تركٌا ضد مدٌنة رأس  - ث

بصرف  -العٌن)سري كانٌه( محافظة الحسكة، ونفذتها مجموعات وعناصر مسلحة
وراح ضحٌتها العشرات من األبرٌاء من جرحى  -النظر عن مسمٌاتها وانتماءاتها

قتلى شهداء من بٌنهم الشهٌد عابد خلٌل، وكذلك تشرٌد ألوف العوابل من سكان و
المدٌنة اآلمنة كانت موضع استنكار وإدانة، حٌث أهاَب االجتماع بتآلف أبناء مكونات 
المدٌنة ومثمناً الدفاع المحق والمشروع الذي قامت به وحدات الحماٌة الشعبٌة وما 

دفاعاً عن حرمة وكرامة مواطنً باب المدٌنة وبمإازرة من ش قدمته من تضحٌات
 عفرٌن.-حلب وقسطل جندو -المنطقة والمدٌنة كما فعلته من قبل فً حً األشرفٌة

التفجٌري تحت ٌافطة الثورة والجهاد -إن تنامً نفوذ ودور االتجاه التكفٌري - ج
اه فً أوساط  ومناطق عدة من البالد ٌثٌر القلق والمخاوف وٌدفع الوضع العام باتج

 التطرف والعمى السٌاسً.
عدم التفرٌط بوجود المجلس الوطنً الكردي فً سورٌا كونه اتحاد وجسم  - ح

سٌاسً ٌشكل عنواناً ٌخدم وحدة الصف الكردي والعمل المشترك، وأن لحزبنا دوره 
 المشهود فً تؤسٌسه وكذلك حضور ممثلٌه فً مختلف هٌبات المجلس فً الداخل 
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قرر االجزًبع االَضًبو إىل االئزالف ثبسى اهليئخ 
 انكرديخ انؼهيب ممثالً نهشؼت انكردي يف سٕريب

عقدت الهٌبة التنفٌذٌة للمجلس الوطنً  ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٔٔ-3بتارٌخ 
المواضٌع المدرجة الكردي فً سورٌا اجتماعها االعتٌادي و ناقشت 

على جدول عملها و اتخذت جملة من القرارات المتعلقة بآلٌة العمل فً 

 :المجاالت السٌاسٌة و التنظٌمٌة، أهمها

أكد االجتماع على أن الحراك الكردي فً سورٌا جزء أساسً و 
مهم من الثورة السورٌة الهادفة إلى إسقاط النظام االستبدادي و ٌقف 

مطالب الشعب السوري فً تحقٌق الحرٌة و بكل قواه إلى جانب 

 .الكرامة

أقر االجتماع و باإلجماع مضمون محضر الجلسة التً عقدت فً 

بٌن مجلس الشعب لغربً كردستان و  ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٖٕبتارٌخ   هولٌر

المجلس الوطنً الكردي، حول تفعٌل عمل اللجان العابدة التفاقٌة 

 .هولٌر و االتفاق على رإٌة سٌاسٌة مشتركة

دعا االجتماع إلى ضرورة توحٌد عمل المعارضة الوطنٌة السورٌة 
، و اعتبر انبثاق االبتالف الوطنً لقوى الثورة و المعارضة السورٌة 
خطوة اٌجابٌة فً هذا االتجاه، و طالب االجتماع بشراكة الكرد فً 
سورٌا المستقبل عبر االعتراف بحقوقه القومٌة المشروعة وفق العهود 

 .ق الدولٌةو المواثٌ

و فً هذا السٌاق قرر االجتماع االنضمام إلى االبتالف باسم الهٌبة 
الكردٌة العلٌا ممثالً للشعب الكردي فً سورٌا، كما تم تشكٌل وفد 

 .مخول لمتابعة تنفٌذ مقررات الجلسة بخصوص ذلك

اتخذ االجتماع قرارا بتحدٌد موعد المإتمر الوطنً الكردي   -ٗ

ٌبة، كما تم إقرار مشارٌع اللوابح التنظٌمٌة و خالل فترة زمنٌة قر

 .السٌاسٌة للمناقشة

 عاشت ثورة الشعب السوري

 و النصر لقضية شعبنا

11/11/1111 

 الهيئة التنفيذية

 للمجلس الوطني الكردي في سوريا

 

والخارج، خصوصاً وأن المجلس الوطنً 
حرٌٌص على حماٌة وتطوٌر العمل المشترك 

الشعب لغرب كردستان  والموحد مع مجلس
والعمل بإخالص لمتابعة تنفٌذ مضامٌن 

إعالن هولٌر ومقررات الهٌبة -اتفاقٌة
الكردٌة العلٌا المنبثقة عن إرادة المجلسٌن 
والتً تحظى بتؤٌٌد ومباركة الغالبٌة العظمى 
من أبناء وبنات الشعب الكردي وقواه الحٌة 
 فً مختلف أرجاء كردستان وبلدان المهجر.

صعٌد آخر، ثّمن االجتماع حملة  وعلى
الحشٌش( فً -مكافحة)نبات القنب الهندي

منطقة عٌن العرب)كوبانً( والتعمٌم الخطً 
الذي أصدره حزبنا بهذا الخصوص منذ 
مدة، مإكداً على ضرورة االلتزام بالتعمٌم 
وتطبٌقه على الجمٌع دون تردد. كما وثّمن 
االجتماع افتتاح منظمات الحزب للعدٌد من 
المراكز والمقار العلنٌة فً مناطق عفرٌن 

األشرفٌة، -وعٌن العرب والجزٌرة وحلب
واعتمادها لمبدأ االكتفاء الذاتً فً تغطٌة 
النفقات، والعمل المتواصل لالنفتاح أكثر 
فؤكثر لالنغراس بٌن صفوف وفبات المجتمع 
والجماهٌر بهدف نشر الوعً السلٌم 

ع وتشجٌع سبل وأشكال التعاون فً جمٌ
المجاالت والتعرٌف بسٌاسة الحزب 

 وتوجهاته.
من جهة أخرى، وفً ضوء تفشً    

البطالة وشحة وفقدان المواد األساسٌة للعٌش 
الٌومً واالرتفاع الجنونً لألسعار، 
ومخاطر وتبعات النزوح والهجرة، أكد 
االجتماع على ضرورة اإلسراع فً مناشدة 
المنظمات وكافة الجهات المعنٌة بتقدٌم 
العون اإلنسانً وتسهٌل مرور المساعدات 
اإلنسانٌة تلك عبر فتح معابر حدودٌة من 
بٌنها معبر الحدود مع إقلٌم كردستان العراق 
للتخفٌف من وطؤة الغالء الفاحش والمعاناة 
الشدٌدة التً ٌعانٌها شعبنا جراء استمرار 
العنف والحصار من الداخل، والحرب 

 .والصراع على سورٌا من الخارج
المجد والخلود لشهداء ثورة الحرٌة 

 والكرامة فً سورٌا الجرٌحة!
معاً من أجل سورٌا جدٌدة ال مكان فٌها 

 لالستبداد والتمٌٌز.
      ٕٕ/ٕٔ/ٕٕٓٔ  

 الهيئة القيادية
لحزب الوحـــدة الديمقراطي الكردي في 

 سوريا)يكيتي( 
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 ثيــــــــبٌ
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 َــــــــــداء

 

فً مدٌنة الحسكة المتمٌزة بتعددها  ٕٕٔٓ -ٕٔ – 2ٕبتارٌخ 
القومً والدٌنً ومكوناتها المتعاٌشة تارٌخٌاً على أسس المحبة والوبام، 
وقعت فً حً الناصرة حوادث مإسفة راح ضحٌتها عدد من القتلى 
والجرحى من أهالً الحً من األخوة العرب نتٌجة التعببة غٌر 

ولة لدق اسفٌن بٌن مكونات المسإولة التً ٌثٌرها البعض فً محا
المجتمع الجزراوي فً إطار المحاوالت الجارٌة لضرب أبناء المنطقة 
بعضهم ببعض وإثارة الفتنة التً تستهدف جمٌع المكونات بدون 

 استثناء.
إننا باسم الهٌبة الكردٌة العلٌا إذ نعزي أسر الضحاٌا نتمنى للجرحى 

حلً بالحكمة وضبط النفس الشفاء العاجل، ونناشد الجمٌع بضرورة الت
ٌّم  والعمل على وأد الفتنة فً مهدها للحفاظ على السلم األهلً وتعزٌز ق

 التعاٌش المشترك.
 

ٖٓ – ٕٔ- ٕٕٓٔ  
 الهيئة الكردية العليا 

 
 رُـٕيـّ

وبعد التحقق وتوفر  ٕٕٔٓ/ٕٔ/1ٔفً اجتماعها األخٌر المنعقد فً 
الوحدة الدٌمقراطً الكردي األدلة وثبوتها، قررت الهٌبة القٌادٌة لحزب 

فً سورٌا)ٌكٌتً( رفع الصفة الحزبٌة عن المدعو محمد ٌوسف بن مال 
حسن)أبو دارا( الذي كان ٌعمل ضمن صفوف تنظٌم الحزب فً مدٌنة 

الحسكة، حٌث كان المدعو مندوباً عمٌالً ألجهزة النظام -رأس العٌن
نطلق من األمنً السوري، وفً الصباح الباكر من ٌوم الهجوم الم

أراضً تركٌا على مدٌنة رأس العٌن، سارع ومعه أفراد عابلته لمغادرة 
المدٌنة وهو اآلن مقٌم فً استانبول. ونذّكر جمٌع األصدقاء والمنظمات 
ومن ٌهمه األمر باتخاذ الحٌطة والحذر إزاء مساعٌه ومن وراءه. لذا 

 اقتضى التنوٌه.

 الهيئة القيادية

 لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا)يكيتي( 

 

 انرأي انؼبو إىلثيبٌ 

 

حول صرف النظام لعشرات من 
العاملٌن فً المإسسات الحكومٌة عن 

 الخدمة

استكماال للجرابم الٌومٌة التً ٌرتكبها 
النظام بحق الشعب السوري من القتل 
والمجازر المروعة وتدمٌر المدن وتشرٌد 

ٌة وقف الثورة وتركٌع الثوار، سكانها بغ
أقدم النظام على طرد العشرات من العاملٌن 
فً الدولة ٌزٌد عددهم عن مبة وثالثٌن 
موظفا ومن مختلف الوظابف بٌنهما 
 لعشرات من الموظفٌن الكرد فً محافظة

الحسكة وخاصة من تلك المدن التً ثارت 
مبكرا على النظام مثل عامودا وقامشلً 

وإدلب وغٌرها من  ودرباسٌة وحمص
المناطق وذلك عقابا من نوع آخر لهإالء 
الثوار على دورهم ومشاركتهم فً ثورة 
الحرٌة والكرامة عبر قطع تلك الرواتب 

أبناء بالمالٌٌن من  وإلحاقهمالضبٌلة عنهم 
ٌعانون الجوع والفقر  نالشعب السوري الذٌ

 والتشرد.

إننا إذ نعتبر هذه الخطوة جرٌمة  
سجل هذا النظام  إلىإضافٌة تضاف 

اإلجرامً حٌث الزال ٌتعامل مع البلد 
بمنطق المزرعة الخاصة وٌتوهم عبثا 

فإننا نإكد بؤن مثل  بإمكانٌة وقف الثورة
هذه الجرابم لن تثنً الثوار عن مواصلة 
الثورة حتى إسقاطه واإلتٌان بالبدٌل 

عددي الذي ٌحفظ حقوق الدٌمقراطً الت
 وكرامة وحرٌة الجمٌع.

ٖٓ-ٕٔ-ٕٕٓٔ 

مكتب األمانة العامة للمجلس الوطني 
 الكردي في سوريا
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 انٕحدح حزة يكزت افززبح
 سٕريب يف انكردي اندميقراطي

  مبديُخ ديريك

 
 ٌكون أن نتمنى الذي/ ٖٕٔٓ/ الجدٌد العام إطاللة مع

 مع تناغماً  و سورٌا، فً المنشود الحقٌقً التغٌٌر عام
 و الحرٌة ثورة)  المباركة السورٌة الثورة تطورات
 هذه نتاج من هً التً الحرٌة من أجواء فً و ،( الكرامة
 الكردي النضالً الفعل تراكمات نتاج كذلك و الثورة،

)  دٌرٌك فً الحزب مكتب افتتاح تم. عقود مدى على

Dêrika Hemko  )ًالعام الشارع – األوقاف مبنى ف 

 فً الحزب منظمة بحضور. مٖٕٔٓ/ٔ/ٔ الثالثاء ٌوم
 و لكً كركً فً الحزب منظمات من وفود و دٌرٌك،

 الكردي، العلم و السورٌة، الثورة علم رفرفة تحت و آلٌا،
 الكردي، الوطنً المجلس و العلٌا الكردٌة الهٌبة راٌات و
 . الحزب رمز راٌة و

 ثم ،( رقٌب أي)  الكردي الوطنً بالنشٌد االفتتاح ابتدأ
 وفود هً و المكتب إلى بالتوافد المدعوة الوفود بدأت

 الوطنً المجلس و السورٌة، الوطنٌة و الكردٌة األحزاب
 من العدٌد و. األخرى الكردٌة الهٌبات و الكردي،

 و الثقافٌة و السٌاسٌة الفعالٌات و الوطنٌة الشخصٌات
 : كالتالً للمكتب قدومها تسلسل بحسب وهً االجتماعٌة،

 للمجلس المحلً للمجلس الشمالً الحً لجنة -ٔ
 الكردي الوطنً

 االلكترونً(  Welatê me)  مه والتً موقع -ٕ

 بشٌر علً أخوه و بشٌر عدنان: اإلستاد -ٖ

 (  Ark)  آرك قناة مراسل -ٗ

 حبش حسٌن: االستاذ – بالمالكٌة األوقاف شعبة -٘

 فً الكردي الدٌمقراطً الوحدة حزب منظمة -ٙ
 قامشلو -(  ٌكٌتً)  سورٌا
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: االستاذ الحزب سكرتٌر – الكردي آزادي حزب -1
 أوسو مصطفى

 البارتً)  سورٌا فً الكردي الدٌمقراطً الحزب -2
 ابراهٌم الدٌن نصر: االستاذ السكرتٌر –( 

 دٌرٌك فً الصحٌة اللجنة -3
 فً الكردي الدٌمقراطً الوحدة حزب منظمة -ٓٔ
 لكً كركً –(  ٌكٌتً)  سورٌا
 السورٌٌن الكرد الصحفٌٌن اتحاد -ٔٔ
)  السوري الكردي الدٌمقراطً الوفاق حزب -ٕٔ

Rêkeftin ) 

 سورٌا فً الكردي التقدمً الدٌمقراطً الحزب -ٖٔ
 لألنباء فرات وكالة و الكردٌة روناهً فضابٌة -ٗٔ
 محمود شوقً الدكتور -٘ٔ
 عبدو محمود -ٙٔ
 فً الكردي الدٌمقراطً للحزب دٌرٌك منظمة -1ٔ
 الحكٌم عبد: الدكتور السكرتٌر –(  البارتً)  سورٌا
 بشار

 سورٌا فً اإلصالح حركة -2ٔ
)  سورٌا فً الكردي الدٌمقراطً المساواة حزب -3ٔ

Wekhevî  ) 

  سورٌا – الكوردي الدٌمقراطً البارتً -ٕٓ
 حمكو دٌركا فً الكورد شباب منسقٌة -ٕٔ

 ( Y.S)  ستار اتحاد -ٕٕ

 حاجً الرإوف عبد المحامً -ٖٕ
 الوطنً للمجلس الشرقً للحً المحلً المجلس -ٕٗ
  دٌرٌك – سورٌا فً الكردي
 منظمة – السوري الكردي الدٌمقراطً الحزب -ٕ٘
 دٌرٌك

 ( PYD)  الدٌمقراطً االتحاد حزب -ٕٙ

ٕ1- Yekîtiya mamosteyên kurd li 
Dêrikê 

ٕ2- Hevgirtina jinên kurd 

ٕ3- Hevrêza keçên kurd 
 السرٌانً االتحاد حزب -ٖٓ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٖٔ- Komîta dicle ya zimanê kurdî  
 سورٌا فً الكردي الدٌمقراطً الٌساري الحزب -ٕٖ

ٖٖ- Mala gel  
 ( الشهداء عوابل باسم)  الدٌن محً أبو دٌندار -ٖٗ
 الكردستانً ٌكٌتً حزب -ٖ٘
 : المكتب إلى الواردة التهنبة برقٌات* 

 ( Hewlêr)  هولٌر – محمد مال بلند -ٔ

 الكردي الدٌمقراطً الوحدة لحزب دمشق منظمة -ٕ
 (  ٌكٌتً)  سورٌا فً

 الوطنً للمجلس الشرقً للحً المحلً المجلس -ٖ
  سورٌا فً الكردي

 ( الشهداء عوابل باسم)  الدٌن محً أبو دٌندار -ٗ
 :للمكتب الواردة الورود باقات* 
 – البارتً سكرتٌر ابراهٌم الدٌن نصر: االستاذ -ٔ

 للبارتً دٌرٌك منظمة

 ( PAK)  سورٌا فً آزادي لحزب دٌرٌك منظمة -ٕ

 البارتً)  سورٌا فً الكردي الدٌمقراطً الحزب -ٖ
 دٌرك منظمة –( 

)  سورٌا فً الكردي الدٌمقراطً الوحدة حزب -ٗ
 القامشلً منظمة –(  ٌكٌتً
 سورٌا – الكردي الدٌمقراطً البارتً -٘
 السوري الكردي الدٌمقراطً الوفاق حزب -ٙ

(Rêkeftin ) 

 كرك كانً قرٌة - محمد محمد دلوفان -1
 الوطنً للمجلس الشمالً للحً المحلً المجلس -2

 الكردي
 سورٌا فً الكردي التقدمً الدٌمقراطً الحزب -3

 فً الكردي الوطنً للمجلس المحلً المجلس -ٓٔ
 دٌرٌك – سورٌا
 علً أخوه و بشٌر عدنان -ٔٔ
 حمكو دٌركا قً الكورد شباب منسقٌة -ٕٔ
 الكردي آزادي حزب سكرتٌر جمعة مصطفى -ٖٔ

 سورٌا فً

 ( Y.S)  ستار اتحاد -ٗٔ

 الوطنً للمجلس الشرقً للحً المحلً المجلس -٘ٔ
 دٌرٌك – سورٌا فً الكردي

 ( PYD)  الدٌمقراطً االتحاد حزب -ٙٔ

ٔ1- Yekîtiya mamosteyên kurd li 
Dêrikê  

ٔ2- Hevgirtina jinên kurd  
 السرٌانً االتحاد حزب -3ٔ

ٕٓ- Hevrêza keçên kurd  
  سورٌا قً الكردي الدٌمقراطً الٌساري الحزب -ٕٔ

الديمقراطي الكردي في  الوحدة حزب مكتب إعالم
 ديريك -(  يكيتي) سوريا 
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افززبح يركز حلزة انٕحـــدح 
ثــــ  اندميقراطي انكردي يف سٕريب

 كركي نكي

 
لالستقبال، وصالة ٌتكون المركز من صالة كبٌرة 

خلفٌة كبٌرة للمحاضرات ودروس اللغة الكردٌة، إضافة 
 .   لمكتب االجتماعات و اإلعالم ومتممات أخرى

 فً تمام الساعة الحادٌة عشرة من ٌوم الثالثاء
الحزب فً (  مقر و مركز)  م تم افتتاحٕٕٔٓ/ٕٔ/ٕ٘

منطقة الجزٌرة ، حٌث استمر  –دٌرٌك  –كركً لكً 
الثة أٌام من الساعة الحادٌة عشرة و حتى االفتتاح لث

 السابعة مساًء.  
ثم (  أي رقٌب)  ابتدأ االفتتاح بالنشٌد الوطنً الكردي

تاله عرض تسجٌالت صوتٌة لشعارات الثورة السورٌة 
وأغانٌها والعدٌد من األغانً الثورٌة للفنان الكردي شفان 

 LCDبرور، وكذلك عرض تسجٌالت مصورة على شاشة 

للتعرٌف بالحزب ومقتطفات من بعض المفاصل األساسٌة 
فً حٌاة الحزب وسٌاسته ونشاطاته، وتم رفع علم 

وكذلك العلم (  علم الثورة السورٌة)  االستقالل لسورٌا
الكردي فً مدخل المركز، وراٌات كٍل من المجلس 
الوطنً الكردي السوري و الهٌبة الكردٌة العلٌا، وٌتوسط 

صورة كبٌرة لربٌس الحزب المناضل  صالة االستقبال
الراحل إسماعٌل عمر وصورة أخرى لرمز الحزب 

فً واجهة (  السلم والحرٌة والمساواة)  ومدلوالته فً
قاعة المحاضرات ودروس )  المركز، وفً الصالة الخلفٌة

صورة لرمز المنظمة الشبابٌة للحزب فً (  اللغة الكردٌة
 . كركً لكً

إلى المركز و هً وفود األحزاب  بدأت الوفود بالتوافد
والمجالس الكردٌة،و الفعالٌات الثقافٌة و االجتماعٌة، و 
الكثٌر من الشخصٌات الوطنٌة، كما وردت العدٌد من 
برقٌات التهنبة و هداٌا متنوعة و هً حسب تسلسل 

 :  قدومها
 * اليوم االول:

 تهنبة عدسة كركً لكً -ٔ
 موقع زنكل اإللكترونً -ٕ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مإسسة حماٌة و تعلٌم اللغة الكردٌة فً سورٌا -ٖ
) Saziya fêrkirin û parastina zimanê kurdî 

li sûriyê (  

ٗ- Birûskek ji ciwanên partya pêşverû 
girkê legê 

٘- Biruskek ji kocka nûredîn zaza li girkê 
legê 

المنظمة النسابٌة للحزب الدٌمقراطً التقدمً  -ٙ
 كركً لكً – الكردي فً سورٌا

 الحزب الدٌمقراطً التقدمً الكردي فً سورٌا -1
المجلس المحلً للمجلس الوطنً الكردي فً  -2

 كركً لكً – سورٌا
 ) اللجنة الصحٌة فً الهٌبة الكردٌة العلٌا -3

 (  كركً لكً
ٔٓ- komîta tenduristî ya desteya kurd ya 
bilind 
 المانٌا – موسى محمود -ٔٔ
 موقع كولٌلك االلكترونً -ٕٔ
 كومال جوانى كورد -ٖٔ
 كركً لكً – االتحاد النسابً الكردي -ٗٔ
ٔ٘-  (Komîta dicle ye zimanê kurdî ( aliya  
منظمة قامشلو لحزب الوحدة الدٌمقراطً  -ٙٔ

 ( ٌكٌتً) الكردي فً سورٌا
منظمة آلٌا لحزب الوحدة الدٌمقراطً  -1ٔ

 (ٌكٌتً) الكردي فً سورٌا
منظمة دٌرٌك لحزب الوحدة الدٌمقراطً  -2ٔ

 (ٌكٌتً) الكردي فً سورٌا
ٔ3- Komela ciwanên kurd li sûriyê 
)  ربٌس لجنة حقوق اإلنسان فً سورٌا -ٕٓ

 ( ماف
منظمة الحزب الدٌمقراطً الكردي فً  -ٕٔ
 كركً لكً –( البارتً  ) سورٌا
منظمة حلب لحزب الوحدة الدٌمقراطً  -ٕٕ

 (ٌكٌتً) الكردي فً سورٌا

 

 –(البارتً  ) الحزب الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا -ٖٕ
 كركً لكً

 الحزب الشٌوعً السوري -ٕٗ
الدكتور أحمد سلٌمان عضو الهٌبة التنفٌذٌة للمجلس  -ٕ٘

 الوطنً الكردي فً سورٌا
 كركً لكً –مجلس الشعب لغرب كردستان  -ٕٙ
 كركً لكً –(p y d  (حزب االتحاد الدٌمقراطً  -1ٕ

ٕ2- Navenda jinê ya şehîd Nejbîr ( girkêlegê )  ) 
المجلس الفرعً للمجلس الوطنً الكردي فً سورٌا  -3ٕ

 ( Kêşikê ) كٌشكً -
 Dîdargeha kirkê )      ملتقى كركً لكً الثقافً -ٖٓ

legê ya rewşenbîrî ) 

ٖٔ- Komela jinên kurd rimêlan 
 منظمة المرأة لحزب المساواة الكردي فً سورٌا -ٕٖ
 منظمة آلٌا – حزب آزادي الكردي -ٖٖ
 الشاعر هوشٌار عمر لعلى -ٖٗ
 (  بٌروت – لبنان)  برقٌة من ٌوسف رمضان حسن -ٖ٘
ٖٙ- Bizava ciwanên Girkêlegê 
 سورٌا  – حركة اإلصالح -1ٖ
 المجلس الفرعً للمجلس الوطنً الكردي فً سورٌا -2ٖ

 مصطفاوٌة –
 حزب آزادي الكردي فً سورٌا -3ٖ
 حزب المساواة الكردي فً سورٌا -ٓٗ
 اإللكترونً (  welati.net)  موقع والتً نت -ٔٗ

 * وقائع اليوم الثاني: الوفود

 حارة الشهٌد خبات  -ٔ
االستاذ رٌزان شٌخموس ) ربٌس  – تٌار المستقبل -ٕ

 مكتب العالقات العامة (
 مشفى السالم فً كركً لكً -ٖ
مجموعة من الشخصٌات الوطنٌة والفعالٌات  -ٗ

 االجتماعٌة العربٌة والكردٌة
 حزب ٌكٌتً الكردي فً سورٌا  -٘

 :* باقات الورود والهدايا الواردة للمركز
 حزب آزادي الكوردي -ٔ
 آلٌان – حركة الشباب الكورد -ٕ
)  كٌشكى – اللجنة المحلٌة للمجلس الوطنً الكردي -ٖ

Kêşikê ) 
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سكرتٌر   – نصر الدٌن ابراهٌم -ٗ
 الحزب الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا

 سورٌا – حركة اإلصالح -٘
حزب المساواة الدٌمقراطً  -ٙ

 الكردي فً سورٌا
المجلس المحلً للمجلس الوطنً  -1

 المصطفاوٌة – الكردي فً سورٌا
 حزب االتحاد الدٌمقراطً -2

(PYD) 
منظمة كركً لكً للحزب  -3

 الدٌمقراطً التقدمً الكردي فً سورٌا
حزب الوحدة الدٌمقراطً  -ٓٔ

 منظمة القامشلً – الكردي فً سورٌا
حزب الوحدة الدٌمقراطً   -ٔٔ

 منظمة دٌرٌك – الكردي فً سورٌا
 مجلس حارة الشهٌد خبات  -ٕٔ
 آل المرحوم جواد مرعً  -ٖٔ
 العمرمكتب المرحوم طٌب   -ٗٔ
 ماجد اسماعٌل   -٘ٔ
 حسان عبدهللا  -ٙٔ
 سالم البردي   -1ٔ
 فرخوزاد شندي   -2ٔ
 منظمة المرأة لحزب المساواة   -3ٔ
 تٌار المستقبل   -ٕٓ
محمد أمٌن رمضان +محمد   -ٕٔ
  --كردستان–لقمان 

22 - E.N.K.S  li girkêlegê 
23 – Meclisa girkê legê ya 
rojavayê Kurdistan 
24 - P.D.K.S ( Partî ) – girkêlegê 
25 – Komela jinên kurd ya 
rimêlan 
26 – Hevgirtina jinên kurd li 
girkêlegê ( E.N.K.) 
27 – Dîdargeha girkê legê ya 
rewşenbîrî 
28 – Bizava ciwanên kurd 
29 –  partiya yekîtî kurd li 
sûriyê 
30 –  Ehmed EbidElxenî 

 للمكتب: 1المتبرعين* 

 جالل حاجً ابراهٌم  -1
 عبد السالم برجس -2
 جاسم شٌخً -3

 رضوان بركات -ٓٔ
 عدنان المرعً -11
 فٌصل حاجً عبد العزٌز -11
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 رمٌالن–المجلس المحلً  للمجلس الوطنً الكردي  -ٔ
 خلٌل ابو دٌسم  -ٕ
 حسان عبد هللا -ٖ
 شٌخموس شبٌب مرعً  -ٗ
 عبد القادر شالل مرعً  -٘
 حمٌد غربً  -ٙ

 * وقائع اليوم الثالث:

 منظمة كركً لكً –وفد البارتً الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا  -ٔ
الدٌنٌة و وفود شعبٌة من اطٌاف المجتمع و المكونات القومٌة و  -ٕ

 الثقافٌة فً المنطقة
 بلجٌكا -برقٌة من هٌثم ابراهٌم      -ٖ
 وفد من الحزب الشٌوعً السوري  -ٗ
 بعض الشخصٌات و الفعالٌات اإلجتماعٌة -٘
 هدٌة من المهندس شهرمان أبو دارا و زوجته  -ٙ

 –) يكيتي ( الديمقراطي الكردي في سوريا إعالم مكتب حزب الوحدة 

  ( Girkê legêكركي لكي ) 

 

 
 َــدٔح سيبسيخ يف قريخ يٕجك

  ٕٕٔٓ/ٕٔ/2ٕأقامت منظمة كوبانً لحزب الوحـدة ، ٌوم الجمعة
ندوة سٌاسٌة فً قرٌة موجك التابعة لمنطقة كوبانً، حٌث حضرها حشد 

 من أهالً القرٌة .

وبعد الترحٌب بالحضور واوقوف دقٌقة صمٍت على أرواح شهداء 
ة، تحدث المحاضر األستاذ الكرد وكردستان وشهداء الثورة السورٌ

فً منظمة كوبانً عن آخر التطورات  مصطفى خلٌل عضو قٌادي
والمستجدات على الساحة السورٌة ، متوقفاً عند دور الحزب والمجلس 

 الوطنً الكردي فً الثورة السورٌة  وتوحٌد صفوف المعارضة.

حٌث قال خلٌل :إن حل القضٌة الكردٌة وتحقٌق مطالب شعبنا الكردي 
كمن فً توحٌد صفوف الحركة الوطنٌة الكردٌة وذلك عبر النضال ت

 السلمً.

وتابع :إن تطبٌق اتفاقٌة هولٌر وتفعٌل الهٌبة الكردٌة العلٌا هو ضمان 
لحماٌة الحقوق المشروعة لشعبنا الكردي وابتعاد عن شبح االقتتال 

الكردي، وثمن خلٌل عالٌا إرسال وفد المجلس الوطنً الكردي -الكردي
لى هولٌر من أجل فتح معبر حدودي، لدخول المساعدات اإلنسانٌة إلى إ

 سورٌة، وكذلك تشكٌل اللجنة التخصصٌة التابعة للهٌبة الكردٌة العلٌا.

وفً نهاٌة كلمته ركز على وحدة الصف الكردي  وضرورة انعقاد 
المإتمر الوطنً الكردي لٌكون سندا لحماٌة الهٌبة الكردٌة العلٌا وتفعٌل 

 ه.دور

 وفً الختام أغنى الحضور الندوة بمداخالتهم القٌمة واستفساراتهم.

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رقشر هلب األثداٌ ، بجهؼجمزرح دير ث
إثر انسحاب الجٌش السوري الحّر منه بعد معارك طاحنة مع 
جٌش النظام لعدة أٌام ، وبعد عملٌة عسكرٌة واسعة شنتها قوات 

بمدٌنة حمص ، ارتكبت  النظام ومٌلٌشاته فً حً دٌر بعلبا
مجزرة مروعة فً الحً راح  ٕٕٔٓكانون األول  ٖٓبتارٌخ 

 شهٌداً مدنٌاً .  ٕٕٓضحٌتها أكثر من 

 ٔيف حهفبيب جمزرح أيضبً 

 

كررت قوات النظام السوري قصف تجمعات المواطنٌن أمام 
 3ٓرٌف حماه سقط أكثر من  –أفران الخبز ، ففً بلدة حلفاٌا 

رحى لدى قصف الطٌران لتجمع أمام فرن شهٌداً وعشرات الج
 .ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٖٕللخبز ٌوم األحد 

 ٔجمزرح يف حي انشيخ يقصٕد

سقطت عدة قذابف من نٌران  ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٓٔوكذلك بتارٌخ 
قوات النظام على حً الشٌخ مقصود بحلب ، الذي تسكنه غالبٌة 

 ٖٔكردٌة ، بٌن المدنٌن والمنازل ، راح ضحٌتها أكثر من 
 اً من الجرحى .شهٌداً وعدد

وتضاف هذه المجازر إلى الجرابم الٌومٌة التً ترتكب بحق 
اإلنسانٌة ، ولتضحد مرة أخرى إدعاءات النظام السوري 

 باالستعداد لحل سٌاسً ألزمة البالد .

 يُظًخ املرأح حلزثُب 
 رُظــــى حمبضــــرح ثقبفيــــخ 

نظمت منظمة المرأة لحزبنا فً قامشلو محاضرة ثقافٌة 
ألحدى الرفٌقات المتخصصة فً اإلرشاد النفسً، وذلك ٌوم 

م، حٌث كانت المحاضرة ٕٕٔٓ/ٕٔ/1ٕالخمٌس المصادف لـ
بعنوان "الحب فً سن المراهقة"، حضرتها مجموعة من 
الرفٌقات وأصدقاء ومإٌدي الحزب، فبعد تقدٌم الرفٌقة 
المحاضرة لمحاضرتها جرى نقاش معمق بٌن المحاضرة 

تً أغنتنا األمسٌة بمداخالتهن واستفساراتهن والحاضرات الال
 والتً أجابت علٌها الرفٌقة المحاضرة. 
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 يُظًخ قبيشهٕ حلزثُب
رُٓي دٔرح ردريجيخ حٕل 
 انزًريض ٔاإلسؼبفبد األٔنيخ

 
أقامت منظمة قامشلو لحزبنا فً أواخر الشهر 
الماضً وعلى مدار سبعة عشر ٌوماً، دورة 

واإلسعافات األولٌة تدرٌبٌة حول التمرٌض 
لمجموعة من شباب وشابات الحزب بلغ عددهم 

( رفٌقاً، لٌكونوا جاهزٌن للتعامل مع أي حالة ٖٙ)
طاربة فً هذه الظروف العصٌبة التً نمر بها من 
عمر ثورة الشعب السوري، شاركت فً هذه 
الدورة مجموعة من األطباء والمختصٌن فً 

، حٌث قدم مجاالت التمرٌض واإلسعافات األولٌة
األستاذ عبد الفرٌد ٌوسف سبعة محاضرات فً 
مجاالت التمرٌض واإلسعافات األولٌة، وقدم 
الدكتور رابد حاجً المختص فً األمراض البولٌة 
والتناسلٌة وجراحتها وعضو الجمعٌة األوربٌة 
للجراحة البولٌة محاضرة شرح من خاللها ما 
ٌستطٌع المتدربٌن االستفادة منه من حاالت 
مرتبطة باختصاصه، وقدم األستاذ عبد الباقً رجو 
محاضرتٌن األولى فً مجال الدورة والثانٌة 
بعنوان المخدرات وتؤثٌرها على الفرد والمجتمع، 
وقدم األستاذ أحمد أحمد محاضرة حول الزمر 
الدموٌة وفً نهاٌة محاضرته قام بتحلٌل زمر 
الرفاق المشاركٌن فً الدورة وتحدٌد زمر دمهم 

تبت زمرهم إلى جانب أسمابهم وأرقام هواتفهم ور
لٌكون حاضرٌن للتبرع بالدم فً أي وقت أو 
طارئ . هذا وقد أقٌمت الدورة فً قاعة إسماعٌل 
عمر للثقافة والفن الكردي وبعد االنتهاء منها 
أقٌمت دورة ثانٌة لعدد من الرفاق والرفٌقات وعدد 

 من أصدقاء ومإٌدي الحزب.

 



 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َــدٔح حٕاريخ 
 شجبثيخ

 يف ثهدح ثؼـديُب
بدعوة من مركز بعدٌنا 

عفرٌن لحزب الوحـدة  –
الدٌمقراطً الكردي فً 
سورٌا وعلى جلستٌن فً 

ٕٙ/ٔٔ-٘/ٕٔ/ٕٕٓٔ 
لندوة ، حضرها أكثر من 
ثالثٌن طالباً جامعٌاً وعدٍد 
من المهتمٌن ، دار الحوار 
بٌنهم حول " دور الشباب 
المثقف فً إدارة المجتمع 
 المحلً بالمرحلة الراهنة "
وجرى النقاش حول 

 ة :المحاور التالٌ

الشأن  –أوالً 
 االجتماعي :

الجانب الشخصً ،  
الجانب األسري ، الجانب 
المجتمعً ، اقتصاد األسرة 

... 
 الشأن الثقافي: –ثانياً 

توفر المإهالت  
وتوسٌع القاعدة المعرفٌة 
واإللمام بالثقافة ونشرها ، 
االهتمام باللغة الكردٌة ، 
المساهمة فً الدور 

 اإلعالمً ...
 لشأن العام .ا –ثالثاً 

أهمية تنظيم  –رابعاً 
 دور الشباب .

تفعيل دور  –خامساً 
 المثقفات .

وكانت إلدارة الندوة 
تعقٌباتها ورأٌها ، حٌث 
كانت اآلراء المطروحة 
ٌّمة وتعبر عن نبض  ق
الشباب وأفكارهم ، 
وخلصت الندوة إلى تقدٌم 
العدٌد من األفكار 

 واالقتراحات .
 

 إصـدار جـديـد .....
    ٕٕٔٓ، دٌسمبر ٔٔ

 
 الحركات سٌما وال الٌوم، سورٌة فً األكراد أحوال ٌعرض ثم فصاعداً، 3ٕ٘ٔ عام منذ

 السورٌة، الثورة فً الحركات هذه مشاركة ومدى أوساطهم، فً نشؤت التً السٌاسٌة
 أن االستنتاج إلى الدراسة هذه وتخلص. نفسه الوقت فً المشاركة عن التحفظ ومقدار

 علٌه ٌطلق ما أو وبشرٌاً، جغرافٌاً  متواصل كردي مجتمع على الكالم الدقة غٌر من
 ٌسمح ال األمر وهذا". العراق كردستان" غرار على" الغربٌة كردستان" األكراد بعض

 لبعض خالفاً  السوري الوطنً اإلطار خارج سورٌة فً الكردٌة للمسؤلة حلٍّ  بؤي
 أرضه على ٌعٌش الذي الكردي الشعب حق أو" الكبرى كردستان" مثل األطروحات

 تارٌخٌة تحّول بمرحلة تمر التً سورٌة أن الكتاب وٌرى. مصٌره تقرٌر فً التارٌخٌة
 وحدة قاعدة على الكردٌة للمسؤلة دٌمقراطً حل إلنتاج حقٌقٌة فرصة األكراد تمنح ربما

 ٌشّكل التً سورٌة ألن مواطنٌها، لجمٌع المتساوٌة والمواطنة العربٌة وهوٌتها الدولة
 العرب غٌر حق مع العربٌة هوٌتها تتعارض ال المبة فً تسعٌن من أكثر فٌها العرب

 .كاملة المواطنة بحقوق التمتع فً
------------------ 

 http://www.dohainstitute.org/content/8f7840be-8acc-4b9b-b7f5-
c44d9ed13e82 

 َدٔح يف صبنخ انشجبة ثبنقبيشهي
مت وبدعوٍة من اللجنة الخدمٌة التابعة للهٌبة الكردٌة العلٌا أقٌ ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٕٕبتارٌخ

ندوة جماهٌرٌة على مدرج مدٌنة الشباب فً القامشلً حٌث أمَّ المكان حشٌد غفٌر من 
أهالً المدٌنة، وقد حاضر فً الندوة كلٍّ من األستاذ حسٌن أبو افٌن عن المجلس الوطنً 

 الكردي فً سورٌا والسٌدة حمٌدة أم علً عن مجلس الشعب لغرب كردستان.
بالحدٌث عن أهمٌة وثٌقة هولٌر الموقعة بٌن  حٌث بدأ األستاذ أبو افٌن كالمه

برعاٌٍة ومباركٍة من السٌد مسعود البارزانً ربٌس إقلٌم  ٕٕٔٓ/ٙ/ٔٔالمجلسٌن بتارٌخ 
ًٍّ كردي موحد ٌرتكز على الثوابت  كردستان بغرض تفعٌل وبلورة مشروٍع سٌاس

تشكٌل هٌبٍة الوطنٌة والقومٌة للشعب الكردي فً سورٌا وما تمخض عن هذه الوثٌقة من 
  كما تطرق إلى أهمٌة و دور هذه الهٌبة فً علٌا مشتركة )الهٌبة الكردٌة العلٌا(
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: سورية أكراد مسألة
  األسطرة التاريخ، الواقع،

 :   تخصصات
 لألبحاث العربً المركز" عن صدر 

 بعنوان جدٌد كتاب" السٌاسات ودراسة
 التارٌخ، الواقع،: سورٌة أكراد مسؤلة"

 القطع من صفحة 3ٔٔ" )األسطرة
 فً البحث فرٌق أنجز وقد ،(الصغٌر
 فٌها شارك التً الدراسة هذه المركز
 بشارة، عزمً الدكتور علٌها وأشرف
 جمال محمد فصولها كتابة فً وساهم
 وعزمً المصطفى وحمزة باروت
 تارٌخ عن الكتاب هذا وٌتحدث. بشارة

 مجتمع نشوء وعن سورٌة، فً األكراد
 السورٌة الجزٌرة منطقة فً كردي محلً
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توحٌد ورص الصف 
الكردي ورسم سٌاسته 

حراكه فً العامة وقٌادة 
هذه المرحلة المصٌرٌة 
الصعبة التً ٌعٌشها شعبنا 
من محاولٍة الستهدافه فً 
ج  وجوده وكٌانه كما عرَّ
على الحصار المزدوج 
المفروض على أبناء 
شعبنا سواء من قبل 
أجهزة النظام أو 
المجموعات المسلحة 
المتعسكرة على مداخل 
المحافظة بقصد تجوٌعها 

ى و تركٌعها األمر الذي أد
إلى شٍح فً المواد الغذابٌة 
والطبٌة وحلٌب االطفال 
الرضع ناهٌك عن 
المحروقات ومستلزمات 
الحٌاة األخرى ، وفً هذا 
الخصوص ناشد جمٌع 
المنظمات اإلنسانٌة و 
اإلغاثٌة وعلى وجه 
التحدٌد حكومة إقلٌم 
كردستان إلى فتح معبٍر 
حدودي لتسهٌل مرور 
المواد الضرورٌة 

نسانٌة لعله والمساعدات اإل
ٌإدي إلى تخفٌف حدِة 
األزمة والمعاناة المتفاقمة 

 ٌوماً بعد ٌوم.
كما قرأ على مسامع 
الحضور الالبحة الداخلٌة 
للجنة الخدمات فً الهٌبة 
الكردٌة العلٌا وأسهب فً 

 شرح مضمونها.
بعدها قدمت السٌدة 
حمٌدة أم علً مداخلة 
أكدت بدورها على ما تم 

فتح  ذكره آنفاً بعدها تم
باب األسبلة 
واالستفسارات والتً لم 
تخُل من الجرأة والشجاعة 
من قبل السادة الحضور 
وتم الرد علٌها ومناقشتها 
 بكل هدوء ورحابة صدر .

 

 

 رظبْرح يف ْـٕنـري

 
بدعوة من منظمة اقلٌم كردستان العراق لحزب الوحدة الدٌمقراطً الكردي فً 

الكردي فً سورٌا سورٌا ، وفً أجواء باردة وماطرة، تظاهر المبات من ابناء شعبنا 
، وبحضور العدٌد من وسابل اإلعالم، ٕٕٔٓ/ٕٔ/1المقٌمٌن فً مدٌنة هولٌر بتارٌخ 

مطالبٌن بتوحٌد الصف والموقف الكردٌٌن من خالل تفعٌل المجلس الوطنً الكردي 
والحفاظ علٌه كإطار سٌاسً جامع للحركة الكردٌة والمستقلٌن من كافة شرابح مجتمعنا 

افة بنود اتفاقٌة هولٌر وتفعٌل الهٌبة الكردٌة العلٌا، وقطع الطرٌق الكردي، وتطبٌق ك
أمام كل المحاوالت الرامٌة إلى افتعال صراعات أهلٌة فً المنطقة الكردٌة. ودعا 
المتظاهرون إلى توحٌد المعارضة السورٌة من أجل االسراع فً اسقاط النظام 

كما حٌا المتظاهرون مدٌنة سري  الدكتاتوري واإلتٌان بالبدٌل الدٌمقراطً التعددي.
كانٌه )رأس العٌن( والمدن الكردٌة األخرى ونددوا بدخول المجموعات المسلحة الغرٌبة 
إلى مدٌنة سري كانٌه. وقد زٌنت التظاهرة بعلم كردستان ورمزي الهٌبة الكردٌة العلٌا 

وألقٌت  وحزب الوحدة الوحـدة ...، وبعض الالفتات المعبرة عن مطالب المتظاهرٌن،
 قصابد شعرٌة من قبل بعض الحضور.

فً ختام التظاهرة، ألقٌت كلمة منظمة اقلٌم كردستان للحزب من قبل الرفٌقة أم 
سٌروان والتً شكرت فٌها حكومة اإلقلٌم على دعمها، والحضور الكرٌم على وفابه، 
ودعت جماهٌر شعبنا الكردي فً سورٌا إلى الضغط على حركته السٌاسٌة لتوحٌد 

 .الصف الكردي

 َداء اسزغبثخ
 المنظمات الدولٌة -األمم المتحدة –الرأي العام العالمً  إلى -
 كردستان إقلٌمالجهات المعنٌة فً  -

نظراً لما ٌعانٌه شعبنا الكردي فً كردستان سورٌا، من حصار اقتصادي وفقدان تام 
لعٌش، مثل: ألبسط مقومات الحٌاة، من أدوات ومستلزمات ٌومٌة ضرورٌة الستمرارٌة ا

الوقود، الطحٌن، حلٌب األطفال، األدوٌة، فؤننا فً لجنة إقلٌم كردستان للمجلس الوطنً 
الكردي فً سورٌا، نناشد جمٌع الجهات المعنٌة فً إقلٌم كردستان، وكذلك الهٌبات 

شعبنا فً  إلغاثة، وبمسإولٌة تامة، فً تقدٌم الدعم الالزم لإلسراع اإلنسانٌةوالمنظمات 
 دنه وقراه، وخاصة فً مدٌنة "سري كانٌٌة" المنكوبة.سابر م

حٌال هذا الوضع المؤساوي الذي ٌمر به شعبنا الكردي، فؤننا نناشد الجهات المعنٌة، 
من أجل فتح المعابر الحدودٌة وتسهٌل العملٌة التجارٌة على جانبً الحدود، بٌن إقلٌم 

بنا وتمكٌنه من البقاء على كردستان العراق وكردستان سورٌا، وذلك بهدف إغاثة شع
أرضه التارٌخٌة وقطع الطرٌق أمام هجرة جماعٌة متوقعة صوب الحدود التركٌة، 

 كردستان . إقلٌموكذلك صوب حدود 

 لجنة إقليم كردستان للمجلس الوطني الكردي في سوريا       ٕٕٔٓ/ٕٔ/2ٔأربٌل 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 بقلم: شكري ده دو
بقلوب ملإها ألم وحسرة  ٕٕٔٓوّدع أبناء سورٌا عام 

وسط المآسً واألزمات ، من سقوط عشرات اآلالف 
ومعاقٌن ومبات اآلالف  ضحاٌا قتلى وأضعافها جرحى

مهّجرٌن ومالٌٌن النازحٌن والمشردٌن ، إضافة إلى 
عشرات آالف المفقودٌن والمعذبٌن والمعتقلٌن فً غٌاهب 
السجون والمعتقالت ، حٌث باتت صور الفظابع تملا 
قنوات التلفزة والصحف ومختلف وسابل اإلعالم ، زد 

زقهم على ذلك فقدان المالٌٌن لمصادر لقمة عٌشهم ور
وغٌاب الطالب عن المدارس والجامعات ودمار مدن 

وخسابر بشكل جزبً ،  ووأحٌاء وبلدت وقرى بؤكملها أ
ل معظم وتوقف أو تعطّ مادٌة تقدر بملٌارات الدوالرات ، 

مإسسات ودوابر الدولة عن العمل ، إلى جانب استفحال 
أزمة المحروقات والكهرباء والماء واالتصاالت 

واد التموٌنٌة وارتفاع األسعار بشكل والمواصالت والم
جنونً . فؤصبح السورٌون ٌعٌشون حالة اجتماعٌة 
واقتصادٌة مؤزومة محتقنة ٌرثى لها على خلفٌة أزمة 
سٌاسٌة وأمنٌة خانقة صنعها نظام استبدادي قمعً ٌتمترس 
فً الحكم وال ٌتوانا عن استخدام كافة السبل والوسابل 

نه وإطالة عمره ، عبر وبؤبشع صورها ألجل بقاء كٌا
اعتماد لغة الحرب والسالح دون أن ٌبدي أدنى احترام أو 
أٌة مراعاة للمبادئ والقٌم األخالقٌة واإلنسانٌة أو 

 لألعراف والقوانٌن المحلٌة والدولٌة .
كّل ذلك ، وكان السورٌون على أمل االنعتاق ونٌل 

ار آذ ٘ٔالحرٌة والكرامة مع إنطالقة ثورتهم المجٌدة فً 
بحراك جماهٌري مدنً حضاري وتظاهرات  ٕٔٔٓ

سلمٌة تعامل معها النظام بقسوٍة وعنف الٌطاق قلّما فعلته 
أنظمة حكم دول أخرى ، وصّم آذانه عن دعوات 

 –اإلصالح والتغٌٌر والتراجع عن الخٌار األمنً 
العسكري والبدء بحّل سٌاسً ٌلبً تطلعات الشعب 

ضع نحو نفٍق مظلم ، ومطالٌبه المشروعة ، ودفع بالو
تعمقت فٌه جراح أبناء سورٌا وتعّقدت مشاكلهم ، لٌدخل 
البلد فً أتون حرب داخلٌة تحرق األخضر والٌابس 

 بقربوتكلٍّف الشعب أثمان باهظة ، الٌمكن التكهن 
 نهاٌتها.

الوضع السوري مستمر فً التؤزم فً ظل تدخل إٌرانً 
نظام ، وروسً مباشر ومساندة جهات أخرى لصالح ال

 أوربا ، أمرٌكا ، –وترّنح الطرف اآلخر ) تركٌا ، فرنسا 

دول عربٌة ، .... ( فً دعم المعارضة دون اتخاذ قرار 
حاسم وجاد ألجل ترجٌح كفتها بكل السبل واإلمكانات ، 
وذلك تحت وطؤة تجاذبات مصالح وسٌاسات إقلٌمٌة 

انعقاد العدٌد من  ٕٕٔٓودولٌة . حٌث شهد عام 
مرات واالجتماعات حول سورٌا دون أن ترتقً المإت

فً إٌجاد مخرج ما ألزمتها ،  فّعالإلى مستوى عمل 
ولم تحقق مبادرات ) الجامعة العربٌة ، كوفً أنان ، 
مإتمر جنٌف ، األخضر اإلبراهٌمً ...( أي شًء ، 
وقد خذل المجتمع الدولً ) مجلس األمن ، الجامعة 

وغٌرها ( الشعب  العربٌة ، دول ، برلمانات ....
أكثر فؤكثر فً محنته وحالته المزرٌة  سالسوري لٌنغر

 نظام ٌرتكب مجازر ٌومٌة بحق اإلنسانٌة . بطشتحت 
ورغم أن النظام ال ٌزال ٌتفوق بقدراته وإمكاناته 
العسكرٌة ، لكن سلطته قد تقوضت بشكل كبٌر وقوى 
المعارضة سٌطرت على العدٌد من المناطق ومساحات 

تإكد الحتمٌة حٌث ن األرض السورٌة ، واسعة م
التارٌخٌة أن مصٌره هو الزوال أمام إرادة الشعب 

 وخٌاراته الدٌمقراطٌة الحّرة .
شهد بطء عمل المعارضة  ٕٕٔٓكما أن عام 

وحاالت الجذب والشد ، التفاهم والتنافر بٌن  وارتباكها
الثورة قوى الوطنً لبتالف االأطرافها ، إلى أن تشكل " 

حظً باعتراف دولً واسع  الذيالمعارضة السورٌة " و
ٌُؤمل أن ٌتبوأ مكانته  كممثل شرعً للشعب السوري ، و
ودوره المطلوب وٌتمكن من تعزٌز وحدته خدمًة 

 لحاضر ومستقبل سورٌا .
وعلى صعٌد آخر تشكلت الهٌبة الكردٌة العلٌا ممثالً 
للشعب الكردي فً سورٌا ، التً أٌدته الجماهٌر 

هرات عارمة ومعظم القوى والفعالٌات المجتمعٌة ، بتظا
بناًء على اتفاقٌة هولٌر الشهٌرة ، التً لم تجد طرٌقها 
نحو التنفٌذ بشكل متواتر وجدي إال مإخراً حٌث تلقت 
دفعاً مقبوالً بمتابعة وإصرار من األخ الربٌس مسعود 
البرزانً وصدق وإرادة القوى والفعالٌات والشخصٌات 

 مخلصة .الكردٌة ال

وإذا كان الكرد قد شاركوا فً الثورة بحراك سلمً 
والزال ، وبقٌت المناطق الكردٌة آمنة نسبٌاً ومالذاً 
لعشرات آالف النازحٌن ، فلم ٌكونوا بمنؤى عن تبعات 

فً  الحدث األبرز أعمال العنف والعنف المضاد ، وكان
الحسكة عندما دخلتها مجموعات مسلحة  –سري كانٌٌه 

دون إرادة أهلها ونتج  ّر "الثورة والجٌش الح " باسم
عن أعمالها وقصف قوات النظام أضرار مادٌة وبشرٌة 
جمة ، وكادت أن ُتخلق فتنة بٌن مكونات منطقة 

 –الهجوم على قرٌة قسطل جندو وكذلك الجزٌرة ، 
خلو من أجندات بعٌدة عن أهداف الثورة ٌكن ٌعفرٌن لم 

بٌن قوى  -لى أقل تقدٌر ع –، وٌبقى التفاهم والتعاون 
الثورة والمإٌدة لها ، سٌاسٌة كانت أم عسكرٌة ، هو 

 األجدى واألنفع للجمٌع .
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ومن جانب آخر كان لنشاط ودور 
رفاق ولجان وهٌبات حزب الوحـدة 
الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا على 

وقعه الملحوظ والفّعال  ٕٕٔٓمدار عام 
على الصعٌد السٌاسً والمٌدانً 
الجماهٌري وفً أشكال أخرى من 
النضال والعمل ، خصوصاً مع فتح 
مكاتب ومراكز عدٌدة للحزب فً 

طق التواجد الكردي ، وكذلك مختلف منا
فً الخارج من قبل منظمة أوربا 
ومنظمة إقلٌم كردستان العراق ، عبر 
اعتماد الخطاب السٌاسً المتزن 
والمنسجم مع برنامج الحزب السٌاسً 
بعٌداً عن لغة التخوٌن والتشهٌر 
اإلعالمً أو ما ٌعكر المزاج 
الجماهٌري العام ، إضافة إلى الحرص 

دة الشعب الكردي الشدٌد على وح
وحركته الوطنٌة ووحدة الشعب 
السوري عموماً من خالل بناء عالقات 
األخوة واالحترام المتبادل أو التعاطً 
اإلٌجابً مع مختلف فصابل وفعالٌات 
وشخصٌات المعارضة الكردٌة 
والسورٌة ، ولم تخلو سٌاسة الحزب من 
بعض المواقف المبهمة أو الضبابٌة 

ٌدة ، والٌمكن إنكار وتلقت انتقادات عد
ما أثر سلباً على عمل الحزب ومكانته 
من تقصٌر وتلكإ وضعفه فً المجال 
اإلعالمً والمباالة وترهل بعض 

 أعضابه .
فً ظروف حٌاتٌة  ٕٕٔٓنوّدع عام 

معٌشٌة مّرة استثنابٌة وأزمات معقدة و
ومتشابكة ، وحالة أمنٌة مقلقة ومفزعة ، 

ال ٌلوح والدم السوري ٌراق بغزارة ، و
فً األفق مخرج أو حّل ما ، سوى 
األمل والتفاإل واإلصرار الذي الٌفارق 
أبناء سورٌا نحو النصر على اإلذالل 

ألجل بناء دولٍة  واالستبدادوالظلم 
 عصرٌة جدٌدة.

تعزٌز وحدة الشعب الكردي وموقع  إن
وأهمٌة وإمكانات الهٌبة الكردٌة العلٌا 

إضافًة إلى تضافر تكتسب أهمٌة قصوى 
الجهود لتوحٌد وتقوٌة المعارضة بكل 

على قاعدة  –بشكل أفضل  –أطٌافها 
 فً طرٌقاالحترام المتبادل والعمل 

ضمان حقوق جمٌع انتصار الثورة و
 مكونات سورٌا الفسٌفساء والتارٌخ .

 
 
 
 
 

 بقلم: دلدار قامشلوكي

كانت المناطق الكردٌة من المناطق السباقة فً االحتجاج على النظام بعد 
انطالقتها من درعا بدء به التنسٌقٌات الشبابٌة حٌث تمٌز حٌنها أداء 
األحزاب الكردٌة فرادى و مجتمعٌن بالتردد و االرتباك حتى بعد فترة لٌست 

و قد حاولت قلٌلة من انطالق ذلك الحراك الشبابً المستقل فً غالبٌته، 
الحركة الكردٌة فٌما بعد و خاصًة فً الفترة القلٌلة التً سبقت والدة المجلس 
الوطنً الكردي أن تجد لها طرٌقاً فً خضم الحراك العام، و أن تضفً 
طابعاً خاصاً على ممارساتها السٌاسٌة و االحتجاجٌة بغض النظر عن 

موم سورٌا بدا و مآالت الواقع السوري و مسارات العمل المعارض فً ع
كؤنه محاولًة التخاذ موقفاً فً الوسط ٌتمٌز باالعتدال نسبٌاً و قد بدا ذلك جلٌاً 

بمعزل حتى عن شركابهم السابقٌن فً  -فً قبول فكرة الحوار المنفرد 
الذي دعاهم إلٌه النظام على الرغم من عدم توفر األرضٌة و  -المعارضة 

لذي ما كان له أن ٌنجح أصالً نظراً الظروف المناسبة لمثل ذلك الحوار ا
لعدم جدٌة النظام أو قدرته على إجراء حوار لم ٌإمن به ٌوماً كؤسلوب لحل 
المشاكل و القضاٌا بل أودع المطالبٌن به فً غٌاهب السجون على الدوام، 
نظام سعى منذ الٌوم األول لتشوٌه المطالب المشروعة للثابرٌن و تحرٌف 

منقطعة النظٌر من حراك سلمً و مظاهرات مجرى األحداث بهمجٌة 
مطالبة بالحرٌة و العٌش بكرامة إلى ثورٍة لجؤ حاملوا لوابها إلى حمل 
السالح مرغمٌن للدفاع عن أنفسهم أوالً و ما كان لهم غٌر ذلك فً مواجهة 
نظام ٌتعامل مع شعبه بؤسلوب عدابً همجً ال ٌراعً حتى قوانٌن و 

قد قالها الربٌس السوري فً خطابه األول  أصول الحرب بٌن األعداء، و
بعد بدء االحتجاجات " ال مجال بعد اآلن للوقوف فً الوسط فإما أن تكون 
مع الوطن ) أي مع النظام حسب رإٌته لألمور ( أو ضد الوطن ) أي ضد 
النظام (" بالتالً فمن هو ضد النظام تعلن علٌه الحرب كونه ضد الوطن و 

" إن فرضت علٌنا الحرب اآلن فؤهالً و سهالً بها " و  قد قالها حٌنها أٌضاً 
 كان ذلك إعالن الحرب على الخصوم ) المطالبٌن بالحرٌة (.  

فً مجرى األحداث و فً خضم التحول فً مسار الثورة أختلف محتوى و 
وذلك  مضامٌن الحراك الحزبً الكردي الموجه عن الحراك السوري العام

نظراً لالختالف  تعقٌدات الحالة الكردٌة قد ٌعود فً بعض جوانبه إلى
الثقافً و العرقً أو اختالف الواقع الكردي عن غٌره، و لكنه ٌعود فً 
جانبه اآلخر إلى البنٌة الفكرٌة و السٌاسٌة و المنتوج الثقافً للحركة الكردٌة 
بمختلف تنظٌماتها و تكتالتها، و إلى اإلرث التارٌخً و السٌاسً الثقٌل على 

 .   كاهلها
بعد كل هذه المدة من عمر الثورة السورٌة، و بعد تحولها إلى حرب 
طاحنة تحرق األخضر و الٌابس و تدمر البالد و العباد ال أعتقد بؤن ثمة 
مكان فً الوسط ٌمكن الوقوف فٌه، هذا المكان حتى لو توفر فإنه أصبح 
ٌضٌق كثٌراً مع دخول مجموعات مسلحة محسوبة بشكل أو بآخر على 

لجٌش الحر و المعارضة السورٌة إلى سري كانٌٌى ) رأس العٌن ( و ما ا
خلفه ذلك من بوادر انزٌاح خطٌر فً خطاب الحركة الكردٌة و سلوكها 
باتجاهات عدة على خلفٌة الموقف من اجتٌاح مثل هذه المجموعات  للمناطق 

 ذرمما ٌن الكردٌة و طرٌقة التعامل معها فٌما لو تكررت تلك االجتٌاحات
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تشرذم جدٌد أو إعادة التمحور بٌن صفوف الحركة الكردٌة بحصول 
قد ٌطٌح بالمجلس الوطنً الكردي و الهٌبات الكردٌة األخرى من 
جهة، و من جهة أخرى ٌخلق حالًة من التناقض وربما العداء بٌن 

كابنة من تكون و تحت  –الكرد و بعض أطٌاف المعارضة السورٌة 
على خلفٌة اتهامات متبادلة بتنفٌذ أجندات النظام أو  -أٌة مسمٌات 

أجندات إقلٌمٌة مما ٌخدم بقاء و استمرار النظام الذي سعى منذ 
البداٌة للتروٌج لفكرة المإامرة الكونٌة و ربط أي حراك أو المطالبة 

) دول إقلٌمٌة بالحقوق المشروعة بتنفٌذ و تحقٌق مصالح دول قرٌبة 
( و بعٌدة ) دول غربٌة ( تسعى لتصفٌة الحسابات و االنتقام من 

 النظام بسبب مواقفه القومٌة و الوطنٌة، والنٌل من التٌار الممانع. 
إن محاوالت الحفاظ على المناطق الكردٌة آمنة و مستقرة و استعداء 

اختٌار الساعٌن للعبث بؤمنها و استقرارها ٌبقى أمراً مشروعاً ألن 
أسلوب العمل المعارض فً أٌة منطقة شؤن ٌخص أبناءها و ال ٌجب 
أن تفرض علٌهم ما ال تناسب خٌاراتهم أو واقعهم و لكن التصرف 
كؤننا نعٌش فً أماكن معزولة، و محاولة عزل هذه المناطق عن 
تؤثٌرات ما ٌجري فً طول األرض السورٌة و عرضها التً قد 

تبقى محاوالت عبثٌة ال طابل منها لكن  تطال حتى الجوار اإلقلٌمً
ربما ٌمكن التخفٌف من تداعٌاتها باالستناد إلى وقابع ثابتة أولها: 
القدرة على تحقٌق هذا االستقرار فعلٌاً على أرض الواقع مع وجود 
محاوالت حثٌثة سواًء من قبل النظام و أعوانه، أو من قبل بعض 

ً مصالح جمٌع تلك الجهات فً الجهات المحلٌة و اإلقلٌمٌة، أو لتالق
زعزعته، و ثانٌها: القدرة على فرض السٌطرة بشكل ال ٌخلق 
حساسٌات و ردود أفعال سلبٌة لدى اآلخرٌن، و ٌضمن توازناً 
معقوالً فً تحقٌق مصالح جمٌع المكونات فً هذه المناطق، و ثالثها: 

شكل التمكن من إدارة هذه المناطق فً غٌاب سلطة النظام طوعاً ) ب
متقصد لخلق حالة من الفوضى ( أو مكرهاً ) لفقدانه السٌطرة فعلٌاً ( 
و خاصًة من النواحً االقتصادٌة و الخدمٌة لتلبٌة و تؤمٌن حاجٌات 

 الناس الٌومٌة تلك أمور لٌس من السهل تحقٌقها.   
ال أعتقد إن التناحر بٌن الكرد و أطٌاف من المعارضة السورٌة 

الخالفات و االختالفات بٌنها ٌخدم القضٌة الكردٌة مهما بلغت درجة 
أو قضٌة الحرٌة و الدٌمقراطٌة لعموم سورٌا على المدى البعٌد، 
فاألولوٌة هً دوماً إلسقاط النظام مهما كلفنا ذلك من تضحٌات ألن 
كل السٌنارٌوهات األخرى و مهما بلغت من السوء ستكون أفضل 

إما أن نكون مع المعارضة و الثورة  من بقاء النظام. بناًء علٌه فإننا
السورٌة على عالتهما و سٌباتهما أو نكون فً الطرف اآلخر أي مع 
النظام و ضد الثورة و ال مجال هنا لحالة أخرى فتحالف أو تضامن 
المتناقضٌن أمر ممكن و واجب أحٌاناً فً وجه تناقض آخر أكثر 

اً و األمثلة على حدًة و ٌكتسب أهمًٌة أكبر، أو ٌشكل خطراً مشترك
 ذلك فً التارٌخ كثٌرة.

من هنا فإنه على الجمٌع أال ٌدعوا مجاالً لولوج النظام فٌما بٌن 
الخالفات و االستفادة منها لضرب هذا بذاك، فالخالف و التناحر 
بكل درجاته ٌكون مشروعاً بعد سقوط النظام و لٌس قبله، و من 

بعد سقوط النظام الممكن أن تبدأ مرحلة أخرى من التناقضات 
أطرافها هم أصدقاء األمس و حلفاإه ٌقتضً معها استمرار بعض 
األطراف فً الثورة بؤشكال أخرى لن تكون دموٌة على األغلب فً 
حٌن ٌسعى البعض اآلخر لالستحواذ بالسلطة أو ممانعة التغٌٌر 

 الحقٌقً.  
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 * مزاحم بقلم: هيثم
 مصر فً األكراد» كتاب القاهرة فً صدر

 عونً درٌة تؤلٌفه فً وشارك ،«العصور عبر
 وكشف عوض، محمد ومصطفى زاٌد ومحمود

 مصر فً لألكراد التارٌخً الوجود عن
 من الكثٌر هاجر فقد. نهضتها فً ودورهم
 مع جذورهم وانقطعت مصر إلى األكراد
 الصلة تلك من لهم ٌبقَ  ولم األول، موطنهم

 الكثٌر خرج وأحفادهم أبنابهم ومن. اإلسم سوى
 واألدباء اإلدارة ورجال العسكرٌٌن القادة من

 خدمات وأسدوا والفنانٌن، والفقهاء والشعراء
 .كردٌتهم ٌنكروا لم لكنهم مصر، لوطنهم جلٌلة

 أكثر من مصر أن أكراد باحثون ٌرى
 وثٌقة عالقات لها كانت التً العربٌة البلدان
 بٌن العالقات هذه بدأت. باألكراد وقدٌمة

 الفراعنة الملوك وبٌن األكراد، أجداد المٌتانٌٌن،
 .المٌالد قبل عشر الرابع القرن منذ

 ودخول لكردستان اإلسالمً الفتح بعد
 ساهم اإلسالمٌة، لألمة جدٌد كمكّون األكراد
 صنع فً المسلمٌن من إخوانهم مع الكرد

 ٌتوافدون وأخذوا الزاهٌة، اإلسالمٌة الحضارة
 عسكرٌٌن وقادة وإدارة حكم كرجال مصر على

 األزهر الجامع فً علم وطلبة وتجار وجنود
 .اإلسالمً التارٌخ طوال

 للبالد األمامٌة بالقالع تسّمى كردستان كانت
 للخالفة المنٌع الحصن كانت ألنها اإلسالمٌة؛

 اإلسالمٌة، للبالد المتاخمٌن الروم مواجهة فً
 األكراد وأنشؤ. كٌفا حصن حصونها أشهر ومن
 بن أحمد أسسها التً المروانٌة كالدولة دوالً 

 صالح أسسها التً األٌوبٌة والدولة مروان،
 أسسها التً الحدٌثة ومصر األٌوبً، الدٌن
 .باشا علً محمد

 فً برزت التً الكردٌة الشخصٌات ومن
 األكراد األمراء أحد ضحاك بن أحمد مصر
 باهلل القادر الفاطمً الخلٌفة عهد فً تولى الذي

 وساهم. المصري الجٌش فً مهمة مناصب
 هاجم عندما الرومً الجٌش هزٌمة فً الضحاك

 ... يصر يف األكراد
  إىل األيٕثيني يٍ

 ثبشب ػهي حمًد
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .العاصً نهر قرب آفامٌا قلعة
 ساالر، بن علً الدٌن سٌف الحسن أبو أٌضاً  وبرز

 من كردٌاً  وكان. مصر صاحب العبٌدي الظافر وزٌر
 فً الوزارة تولّى. إٌران فً الساكنة زرزابً عشٌرة
 2ٗ٘) سنة قتل أن إلى فٌها واستمر هـ، ٖٗ٘ سنة القاهرة

 مدرسة وبنى القاهرة فً المساجد عّمر وقد(. مٕ٘ٔٔ/ هـ
 .اإلسكندرٌة فً للشافعٌة

 فً الحكم تولّت األصل كردٌة ساللة هم األٌوبٌون
 ٕٓ٘ٔ/ٕٓٙٔ حتى م1ٔٔٔ من والعراق وسورٌة مصر

 خدمة فً كردٌاً  قابداً  كان الذي أٌوب األسرة أسس. م
ٌّن. الزنكٌٌن . دمشق على والٌاً  ثم تكرٌت، على والٌاً  ُع

 .الفاطمٌٌن قادة من الدٌن صالح وإبنه شٌركوه أخوه صار
 من كان الذي -( 3ٖٔٔ-2ٖٔٔ) الدٌن صالح أصبح

 آلخر وزٌراً  3ٙٔٔ سنة - الصلٌبٌة الحروب أبطال
 توحٌد وأتم 1ٔٔٔ سنة علٌهم قضى ثم الفاطمٌٌن، الخلفاء
 م، 1ٗٔٔ عام بالسلطان تلقب. راٌته تحت والشام مصر

 مناطق إلى سلطانه امتد. م 2ٔٔٔ عام حلب على واستولى
 واستطاع الصلٌبٌٌن ضد الجهاد بعدها قاد النهرٌن، شمال

 .حطٌن فً انتصاره بعد م21ٔٔ عام القدس ٌسترد أن
 كردي؟ أصل من باشا علي محمد
 باشا علً محمد إن الكردٌة المصادر بعض تقول
 العلمٌة نهضتها وصانع الحدٌثة مصر مإسس الكبٌر،

 التاسع القرن أوابل فً والصناعٌة والعسكرٌة والزراعٌة
 كان بٌنما بكر، دٌار من كردي أصله المٌالدي، عشر
 لمجلة قال علً محمد األمٌر حفٌده. ألبانً أصله أن شابعاً 

 من أكراد أصلهم إن 3ٗ3ٔ عام المصرٌة «المصور»
 .بكر دٌار

 بن إسماعٌل بن الكاشف محمد التحق 2ٓٔٔ عام فً
 بجٌش العراق، شمال من كردٌة ساللة من وهو علً،
ٌّنه الذي باشا علً محمد الوالً  المنورة للمدٌنة محافظاً  ع
 لٌتولّى ،2ٗ2ٔ عام توفً أن إلى للشرقٌة فمدٌراً  ،2ٖ1ٔ

 فكان الدولة، مناصب بعض باشا رشدي إسماعٌل ابنه
 ونبغت. الخدٌوي لدٌوان وربٌساً  المدٌرٌات لبعض مدٌراً 

 تٌمور، أحمد وإبنه التٌمورٌة عابشة إبنته األدب مجال فً
 محمد وهما والقصة لألدب أعمدة أحمد ولدا بعدهما لٌنطلق

 .تٌمور ومحمود
 بالطلبة خاص األزهر جامع فً رواق لألكراد وكان

. سنة ثالثمبة نحو إلى ترجع قدٌمة أوقاف له وكانت الكرد،
 الغرف من عدداً  ٌضم واسع، مكان عن عبارة والرواق

 الطعام على ٌحصلون والطلبة ومكتبة، والمنامة، للطعام
 المسجلة األوقاف ومن والمحسنٌن، األغنٌاء من والكساء

 .علٌه
 األسرة من خان خاتون الكردٌة األمٌرة إن وٌقال
 وإنشاء والدٌن العلم خدمة فً ثروتها وقفت األٌوبٌة

 الجامع فً األكراد رواق أنشا الوقف هذا ومن المدارس،
 من العلماء مبات منه وتخرج السنٌن، مبات منذ األزهر
 .وروسٌا وإٌران وسورٌة وتركٌا العراق من الكرد

 وشخصٌات عباقرة مصر فً نبغ العشرٌن، القرن فً
 واألدب والفكر اإلصالح حركة رواد من كانوا كردٌة
 المصلح اإلمام: أمثال العربً، والعالم مصر فً والفن
 العقاد، عباس واألدٌب أمٌن، قاسم والمفكر عبده، محمد
 الشهٌر القارئ والشٌخ شوقً، أحمد الشعراء وأمٌر
 ظاظا، حسن والباحث عبدالصمد، عبدالباسط للقرآن
 عونً درٌة واإلعالمٌة أمٌن، وأحمد العقاد، وعامر

 والفنانان ،(القاهرة فً األكراد أم لقب علٌها ٌطلق)
 .وانلً الدٌن سٌف ومحمد أدهم التشكٌلٌان

 محمود الممثلون الكردٌة األصول ذوي الفنانٌن ومن
 رمزي، وأحمد السعدنً، وصالح أدهم، وعادل الملٌجً،

 السٌنمابً والمخرج الصغٌرة، نجاة وأختها حسنً وسعاد
 وشٌرٌن خورشٌد وعمر علً، وابنه بدرخان أحمد

 .وشرٌهان

 اليوم مصر في الكردي الوجود
 منتشرون وهم مصر، فً الٌوم الكرد من الكثٌر ٌعٌش

 أسوان إلى شماالً  اإلسكندرٌة من تمتد مختلفة أماكن فً
 البوتقة فً منهم األكبر القسم انصهر وقد جنوباً،

 المصرٌة المدن فً القاطنون الكرد ٌزال وال المصرٌة،
 مواقع ٌشغل من ومنهم الكردٌة، بؤصولهم معروفٌن

 والمدٌرون والصحافٌون والمحامون الحكام ومنهم بارزة،
 .والفنانون
 مصر، صعٌد فً استقرت كردٌة عابالت وهناك

 الجمعٌة» باسم القاهرة فً شبرا حً فً جمعٌة وهناك
 الكردٌة العابالت ومن. الصعٌد أكراد أسسها «الكردٌة

 بدرخان، وعابلة «باشا تٌمور» عابلة مصر فً المعروفة
 آغا، خورشٌد، عونً، وانلً، الكردي، ظاظا، األورفلً،

 .الخ... وأمٌن شوقً،
 مثل األكراد، لفظ المصرٌة القرى بعض وٌحمل

 «الكردي قرٌة» و ،«الكردي منٌة» و ،«األكراد كفر»
. البحري الوجه فً الدقهلٌة محافظة فً دكرنس مركز
 قرٌة هناك مصر، جنوب الصعٌد عاصمة أسٌوط، وقرب
 .األكراد وجزٌرة األكراد زٌد وبنً األكراد

 الكبرى المدن إلى األكراد بعض هجرة وجاءت
 أو الوظٌفة بدافع وغٌرها وأسٌوط واإلسكندرٌة كالقاهرة
 التً األحٌاء أكثر ومن. الحرة األعمال أو الدراسة
 فً تعدادهم مجموع أما. القاهرة فً شبرا حً قطنوها
 .ألفاً  عشرٌن نحو فهو الكبرى والمدن القرى

 وهً الزمالك، كلمة إن عونً درٌة المإلفة تقول
 مصٌف تعنً كردٌة كلمة هً القاهرة، فً راقٌة منطقة

ٌّف الذي المكان كانت إنها وٌقال الملوك،  الملوك فٌه ٌص
 .لمصر حكمهم أٌام األٌوبٌون

------------------ 
 واإلسالمً العربً الفكر فً باحث*  

 ٕٕٔٓ دٌسمبر 2 السبت -اللندنٌة  الحٌاةجرٌدة 
http://alhayat.com/Details/459840 
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 برثكرـَــدٔح يف دي

 
ك ، فت ٌورَ چربٌسه سنان  -بدعوة من حزب الحرٌة واالشتراكٌة 

 ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٕٕكردستان تركٌا بتارٌخ  –عقدت ندوة فً مدٌنة دٌار بكر 
، حول تطورات الشرق األوسط والمسابل القومٌة ، ألقٌت فٌها مداخالت 

كردستان تركٌا ،  –من ممثلً أربعة أحزاب ) حزب الحرٌة واالشتراكٌة 
 –العراق ، الحزب الشٌوعً اإلٌرانً  –الحزب الشٌوعً الكردستانً 

دة الدٌمقراطً الكردي فً منظمة كردستان ) كومله( ، حزب الوحـ
 ٌكٌتً ( . –سورٌا 

وكان الرفٌق زردشت محمد عضو اللجنة السٌاسٌة ممثالً عن حزب 
صدر عن األحزاب األربعة بٌاناً إلى الرأي العام تضمن قد الوحـدة ، و

 اتفاقها على عقد نـدوات أخرى موسعة .
 

 راسلونا على العنوان التالً:
Yekiti990@hotmail.com الدـــانج جٌٕســـ يفانسـيبسيني ٔملُبضـــهي شـــؼجُب انكــردي  ـهنيــنهًؼـزق ريخــــاحل 

 بَي انكردي ـرحيم انربمل
 شرف انديٍ آجلي

 
السٌاسً الكردي المعروف شرف الدٌن 

 – 3ٖ2ٔآلجً من موالٌد الجزٌرة 
كردستان تركٌا ، إجازة فً الحقوق 
ومارس المحاماة لسنوات ، انتخب برلمانٌاً 

عن والٌة ماردٌن ، وأثناء  311ٔعام 
االنقالب العسكري األسود فً تركٌا 

، زج به فً السجن ألكثر من  32ٓٔ
حزٌران  ٕٔسنتٌن ، وفً انتخابات 

فاز ضمن القابمة الكردٌة المستقلة  ٕٔٔٓ
عضواً فً البرلمان عن مدٌنة دٌار بكر، 
وكان ربٌساً للحزب الدٌمقراطً 

 االشتراكً.
توفً فً أحد مستشفٌات أنقرة ٌوم 

إثر مرض عضال  ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٕ٘الثالثاء 
، وقّدم الربٌس التركً عبد هللا غول تعازٌه 

بٌس فً بٌان رباسً رسمً ، وزار ر
الحكومة رجب طٌب أردوغان بٌت العزاء 

 ومنزل الراحل لتقدٌم واجب العزاء .
ومن جهته قّدم الربٌس مسعود برزانً 
تعازٌه إلى عابلة المرحوم آلجً عبر 

 رسالٍة ، جاء فٌها :
 أشاطركم األلٌمة المناسبة " وبهذه

 والشعب رفاقه وجمٌع العمٌق حزنً
 قدٌراً  مناضالً  المرحوم كان... الكوردي
 الكورداٌتً لنهج مخلصاً  ومواطناً  وشجاعاً 

 رٌادٌاً  دوراً  ولعب رفٌع قومً شعور وذا
 فً الكورد مسؤلة لحل السلمً الدفاع فً

 خسارة لهً الشخصٌة هذه وفاة إن تركٌا،
 ..." . الكوردي، للشعب كبٌرة

العزاء لشعبنا الكردي ولرفاق 
وأصدقاء وعائلة الفقيد آلجي وله الرحمة 

 والغفران .

 

 

 عن جريدة الحياة اللندنية
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