ما بقي لي من أحالم ألشباب ًا صدًقي هو ألحلم بعالم
أفضل  ،حٌث حروب أقل وعوف أقل وأضطهاد أقل وفقر
أقل وجهل أقل وجروح هرجسٌة أقل وعقالهٌة أك ثر.
العفٌف األخضر

النضـال مـن أجــل :

1947 - 2010

* رفع االضطهاد القومً عن كاهل الشعب الكردي فً سورٌا.
* الحرٌات الدٌمقراطٌة واحترام حقوق اإلنسان.
* الحقوق القومٌة المشروعة لشعبناا الاكاردي فاً طاار وحاد
البالد.
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دـرة ٔدـصبر ضـد انـكرد ...

نـًــبذا ؟
فً ظل استمرار الحرب المجنونة على أرض بلللانل
سورٌ  ،اون أانى رااع أخالقً َ ،حا َ
َث تحو ٌل خليلٌلر
فً مس ر الثورة السورٌة مع باء توجٌه بلنل اا اللجلنل
العسكري لبعض قوى المع رضة العربٌة – اإلسلالملٌلة
إلى صاور إخوتهم الكرا وتلحلوٌلل اللملنل يلا اللكلراٌلة
اآلمنة نسبٌ ً إلى س حة حرب وحص ر وفت وى ب ستب حلة
الام الكراي من خالل خيف وقتل الموايلنلٌلن ااكلراا
على الهوٌة وإحك م الحص ر الج ئر الذي ٌستمر فرضله
على من يا :عفرٌن وتل أبٌض ( كري سلبلً و وعلٌلن
العرب ( كوب نً و وبعض منل يلا ملحل فلظلة اللحلسلكلة
َكـرأس العٌن ( سري ك نٌه و – وعل ملواا – وقل مللللو
وتربه سبً وكركً لكً والرمٌالن واٌرٌك  ....الل ،
إض ً
فة إلى أعم ل الحرا والنهب التلً ااا وتلٌلرتلهل
فً تل عرن وتل ح صل  ،القرٌتٌن الكراٌتٌن الواقعتٌلن
فً رٌف حللب قلرب بلللاة السلفلٌلرة .وتلم تلتلوٌل لذ
ااعم ل المن فٌة لقٌم وأخالا اللعب السلوري  ،بلبلٌل ن
رسمً لمجموع إسالمٌة مسلحة منضوٌة تح مظللة
الجٌش الح ّر والع ملة فً ماٌنة منب وصرٌن وللٌلو
وجرابلس  ،تم نلر على المأل بت رٌ ٔ ٕٖٓٔ / 8 /
وتحمل تواقٌع ( :المجلس العسكري واللثلوري – للواء
التوحٌلا – للواء جلنلا اللحلرملٌلن – اوللة اإلسلالم فلً
العراا والل م – حركة أحرار الل م اإلسالمٌلة – للواء
أصح ب الٌمٌن – لواء الٌرموك – لواء احرار الللٌلو
– صقور الل مو .
والسإال الملح الذي ٌير نفسه  ...للمل ذا كلل لذا
التح مل ضا الكرا  ،ومن أاار ظلهلر للهلاف وملفلهلوم
الحرٌة والكرامة فً المع رضة والثورة  ،و ل ذا الكم
اله ئل من الام والام ر كفٌل ب لعواة إللى رللانل ورأب
الصاع الذي أص بن بفتح حوار اٌمقرايً فوري وبلنل ء
لالحتك م إلى قوة العقل والمنيا بال منيا القوة والقتل
على الهوٌة وصب ماٌا من الاٌ على اللنل ر  ،اللذي
ٌسلللعلللى اللللنلللظللل م إلااملللتللله وفلللا خلللٌللل ر ااملللنلللً
المتوحش ........؟؟!! .

الثمن  02 :ل  .س

صـراع دٔنـً – إلـهًًٍ حمـتدو

ً
ٔانُتٍجخ إَٓبن انسٕرٌني مجٍؼب يف درةٍ طٌٕهخ األيد
محً الدٌن شٌخ آلً *
تعٌش سورٌة أامة إنس نٌة ر ٌبة ملتلفل قلملة ملنلذ
سنتٌن  ،مركبّة ومستفحلة سٌ س ٌّ ً  ،تتعل ّقلا وتلتلللعّلب
ب ضيراا  ،وال نه ٌة للهل فلً اللملاى اللملنلظلور ،
نتٌجة استملرار اللحلرب والصلراع فلً  ،وعلللى ،
سورٌة  ، ،إثر اناالع انتف ضة لعبٌة مح ّقة فً وجله
نظ م لي لم أ ار كرامة وحقوا المواينٌن14 «..،

ال َرضى أٌ تصجخ لضٍتُب

ٔرلخ يسبٔيخ يف انهؼجخ انسٍبسٍخ *
مصطفى مشاٌخ
تؤكٌااً علللى ملقلررا ملإتلملرنل االعلتلٌل اي
الس بع الذي عقا أواخر لب ي الم ضً  ،نحن فلً
حلاب الللوحلاة الللاٌلملقللرايلً نللرفلض سللٌل سل
التخناا واالصيف ف فً المح ور الكراست نٌة أو
اإلقلٌمٌة وال نرضلى أن تصلبلح قضلٌلتلنل ورقلة
مس ومة فً اللعبة السٌ سٌة 15 « ...... ،
دصبر جبئر ْٔجًبد إرْبثٍخ 2 « ......................
انؼفٍف األخضر  :فكر ثبئر  ...ردٍم أثـدي 4 « ....
اغتٍبل ادلُبضم انكـردي ػٍـسى دسـٕ 5 « ........
نمبء يغ لبئـد لٕاد 6 « ......................... YPG
دكتبتٕرٌخ اندديمراطٍخ  ...مجبل لبرصهً 12 « .....
اسرتاتٍجٍخ انجُبء  ...دـج خهٍهً 13 « ..............
انتًدٌد نهرئٍس يسؼٕد انجبرزاًَ 16 « ..........
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الوحـــــدة YEKÎTÎ

العـدد  - / 042 /تـموز 0202م 0202 -ك

دصبر جبئر ْٔجًبد إرْبثٍخ

إفراؽ ادلُبطك انكردٌخ ال خيدو يٓبو انتغٍري اندديمراطً ٔثُبء سٕرٌب جدٌدح
مللنللذ مللاة ب ل ت ل الللمللن ل يللا
الكراٌة ( علفلرٌلن – كلوبل نلً ،
الجاٌرة  ،تل ح صل  ،تل عران
... ،و فللً اللللملل ل السللوري
عرضة لحص ر ج ئر و لجلمل
عسللكللرٌللة إر ل بللٌللة مللن قللبللل
جللم ل ع ل إسللالمللٌللة مللتلليللرفللة
وكت ئب تعمل تح ٌ فية الجٌش
السلللوري اللللحللل ّر  ،بللللعللل را
إسالموٌة تكفٌرٌة وثورٌة جوفل ء
 ،وحج وذرائع مُختلقة  ،التم
بصل ٍة بلملصل للح وإرااة الللعلب
السوري بكل مكون ته أو بؤ لااف
ثورته ضا اللظلللم واالسلتلبلااا ،
وم ك ن من اللعب اللكلراي إال
أن ٌعاا وحاته وٌقف بلقلوة فلً
وجلله تلللللك االعللتللااءا  ،وقللا
صللار عللاة نللااءا وبللٌل نل
بللخللصللوا للذ الللح ل لللة مللن
أيراف الحركة الوينٌة الكراٌلة
فً سورٌ .
حٌث ج ء فً نـلااء للألمل نلة
الع مة للمجلس الوينلً اللكلراي
بت رٌ ٖٕٔٓ 8/0/عن الحص ر
المااوج على المن يا الكراٌة :
" إنللن ل فللً اامل نللة الللع ل مللة
للمجلس الوينً اللكلراي نلنل للا
ٌئ اإلغ ثة اإلنس نٌلة اللاوللٌلة
منه واإلقلٌمٌة وقلٌل اة االئلتلالف
الللويللنللً لللقللوى الللثللورة الللعللمللل
بجاٌة و ب لسرعة اللالاملة للفلك
للذا الللحللص ل ر الللج ل ئللر والللذي
ٌع قب لعب ً بؤكمله وكل مكونل
المنيقة خامة اجناا سلٌل سلٌلة
وعنصلرٌلة ،وتلقلاٌلم اللملعلونل
الالامة للملسل علاة فلً تلخلفلٌلف
مللعل نل ة الللنل س والللحللا مللن للذ
الهجرة.
كللمل نللنل لللا حللكللومللة إقلللللٌللم
كراست ن لفلتلح اللملعلبلر (ملعلبلر
سٌم للكل و و وضلعله فلً خلاملة
أبن ء المنيقة و تقاٌم اللملعلونل
الضرورٌة الغذائٌة و الاوائٌلة و
الللخللامللٌللة إلخللوتللهللم فللً للذ
الظروف العصٌبة".
وعن الهجلمل علللى سلري
ك نٌه أصار اللملجلللس اللملحلللً
للمجلس الوينً الكراي بلتل رٌل
ٖٕٔٓ ٔٙ/0/بٌ ن ً ذا نصه :
" ملنلذ اخلول اللملجلملوعل

المسلحة إلى ماٌنة سري كل نلٌلٌله
(رأس اللللعلللٌلللنو تلللقلللوم لللذ
الللمللجللمللوع ل بللمللم ل رس ل و
تصرف ال تم للقٌم ااخالقلٌلة
واإلنس نٌة والق نونٌة بؤي صلة ،
حٌث ٌلتلم االعلتلااء علللى كل فلة
الموايلنلٌلن ملن كلل اللملكلونل
واللرائح االجتلمل علٌلة وخل صلة
من المكون الكلوراي وااقلللٌل
الموجواة .
و فً تعاٌه ااخٌلر بلتل رٌل
 ٕٖٓٔ-0-ٔٙعلى البلعلض ملن
وحاا حلمل ٌلة الللعلب YPG
اون أي ملبلرر ملع اللعلللم أنلهلم
ك نوا ٌرتاون اللب س المانلً وال
ٌحملون السلال و لم ملن أبلنل ء
ماٌنة سري ك نٌٌه وعلللى أثلر ل
و فلً السل علة اللواحلاة واللربلع
ظهراً حصل االللتلبل كل بلٌلن
وحاا حلمل ٌلة الللعلب YPG
وأ لً سري ك نٌٌه اللرف ء بكل
قوا السٌ سٌة واالجتم عٌلة ملن
جهة والكت ئب المسللحلة اللتل بلعلة
لجبهة النصرة من جهة أخرى .
إنلنل فلً اللملجلللس اللملحللللً
للمجلس اللويلنلً اللكلوراي فلً
سللري كل نللٌللٌلله نللاٌللن ونسللتللنللكللر
ااعم ل االستلفلاااٌلة واللجلبل نلة
التً تقوم به ذ الكت ئب  ،ومن
جهة أخرى نتض من مع وحلاا
حم ٌلة الللعلب وأبلنل ء ملاٌلنلتلنل
اللرف ء جنب ً إلى جلنلب للحلمل ٌلة
كللرامللة ولللرف أبللنلل ء سللري
ك نٌٌه ".
أم اام نة العل ملة للللملجلللس
الللويللنللً الللكللراي عل ّبللر عللن
مللوقللفللهلل فللً بللٌلل ن بللتلل رٌلل
ٖٕٔٓ: ٕٓ/0/
" ...اأبلل الللمللجللمللوعلل
المسلحة بلتلسلملٌل تلهل اللملخلتلللفلة
ومنه جبهة النصرة اولة العراا
واللل م اإلسلالملٌلة فلً ملحل وللة
التع ّرض واالعلتلااء علللى ملان
وقرى المنيقة ونقل ح لة العلنلف
لللهل بللعللٌللااً عللن مللركللا الللنللظل م
وسليته فً الع صمة  ،و لذا مل
أقام علٌه تلللك اللملجلملوعل
مللنللذ  ٕٖٓٔ 0-ٔٙفللً مللاٌللنللة
سري ك نٌٌه – تل تمر -جل آغل
 -اامر الذي أاى إلى التلبل كل

مسلحة بٌنه وبٌن قوا الحمل ٌلة بعض المج مٌع اللملسلللحلة وفلً
الللعلبللٌلة اللتل بلعللة لـل"  " PYDمقامته جبهة اللنلصلرة  ،حلٌلث
ٌجري استب حة اللامل ء اللكلراٌلة
وأبن ء ماٌنة سري ك نٌٌه.
كم أقام مجموعة مسلللحلة وحرا المن ال وملقلرا بلعلض
منه على تلوقلٌلف حل فلللة علللى ااحللااب الللكللراٌللة واعللتللقلل ل
يرٌا تل تمر -اللحلسلكلة قل املة المئ من أبن ء اللعب اللكلراي
من ماٌنة حما  ،وأنلالل ملن من بٌنهلم نسل ء وأيلفل ل بسلبلب
بٌلن ركل بلهل علاااً ملن الليلللبلة انتم ئهم القومً  .وملن اللجلاٌلر
اللللكلللرا اللللقللل املللٌلللن ملللن أااء ذكر ان ماٌنة تل أبٌض ٌسكنلهل
خلللللٌللي مللن الللعللرب والللكللرا
امتح ن تهم الج معٌة.
إن ذ ااعم ل أع ا ح للة والللتللركللمل ن وٌللتللعل ٌللش أبللنل ء ل
القلا إلى المنيقة  ،وااا ملن برو التآخً منذ علقلوا  ،للكلنله
مخ وف و لواجلس أبلنل ئلهل ملن مع اخول ذ المج مٌع المسلحلة
الى الماٌنلة علمللل علللى اثل رة
النٌ السٌئة لتلك اللملجلملوعل
المسلحة وغٌظه من االسلتلقلرار الفتنة بٌن مكون الماٌنة .
انلنل فلً اللمللجلللس اللويلنللً
النسبً والتلعل ٌلش السلللملً بلٌلن
الكراي فً الوق الذي ناٌن فٌه
مكوّ ن ته .
إنلنل فلً اللمللجلللس اللويلنللً بلللاة الللجللرائللم الللتللً تللقللتللرفلله ل
الكلراي إذ نلاٌلن لذ ااعلمل ل الكتل ئلب اللملسلللحلة بلحلا أبلنل ء
اإلجرامٌة  ،ونسلتلنلكلر ل بلؤللا لللعللبللن ل  ،نللن ل لللا ك ل فلله قللوى
العب را نإكا أن أبلنل ء الللعلب اللمللعل رضللة الللويللنللٌلة السللورٌللة
الللكللراي ومللعللهللم اللللرف ل ء مللن وبلكل خ ا االئتالف اللويلنلً
عللرب وسللرٌل ن وكلللللاو آلللور ،لقوى الثور و المع رضة  ،كلمل
مسلمٌن ومسٌحٌٌن سٌقفون صلفل ً نهٌب بؤبن ء اللعب الكلراي اللى
واحااً أمل م ملحل والتلهلم ضلرب الللحللفل ظ علللللى عللالقل االخللوة
استقلرار اللملنليلقلة ونلقلل اائلرة والعٌش الملترك بلٌلن ملكلونل
المنيقة وذلك بالخم ا ن ر الفتنة ،
العنف له .
التً ٌسعى الى تؤجٌجه أصح ب
كم ني للب بلاليلالا سلرا
إالء اليلللبلة اابلرٌل ء فلوراً  ،العقول اللوفٌنٌة ".
وفلً نـلااء اسلتلغل ثلة صلرّ
وناعو قٌل اة االئلتلالف اللويلنلً
لقوى الثورة وقٌ اة الجٌش اللحلر الن يا بل سلم اللملجلللس بلتل رٌل
رفللع الللغللي ل ء عللن كللل الللذٌللن ٖٕٔٓ:ٕٗ/0/
" لى جمٌع القوى والهٌئاات
ٌتسترون به منهم  ،وٌلمل رسلون
أفللعلل الً لللٌللس تسللًء للللللثللورة الحقوقٌة المحلٌة والعالمٌة ....
أف اتن أنب ء ملإكلاة ملن بلللاة
السللورٌللة وأ للاافلله ل فللقللي  ،بللل
ٌخامون أعااء بم فٌه النلظل م تل أبٌض بؤن المج مٌع المسللحلة
نفسه  ،كم نن للا أبلنل ء الللعلب اللتل بلعلة للجلبللهلة اللنلصلرة تلقللوم
الكراي وأبن ء الجاٌرة كله إللى بللتللامللٌللر الللمللن ل ال والللمللحللال
مللاٌللا مللن الللٌللقللظللة والللحللذر التج رٌة الت بعة للمواينٌن الكلرا
والللتللكل تللف لللحللم ل ٌللة مللنلليللقللتللهللم ب لجراف وحرا مملتلللكل تلهلم ،
وأبن ئه والذٌن ك نوا وسلٌلظلللون وتاحف تلك القوا إللى اللقلرى
أوفلٌل ء لللأل لااف الللنللبللٌللللة الللتللً الللكللراٌللة الللمللج ل ورة لللبلللللاة تللل
ارتجو من الثورة السلمٌة ثورة أبٌض  ،متبعل ً فلً ذللك سلٌل سلة
اارض الللمللحللروقللة واعللتللق ل ل
الحرٌة والكرامة" .
وكللذلللك ق ل ل ل اام ل نللة عللن المواينٌن الكرا على الهوٌة.
لذا نهٌب ونستغٌث بك فة
الهجم على ماٌنلة تلل أبلٌلض
فً بٌ ن بت رٌ ٖٕٔٓ : ٕٖ/0/القوى والهٌئ الحقوقٌة المحلٌة
" منذ أٌ م تتعرض ماٌنلة تلل والع لمٌة للتاخل الفوري لوقف
أبٌض الواقعة فً مح فظة اللرقلة ذا الام ر والخراب 3 « ..".
الى عملللٌل عسلكلرٌلة تلنلفلذ ل
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حصار جاائار وهاجاماات
رهابٌة  ....تتمة
من جه ٍة أخلرى كل ن حلاب
الوحـاة الاٌمقرايً الكلراي فلً
سورٌ مت بع ً للوضلع علن كلثلب
وك ن منظم ته على اتص ل اائم
مللع الللجللم ل للٌللر وك ل فللة الللقللوى
السٌ سٌة والفع لٌ الملجلتلملعلٌلة
لتقوم باور الممكن والمفتلرض
 ،حٌث لكل ملنلظلملة كلوبل نلً
للحاب م تسمى بلخلللٌلة اااملة
لتقف على الوضع بلكل مٌلاانلً
وأصللللار نللللاا ًء بللللتلللل رٌلللل
ٖٕٔٓ ، ٕٔ/0/ذا نصه :
" نداء لاى أهاالاً ماناطاقاة
كوبانً ...
نظرا للظروف التً تمر بلهل
سللورٌ ل  ،والللقللت ل ل الللاائللر فللً
منيقة تل أبٌض وتعرض من ال
وقرى المنيقة للقصف العلوائً
واون تمٌٌا من قبل المجموع
المتيلرفلة ونلاو اا ل للً ملن
من الهم تج منيقة كوب نً .
فلالنللنل فللً مللنلظللمللة كللوبل نللً
لللحللاب الللوحـللاة الللاٌللمللقللرايللً
الكراي فً سورٌ ( ٌكلٌلتلً و ،
نهٌب برف ا ومإااري وملإٌلاي
اللللحلللاب وأ للل للللً اللللملللنللليلللقلللة
والمنظم اإلنس نٌة والجمعٌل
الخلٌلرٌلة وملنلظلمل اللملجلتلملع
المانً لما ٌا العلون للللنل احلٌلن
الكرا والعلرب علللى حلا سلواء
وفتح من الهلم وقلللوبلهلم للهلإالء
الن احٌن  ،وذلك للمسل لملة فلً
تخفٌف مع ن تهم اإلنس نٌة .
عاشت األخو السورٌة" ...
للٌللئللة اائللرة
كللم ل أصللار
ق مللو للحاب تصرٌح ً بلتل رٌل
ٖٕٔٓ ، ٕٗ/0/ج ء فٌه :
" إنن فً ٌئة اائرة قل مللللو
لحلاب اللوحـلاة نلاٌلن ونللجلب
بللؤلللا الللعللب ل را  ،الللهللجللم ل
والتفجٌرا اإلر بٌة والعملٌل
اإلجرامٌة بحا المانلٌلٌلن الل ُكلرا
والمن يا ال ُكراٌة فلً (جلل آغل
– جوااٌةو و (كري سبلً – تلل
أبٌضو و (سري كل نلٌله – رأس
الللعللٌللنو وأرجلل ء أخللرى مللن
المنيقة ال ُكراٌة.
نحن ن ملكلتن لٌس اٌنٌلة
ولسللنل علللللى خللالف مللع الللاٌللن
االسللالمللً الللحللنللٌللف والللت ل رٌ ل
الكراي ٌلها على ذلك بلرملوا
وق اته اللكلبل ر واللقل ئلا اللكلراي
االسالمً صال الاٌلن االٌلوبلً
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خٌر مث ل على ذلك ،إنمل نلحلن
نقف ضا التيرف اللاٌلنلً ،وللن
نللقللبللل ب ل لللبللاائللل الللاكللت ل تللورٌللة
واالستباااٌلة االفلظلع ربلمل ملن
واقللعللن ل الللح ل لللً ،إن مللح ل ولللة
الجم ع االر بٌة و المتيرفلة
السٌيرة على المن يلا الل ُكلراٌلة
لللً ملللحللل وللللة جلللا خللليلللٌلللرة
والتنصب مليلللقل ً فلً مصلللحلة
مكون ويوائف المنيقلة ،كلمل
إنه من الضروري الحف ظ علٌلهل
كمنيقة مالذ آمن لالجئٌلن إللٌلهل
من منل يلا أخلرى ،إن اللتلنلوع
الاٌنلً اللملوجلوا فلً اللملنليلقلة
ال ُكراٌة ٌضع مختللف االيلراف
الوينٌة حٌ ل أامة خيٌرة تلهلاا
مصااقٌلة اللجلملٌلع فلالن اللقلبلول
بمح وال االر بلٌلٌلن إنلمل لو
قبلو ٌل بلفلتلنلة علربلٌلة ُكلراٌلة ال
ٌستفٌا منه سوى النظ م والفلتلنلة
اللاٌلنلٌللة سلتلكللون كل رثلٌللة عللللى
الجمٌع  ،منصبلة ضلا مصلللحلة
الثورة السورٌة وضا تقامه ملن
الللغ ل ٌللة االس ل سللٌللة فللً ح لرٌّللة
وكرامة السورٌٌن.
ومللن للنل نللنل لللا االئللتللالف
السلللوري وملللخلللتلللللللف أيلللراف
المع رضة إلى اللتلاخلل اللفلوري
واسللتللخللاام نللفللوذ ل لللوقللف للذا
الناٌف الح صل.
بلللوجللله
كلللذللللك للللقلللا بللل
الضرورة الملحة توحلٌلا الصلف
ال ُكراي وترتٌب البلٌل وتلوحلٌلا
الللخلليل ب السللٌل سللً  ،و للو مل
ٌتيلب تلفلعلٌلل اللهلٌلئلة الل ُكلراٌلة
العلٌ ولج نه المختصلة ،وعلللى
وجه اللخلصلوا ملنلهل اللللجلنلة
اامنٌة للتلاارك االوضل ع علللى
اارض ".
أٌضلللللل ً
وقللللللا صللللللار
تصرٌحل أخلرى ملن أعضل ٍء
فً اللجنة السلٌل سلٌلة للللحلاب ،
تسرا اللوقل ئلع واللملوقلف ملنلهل
وتركا عللى ضلرورا حلمل ٌلة
السلللللم اا لللللً فللً الللمللن ل يللا
الكراٌة وتلعلاٌلا وحلاة الصلف
الكراي وااخوة الكراٌة العربٌلة
والللعللٌللش الللملللللتللرك مللع ب ل قللً
مللكللون ل اللللعللب السللوري ،
وك ن آخر رس لة مفتوحة إلى
الرأي اللعل م ملن ااسلتل ذ ملحلً
الللاٌللن لللٌ ل آلللً – سللكللرتللٌللر
الحاب  ،ذا نصه :
" مع اسلتلملرار نلاٌلف اللام
والام ر فً سورٌ ملنلذ عل ملٌلن
ونللٌللف  ،واسللتللفللح ل ل أامللتلله ل
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البنٌوٌة جراء توحش النظل م فلً
مواصلة انته جه للخلٌل ر ااملنلً
– العسكري وتااعٌ ته .....وملع
اتس ع حجم ونفوذ االتج الاٌلنلً
الللتللكللفللٌللري الللمللتلللللاا وتللك ل ثللر
تعبٌراته المرتبليلة ملع للبلكل
تنظٌم الق عاة الع للملً  ،إضل فلة
إلى توجه وسللوكلٌل بلعلض
الكت ئب والع ملٌلن تلحل غليل ء
الثورة والجٌش الحر  .....،باأ
تلتا وتتص عا بٌلن حلٌلن وآخلر
عملٌات خاطاف وقاتال جامااعاً
وحرق منازل الكرد السورٌٌن ،
وذلك عبر حمال غل ارة ضلا
السك ن الملانلٌلٌلن فلً اللملنل يلا
ذا الغ لبٌة الكراٌة ت رٌخٌ ً ملن
لللمل ل سللورٌل وخصللوصل ً فللً
رٌف مح فظة اللحلسلكلة ( رأس
الللعللٌللن  ،رمللٌللالن  ،اٌللرٌللك
كوجرا ....و وم تلها ملاٌلنلة
تل أبٌض وقرى كراٌة ملجل ورة
له فً رٌف ملحل فلظلة اللرقلة ،
ومن قلبللله وال ٌلاال اساتامارار
فرض الحصار منذ قرابة لهرٌن
على منيقتً عفرٌن ( كلراا ،
جناٌرس  ،لٌروان  ،روب رٌل ،
للللران....و وعلللٌلللن اللللعلللرب
( كوب نً و ملن رٌلف ملحل فلظلة
حلب  ،مع تجاا مس علً قلاٌلملة
وحاٌثة لتألٌب الرأي الاعاام ضاد
الااوجااود الااقااومااً الااكااردي فااً
سورٌا  ....،ذ المس علً اللتلً
تفو ملنلهل رائلحلة اللعلنلصلرٌلة
حٌ ل لعبن الذي خٌ ر اافضلل
والث ب و االستمرارٌة فً بلذل
كل الجهوا للحلفل ظ علللى السلللم
اا لً  ،لٌس فلقلي فلً ملنل يلا
وقرى كراٌة من للمل ل سلورٌل
بللمللكللونل تللهل الللاٌللنللٌللة والللقللومللٌللة
والمذ بٌة فحسب بل وفً علملوم
البالا.
للٌلكلن واضلحل ً للللجلملٌلع أن
إفرا ذ المن يا ملن سلكل نلهل
ااصللٌلٌلن علبلر تلحلوٌلللهل إللى
مسللر لللهللجللملل عسللكللرٌللة
وقصف وتلفلجلٌلر وارع اللفلتلن
والللعللااوا  ،ال ٌللخللام ملله ل م
التغٌٌر الاٌمقرايً وبن ء سورٌل
جاٌلاة ال ملكل ن فلٌلهل للللعلسلف
واالستبااا.
من ج نب آخلر ٌ ،لبلرا فلً
الملللهلا اور اللجل رة الللمل للٌلة
تركٌ جمهورٌ  ،التً تجلملعلنل
به كسورٌٌن حاوا اولٌة تبلل /
ٓٔ /0كم  ،وتبقى تجمعن به قٌم
ملتركة ومص لح حلٌلوٌلة اائلملة

وت رٌ  ،مم ٌستوجب أن تلعلٌلا
أنقرة النظر فً سلٌل سل تلهل إااء
المللف السلوري  ،للتلقلف علللى
مس ل فللة واحللاة مللن الللمللكللون ل
المجتمعٌة لللعب السوري  ،كاً
تضع حداً النحٌازهاا لاى جااناب
قااااوى وجااااماااااعااااات اإلسااااالم
السٌاسً  ،وتلكلف علن تلوفلٌلر
الرع ٌة لتلللك اللجلمل عل اللتلً
تلن جم ظ للملة ضلا قلرانل
ومانن اللحلاواٌلة بلذرٌلعلة نللر
تع لٌم الاٌن الحلنلٌلف و لً ملنله
براء.
إنن عبر رس لتلنل اللملفلتلوحلة
للذ  ،وبلل سللم كلل فللة أعضلل ء
وملنلظلمل حلابلنل فلً اللااخللل
واللللخللل رج  ،نلللنللل للللا جلللملللٌلللع
الللمللإسللس ل والللقللوى الللمللعللنللٌللة
اإلقلٌمٌة والاولٌة  ،وكذلك رج ل
الاٌن ااف ضل وللٌلو الليلرا
الصوفٌة ااجالء فلً اللعل للملٌلن
العربً واإلسلالملً وخصلوصل ً
فللً سللورٌلل وتللركللٌلل وإقلللللٌللم
كراست ن العراا وعملوم أرجل ء
بللالا الللكللرا -كللراسللت ل ن -بللؤن
ٌرفعوا أصوات التنادٌاد باأعاماال
القتل واالضطاهااد اللتلً تلجلري
على قام وس ا بحلا الل ُكلرا فلً
سورٌ  ،ال لجرٌمة ارتكبو ل أو
ذنب اقترفو سوى كونهم خلللقلوا
أكراااً ٌلعلتلاون بلللغلتلهلم اام ،
وٌللفللضلللللون الللعللٌللش فللً قللرا للم
ومللانللهللم بللؤمللن وسللالم رغللم
الصللعلللوبلل الللجلللمللة وقسللل وة
الحص ر المض عف.
كم نتوجه إلى جمٌع فع لٌ
ورمللوا أيللٌلل ف الللمللعلل رضللة
السلللورٌلللة وجلللملللٌلللع اللللعلللقلللالء
الغٌل رى  ،أٌل كل نل ملواقلعلهلم
وانتم ءاتلهلم  ،ونلخلا بل للذكلر
رئ سة االئتالف اللويلنلً للقلوى
الللثللورة والللمللعل رضللة بضللرورة
اإلسللراع فللً إعللالن الللمللوقللف
الواجب اتخ ذ حلٌل ل اللهلجلمل
الاموٌة التً ٌتعرض له للعلبلنل
الللكللراي ٌ ،للحللاون ل اامللل فللً
تض فر كل الجهوا لوقف نلاٌلف
الام والام ر قبل أي اعتب ر آخلر
وأٌنم ك ن فً ربوع بلان سورٌ
الجرٌحة.
ال للعناف والاتاماٌاٌاز بساباب
الدٌن أو المذهب والقومٌة...
المجد لشهداء الحرٌة...
ٌداً بٌد من أجل السلم وحقان
الدماء...
ٖٕٔٓ. " ٕ8/0/
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انؼفٍف األخضر

فكر ثبئر  ...ردٍم أثـدي
فللً بللٌ ل ن رسللمللً للله ل نللع ل الللجللبللهللة
الاٌمقرايٌة لتحرٌر فللسليلٌلن :اللى الللعلب
الفلسيٌنً المن ضل  ،وإلى اللعوب العربلٌلة
وقوا وفص ئله السٌ سٌة وإلى قوى اللتلقلام
والاٌمقرايٌة والسالم فً الع لم  ،اللملنل ضلل
والمفكر التقامً اللعلربلً وااململً اللكلبلٌلر
العفٌف ااخضر  ،اللذي كلرس حلٌل تله ملنلذ
لب بله فلً خلاملة للعلبله وللعلوب اارض
المن ضلة من أجل حرٌتلهل وسلٌل اتلهل علللى
ارضه وثرواته وحقه فً اللعلٌلش اللكلرٌلم
والحٌ ة السلعلٌلاة  ،بلعلٌلااً علن كلل اللكل ل
االضيه ا واالستبااا  ،والتمٌٌا اللعلنلصلري
والللعللرقللً .واجللل ع ل لللم تسللوا الللعللاالللة
االجتم عٌة  ،خ ل من كلل اللكل ل اسلتلغلالل
القوي للضعٌف واالغنٌ ء للفقراء .ع لم خل ل
من الجهلل وااملٌلة واللملرض واللبليل للة ،
واالستعم ر ،واالستغالل .وفً جرٌاة السفٌر
اللبن نٌلة بلتل رٌل ٖٕٔٓ ٕ0/ٙ/كلتلب علنله
صقر ابو فخر بعنوان " العفٌف األخضار ..
موت صاخب لحٌا مفعمة باألمل " ق ئالً :
” ولا العفٌف ااخضر فً قرٌة «مكثر»
التونسٌة فً سنة ٖٗ ٔ0لع ئلة من الفالحلٌلن
الفقراء جااً .وتمكن من االلتح ا بل للملارسلة
مص ل افللةد فللقللا ك ل ن ٌللرافللا ابللن ص ل حللب
اارض التً ٌعمل به واللا إللى اللملارسلة
وٌنتظر فً الصقٌع لٌعٌا إللى اللبلٌل بلعلا
نه ٌة الاروس .وألفا علٌه ن ظلر اللملارسلة
وأاخله أحا الصفوف ،فالذا به ٌحفظ الاروس
بسرعة .لكن والا سرع ن م توفً فً سلنلة
 ،ٔ0ٗ0فؤصٌب بصامة ِّ
مروعة وبجرو لم
ٌلف منه إال بلعلا سلنلوا يلوٌلللة .وللعللله
َ
امتلك من تفصٌال يلفلوللتله اللقل سلٌلة لذ
اافع ً قوٌ ً للرفض والتلملرا وللللتلفلتلٌلش علن
لف ء من جرحه النرجسً الملإللم اللملتلجلسلا
بفقر وبوف ة والا  .وفً ٌفل علتله كل ن ٌلملٌلل
إلى جمٌع الكت ب التً تتمرا علللى اللل ئلع
والمؤلوف وتحض على اللثلورة .وثلملة اافلع
خفً ربم جعله ٌختل ر يلرٌلقله إللى اراسلة
الق نون والعمل فً المح م ة لو اللافل ع علن
المظلومٌن أمث ل ص لح اللنلجل ر اللذي حُلكلم
ب إلعاام بتهملة ملحل وللة اغلتلٌل ل بلورقلٌلبلة،
وفلل العفٌف ااخضر فً إنق ذ  .وقا ترك
ذ الح اثة جرح ً إضل فلٌل ً فلً نلفلسله اللتلً
ااااا قت مة بعا فلرض اإلقل ملة اللجلبلرٌلة
علٌه فً سنة  .ٔ0٘8لكنه تلملكلن فلً سلنلة
ٔ ٔ0ٙملن اللفلرار إللى بل رٌلس بلملسل علاة
مجموعة ثورٌة جاائرٌة .ومن ب رٌس س فلر
إلى الجلاائلر فلور اسلتلقلالللهل  ،و لنل ك بلاأ
تجربة جاٌاة مع الم ركسٌة والتسٌٌر اللذاتلً
وبن بلة وجرٌاة «الثورة والعمل» ،وال ُتلهلر
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بمل كس ته وسج الته الحل اٌلة ورااٌلكل للٌلتله،
ول ع فً تلللك اللفلتلرة علبل رة «اللثل للوث
المخٌف :ي ران وعفٌف ».أمل الليل لران
فهم الي ر وي ر والي ر بن علٌلللة .أمل
العفٌف فهو العفٌف ااخضر .والثالثة كل نلوا
أيه راً وعفٌفٌن فً مب ائهم ،للكلن الليلهل رة
والعفة ب لمعنى الاٌنً لم ٌقتربوا منهم علللى
االيالا  .فلً اللجلاائلر تلعلرف إللى خلللٌلل
الواٌر (أبً جه او فً سلنلة ٖ ،ٔ0ٙوكل ن
ٌترجم له المق ال من الصلحلف اللفلرنسلٌلة.
وفً مكتب حركة فتح التقلى ٌل سلر علرفل
فً سلنلة ٗ ،ٔ0ٙوجلملع أبل جلهل ا وتللً
غٌف را حٌن اار بيل الثورة الكوبٌة الجاائر
فً سنة ٘ .ٔ0ٙوعنام وقع انقالب بوماٌلن
على أحما بن بلة ف ّر العلفلٌلف ااخضلر إللى
ألللمل نللٌل اللللرقللٌللة .و للنل ك اكللتلللللف أ للوال
الست لٌنٌلة وجلهل ً إللى وجله .وبلعلا ملعلركلة
الكراملة فلً  ٕٔ/ٖ/ٔ0ٙ8قلرر االللتلحل ا
ب لثورة الفلسيٌنٌة ،ف تصل بؤبً جلهل ا اللذي
أرسل إلٌه بي قلة سلفلر إللى بلٌلرو  ،وملن
بٌرو إلى املا ب لسلٌل رة حلٌلث كل ن أبلو
جه ا فً انلتلظل ر  ،للٌلسل فلر بلعلا ذللك إللى
ااران .وفً ااران باأ رحلة جلاٌلاة ملع
الكف الفلسيٌنً المسلح ،وفٌه را ٌلبلتلاع
لع را مثل «كل السللليلة للللملقل وملة » و
«كل السلية للمج لس » و «ال سلليلة فلوا
سلية المق ومة ».لكن أمله خ ب تلمل مل ً ملن
المق ومة الفلسيٌنٌة بعا الخروج من علمل ن،
ولرع فً نقا فً الصح فة اللبن نٌة ،وك ن
ٌوقع أحٌ ن ً ب سم «حماان القلرمليلً ».وفلً
سلنلة ٘ ،ٔ00ملع انلاالع الللحلرب اا للللٌللة
اللبن نٌة غ ار بٌرو بلعلامل أنلجلا تلرجلملة
«البٌ ن اللٌوعً »وأق م فلً بل رٌلس حلٌلث
خضللع لللتللحللوال فللكللرٌللة احلللللقللتلله نللحللو
ّ
عليلل
اللٌبرالٌة ،إلى أن ا مه ملرض نل ار
أص بعه ومنعه من اللكلتل بلة .وافلتلرى علللٌله
رالا الغنولً حٌن اتهمه كذب ً بؤنه اللملإللف
الللحللقللٌللقللً لللكللتل ب «الللمللجللهللول فللً سللٌللرة
الرسول »الذي صار بلتلوقلٌلع مسلتلعل ر لو
«الاكتور الملقلرٌلاي ».وملنلذ سلنلة ٖٕٓٓ
والعفٌف ااخضر ٌع نً آالم الٌاٌن والعلاللة
وتفرا ااصاق ء وافتراءا ال َك َذ َبة ،إللى أن
تحرك لفت بآخر علبل رة لً« :بلٌلاي ال
بٌا عمرو » ،ف نتحر فً مناله بلبل رٌلس فلً
ٖٕٔٓ ٕ0/ٙ/بعا حٌ ة ملٌئة بل اللم اللكلثلٌلر
والفر القللٌلل وااحلالم الضل ئلعلة واآلمل ل
التً تن ثر ب ء كغب ر اليلع“.
وك ن الراحل العفٌف ااخضر قا ق ل فً
حوار مع بعض قلراء ملوقلع إٌلالف واللذي
نلر بت رٌ ٖٓ آذار ٕٗٓٓ " :فلً نلظلري
إحاى أكبر نواقا عاا كبٌر من اللملثلقلفلٌلن
فً الع لم العربً ً أنهم ال ٌقولون لق رئهلم
إال م ٌلنلتلظلر قل رئلهلم ملنلهلم .للمل ذا؟ ان
الق رئ و الرأي الع م ،و ذا ااخلٌلر ٌلملثلل
فً ال لعور اإلنس ن اابوٌن .بم أن أبلوٌلنل

ربللٌ ل ن ل ب ل لللتللؤنللٌللب
والتذنلٌلب علللى أن
نللكلللذب عللللللٌلللهللمللل
بالخف ء الحقٌقة ،ان
قول الحقٌقة البا أن
ٌللكللون مصللحللوبلل ً
بتؤنٌب أو تذنٌلب أو
ضرب  .إل  ،ف ستقر فً ال للعلورنل أن ال
نقول للق رئ أي لألبوٌن إال م ٌرٌا سلمل عله
من  .و ذا المرض مستلرى خ صة لاى ق اة
المتؤسلمٌن......نعم أغٌر أفك ري بملجلرا أن
أكتلف أن الواقع تج وا أو لم تكن متكٌلفلة
معه ،تذكر  ...كلمة م ركلس اللجلملٌلللة" كلل
لًء ٌتغٌر إال ق نون التغٌر" ،فً نظري من
ٌك بر أم م الوق ئع والواقع ال ٌمكن أن ٌلكلون
مللثللقللف ل ً حللق ل ً ،ذكللرتللنللً ب ل إلسللالمللوي الللذي
وصفنً ب اخضر وااصفر وااحمر وبلكلل
ألوان اليٌف ..ال بؤس ،فؤن ثوري ورجعلً،
متاٌن وملحا ،م اي وروحلً ،لل علر سلراً
ون ل ثللر جللهللراً ،فللؤن ل كللتلللللة مللتللفللجللرة مللن
المتن قض المتلعل ٌللة سلللملٌل ً ..أنل ثلوري
عنام ٌلتلعلللا ااملر بل للوقلوف بلحلام ضلا
حروب اللعلرب االنلتلحل رٌلة ضلا إسلرائلٌلل
وغٌر  ،و"رجلعلً" علنلامل ٌلتلعلللا ااملر
بتوقٌع السالم ،فؤن مع السالم بؤي ثلملن كل ن
ان السالم لو أثلملن ثلملن .واللملجلتلملعل
العربٌة تحت ج إلى ذا السلالم ملع إسلرائلٌلل
وإٌران ولعوب الع لم أجمع التً لن عللٌلهل
اإلر ب اإلسالموي حرب ً انتح رٌة ،لتحقلٌلا
المه م الحٌوٌة التً تير نفسه علٌلهل ملنلذ
قرون وتلخصه كلمة واحلاة لً اللتلنلملٌلة،
وأن متلاٌلن بلكلل اٌلن ٌلكلون ملالذاً روحلٌل ً
للغالبً والحاانً والملتلؤللملٌلن ،اٌلنل ً ٌلكلون
افرة اإلنس ن المكبل ب اغالل وقلب ً فً ع للم
ال قلب له وروح ً لحقبة ال رو فلٌلهل  ،فلؤنل
متاٌن بكل اٌن روحً  ..... ،وأن ملحا بكل
اٌن ٌكون اٌن اوللةٌ ،لكلون اٌلن تلعلصلب،
وبكل اٌن جه اي واستللهل اي ،وبلكلل اٌلن
ٌضيها الفرا والمرأة وغٌر المسلم بغلرائلا
الباائٌة وعقوب ته البانٌة .وأن م اي ب لملعلنلً
الفٌاٌ ئً للم اة الق ئل بؤن "الم اة ً الي قلة
التً تؤخذ للكلالً" ،وأنل روحلً بلملعلنلً أن
الرو و الي قة التً تسري فً الع لم .على
الك تب أن ٌعٌا التفكٌر فً أفك ر اون توقف
 ،أي أن ٌراجع أفك ر اائم ً لٌمتلحلنلهل علللى
ضوء حركة الواقع وأن ٌتراجع عنلهل كلللمل
اكتلف أنه لم تعا أو لم تكن أصالً ملتلكلٌلفلة
مع الواقع .إذاً ال وجوا لف را جو لري بلٌلن
المراجعة والتراجع ف لهاف و اائمل ً واحلا:
البحث عن الحقٌقة التً ً اائم ً تل رٌلخلٌلة،
أي نسبٌة .لم ذا؟ ان معرفتن ب لواقع نسلبلٌلة
وقارة عقولنل علللى اإلحل يلة بله واااوا
التلً تسلتلخلاملهل إلاراكله بلهل نسلبلٌلة لً
ااخرى ،فال ٌمكنن ااع ء املتلالك اللحلقلٌلقلة
التً ال تحول وال تاول إال إذا سلقليلنل فلً
مه وي التعصب والعٌ ذ ب هلل".
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اغتٌلل صلبل ٌلوم اللثلالثل ء وٌللن ل لللا ك ل فللة الللقللوى
ٖٔ ٖٓ/ٓ0/ٕ.القٌ اي فً حركة السللٌ ل سللٌللة والللفللع ل لللٌ ل
المجلتلملع اللاٌلملقلرايلً وحلاب االجلتللمل عللٌللة والللثللقل فللٌللة
االتح ا الاٌمقرايً عٌسى حسلو وجللمللٌللع قللوى الللثللورة
لوف
بتفجٌر سٌ رتله اللخل صلة بلعلبلوة والللمللع ل رضللة الللوقل َ
الصقة عن يلرٌلا اللتلحلكلم .إن وقللفللة ج ل اة ومسللإولللة
للذ الللجللرٌللمللة الللنللكللراء والللتللً إلاانلللة لللذا اللللعلللملللل
ٌتحمل النظ م مسإولٌتهل ااوللى اإلر بً وتعاٌا وحلاة
ً ماانة ومستهجنة ،وتعبر عن الصف ملن أجلل خلاملة
حق ٍا افٌن وقصر فً النظر .وقلا الللثللورة السللورٌللة الللتللً
أصار المجلس الوينً اللكلراي تسعى إلى إق مة اللنلظل م
بٌ ن ً بهذا الخصوا ،فلٌلمل ٌلللً الاٌمقرايً فً سورٌ .
كللم ل نللتللقللام بللؤحللر
نصه الك مل:
بٌـــان الى الرأي الســوري الللتللع ل اي إلللى أسللرة اللللهللٌللا
فلللً صلللبلللٌلللحلللة ٌـلللـلللـلللـلللوم وااخللوة فللً حللركللة الللمللجللتللمللع
ٖٖٔٓ ٖٓ/0/وفـلللً علللمللللللٌلللة اللللاٌلللملللقلللرايلللً tev-demو و
إر بٌة جبـــ نة اغتٌلـلـلـلـلل اا
متمنٌٌن لهم الصبر والســـــللوان
فً
المن ضل عٌسى حسو القٌ اي
وللفقٌا واســــع الـرحمة.
حلركلة اللملجلتلملع اللاٌلملقلرايللً
 الخاي والع ر لإلر بلٌلٌلنوعضلللو للللجلللنلللة اللللعلللالقللل
والقتلة !.
الابلوم سٌة واللخل رجلٌلة للحلاب
ع ش نض ل لعبن اللكلراياالتح ا الاٌمقرايلً (  p-y-dو مللن أجللل حللقللوقلله الللقللومللٌللة
وذلك بتفخٌ سٌ رته ململ أواى والاٌمقرايٌة .
ق مللو ٖٕٖٔٓٓ/ٓ0/
بحٌ ته .إن ذا العلملل اإلر ل بلً
المجلا الاوطاناً الاكاردي
ٌعتبر ظل لرة وسل بلقلة خليلٌلرة
على مجتمعن الذي لم ٌلؤللف أبلااً فً سورٌا.
كلللمللل لللل رك وفلللا ملللن
على مثل ذ ااعم ل اللوحللٌلة
اللتللً سللتلتللرك آثل راً وتللااعلٌل ٍ المجلللس اللويلنلً اللكلراي فلً
سلللللبللٌللة علللللى الللحللراك السلللللمللً سورٌ فلً ملراسلم اللافلن ،وتلم
الجم ٌري وعلى السللم اا لللً إلق ء الكلمة الت لٌة:
أٌه الحضور الكرٌم :
فً المنيقة .إن المجلس الوينلً
نجتمع الٌوم فً لذا اللملكل ن
الكراي فلً سلورٌل فلً اللوقل
الذي ٌاٌن فلٌله وٌسلتلنلكلر بلؤلل ِّا وفلً لذ اللللحلظل اللخليلٌللرة
للذا الللعللملللٌ ،للاعللو والللحل سللمللة مللن نضل ل لللعللبللن ل
الللعللب ل را
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اغتٍبل ادلُبضم
انكـردي

ػٍـسى دسـٕ
الللكللراي لللنللواع أحللا الللكللواار
والمنل ضلللٌلن ملن أبلنل ء للعلبلنل
الللكللراي وحللركللتلله الللويللنللٌللة
التحررٌة .اللهٌا علٌلسلى حسلو
الللعللضللو الللقللٌ ل اي فللً حللركللة
الللمللجللتللمللع الللاٌللمللقللرايللًtev-
demو و الذي اغت لته ٌلا اللغلار
وااجرام صب فجر اللٌلوم اثلر
تفخٌ سٌل رتله أمل م ملنلالله فلً
ماٌنة الق مللً .ان ذ الجرٌملة
النكراء اض فلة اللى كلونلهل ملن
أبلع أنواع (الجرٌمة السٌ سٌلةو،
فللؤنلله ل تللؤتللً بللغللرض تللؤجللٌ ل
ااوض ع المتفجرة فً اللملنل يلا
الكراٌة نتلٌلجلة اللهلجلمل اللتلً
تتعرض له لذ اللملنل يلا ملن
قبل اللملجلملوعل اللملسلللحلة –
كجبهة اللنلصلرة واوللة اللعلراا
والل م اإلسالمٌة و ذا م ٌاعون
االى اإل ل بلة بلجلمل لٌلر للعلبلنل
الللكللراي وحللركللتلله السللٌ ل سللٌللة

والمجتمعٌة بكل تلعلبلٌلراتلهل اللى
الللتللك ل تللف والللتللض ل مللن ووحللاة
الصف والتع ون ااخوي مع كلل
المكون المجتمعٌة فً منيقلتلنل
عللربللل ً وكلللرااً وكللللللاوسلللرٌللل ن
ألورٌٌن لاحر كلل اللملإاملرا
والمح وال اللهل افلة اللى نسلف
السلم اا لً واامن واالستلقلرار
لمنيقتن التً ب ت بلحلا اللملالذ
اآلمللن لللعلللللرا اآلالف .مللن
الللعللوائللل الللن ل احللة مللن الللمللان
السللورٌللة ااخللرى للربلل مللن
المو والخراب والام ر.
تللحللٌللة الللى رو اللللهللٌللا
المن ضل عٌسى حسو.
النصر لنض ل لعبن الكلراي
وس ئر القوى المن ضلة ملن أجلل
الحرٌة والاٌمقرايٌة للعوبه
ق مللو ٖٕٖٓٓٔ / 0 /
المجل الوطنً الكردي فاً
سورٌا

نمبء يٕسغ ثني اجملهسني انكردٌني يف ػفرٌٍ
زرع أجٕاء انثمخ ٔاألنفخ ثني انٕسط انكردي

عُقا ٌوم الثلالثل ء  ٔٙتلملوا
ٖٕٔٓ فً ماٌلنلة علفلرٌلن للقل ًء
موسع ً بٌن المجلسٌن ( الملجلللس
الوينً اللكلراي فلً سلورٌل و
مجلس اللعب لغربً كراست ن و
بحضور أعض ء ملنلهلمل إضل فلة
إلى وجه ء ولخصٌ مسلتلقلللة
من أيب ء وحقوقلٌلٌلن وملعلللملٌلن
ولٌو ومهتمٌن  ،كلمل حضلر
ااست ذ ملحلً اللاٌلن للٌل آللً
سلللكلللرتلللٌلللر حلللاب اللللوحـلللاة
الاٌمقرايً الكراي فلً سلورٌل
( ٌكٌتً و وااست ذ فر ا اٌرٌلك
عضو الهٌئة اللتلنلفلٌلذٌلة للحلركلة
المجتمع الاٌملقلرايلً – TEV
 DEMوالسٌا سٌب ن حملو قل ئلا

قوا حم ٌة اللعلب ، YPG
وذلك للتب حث حول ااوضل ع
الرا نة التً تم ّر به المنل يلا
الللكللراٌللة وخ ل صللة ً مللنلليللقللة
كراا ( عفرٌن و  ،ومص افة
اللللقل ء ملع اللذكللرى السلنلوٌللة
ااولى للخلروج قلوا ااملن
السوري من علفلرٌلن فلً ٔ0
تموا الم ضً .
بلاأ اللللقل ء بل للوقلوف اقلٌلقلة الكراٌة بي بعلهل اللخل ا وعلن
صم على اروا اللهااء  ،ثلم ظروف ويرٌقة إخلراج اللنلظل م
رحب السٌا عيوف عباو عضو منه  ،ملٌراً إلى أن الكرا جلاء
لجنة العالقل بلٌلن اللملجلللسلٌلن أس سً من الثورة السورٌة  ،كم
بل لللحللضللور  ،وأعلليللى الللكلللللمللة تحاث عن الحلصل ر اللملفلروض
ااولى للسٌا فر ا اٌرٌلك اللذي عللللى عللفللرٌللن ووجللوب الللعللمللل
تحاث عن الثورة فلً اللملنل يلا إلٌج ا الباائل  ،مخلتلتلمل ً كلللملتله

بضرورة السعلً للللحلفل ظ علللى
وحاة الصف الكراي .
بعا تحاث السٌلا للٌل آللً
وأكا على ضرورة الحف ظ علللى
السلم اا لللً وااخلوة اللكلراٌلة
العربٌة السٌم مع أ للً أعلااا
واارة عاة وآيمة 15 « ، ...
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نمبء يغ لبئـد لٕاد
YPG
نسُب يغ ًٍُْخ احلسة انٕادـد
ػهى يؤسسبد اجملتًغ

على خلفٌة أحااث ماٌنة ع مواا المإسفلة
 ،باعو ٍة منه اجتمع المجلس المحلً بعلفلرٌلن
– للمجلس الوينً الكراي فلً سلورٌل ملع
السٌا سٌب ن حمو الق ئا الع م للقلوا حلمل ٌلة
اللعب ٌ YPGلوم ااثلنلٌلن ٔ. ٕٖٓٔ-0-
أاار االجتم ع اللاكلتلور الصلٌلاالنلً راغلب
ح حسن عضو اام نة العل ملة للللملجلللس ،
وبعلا اللوقلوف اقلٌلقلة صلمل علللى أروا
اللهااء وكلم ٍة مقتضبة منه  ،تلحلاث السلٌلا
حمو بالسه ب  ،وأل ر فً كلللملتله وإجل بل تله
على مااخال الحضور إلى :
 سرور وارتٌ حه لمثل كذا لق ء . خص ئا المرحلة الرا نة الحسل سلة ،ااحااث المتالحقة التً تتعرض له المن يا
الكراٌة  ...،حص ر عفرٌن  ،حل للة اللتلنل فلر
السٌ سً الكراي  ،إغلالا ملعلبلر سلٌلمل للكل
 .... ،ال  ،ظهور مل كل صغٌرة وكبٌلرة ،
تبلور فً المث ل المخجل بؤحااث ع مواا ،
مرجح َ سبب تلك ااحااث إللى تلبلللور اور
الهٌئة الكراٌة العلٌ وإمك نٌة تمثٌللهل للللكلرا
بمإتملر جلنلٌلف ٕ  ،حلٌلث لنل ك أيلراف
مناعجة من ذا االسلتلحلقل ا تلعلملل للخلللا
الفتن .
َ
إن م حاث فً ع مواا و ال ٌلاال قلٌلا
التحقٌا لاٌن  ،ووجهنل اللنلقلا للبلعلضلنل فلً
 ، YPGوأمرن بلالنسلحل ب اللملسلللحلٌلن ملن
ااخل الماٌنة على الفور وضبي النفس وعام
اإلنجرار إلى راوا اافع ل الخ يئة  ،ال أحا
ٌقبل ب القتتل ل اللكلراي – اللكلراي  ،حلٌلث
المس س بلامله ملحلرم  .سلالحلنل ذو يل بلع
اف عً موجه للخ رج واجل الحم ٌة .
 بعض اايرف الكراٌلة علمللل علللىإنل ء قوى عسكرٌة فً الكوالٌس وبلالنلعلاال
 ،مع أنن يل للبلنل بلتلوحلٌلا ل  ،حلٌلث علام
التوحٌا أوصلن إلى ذ الح لة فً ع ملواا ،
نجاا الاعوة لللتلوحلٌلا ملع  ، YPGونلحلن
مستعاون لتغٌٌلر أي للًء كل ن  ،اللعلللم ،
اإلسم  ،النظ م الااخلً  .إن وجلوا أٌلة قلوة
عسكرٌة ث نلٌلة كلمل تلرٌلا بلعلض ااحلااب
ستإاي ب لتؤكٌا إلى إراقة الام ء  ،لذا ني للب
بتفعٌل اللجنة اللتلخلصلصلٌلة وتلوحلٌلا اللقلوة
العسكرٌة بمسمى واحا .
 كثرة ااحااب وخالف اافكل ر اللٌللعلى الاٌلملقلرايلٌلة واللتلعلااٌلة السلٌل سلٌلة ،
النخ ف منه  ،والكل ٌستيٌع اللتلعلبلٌلر علن

لخصٌة .
آرائه ولكن البا من غي ء سٌ سً ٌجمعن .
وك ن مااخال البعض ك لت لً :
 أتمنى ملن ملجلللس علفلرٌلن أن ٌلكلونٔ -الللملحل مللً رلللٌللا لللعللبل ن – عضللو
مللتللٌللقللظ ل ً للللللفللتللن ونللاعللو لللوحللاة الللمللوقللف
والمس عاة فً تلخلفلٌلف الضلغلوي وتسلهلٌلل الهٌئة القٌ اٌة لحاب اللوحـلاة اللاٌلملقلرايلً
الحٌ ة  ،وأحااث ع مواا التغٌر فً ملنلهلجلنل الكراي فً سورٌ  " :صحلٌلح لنل ك ملن
الاف عً والح مً للللملنل يلا اللكلراٌلة  ،وال ٌخلا الفتن وٌنفذ أجناا ومن ٌسعى لتلؤللٌلب
الرأي الع م الكراي ضا يرف سٌ سً معٌن
اخل لن فً لإون السٌ سة بٌن ااحااب .
 نجاا المص اقة عللى ملعل لاة اللللجلنلة وٌي لب القٌ م بؤعلمل ل ضلا  ، YPGو لذاالتخصصٌة العسكرٌة  ،و ً للم ُتل لفلعلل إللى أمر مرفوض من قلبلللنل  ،للكلن ٌلجلب علام
اآلن  ،ان الرإٌة مل االل غلٌلر واضلحلة التع مل براوا اافع ل مع أي موقلف  ،كلمل
لاٌه  ،ولم ٌتم تحاٌا الخليلوي اللعلرٌضلة  ،حصل فً ع مواا ٌ ،جب وضلع حل ٍا للراوا
رغم اجتم عن اكثر من مرة وفتلحلنل اللبل ب اافع ل وعام تكرار وفرض حل للة اللعلقلل
أم م اللجنة لإللراف على معسكراتن  ،للكلن والمنيا  ،ومن لنل ٌلكلملن اإلخلالا فلً
االتص ل انقيع واللجنة غٌر مفعلللة  ،حلٌلث تفعٌل الهٌئة اللكلراٌلة اللعلللٌل انلهل ملعلنلٌلة
أنه تقفل أحٌ ن ً من ولٌر وأحٌ ن ً أخرى ملن بحم ٌة المن يا الكراٌة .
قناٌل  ،وإلى اآلن القرار لٌس فً ق مللو.
ن ك من ٌسعى لتقوٌض القضٌة الكراٌلة
 لرارة القت ل فً جب ل لٌروا وحصل ر بمسع لتلفلللٌلل اتلفل قلٌلة لوللٌلر  ،للذا ملنوصار رحب
عفرٌن باأ مع مقتل ل ملل  -ملن اللجلٌلش الواجب تج وا ااخي ء برفع ٍة
ٍ
الح ّر  ، -النعرف من قلتللله ويل للبلنل ملراراً بعٌااً عن التسرع  ،رغم كثرته .
بتحقٌا لف ف حوله  ،نعتقا بوجوا جهة ث لثة
إن كرامة أي حلاب كلراي ملن كلراملة
ً المسإولة  ،والسبب اآلخر اللملعلللن ملن الهٌئة الكراٌة العلٌ  ،ومسإولٌة ضبي النفلس
الكت ئب المسلحة و موضوع ماٌنتً ( نلبلل تقع على ع تا أمث لكم من المسإولٌن .
والا راء و  ... ،لكً نمنلع االقلتلتل ل قلاّملنل
فً االقتت ل اللكلراي  -اللكلراي تلخلسلر
لع
بللعللض الللتللنل اال رغللم أنللنل ضللا تللجللوٌل قوا  YPGمصلااقلٌلتلهل  ،وأنلتلم تلحلملون
الللمللانللٌللٌللن  ،ولللم ولللن نلل رك فللً أعللمل ل المن يا الكراٌة .
نعم ن ك مإامرا علٌن  ،سلنلقلف ملعل ً
عسكرٌة له أسل س يل ئلفلً  ،ال نلذبلح وال
نجوّ ع  ،عقٌاتن ً التس مح  ...بعا تحقٌلقلنل فً وجهه  ،نؤمل منلكلم إٌلقل ف اللتلجل واا
النتص را عسكرٌة تف وضنل ملع اللكلتل ئلب وخ ً
صة تج أحلااب ملجلللسلنل  ،وإن كل ن
المسلحة وتوصلن إلى بعض االتف قل اللتلً ن ك انتق اا ومالحظل تلجل بلعلضلنل ،
ك ن ُتخترا من قبله ك لل مرّة .
للنللقللولللهل بصللراحللة ولللفل فللٌللة فللً لللقل ءاتللنل
علللى
اللواحلا
 لسن مع ٌملنلة اللحلابواجتم ع تن  ،ولٌس فلً وسل ئلل اإلعلالم أو
مإسس المجتمع  ،االعتاال والللراكلة لو نلجؤ إلى السال ".
الص لح فً إاارته التً ٌتوجب تفعٌللهل ملن
ٕ -ااسلللتللل ذ كللل ملللٌلللران – اللللحلللاب
قبل الخبراء والمختصٌن  .ونحن فلً  YPGالاٌمقرايً التقامً الكراي فً سورٌ :
على مس فة واحاة من المجللسلٌلن اللكلراٌلٌلن
" التوجا لف فٌة فلً اللعلملل  ،واتلفل قلٌلة
ونرٌا التقرب منهم .
ولٌر لٌس قٌا التنفٌذ إلى اآلن  ،نلحلن فلً
 بلؤن اعلتلقل ل نسل ء ملعلتلصلمل فلً إي ر المج مال  ،ووضعن سًء.عفرٌن  ،أقام االعتذار إلى كل نس ء عفلرٌلن
فً اجتم ع تن نقول أن مرجعٌة العلسلكلر
على يرٌقة التع مل  ،ك فة ملبلررا سلللوك ً الهٌئ السٌ سٌة  ،ولألسف  ،الٌنفذ لذا
ااس ٌش فً ذاك الحاث غٌلر ملقلبلوللة  .إن الكالم  ،واللعلسلكلر لم اللملسلٌليلرون اون
جه ا ااس ٌش ٌفتقر إللى اللخلبلرة وٌلنلقلصله مرجعٌة سٌ سٌة  ،ني لبهم بل حلتلرام اللللجل ن
العلم والمعرفة  ،وظٌفتله أ لم ملن  ، YPGالسٌ سٌة " .
ٖ -المح مً صبحً اسلكلنلار – رابليلة
فهو ٌتع مل بلكل مب لر ملع الللعلب  ،لذ
المإسلسلة تلحلتل ج إللى اللكلثلٌلر  ،والتلوجلا عللفللرٌللن للللللحللقللوقللٌللٌللن الللكللرا فللً غللربللً
احترافٌة جٌاة فً عمله  ،وااخليل ء تلكلون كراست ن 14 « ........... :
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ثــــــالؽ
عقا الهٌئة القٌ اٌة لحابنل ،
حللاب الللوحللاة الللاٌللمللقللرايللً
الكلراي فلً سلورٌل (ٌلكلٌلتلًو،
اجتم عه االعتٌ اي ٌومً ٔٔ و
ٕٔ تللمللوا ٖٕٔٓ و تللااول ل
جملة ملن اللملواضلٌلع اللملارجلة
علللللى جللاول عللمللللله ل  ،و الللتللً
تلخص بم ٌلً:
فً المجال الوطنً
توقف االجتم ع بالسه ب على
م آل الٌه ااوض ع فً سورٌ
والتً تعٌش أامة متف قمة تلاااا
سوءا و تلعلقلٌلاا ملنلذ اكلثلر ملن
ع ملٌلن نلتلٌلجلة انلتلهل ج اللنلظل م
االمنً االستباااي لخلٌل ر اللقلملع
بؤبلع وس ئل العنف و االر ل ب
بم فٌه استخاام االسلحة الثقلٌلللة
فً وجه مليل للب ملحلقلة للثلورة
لعب ابتغى الحرٌة و الكرامة و
الللمللس ل واة  ،و اجلله ل ض لللكللل
المب ارا السلمٌة الرامٌة إلٌج ا
حلل سلٌل سللً ٌلنلهللً اراقلة الللام
السللوري و ٌلللللبللً يللمللوح ل
اللعب بالنلهل ء االسلتلبلااا وبلنل ء
الاولة الاٌملقلرايلٌلة اللملنلللواة،
ممهاة اليرٌا لعسكرة الثلورة و
المجتمع و تحوٌلهل اللى صلراع
ي ئفً مم فتح المج ل لتلاخلال
اقلٌمٌة -اولٌة ،أوصل بسلورٌل
الى م ً علٌه فً ظلل تلوافلا
اولً غٌر معلللن و ملرٌلب علل
استمرار االامة السلورٌلة ،ململ
ٌستوجب وقفة مسإولة من جمٌع

الوحـــــدة YEKÎTÎ

أيللراف الللمللع ل رضللة السللورٌللة
للللللعللمللل الللج ل ا علللللى تللؤيللٌللر
وتللفللعللٌللل الللعللمللل الللملللللتللرك و
صٌ غة برن م سٌ سً تلوافلقلً
ٌلبً يموح اللعب السلوري،
و عقا اجتم عً ٌنسجم و التنلوع
القوملً و اللاٌلنلً فلً سلورٌل ،
وصوال الى علقلا ملإتلملر اوللً
ٌللنللهللً مللع ل ن ل السللورٌللٌللن و
ٌإسس لمرحلللة انلتلقل للٌلة تلملهلا
الللليلللرٌلللا أمللل م بلللنللل ء اوللللة
اٌمقرايٌة ،تعلااٌلة ال ملركلاٌلة
تحترم حقوا االنس ن و تضلملن
الحقوا القومٌة للعلبلنل اللكلراي
وفا العهوا و المواثٌا الاولٌة.
فً المجال الكردي
تللم الللتللؤكللٌللا علللللى بللذل كللل
الجهوا للللحلٌلللوللة اون تلحلوٌلل
اللملنل يلا الللكلراٌلة اللى مسللر
للعملللٌل اللعلسلكلرٌلة البلقل ء ل
مالذا آمن لكل السورٌٌلن .و فلً
لللذا الصلللاا أاان االجلللتلللمللل ع
الحص ر الج ئر من قبل كت ئب و
مج مٌع مسلحة تاعلً انلتلمل ء ل
للجٌش اللحلر للملنليلقلة علفلرٌلن
(جبل ااكلرااو ملنلذ مل ٌلقل رب
اللهرٌن و اعتبر جرٌمة بحلا
االنس نٌة و االنتم ء الوينً .كمل
أثنى االجتلمل ع علللى صلملوا و
مق ومة أ لن فً عفرٌن .و اعلى
االجتم ع ك فة القوى السٌ سٌلة و
المنظم المعنٌة للجب و ااانلة
الحص ر الظ للم و اللعلملل علللى
انه ئه.
كم تلوقلف االجلتلمل ع علللى
اقلللاام ااسللل ٌلللش وقلللوا الـ
YPGالت بعٌن للملجلللس الللعلب
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لللغلللربللً كللراسلللتلل ن بللتللل رٌللل
ٖٕٔٓ ٕ0/ٓٙ/علللللى ايللالا
الللللرصلللل ا الللللحللللً علللللللللى
المتظ رٌن اللملحلتلجلٌلن سلللملٌل
على احتج ا ثالثة ن لليلٌلن فلً
ماٌنة ع مواا ،وم نجم عنه ملن
استله ا سبعة أللخل ا وجلر
عاا آخر ،ن ٌك عن اعلتلقل ل و
احتلجل ا اللكلثلٌلر ملن اللنللليل ء
واللتللهلجللم عللللى ملكل تللب بللعللض
االحااب الكراٌة ،و كذلك علللى
م حاث قبله فً منيقة كوبل نلً
(قرٌة تل غاالو  ،و التً تلكلل
س بقة خيٌرة لم تلها اللعلالقل
الكراٌة -الكراٌة لهل ملثلٌلالً فلً
س حتن السورٌة من قبلل .انلنل و
فً الوق الذي نإكلا فلٌله علللى
أ مٌة وضرورة وحاة الصلف و
الموقف الكراٌٌن و تنفٌذ اتفل قلٌلة
ولٌر فالنن ناٌن و نستلنلكلر لذ
ااعللم ل ل الللامللوٌللة الللتللً تللهللاا
ب نقس م المجتمع الكراي و نسلف
العمل اللكلراي اللملللتلرك اللذي
نحن بؤحوج م نكون اللٌله اللٌلوم
اكثر من أي وقل مضلى .كلمل
نهٌب بؤبن ء و بن لعبن و قلوا
السٌ سٌة الى الماٌا من الحذر و
الحلٌليلة و علام االنلجلرار إللى
أتون اقتت ل أخلوي ،و صلا كلل
المح وال الرامٌة إللى اللتلاخلل
فللً اللللؤن الللكللراي لللتللحللقللٌللا
أجناا ال تخام القضٌة الكلراٌلة
و الوينٌة.
كللم ل أكللا االجللتللم ل ع علللللى
ضرورة صٌ نة المجلس الوينلً
الكراي و الذي نلعلتلبلر انلجل اا
وينلٌل كلراٌل  ،و تلفلعلٌلل كل فلة

دمهكخ يٍتبٌ يف كتبة جدٌد

صار عن اار نلر ملإسلسلة
موكرٌ نً – لوللٌلر لذا اللعل م
ٖٕٔٓ كلتل ب جلاٌللا بلعلنلوان "
تارٌخ مملكة مٌتانً الاحاوري "
للمإلف الاكلتلور أحلملا ملحلملوا
الخلٌل  ،وأفضل تعرٌف للكلتل ب
و م ج ء فً مقامة المإلف :
" يللوال خللمللسللة وعلللرٌللن

قللرن ل ً ،ك ل ن ل اامللة ال ل ُكللراٌللة إلى المص ار مع قلّته  ،وجلملعلوا
عُرضة لعملٌ تفرٌل اللذاكلرة ،الللمللعلللللوم ل مللن للن ل و للن ل ك،
للٌللاٌلللللوا ظلللللمل الللتللعللتللٌللم عللن
لقا م رس اانظمة التً احتللل
ُ
تغٌٌب توارٌل أسلالف الت رٌ الكراي ،ولٌلكلللفلوا علن
ُكراست ن
َ
ّ
ال ُكرا عن أحف ا م ،حتلى وصلل الخٌي الث بل واللملتلواصلل بلٌلن
اامر بل لل ُكلراي إللى ارجلة أنله ال ُكرا وأسالفهم ااقامٌلن ،وكل ن
ك ن ٌعرف أنه ُكراي ،فقلي انله أبللرا أولللئللك الللحللكللم ل ء اامللٌللر
َ
ش َرف خان بَدْ لاٌاساً ( ٖٗ٘ٔ –
ٌتحاّث ال ُكراٌة ،أو انله ٌلنلتلملً
إلى قبٌلة ُكراٌة ،لكن مل ملعلنلى ٗٓ ٔٙمو ،مللن مللاٌللنلة َبل ْلالللٌللس
أنلله ُكللراي؟ ومللن للم أسللالفلله ب ُكراستل ن الللمل للٌلة فلً كلتل بله
ااقامون؟ فم ك ن ٌعلم عن ذللك " َ
ش َرف نا َمه" ،والعلالملة ماحاماد
أمٌن زكً (ٓ ٔ0ٗ8 – ٔ88مو
إال القلٌل ،وأحٌ ن ً ال لًء.
وقا تنبّه بعض حكم ء الل ُكلرا  ،من ماٌنة سُلٌم نٌة بل ُكلراسلتل ن
الغٌَ رى إلى خيورة ذ الثغرة ،الجنوبٌلة ،فلً كلتل بله "خاالاصاة
فلمّروا عن سواعا م ،ورجلعلوا تارٌخ ال ُكرد و ُكردستان"8 « .

اللج ن و الهٌئ المنبثلقلة علنله،
كللذلللك ضللرورة تللفللعللٌللل الللعللمللل
الكراي الملترك بٌن المجللسلٌلن
الللكللراٌللٌللن (الللمللجلللللس الللويللنللً
الكراي و مجلس اللعب للغلرب
كراست نو و اللملتلملثلللة بل للهلٌلئلة
الكراٌة العلٌ تنفٌذا للكل فلة بلنلوا
اتللف ل قللٌللة للولللٌللر علللللى ق ل عللاة
اللراكة الحقٌقٌة خامة لمصللحلة
اللعب الكراي و قضٌته العل اللة
فللً سللورٌ ل  ،بللعللٌللاا عللن كللل
الللتللخللنللاق ل و الللمللح ل ور الللتللً
نعتبر مص ارة للقرار السٌ سً
المستقل .و بهذا الصاا تم التؤكٌا
على تيوٌر اللعلالقل ااخلوٌلة
الملللتلركلة ملع كل فلة اايلراف
الكراست نٌة على ق عاة االحتلرام
المتب ال.
أم فً المج ل اللحلابلً فلقلا
اتخذ جلملللة ملن اللقلرارا و
الللتللوصللٌلل لللتلليللوٌللر ااااء
الحابً على الصعا التنظلٌلملٌلة،
االعالمٌة و اللابلللومل سلٌلة .كلمل
أثللنللى االجللتللمل ع بللاور رفل ا و
منظم الحاب فً الخ رج.
و فً نه ٌة االجلتلمل ع أكلا
الهٌئة القٌ اٌلة علللى اللعلملل فلً
سبٌل تعلاٌلا اور اللحلاب بلٌلن
اللللجلللمللل لللٌلللر و علللللللى وجللله
الخصوا بٌن صفوف المرأة و
الجٌل الن لئ.
ٖٕٔٓ ٖٔ/0/م
الهٌئة القٌادٌة
لحزب الوحـد الادٌاماقاراطاً
الكردي فً سورٌا (ٌكٌتً)
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مملكة مٌتان فً كتاب جدٌد  ...تتمة
وم اال الثغلرة فلً ملجل ل اللتل رٌل الل ُكلراي
كبٌرة ،و ً بحل جلة مل سّلة إللى ملاٌلا ملن اللعلملل
وإخراج ت رٌ ال ُكلرا
العلمً الج ّا لتضٌٌقه وس ّا ،
ِ
من غٌ ب التعتٌم والتغٌٌب ،ووضْ عِه تلحل للملس
خروج على
قفا على الحق ئا ،وال
الحقٌقة ،من غٌر ٍ
ٍ
ف ملع اللنلاعل
التق لٌا ااك اٌمٌة ،ومن غٌر انجرا ٍ
القوموٌة اللوفٌلنلٌلة ،وال اسلتلعلال ٍء علللى الللعلوب
ااخرى ،وال سعًٍ خلف اختراع اامجل ا اللجلوفل ء.
وفً إي ر ح جة اامة ال ُكراٌة إلى معرفة تل رٌلخلهل
على حقٌقته ،وح جة اللعوب ااخلرى إللى ملعلرفلة
ت رٌ ذ اامة ،ك ن تؤلٌف ذا الكت ب.
وتؤتً أ مٌة البحث فلً اللتل رٌل اللحلوري ملن
حقٌقة أن ثالثة فلروع ملن أسلالف الل ُكلرا وضلعل
ااسس االجلتلمل علٌلة واللثلقل فلٌلة والسلٌل سلٌلة للألملة
ال ُكراٌة :أوله فر ُع ُگوتً فً أواخر االلف اللثل للث
ا.م ،وث نٌه فر ُع حُوري/مٌ ّت نً فً النصف اللثل نلً
من االف الث نً ا.م ،وث لثه فر ُع مٌاي فً أواخلر
القرن الس بع ا.م وأوائل القرن الس اس ا.م .وكلنل
قا تن ولن توارٌ فروع أسالف الل ُكلرا بلالٌلجل ا فلً
كت ب بعنوان "تارٌخ أسالف ال ُكرد" ،وأ ْتبعن بكتل ب
عنوانه "مملكة مٌدٌا" ،ووجانل ملن الضلروري أن
نستكمل سلسلة البلحلث فلً تلوارٌل أسلالف الل ُكلرا
ب لكت بة عن الت رٌ الحوري/المٌ ّت نً.
والحقٌقة أن فً الت رٌ الحوري/المٌل ّتل نلً اللذي
وصلَن فجوا كثٌرة ،وال ٌلجلا اللبل حلث بلٌلن ٌلاٌله
َ
سلسلة تنتظم فٌه ااحااث حسبم ٌلقلتلضلً اللملنلهل
الت رٌخً ،وإنم ٌجا معلومل ملتلفلرقلة ،و لً فلً
مجمله غٌر متسلسلة وال متم سكة بم فٌه اللكلفل ٌلة،
ومع أن كت ب "الحورٌون :تارٌاخاهام وحضاارتاهام"
للللللب ل حللث االللم ل نللً ِجا ْارنااوت فااٌاالااهاالاام Gernot
 Wilhelmمصار مهل ّم بللؤن اللتل رٌل اللحلوري،
لكنه لم ٌتم ّكن من س ّا تلك الفجوا  ،لٌس عجااً ملن
السٌّا الب حث ،وإنم ان المعلللومل اللتلً وصلللتله
ك ن قلٌلة ومبتورة ،ونعتقا أن البحث ااركٌولوجلً
 مستقبالً -فً مثلث الخ بور والبلٌ (مركا ململللكلةمللٌل ّتل نللًو ،وفللً الللويللن الللحللوري عل ّمللة ،سللٌللقلاّم
معلوم جاٌاة بلؤن الحورٌٌن.
إن للذا الللكللت ل ب ٌللع لرّف بللؤصللل الللحللورٌللٌللن،
وجغرافٌ انتل ر م وبااٌ تكوٌنلهلم السلٌل سلً ،ثلم
نلؤة مملكة مٌ ّت نً وااا ر ونفوذ فلً سلورٌل ،
والعالق المٌ ّت نٌة -الملصلرٌلة اللتلً كل نل علالقلة
صراع ،ثم تحوّ ل إلى عالقة تح لف ملتلملٌّلاة ،وقلا
اخل مملكة مٌ ّت نً بعائذ مرحلة االنحلاار ،نلتلٌلجلة
الصراع الااخلٌة والغاو ّ
الحثلً ،إللى أن قضل
علٌه مملكة آلور .وبعلا لذا جل ء اور اللتلعلرٌلف
ب لمجتمع اللحلوري/اللملٌل ّتل نلً ملن حلٌلث الليلبلقل
االجتم عٌة والللغلة واااب واللفلن واللملٌلثلوللوجلٌل ،
وأخٌراً قلاّملنل بلعلض اااللة علللى أن اللحلورٌلٌلن/
المٌ ّت نٌٌن م من أسالف ال ُكرا ااقامٌن.
وخت م ً ،آمل أن ٌجا الق رئ فً ذا الكت ب مل
و مفٌا بلؤن ت رٌ الحورٌٌن ع مّة ومملكة مٌ ّت نلً
خ ً
صة ،وألكر ولايّ مصيفلى وجلوان ،لِلمل بلذال
من جها فً تصوٌر الخرائي والصلور وتلنلسلٌلقلهل ،
وحبّذا أن ٌرجع الق رئ إلى تلك اللخلرائلي والصلور
ا مٌّته فً التعرٌف ب احااث. " .

ّ
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يمر نهٍٓئخ انكردٌخ انؼهٍب يف ػفرٌٍ

لها ماٌنة علفلرٌلن حلفلالً سلٌل سلٌل ً
جمل لٌلرٌل ً ٌلوم اللجلملعلة ٖٕٕٔٓٔ/0/
ب فتت مق ّر الهٌئة الكراٌة العلللٌل فلٌلهل ،
حضر ململثلللو اللملجلللسلٌلن ( اللملجلللس
الوينً اللكلراي فلً سلورٌل و ملجلللس
اللللعللب لللغللربللً كللراسللت ل ن و وبللعللض
ااحااب الوينٌلة واللكلراٌلة وجلملعلٌل
ومللإسللسلل مللانللٌللة واجللتللملل عللٌللة ،
ولخصٌ مستقلة ومهتمٌن ومثقفٌن .
باأ الحفل ب لوقوف اقٌقة صم علللى
أروا اللهااء وتقاٌم السلٌلاٌلن رضلوان
ولكري ب للغلتلٌلن اللعلربلٌلة واللكلراٌلة ،
ورحب المح مً رلٌا لعب ن ب سم الهٌئلة
الللكللراٌللة الللعلللللٌل  /عللفللرٌللن بل لللحللضللور
ولكر م  ،ثلم قل ُامل نلبلذة علن ملراحلل
تلكٌل الهٌئة الكراٌة العلٌ .
ك ن الكلمة ااوللى للأللسلتل ذ فلر ل ا
اٌرٌك ب سم حركة المجتمع اللاٌلملقلرايلً
 ، TEV – DEMر ّكللا فللٌلله ل علللللى
ضلللرورة ملللل ركلللة كللل فلللة ااحلللااب
واللفللعل لللٌل فللً لللجل ن إاارة الللمللنل يللا
الكراٌة وتعاٌا وحاة الصف الكراي .
أم الكلمة الث نٌة فؤلق ااست ذ ملحلً
الاٌن لٌ آلً – سكرتٌر حاب اللوحـلاة
الاٌمقرايً الكراي فً سورٌ ( ٌكٌتً و
 ،أل ر فٌه إلى السٌ سة اللوفٌلنلٌلة اللتلً
مورس بحا الكرا فً سورٌل والاالل
بؤوجه أخرى  ،حٌث ن ك مس عً لخلللا
باٌل اٌل للهٌئة الكراٌة العلٌ بملفل علٌلل
الم ل السٌ سً  ،وق ل  :االقتت ل اللكلراي

 الكراي جرٌمة ت رٌخٌة وال بلاٌلل علنالحوار .
الكلمة الث لثة ألق اللٌ أبو إبرا لٌلم
عن المكون العربً فً منيقة عفرٌن .
الكلمة الرابعة ألقل ل ااسلتل ذ راغلب
ح ل حسللن ب ل سللم الللمللجلللللس الللويللنللً
الكراي  /عفرٌن
الكلمة الخ مسة ألق ااست ذ عيلوف
عللبللاو ب ل سللم مللجلللللس اللللعللب لللغللربللً
كراست ن  /عفرٌن
الكلمة الس اسة أللقلتلهل اآلنسلة اللو
جمو ب للغة العربٌة ب سم الهلٌلئلة اللكلراٌلة
العلٌ  /عفرٌن
الكلمة ااخٌرة ألقته السلٌلاة كلللً أم
جمٌل ب للغة الكراٌة ب سم الهٌئة اللكلراٌلة
العلٌ  /عفرٌن
حللٌللث ر ّكللا تلللللك الللكلللللمل علللللى
ضلرورا الللتلعل ون وااللفلة بلٌلن أبلنل ء
الكرا وقلوا ل اللملخلتلللفلة وكلذللك أاانل
الللحللص ل ر الللمللفللروض علللللى الللمللن ل يللا
الكراٌة .
وتخللل اللحلفلل إللقل ء بلعلض قصل ئلا
اللعر من ج ر وأفٌناار  ،وك ن لنل ك
برقٌ تهلنلئلة ملن فلعل للٌل ملجلتلملعلٌلة
عاٌاة .
وفللً الللخللتل م لل ّكللرا مللقللام ل الللحللفللل
الحضور ،وتقلاّمل ااسلتل ذٌلن للٌل آللً
واٌرٌك لقا لرٌي الحرٌر إٌذانل ً بلفلتلح
المق ّر اللذي تلوافلا إللٌله اللملئل للتلقلاٌلم
الته نً والتبرٌك .

َــدٔح سٍبسٍخ يف لرٌخ أدرص

أق م منظمة حاب الوحـاة فً قرٌة أحرا – رٌف حلب نـاوة جم ٌرٌة
سٌ سٌة حضر لفٌف من المهتمٌن واا لً تج وا الم ئة لخا ٌ ،وم ااثنٌن
ّٖٕٔٓ ، ٔ٘/0/قام فٌه الرفٌا ق اقلً محما لمحة ت رٌخٌة عن نلوء أول حاب
سٌ سً كراي  ،وتحاث عن ااامة السورٌة والوضع الكراي بلكل خ ا
وضرورا وحاة المع رضة وتفعٌل الهٌئة الكراٌة العلٌ  ،حٌث ك ن لمااخال
وأسئلة الحضور أ مٌته .
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أَشطخ ثمبفٍخ يف يٍداَكً

استمر مركا مٌاانكً – عفرٌن لحاب الوحـاة فلً
تنلظلٌلم أنلليلة ثلقل فلٌلة ل ملة  ،تلجللل بلملحل ضلرا
عن وٌنه :
 " ثور المعلوماتٌة " – ٖٕٔٓ ، ٕ8/ٙ/تيرقفٌه اآلنسة رون ً عبا الرحمن إلى الربي بٌن مراحل
وتيور البلرٌة والمعلوم تٌة.
 " التفاؤل وطرٌقك نحو النجاح " – ٖٕٔٓ٘/0/ ،ألقته اآلنسة اواان ااووا بؤسلوب ممٌلا  ،تليلرقل
فٌه إلى التف إل وكٌفٌة تؤثٌر على الفرا ووصولله إللى
النج .
 " ال تتحرك فأنت ماكاشاوف (لالاة الاجاساد) " –ٖٕٔٓ ، ٕٔ/0/ألق ااست ذ رواي لٌخو تيرا فٌلهل
إلى الحرك الجساٌة وكٌفٌة تلؤقلللملهل ملع اللملخل يلبلة
وم ذا تعنً كل حركة .
 " األدٌان والمذاهب " – ٖٕٔٓ ، ٔ0/0/أللقلتلهلاآلنسة نٌرفٌن وأعي فٌه لمحة عن الاٌ نة الهناوسلٌلة
وتحاث عن الاٌ نة االٌاٌاٌة.
 " دور األكااراد فااً الاامااذاباا" األرماانااٌااة " –ٖٕٔٓ ، ٕٙ/0/ألق ااست ذ لٌرااا اٌلبلو بلٌّلن فلٌلهل
مع ن ة اللعبٌن الكلراي واارملنلً فلً ظلل اللحلكلوملة
العثم نٌة االستباااٌة وكلٌلفلٌلة افلع بلعلض ااكلراا إللى
المل ركلة فلً ارتلكل ب اللملذابلح وملاى تلؤثلٌلر علللى
العالق الكراٌة واارمنٌة  ،كم وبٌّلن ملواقلف اللاول
االوربٌة حٌنه .
ً
وك ن الحضور اللب بً ممٌاا فلٌلهل وللهلم آرائلهلم
وتعلٌق تهم وأسئلتهم المفٌاة .
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يركس أدٌت إثراٍْى نهغخ انكردٌخ يف يبراتٍّ

فً حفل جم ٌري ٌوم الجمعة
ٖٕٔٓ ، ٕٔ/0/تم افتت مقرّ لتعلٌم اللغة
الكراٌة فً قرٌة م راتٌه – عفرٌن ب سم "
مركا أاٌب إبرا ٌم "  ،من قبل مإسسة تعلٌم
وحم ٌة اللغة الكراٌة فً سورٌ  ،وذلك
تقاٌراً لاور ومك نة الراحل ااست ذ أاٌب
إبرا ٌم من أبن ء القرٌة  ،وتم فٌه تواٌع ٖ0 /
 /له اة على يالب ن جحٌن فً اورة لغة -
المستوى ااول  ،وألقى ااست ذ ق اقلً محما
كلمة ب سم المإسسة  ،تحاث فٌه عن من قب
الفقٌا الراحل واور فً حم ٌة وتعلٌم اللغة
الكراٌة  ،وقاّم اللكر لمعلمً اللغة والته نً
لليالب  ،كم ألقى ااست ذ مصيفى حن ن
ً
ل
وحث اا لً على
كلمة لكر فٌه الحضور
توجٌه أبن ئهم إلى تعلم لغتهم اام.

َــدٔح سٍبسٍخ يف دـج خهٍم

بمب ارة وجهوا لخصٌ مستقلة فً قرٌة ح خلٌل الت بعة لن حٌة راجو
والمعروفة فً منيقة عفرٌن بمستوا االجتم عً والثق فً والسٌ سً المتقام
 ،تم عقا نـاوة سٌ سٌة بت رٌ ٖٕٔٓ ، ٔ8/0/بحضور مهتمٌن ومثقفٌن
وسٌ سٌٌن وأعض ء فً حابً الب رتً و  ، PYDوتحاث فٌه أعض ء من
قٌ اة منظمة چـٌ لحاب الوحـاة عن مجمل ااوض ع السٌ سٌة والوضع
الكراي فً سورٌ بلكل خ ا بالسه ب وقاّموا إٌض ح عاٌاة  ،كم ك ن
لمااخال وآراء وأسئلة الحضور الج نب اله م والمفٌا فً إنج الحوار
والنق ش وتعاٌا أجواء الثقة وثق فة قبول اآلخر .

خترٌج اندٔرح األٔىل يٍ طالة انهغخ
انكردٌخ يف ثؼدٌُب

بعا انته ء أول اورة تعلٌم للغلة اللكلراٌلة
– المستوى ااول فً مركا بعاٌلنل للللثلقل فلة
واللب ب – منيقة عفلرٌلن ّ ،
نلظلم اللملركلا
حفالً لتواٌع الله اا عصر ٌلوم اللخلملٌلس
ٖٕٔٓ ٕ٘/0/بحضور يلبة نل جلحلٌلن وملن
أ لً البلاة ومملثلللٌلن علن ملإسلسلة تلعلللٌلم
وحم ٌة اللغة الكراٌة فلً سلورٌل وململثلللٌلن
عن حاب الوحـاة الاٌمقرايً اللكلراي فلً
سورٌ ( ٌكٌتً و .
ك ن الحفل بتقاٌم الي لبتٌن الٌف ن وخ للاة
 ،حٌث بعا الترحٌب ب لحلضلور بل سلم إاارة
المركا  ،تلم اللوقلوف اقلٌلقلة صلمل ٍ علللى
أروا اللهااء وتراٌا نلٌا أي رقلٌلب  ،ثلم
ً
كلللملة بل سلم
أللقلى ااسلتل ذ ملروان بلركل
مإسسة اللغة  ،وألق الملعلللملة روال حلٌلار
ً
كلمة بل سلم أسل تلذة اللاورة  ،ركلا علللى
أ مٌة اللغة اام وقام الته نً لليالب  ،ثلم
ً
كلمة ب سم
ألق الي لبة ااكبر سن ً أمل حبش
ً
مقامة اللكر لللملعلللملٌلن
اليالب الن جحٌن ،

وإاارة
الللللمللللركللللا
ومللإسللسللة
اللللللللللللللغللللللة
وعللللبللللر
عللللللللللللللللللن
سلللرور لللم
بهذ المن سبة ونٌلهم لله اا اللغة .
وقاّم مجموعة أيف ل مسرحٌة قصٌلرة
بعنوان " لمس اامل " تعبلر علن لواجلس
ومل عر اليفل المه جر من موينله وأملللهلم
فً السلم والحرٌة  ،حلٌلث أللهلبل ملل علر
وحم س الجمهور .
ثم ألقى الل ب إبرا ٌم للعلبل ن – عضلو
ً
كلمة  ،استعرض فٌلهل ملجلملل
إاارة المركا
نل ي اللملركلا خلالل ثلالثلة أللهلر ملنلذ
تؤسٌسه  ،من اورا للغلة كلراٌلة وتلركلٌلة
وإنكلٌاٌة ومحل ضلرا ثلقل فلٌلة وغلٌلر ل ،
مهنئ ً اليالب بنج حهم ومقام ً اللكر لمعلمً

الاورا ولمإسسة الللغلة وللملنلظلملة حلاب
الوحـاة فً بعاٌن التً وقف كجناي مجهول
إلى ج نب المركا.
وتلم تلواٌللع اللللهل اا – علاا - /ٕ٘/
عللى الليلالب  ،وأٌضل ً تلم تلكلرٌلم اللل ب
لٌرف ن ا او لنٌله بيولة اوري اللليلرنل
الذي نظمه المركا .
تخلل الحفل أٌض ً إلق ء قص ئا لعرٌة
ب لكراٌة والعربٌة من مقامت الحفل ومن
حسٌن حن ن ونسرٌن وسٌفٌن  ،وفً الخت م
غن يفلة مقيوعة غن ئٌة جمٌلة عن اللغة
الكراٌة .
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ػجثٍخ احلت
جٌه

كفى مك برة
ٌ عاٌاتً  ،فنحن
فً امن الال و ،
تلللنلللحلللً جللل نلللبللل علللن
حقٌقتك  ،تلنلحلً علن صلمل
لغلتلك  ،سلتلعلثلرٌلن ٌلومل علللى
الح فلة المن سبة  ،لن تيرقً الب ب
ولن تنحنً أمل مله  ،سلتلافلعلٌلنله جل نلبل
وتتس ءلٌن  ،أك ن جلاٌلراً كلل لذا االنلتلظل ر ،
ولكن لم ٌكن للنام مك ن فلً قلللبلً وذاكلرتلً .
سؤحتفً ب لا لة  ،سؤكتفً بمتعة الجلوس للق ئً
غرورك  ،وسؤواع الضجر .ف لٌوم للٌلس لنل ك
ل غر فً ذاكلرتلً سلٌلملللئله اللملغل اللة بسلحلر
اللهللاٌلمللة أمل م ارتلجل التلك االصللعلب فلً حللل
لفرته  .انل اللٌلوم للغلا  ،علبلقلرٌلة ،يلراا
مخملً  ،عنفوان  ،سنفونٌة  ،ا لة  ،بليل قل
أعٌ ا  ،أسيورة  ،تؤلٌرة اخول الى ع لم تعللو
اللهوة الى اكتل فك.
كل ٌوم أنح ا الٌك أكثر  ،كل ٌلوم تلقلبلعلنلً
م السيوة علٌك وكؤنك بنك أو قيعة ارض أو
ربم وين بال رب ن  .كلل ٌلوم أكلتلفلً بلاخل ن
سٌج رتً وفنج ن قهوة أم م للرفلتلً وٌلخلذللنلً
مللرة أخللرى ضللعللفللً الللرجللولللً أم ل م لللبللهللة
االستسالم فؤوضب حقٌلبلتلً وأغل ار اللملكل ن ،
اتركه لو لة واقلب الصفحة البٌض ء ذ اللملرة
ككل المرا بال حبر اارا  ،بال ملالحلظل ،
اتركه لف جعتً الق امة أم م لعنتك المب حة .الملللم
نفسً من ول الصراع فؤغلا ب ب اللرفة لعلك
لن تاخلٌهل خلللوة علنلً فلتلنلكلللف مسلتلجلاا
الجرٌمة.
لعلك تتهٌن عن يٌف الو م ولن تيلبً حلا
اللجوء  ،فؤن ملتلهلم بلخلذالنلك  ،ملتلهلم جلرا
حقوقه  ،سلب منه حا الحٌ ة  ،فؤن مفلس حلتلى
من االعذار  ،وأن ب ئعة وعوا بلملسل ملحلتلً ،
فلم حتى اآلن أخلى من يرٌا نه ٌته توصلنلً
الى ظلك  ،كم أتمنى أن أغت ل ااالة برصل صلة
ي ئلة فتنتهً مسؤلة الثؤر بٌنن وٌنتهلً حلاااي.
أتح ٌل على ذاكرتً  ،أتح ٌل على قلاري اللذي
وضعك فً يرٌقً  ،ثم آخذك عنا آخلر ملفلرا
ككل االٌ ء الجمٌلة اللتلى سلرعل ن مل نلفلقلا ل
ولكنن نبقى أوفٌ ء على ذكرا .
فقاانً لك ً أكلبلر لاائلملً  ،لً أكلبلر
ف جع تً  ،ولكنك الوجع الجمٌل الذي أتب به ،
الوجع الح ئر بٌن أضلعً.
أن الحب العبثً الذي ال ٌلبل للً بلٌلتلملً ،
فتركتً افء المك ن  ،لوعة االللتلٌل ا  ،بلقل ٌل
مس حٌا التجمٌل  ،وسيور ف رغة من االمل .
تركتنً ككل ذ االللٌل ء  ،للكلنلك تلركلتلً
فٌنً صم اللغة  ،مستواع الحان  ،و م لق ئنل
المرتقب.
تركتً فٌنً ظل رجل ٌبحر فً أام نه علٌك
 ،تركتً بق ٌ رجل ال ٌرا ن إال علللى خسل رتله
ام م لعنة حبك.
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إػبدح تأسٍس يُظًخ ادلرأح يف چُچهٍب ٔكٍال

طفى
مص
ان

تنفٌذاً لقرارا المإتمر الس بع لحاب الوحـاة وتوجه اللعلملل وفلً إيل ر تلعلاٌلا
التواصل مع ااصاق ء والمإاارٌن  ،وخالل اللهرٌن الف ئتٌن تم إع اة تؤسلٌلس ملنلظلملة
المرأة فً قرٌتً چنچلٌ وكٌال – عفرٌن وم حولهم  ،برو نض لٌة جلاٌلاة  ،وللعلور
ب لمسإولٌة ومفعم ب لحٌوٌة لإلنخراي فً النض ل اجل الاف ع عن لعبنل اللكلراي ونلٌلل
حقوقه القومٌة الاٌمقرايٌة الملروعة ورفع الغبن الالحا به منذ أم ٍا بعٌا .

ٔفد يٍ دسة انٕدـدح حيضر افتتبح يكتت نـ  PYDيف يٕ ثب تب

ٌوم الجمعة  ٔ0تموا ٖٕٔٓ وفً حفل جم ٌري خي بً تلم افلتلتل ملكلتلب حلاب
ً
وتلبٌة للاعلوة
االتح ا الاٌمقرايً  PYDفً مركا ن حٌة موب ت ( معبيلً و – عفرٌن ،
رسمٌة حضر وفا من منظمة حاب الوحــاة  ،مقام ً الته نً والتبرٌك  ،وألقلى كلللملةً
ب سم الحاب  ،ج ء فٌه :
" إن اللعب السوري ٌم ّر بؤحااث ومآسً إنس نٌة ومع لٌه صعبة  ...نلهلٌلب بلكل فلة
القوى السٌ سٌة الكراٌة ب لعمل الملترك تح راٌة الهٌئة الكراٌة العلٌل واللحلفل ظ علللى
السلم اا لً وعام اإلنجرار إلى االقتت ل الكراي – الكراي أو الكراي – العربً حف ظ ً
على سالمة وأمن منيقتن الغ لٌة عفرٌن  ،كم ناعو أيراف الحركة الكراٌة إلى التع ون
والتل ور والحوار ونبذ لغة العااء االعالمً والتخناق وراء أفا حابٌة ضٌقة .
نتمنى أن ٌكون جمعن ذا ً
لبنة أس سٌة فً يرٌا العملل اللملللتلرك للتلحلقلٌلا أمل نلً
وآم ل لعبن الكراي " ...

خترٌج دفؼخ يٍ طالة انتًرٌض يف سري كبٍَّ

ق م منظمة سري ك نٌه لحاب الوحــاة وباللراف عاا من اايب ء والكواار اليبٌلة
بتخرٌ ٖٗ ي لب و ي لبة من اورة تارٌب صحٌلة  ،تضلملنل ( علالمل حلٌلوٌلة –
ضغي  ،تنفس  -..كٌفٌة تابٌر جر أو ناف و حروا ومع لجته – االختالج – حلقلن
– تعلٌا ورٌا – اختب ر تحسس  .........و  ،حٌث استمر ذ الاورة للملاة أكلثلر ملن
لهر وبلكل ٌومً ث بر فٌه اليالب على الاوام واكتس ب الخبرا ملن اللكل ار الليلبلً
المتمٌا فً الماٌنة  ،لٌقوموا باور م اإلنس نً فً ظل الظروف العصٌبة اللتلً تلعلٌلللهل
سري ك نٌه  ،وذلك فً حفل رسمً ٌوم ٖٕٔٓ ، ٕٗ/ٙ/حضلر ململثلللون علن اللهلالل
ااحمر الكراي  ،و نؤ فٌه المنظمة المتخلرجلٌلن وللكلر اللكل ار اللتلارٌلبلً  ،وقل م
مسإول المنظمة ااست ذ لقم ن أٌ نة بتسلٌم الله اا فً جو مفعم بل للحلٌلوٌلة واإلحسل س
ب لمسإولٌة .

إػالٌ ػٍ افتتبح دٔراد خمتهفخ يف يكتت دسة انٕددح يف ػبيٕدا
اورا

تلعلللٌلملٌلة (فلً قل علة

ٌعلن فرع اليلبة لحاب الوحاة فً ع مواا عن افتت
اسم عٌل عمرو فً المج ال الت لٌة:
اللغة الكراٌة-اللغة االنكلٌاٌة -اللغة الفرنسٌة-اللغة اللتلركلٌلة .واورا للللملرحلللتلٌلن
اإلعاااٌة والث نوٌة فً :الرٌ ضٌ -الفٌاٌ ء-الكٌمٌ ء -اللغة العربٌة بل إلضل فلة إللى اورة
إسع ف أولٌة فً التمرٌض.
ٌباأ التسجٌل فً مكتب حاب الوحاة بع مواا اعتب راً من ت رٌ ٖٕٔٓ ٔ/ٓ8/ولغ ٌلة
ٖٕٔٓ ٔ٘/ٓ8/مالحظة :ك فة الاورا مج نٌة.
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صطفى

تحاث الكلثلٌلرون علن اللاٌلملقلرايلٌلة و
تع رٌفه المختلفلة واللملتلعلااة  ،ملثلل حلكلم
اللعب نفسه بنفسه أو اٌمقرايٌة االنتخ بل
وفا صن اٌا االقتراع .....ال .
بللعللا انللتللهل ء الللحللرب الللبل راة وإٌضل
مللفللهللوم ومللآال كللال الللقلليللبللٌللن حللول
الاٌمقرايٌة  ،باأ لعوب عاٌاة تبحث عن
اٌمقرايٌة تن سبه و ُتالئم مجتمع ته  ،ومنهل
لعوب اللرا ااوسي  ،حٌث باأن نلها مل
ٌسمى اٌمقرايٌة ( الشرق أوسطٌة و  ،لذا
المصيلح الجاٌا البراا بعٌا كل البلعلا علن
جللو للر الللاٌللمللقللرايللٌللة ومللفل للٌللمللهل  ،ان
ً
حقٌقة م لً إال
اٌمقرايٌة اللرا أوسيٌة
إنت ٌج لاكلتل تلورٌلة جلاٌلاة بلوجله أو غليل ء
لرعً  ،بمعنى أن الاٌمقرايٌة فلً الللرا
ااوسي ً اٌمقرايٌة رماٌة ( رما للقل ئلا
أو لفئة معٌنة  ،أي رما للون واحاو أو رما
حابوي أو جم عة م  ،حلٌلث ٌلتلحلول فلٌله
اللخا الق ئا أو الجم عة كله أو فئة ملنلهل
إلى رما ٌحظى بؤغلبٌة جم ٌرٌة لعبوٌة ،
ٌؤتً إلى الحكم علبلر للرعلٌلة االنلتلخل بل
وصللنلل اٌللا االقللتللراع  ،للذ الللرمللاٌللة
( المنتخبة أكثرٌ ً و تتحلول إللى اكلتل تلورٌلة
على الللعلب علبلر فلرض للون واحلا ملن
الفلسفة والثق فة والرإٌلة السلٌل سلٌلة...الل ،
بتع بٌر ولع را براقة عصرٌة ( ملالئلملة

ولٌد م

شؼٕة انشرق األٔسط ٔ اندديمراطٍخ انريسٌخ!..؟

ً
متسلحة بلرعٌة االنتخ بل
للعصر الح لًو
ذا ااغلللبلٌلة واللللون اللواحلا  ،و لذا مل
حصل فً كل ملن اللعلراا و مصلر علللى
الاٌمقرايٌة الحقٌقة ومف ٌمه  ،بلملعلنلى أن
سبٌل الذكر ال الحصر.
س بق ً ك ن الحك م فً المجتمع الللرا الح مل اللجلمل لٌلري واالجلتلمل علً للثلقل فلة
أوسليلٌللة ٌسللتلوللون عللللى السلللليل علبللر ووعً وم ٌة الاٌمقرايلٌلة مل اال غل ئلبل
ً
نتٌجة للحقبة السل بلقلة
وبعٌااً عنه (و ذا و
انقالب عسلكلرٌلة سلملٌل بلاٌلكلتل تلورٌل
عسكرٌة حكم للعلوب اوللهل للعلقلوا ملن من الاٌكت تورٌ العسكرٌة اللتلً للم تلبلنلً
الامن وحلوّ لل أويل نلهل إللى ملاارع للهل أوي ن ً ولم تحترم لعوبه وللم تلعلملل علللى
وجموع المواينٌن إلى أتبل ع ورعل ٌل علبلر نلر ثق فة حقوا اإلنس ن واللعوب و.
إذا كن نرٌا أن نبنً اٌمقرايلٌلة سلللٌلملة
فرض لون واحا من الثق فة والسٌ سة وكٌفٌة
العٌش والحٌ ة ومم رسة أفظع أس لٌب القملع وحقٌقٌة للعوبن فً اللرا ااوسي الملكلون
من أاٌ ن وأعراا ومذا ب وقومٌ مختلفة
والقهلر .أمل اآلن ٌلبلاو أن اللاكلتل تلورٌل
أصللبللح ل تللؤتللً إلللى الللحللكللم عللن يللرٌللا  ،علللللٌللنل ( أفللراااً – أحللاابل ً – فللع ل لللٌ ل
( اللرعٌة االنتخل بلٌلة وصلنل اٌلا االقلتلراع مجتمعٌة ومانٌة ...ال و أن نعملل ملعل ً ملن
ومفهوم ااكثرٌة و لتفرض أجنااته و ُتفضلل اآلن أوالً على ترسٌ مب ائ حقوا اإلنسل ن
مص لحه على مصل للح وإرااة الللعلوب  ،والتً ٌُحترم فلٌلهل حلا اللفلرا فلً اللعلٌلش
ولتلبلاأ الللعلوب ملرل ة أخلرى للللبلحلث علن والحٌ ة والرأي وعن الكٌفٌة التً ٌرٌا فلٌلهل
اٌمقرايٌة حقٌقٌة له وتنبذ تلك الاٌمقرايلٌلة التعبٌر عن ذاته  ،ثانٌا ً إلغ ء ثق فة اللتلخلوٌلن
الرماٌة الماٌفة  ،ذا البحث ٌتو ُ فً العاٌا والعم لة وإلغ ء اآلخلر  ،ثاالاثاا ً نللر ثلقل فلة
مللن الللحل ال إلللى صللراعل مللذ للبللٌللة أو السلم اا لً التً لي لم تحاثن عنه كلثلٌلراً
ي ئفٌة أو حلابلٌلة ...الل  ،وربلمل تلحلصلل فً ذ المرحللة انلهل اللرافلعلة اللحلقلٌلقلٌلة
والمثلى لللعوب ك فة و ً الضم نة ااكٌلاة
صراع اموٌة فً بعض منه .
كل ذا ٌوحً لن أنّ اللعوب فً اللرا لبن ء وين حر ُتص ن فٌه حقوا الجمٌع .
ااوسي الاال تبحث عن اٌمقرايٌل ٍة و لً
Walidmostafa1973@gmail.com
مل االل بلعللٌلاة أو غل ئللبلة حللتلى اآلن عللن

هٌم
ن إبرأ
هوزأ

اخلطبة انٕطًُ ٔ انرد ثبجلٍُٕسبٌد انؼرلً

على أمن و سالمة ب قً المكون فً من يا
سٌيرتهم ومع ملتهم ب لمثل وأحٌ ن ً بل افضلل
أٌض ً  ،و ذلك حتى مع عرب الغلملر اللذٌلن
استوينوا فً أراضً الكرا نتلٌلجلة مللروع
مللنللذ بللاء الللثللورة الحاام العربً العنصري الذي فرضه النظ م
السورٌة اعتبر اللكلرا لتغٌٌر اٌمغرافٌة المن يا الكراٌة.
أنفسهم جاءاً منه و كتلة أس ً
ث علاٌلاة ملن
ااااا اللق ا نتلٌلجلة أحلاا ٍ
سٌة من الحراك
المع رض للنظ م  ،و ك نوا اللفلصلٌلل ااكلثلر سرى ك نٌٌه الع م الم ضً ملروراً بلحلصل ر
ً
مواءمة ا لااف اللثلورة السلللملٌلة فلً بلنل ء عفرٌن وأخٌراً تلل أبلٌلض اللتلً بلاأ فلٌلهل
سورٌ مانٌة اٌمقرايٌة تعااٌة لكل أبن ئهل  ،التكفٌرٌون ( جبهة النصرة و اوللة اللل م و
إال أن االنحراف التً باأ تظهر فً مس ر العراا اإلسالمٌة و بجٌنلوسل ٌل ٍا علرقلً ضلا
الثورة نتٌجة التسلّح ألق بظلالللهل وامل ر ل الكرا وإصاار الفت وى بل سلتلبل حلة بلٌلوتلهلم
على معظم أرج ء البالا  ،و قا نلجلح اللكلرا وأعراضهم  ،وفً س بقلة خليلٌلرة سل رعل
فً تجنٌب من يقهم الام ر مع االستمرار فلً الكثٌر من الفص ئل االنضم م له ملن أحلرار
مع رضة النظ م  ،مم باأ فلً إثل رة الللقل ا الل م وكت ئب الف روا ولواء اللتلوحلٌلا  ،فلً
توايإ خفً ملن
اال على
تارٌجٌ ً بٌنهم وبٌن ب قً القوى المعل رضلة  ،ظل صم ر ٌب ٍ
ٍ
و بؤلك ٍل متعااة من اته م ب للتلنلسلٌلا ملع أير المع رضة الملتلملثلللة فلً قلٌل اة أركل ن
النظ م و تنفٌذ أجناا انفص لٌة والكثلٌلر ملن الجٌش الحر واالئتالف  ، ....إال ملن بلعلض
االصوا المتفرقة اللملنلااة بلهلذ اللجلرٌلملة
التهم ااخرى .
لن الللكللرا عللن الللمللضللً النكراء .
ل
لث
ل
ٌ
لم
كللل للذا لل
ِ
وبتحلٌل مبلسلي للهلذ ااحلااث نلجلا أن
بحراكهلم اللثلوري وخليل بلهلم اللويلنلً ملع
ٍ
المح فظة على أمن من يقهم  ،والحف ظ أٌضل ً المستفٌا ااكبر من ذ الجرٌمة و النظ م ،

وذلك فً ضرب مكلونل الللعلب السلوري
ببعضهم اللبلعلض للارع الللقل ا بلٌلنلهلم ،
وتصوٌر الثورة على أنه تحول لحل للة ملن
الهمجٌة السلفٌة و القومجٌلة  ،للعلال اللكلرا
تم م ً عن الحراك المع رض له و خلا حل للة
عااء قومً بٌن الكرا و العرب بعا أن نلجلح
فً خلا العااء الاٌنً و الي ئفً  ،لٌلحل صلر
الكرا فً مانهم بٌن سناان العااء القومً مع
العرب و ميرقة الف لٌة التركٌة .
أفضل م ٌمكن أن ٌلقلوم بله اللكلرا رااً
على ذ اإلب اة الممنهجة و العلملل اللجلاي
لتوحٌا الصف الكراي واالستعالء على ك فلة
المص لح اللحلابلٌلة الضلٌلقلة وتلجل وا كل فلة
ااجناا الخ رجٌة  ،العمل سوٌ ً تح قلٌل اة
عسكرٌة موحاة للحلمل ٌلة اللملان و اللقلرى
الكراٌة من جم التكفٌرٌن  ،التؤكٌا علللى
الخي ب الوينً ارءاً لهذ الفتنة المفتعللة إذ
أن ح لة العااء مع أي مكون سوري ال تخلام
قضٌتن بؤي لكل ملن االلكل ل  ،و اللعلملل
وفللا الللرإى الللتللً يللرحللتللهل كل فللة الللقللوى
العسكرٌة والسٌ سٌة الكلراٌلة حلول حلقلوقلنل
ضمن سورٌ اٌمقرايٌة تعااٌة ال مركاٌة .
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ـ إن كلمة الاٌمقرايٌة ٌلونل نلٌلة ااصلل،
وتعنً حكم اللعب " نفسله بلنلفلسله " و لً
لكل من ألك ل الحكم السٌ سً القل ئل ٌم عللَلى
اللتلااول السللللملً للللسلللليلة وتللغلللٌللب حلكللم
ااكثرٌّة مع مراع ة احتلرام حلقلوا ااقلللٌلة
الق ئمة على المواينة والمس واة بلٌلن جلملٌلع
أفراا اللعب فً الحقوا والواجب .
كسلٌل سللً ألللمل نللً مللنللحللار مللن أصللول
سورٌة أحبب أن أتيرا إلى اللنلقل ش اللذي
ٌاور حول اللاٌلملقلرايلٌلة فلً ظلل اللربلٌلع
العربً الذي ٌنتلر فلً اللملنليلقلة اللعلربلٌلة
ق صاا من وراء ذلك توضٌح بعض جلوانلب
النظ م اللاٌلملقلرايلً ،وخل صلة اللتليلبلٌلقلٌلة
والعملٌة وتلبلٌل ن بلعلض ملخل يلر ومسل وئ
تيبٌا النظ م الاٌمقرايً بلكل خ يئ.
فً كثٌر من ااحٌل ن ٌلنلتل بلنلً الللعلور
ب لخٌبة من بعض المفكرٌن والمثقفٌن وحلتلى
السٌ سٌٌن عنام أسلملع بلعلض اللملنل قلل
واللللحلللوارا حلللول اللللنلللظللل م السلللٌللل سلللً
الاٌمقرايً وماى وجاوى تيبٌقه فً الع للم
الللعللربللً حللٌللث ٌللتللصللور الللكللثللٌللرون بللؤن
الاٌمقرايٌة " ك لعص " السحرٌة التً ٌمكن
بواسيته اللتلغلللب علللى جلملٌلع اللمللل كلل
والرواسب الع لقة فً المجتمع وإمك نٌة نلقلل
ذ المجتمع بلٌلن عللٌلة وضلحل ل ملن
التؤخر والتخلف إلى ملجلتلملعل ملتلحلضلرة
ومتقامة اون البحث بلكل علملً بلملخل يلر
ومس وئ لذا اللنلظل م اللاٌلملقلرايلً وملاى
تالئمه مع المجتمع العربٌة.
فمثال ٌمكن أن ٌتحول النظ م الاٌمقرايً
إلى نظ م اكت توري بواسيلة ااغلللبلٌلة وللو
ك ن ذ ااغلبٌلة بسلٌليلة جلاا بلحلٌلث ال
تتج وا ٔ %٘ٓ0والتً ٌمكلنلنل أن نسلملٌلهل
اٌكت تورٌة الاٌمقرايٌة .فً الحكم السلٌل سلً
الاٌمقرايً ٌسلم الملجلتلملع  -وملن ضلملنله
المع رضة  -الحكومة المنتخلبلة اٌلملقلرايلٌل
كل صلالحلٌل إتلخل ذ اللقلرارا ملن أجلل
إاارة البالا وصلوال إللى االنلتلخل بل اللتلً
تلٌه وال تباأ المع رضة على اللعلملل وبلكلل
اليرا إلى إسق ي الحكومة المنتخبة لرعلٌل
مثل م حصل فً االنتخ ب ااخٌرة بمصر
والللتللً نللرى نللت ل ئ ل افللراااتلله ل السلللللبللٌللة
والتهاٌاا الجس م التً تلهلاا للٌلس اللنلظل م
السٌ سً فلحلسلب وإنلمل جلملٌلع ملإسلسل
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الاولة والمجتمع المانً .فعلى سبٌل اللملثل ل
عللنللامل قللرر الللحللكللومللتللٌللن الللبللرٌلليل نللٌللة
واالسب نٌة ع م ٖٕٓٓ الملل ركلة فلً غلاو
العراا ك ن أكثر من ٗ %8من البرٌي نٌٌلن
وٓ %0من االسب نٌٌن ضلا اللمللل ركلة فلً
احتالل العراا ومع ذلك لم تتقٌا الحكومتلٌلن
بل لللرغللبللة اللللعللبللٌللة ولل ركللتل فللً احللتللالل
العراا.
فلً الللحلقللٌللقلة ال ٌلمللكللن الللقللول بللوجللوا
اٌمقرايٌة ميلقة ،بلل اٌلملقلرايلٌلة نسلبلٌلة،
حٌث أن تيبٌقه ٌختللف ملن بلللا إللى آخلر
حسب ارجة الوعً والنض التً وصل إلٌه
المجتمع المانً .الاٌمقرايٌة ال تلتلم بلافلعلة
واحاة وبلكل ك مل ،لكنه تباأ بلكل بسلٌلي
وتنمو وتكتمل وتنض مع مرور الامن عبر
نض ل اللعوب ورع ٌتهم له وتمسكلهلم بلهل
وإٌم نهم بمبل ائلهل  .واللنلضل اللاٌلملقلرايلً
ٌحت ج إلى حقبة من الامن وملرحلللة كلبلٌلرة
من المخ ض االجتم عً والسٌ سً والفكري
تسوا الصراع والتج ذب والتلضلحلٌل
التً ٌافعه المجتمع كثمن من أجل الوصول
إلى ذ المرحلة .عللى سلبلٌلل اللملثل ل فلالن
مرحلة " النض " الاٌمقرايً فً المجتملع
التركً استغرا علرا السنٌن افع خاللهل
اللعب التركً ثمن بل ضل إللى أن وصلل
إلللى مل للو علللللٌلله اآلن حللٌللث عل نللى مللن
اإلنقالب العسكرٌة المختلفة بلحلكلم صلراع
االفراا وااحااب للوصول إلى السلية .كم
أن " للنض " الاٌمقرايً كلذللك علالقلة "
وثٌقة " فً التربٌة حلٌلث تلبلاأ ملن اللملنلال
وصوال إلى جمٌع مإسس التلعلللٌلم وعلللى
ك فة المستوٌ  .إن الوصلول إللى ملجلتلملع
ٌفكر وٌح ور وٌتصرف بللكلل اٌلملقلرايلً
ٌحت ج أقل تلقلاٌلر إللى جلٌلل كل ملل ٌلعلٌلش
تجربة النظ م الاٌمقرايً.
لللقللا أثللبللت ل الللتللج ل رب الللعللاٌللاة وفللً
مجتمع مختلفة بؤن الاٌمقرايٌة السلٌل سلٌلة
والللعللقللٌللاة الللعللسللكللرٌللة ال ٌلللللتللقللٌل ن انللهللمل
متض اان والذي ٌرٌا أن ٌيبا نظ م سٌ سٌ
اٌمقرايٌ البا من إبع ا المإسسة العسكلرٌلة
والقوا المسلحة عن السلية وعلن ملراكلا
إتخ ذ القرارا السٌ سٌة .
ـ ٌمتلك النلظل م السلٌل سلً اللاٌلملقلرايلً
يرق وأس لٌب عاٌاة للتح ٌل والخااع كبقٌلة
اانظمة ااخرى حٌث ٌتم فٌه امك نٌة اتلخل ذ
قرارا ال تتن سب ومصلحة البالا ،بل وفً
بعض ااحٌ ن تتخذ بعض ااحااب قرارا
مخ لفة لقٌمه وملبل ائلهل ان قلٌل اة اللحلاب
تسعى للمح فظة على بقل ئلهل فلً السللليلة.
عنام ترٌا قٌ اا بعض ااحااب أن تملرر
لٌئ من ذا القبٌل ،فتلبلاأ ملن ااعلللى اللى
ااسفل وبواسية وس ئل الترغٌب والتر ٌلب
التً لاٌه وب لضغي علللى أعضل ء حلابلهل
وبتلحلرٌلك ملفل صلل اللكلٌل ن السلٌل سلً ٌلتلم

التصوٌ ب ليرٌقة " الاٌمقرايٌة " وب لت لً
تمرٌر اللقلرارا اللتلً تسلعلى إللٌلهل قلٌل اة
الللحللاب بللثللوب "اٌللمللقللرايللً" .مللثللل للذا
التكتٌك " الاٌمقرايً " حصل عل م ٔ000
ااخل حاب الخضر فً ألم نٌ عنلامل كلنل
عضوا فٌه حٌلث تلوجلب علللى اللحلاب أن
ٌللوافللا علللللى ملل ركللة ألللمل نللٌل فللً حللرب
كوسوفو ضلا ٌلوغسلالفلٌل آنلذاك واسلبل ب
إستراتٌجٌة وضغوي خ رجٌلة .بل للرغلم ملن
أن ذا ك ن ضا قٌم وملبل ايء اللحلاب ان
حاب الخضر كل ن قلا نللؤ ملن تلجلملعل
حركة السالم ومجموع حم ٌة اللبلٌلئلة فلً
ألم نٌ فهو ك ن ٌعتبر حاب سالم ومن أجلل
حللم ل ٌللة الللبللٌللئللة .إض ل فللة إلللى ذلللك فللً
الللاٌللمللقللرايللٌللة ٌللتللم " سللرقللة " اافللك ل ر
والمل رٌع الجٌاة التً ٌتم يرحه ملن قلبلل
الللمللع ل رضللة وٌللتللم نسللبلله ل إلللى اإلغلللللبللٌللة
البرلم نٌة .اافك ر التً تقلاملهل اللملعل رضلة
فً البرلم ن ٌتم رفضلهل أوال فلً جلللسل
البرلم ن ولكن بعا أس بٌع قلٌلة تقوم ااغلبٌة
البرلم نٌة بتقاٌم ذ اافلكل ر أو اللمللل رٌلع
ذاته إلى البرلم ن للتصلوٌل علللٌلهل وكلؤن
الفكرة فكرته والملروع ملروعه .
ـ ال ٌعا النظل م السلٌل سلً اللاٌلملقلرايلً
النظ م اامثل فً تااول السلليلة ،للكلنله ملن
أفضل االنظملة اللملتلوفلرة للاٌلنل اآلن .إن
الاٌمقرايٌة ممل رسلة وعلملالً ال ٌلملكلن أن
ٌيبقه إال من ٌإمن بلهل اٌلمل نل كل ملال وأن
تيبٌقه ٌباأ من قمة أفراا المجتمع أوال ومن
ثم ٌتم تحقٌقه على أرض الواقع ،فلذا ٌلجلب
علٌن أن ال ننتظر من اانظمة اللاكلتل تلورٌلة
فً الع لم العربً أن تجلب لن الاٌلملقلرايلٌلة
أو من الفل سلاٌلن أن ٌلجلللبلوا للنل اإلصلال
والتغٌٌر ان ف قا اللًء ال ٌعيٌه.
المثل االم نً ٌقول "لٌس كلل مل ٌلللملع
ذ للبلل ً " ونللحللن علللللٌللنلل أن نللارك بللؤن
للاٌمقلرايلٌلة مسل وئ وملحل سلن ٌلملكلن أن
تنقلب إلى الاٌكت تورٌلة فلً أي للحلظلة ملن
لحظ العمل السٌ سً ومع ذلك ورغم كلل
مخ ير فؤن من الذٌن ٌإمنون به .
* ن ئب ألم نً س با من أصل سوري
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اسرتاتٍجٍخ انجُبء  ...إػطبء كم ذي دكٍ دمّ ٔرفض انتًٍٍس
الع م للنلضل ل الل َكلرا فلً سلورٌل واللعلراا
وتركٌ وإٌران وم ٌيرحه كل من السلٌلاٌلن
مسعوا البراانً و علبلا أ أوجلالن  ،ملن
حلول سلمٌة ن بعة من إستراتٌجٌلة اللتلللبلٌلك
للوصول إلى إستراتٌجٌة البن ء ـ فً اإلنسل ن
أوالً  ،ثم بن ء ااوي ن مع الللركل ء اللعلرب
واللتللرك والللفللرس اون أن ٌللتللعللرض كللٌل ن
وبنٌ ن ذ الاول للللخليلر أو الليلالا بلٌلن
مكون ته  ،و ذا واضلح جلااً وملللملوس فلً
الثورا الكراست نٌلة ملنلذ اللمل ضلً وحلتلى
اآلن من تعبلٌلا الليلرا ومل ّا اللجلسلور أمل م
التع ٌش وتمتٌن العالق اإلنس نٌة وذلك بنبلذ
ذ نٌ التيرف واللوفٌنٌة واإلنك ر وتبلٌل ن
اور السلبً المقٌ والهاام  ،ململ ٌسل علا
فً بن ء اول مجتمعٌة أو مجتلملعل اوللتلٌلة
فً سلٌل ا كلونلفلاراسلٌلون لللعلوب الللرا
ااوسلي والللذي سللٌللجللعللل مللنللهل قللبلللل ًلة لللكللل
اللعوب المعمورة ،انه مهلا اللحلضل را ،
حٌث اانبٌ ء والفالسفة والعظم ء الذٌن سعوا
ج اٌن على وضع ك فة ألك ل الهوٌة تلحل
مظللة اللهلوٌلة اإلنسل نلٌلة وتلحلاٌلا اللحلقلوا
والواجب ورفض التمٌٌا على أسس يبقلٌلة
أو عرقٌة  ،ووضع الق نون واللملٌلاان علللى
أس س التقوى أي العيل ء والصلللح وإعليل ء
كل ذي حا حقه  ،والعاالة التً لً أسل س
الملك  ،حٌث ق ل الصلحل بلً اللجلللٌلل علللً
رضً أ عنه :

لو ابلتلعل ا علن
الخوض فً الجلائلٌل
جو ر الموضوع  ،ذا ال ٌعنً تركه بلاون
حل  ،ف لواجب ٌقع تم م ً على وس ئل اإلعالم
انه أااةٌ قٌمة لنلر الوعً بٌن أ ل الح ضر
مستقبل ملرا  ،وقا تكون أااة لهام
من أجل
ٍ
الللواقللع والللخللوض فللً مسللتللنللقللع الللتللص ل ام
واإللغ ء والتلهٌر والفوضى  ،وأولى نلقليلة
تتيلب تركٌااً إعالمٌ ً ً الهوٌة وتحلاٌلا ل
بمع ٌٌر علمٌة ت رٌخٌة وتفعٌلل اور اللتلراث
اإلنس نً ااخالقً فٌه  ،والبحث عن الهوٌة
ال ٌعنً أن ننغلا على ذاتنل أو نلتلقلوقلع فلً
بوتقة اللقلوملٌلة أو اللعلللٌلرة أو اللعل ئلللة أو
اإلٌاٌولوجٌ  ،مع أن الهوٌة تباأ به  ،بل ن
تباأ استراتٌجٌة الافل ع اللويلنلً  ،واإلعلالم
مُسلل ٌم به أنه ملرآة اللواقلع وٌلقلع علللٌله اور
رٌ اي فً بن ء ذ نٌة إستراتٌجٌة عن الهلوٌلة
والوين ووالء الفرا لهم  ،فهن ك العاٌا ملن
وس ئل اإلعالم تبنً سٌ س ته عللى االللتلقل ي
من اإلعالم الخ رجً وإنتق ء مفراا وجملل
منه ُتكوّ ن به برام وملواا تلبلث أو تلنلللر
على الملأل  ،فلهلذا للٌلس إعلالمل ً بلل إملالء
سٌ سً ٌلفلرض اللخلوض فلً نلقل لل ملن
ملوضلوع مل وفلا
خالل برن م ٍ م أو حول
ٍ
منه معٌن  ،لكن اإلستراتلٌلجلٌلة اإلعلالملٌلة
البن ءة تتيلب مل ركة الملفلكلرٌلن واللعلللمل ء
والسٌ سٌٌن والمثقفٌن والماارعٌلن واللتلجل ر
والصن عٌٌن والكل احلٌلن  ،اجلل تللخلٌلا
وتوضٌح الواقع ومتيلب ته وتلبلٌل ن اللعلقلبل
" تاقاام الادولاة ماع الاكافار والاعادالاة
والصعوب التً تقف أم م التحاٌث والتغٌٌر
ونلر الوعً بمفهومه اللعل م  ،علن اللعليل ء وتنهار الدولة مع الظلم واإلسالم "
وكٌفٌة الحف ظ على الهوٌة والوين والمجتمع
كل ذا ٌخام إستراتٌجٌة البن ء و ً حللم
من القومٌ واليوائف واليبلقل اللفلكلرٌلة كل مواين .
والسٌ سٌة واالجتم عٌة عللى أسلس إنسل نلٌلة
ف لكرا فلً سلورٌل بلفلضلل أ وجلهلوا
ووينٌة نحو رسم مستقبل اا ر ٌضلرب بله
اللملثلل فلً اللملحل فلل اللاوللٌلة وعلللى كل فللة الغٌ رى وتضحٌ أبن ئهم  ،بل تلوا ٌلملهلاون
ااصعاة  ،ولٌلجع الفرا برغب ٍة ذاتلٌلة علللى اليرٌا للاخول فً ذ اإلستراتٌجٌة ولو أن
اإلبااع والعي ء واإلنت ج وحلتلى اللتلضلحلٌلة مق ربته الاال ضعٌفة ولكنه ملفتة لإلنتلبل
اون أن تللكللون للن ل ك وص ل ٌللة أو ذ للنللٌللة ضمن لذا اللملنل اللرايء اللذي ٌلعلصلف
اٌم غوجٌلة " فلن اللتلضلللٌلل بل للكلللمل أو بسورٌ ولعبه  ،سوا ًء ااخلٌ ً أو إقللٌلملٌل ً أو
ذ اإلستراتٌجٌة عنا ُكـلرا
االستبااا " تاعً الفوقٌة وتستلعلللً علللٌله  ،اولٌ ً  ،فمقوم
وخ ً
صة نحن لعوب الللرا ااوسلي أبلنل ء سورٌ متوفرة وعاٌاة  ،منه وجوا مجموعة
حض را له إرث كبٌر تمتا علراقلتلهل إللى من قلٌل اا وسلٌل سلٌلٌلن ٌلتلملتلعلون بلحلنلكلة
آالف السنٌن  .فلالللى جل نلب اإلسلتلراتلٌلجلٌلة الابلوم سٌة وإمس ك العلصلى ملن ملنلتلصلفله
اإلعالمٌة البن ءة البا من إستراتٌجٌة اللقلٌل اة والوقوف عللى مسل فلة واحلاة ملن اللجلملٌلع
( الحكم و تعتما علللى اللنلوع وااخلالا فلً والسللعللً وراء ملللروع كللراي سللوري ،
اإلاارة وعام اللخلضلوع لسلقلف اللحلاب أو وأٌض ً ب لتؤنلً والصلبلر فلً اراسلة اللواقلع
اللقللومللٌلة أو الللعل ئلللللة واللعلللللٌللرة الضللٌللا  ،وارء العقلبل أمل م اللقلضلٌلة اللكلراٌلة فلً
وبمواااة ذلك الٌعنً عام االعتراف بلهل أو سورٌ ب لاعوة لمفهوم الللراكلة اللويلنلٌلة ،
نبذ أو تهمٌله  ،فلً لذ اللحل للة سلنلرى وب لحكمة فً الخي ب لتلوحلٌلا كلرا سلورٌل
ذ نٌة العليل ء علنلا كلل اافلراا نل بلعلة ملن حول قضٌتلهلم  ،اللوحـلاة اللتلً تللكلل أ لم
إستراتٌجٌة التلبٌك و ً واضحة فً اإلي ر مقوم إستراتٌجٌة التلبٌك  ،وكلذللك رو

ح

ج
خلٌلي

الصلمللوا واللبللسل للة فللً الللافل ع عللن تللراب
الوين وحمل ٌلتلهل  ،اللذي تلتلملتلع بله قلٌل اة
وكواار وعلنل صلر وحلاا حلمل ٌلة الللعلب
ً مقوم تلخلام
 ، YPGفكل م ذكرن
استراتٌجٌة البن ء فً غرب كراست ن وعموم
سورٌ  ،وستلكلللل بل للنلجل إن اسلتليل عل
القوى السٌ سٌة الكراٌة التكل تلف واللتلنلسلٌلا
والتع ون فٌم بٌنه اون إ م ل اآلخرٌلن ملن
الللويللنللٌللٌللن والللمللسللتللقلللللٌللن واللللخللصللٌ ل
االجتم عٌة  ،سٌإاي ذا إلى مخ ض ووالاة
إنس ن ملتام بالنتم ئه وعصري ملنلفلتلح قل ار
علللى حلمل ٌلة ويلنله و لوٌلتله  ،وتلقلع للذ
المسإولٌة على وس ئل اإلعلالم أٌضل ً  ،ملع
إلراك ك فلة اللعلقلول والسلواعلا واسلتلغلالل
جمٌع الي ق وتوظٌفه فلً خلاملة الللعلب
الللكللراي وقضللٌللتللهللم الللويللنللٌللة الللقللومللٌللة
الاٌمقرايٌة العل اللة  ،وتلقلع علللى اللجلملٌلع
مسإولٌ كبٌرة أوله نلر مفهوم االحلتلرام
المتب ال " االعتراف المتب ال " وث نٌهل نللر
مفهوم اللراكة  ،باالً من التوجه إلى تلكلٌلل
التكتال وإاكل ء رو اللتلصل ام وبل للتل للً
التوجه نحو المجهول  ،وذلك ضلملن ملٌلثل ا
لرف وينً ومح ربة الفقر واللجلهلل وبلنل ء
الثقلة ملن خلالل نللر اللوعلً علن اللهلوٌلة
والوين وعالقة الفرا بهم و ذا منوي بلعلاة
جلله ل أوللله ل اإلعللالم وااقللالم الللنللٌللرة ،
وتجرٌم أي ك ن ٌرٌا المس س ب للام اللكلراي
 ،وجعل حقوا ومص للح كلرا سلورٌل فلوا
كل االعتب را  ،ب لتؤكٌا ذا سٌجعلهم أقلوى
فً تؤثٌر م على المع الة فً سورٌ وٌضملن
وجوا م فً رسم مستقبله  ،وعلى الملعل اللة
فً أجااء كراسلتل ن ااخلرى أٌضل ً  ،فلفلً
ذ المرحلة الحس سة جااً إذاً تقع المسإولٌلة
ااخالقٌة واللويلنلٌلة علللى وسل ئلل اإلعلالم
والمثقفٌن والسٌ سٌٌن خ صة فً نلر الوعلً
عن مفهوم الهوٌة والوين ومفهلوم الللراكلة
على أسس االحترام اللملتلبل ال " االعلتلراف
المتب ال " .
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صـراع دولـً – قـلٌمً  ...تتمة
واستخدم فً قمع االنتفاضة أبشاع وساائال الاعاناف
واإلرهاب ح ّتى استخدام األسلحة الثقاٌالاة كاافاة
وتجاهل المبادرات السلم ٌّة كاافاة الاماقاد ّماة وطاناٌاا ً
(منها مبادر الحركة الكرد ٌّة فً بداٌاة االناتافااضاة
ماان أجاال وقااف الااعاانااف والااباادء بااعااماالااٌااة تاالااٌااٌاار
حقٌقً وآمن) وعربٌا ً ودولٌاً .واألزماة
دٌموقراطً
ّ
ّ
باتت تهدد أمن وسالمة شعوب ودول الجوار كاذلاك
وباتت شأنا ً قلٌمٌا ً ودولٌا ً ولم تعد سورٌا ً فقط ..
األماٌاركاً عالاى
الروسً -
وفً خلفٌة التوافق
ّ
ّ
دار األزمة الساورٌاة ٌابادو أن اخاتاٌاار اإلدار
األمٌرك ٌّة عدم التدخل المباشر الحاسم العتباراتها
االٌرانً -
الروسً –
الخاصة تزامن مع اإلصرار
ّ
ّ
الصٌنً المتٌن على الدفاع عن النظام دٌبالاومااساٌاا ً
ّ
وعسكرٌا ً ومالٌاً .وعلى رغم المخااوف األماٌاركا ٌّاة
واإلسارائااٌاالا ٌّااة ال أنّ ذلااك ال ٌااعانااً أن اإلدار
السوري
األمٌركٌة فً حٌر من أمرها زاء المشهد
ّ
الروسً
أو أنها سلّمت هذا الملف الشائك للجانب
ّ
فالوالٌات المتحد دولة عظمى على مستوى العاالام
متفرجة على األوضاع فً سورٌاة فاً
ولن تقف
ّ
هذه المنطقة الحٌوٌة والخطٌر من العالم .وتتاماتاع
بقو كبرى وقدرات هائلة تؤهلها لرؤٌة مصالاحاهاا
وفق منظورها هاً ومان ثام تارسام ساٌااسااتاهاا
وترتب سلّم أولوٌاتها فً تناول ملف األزماات هاناا
وهناك و ٌجااد ماخاارو أو حالاول لاهاا باماا ٌاخادم
مصالحها االستراتٌجٌة .كل ذلك ترافقا ً مع تداعٌاات
الملامر األمٌرك ٌّة فً العراق وأفلانستان وكلفاتاهاا
على الداخل األمٌركً واالقتصاد األماٌاركاً الاذي
تولٌه دار أوباما الدٌموقراطٌة اهتماما ً جد ٌّاً.
القٌاد الروسٌة أٌضا ً عازمة أكثر من أي وقات
قاوي عالاى الاماساارح
مضاى عالااى احاتااالل ماوقااع
ّ
العالمً والدفاع عن نفوذهاا ومصاالاحاهاا
السٌاسً
ّ
ّ
االستراتٌجٌة خصوصا ً فً شرق البحر الماتاوساط
والعمل من دون تردد لتثبٌت وجود دائم ألساطٌلاهاا
الحربٌة هناك لضمان عادم عازلاهاا عان ماجارٌاات
األمور فاً جاوارهاا الشارق األوساطاً .ومصاالا"
أخرى منها ما تتصل باممادادات الاطااقاة والانافاط
واكتشاف منابع جدٌد لها فً الماناطاقاة وأخارى
متعلقة بالاماخااوف الاروساٌاة مان صاعاود اإلساالم
السٌاسً فً جوارها.
فً طار هذه اللعبة المع ّقد والمللوماة بانات
الوالٌات المتحد تفااهاماات ماع روساٌاا االتاحاادٌاة
بهدف درء األخطاار الاتاً تاها ّدد السالام اإلقالاٌاماً
والدولً أو تنذر بنشوب واتسااع حاروب وحارائاق
األخالقاً
القٌمً -
من الصعب تطوٌقها .أما الجانب
ّ
ّ
بما فٌه حاقاوق اإلنساان وحارٌاة وكاراماة الشاعاب
السوري أو نجاح ثورته المح ّقة فً وجه االستبداد
ٌخص السورٌٌن ولٌا فاً
والطلٌان فهذا أمر
ّ
حسابات أٌة دولة كانت .بمقابل مطالبة بعض القوى
السٌاسٌة والعسكرٌة المعارضة بالمزٌد من التسلٌ"
عسكري رهاان
ٌبدو أن الرهان على تحقٌق حسم
ّ
عبثً وخاسر ٌدفع فااتاورتاه الاجاماٌاع ال ساٌاماا
ّ
األبرٌاء والمدن ٌّون أٌن ما كانوا ناهٌك عن خراب
العمران وتدمٌر االقاتاصااد وتاعاماٌاق األحاقااد .فاال
النظام بكامل بنٌته العسكر ٌّة  -األمن ٌّة ووحشا ٌّاتاه
الالمحدود والدعم الهائل الذي ٌرده من الخاارو
عسكري
استطاع خماد الثور وما رافقها من عمل
ّ
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مضاد وال المعارضة المس ّلحاة تساتاطاٌاع هازٌاماة
والاماالاً الاذي
العسكاري
النظام على رغم التموٌل
ّ
ّ
تحصل علٌه من الخارو والتضحٌات الباهظة.
وبالنظر لى ما نجم عن تسلٌ" المعارضة حتاى
اآلن وهو تسلٌ" غٌر حاسم حتى اآلن عالاى أٌاة
حال وقراء موازٌن القوى المتح ّكمة فً الاحارب
السورٌة حتى ن وضاعاناا جااناباا ً كال قانااعااتاناا
السالاماً
العمٌقة والمبدئ ٌّة بضرور انتهاو الكفاح
ّ
ونبذ العنف على طول الاخاط و دراكاناا الاتاام أن
المساؤول األول عا ّماا جارى وٌاجاري مان فاظاائاع
ووٌالت هو السلطة المتج ّبر فً دمشق وانطلقناا
من الناحٌة العملٌة ومجرٌات الواقع تب ٌّن لاناا أن
النتٌجة حتى اآلن كانت نهاك السورٌٌن جمٌعا ً فاً
حرب مد ّمر طوٌلة األمد ونزٌف بشري وماأساا
الاعادماً
سورٌة رهٌبة واتسااع نافاوذ الاتاٌاار
ّ
وتتاحاول
التكفٌري التفجٌري لتبقى سورٌة منهكة
ّ
مدنها وأرٌافها لى معاقل ألمراء الحرب وصانااعاة
الموت وساحة لحروب قلٌم ٌّة  -مذهبا ٌّاة سانا ٌّاة –
شٌع ٌّة وصراعات محاور دول ٌّة على حساب الادم
السوري.
ّ
ً
كرد ٌّا وعلى صعٌد غاالاباٌاة أطاراف الاحاركاة
السااٌاااسااٌااة الااكااردٌااة كااان قاارارنااا هااو بااذل كاال
المساعً للحؤول دون تحوٌل المناطق الكردٌة لاى
مسرح للعملٌات العسكرٌة حٌث أن سقاط الناظاام
األمنً و نهاء االستبداد فاً دمشاق غاٌار ماتاو ّقاف
على راقة مزٌاد مان دمااء الساورٌا ٌّان مان أبانااء
القامشلً وبناتها أو عفرٌن وعٌن العرب بصرف
والطائفً ما
الدٌنً
القومً أو
النظر عن انتمائهم
ّ
ّ
ّ
دفع بعشرات األلوف من العوائل السورٌة لالانازوح
صوب المناطق الكردٌة ومن أبرزها مدٌنة عافارٌان
ونواحٌها التً هً الٌوم فً حاجاة لاى مسااعادات
نسانٌة عاجلة والتً أضاحات ماكاتا ّظاة باالساكاان
النازحٌن من مناطق أخرى وباتات الافاوضاى فاً
المناطق الكردٌة تعنً الفوضى لكل الشعب السوري
و ساء باللة لثورته وطموحاته المشروعة وهناا
ٌترتب علاى جاماٌاع أطاٌااف الاماعاارضاة الساورٌاة
بتشكٌالتها السٌاسٌة والمسلّحاة وجاماٌاع الالاٌاارى
والمخلصٌن الواعٌن أٌن ما كانت مواقعهم الناظار
لى هذه الخصوصٌة بعٌن االعتبار والاماسااهاماة
فً حماٌة وحد الصف الكردي وسالمة منااطاقاه
ساد باالاهاٌائاة
والتضامن مع تمثٌله األسا الاماتاجا ّ
الكردٌة العلٌا (المنبثقة أساسا ً عن راد المجلساٌان
الوطنً الكردي ومجل شعب غرب كردستان).
فً الواقع ك ّنا كحركة كرد ٌّة وكتلة مجتمع ٌّة
فً موقع الماعاارضاة السالاما ٌّاة دفااعاا ً عان الاذات
والخصوصٌة القوم ٌّة طٌلة العهود الماضٌاة ولام
نكن مشاركٌن ٌوما ً ما فً دار أٌاة ماؤساساة مان
مؤسسات الدولة من أصلرها لى أكابارهاا .نااهاٌاك
عن اإلقصاء الممنهج للم ّكون الاكاردي فاً السالاك
والدٌبلوماسً  .وكاان مانااضالاو
واألمنً
العسكري
ّ
ّ
ّ
الحركة الكردٌة عرضة لالعاتاقاال ماناذ نشاوء أول
تنظٌم سٌاسً كردي فً سورٌة عام  ٔ5٘1وح ّتاى
ٌومنا هذا من دون تاوقاف ماناهام الامائاات مان
ناشطً حزبنا.
* الساكارتاٌار الاعاام لاحازب الاوحاد الادٌاماوقاراطاً
الكردي فً سورٌة – ٌكٌتً
جرٌد "الحٌا " اللندنٌة  -الثالثاء ٌ 5ولٌو ٖٕٔٓ
http://alhayat.com/Details/530768

لقاء مع قائـد قوات  ...تتمة
" نحن اآلن أم م فرصة ت رٌلخلٌلة
و ً ااولى إلاارة من يلقلنل ذاتلٌل ً ،
و ً تحت ج إلى أس س ق نونً ملبلنلً
على العاالة والمس واة  ،و ذا عل ملل
أس سً لخلا اامل ن والسلللم  ،وفلً
للذا اإليل ر ٌللجللب تللفللعللٌللل مللحل كللم
الصلح  ،و ن ك نقيت ن :
ااوللى  :تللفلعلٌللللهل بلحل جلة إلللى
كف ءا اللحلقلوقلٌلٌلن  ،حلٌلث ٌلملكلن
االعتمل ا علللى رابليلتلنل وكلفل ءاتلنل
الق نونٌة .
الللثل نللٌللة  :السللمل للللللحللقللوقللٌللٌللن
بمراقبلة اللتلحلقلٌلقل اللتلً تلجلرٌلهل
ااس ٌش  ،وكذللك بلاٌل رة السلجلون
واالضيالع على أوض ع المعتلقلللٌلن
 ،وتمكٌنهم ااخل اللملخل فلر وإاارا
ااس ٌش من اللحلفل ظ علللى اللقل نلون
وحقوا اإلنس ن .
ٗ -ااسللت ل ذ رمللاي – الللحللاب
الاٌمقرايً الكراي السوري :
" نللإكللا علللللى ضللرورة تللفللعللٌللل
الهٌئة الكراٌلة اللعلللٌل  ،وأن نلكلون
لرك ء حقٌقٌٌن  ،نقف مع  YPGفً
حم ٌة من يقن  ،ولكن الاعم الحقٌلقلً
سٌكون صعب ً اون لراكة حقٌقٌة " .
٘ -ااسللتلل ذ خلللللٌللل عللا –
اللحللاب اللاٌللمللقلرايللً اللكللراي فللً
سورٌ ( الب رتً و :
" االعتق ال اللتلً تلحلصلل فلً
عفرٌن من قبل قلوا ااسل ٌلش والـ
 ، YPGغلٌللر ملقللبلولللة  ،وخل صل ًلة
اعتق ل النس ء أثن ء اعتص م بعضلهلن
فً عفرٌن  ،ذا السلوك غٌر مقبلول
".
 -ٙالسٌاة الو جمو – مستقلة /
عضو المجلس المحلً بعفرٌن :
" بعا انته ء اجتم عنل فلً للجلنلة
الهٌئة اللكلراٌلة اللعلللٌل  /علفلرٌلن ،
توجهن إلى إاارة ااسل ٌلش ويل للبلنل
ب إلفراج عن النس ء المعتقلال علللى
خلفٌة اعتص مهلن  ،وعلاتلنل اإلاارة
بذلك بعا إنته ء اللتلحلقلٌلا  ،وقلاّمل
مبررا ليرٌلقلة اللتلعل ملل  ،وللكلن
كذا را فعل مرفوض وتلك اليرٌقة
فً التعل ملل ملاانلة ٌ .لجلب احلتلرام
إرااة اللللللعللللب وحلللرٌللللة الللللرأي
والفكر  ...نرٌا تع مالً مانٌ ً حض رٌ ً
مللع أبلللنلل ء الللللعللب فلللً سللورٌلللة
اٌمقرايٌة حرّة . " ...
انتهلى اللللقل ء بلكلللملة للكلر ملن
الس اة راغلب حسلن وخلللٌلل علا
وسٌب ن حمو  ،فً جلو ملن اللملحلبلة
وتعاٌا الثقة .
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ال نرضى أن تصب" ...تتمة
وذلك حرصا ً منا على مصلحة شعبنا
الكردي فً كل جزء ألن كردستاان
مجزأ أرضا ً وشعبا ً -خاارو رادتاناا
نحن الكرد – بٌن حادود أرباع دول
هً سورٌا تركٌا ٌران والعاراق
ونرى بأن الحركة الكردٌة فً كال
جزء هً المسؤولة وصاحبة القارار
األولى فً رسم ساٌااساة ومساتاقابال
وشكل حال الاقاضاٌاة وفاق ماا تاراه
مناسبة مع واقعها وماناساجاماة ماع
ظروفها.
....................
كما هو معروف أنَّ نضالاناا فاً
هذا الجزء هو نضال سلماً ناناباذ
الااعاانااف واإلرهاااب ونااؤماان بااحاال
الااقااضاااٌااا عااباار طاااولااة الااحااوار
وسااناابااقااى نااعااماال فااً هااذا اإلطااار
صادقٌن مع مقارراتاناا وطاروحااتاناا
التاً تاقاتاضاً باتالالاٌاب الاتانااقاض
الرئٌسً على سواه من التانااقضاات
وتوجٌه طاقات شعبنا نحو الاجاهاات
الااتااً تااتاانااكاار لااوجااودنااا وحااقااوقاانااا
وتمار السٌاسة الشوفٌنٌة بحاقاه
ونحن نسعى على الدوام فً عالمنا
المركزي والممارسة العمالاٌاة عالاى
تكرٌ خطاب عقالنً هااد باعاٌاد
عن التجٌاٌاو ودغادغاة الاماشااعار
والعواطف واالبتعاد عن الاتاسارع
واالرتجالٌة فاً الاماواقاف وعادم
التعامل فً السٌاسة على مبدأ ردود
األفعال التً غالبا ً ما تنعاكا سالاباا ً
على قضٌة شعبنا.
..................
ن حلفاءنا هم أحزاب الماجالا
الوطنً الكردي بل أكثر من حلافااء
ألننا من رحم تنظٌم واحد أما حزب
االتحاد الدٌمقراطً هم أخاوتاناا فاً
الدم وشاركااؤناا فاً األرض ولاناا
تمثٌل واحد هً " الاهاٌائاة الاكاردٌاة
العلٌا " ومن جهاة أخارى ولالاعالام
فأن حزبنا معترض وماتاحافاظ عالاى
العدٌد مان الساٌااساات وسالاوكاٌاات
حاازب االتااحاااد الاادٌاامااقااراطااً وقااد
طرحنا لهم وجاهاة ناظارناا وماوقاف
حزبنا الثابت فً أكثر من لقاء وجها ً
لوجه ولٌ فً الخفاء.
ثم أن اتها َم حازباناا باأناه ٌاتاخاذ
موقع المتفرو من األحاداث لاٌا
صحٌحا ً ألن ماوقافاناا واضا" فاً
جرٌدته الماركازٌاة و عاالماه ولام
نتخذ موقف الحٌااد .ناناا نارى باأن
الثور السورٌة التً كانات سالاماٌاة
منحى آخر نحو
فً بداٌاتها ثم أخذت
ً
التسل" بفعل تجاهل المجتمع الدولً
ودفاع خافاً
ومؤثرات دول الاجاوار
ف
من جانب النظام األمنً-االستابادادي

الوحـــــدة YEKÎTÎ
الفاقد للشرعٌة هذه الاثاور الاتاً
نحن جزء منها قاد خالاقات فارصاة
جٌد لشعبنا الكردي لاكاسار أصافااد
وقٌود الظلم واالضطهاد التً تكبلاه
وفتحتْ آفااقاا ً رحاباة لاناٌال حاقاوقاه
القومٌة المشروعة ورفاع الالابان
عنه وفرتْ فرصة تارٌخاٌاة ٌاجاب
عدم تفوٌتها وهذا ال ٌمكن أن ٌاتا َّم
 حسب رأٌنا – بدون وحد الصافالوطناً الاكاردي عالاى الارغام مان
االخااتااالف فااً الااعاادٌااد ماان الاارؤى
والااااتااااوجااااهااااات بااااٌاااان أطااااراف
مكوناتها .............
أما عن األعمال الادماوٌاة الاتاً
جرتْ فً مدٌنة عامودا عالاى أٌادي
قوات الحماٌة الشاعاباٌاة واألسااٌاو
وأودت بحٌا ستة ماواطاناٌان عازل
خرجوا فً تظاهر سالاماٌاة وجارح
موضع دانة حزبنا
العشرات فكانت
َ
وطالبنا بمحاسبة وامتاثاال الاجاناا
الااذٌاان أعااطااوا أواماار الااقااتاال أمااام
محكمة مهنٌة مختصة كً ال تاتاكارر
المأسا الاتاً حصالات فاً عااماودا
مر أخرى وأكد البالغ الصادر عن
الهٌئة القٌادٌة لحزبنا ماؤخاراً عالاى
هذا الموقف والتوجه وقد اعتذرت
قٌاد وحدات حامااٌاة الشاعاب عالاى
لسان السٌد آلادار خالاٌال عان تالاك
الجرٌمة مؤخرا ونارى ذلاك باادر
جٌد  .لكننا فً الوقت عٌنه نارفاض
تجٌٌو المشاعر الاكاردٌاة الاتاً قاد
تااؤدي لااى نشااوب اقااتااتااال كااردي-
كردي ٌحمل المخاطر الجسٌمة علاى
قضٌة شعبنا وناؤكاد عالاى ضارور
التحلً بالٌاقاظاة وتاطاوٌاق الاخاالف
وحالااهاا باالااحاوار واالبااتاعاااد عاان
ممارسة العنف السٌاسً والعسكري
واإلعالمً والاعامال عالاى شااعاة
األجاااواء األخاااوٌاااة فاااً الشاااارع
الااكااردي وناازع فااتااٌاال الااتااشاانااجااات
والتوترات التً ٌعول علٌاهاا أعاداء
شعبنا وال تخدم قضٌتنا ولنبتعادْ ماا
أمكن عن اجتراح البطوالت المجانٌة
واالرتجالٌة باحاق باعاضاناا الاباعاض
فهً مرفوضة ومدانة من أٌة جاهاة
صدرتْ ولٌكن خطابنا خطابا ً حكٌما ً
موجها لى العقل والمنطق.
..............
تاحارٌاض
ن ما ٌحدث اآلن من
ف
وتجٌٌو لمشااعار الابالاضااء باحاق
الكرد وتطوٌق مناطقهم واقتحام بلد
تل أبٌاض مان قابال قاوى الاتاكافاٌار
والظالم هو جرٌمة بحاق اإلنسااناٌاة
ٌقف وراءها وٌتحملها مسؤولاٌاتاهاا
النظام وقوى قلٌمٌة ال ترٌد الاخاٌار
لشعبنا وكان ٌجب أن تتم دانة هذه
األعمال البربرٌة علنا ً من قبل كاافاة
أحزاب وأطر الماعاارضاة الساورٌاة-
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شركائنا فً الوطان والاماصاٌار-وأن
ٌسارع الاجاٌاو الاحار لاى حامااٌاة
الااماادنااٌااٌاان الااكاارد ماان الااتاانااكااٌاال
والتهجٌر وهم ٌتحملون مساؤولاٌاة
موقفهم هذا أماام الشاعاب الساوري
مستقبالً.
................
فشلت المعارضة السورٌة حتى
اآلن لألسف فً توحٌد صفوفها ولام
تااقااد ْم باارنااامااج اا ً واضااح اا َ ورؤٌااة
مستقبلٌة لسورٌا الالاد ولاكان مان
وجهة نظرنا والتً أكدنا علٌها أكثار
أطار
من مر فً حزبنا ن تاوحاٌاد
َ
الاماعاارضاة تاحات أي مساماى كااان
والسٌر عالاى هادي بارنااماج عامال
لبناء سورٌا دٌمقاراطاٌاة بارلامااناٌاة
تعددٌة المركزٌة ٌاعاتارف باالاوجاود
القومً للاشاعاب الاكاردي دساتاورٌاا ً
وحل قضٌته القومٌاة وفاقَ الاعاهاود
والماواثاٌاق الادولاٌاة هاو الاماقادماة
والااخااطااو األولااى عاالااى الااطاارٌااق
الصحٌ" وال نعتاقاد ذلاك وهاماا ً أو
ضربا ً مان الاخاٌاال كاماا أنَّ وحاد
الصف الكردي ممكن ذا ما تاوفارت
اإلراد الاامااشااتااركااة والااركااون لااى
المصلحة القومٌة الكردٌة وناعاتاقاد
بأنها قادمة المحالة ألنهاا ضارور
تارٌخٌة.
................
ن عقد مؤتمر قومً كردي هاو
مطلب هام وحاٌاوي خصاوصاا ً فاً
هذه المرحلة التً تمر بها المنطقاة.
وعلى الرغم من تلٌٌب حازباناا عان
المشاركة فً لجنته التحضٌرٌاة ال
أننا نتطلع لٌه بكل تفااؤل وأمال ذا
أدى الرسالة المطلوبة منه نرى أن
تقوم اللجنة الاتاحاضاٌارٌاة باتاوجاٌاه
الدعوى لى كل الدول ذات الاتاأثاٌار
واألهاامااٌااة والااماانااظاامااات الاادولااٌااة
والحقوقٌة العالمٌة للاماشااركاة فاٌاه
والعمل على جعله مهرجانا ً عاالاماٌاا ً
لاالااتااضاااماان مااع الااقااضااٌااة الااكااردٌااة
ولتبٌان الوجه الدٌمقراطً السالاماً
الحاضااري لالاحاركاة الاكاردساتااناٌاة
الاامااانااااهضااة لااالاااعااناااف واإلرهااااب
والمطالبة بحل قضٌة الشعب الكردي
حالً دٌمقراطٌا ً عادالً وتشكٌل لجاان
ت لتاوحاٌاد الاخاطااب الاكاردي
وهٌئا ف
ب
والضلط باتاجااه حال قضاٌاة شاعا ف
ٌازٌااد تاعااداده عان الـا ٓٗ ماالااٌااون
نسان محروم من حقوقاه الاقاوماٌاة
واإلنسانٌة.
* مقتيف ملن أجلوبلة ااسلتل ذ
مصيفى مل ٌل – نل ئلب سلكلرتلٌلر
حاب الوحـاة الاٌملقلرايلً اللكلراي
فً سورٌ (ٌكٌتًو فً حلوار أجلرا
موقع " ٌكٌتً ملٌلاٌل " االللكلتلرونلً
بت رٌ ٖٕٔٓ. ٕ0/0/

لااقاااء مااوسااع بااٌاان
المجلسٌن  ...تتمة
وفللً الللمللج ل ل الللكللراي
أل ر إلى أن القرار اللكلراي
ٌجب أن ٌكون مسلتلقلالً وأن
ٌللعللمللل الللكللرا علللللى إاارة
من يقلهلم ذاتلٌل ً وٌلقلفلوا إللى
جلل نللب قللوا  YPGفللً
الاف ع عن أرضهم  ،وكلذللك
الحف ظ على اللهلٌلئلة اكلراٌلة
الللعلللللٌ ل  ،أم ل فللً الللمللج ل ل
السوري فقا أكلا أن اااملة
السورٌة تاااا تعقٌااً كل ٌوم
 ،مستبعااً حالً عسكلرٌل ً للهل
حللل سللٌ ل سللً
مللع غللٌلل ب
ٍ
قرٌب .
والكللملة ااخلٌلرة كل نل
للسٌا سٌب ن حمو الذي ق ل :
إن قوا  YPGت بعة للهٌئلة
الكراٌة العلٌ وتعمل للخلاملة
اللللعللب الللكللراي عللمللومل ً ،
ملللٌللراً إلللى حللاوث بللعللض
ااخي ء والتج واا الماانلة
ك لتً جلر فلً عل ملواا ،
مللإكللااً للللللجللمللٌللع أنلله سللٌللتللم
الوقوف عنا  ،كم تليلرا
إلى أحااث عفلرٌلن ااخلٌلرة
واور  YPGفً الاف ع علن
المن يا الكراٌة ،ملٌراً إللى
اسلتللمللرار الللمللفل وضل مللع
الللكللت ل ئللب الللمللسلللللحللة لللفللك
الللحللص ل ر وحللل الللمللل ل كللل
الع لقة .
ثللم كلل نلل للللللحللضللور
مللااخللال وآراء وأسللئلللللة
مللفللتللوحللة تللنلل وللل كلل فللة
الللللمللللجلللل ال السللللٌلللل سللللٌللللة
والللعللسللكللرٌللة واالجللتللمل عللٌللة
واللللملللعلللٌلللللللٌلللة  ، ...وتلللم
تللوضللٌللحلله ل ومللن ل قلللتلله ل ،
مإكاٌن على أن ٌكون العمل
ملترك ً بٌن المجلسٌن تلحل
راٌة الهٌئة اللكلراٌلة اللعلللٌل
وفً خامة اللعب الكراي .
وفلللً اللللخلللتللل م وجّ لللله
الللمللح ل مللً رلللٌللا لللعللب ل ن
الللن ل يللا االعللالمللً بلل سللم
المجلس الوينً الكراي فلً
عللفللرٌللن اللللكللر واالمللتللن ل ن
للحضور مثنٌل ً علللى جلهلوا
المجلسلٌلن فلً ارع أجلواء
الللثللقللة واالللفللة بللٌللن الللوسللي
اللللكلللراي فلللً علللفلللرٌلللن
وضرورة االستف اة منه فلً
بقٌة المن يا الكراٌة .
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انتًدٌد نألر انرئٍس يسؼٕد انجبرزاًَ

بعا جال واسع سل ا إقلللٌلم كلراسلتل ن
العراا حول استحق ا انتخل ب رئل سلتله ،
ص اا برلم نه فً جلسته المنعقاة بلتل رٌل
ٖٓ حاٌران الم ضً ٖٕٔٓ على مقتلر
لحاب االتح ا الوينً الكراست نً بتملاٌلا
فترة والٌة اا الرئٌس مسعوا الب راانلً
برئ سة اإلقلٌم لماة ع مٌن تنتهً فلً عل م
ٕ٘ٔٓ .
كم ص اا البرلم ن على تملاٌلا فلتلرة
عمله لغ ٌة ااول من لهر تلرٌن اللثل نلً
الللق ل ام  ،علللللى أن تللجللرى االنللتللخ ل ب ل
البرلم نٌة فً ٕٔ أٌلول ٖٕٔٓ .
نتمنى لألخ الرئٌ مسعود البارزانً دوام الاناجااح والاتاوفاٌاق فاً
عمله لما فٌه خٌر اإلقلٌم وعموم العراق وال ُكـرد .

يٕسكٕ تدٌٍ ٔدشٍخ االرْبثٍني
جتبِ االكراد ثشًبل شرق سٕرٌخ

أعلن واارة الخ رجٌة الروسٌة فً بٌ ن له ٌوم الثالث ء ٖٕ ٌولٌو/
تموا أن روسٌ تاٌن بحام أعم ل االر بٌٌن تج السكل ن اللملسل للملٌلن
من االكراا بلم ل لرا سورٌة ،والتً وصفته بـ "الوحلٌة".وج ء فً
بٌ ن الخ رجٌة أن "موسكو تاٌن بحام المم رس اللوحللٌلة للإلر ل ب
الاولً بلم ل لرا سورٌة ،والفظ ئع التً ٌرتكبه اللملتليلرفلون بلحلا
السك ن المس لمٌن من ااكراا الذٌن ال ٌل ركون بؤي لكل من االلكل ل
فً النااع العسكري -السٌ سً المستمر فً سورٌة".وأل ر الخ رجٌلة
الروسٌة إلى اااٌ ا حاة التوتر فً منيقة رأس العٌن وتل أبٌلض علللى
الحاوا السورٌة التركٌة التً ٌلقليلنلهل ااكلراا .وقل لل إن اللعلنل صلر
اإلسالمٌة المتلااة ق م ب ختي ف ٓٓ٘ من السك ن ،وقتل العاٌا ملن
اللملانلٌلٌلن بليلرٌلقلة قليلع اللرأس .وحسلب اانلبل ء اللواراة ،ال ٌلاال
اإلر بٌون ٌحتجاون نلحلو ٕٓٓ للخلا كلر ل ئلن ،وٌسلتلخلاملونلهلم
كاروع بلرٌة .ووصف الخ رجٌة م حاث بؤنه "استفااا اموي جلاٌلا
ٌهاف إلى تؤجٌ التوتر فً العالق بٌن مختلللف الليلوائلف ،وتلفلكلٌلك
البالا ،وإق مة ملعلقلل للإلر ل ب اللاوللً فلً أراضلٌلهل ".وأضل فل أن
"ااحااث التً وقع فً لم ل لرقً سورٌة تإكا مرة أخلرى أ لملٌلة
الاعوة الموجهة لك فة اايراف السورٌة ،سواء الحكومة أو المع رضة،
والواراة فً البٌ ن الخت مً لقمة مجموعة اللثلمل نلً ااخلٌلرة ،للتلوحلٌلا
الجهوا من أجل احر الملجلملوعل اإلر ل بلٌلة ويلرا ل ملن اللبلالا".
ولاا الخ رجٌة الروسٌة على أن " ذ المهمة ٌلجلب أن تصلبلح أحلا
أ م بنوا جاول أعم ل الحوار الوينً السوري البن ء فً إي ر المإتلملر
الاولً حول سورٌة ،الذي ب ار روسٌ والوالٌ المتحاة إلى عقا ".
روسٌ الٌومhttp://arabic.rt.com/news/621981 :

يكبفذخ زراػخ احلشٍش

يًٓخ ٔطٍُخ ٔإَسبٍَخ

بعا الفرا اامنً واإلااري اللذي أحلاثله خلروج اللنلظل م
مكر ً من المن يا الكراٌة فً لم ل سورٌ  ،وكلذللك تلوسلع
اائرة الفقر والبي لة  ،انتلر فٌهل إللى حل ٍا مل اراعلة نلبل
القنب الهناي ( الحلٌش و التً لقلٌل تلروٌلجل ً ملن علنل صلر
تج رة المخارا  ،إال أنه حلوربل ملن اللقلوى اللويلنلٌلة ،
واأب قوا ااس ٌش على مك فحته  ،كم أن حاب الوحـاة ،
وفً إي ر اائرة ومنظم كوب نً ( علٌلن اللعلرب و  ،علمّلم
على أعض ئه ب البتع ا عن تلك الاراعة  ،وأبعا اللبلعلض ملن
صفوفه بسببه  ،ون لا اا لً بمح ربة تلك اآلفة االجتم علٌلة
الخيٌرة  ،كم أصار منظمة اائرة ݘٌ – عفلرٌلن للللحلاب
تعمٌم ً بت رٌ ٖٕٔٓ ٘/0/ج ء فٌه :
" فً ظل الظروف العصٌبة التً ٌعٌله أبلنل ء ملنليلقلتلنل
ومح ولة البعض استغالل أوض عهم فً نلر آف اجلتلمل علٌلة
خيٌرة  ،نهٌــب بل اخـلوة اا ل للً وبلرفل ا حلاب اللوحـلاة
الاٌمقرايً اللكلراي فلً سلورٌل علللى وجله اللخلصلوا ،
التـعـ ون مع قـوا ااس ٌش فً مح ربة اراعة نبتة الحلٌلش
والتخلا منه .
كم أنن فً اائرة ݘٌ –  Ҫiyaللحاب نإكا بؤنه فلً حل ل
ثبو توري أي ملن أعضل ء اائلرتلنل اللحلابلٌلة فلً اراعلة
الحلٌش أو تسوٌقه أو االتج ر به أو تع يٌه  ،سٌكون ملوضلع
المس ءلة والمح سبة وفا قواعا النظ م الااخلً للحاب ".
إن القوى السٌ سٌة وقوا ااس ٌش والمثقفٌن والواعٌن
مي لبٌن الٌوم أكثر من ذي قبل  ،بمت بعة مهمتهم الوينٌة
واإلنس نٌة فً إبع ا لبح وأضرار اراعة الحلٌش
ومخ ير المختلفة عن لعبن  ،وذلك عبر بٌ ن ااسب ب
والمإثرا ومك فحة تلك الاراعة بكل السبل واإلمك ن .

انطبنت انشبة شٍبر
دُبٌ ٌُبل شٓبدح

ادلبجسرت يف اذلُدسخ

االبن البكر لللهٌا اللكلبلٌلر كلمل ل
حن ن  ،الي لب الل ب لٌ ر – موالٌلا
تللف ٕ ( ٕٖ/8/ٔ08علفلرٌلن و ،
ن ل له اة الم جستر فً الهناسة – اختص ا ااتمتة والتحكم
عن بعا من الج معة الروسٌة للصااقة بٌن اللعوب – موسكلو
 ،وذلك فً حفل رسمً بت رٌ ٖٕٔٓ ٕٗ/ٙ/وبلارجلة جلٌلا
جااً  ،كذا حقا حلم والا فً تبوء مستوٌ علٌل ملن اللعلللم
والمعرفة ولٌكون نموذج ً للل ب الكراي الواعلً اللذي ٌلخلام
لعبه وبلا واإلنس نٌة جمع ء  ،وجاٌر ب لذكر أنه ٌنوي مت بعة
الاراسة لنٌل ارجة الاكتورا أٌض ً .
نتقدم لى األخ شٌار وذوٌه بخالص التبرٌكات والتهانً
متمنٌن له دوام التقدم والنجاح كما نحًٌ روح الرفٌق
الراحل أبا شٌار الذي كان ٌنتظر هذا النجاح بشلف ولوعة .

احلــــرٌخ نهًؼـتمـــهني انسـٍبسٍني ٔدلُبضـــهً شـــؼجُب انكــردي يف ســـجٌٕ انجـــالد

راسلونا على العنوان التالً:
Yekiti990@hotmail.com

