
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 يشـاْـد انثـؤض ٔانفـدـيـعـح ... سـٕزيـا 
الوضع السوري ٌزداد قتامًة ٌوماً بعد آخر ، والدم  

ٌسفك بوحشٌة ، والدمار ٌطال كل شًء ، والشعب ٌبن 
تحت وطؤة مآسٌه وآالمه وجراحه ، وٌتساءل الفرد 

السوري ، ألهذه الدرجة البشرٌة عاجزة عن ردع أعدابها 
وثنً الفاقدٌن للصفات اآلدمٌة عن ارتكاب الفظابع بحق 

أمثولتها ، المخلوق العاقل ، الطفل والشٌخ والمرأة 
، ألهذه الدرجة السٌاسة الألخالقٌة تتحكم ! والرجل ؟

باألمور والمصابر بفعل التكبر والؽرور والجشع وتحت 
، ! شعارات براقة أو لحماٌة المصالح والذات األنانٌة ؟

رؼم تجارب البشرٌة المرٌرة عبر قرون ، وانتصار 
الثورات على الظلم واالستبداد هنا وهناك ، وتوسع وعً 

الدٌمقراطٌة وحقوق اإلنسان ، وانتشار العلم والمعرفة 
 !!.والتقانة ، والقول إن العالم أصبح قرًٌة صؽٌرة 

الزالت مشاهد البإس والفجٌعة تتكرر ، تنم عن حقٍد 
دفٌن وكراهٌٍة مقٌتة ونظرٍة دونٌة لإلنسان الكابن ، أو 

عن ذهنٌة الوصاٌة واالستؽالل ، أو على خلفٌة 
صراعات تارٌخٌة قدٌمة وحدٌثة ، أو لتضارب المصالح 

 .ومناطق النفوذ والسٌطرة
سورٌا جرٌحٌة اآلن وجرحها عمٌق ، العنؾ 

وجبروت الطؽٌان ٌهزها من األعماق ، شعباً ، أرضاً ، 
 .كٌاناً ، ثقافًة ، تارٌخاً ، حاضراً ومستقبالً 

كٌؾ ننجو من هذا الهذٌان والطوشان ، هذا العنؾ 
األهوج ، متى الخالص ، أي ٌوم نحتفل فٌه ببزوغ فجر 

الحرٌة والكرامة ؟ ، سإال على لسان كل فرٍد ٌبؽً 
الخٌر لسورٌا وشعبها ، سإال فً بال أي سوري وطنً 

ٌكاد ٌكون الجواب عسٌراَ ، ال حّل . ؼٌور كل لحظة 
ظاهر فً األفق ، وال برٌق أمل ٌلمع ، سوى قناعٍة 

راسخة بحتمٌة زوال الظلم والقهر وطلوع شمس الحق 
والحقٌقة ، وسقوط المستبد المتكبر بقوة وإرادة الشعب 

 .التواق للحرٌة والسلم والمساواة 

لقاءات واجتماعات ومإتمرات تعقد هنا وهناك ، 
: زٌارات ووفود ، مإتمرات صحفٌة ، كالم معسول ، فً 
موسكو ، واشنطن ، نٌوٌورك ، بارٌس ، لندن ، روما ، 

الخ ، لكن ٌبدو .... استنبول ، طهران ، دوحة ، القاهرة ، 
أن الطبخة السورٌة تحترق فً كل مّرة لتعدد مواقدها 

وطّباخٌها وتشعب أهداؾ ومآالت ُمعّدٌها ومنتظرٌها ، 
والزمن ٌعدو ، وسورٌا تتجه نحو الهالك والمجهول ، فً 
ظل التناحرات والتجاذبات اإلقلٌمٌة والدولٌة ، وكؤن جمر 

أٌام الحرب الباردة قد اشتعل من جدٌد تحت الرماد على 
حساب معاناة السورٌٌن ومصالحهم ومستقبل بلدهم ، ولم 

تنقذها مواثٌق وأنظمة وقرارات األمم المتحدة ومجلس 
ٌَّر وُتنفذ حسب أجندات ومصالح األقوٌاء  األمن التً ُتج

 .ولٌس مصالح وحٌاة الشعوب واألمم 
خالل الشهرٌن المنصرمٌن بدا العجز واإلحباط 

واإلرتباك واضحاً على عمل االبتالؾ الوطنً لقوى 
الثورة والمعارضة السورٌة المؤمول منه تحقٌق خطوات 
هامة ، وعلى تصرٌحات قٌاداتها ، بٌن قٌل وقال ، على 

خلفٌة عدم وفاء الدول الداعمة له بوعودها بشكل أساسً ، 
والخالفات التً تطفو على السطح بحرارة أحٌاناً بٌن 

أعضابه ، وتعدد قوى ومجموعات المعارضة المسلحة 
التً تتباعد أحٌاناً فً اإلستراتٌجٌة والتكتٌك والرإٌة 

 .والمهام المٌدانٌة 
" الخطوط الحمر " كما أن تجاوز النظام السوري 

بالقمع والتدمٌر والقتل ، واستخدام السالح الحربً الثقٌل ، 
دبابات ومدافع ، طٌران وصوارٌخ ، وحجم المعانات 

اإلنسانٌة الكبٌر، لم ٌجعل الدول الداعمة له روسٌا وإٌران 
على تؽٌٌر موقفها الثابت والمحوري ، ولم ٌكن حافزاً 

الداعمة للمعارضة للوفاء بوعودها -  على أساس –للدول 
التً أطلقتها بصخب وعالنٌة ، إن تعدى النظام تلك 

 . الخطوط 
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وإذا كانت الوعود التً أُطلقت 
فً مإتمر روما بدعم االبتالؾ 

الوطنً مادٌاً ولوجستٌاً وؼٌره ، 
وكذلك قرار الجامعة العربٌة 

بإعطاء الضوء األخضر للدول 
التً ترٌد دعم المقاتلٌن باألسلحة ، 

ُتقوي المعارضة وتدفعها 
لالستمرار فً عملها ، فإنها ؼٌر 

كافٌة لتؽٌٌر موازٌن القوى 
لصالحها والتً الزالت راجحٌة 

 . عسكرٌاً لطرؾ النظام 
ٌبقى الرهان األجدى هو تآلؾ 
ووحدة المعارضة بكل مكوناتها 
ونبذ االحتراب بٌن أطٌافها على 
أساس تؽلٌب التناقض الربٌسً 

على سواه من التناقضات الثانوٌة 
والتوافق على أسس وطنٌة 

دٌمقراطٌة ، وما تجربة مدٌنة 
 - (رأس العٌن  )سري كانٌه 

الحسكة إال نموذج فاضح لمدى 
فداحة محاوالت الفتنة وعدم 

احترام إرادة أهالً أي منطقة ، 
وما االتفاق األخٌر الذي تم 

بوساطة لجنة وطنٌة برباسة األخ 
مٌشٌل كٌلو الذي ٌقضً إلى إنهاء 

االقتتال والحفاظ على سلمٌة 
المدٌنة ، إال عودةٌ إلى الصواب 
ولؽة التفاهم والتوافق بٌن أبناء 

 .الوطن الواحد 
من جهٍة أخرى ، إن التمسك 

الثابت بخٌار التعاون والتنسٌق بٌن 
المجلس الوطنً الكردي فً 

سورٌا ومجلس الشعب لؽربً 
كردستان تحت راٌة الهٌبة الكردٌة 
العلٌا ، وتفعٌل اللجان المشتركة ، 

والوفاء بالوعود وتطوٌر العمل 
المٌدانً كتفاً إلى كتؾ ٌخدم وحـدة 
الشعب الكردي وٌحمٌه من الفتنة 
والشقاق وذلك بحسم الخٌار نحو 

الحوار والتوافق ونبذ لؽة التخوٌن 
والتهدٌد والتشهٌر والحفاظ على 
سلمٌة المناطق الكردٌة والحراك 
الثوري السلمً الجماهٌري بعٌداً 

عن ؼاٌات ضٌقة ، حٌث أن 
اإلساءة إلى الشعب الكردي إساءة 

للشعب العربً وكل مكونات 
 .سورٌا الٌوم والؽد 

 تــسقيــاخ عـــصاء 

 
 :فٌماٌلً نصوص بعض برقٌات عزاء الفقٌد الشهٌد كمال حنان 

 الدٌمقراطً الوحدة حزب سكرتٌر  آلً شٌخ الدٌن محً المحترم األخ
  للحزب السٌاسٌة اللجنة فً األخوة ....  (ٌكٌتً ) سورٌا فً الكردي

 ....المحترمون 
 إلى سورٌا فً الكردي التقدمً الدٌمقراطً للحزب السٌاسً المكتب ٌتقدم
 الحارة بتعازٌه الكردي شعبنا أبناء كافة والى وكوادر قٌادة الشقٌق حزبكم
 نتٌجة  المناضل لحزبكم القٌادٌة اللجنة عضو حنان كمال الرفٌق استشهاد بمناسبة
 . حلب فً األشرفٌة حً استهدؾ الذي للقصؾ

 والسلوان الصبر ورفاقه وذوٌه أهله ٌلهم وأن رحمته بواسع الشهٌد هللا لٌتؽمد
 2/2/2013 القامشلً
 سورٌا فً الكردي التقدمً الدٌمقراطً السٌاسً للحزب المكتب

----------------- 
.. المحترم  آلً شٌخ الدٌن محً العزٌز األخ

 فً الكردي الدٌمقراطً الوحدة لحزب القٌادٌة الهٌئة فً األعزاء األخوة 
 ... األعزاء الفقٌد آل...    (..ٌكٌتً )سورٌا

 أبو )حنان كمال المناضل الرفٌق استشهاد نبؤ تلقٌنا واألسى الحزن ببالػ
 قتالٌة عملٌة نتٌجة حزبكم صفوؾ فً السنٌن عشرات طٌلة القٌادي الكادر( شٌار

  كبٌرة خسارة شك دون كان كمال المناضل الفقٌد رحٌل  إن .منزله من بالقرب
 خالل الفقٌد كرس فقد ، سورٌا فً الكردٌة الوطنٌة الحركة ولعموم، لحزبكم
 مبادبه على حرٌصاً  ظل الذي ، الشرٌؾ اإلنسان صورة المخلص الطوٌل نضاله
 للشعب  المشروعة القومٌة الحقوق أجل من، ملل أو كلل دون النهاٌة حتى وقٌمه

 . والسالم اإلنسان وحقوق  والدٌمقراطٌة الحرٌة أجل ومن سورٌا فً الكردي
 حزبكم أهداؾ لتحقٌق النضالٌة الراحل مسٌرة فً ستمضون بؤنكم ثقة وكلنا

 ... والدٌمقراطٌة والقومٌة الوطنٌة
 واسم باسمنا نتقدم( البارتً )سورٌا فً الكردي الدٌمقراطً الحزب فً إننا 

 ، الحزب فً رفاقنا وجمٌع إبراهٌم الدٌن نصر األستاذ الرفٌق الحزب سكرتٌر
 البقاء، طول لكم راجٌن، ومحبٌه و وألهله  الشقٌق لحزبكم القلبٌة التعازي بؤحر

 الصبر وذوٌه وأهله دربه ولرفاق ، الجنان وفسٌح الرحمة  الشهٌد  وللفقٌد
 (( راجعون إلٌه إّنا و هلل إّنا))   ... والسلوان

  م1/2/2013 فً القامشلً 
 (    البارتً) سورٌا فً الكردي الدٌمقراطً السٌاسً للحزب المكتب
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.. المحترم الً شٌخ الدٌن محً العزٌز األخ
 الوحدة لحزب القٌادٌة الهٌئة فً األعزاء األخوة

 ( ٌكٌتً )سورٌا فً الكردي الدٌمقراطً
 ... األعزاء الفقٌد آل
 شعبنا بها ٌمر التً العصٌبة الظروؾ هذه ظل فً

 نبؤ وأسى حزن بكل تلقٌنا خاصة والكوردي عامة السوري
 الكادر( شٌار أبو )حنان كمال المناضل الرفٌق استشهاد
 عملٌة نتٌجة حزبكم صفوؾ فً السنٌن عشرات طٌلة القٌادي
 . منزله من بالقرب قتالٌة
 هو إنما األوقات هذه فً كمال المناضل استشهاد إن
 من كان انه حٌث الكوردي الشعب ولكل لكم كبٌرة خسارة

 حقوق عن المدافعة الكوردٌة الحركة فً المناضلٌن ابرز
 اؼتٌال عملٌة ضمن بٌننا من ٌؤخذه أن شاء القدر لكن شعبنا
 قوابم إلى اسمه ٌضاؾ وبهذا المجرم دمشق نظام نفذها بشعة

 وأننا سابرون دربهم على بؤننا نوعدهم الذٌن األبطال شهدابنا
 فً شعبنا طموحات تتحقق أن إلى بعدهم من المشوار سنكمل
 . واالستقالل الحرٌة

 والصبر حنان كمال البطل لشهٌدنا والخلود الرحمة
 .. وأصدقابه ألهله والسلوان

 م2013 \ 1 \2 القامشلً
 التمو الحمٌد عبد المحامً

 العالقات مكتب-  سورٌا فً الكوردي المستقبل تٌار
  العامة

----------------- 
 المناضل اؼتٌال نبؤ األسى و اآلسؾ و الحزن ببالػ تلقٌت

 المناسبة شٌار ، وبهذه أبو الشهٌد حزبكم فً القٌادي و
 و سورٌا فً الكردي الدٌمقراطً الوحدة لحزب أتقدم األلٌمة
 أن القدٌر هللا من القلبٌة، راجٌاً  التعازي بؤحر الشهٌد لعابلة
 . السلوان و الصبر ٌلهمكم و جناته فسٌح ٌسكنه

 وفً الحساسة الظروؾ هذه فً شٌار أبو الرفٌق استشهاد
 لحركة كبٌرة خسارة بالفعل هً ، سورٌا شعوب ثورة ؼمار

 .  عام بشكل السورٌة للثورة و الكوردستانٌة التحرٌر
 مسٌرتهم استكمال و بهم االقتداء هو للشهداء وفاء خٌر
 الثورٌة

 2013\2\4 السلٌمانٌة

  زاخوًٌ فتاح
----------------- 

 الكردي الدٌمقراطً الوحدة حزب فً والرفاق األخوة
- ٌكٌتً- سورٌا فً

 الشخصٌة استشهاد نبؤ تلقٌنا عمٌق وحزن بالػ بؤلم
 قصؾ عملٌة اثر-شٌار بافً -حنان كمال حزبكم فً القٌادٌة
 .فورا  باستشهاده أودت منزله قرب وقنص
: األخوة أٌها
 شعبه قضٌة عن الدفاع فً صلبا مناضال الفقٌد عرفنا لقد

 وفً حٌاته مراحل مختلؾ فً ملل أو كلل دون الكوردي
 الحركة وعموم سورٌا فٌها مرت التً الظروؾ مختلؾ
 . القضية هذه وانتصار بعدالة منه إٌمانا الكوردٌة الوطنٌة

 سكرتٌر آلً شٌخ الدٌن محً العزٌز والرفٌق األخ
  المحترم ( ٌكٌتً ) الكردي الدٌمقراطً الوحدة حزب

  ......الكرٌمة  الشهٌد وعائلة أسرة
 استشهاد نبؤ تلقٌنا والحزن األسى ملإه بقلب

 كمال المناضل الشقٌق حزبكم فً القٌادٌة الشخصٌة
 وحقوق حرٌة سبٌل فً صلبا مناضال كان الذي حنان

 . اإلنسان حقوق ثقافة نشر اجل ومن الكردي الشعب
 كبٌرة خسارة شكل البارز المناضل هذا رحٌل إن

 . خاصة ولحزبه عامة الكردٌة الوطنٌة للحركة
 القلبٌة التعازي بؤحرّ  نتقدم الجلل المصاب بهذا إننا

 الوحدة حزب قٌادة والى الكردي شعبنا أبناء إلى
 أسرته وأفراد الفقٌد وأصدقاء رفاق وجمٌع ( ٌكٌتً)

 بل هدرا ٌذهب لن الشهٌد دم بان والنشك . الكرٌمة
 شعبنا حقوق سبٌل فً النضال من للمزٌد حافزا سٌكون
 التً للمؤساة حد لوضع اإلصرار من بمزٌد والعمل
 والدٌنٌة القومٌة مكوناته بكافة السوري الشعب ٌعٌشها

 . والمذهبٌة
  األبرار لشهدابنا والخلود المجد

  المجرمٌن للقتلة والعار والموت الخزي
1 / 2 / 2013  

   داود عزٌز
 الكردي الدٌمقراطً المساواة حزب عام سكرتٌر

 سورٌا فً
----------------- 

األستاذ محً الدٌن شٌخ آلً المحترم سكرتٌر 
 (ٌكٌتً)حزب الوحدة الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا 

 .... األفاضل قٌادة حزب الوحدة الشقٌق 
 ... آل الفقٌد األفاضل  

نشاطركم وكافة قواعد ومإٌدي حزبكم  العزاء 
برصاصات  (أبو شٌار)باستشهاد المناضل كمال حنان 

إن رحٌل المناضل أبو شٌار  لٌس خسارة . الؽدر
لحزبكم فقط بل للحركة الوطنٌة السورٌة عموما 
والكردٌة منها خصوصا فكم كنا أحوج ما نكون 

لحكمته وموضوعٌته وأمثاله من المناضلٌن المجربٌن 
فً هذه الظروؾ العصٌبة التً ٌمر بها بلدنا كً 

تتكاتؾ كل القوى التً لها مصلحة فً بناء سورٌا 
خالٌة من القهر والظلم واالستبداد وٌشترك فً صٌاؼة 

 مستقبلها من اجل ؼد أفضل ألبنابها
 نكرر خالص عزابنا لكم ولعابلة الشهٌد وكلنا ثقة 

بان رفاقنا بحزب الوحدة وبما عرؾ عنهم من قوة 
وإرادة وثبات فً النضال بان لهم القدرة على تجاوز 

 .ما سٌتركه الراحل من فراغ كبٌر
نتمنى لحزبكم دوام التقدم واالزدهار ولعابلته 
الشهٌد وذوٌه ولكم جمٌعا العمر المدٌد والصبر 

 .والسلوان 
4/2/2013 

  سورٌا–الهٌئة التنفٌذٌة لحركة اإلصالح 

 3 قضاٌا وطنٌة                                                                (235)    العـدد       YEKÎTÎ الوحـــــدة       



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كبٌرة خسارة ٌشكل استشهاده أن والشك
 معا والسوري الكوردي الشعب لعموم

 فً والدٌموقراطٌة الوطنٌة القوى ولسابر
. وكوردستان سورٌا

 2013-2-2 االتحادٌة روسٌا
- الكوردي األدب وتطوٌر إحٌاء مركز
-  موسكو

 الوحدة حزب ومؤازرو مؤٌدو
 - ٌكٌتً- سورٌا فً الكردي الدٌمقراطً

- االتحادٌة روسٌا
 جورجٌا- مراز تٌمور الدكتور
 موسكو- جمال اوتار الدكتور
- سٌاسٌة ناشطة- زاخاروفا تاتٌانا
 سٌاسٌة ناشطة- مستفاٌفا زارٌما
- الكوردي الشعب وصدٌقة

----------------- 
 آلً شٌخ الدٌن محً العزٌز األخ
.. المحترم

 لحزب القٌادٌة الهٌئة فً األعزاء األخوة
 سورٌا فً الكردي الدٌمقراطً الوحدة

 (.. ٌكٌتً)
 ... األعزاء الفقٌد آل

 استشهاد نبؤ تلقٌنا واألسى الحزن ببالػ
 القٌادي الكادر( شٌار أبو )حنان كمال السٌد
 نتٌجة حزبكم صفوؾ فً عدٌدة سنوات طٌلة

. منزله من بالقرب ؼدر رصاص
 شك دون كان كمال الفقٌد رحٌل إن
 الحركة ولعموم، لحزبكم كبٌرة خسارة
 كرس فقد ، سورٌا فً الكردٌة الوطنٌة
 اإلنسان صورة الطوٌل نضاله خالل الراحل
 حقوق سبٌل فً المكافح الكردي الوطنً

 حرة سورٌا سبٌل فً و المشروعة شعبه
 النضالٌة مسٌرتكم بؤن ثقة كلنا... ودٌمقراطٌة

 الوطنٌة حزبكم أهداؾ لتحقٌق مستمرة
 ... والدٌمقراطٌة والقومٌة

 سٌاسة على ألثمن الفرصة هذه استؽل
 وحدة على الحفاظ اجل من الحكٌمة حزبكم
 الهٌبة دور ترسٌخ و سورٌا فً الكرد

... العلٌا الكردٌة
 القلبٌة التعازي بؤحر إلٌكم أتقدم إننً
 لكم راجٌن ومحبٌه، و وألهله الشقٌق لحزبكم

 الجنان، وفسٌح الرحمة وللفقٌد البقاء، طول
. والسلوان الصبر وذوٌه وأهله دربه ولرفاق

 م4/2/2013 فً المانٌا/ؼوتٌنؽٌن
 الشرق قسم- سٌدو  كمال الدكتور

 الشعوب جمعٌة فً األوسط
 المانٌا فرع(STP)المهددة

 

 زُاٌ كًال انكسدي اإلعاليي اسرشٓاد
 مصادر من سورٌا، فً الكرد والصحفٌٌن الكتاب رابطة علمت

 واللؽوي اإلعالمً اؼتٌال سورٌا فً الكردي الوحدة حزب من مقربة
 فً منزله أمام 2013-2-1 الخمٌس ٌوم حنان، كمال المهندس الكردي

 وبحسب. النظام قناصة أحد برصاصة حلب، فً األشرفٌة حً
 من السادس العقد فً وهو ،(شٌار أبو خالو )حنان كمال فإن المصدر

 مسٌرته خالل عمل قد ،"تلؾ "قرٌة عفرٌن منطقة ومن عمره
ٌّة" ٌّة النضال  كمإسس عاماً ( 40 )منذ الالعنؾ بثقافة والمفعمة الؽن

ٌّة للصحافة ٌّة الحزب  اللؽة تعلٌم منهاج فً ومدرساً  ومعلّماً  الُكرد
ٌّة ٌّة،" كالوٌج" مجلة فً عمل  حٌث الُكرد " برس "ومجلة الُكرد
ٌّة، السإال ٌّة الناطقة" النوروز "جرٌدة وكذلك بالعرب  جانب إلى بالُكرد
". العربً القسم- حلب محافظة فً حزبه إلعالم إدارته

 الحار بالعزاء تتقدم سورٌا فً الكرد والصحفٌٌن الكتاب رابطة
 أبناء ولعموم وأصدقابه، ولرفاقه شٌار، أبً الشهٌد اإلعالمً ألسرة
 السورٌٌن، اإلعالم شهداء أحد وتعده سورٌا، وبلدنا الكردي، شعبنا
 تسبب الذي المجرم الدموي النظام وتدٌن السورٌة، الثورة شهداء وأحد

. سورٌا بلدنا أبناء  فً األبرٌاء من اآلالؾ عشرات قتل فً
 السورٌة الثورة شهداء وعموم حنان كمال شهٌدنا لروح الخلود
 السورٌة للثورة النصر و  المجرم الدموي للنظام العار

 سورٌا فً الكرد والصحفٌٌن الكتاب رابطة
----------------- 

 التعزٌة على شكر
 فً القٌادٌة الشخصٌة شٌار ابو حنان كمال الشهٌد عابلة باسم

(. ٌكٌتً )سورٌا فً الكردي الدٌمقراطً الوحدة حزب
 شخصٌا بالحضور سواء بالعزاء مصابنا شاركنا من جمٌع نشكر

 ومنظمات ، أحزابا الهاتؾ أو الكترونً البرٌد عبر بالمراسلة أو
 فً الشهٌد رفاق ، وخاصة البالد وخارج داخل فً وطنٌة وشخصٌات

. الحزب
 2013\2\12 فً

 شٌار ابو حنان كمال الشهٌد عائلة
    حنان مروان الشهٌد شقٌق

---------------------------------- 
 – شخصٌات أو منظمات –نعتذر من األخوة األفاضل  : تنوٌه

الذٌن لم تنشر نصوص برقٌات عزابهم برحٌل أبا شٌار ، حٌث أوردنا 
 .  أسماء الجمٌع فً العدد السابق ، مع الشكر واالمتنان 
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 ذكسميًا نسٔذ انشٓيد كًال زُاٌ
زصب انٕزدج يهغي زفم افرراذ يكرة 

 احلصب يف قايشهٕ
كان من المقرر أن تفتتح منظمة قامشلو لحزب 

، (ٌكٌتً)الوحدة الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا 
-8مكتباً للحزب فً مدٌنة قامشلو ٌومً 

ولكن بسبب استشهاد الرفٌق كمال ، م9/2/2013
وتكرٌماً له ولشهداء الثورة ، (أبو شٌار)حنان 

ألؽت المنظمة حفل افتتاح المكتب ، السورٌة عموماً 
، وكانت المنظمة قد أقامت عزاًء للراحل دام ٌومٌن
حٌث زار المكتب العدٌد من الشخصٌات الوطنٌة 

والثقافٌة من كتاب وصحفٌٌن وشخصٌات اجتماعٌة 
مستقلة باإلضافة إلى وفود األحزاب الوطنٌة 

، والكردٌة الشقٌقة ومنظمات الحزب فً قامشلو
وتلقى المكتب العدٌد من االتصاالت الهاتفٌة المعزٌة 

من العدٌد من الجهات ومنها منظمات الحزب فً 
ومن بٌن الوفود المعزٌة نذكر منها حسب ، الجزٌرة

 :تسلسل قدومها 
وفد من إدارة شركة الرافدٌن للسٌاحة  -1

 .والسفر مع باقة ورد 

وفد من حزب البارتً الدٌمقراطً  -2
 . سورٌا مع برقٌة عزاء –الكردستانً 

وفد من رابطة الكتاب والصحفٌٌن الكرد  -3
 .فً سورٌا 

 .وفد من شباب سرى كانٌٌه  -4

وفد ضم جمٌع األحزاب الكردٌة المنضوٌة  -5
فً إطار المجلس الوطنً الكردي فً سورٌا 

 .وتقدمهم عدد من سكرتٌري تلك األحزاب 

 .وفد من حزب ٌكٌتً الكردستانً  -6

 وفد من حزب االتحاد اللٌبرالً الكردستانً -7

وفد من الحزب الدٌمقراطً التقدمً  -8
 .الكردي فً سورٌا 

 .وفد من موظفً مصرؾ التسلٌؾ الشعبً  -9

 وفد من حزب الٌسار الدٌمقراطً الكردي  -10
 .فً سورٌا مع باقة ورد 

 وفد من الوفاق الدٌمقراطً الكردي  -11
 .السوري 

هذا وقد دونت العدٌد من الوفود المعزٌة كلمات 
 : فً سجل العزاء نورد عدد منها 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم  -5

ٌا أٌتها النفس المطمبنة ارجعً إلى ربك )
  (راضٌة مرضٌة فادخلً فً عبادي وادخلً جنتً

الرفاق فً الهٌبة القٌادٌة لحزب الوحدة 
 (ٌكٌتً)الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا 
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ببالػ الحزن واألسى تلقٌنا نبؤ رحٌل المؽفور كمال مصطفى 
حنان عضو الهٌبة القٌادٌة فً حزبكم الذي كرس جل حٌاته فً 

خدمة شعبه والحركة الكردٌة فً سورٌا وبفقدانه خسرت 
الحركة الكردٌة والشعب الكردي فً سورٌا مناضال صلبا 

راجٌا من هللا عز وجل أن ٌتؽمد الفقٌد بواسع . ومخلصا 
رحمته وان ٌسكنه فسٌح جنانه وان ٌلهم أهله ورفاقه وجمٌع 

أبناء شعبنا الكردي بالصبر والسلوان وإنا هلل وإنا إلٌه 
 .راجعون

 عبد الكرٌم سكو 
 سورٌا -السكرتٌر العام للبارتً الدٌمقراطً الكردستانً

ببالػ األسى تلقٌنا خبر استشهاد األخ واألستاذ  -1
المناضل كمال حنان العضو فً حزب الوحدة الدٌمقراطً 

فً الوقت الذي نعزي أنفسنا والشعب . الكردي فً سورٌا 
الكردي عموماً فؤننا نطلب من هللا أن ٌكون مثواه الجنة 

 .والصبر والسلوان لرفاقه وأصدقابه وأهله 

 الوفاق الدٌمقراطً الكردي السوري 
إذا كانت للتضحٌة معان كثٌرة فإن أوضح وأبلػ معنى  -2

للتضحٌة هو الشهادة ألنها ومنذ األزل كانت دلٌالً ومنارة 
ٌستدل من خاللها إلى مدى استعداد صاحبها على التعبٌر عن 

قناعاته التً استشهد من أجلها لذلك نحن كرابطة الكتاب 
والصحفٌٌن الكرد فً سورٌا إذ نعزٌكم باستشهاد رفٌقكم نعزي 

من خاللكم شعبنا الكردي ونتمنى لكم الصبر واالقتداء 
 .بتضحٌته من أجل قضٌة شعبنا 

 .لكم الصبر وللشهٌد الخلود والجنة 
 رابطة الكتاب والصحفٌٌن الكرد فً سورٌا 

عن وفد أحزاب المجلس دون األستاذ طاهر سفوك  -3
باسم المجلس الوطنً الكردي فً سورٌا ال :  الكلمة التالٌة

ٌسعنً إال أن أعبر عن حزنً العمٌق المفعم باألمل على 
استشهاد المناضل كمال حنان فً عملٌة ؼادرة فً حً 

األشرفٌة كما ال ٌفوتنً أن أعرب للشهٌد البطل وكل مناضلً 
بؤن شعاع ، وكوادر حزبه الشقٌق حزب الوحدة الدٌمقراطً 

األمل بدأ ٌشع من آخر النفق الكردي لٌبشر لهم ولكل مناضلً 
شعبنا الكردي بؤن حركته بدإا ٌقتربون من انتزاع الحقوق 

القومٌة المشروعة لشعبهم الكردي فً سورٌا من وسط ركام 
الخراب والدمار الذي ٌتعرض له بلدنا سورٌا على ٌد قتلة 
النظام وكل المتربصٌن بشعبنا السوري بكل مكوناته على 

 .اختالؾ مآربهم ومشاربهم ووالءاتهم السٌاسٌة 

ولشعبه وحركته الوطنٌة ، تحٌة إلى روح الشهٌد كمال 
 .الكردٌة النصر والسإود

 م    3/2/2013فً 
 طاهر سفوك 

 عضو األمانة العامة للمجلس الوطنً الكردي فً سورٌا
باسم االتحاد اللٌبرالً ، إنه شهٌد لكل الكردستانٌٌن  -4

الكردستانً سورٌا نتمنى أن نكون صفاً واحداً لكً ندافع عن 
الصبر والسلوان لذوٌه ولرفاقه وأن . شعبنا بروح الكرداٌتً 

 . ٌكون الحرٌة فً وحدة الصؾ الكردي

  سورٌا–االتحاد اللٌبرالً الكردستانً 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

باسم سكرتٌر الحزب الدٌمقراطً  -6
التقدمً الكردي فً سورٌا وباسم قٌادة الحزب 
وكوادره نتقدم بتعازٌنا الحارة إلى الرفاق فً 
حزب الوحدة الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا 

وإلى أهل الفقٌد وذوٌه راجٌن لهم الصبر وطول 
كان ، (بافً شٌار)إن الرفٌق كمال حنان . البقاء

ٌمتاز بخلق حسن وسٌرة حسنة وقد خلؾ وراءه 
أرثاً جمٌالً علٌنا جمٌعاً أن نرى فٌه القدوة 

 .الحسنة ألنه شهٌدنا جمٌعاً 

 وأننا هلل وإنا إلٌه راجعون 
 م3/2/2013

 صالح دروٌش.عنهم د
صالح عمر ، كلمة من صدٌق الراحل -7

 . أبو كاوا  باللؽة الكردٌة

كلمة من السٌدة أمٌنة مصطفى باللؽة  -8
 .الكردٌة 

كلمة الكاتب الكردي كونى رش باللؽة  -9
 .الكردٌة 

 . كلمة من شباب سرى كانٌٌه  -10
 إعالم منظمة قامشلو

لحزب الوحدة الدٌمقراطً الكردي فً 
 (ٌكٌتً)سورٌا 
 

 تياٌ إىل انسأي انعاو 
  زهة-تصدد األشسفيح 

منذ أٌام وحً األشرفٌة  فً حلب ذو الؽالبٌة 
الكردٌة ٌتعرض لهجوم من قبل قوات النظام 

الدموي و فً محاولة لدخول الحً و اضطرت 
وحدات حماٌة الشعب للدفاع عنه األمر الذي 
اسفر عن العشرات من الشهداء و الجرحى و 
تعرض الحً الى تدمٌر كبٌر و هاجرت منها 

 .اؼلب قاطنٌها
اننا فً الهٌبة الكردٌة العلٌا نعر ما ٌحصل 

فً حً األشرفٌة محاوالت تستهدؾ من خاللها 
الوجود الكردي فً مدٌنة حلب و اننا فً وقت 

نإكد على ان شعبنا . الذي ندٌن هذا الهجوم
الكردي لن تثنٌه هذه المحاوالت عن الدفاع عن 
وجوده و القٌام بدوره الوطنً المؤمول فً بناء 

و الشك أن . سورٌا دٌمقراطٌة  برلمانٌة تعددٌة
المحاوالت ستزٌد من وحدة صفوفه والتفافه 
حول وحدات الحماٌة الشعبٌة الذي ٌتصدى 

ببسالة  ضد قوى النظام الشوفٌنً مإكدٌن على 
مهمتهم فً حماٌة الشعب الكردي ومناطق 

 .تواجده
       الهٌئة الكردٌة العلٌا   9/2/2013

 

 6 قضاٌا وطنٌة                                                                (235)    العـدد       YEKÎTÎ الوحـــــدة       

  يشسٔعح غري صازٔخيح ْدًاخ ـ سٕزيا
 140 يٍ أكثس ذقرم

 املدَيني يٓدد األخري انركريكي انرصعيد
ووتش تقرٌراً موثقاً بهذا العنوان  راٌتس نشرت منظمة هٌومن

 : ، وقالت 2013 شباط 26فً 
 األقل على بالٌستٌة صوارٌخ 4 أطلقت السورٌة الحكومة إن" 

 بمحافظة وبلدة حلب مدٌنة فً بالسكان مؤهولة مناطق فؤصابت
 أكثر الهجمات قتلت. 2013 شباط/فبراٌر 17 أسبوع خالل حلب
 واسع مادي دمار إلى وأدت طفالً، 71 بٌنهم شخصاً، 141 من

. النطاق
 الطابرات وؼٌاب الواحدة، الهجمة عن الناجم الدمار مدى ٌوحً

 بالٌستٌة صوارٌخ بانطالق تفٌد التً والتقارٌر وقتها، المنطقة عن
 ال نحو على كله هذا ٌوحً دمشق، من قرٌبة عسكرٌة قاعدة من

 فً البالٌستٌة الصوارٌخ استخدمت الحكومٌة القوات بؤن ٌدحض
 الهجوم مواقع ووتش راٌتس هٌومن زارت. المنطقة ضرب

 عسكرٌة ألهداؾ أثراً  تجد ولم سكنٌة، مناطق فً وكلها األربعة،
. مشروعة ؼٌر الهجمات أن ٌعنً مما األربعة، المواقع حول

 حً على صاروخ سقط شباط/فبراٌر 18 لٌل منتصؾ نحو فً
. طفالً  23 بٌنهم األقل، على شخصاً  47 فقتل حلب، فً بدرو جبل

 موقع قصؾ الحكومٌة القوات بدأت المحلٌٌن، السكان بحسب
 عدة فجرحت الصاروخ، سقوط من دقٌقة 20 نحو بعد الهجوم

 صاروخ سقط شباط،/فبراٌر 22 مساء من السادسة وقبٌل. أشخاص
 شخصاً  13 فقتل حلب، من الشرقً القسم فً الباب طرٌق حً على
 على صاروخ سقط ؼٌر، ال دقابق بعد. أطفال 8 بٌنهم األقل، على
 38 بٌنهم األقل، على شخصاً  78 فقتل القرٌب، الحمرا أرض حً

. طفالً 
 راٌتس هٌومن وثقتها التً الرابعة الصاروخٌة الهجمة أصابت

 9:30 الساعة نحو فً حلب، رٌؾ فً بلدة وهً رفعت، تل ووتش
 ".فتاتان بٌنهم أشخاص 3 فقتلت شباط،/فبراٌر 18 مساء

 أرجاء فً المعارضة مقاتلً تنقل وتؤكدت المنظمة من أنه رؼم
 وتل رفعت لم الثالثة األحٌاء أن إال علٌها ٌسٌطرون التً المناطق

 .شهور  برٌة منذ أرضٌة معارك تشهد

 اخرًاع سياسي يف غـصأيح
 –فً لقاء قٌادي مع رفاق حزب الوحـدة فً قرٌة ؼزاوٌة 

 ، تم عرض سٌاسة الحزب 22/2/2013منطقة عفرٌن بتارٌخ 
عبر مسٌرته من أجل حّل القضٌة الكردٌة فً سورٌا والتؤكٌد على 
ضرورة وحدة الصؾ الكردي بعٌداَ عن منطق قوة السالح وعدم 

االنجرار إلى منزلقات الفوضى والالمسإولٌة واالحتراب البٌنً ، 
 .وكذلك الحفاظ على المجلس الوطنً الكردي والهٌبة الكردٌة العلٌا 

كما تحدث الحضور عن وجهات نظرهم ، ُعقب علٌها وفق 
 .إستراتٌجٌة الحزب وسٌاسته المرسومة 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
أعلنت لجنة الحرٌات الصحفٌة فً رابطة الصحفٌٌن السورٌٌن فً تقرٌرٌها لشهري 

 رصدها وتوثٌقها بعد ، إعالمٌاً قتلوا فً سورٌا29أن ،  2013كانون الثانً وشباط 
. بحق الصحفٌٌن والنشطاء اإلعالمٌٌنالمرتكبة االنتهاكات 
 :ضحاٌا الأسماء 

 .2013-01-02فً مدٌنة دوما : ٌاسر موفق ندم، ناشط إعالمً -1

 . 2013-01-04 بلدة معضمٌة الشام فً: خالد محمد الخطٌب، مواطن صحفً -2

-01-04 بلدة معضمٌة الشام فً: معتز خلٌل منصور، مصور وناشط إعالمً -3
2013 . 

-01-04فً مدٌنة حلب : سهٌل محمود العلً، صحفً ومصور تلفزٌونً -4
2013 . 

 .2013-01-07مدٌنة دمشق بفً مخٌم الٌرموك : أحمد كوسا، ناشط إعالمً -5

 .2013-01-13فً مدٌنة درعا : باسم فواز الزعبً، ناشط إعالمً -6

-01-15 الحصوٌة بمحافظة حمص فً: أحمد أسعد الشهاب، ناشط إعالمً -7
2013. 

 . 17/01/2013 السجن المركزي فً حلب قرب: إٌؾ دٌباي، صحفً بلجٌكً -8

 . 2013-01-18فً مدٌنة درعا : ، صحفً(الحورانً)محمد المسالمة  -9

-01-18رٌؾ دمشق بالؽوطة الشرقٌة فً : ، ناشط إعالمًأمجد السٌوفً -10
2013. 

 .2012-01-18 فً بلدة مضاٌا :منٌر النموس، ناشط إعالمً -11

 .2013-01-18قتل فً مدٌنة رأس العٌن : فٌصل الباشا، ناشط إعالمً -12

 .2013-01-18قتل فً بلدة رأس العٌن : ، ناشط إعالمًقاسم خلٌل المعٌشً -13

 .2013-01-20 الحرٌر ىفً قرٌة بصر: ٌسار فواز الزعبً، ناشط إعالمً -14

اؼتٌل مع والده فً حً تشرٌن بمدٌنة : محمد عبد الرحمن، صحفً رٌاضً -15
 . 2013-01-26دمشق 

 .2013-01-31فً بلدة عربٌن  : عبد الكرٌم نذٌر إسماعٌل، ناشط إعالمً -16

 .2013-01-31فً بلدة عربٌن : عصام عبٌد، ناشط إعالمً -17

 .2013-01-31فً بلدة عربٌن : لؤي النمر، ناشط إعالمً -18

 .2013-02-02فً بلدة إزرع : نبٌل النابلسً، ناشط إعالمً -19

-02-03 بلدة معضمٌة الشام فً: عبد اللطٌؾ خلٌل خضر، صحفً مواطن -20
2013. 

 .2013-02-06فً بلدة زملكا : محمد الكردي، ناشط إعالمً -21

 .2013-02-11 مدٌنة دارٌا فً: زٌد أبو عبٌدة، ناشط إعالمً -22

  .2013-02-12 بلدة تلبٌسة فً: حمادة عبد السالم الخطٌب، مصور مواطن -23

-02-15حلب ب حً كرم الطراب فً: ٌوسؾ عادل بكري، ناشط إعالمً -24
2013.  

 .2013-02-17دمشق بفً حً الحجر األسود : محمد محمد، ناشط إعالمً -25

 .2013-02-17 حً القابون فً دمشق فً: محمد سعٌد الحموي، صحفً -26

 . 2013-02-19 بلدة دارٌا فً: عدنان أبو عبدو، ناشط إعالمً -27

  .2013-02-24فً إدلب : صحفً فرنسً: أولٌفٌٌه فوازان -28

 .2013-02-25حمص بفً حً بابا عمرو : وائل عبد العزٌز، ناشط إعالمً -29

 

جمصزج يف زي انشيخ 
  شازع عشسيٍ–يقصٕد 
 26/2/2013بتارٌخ 

وقعت قذٌفة أطلقتها قوات 
النظام السوري فً وسط 

شارع عشرٌن بحً الشٌخ 
مقصود الؽربً المؤهول 

بالسكان المدنٌٌن العزل ، 
 :أدت إلى استشهاد السادة 

 شٌخو الرحمن عبد - 1
 موالٌد حمٌد بن صافونً آؼا

.  1955 –عفرٌن 
 بن بطال ٌوسؾ احمد - 2

- كاخرٌه  موالٌد قرٌة خدٌجة
. 1960 عفرٌن 
 بن زرٌق محمد - 3
 ٌاقد موالٌد قرٌة دٌبو محمد
 حمرة لكفر التابعة عدس
1982  .
 عبد بن عرب حسام - 4

بلدة  من عاماً  30 اللطٌؾ
 .إدلب  لمحافظة التابعة بنش
 بنت نعمة سوزان - 5

 منطقة –سنة  35 لطوؾ
. الباب 

وكان هناك عدد من 
الجرحى ، إصابات البعض 

ومن جهة أخرى مع . بلٌؽة 
احتدام االشتباكات فً حً 

األشرفٌة ذي الؽالبٌة السكانٌة 
من األكراد ، نزحت معظم 

العابالت منها ، وأصبح شبه 
فارغ من قاطنٌه ، وتتعرض 
المنازل والمحال إلى النهب 

والسرقة على ٌد أزالم 
 .وشبٌحة النظام

هذا وتتوالى سقوط 
القذابؾ وهناك معارك ساخنة 

فً عدة أحٌاء بمدٌنة حلب 
تحصد أرواح وتستهدؾ 

أجساد المبات من المواطنٌن 
ٌومٌاً وتدفع باآلالؾ نحو 
الهجرة واللجإ والتشرد ، 

تتهدم معها البنٌة التحٌة 
 .وكٌان المجتمع 

 

 7 قضاٌا وطنٌة                                                                (235)    العـدد       YEKÎTÎ الوحـــــدة       

 إعالييًا خالل شٓسي 29يقرم 
 2013كإٌَ انثاَي ٔشثاط 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انركسٖ انسُٕيح األٔىل نسزيم انشٓيد شريشاد زح زشيد

 
،  (كرداغ  ) منطقة عفرٌن – ناحٌة راجو –قرب ضرٌحه فً قرٌة علمدارا 

 ، تجمع العشرات من ذوي وأهل الشهٌد الدكتور 9/2/2013ظهر ٌوم السبت 
شٌرزاد حج رشٌد وأصدقابه ورفاقه فً حزب الوحـدة الدٌمقراطً الكردي فً 

سورٌا وممثلٌن عن منظمات الحزب فً المنطقة ، إلحٌاء الذكرى السنوٌة 
األولى الستشهاده فً مدٌنة حلب برصاص الؽدر واإلجرام ، حٌث تقدم 

مجموعة من الشباب وثلة من رفاق درب الفقٌد فً منظمة الطلبة بإكلٌل من 
الورد حاملٌن العلم الكردي نحو الضرٌح وسط مشاعر الحزن واألسى ، بعد 

الوقوؾ دقٌقة صمٍت على روح الشهٌد شٌرزاد وأرواح شهداء الكرد وكردستان 
والثورة السورٌة رحب األستاذ قازقلً أبو لهنك عضو قٌادة منظمة حلب للحزب 
بالحضور مذكراً بٌوم الرحٌل ومعانً الشهادة والدفاع عن الحرٌة والكرامة ، ثم 

تحدث المحامً رشٌد شعبان عضو اللجنة السٌاسٌة للحزب فً كلمة ارتجالٌة 
عن مناقب الفقٌد الشاب والخسارة التً شكلها ؼٌابه ، وأن الكرد جزء من الثورة 

وهم عشاق الحرٌة والدٌمقراطٌة والمساواة والكرامة والٌسلكون خٌار القتل 
واالنتقام ، والبد للثورة أن تنتصر ، كما تكلم والد الشهٌد المهندس صالح 

ها هم محبٌك وأصدقابك : علمداري مرحباً بالحضور، متحدثاً إلى روح شٌرزاد 
وفً الختام ، بعد .  قد تجمعوا لٌعٌدوا إلى أذهانهم ذكراك ، مقدماً الشكر للجمٌع 

 .قراءة الفاتحة على روح الشهٌد ، شكر أبو لهنك الحضور مرًة أخرى 

 إزياء ذكسٖ ززيم شريشاد زح زشيد يف ْٕنري

 
 شٌرزاد الدكتور الشهٌد ومحبً وأصدقاء رفاق  من/200/ٌقارب ما بحضور

، تم إحٌاء ذكرى رحٌله األولى فً هولٌر عاصمة إقلٌم كردستان  رشٌد حاج
 مساًء ، برفع األعالم الكردستانٌة 11/2/2013 باركً شاندر ، ٌوم –العراق 

والفتات معبرة وشموع مضاءة كداللة على أن الشهداء هم من ٌضٌبون الدرب 
أمام الشعوب ، انتهت مراسم إحٌاء الذكرى بكلمة شكر مقتضبة للحضور 

  .(أي رقٌب  )وتردٌد النشٌد الكردي 
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 مجاْرييح سياسيح َدٔج

  يرني قسيح يف
 وفعالٌات نشاطات سلسلة ضمن

 الوحدة لحزب ابٌض تل منظمة
 -سورٌا فً الكردي الدٌمقراطً

 الجمعة بتارٌخ أقٌمت- ٌكٌتً
 بعمار متٌن قرٌة فً 15/2/2013

 حول جماهٌرٌة سٌاسٌة ندوة جدٌد
 ودور وتطوراتها السورٌة الثورة واقع

 كبٌر حشد بحضور وذلك فٌها، الكرد
  لها المجاورة والقرى القرٌة أبناء من

 حسن شٌخ مسلم األستاذ فٌها ،حاضر
 . الوحدة لحزب القٌادٌة الهٌبة عضو
 ترحٌبٌة بكلمة الندوة بدأت 

 على صمت دقٌقة ووقوؾ بالحضور
 وشهداء وكردستان الكرد شهداء أرواح
 القومً وبالنشٌد السورٌة الثورة

 البدء بعدها  ،لٌتم (رقٌب أي ) الكردي
 األحداث عن مستفٌض بشرح

 تشهدها التً المتسارعة والمستجدات
 السٌاسٌة الساحتٌن على والسٌما سورٌا

 ثم ، الثورة اندالع وأسباب والمٌدانٌة
 فً حزبه سٌاسة إلى حسن شٌخ تطرق

 سورٌا بها تمر التً المرحلة هذه
 فٌما السٌاسٌة وحركتهم الكرد وموقع
 كما.سورٌا لمستقبل مشارٌع من ٌطرح
 حول االلتفاؾ أهمٌة إلى اإلشارة تمت

 وحدة على للحفاظ العلٌا الكردٌة الهٌبة
 فاعل دور وضمان الكردي الصؾ
 بعد ما سورٌا فً الكردي للمكون
 فً اإلسراع ،وضرورة النظام إسقاط

 فً هولٌر اتفاقٌة بنود تطبٌق استكمال
 األستاذ بٌن كما ممكن، وقت اقرب

 ما ٌخص فٌما حزبه موقؾ المحاضر
 وجود من الكردٌة المناطق فً ٌحصل
 سري فً سٌما وال المسلحة الكتابب

 وذلك ، إخراجها وضرورة كانٌة
 واألجندات المإامرات إلسقاط

 الكردي شعبنا تستهدؾ التً الخارجٌة
 األستاذ تحدث ،ثم المشروعة وحقوقه
 عالقة عن مقتضبة بكلمة كنو موسى
 مع المتكافبة الوحدة حزب

 . الكردستانٌٌن
 من مجموعة الندوة تضمنت 

 أجواء وسط وذلك واألسبلة المداخالت
. والود التفاعل من

  الندوة عرٌؾ شكر الختام وفً
 من وكل المجاورة والقرى القرٌة أهل

   . الندوة إنجاح فً ساهم

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
حشد من األصدقاء ورفاق الحزب  بحضور

وذوي الفقٌد وممثلً األحزاب الكردٌة والمجلس 
المحلً للمجلس الوطنً الكردي فً سورٌا 

لمدٌنة كوبانً تم تشٌٌع جثمان الرفٌق المناضل 
حٌث انطلق الموكب ، (بافً عدنان)محمد طٌار 

الجنابزي المهٌب من مشفى مدٌنة نزب التركٌة 
متجها الى بوابة مدٌنة جرابلس المحررة من 

النظام البعثً مروراً بقرى ؼربً مدٌنة كوبانً 
... إلى أن وصل إلى مسقط رأسه مدٌنة كوبانً 

حٌث وري الثرى فً مقبرة المدٌنة عصر 
  ، بدأ حفل التؤبٌن 11/2/2013 ٌوم االثنٌن

بكلمة ترحٌبٌة من العرٌؾ بالحضور ثم الوقوؾ 
دقٌقة صمت على روح الفقٌد وأرواح شهداء 

و . الكرد وكردستان وشهداء الثورة السورٌة 
 االستاذ تلٌت كلمة من ممثل المجلس المحلً

معزٌاً أهل الفقٌد وحزبه ،ثم كلمة ابراهٌم بوزان 
األستاذ مسلم الحزب ألقاها عضو الهٌبة القٌادٌة 

الذي تحدث  فٌها عن مناقب الفقٌد شٌخ حسن 
وتارٌخه النضالً الطوٌل ودوره البناء فً 

صفوؾ الحزب معبراً عن المصاب الجلل الذي 
.. ألم برفاقه وأهله والحركة الكردٌة بشكل عام 

الدكتور وختم حفل التؤبٌن بكلمة آل الفقٌد 
. شكر فٌها الحضور ورفاق حزبهمصطفى طٌار 

نتقدم إلى رفاق وأصدقاء وعائلة الفقٌد 
بأحّر التعازي ونسأل هللا أن ٌؽمده بواسع 

 .رحمته 
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حشد كبٌر من أبناء القرٌة والقرى المجاورة لها، ووسط مشاعر 
 .عٌن البط الحزن واألسى وري الثرى فً مقبرة قرٌة 

 عازب ، انتسب إلى 1996باسل من موالٌد قرٌة عٌن البط 
صفوؾ حزب الوحدة الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا باكراً ، حٌث 
كان ٌعمل فً لبنان على الحفارات وتعرض هناك لناٍر من انفجار 
برمٌل نفط وأصاب بحروق بلٌؽة لم ٌتعافى منها فً المشافً طٌلة 

 . أكثر من أربعة شهور إلى أن وافته المنٌة 

نتقدم بأحر التعازي إلى رفاقنا وذوي الفقٌد ونتمنى اللهم الصبر 
 والسلوان

  فسع– انكسديح انهغح ٔمحايح ذعهيى يؤسسح
 طالتٓا يٍ أٔىل دفعح ختسج -سثي ذستّ
 تعلٌم مإسسة أقامت سبً تربه مدٌنة فً 2013/ 25/2 بتارٌخ

 بمناسبة احتفاال سبً تربه فرع-  سورٌا فً الكردٌة اللؽة وحماٌة
 114 عددهم بلػ وقد الكردٌة اللؽة تعلّم طالب من أولى دفعة تخرٌج

. عمرٌة فبات عدة من
 شهداء أرواح على صمت دقٌقة بالوقوؾ االحتفال استهل وقد
 النشٌد عزؾ ثم ، والكوردستان الكورد وشهداء السورٌة الثورة

 كلمة الحفل عرٌؾ ألقى ثم ومن ( . رقٌب أي ) الكردي الوطنً
 – الكرد طلبة اتحاد ) الحضور ضمن من وكان بالضٌوؾ ترحٌبٌة

 المهتمٌن و الوطنٌة الشخصٌات من وعدد ( الكرد صحفٌٌن اتحاد
 . الكردٌة اللؽة بتعلٌم

: من قبل  كلمات وألقٌت
 الكردٌة اللؽة تعلٌم كونفدراسٌون- 1
 الكردٌة اللؽة مإسسة- 2
 السورٌة الكردٌة الرابطة- 3
 سورٌا فً الكردي الدٌمقراطً الوحدة الحزب منظمة كلمة- 4
  .والناجحٌن المستحقٌن على الشهادات توزٌع تم الختام وفً

 ختسيح دٔزج ذعهى انهغح انكسديح يف يعًال
بجهود األساتذة مصطفى زٌبار ومحمد فارس تم تخرٌج دورة 

 طالب وطالبة وتوزٌع الشاهدات 21تعلم ألؾ باء اللؽة الكردٌة لـ 
 منطقة عفرٌن ، – فً قرٌة معمال 31/1/2013علٌهم وذلك ٌوم 

قرٌة الشهٌد عبد الحمٌد زٌبار ، وبروح معنوٌة عالٌة ، شكر 
 . الطالب أستاذ اللؽة ، وعاهدوا على المضً فً تعلم لؽتهم األم 
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حمًد طياز 
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 ذشييع انسفيق تاسم عهي
 2013 / 2 /15صباح ٌوم الجمعة 

كانت قرٌة عٌن البط ودشتا 
التابعة  ( ( DEŞTA SIRÛCÊسروجً

لمنطقة كوبانً الكردٌة على موعد لتشٌٌع 
 باسل على بن جاللجثمان الرفٌق الشاب 
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 فً قاعة المحاضرات 1/2/2013 أمسٌة شعرٌة بتارٌخ تميقأ ،فً كركً لكً
بٌوار عموكة و كرٌان ، نوشٌن بٌجرمانً ): للشعراء ، مكتب حزب الوحدة ب

وافتتحت بالوقوؾ دقٌقة صمت . وبحضور فعالٌات سٌاسٌة وثقافٌة ونسوٌة (شٌخو 
وبادر الشعراء بإلقاء قصابدهم ، على أرواح شهداء الثورة السورٌة وشهداء الكرد
توزٌع هداٌا ومعاٌنات طبٌة وباللؽتٌن الكردٌة والعربٌة وتخللها مسابقة ثقافٌة 

. مجانٌة على الفابزٌن من الجمهور 

 يسكص ييداَكي حلصب انٕزـدج 
ّ
 حماضساخ يف يقس

 عفرٌن لحزب الوحـدة عدة محاضرات ثقافٌة –نّظمت إدارة مركز مٌدانكً 
 :حضرها العشرات من الشباب والمثقفٌن والمهتمٌن ، وهً 

، ألقاها األستاذ " تارٌخ سورٌا السٌاسً "  ، وبعنوان 10/2/2013بتارٌخ = 
 .فرهاد نعسان 

، ألقاها " شخصٌة محمد أمٌن زكً "  ، وبعنوان 11/2/2013بتارٌخ = 
 .األستاذ عصمت شٌخ علً 

، ألقاها " الٌقظة الكردٌة فً سورٌا "  ، وبعنوان 15/2/2013بتارٌخ = 
 .األستاذ فرهاد نعسان 

 

 ، بعنوان 22/2/2013كما نّظم مركز مٌدانكً محاضرة أخرى ، ٌوم الجمعة 
، ألقاها األستاذ عابدٌن بكر ، " جمهورٌة كردستان الدٌمقراطٌة فً مهاباد " 

مهتم وشاب ومثقؾ ، حٌث كانت العناوٌن الفرعٌة  / 100/ حضرها أكثر من 
 الوضع العام فً – الكرد فً إٌران –الحرب العالمٌة الثانٌة  )للموضوع 

 – أعمال الجمهورٌة – ظروؾ تكوٌن الجمهورٌة وإعالنها –كردستان إٌران 
 – دور البرزانٌٌن فً الجمهورٌة – محاكمة قاضً محمد ورفاقه –أٌامها األخٌرة 

، وعلّق وأجاب المحاضر على مداخالت وأسبلة الحضور بإسهاب  (الخاتمة 
 .ووضوح 

 

ٔاجلٌُٕ  احلكًح
 َٔثر اجلٓـم... 

 حج خليلي : بقلم
 ٌتكلم مجتمع ، من فً

 ومن بالجنون ، ٌُتهم بالحقٌقة
 نعم حكٌم ، أنه ٌقال عنها ٌسكت
 أكون أن أخجل ٌُردد ، هكذا

 ذهنٌة، أو مجتمع لهكذا منتمٌاً 
 والسٌاسة والدٌن الحقوق دعاة

 مشاركون أنهم مع ٌصرخون
 اؼتصاب فً أخرى أو بطرٌقة
 من هناك ، إرادتهم وسلب الناس
 ٌجٌشون ولكنهم بالشهٌد ٌنادي

 كلٌ  البعض بعضهم ضد الشعب
 كاوا ضحى هل ، طرٌقته على
 فبته أجل من أم ؼروره أجل من

 عرقه أجل من زٌدٌ  ضحى وهل ،
 من ، ضحوا كال كال ، فلسفته أم

 .  والحرٌة االحترام أجل
 من ، هناك النساء ُتؽتصب

 أن إنسان كونً أخجل ، ٌفندها
 أخجل ، واقع هكذا فً أعٌش
 من طٌؾٌ  مجتمع ٌنكر عندما
 أو التقدم إلى وٌنسبها أطٌافه
 ، الوطنٌة أو القومٌة أو الرقً
 المآسً ٌُنسى عندما أخجل

 وُتسٌس الضعفاء والمظالم بحق
 ، هل المزاودة ألجل قضٌتهم

 لٌقدموا أم لٌتناحروا الناس ُخلقَ 
 خلقوا أم فبوٌة لمشارٌع أضحٌة
 ال وألؾ ال ؟ ،!والتبعٌة  للعبودٌة
 ونصلح نعمر كً ، ُخلقنا

 ، هللا ملكوت فً ونبحث ونعرؾ
 على نحكم حتى قضاة لسنا

 بشرٌ  نحن البعض ، بل بعضنا
 بعضنا ُنوعً كً ودعاة ورسلٌ 

 وألؾ ال ، والشذوذ المخاض من
 أمر أو قتل من ٌُقبل لن ال ،

 تحت البشرٌة فً أخٌه دم بسفك
،  االنتماء أو الوطن أو آلهة اسم

 الحق عن عمٌاءٌ  ؼلؾٌ  قلوبٌ 
 لالستؽالل ال ، والحقٌقة

 السٌاسة واإلنكار، إنها واالستعباد

 10 شؤون المناطق                                                                (235)    العـدد       YEKÎTÎ الوحـــــدة       

أيسيح شعسيح 
 يف كسكي نكي

بالتعاون بٌن 
منظمتً المرأة لحزب 
المساواة الدٌمقراطً 
الكردي فً سورٌا  

وحزب الوحدة 
الدٌمقراطً الكردي 

 ،فً سورٌا 

ٔحماضسج 
عٍ 

مجٕٓزيح 
 ...يٓاتاد 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11 آراء ومواقف                                                               (235)    العـدد       YEKÎTÎ الوحـــــدة       

 فوات قبل منها فاطهروا
وال  تستسلم ال ، األوان

تقل أنك مجبٌر على 
المضً فً طرٌق 

الفوضى والخطٌبة ، تؤنى 
قلٌالً وأبحر فً أعماقك 

 قلبك فً فالحل والجواب
 الحٌاة ، وعقلك وروحك
 ذاتك من اجعل قصٌرة

 الشرك عن وابتعد ، أمٌراً 
 الشذوذ فهً الجناٌة
 ، األصالة ولٌست

 ٌرفع وحده فاإلنسان
 واإلنكار الظلم ضد صوته

 إطاعته بنا ٌجدر الذي ال
 الؽاصب ، أو احترامه

 عماً  وال أخاً  وال أباً  لٌس
 ال ، قابداً  وال خاالً  وال

 ، فلون الناس بتقسٌم تقبلوا
 تنجروا ، ال واحد الدم

 وال الطؽاة هوى وراء
 أذهانكم فً األصنام تبنوا

 كسرها على قرونٌ  مضى
 من فعظ ، األنبٌاء جد بٌد

 وأنقذ والعظماء التارٌخ
 ومجتمعك ونفسك أهلك
 . والهالك الفوضى من

 من جزءٌ  الحزن
 ، واالستؽالل الشر مقاومة
 من جزءٌ  والطهارة والعفة
 على تتحاذق ال ، القوة

 فهذا والبإساء البسطاء
،  آه ثم آهٍ  ، ٌؽتفر ال جرمٌ 
 الصواب إلى الرجوع متى
 ، واألوؼاد ؟ الجهل ونبذ
  لنا مسخرٌ  والكون ُخلقنا
 وكٌؾ هللا نعرؾ كً

 فٌما اإلنكار ، فلِمَ  نعٌش
 اإلقصاء ولِمَ  بٌننا

 واالستعالء، واالستؽالل
 تجاه مخاوؾ تبنوا ال

 بسبب البعض بعضكم
 رحمة هذا بل ، االختالؾ

 على ودلٌلٌ  لعباده الخالق
 من كلنا فنحن ، جماله
 الخلق ورب الطٌنة نفس
 .   واحد

 

مقتطفات من حوار موّسع أجراه الصحفً محمد العطار مع المفكر والكاتب اللبنانً 
مكتب - مإسسة هٌنرش ُبل ) نقالً عن موقع  ، فواز طرابلسً عن الثورة السورٌة

 2013 شباط 22 – (بٌروت
مع اقتراب الثورة السورٌة من إتمام عامها الثانً، فً ظل تصعٌد العنؾ بشكل : م

ؼٌر مسبوق من قبل آلة النظام العسكرٌة المنفلتة من كل عقال، وفً المقابل هناك 
اشتداد لذراع المقاومة العسكرٌة للمعارضة، لكن دون أن ٌلوح فً األفق القرٌب أي 

أما المشهد السٌاسً، فلم ٌبدو ٌوماً أشد تعقٌدًا مما ٌبدو . قدرة على حسم عسكري
 كٌؾ تقرأ الوضع السوري الراهن وتطوراته الُمحتملة؟. علٌه الٌوم

لكن التعقٌد ال ٌعنً . من البداهة القول أن األزمة السورٌة الدموٌة شدٌدة التعقٌد: ؾ
. استحالة التفكٌر فٌها وتفكٌكها إلى عناصرها األولٌة ومحاولة رصد اتجاهات تطورها

فً العام المنصرم، الذي لم ٌختلؾ كثٌراً عن العام الذي سبقه، وتحدٌداً منذ اندالع 
االحتجاجات السلمٌة التً طالبت بإصالحات محدودة، أبرزها إلؽاء حالة الطوارىء، 

بداًٌة رفض النظام االعتراؾ بوجود قضاٌا . كانت إجابة النظام ومنذ البدء هً نفسها
اسُتبدلت حالة . جاءت المقاربة األمنٌة األولى صرٌحة ومباشرة. داخلٌة ٌجب عالجها

الطوارىء بقانون مكافحة اإلرهاب، قبل أن ُتتوج المقاربة األمنٌة بمجزرة ساحة الساعة 
فً حمص، فً نٌة واضحة لمنع تكرار ما حصل فً تونس ومصر وحتى الٌمن من 

.  احتالل حركات االحتجاج للساحات العامة
وهنا ٌجب التؤكٌد على أن قانون اإلرهاب كان موجها للوالٌات المتحدة أوالً، فً 
استمرار النهج نفسه الذي اعتمده الطؽاة العرب والقابم على التودد لألمٌركٌٌن عبر 
رسالة ُمكررة فحواها أنهم مساهمون فً الحرب العالمٌة ضد اإلرهاب، على أمل 

ولٌس من قبٌل المصادفة أن ٌلقى هذا التوجه . ترسٌخ شرعٌتهم الخارجٌة ضد شعوبهم
ترحٌباً عظٌما أٌضاً لدى االتحاد الروسً بهواجسه تجاه جمهورٌات آسٌا الوسطى 

تال ذلك النظر إلى حركات االحتجاج الجماهٌرٌة بما هً . وحروبه  الدموٌة فً الشٌشان
. لم ٌتؽٌر هذا الخٌار إلى اآلن.حرباً تتطلب ردوداً عسكرٌة، ولٌس مجرد عملٌات أمنٌة

، بعد أن «تنظٌم القاعدة»هً حرب وما زالت حرباً، وإن تحولت مإخراً إلى حرب ضد 
والمالحظ أن هذه الحرب الُمعلنة ترافقت مع . «المجموعات التخرٌبٌة»كانت حرباً ضد 

لم ٌحدث ذلك بالطبع، بالرؼم من االرتقاء النوعً بالعمل . وعود الحسم واالنتصار
وهو رؼم كل شًء سالح . العسكري عن طرٌق االعتماد المتزاٌد على سالح الطٌران

فإن كان ٌعلن أن النظام لن ٌتورع عن أي شًء إلحداث أفدح الخسابر . ذو حدٌن
البشرٌة وأوسع الدمار وموجات النزوح، إال أن اللجوء إلى الطٌران الحربً ٌعلن إفالس 

قد تدّمر قدر ما ٌحلو لك . فال ٌمكنك كسب المعارك فقط بسالح الجو. سٌاسة الحسم
وهذا بات فً حكم . ولكن لن تسٌطر على البشر إال إذا سٌطرت على األرض أوالً 

المستحٌل الٌوم، وقد خسر جٌش النظام السٌطرة على القسم األكبر من أطراؾ 
ذلك أن المعارضة ". الحسم الموعود"وفً ظل تعذر ذلك، لن ٌتحقق . وضواحً المدن

المسلحة تستطٌع أن تخسر معارك دون أن تكون أي معركة منها هً المعركة الفاصلة 
.  بالنسبة إلٌها

 

مل يُدر انرعثري انسياسي  
 يف إقُاع األكساد

  نقضيرٓى ضًٍ  حبم عادل
املسرقثم سٕزيا 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الوجه األول لهذه األزمة إذاً هو رفض النظام االعتراؾ بوجود 
أزمة داخلٌة مركبة، مترافقة مع أزمة فً موقع النظام من صراعات 

المنطقة، تتراكم منذ أربعة عقود من الزمن قبل أن تإدي إلى 
والوجه الثانً هو إمعان النظام فً ممارسة ما أسمٌته سابقاً . االنفجار

أكان ذلك . ، أي تحمٌلها سلفاً ألطراؾ خارجٌة«خورجة األزمة»
بإدعاء أنها ُمحّركة من أطراؾ خارجٌة أو باللجوء إلى توسٌط 

دعنا . أطراؾ خارجٌة فً النزاع بٌنه وبٌن أجزاء أساسٌة من شعبه
نتذكر أن أول خورجة هً تعرٌؾ الصراع على انه فً امتداد 

من جهة أخرى، تمثلت الخورجة . «الحرب العالمٌة ضد اإلرهاب»
بتسلٌم تركٌا الوساطة فً الحل، قبل أن ٌكتشؾ األتراك الحقاً أنهم 

. اسُتخِدموا فقط لشراء الوقت على أمل تحقٌق حسم عسكري لم ٌتحقق
حدث هذا التوسٌط مع القطرٌٌن أٌضاً الذٌن نقلوها مع السعودٌٌن إلى 

قِبل النظام مبادرة الجامعة العربٌة، واستخدمها . جامعة الدول العربٌة
. للؽرض ذاته، منحه المزٌد من المهل على أمل الحسم العسكري

وأخٌراً ُنقلت األزمة السورٌة إلى األمم المتحدة ومجلس األمن، حٌث 
وتولدت فً . نجح النظام فً الحصول على ؼطاء روسً وصٌنً

روسٌة حول األزمة السورٌة / نفس الوقت شراكة تنافسٌة أمٌركٌة 
فً مقابل ذلك، . عّبرت عنها مهمتا كوفً أنان واألخضر اإلبراهٌمً

تم إلؽاء ؼٌر مسبوق لشعب كامل مع مطالبه، وما ترافق مع تعلٌل 
العالم بإصالح وعد به النظام شهوراً، قبل أن ٌتفتق عن دستور ٌعّزز 

.    من السلطات االستبدادٌة الدكتاتورٌة لربٌس الدولة
أذكر أنك كتبت فً حٌنه مقااًل تفصٌلٌاً تتناول فٌه الدستور : م

 الجدٌد
ذكرُت حٌنها أن . نعم هناك شًء مذهل لدى قراءته: ؾ

صالحٌات الربٌس السوري المنصوص علٌها فً الدستور الجدٌد ال 
.  تقل استبدادٌة عن صالحٌات أمٌر قطر

أرٌد أن . عودة إلى موضوع العامل الخارجً فً الثورة السورٌة
المعلوم أن المعارضة السورٌة قد . أتوقؾ عند الموقؾ األمٌركً

فهناك طرؾ قد رحب بالتدخل . انقسمت حول التدخل الخارجً
إال أن . الخارجً أو حتى طالب به صراحًة، وطرؾ آخر رفضه

الطرفٌن ٌتحمالن المسإولٌة الٌوم لتقدٌم تفسٌر حول هذا الخالؾ، 
حقٌقة األمر أن . على اعتبار أن الخٌار اللٌبً لم ٌكن للحظة مطروحاً 

األمرٌكٌٌن امتلكوا موقفاً واضحاً وواحداً منذ بداٌة الثورات فً العالم 
العربً، فً مصر دعموا تنحً مبارك لصالح ناببه، فافشل الشعب 

فً تونس ُترك . الثابر ذلك وقطع الطرٌق على عمر سلٌمان
فً الحالتٌن رفض الجٌش التدخل الدموي ضد . الموضوع للفرنسٌٌن

فً الٌمن، . الشعب، وجرى التضحٌة بالربٌس على أمل إنقاذ النظام
السفٌر األمٌركً قاد الحل الذي صاؼته المبادرة الخلٌجٌة، عبر 

تنصٌب نابب علً عبد هللا صالح بالبٌعة، وبقاء قطاعات أساسٌة من 
القوات المسلحة بقٌادة أبناء صالح أو أقاربه بحجة أنها تحارب تنظٌم 

باعتقادي أن القراءة المتسّرعة لتكرار السٌنارٌو اللٌبً أؼفلت . القاعدة
إن قوام سٌاسة الوالٌات . الفارق بٌن الحالة اللٌبٌة وسابر الحاالت

امن إسرابٌل ثم أمن النفط ثم تؽلٌب : المتحدة فً المنطقة هً األمن
الحرب العالمٌة ضد »األمن على كل اعتبار آخر من خالل فرض 

: أولوٌة مطلقة على العالم أجمع، وأخٌراً ولٌس آخراً « اإلرهاب
استكمال فرض التعدٌالت الهٌكلٌة النٌولٌبرالٌة على المنطقة حسب 

.  إمالءات صندوق النقد الدولً والبنك الدولً
 

هذه األقانٌم األربعة هً التً تحكمت 
وكانت .  بالسٌاسات األمٌركٌة تجاه سورٌا

وال تزال تلك السٌاسات تتؤرجح بٌن الرؼبة 
السوري -فً إضعاؾ وتفكٌك الحلؾ اإلٌرانً

وبٌن الحفاظ على األوضاع القابمة على 
فالنظام .  الحدود الشمالٌة لدولة إسرابٌل

السوري ال زال ٌعتبر مسإوالً عن بلدٌن 
وهو مسإول أٌضاً عن   (سورٌا ولبنان)

األمن واالستقرار على الحدود الشمالٌة 
فلٌس صدفة أن تكرر . لفلسطٌن الُمحتلة

السٌاسة األمٌركٌة تطبٌق الترسٌمة إٌاها التً 
جرت محاوالت تطبٌقها فً تونس ومصر 

دعوة الربٌس إلى التنحً لناببه إلنقاذ : والٌمن
فً حده األدنى، كان . النظام بتعدٌالت طفٌفة

على البدٌل لذلك النظام أن ٌستطٌع اإلمساك 
: بالجٌش لؽرض المهمة الجٌواستراتٌجٌة إٌاها
حفظ األمن واالستقرار على الحدود الشمالٌة 
إلسرابٌل وان ٌستطٌع فً الوقت ذاته ضبط 
حزب هللا، الذي ٌتم التعامل معه فً الدوابر 
الؽربٌة بما هو قوة عسكرٌة ؼٌر نظامٌة، 

تحتاج إلى دولة مسإولة عنها، وهذه الدولة 
.  كانت وال تزال الدولة السورٌة

من هنا إن أردنا تفسٌر االستنكاؾ 
األمٌركً عن التدخل العسكري فً سورٌا، 

. فهو عدم وجود بدٌل جاهز لتلك المهمات
أضؾ إلى هذا أن اإلدارة األمٌركٌة أفادت 

من تجربة العراق من حٌث سلبٌات حل 
الجٌش فباتت حرٌصة على بقاء الجٌش 

السوري متماسكا، كما عّبر عن ذلك وزٌر 
.  الدفاع بانٌتا ؼٌر مرة

من جهة ثانٌة، لو افترضنا أن المخططات 
األمٌركٌة والؽربٌة ترمً إلى تدمٌر سورٌا 

برمتها وتجزبتها، شعباً إن لم ٌكن كٌاناً، كما 
المشروع األمٌركً »ٌقول أصحاب نظرٌة 

، فقد «الشرق األوسط الجدٌد»و« اإلسرابٌلً 
تولى النظام بذاته هذه المهمة وقد فاقت 
مخٌلته فً القتل والتدمٌر أكثر العقول 

لماذا لم : السإال. الشرٌرة فً واشنطن
ٌتصالح النظام مع شعبه بدالً من أن ٌعتبر 
معارضٌه عمالء للخارج؟ لماذا لم ٌقطع 

الطرٌق على الخارج؟ لماذا ٌإثر أن ٌفاوض 
أسٌاد شعبه المنتفض فً الخارج؟ 

وكٌؾ تفّسر والحالة هذه : لسابل أن ٌسؤل
الضربة اإلسرابٌلٌة؟ إنها بداٌة التدخل فً 

إضعاؾ : الصراع السوري بؤهداؾ واضحة
القدرة القتالٌة السورٌة، والسعً للقضاء على 

  ما تمتلكه سورٌا من سالح كٌمٌابً
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وأسلحة صاروخٌة متطورة، وهذه قوة ردع ال ٌستهان بها، 
وٌمكن أن ٌضاؾ . وطبعاً وقؾ إمداد حزب هللا بالسالح

إلى ذلك من قبٌل االستباق، مجابهة نمو القوى الجهادٌة 
بناء شرٌط مكهرب على )داخل المعارضة المسلّحة 

.  (الحدود
باختصار، أعتقد أن وهم الحسم قد انتهى مع أفول العام 

فً . وفشل سٌاسة التدمٌر المنتظمة بواسطة الطٌران
المقابل تسهم المعارضة المسلحة بثبات فً تقوٌض القوة 

العسكرٌة للنظام، ولكنها ال تملك األسلحة الكافٌة لقلب 
وواضح أن السٌاسات الؽربٌة ال . موازٌن القوى لصالحها

تزال ترفض تزوٌد المعارضة المسلحة باألسلحة النوعٌة 
هنا أرؼب بالتحذٌر من منطق تقدٌم . لتحقٌق ذلك الؽرض

التنازالت وبٌع المواقؾ، وقد طؽى على مواقؾ بعض 
قٌادات المعارضة على أمل اقتناص شرعٌة أمٌركٌة 

هناك الحدٌث عن استعادة . بواسطة تنازالت ذات وجهٌن
الجوالن المحتل والمضموم بالطرق السٌاسٌة بمساعدة 

وكؤن النظام سعى « أصدقابنا األمٌركان والفرنسٌٌن»
ٌجري بذلك التخلً عن حق ! الستعادتها بالوسابل العسكرٌة

الشعب السوري فً استرداد أرضه المحتلة والمضمومة 
بواسطة السالح وهو حق تكفله كل المواثٌق الدولٌة 

وٌجري توهٌم النفس واآلخرٌن . وقرارات مجلس األمن
بؤن إسرابٌل نتنٌاهو ولٌبرمان والمستوطنٌن سوؾ تتنازل 

وثمة . عن الجوالن إذا ما أزٌح نظام البعث والحكم الفردي
نسخة معكوسة للرواٌة ذاتها هً النصابح التً ٌسدٌها 

المحافظون العرب الجدد، واللبنانٌون منهم خصوصاً، إلى 
المعارضة السورٌة بؤن تقّدم المزٌد من التنازالت بالنسبة 

للجوالن على اعتبار أن هذا من شؤنه تشجٌع اإلدارة 
.  األمٌركٌة على التدخل عسكرٌا إلى جانبها

هذا ٌقودنً إلى سؤالك عن عقدة تواجه الثورة : م
الٌوم، هناك دعوات ومطالبات بتطمٌن األقلٌات، وفً 
المقابل الثورة ٌجب علٌها أن تسعى إلى دولة حقوق 
ومواطنة ال تقوم على الُمحاصصة وال تعد سلفاً بأي 

أال ٌتعارض . امتٌازات خارج دولة المواطنة المنشودة هذه
 األمران؟

فً الحقٌقة لم أسمع ولم أَر وضوح كبٌر ٌتعلق : ؾ
صحٌح على مستوى . بكٌفٌة جذب األقلٌات فعلٌاً فً سورٌا

الشارع كانت الشعارات الجامعة حاضرة،  ولكن لم ٌكن 
ٌّة على القوى . األمر كذلك على مستوى القوى السٌاس

ٌّة أن تعكس هذا بوضوح لم ٌنجح التعبٌر السٌاسً . السٌاس
فً إقناع قسم كبٌر من األكراد، مثالً، حتى لو كانوا 

حٌادٌٌن من الثورة، بحل عادل  لقضٌتهم ضمن سورٌا 
فلجؤ القسم األكبر من قواهم السٌاسٌة إلى خٌار . المستقبل

هناك بعض الحوارات فً العمق فً . فرض األمر الواقع
فٌما قٌادات سٌاسٌة . المسؤلة ولكنها محصورة بٌن المثقفٌن

. «االنتصار»ووجوه مخضرمة تإجل الموضوع لما بعد 
أو تنكره باسم األولوٌات، أو باستهجان تسمٌة المنطقة 

.  «كردستان الؽربٌة »الكردٌة فً سورٌا بـ
 

 ... انكسد 
  اإلقصائي –ٔانفكس االسرعالئي 

 دلدار قامشلوكي: بقلم     

ٌنسب إلى خلٌفة المسلمٌن الراشدي عمر بن الخطاب 
،  (متى استعبدتم الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحراراً  ): القول

فً نظره هً – فرداً و جماعًة – فاألصل فً اإلنسان 
باستؽالل ضعفه أو  )الحرٌة إذ ٌولد حراً قبل أن ٌتم استعباده 

 . الحقاً من قبل آخرٌن من بنً البشر (حاجته 

 كارلكذلك قٌل عن أحد أهم مفكري الفلسفة المادٌة 
 (ال ٌمكن أن ٌكون حراً شعب ٌضطهد شعباً آخر  ): ماركس

، ذلك قول من مصدر فكري مختلؾ ٌإكد على ارتباط حرٌة 
. (الشعوب األخرى  )أي شعب بمدى تقبله حرٌة اآلخرٌن 

: سعادةأنطوان أٌضاً فً معرض حدٌثه عن الحرٌة ٌقول 
إما أن نحٌا أحراراً أو نموت أحراراً، وإذا كان ال بد من ) 

هالكنا فعلٌنا أن نموت كما ٌلٌق باألحرار، وإذا لم تكونوا 
فال معنى . أحراراً من أمة حرة فحرٌات العالم عار علٌك

لحٌاة كرٌمة بدون حرٌة سواًء كان على مستوى األفراد أم 
.  (األمم

فً السٌاق ذاته و على مر الزمان و التارٌخ فإن كل 
الدٌانات قد أكدت على رفض الظلم و االستؽالل، و استعباد 
البشر لبعضهم، و هً ظهرت للوجود لتخلٌص اإلنسان من 

عبودٌته ألمرابه و حٌنما جاوز اضطهاد اإلنسان لإلنسان 
بصٌؽة  )حدود التحمل، كما أن كل الدكتاتورٌات القدٌمة 

قد نمت و ( بصٌؽة الدول ) أو الحدٌثة  (اإلمبراطورٌات 
انتعشت من استؽالل العواطؾ و تسخٌر الحس الدٌنً أو 

القومً الكامنٌن لالستبداد اجتماعٌا، أو كلٌهما معاً فً استعباد 
الشعوب التً خضعت لسٌطرتها ثم صارت وباالً على 

شعوبها نفسها الحقاً فؤنتجت فساداً و حروباً عظمى قضت 
ذاتها لذا فإن انفراط عقد  (أو الدولة  )على اإلمبراطورٌة 

الدولة االستبدادٌة ٌبقى أقل وطؤًة و تؤثٌراً على المنضوٌن 
تحت لوابها من استمرار و هٌمنة االستبداد، فدولة صؽٌرة ال 

تمتلك الكثٌر من الموارد االقتصادٌة كسوٌسرا مثالً قابمة 
على اختالؾ – على التنوع و حاضنة له حققت لمواطنٌها 

من تقدم و رقً إنسانً ما لم تحققه دولة عظمى - قومٌاتهم 
مستبدة كالصٌن فضالً عن أنها أضحت موطناً لكل من 

.   أقصتهم أوطانهم، و كل ملتجا جار علٌه بنو وطنه
الدكتاتورٌة نتاج لفعل تراكمً لسنوات من االستبداد 

المتدرج تصاعدٌاً ففً الواقع السوري تم التؤسٌس لعهود من 
االستبداد و تنامً الدكتاتورٌة منذ بداٌة الستٌنات فً القرن 

الماضً بانتهاج ممارسات إقصابٌة و تطبٌق قوانٌن عنصرٌة 
 1962استثنابٌة بحق الشعب الكردي كاإلحصاء االستثنابً 
 1973الذي تم تعزٌزه بتطبٌقات الحزام العربً االستٌطانً 

و إجراءات تمٌٌزٌة استهدفت الشخصٌة الكردٌة على وجه 
. الخصوص

كنتٌجة لتراكمات االستبداد إضافة لعوامل أخرى أدركت 
الحركة الكردٌة منذ بداٌات نشوبها كتٌار سٌاسً مدى الترابط 

 الوثٌق بٌن حرٌة الشعب الكردي و تحقٌق حقوقه و حرٌة
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مضطهدٌه أي حرٌة الشعوب التً تحكمه 
لذلك فإن أؼلب األحزاب الكردٌة فً سورٌا 

قد ربطت مسؤلة إٌجاد حل معقول للقضٌة 
الكردٌة بقضٌة الدٌمقراطٌة لعموم سورٌا و 

فً إطار وحدتها و كانت المطالبة 
بالدٌمقراطٌة تسبق مطالباتها للحقوق القومٌة 

المشروعة للشعب الكردي، و تحمل الكرد 
على مدى عقود أعباء النضال من أجل 

. الدٌمقراطٌة و حقوق اإلنسان
فً الجانب اآلخر و مع تقدم الثورة 

السورٌة نحو تحقٌق هدفها األساسً المتمثل 
أو تؽٌٌره فإنه من ؼٌر األمنً بإسقاط النظام 

الممكن هزٌمة الدٌكتاتورٌة و العقلٌة 
االستبدادٌة و إقامة نظام دٌمقراطً بدون 
التهٌإ فكراً و ممارسًة لقبول اآلخرٌن و 

حقهم فً ممارسة حرٌاتهم فالقوى األساسٌة 
فً المعارضة السورٌة التً سٌكون لها دور 

بؽض – فاعل فً صٌاؼة مستقبل سورٌا 
ال ٌمكن لها – النظر عن سٌنارٌوهات الحل 

التؤسٌس لمرحلة التحول الدٌمقراطً بدون 
- اإلقرار بحقوق الشعب الكردي المشروعة 

كذلك حقوق كل المكونات السورٌة األخرى 
و استعدادهم لمواجهة حقٌقة ممارسته لتلك - 

" الحقوق على أرض الواقع، و باعتبار أن 
فلم تتمكن المعارضة " فاقد الشًء ال ٌعطٌه 

السورٌة حتى اآلن من تحقٌق الحرٌة لذاتها 
، لذا من ؼٌر المعقول مطالبتها بمنح 

الحقوق أو تحقٌقها لؽٌرها، لكن المطالبة هنا 
ال تتجاوز ضرورة اإلقرار برنامجٌاً ثم 
تثبٌته دستورٌاً كضمانة لمستقبل آمن ال 

مكان فٌه لالستبداد أو اإلقصاء و التهمٌش 
خاصًة مع تزاٌد دور و نفوذ الجهات الحاملة 

االقصابً فً صفوؾ - للفكر االستعالبً 
المعارضة السورٌة و تعاظم التطرؾ بفعل 
التوحش السلطوي الذي استجلب ممارسات 
عنفٌه مضادة، فمستقبل سورٌا الدٌمقراطً 

مرهون بتنامً الفكر المنفتح القادر على 
استٌعاب التنوع و االختالؾ، و الفهم 

المواطن – الواعً الحضاري لثنابٌة الوطن 
باعتبار الوطن هو اإلطار السٌاسً و 

الحقوقً لتحقٌق مصالح المواطن – القانونً 
.  و حماٌتها

وختاماً ال بد من التذكٌر بؤنه أٌاً تكن 
القوى الفاعلة فً مستقبل سورٌا، ومهما 

ٌكن طبٌعة الحكم فإن الكورد لم و لن 
ٌدخروا جهداً فً المطالبة بحقوقهم والدفاع 

المستمٌت عنها مهما كلفه ذلك من 
تضحٌات، و إن من مصلحة سورٌا الوطن 

والدولة تحقٌق المساواة والتوازن فً 
الحقوق والواجبات للمكونات السورٌة 

 .المختلفة
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أيٍ دٔز ٔيٕقع احلسكح انكسديح  
يٍ املعازضـح ٔانثـٕزج انسـٕزيح 

  شيخ باللزانـــا: بقلم  
( 1957)ومنذ تؤسٌسها ، تارٌخٌاً كانت ومازالت الحركة السٌاسٌة الكردٌة 

أنظمة الحكم فً سورٌا وخاصة مرحلة حكم حزب لسٌاسات حركة معارضة 
كما أن القومٌة الكردٌة عانت ظلماً وحرماناً مركباً  . 1963البعث بدءاً من عام 

ظلماً مشتركاً مع باقً مكونات الشعب السوري وظلماً خاصاً من الناحٌة القومٌة ،
اتسم النضال  السٌاسً  . ، تمثل بانتهاج سٌاسات شوفٌنٌة لصهر القومٌة الكردٌة

  :  التالٌةالثوابت بالكردي فً سورٌا منذ التؤسٌس 
وعدم تبنً ، اعتماد النضال السٌاسً السلمً  الجماهٌري  كخٌار وحٌد  -

. أي شكل من أشكال الكفاح المسلح من قبل أي فصٌل كان  
 .حل  القضٌة  الكردٌة  ضمن إطار الدولة السورٌة  -

بخالؾ  النضال فً األجزاء  ،وهذا كان ٌناسب جؽرافٌة  المناطق الكردٌة  
حٌث اعتمد  الكفاح المسلح منذ  (تركٌا - عراق - إٌران )األخرى من كردستان  

.   الٌوم األول
إن أصعب المراحل التً عانت فٌها القضٌة الكردٌة وأحلك الظروؾ التً 

كانت مرحلة الحرب الباردة ونظام  ،وفً أجزاء كردستان األربعة ، عاشتها 
 المعسكر االشتراكً انهٌار، ولدى " االشتراكً والرأسمالً " المعسكرٌن 

وسقوط معظم األنظمة  الشمولٌة ذات حكم الحزب ، بزعامة االتحاد السوفٌاتً 
القابد الواحد، وشمولها مإخراً منطقة الشرق األوسط  وسقوط عدد من 

رافقها توسع  (.....مصر – تونس – لٌبٌا – العراق )الدٌكتاتورٌات العربٌة 
مساحة الدٌمقراطٌة فً العالم والمنطقة ، وزٌادة عدد البلدان التً تعتمد صنادٌق 

.   االقتراع فً حكم بلدانها فً إفرٌقٌا وآسٌا 
انعكاسها االٌجابً على ، وكان من نتابج هذه التؽٌٌرات فً النظام العالمً 

تطور القضٌة القومٌة الكردٌة،  ففً كردستان العراق تم تؤسٌس حكومة فٌدرالٌة 
 كؤمر واقع واتخذت طابعها الدستوري بعد إقرار 1991إلقلٌم كردستان منذ 

. البرلمان العراق للنظام  الفٌدرالً 
وفً تركٌا وبعد استالم حزب العدالة والتنمٌة للسلطة، توفر مناخ اٌجابً 

فضابٌات باللؽة  )أفضل من السابق ، من حٌث التعامل مع اللؽة والثقافة الكردٌة 
عقد – تراثٌة كردٌة ومعاهد ومراكز ثقافٌة - جرابد ومجالت  – الكردٌة 

ومن الناحٌة السٌاسٌة تم تؤسٌس عدد من . (الخ .... فً أمد كردٌةمإتمرات 
األحزاب المرخصة والتً تمثل المكون الكردي ومشاركتها فً االنتخابات 

نابباً من مرشحٌها إلى البرلمان التركً مإخراً  (36)والبلدٌة ودخول  البرلمانٌة
، وآخرها التحدث باللؽة  (آمد ) بلدٌة  منها دٌار بكر 200واستالم أكثر  من 

وهذا ٌشكل أرضٌة مناسبة لتصعٌد النضال الجماهٌري . الكردٌة فً المحاكم 
السلمً بكافة األشكال ونشر الوعً والثقافة واللؽة الكردٌة بٌن أوساط الجماهٌر، 

وذلك للوصول إلى االعتراؾ الدستوري فً تركٌا باللؽة والقومٌة الكردٌة كمكون 
.   ربٌسً وحل القضٌة عبر الحوار والتفاوض ولٌس عبر السالح والعنؾ

 وقٌام الثورة وتداعٌاتها ، اضطر النظام إلى 15/3/2011وفً سورٌا وبعد 
إصدار قرار بإعادة الجنسٌة للمجردٌن منها ، وأصبح الشؤن الكردي حاضراً فً 

. الحٌاة السٌاسٌة السورٌة بشكل أقوى وأبرز من السابق 
من هذا السرد أردنا أن نصل إلى أمر أساسً، بؤنه فً تقلص وضمور محور 

وبالمقابل تزاٌد مساحة ، األنظمة  الشمولٌة فً العالم وفً منطقتنا خاصة  
الدٌمقراطٌة و التعددٌة واعتماد صنادٌق االقتراع كمدخل إلدارة البلدان ، ٌخدم 

.  استراتٌجٌا حل القضٌة الكردٌة وتطورها فً كل مكان  وخاصة بلدنا سورٌا 
ومن هنا ٌجب تحدٌد الخٌارات اإلستراتٌجٌة للسٌاسة الكردٌة فً عموم بلدان 

 ونبذ الدٌمقراطٌة والتعددٌة توجهاتفكلما ساهمنا وشاركنا فً تعزٌز ، المنطقة 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نكون بذلك نخدم تطور حل قضٌتنا العادلة ، الشمولٌة واالستبداد 
 بعد مرور ما ٌقارب السنتٌن على الثورة السورٌة، ا نتساءل،، لذ

أٌن موقع الحركة الكردٌة فً المعارضة و الثورة السورٌة 
فمن حٌث الخطاب السٌاسً كانت فً  . بجانبها السٌاسً السلمً

:  إال أن ثمة مالحظات أهمها صلب المعارضة ،
 الوحـدة  حزبرفعألول مرة و 2003فً عام  -1

 مإتمر وطنً " الدعوة لعقد شعارالدٌمقراطً الكردي فً سورٌا 
 الفعالٌات لألحزاب الكردٌة وبحضور ممثلً " فً سورٌا كردي

وقد ، فً القرار السٌاسً الكرديلكً تشارك المستقلة المجتمعٌة 
"  لعدة أعوام وتشكلت أطر سٌاسٌة  بالرفضت تلك الدعوةقوبل

وبعد قٌام الثورة سرعان ما . بدالً عن انعقاد المإتمر " متخاصمة 
إلى جبهة لموضوع المإتمر  ةفضاتحولت تلك األحزاب الر

 ، وقد انبثق عنه المجلس 26/10/2011النعقاده فً المبادرٌن 
طر أ تعلٌق العمل فً ه قراراتأبرزوكان من ،  الوطنً الكردي

بهدؾ  (... هٌبة التنسٌق ، إعالن دمشق ،  )المعارضة السورٌة 
تؤسٌس ، وبعد أن تم  (الكتلة الكردٌة )توحٌد المكون الكردي 

بقٌت لألسؾ  أٌضاً ، ومضً عدة شهور ، الهٌبة الكردٌة العلٌا
ستطع انتخاب تلم حٌث  ،شكلًٌة ؼٌر كاملةالحركة الكردٌة وحدة 

 اعتماد مشروع وثٌقة سٌاسٌة حول َتَقدر علىولم  ،ربٌس لها 
ن وكا. رإٌة الكرد لسورٌة المستقبل وآلٌة حل القضٌة الكردٌة 

تراجع العالقات مع األحزاب فً  أثر سلبًقرار التعلٌق ل
  حزب ذلك عالقاتبما فً، العربٌة إلى أدنى حد والفعالٌات 

 ، (إعالن دمشق نموذجاً ) التً كانت مقبولة قبل الثورة الوحـدة
 عزل المعارضة " المكون الكردي  وحدة"وكؤنه أرٌد من 

 قومً لم نعهده يشعاراتالكردٌة عن العربٌة تحت ؼطاء سقؾ 
. سابقاً قبل الثورة 

ؼٌاب المشروع السٌاسً الكردي لسورٌا المستقبل  -2
 تتوالى عقد المإتمرات هنا وهناك :الكردٌة حل القضٌة لو
 الكردي ال المحاورولكن ، تؤسس األطر والمجالس والهٌبات تو

ماهٌة الحقوق القومٌة بشكل واضح ٌملك وثٌقة سٌاسٌة تحدد 
 فً تخبطهإضافة إلى ،  وماهٌة الدولة السورٌة للشعب الكردي

تؤسٌس أي لدى ن أ فمن المعروؾ ،طرح الشعارات السٌاسٌة
 نظام داخلً ة تبنً وثٌقالبد من (مجلس – جمعٌة – تنظٌم )

إال فً الحالة الكردٌة  .ٌتضمن أهدافه ومنهاج أو رإٌة أو برنامج
 تشكٌل وبالرؼم من مرور سنتٌن على الثورة و،فً سورٌا

ؼرب كردستان ومن ثم الشعب لالمجلس الوطنً الكردي ومجلس 
برعاٌة من رباسة إقلٌم كردستان تؤسٌس الهٌبة الكردٌة العلٌا 

منذ عدة أشهر واعتماد رمز لها ٌرفرؾ فً الساحات العراق 
أ ، تلكتو.../ الخدمٌة –األمنٌة /خوض فً تشكٌل اللجان هً تو

 ، وهً تؽوص فًالزالت الهٌبة بدون وثٌقة سٌاسٌة معتمدة 
تشكٌل اللجان ، إؼاثة ، خدمات )الداخلً مشاكل الوضع الكردي 

والتً لن تنتهً  (الخ ... خالفات واختالفات،... ، أمن ، عدالة ، 
هاء الشارع الكردي بها بدالً من التركٌز على األهم لإبالتالً أبداً و

وهو أنجاز المشروع السٌاسً الكردي لسورٌا عموماً و لحل 
 لذلك ، الكردي بها المحاورالقضٌة الكردٌة خصوصاً وتزوٌد 

 الكرد هو تفعٌل اتفاقٌة هولٌر بجانبها المسإولٌننرى لسان حال 
الوطن وخاصة فً نا ئشركابالداخلً أم الجانب المتعلق 

.  شدٌدإ وتباطإ فهناك تلك،المعارضة السورٌة
وطنٌاً "فً ؼٌاب المشروع السٌاسً الكردي المتكامل  -3

الطروحات السٌاسٌة والتخبط على رتجالٌة اإل تطػ، "قومٌاً – 
  ةـركزيـفتارة كانت الالم، المنصرمتٌن الكردٌة خالل السنتٌن 

، وعلمانٌة الدولة وحق تقرٌر المصٌر فً إطار وحدة البالد 
وأخٌراً  ،وتارة أخرى الالمركزٌة السٌاسٌة وحق تقرٌر المصٌر 

واعتبار المناطق الكردٌة ...الدولة االتحادٌة  "الشكل األمثل 
وبالمناسبة كان ٌتم تبنً هذه الشعارات  ، "وحدة قومٌة متكاملة 

فً جلسة وبشكل ارتجالً دون إعداد مشروع وثٌقة سٌاسٌة 
مسبقة معروضة على لجان مختصة ومتعددة ومن ثم مناقشتها 

– مناقشات - اقتراح"  وإنما تم التعامل بشكل بسٌط  ،وإقرارها
وبالتالً كل الطروحات التً أقرت الٌوجد شرح أو "  إقرار 

 وإنما شعارات فضفاضة ربما الٌعرؾ مؽزاها أو آلٌة  ،أسس لها
من هنا فإن الهٌئة الكردٌة العلٌا مدعوة . تنفٌذها حتى من طرحها

تشكٌل لجنة مختصة تضم للعمل على الٌوم وقبل أي شًء آخر 
 إعداد ألجل (الخ  .....  مثقفٌن كبار –ٌٌنقانون- سٌاسٌٌن)

مشروع وثٌقة سٌاسٌة كردٌة لسورٌا وحل القضٌة الكردٌة 
وعلى أعضاء األحزاب  على الجمهور السوري عموماً وطرحها

 محددة ، وتقوم الهٌئة ضمن مهلة زمنٌةوالمستقلٌن ، وذلك 
تدعو مؤتمر وطنً كردي عام بتقدٌم مشروع الوثٌقة تلك إلى 

 . النعقاده من أجل إقرار الصٌؽة النهائٌة للوثٌقة 

فً الخطاب السٌاسً الكردي عموماً واختلط األمر فً  -4
 الشعب يبٌن مفهومخصوصاً المجلس الوطنً الكردي خطاب 

فمن حٌث المبدأ فإن السكان الذٌن ٌعٌشون ضمن ، والقومٌة 
،  السٌاسًبمفهوم القانون  (الشعب )الدولة الواحدة ٌشكلون 

وبالتالً فإن هذا الشعب قد ٌتكون من عدة قومٌات وأقلٌات كما 
ولذلك فإن الدستور العراقً قد ، فً الحالة العراقٌة والسورٌة 

 العربٌة وأقلٌات،ن الشعب العراقً ٌتكون من قومٌات أنص على 
 الشعب السوري واحد ولٌس شعبٌن بلدنا وفً ؼٌرها،والكردٌة و

ولكن هذا الشعب ٌتكون حسب الواقع من العرب والكرد ، 
لذلك الطرح القانونً ، كقومٌتٌن رئٌسٌتٌن وأقلٌات قومٌة أخرى 

االعتراؾ الدستوري بالقومٌة الكردٌة  "ٌكون عبر السلٌم 
مادام الحل  فً إطار  ...."كمكون رئٌسً من الشعب السوري 

 .الدولة السورٌة 

من الماضٌتٌن من خالل األمور المشار إلٌها وخالل السنتٌن 
 ،عمر الثورة والتً قاربت على الدخول إلى عامها الثالث

 ضمن آثرت التموضعفإن المعارضة الكردٌة ، وباختصار شدٌد 
 ولكن على األرض تباعدت المسافة ،المعارضة السورٌة السلمٌة 

– التعلٌق  " من خالل الممارسات والقرارات المشار إلٌها سابقاً 
الخوض  فً لجان -  ؼٌاب المشروع-  الٌةجارت– الشعارات 

 .....".خدمٌة وأمنٌة ظرفٌة على حساب األهم واالستراتٌجً 
كما للمعارضة الكردٌة عٌوب ونواقص فأٌضاً للمعارضة و

 ولكن ٌجب تحدٌد التناقض الرئٌسً ،السورٌة عٌوب ونواقص
التً ، مع منظومة االستبداد والقمع الذي وهو واإلجماع حوله ، 

بسقوطها ٌعنً توفٌر المناخ االٌجابً لتطور قضٌة الدٌمقراطٌة 
الحالة السورٌة فً سورٌا وحل القضٌة الكردٌة حالً عادالً وفق 

 بحقوق القومٌات ةالقوانٌن والوثائق الدولٌة المتعلقوعلى هدى 
 ٌجب اً وأخٌر. الجدٌدة   وتثبٌتها فً دستور سورٌا،واإلنسان 

 الحركة من قبلالتمسك بخٌار النضال السلمً الجماهٌري 
الكفاح العنؾ والسٌاسٌة الكردٌة وعدم التورط أو االنجرار إلى 

وفً حالة الفراغ الوطنً ، المسلح فً سورٌا النتزاع الحقوق 
تنظٌم   ٌتوجب،وؼٌاب الدولة وشللها فً المناطق الكردٌة 

الهٌئة الكردٌة ) إطار شرعٌة كردٌة جامعة فًالسالح الموجود 
ن ٌكون سالحاً دفاعٌا بؽٌة حفظ األمن والدفاع عن أو،  (العلٌا 

لكردي عبر ا عسكرة المجتمع ورفضوٌجب التحذٌر ، النفس 
 حزب أو جماعة إلى حمل السالح وتنظٌم كتائب حزبٌة أيلجوء 

وعدم إعطاء الشرعٌة ألي سالح حزبً أٌاً ، (مٌلٌشٌات حزبٌة )
 فً  والعنؾ ثقافة القوةٌان فوضى السالح وطػ، تجنباً لحالةكان 

. الحٌاة المدنٌة 
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أؼمض الفنان الشعبً الكردي رشٌد محمد 

 Reşîtê "هورو المعروؾ باسم رشٌد ممجوجان  

Me'im Çûçanê " عٌنٌه لٌرحل إلى جوار ربه 

 ، وبحضور حشٍد من األهالً 4/2/2013فً ٌوم 
واألصدقاء شٌع جثمانه ووري الثرى فً مقبرة 

. منطقة عفرٌن – قرٌته كوتانا 
. 1926 عام Kotanaولد فً قرٌة كوتانلً 

ومحمد، هو اسم والده وجده، وٌلفظه األكراد 
 فهو لفظ تصؽٌر  Çûçan، أما چوچان "معم"

عابلته من قدماء سكان القرٌة، . وتحبب لدى األكراد
" معم"فالدار التً ٌسكنها شقٌقه األكبر واسمه محمد 

. م، كما دون على واجهته1850من بناء عام 
بدأ رشٌد الؽناء وهو فً السادسة عشرة من 

عمره، وتلقى دروسه األولى فً الؽناء من والده 
الذي كان ٌعمل ضمن قوافل نقل البضابع بالجمال،  

 

 :راسلونا على العنوان التالً
Yekiti990@hotmail.com الدـــانة خٌٕســـ يف انسـياسيني ٔملُاضـــهي شـــعثُا انكــسدي ـهنيــنهًعـرق زيحــــاحل 

 Elî'، ومن Evdê Şe'rê' و Ĥes Nazîومن المطربٌن 

Zenûbêًوثالثتهم من قرٌة ناز أوشاؼ   .

، من "محمود"تعلق رشٌد بالؽناء أكثر بفضل زمٌل له ٌدعى 
، وكانوا قد خدموا سوٌا فً الجٌش "عٌن العرب"منطقة كوبانً 

. االنكلٌزي أثناء الحرب الكونٌة الثانٌة فً فلسطٌن ومصر ولٌبٌا
 Saliĥê Naso kurê Saliĥ begêفتعلم رشٌد منه أؼنٌة 

وأثناء وجوده فً الجٌش ألؾ أؼنٌة طوٌلة عن . كلمات وأداءً 
. معاناته وأشواقه ألهله ومحبوبته

من مواهبه قدرته على السرد والتؤلٌؾ أثناء الؽناء 
Tekirmeوهو نوع من التباري الفنً ٌمتد لساعات أحٌانا ، .

بعد انتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة عاد رشٌد إلى قرٌته، وتابع 
هواٌته الفنٌة، وحضر األمسٌات التً كان ٌؽنً فٌها المطربون 

. المعروفون فً ذلك الوقت 
من األؼانً الملحمٌة الكردٌة التً ؼناها وأحبها كثٌرا، والتً 
الٌتردد فً ؼناء مقاطع منها على شرؾ ضٌوفه، بصوت الٌزال 
: ٌحتفظ بحٌوٌته وعذوبته رؼم بلوؼه سن الخامسة والسبعٌن، هً

 Delal,  'Ereba Saliĥ  begê, Ûsibê şerî, Memê 

'Ewan, Osmanli, Gênc Osman  Cebelî,  Xemê 

Zalim "Dêrsim", والتً بطلهاEĥmedê Zilîfê وأؼنٌة 
Dêli begê Narîn ًالتً تروي قصة ملحمٌة لعشٌرة چقل 

Çeqelî1961وأول تسجٌل ألؼانٌه كان سنة .  الكردٌة .
، ونسأل الكردي نتقدم بالتعازي إلى عائلة الفقٌد والوسط الفنً 

 . بخالص رحمته ههللا أن ٌتؽمد
 ----------------- 

 وكتاب جبل –حفٌد الراحل مسعود هـورو : مصدر المعلومات 
 .األكراد من تألٌؾ محمد عبدو علً 

 
  "الــ معم–خرجيي دورة املرحلة األوىل يف اللغة الكردية " 
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الفنانة السورٌة الحلبٌة الشهٌرة مٌادة حناوي 
انتهت من تصوٌر أؼنٌة جدٌدة لها بعنوان 

من شعر األدٌب «األبطال موطن ٌا كردستان»
وألحان العراقً الراحل محمد مهدي الجواهري 

وإخراج  زاهر هلكوت العراقً الكردي الموسٌقار
وُتبث عبر عدة قنوات . الفنان اللبنانً فادي حداد 

فضابٌة ، ُتلهب مشاعر األكراد وتجدد محبتهم 
 –للشاعر الجواهري وألواصر األخوة العربٌة 

 .الكردٌة 

 

 زُأي ييادج
 نــ  ذغُي

 "كسدسراٌ " 
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