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 خوسيه ساراماغو

 .... خطر إرهاب وجتـاوزات إدارة

  مشاركة يف جلنة التربعات لصاحل إعادة اعمار كوباني
بمبادرة من رئيس  لجنة إعادة اعمار كوباني في عفرين  الدكتور خليل سينو 
الذي تم انتخابه في مؤتمر آمد, شارك حزب الوحـدة في حملة التبرعات التي تم 
إطالقها في المدينة وال زالت مستمرة, حيث ارتأت الهيئة القيادية أن يتم  جمع مبلغ 
نقدي من الدائرة الضيقة ألعضاء الحزب وتقديمه إلى صندوق التبرع باسمه, إضافة 
إلى استعدادها للمشاركة في اللجان الفرعية المنبثقة لهذه الغاية في البلدات والريف, 
يأتي ذلك ضمن توجهات الحزب في ضرورة تفعيل وتكثيف العمل المشترك والتأكيد 
على الحضور الفاعل في األنشطة والمهام التي تخدم القضايا الوطنية والقومية, يذكر 
أن حزبنا كان قد شارك بوفد رسمي في مؤتمر آمد إلعادة اعمار كوباني  الذي انعقد 

 .أوائل أيار المنصرم

 منح الرتخيص حلزب الوحـدة
بعد اتخاذ حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي 
في سوريا قراره بضرورة الحصول على 
الترخيص الالزم من اإلدارة الذاتية القائمة 
بموجب قانون األحزاب الصادر عنها, قامت 
لجنة مكلفة أوائل شهر تموز الجاري بتقديم 
األوراق للترخيص وكذلك جداول األسماء التي 
ارتأت القيادة تضمينها بعدد متساوي لكل من 

عفرين إلى ديوان   –كوباني   –مناطق الجزيرة 
المجلس التشريعي في عفرين, حيث يكتفي 
القانون بتقديم الطلب في إحدى المقاطعات 
الثالث ال على التعيين. وضمن المدة المقررة 
للنظر في الطلب من قبل لجنة األحزاب تم منح 

\   7\    12في  3حزبنا الترخيص بالقرار رقم 
من قبل الرئاسة المشتركة للمجلس  1122

 . عفرين –التنفيذي 

 “شهداء كوبانـي -في زمن االرهاب تكثر القبور ” 

إن مسألة اختيار حلقة البداية في سلسلة األولويات 

وترتيبها مهمة شائكة على ما يبدو في عالمم األحمزاب 

والسياسة, وتوسيع الجبهات من خالل استفزاز جمميمع 

المنافسين والخصوم دفعة واحدة وبنفس التموقميمت همو 

استنزاف غير مبرر وربما انمتمحمار حمتمى وإن سممماه 

البعض جرأة, وتحوير النقمد المبمنماء بمغمايمة اإلصمال  

والتطوير إلى تشهير وتجمريمح وممزاودات ال يمنمدر  

إال تحت بند تسجيمل أهمداف فمي ممالعمب المتمبمعميمات 

    . والمصالح والنفوذ

عندما نركز على مخاطر تنظيم الدولة اإلسالميمة, 

وندعو إلى إفشال مشروعها الجاهملمي فمي المممنمطمقمة, 

 2فإننا نعتقد جازمين أن موضوع اإلرهاب           

 جمزرة كوباني يف تقارير موثقة
المجزرة التي ارتكبتمهما داعمي فمي ممنمطمقمة 

حمزيمران الممماضمي, كمانمت  12كوباني بتاريم  

موضع اهتمام العشرات من المنظمات الحقموقميمة 

والمممممؤسممسممات االعممالممميممة ومممراكممز الممدراسممات, 

  13ونقاي المئات من الصحفيين والكّتاب.       

نقاش 
حول 

الوضع 
التعليمي 

 بعفرين
مممممممعممممممروف  

 مدى تعلق أهالي
 6 مجموعة من طالب إحدى مدارس عفرين في نهاية العام الدراسي الفائت
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 خطر ارهاب ... تتمة

هو اآلن بمثابة الحلقة المتشابكة مباشرة  ممع 

حلقة النظام, و يشكالن معاً المخمطمر األكمبمر 

على السوريين, وهي القضية األساسميمة فمي 

البالد, وهذا ما تتوافق عليه المدول المكمبمرى 

أيضمماً, وكممل ممما عممدا ذلممك مممن مممواضمميممع 

وحلقات تمخمص المممكمونمات واألفمكمار, ممن 

الممكن تناولها عبر جملمسمات  حموار بمرو  

من المسمؤولميمة  ورعمايمة أمممميمة فمي أسموأ 

  . األحوال

سياسة النأي بالنفس لم تحصن الممنماطمق 

الكردية ضد زحف داعي وفظائعهما, فمكمان 

ال بد من قوة دفاع عسكرية  تردعها, تمثلت 

علمى األرض فمي وحمدات حمممايمة الشمعمب 

والمممممرأة, الممتممي ال بممد أن نشمميممد بممدورهمما 

واستبسالها ونقدر تضحياتها, كممما ال بمد أن 

ندعو إلى حممايمة وتمطمويمر اإلدارة المقمائمممة 

ووحممدة الصممف وتضممافممر جممهممود جممممميممع 

المكونات, وهذا ال يعني أبداً القفز ممن فموق 

الحلقات األخرى أو الهروب ممن المواقمع أو 

التستر على العيوب أو مجامملمة المممسميمئميمن, 

نحن كحزب سياسي لم نطر  بمديمالً أفضمل 

عن اإلدارة القائمة ,وال نعمتمقمد أن اآلخمريمن 

قد فعلوا ذلك, بل ثمة تموافمق كمردي عملمنمي 

على حماية وتطوير مما همو قمائمم  بمحمسمب 

اتفاقية دهوك, وبالتالي فإن أحزاب المحمركمة 

الكردية لميمسمت بصمدد إسمقماط همذه اإلدارة 

وإعممالن إدارة بممديمملممة, بممل عمملممى الممجممممميممع 

وبموجب المتموافمق أن يمتمعماممل ممع اإلدارة 

ويحترم قوانينها الناظمة, اعتباراً من قوانيمن 

السير, مروراً بالخدمات, وانمتمهماًء بمالمدفماع 

الذاتي, وكل ذلك تحمت سمقمف المنمقمد المبمنماء 

ووجهماً لموجمه بمغمايمة اإلصمال  والمتمطمويمر 

ولمميممس بسمملممبمميممة ونممديممة مممن خممالل الممرصممد 

والتنظير والنكي, ومن ثم المتمضمخميمم عمبمر 

الدعاية واإلعمالم وإطمالق تموصميمفمات ممن 

قبيل أنها إدارة غير شرعية, تتبع جهة غميمر 

كردية, مفروضة بحكم األمر الواقع, تتعامل 

مع النظمام وايمران.... ومما شمابمه ذلمك ممن 

نعوت تحاكي عاطفة تثميمر عمواطمف المنماس 

وال تمت لملمممسمؤولميمة  بشميء, ممن شمانمهما 

خلخلة الصف  المداخملمي وإضمعماف المعماممل 

الذاتي الذي يعول التحالف الدولي المنماهمض 

  . لإلرهاب على متانته وفاعليته

َتنبهنا ألهمية العامل الذاتي, فبمذلمنما وال  

زلنا الجمهمود والمممسماعمي ممن أجمل تموحميمد 

الصف الكردي, كما من أجل تأطيمر المجمهمد 

الوطني المعمارض لملمنمظمام والسماعمي نمحمو 

سوريا جديدة لكل أبنائهما دون أحمقماد ودون 

دماء, فطرحنا رؤيتنا لحل سياسي سلمي في 

شقيه المكمردي المخماص والموطمنمي السموري 

العام من خالل مشروع الرؤية, واسمتمطمراداً 

في جزئيته الكردية, فإننما نمعمتمقمد أن حمزب 

االتحاد الديمقراطي هو حزب شقميمق بمغمض 

النظر عمن تمبمعميمتمه اإليمديمولموجميمه ورممزه 

ورايته, ممثملمه ممثمل بمقميمة أحمزاب المحمركمة 

الكردية األخرى في سوريا,  كما ننظر إلمى  

TEV-DEM  كإطمار سميماسمي إداري يضمم

تشممكمميممالت مممخممتمملممفممة سمميمماسمميممة وعسممكممريممة 

ومهنية...,  وحمزب المعمممال المكمردسمتمانمي 

المعمراق   –والحزب الديمقراطي الكردستاني 

PDK نقّيممهممما كمممنمظموممات كمردسمتمانميمة ,

متفرعة تضم أحزاباً ومنظمات وقوات دفماع 

ولها عالقات إقليمية ودولية تلتقي وتمخمتملمف 

فيما بينها, وتتداخل المنظومتان مع المحمركمة 

الكردية في سوريا ممنمذ عمقمود خملمت, وممن 

الممكن أن تتنافسا في مسألة النفوذ وصناعمة 

التبعيات, كما من الممكن أن تساهما معاً فمي 

تحقيق مطالب الكرد السوريين, مع  تأكميمدنما 

على عالقات األخوة واالحترام المتبمادل ممع 

  . بقية األحزاب الكردستانية

ال يجوز بأي شكل من األشكمال تمحممميمل 

 (YPGشمممركمة, يالمدافعين على األرض )ب

وزر أخطاء السياسيين وممواقمفمهمم المحمزبميمة 

وسلبيات المسيمئميمن فمي اإلدارة, سمواء فمي  

PDK  أوTEV-DEM  وإذا كممممممان ,

للبشمركمة وزارة وممؤسمسمات فمي حمكموممة 

االقليم, فإن الحكمة تمقمتمضمي تمبمنمي وحمدات 

الحماية من قبل الكرد السوريين واحتضانمهما 

وتمكينها من تجاوز عتبة مميملميمشميمات )كممما 

ُيممرو  ( أو مممجممرد جممنمما  عسممكممري تممابممع 

لحزب وايديولوجيا محددة إلى وحدات دفماع 

وطنية تحمي كمل المممكمونمات ممن مموقمعمهما 

وتتحول الحقاً إلى رافد لجيي دفاع وطمنمي, 

سيما بعد أن نجحت هذه الوحدات في تحرير 

مناطق ذات تنوع ديني واثمنمي ممن سميمطمرة 

داعي وفي تكذيب كل مما أشميمع عمنمهما ممن 

  . اتهامات بالتصفية العرقية

في معمعان الهلع الشمعمبمي المذي يمرافمق 

هجمات داعي المتمكمررة وفمظمائمعمهما بمحمق 

أهلنا فمي شمنمكمال وكموبمانمي تمرتمفمع بمعمض 

األصوات قائلًة: لماذا نبالغ  نحن فمي حمزب 

الوحـمدة فمي ممد  وحمدات حمممايمة الشمعمب 

والممرأة ونمتمغماضمى عمن رصمد سملمبميماتمهمم 

ونسكت عن  ذمهم؟, في خلمط ممتمعمممد بميمن 

 ,  TEV-DEM( مممهممام األطممر السمميمماسمميممة

PYD )  ومهمات اإلدارة المقمائمممة ووحمدات

حماية الشعب والمرأة التي تنحصر مهمممتمهما 

األسمماسمميممة فممي الممحمممممايممة والممدفمماع, وكممأنممنمما 

عاجزون كحمزب عمن وضمع المنمقماط عملمى 

الممحممروف أو أنممنمما مممنممحممازون لمملممعمممممال 

الكردستاني واآلبموجميمة ) كممما يمقمال(, فمي 

الوقت المذي لمم نمتموانمى يمومماً عمن اإلشمادة 

بدور البيشمركة األبطال أيضاً في الذود عمن 

حمى كردستان عبر تاريخهم الحافل, ولمكمن 

ككرد سوريين, من المبمديمهمي أن نمتمعماطمف 

أكثر مع بناتنا وأبنمائمنما فمي وحمدات حمممايمة 

الشعب والمرأة, الذين تربطنا بالكثيمر ممنمهمم 

وشائج القربى والمممعمرفمة, والمذيمن سمطمروا 

مالحم البطولة في أكثر من موقع دفاعاً عمن 

مدننا وقرانا, من اإلجحاف أصمالً أال نشميمد 

بدورهم, ومن غير المنطق أن ننصرف عمن 

مساعدتهم ومساندتهم لنتصيد سلبيات الداخل 

همل يمعمقمل أن والكردي واإلدارة المقمائمممة, 

 !نقارن بين وحشية داعي وسلبيات إدارة ؟

عدا عن مسؤولي منظمات الخار , فمإن 

جميع أعضاء الهيئة القيادية  لملمحمزب بمممن 

فيهم السكرتير ونائبه مموجمودون فمي داخمل 

سموريما, ويممعميمشممون ممع الممنماس فممي همممموم 

يومياتهم والمخاطر المحدقة بهم, وما يصفها 

   3البعض بقرارات خاطئة لإلدارة           



 
 3 قضايا وطنية

 ك4642 -م  4102/      تموز    462العـدد/       YEKÎTÎالوحـــــدة  

 الدويل .... اجناز تارخيي –االتفاق النووي االيراني 

 خطر ارهاب ... تتمة

وممارسات سلبية لبمعمض مسمؤولميمهما, نمحمن 

نعيشها على األرض ونمالمسمهما عمن قمرب, 

وقد ال نمخمتملمف عملمى وجمودهما وتموصميمفمهما 

وضرورة نقدهما  وتصمويمبمهما, ولمكمن لميمس 

بطريقة اآلخرين وبأسلوبهم االستفزازي عبر 

اإلعالم وفي مواقع غير محايدة, نحمن نمعمبمر 

عنها في أدبياتنا وفي ندواتنا ومناسباتنا المتمي 

نقيمها علناً في ساحات القرى والبلمدات وفمي 

لقاءاتنا مع أصحاب الشمأن أنمفمسمهمم قمبمل أن 

ننتقل إلى اإلعمالم وإلمى المممنمابمر اإلقملميممميمة 

والدولية لالتهام والتخوين ولمتمقمديمم الشمكموى 

واالستنجاد, وهو نفسه المعيار المعتمد لمديمنما 

حتى مع األطراف التي تجّنمت عملمى حمزبمنما 

وال تزال مستمرة  في استهدافه, ألن غمايمتمنما 

المرجوة هي اإلصال  والتمطمويمر وقمنماعمتمنما 

الراسخة هي أن ال مسمتمقمبمل  أفضمل بمدون 

عمممممل جممممماعممي ومممؤسممسممات يشممتممرك فمميممهمما 

الجميع . يذكر وأثناء كتابة هذه السطور ثمممة 

رفمماق مممن حممزبممنمما ممموقمموفممون لممدى آسممايممي  

 . اإلدارة الذاتية في الجزيرة

بغض النظر عن كل الحسابات وعن كمل 

القيل والقال من المداخمل المكمردي والسموري 

المرافق لتجربة المناطق الكمرديمة,  حمظميمت 

التجربة على اهتمام الكثميمر ممن دول المعمالمم 

ومنظماته المدنية, حيث تمبمقمى  إدارة أممور 

الناس والدفاع عن حياتهم ركمنميمن أسماسميميمن  

لالستقرار واالستمرارية, وتمحمقميمق أي قمدر 

من هذا االسمتمقمرار فمي المممنماطمق المكمرديمة  

يساهم في  توازن المركب المكمردي ونمجماتمه 

في البحر السوري المتالطم, بالمقابل فإن أي 

نزاع أو صراع أو منازلة داخل هذا المركمب 

هو بمثابة مغامرة تهدد التوازن و تمزيمد ممن 

 احتماالت الغرق .

بعد عقوٍد من التوتمر والمحمروب المبماردة 

منذ بدايات النصف الثاني للقمرن المعمشمريمن, 

فممي ظممل صممراعممات ايممديممولمموجمميممة مممقمميممتممة 

وتناقضات ناجمة عن اللهاث وراء المصمالمح 

ومناطق النفوذ, شهد المعمالمم أزممات عمديمدة, 

شرقاً وغرباً, ولم تكن الدول الكبمرى بمممنمأى 

عنها. ووسط أجواٍء دولية واقلميممميمة خمانمقمة, 

وبعد عشمر سمنموات ممن المممّد والمجمزر فمي 

المفماوضمات, تمم المتموصمل إلمى اتمفماق بميمن 

: أمممريممكمما, روسمميمما, 2+ 2مممجممممموعممة دول )

الصين, فرنسا, بريطانيا + ألممانميما( وايمران 

حول برنامجها النووي, الذي يتضممن خمطمة 

عمل شاملة مشتمركمة َتضمممن بمقماء بمرنماممج 

إيممران الممنممووي مممقممتممصممراً عمملممى األغممراض 

السلمية, وفقاً لمعايير حظر انتشمار األسملمحمة 

النووية المتعارف عليها دولياً, وتتعهد ايمران 

بأنها لن تسعى في المستقبل أبداً, وتمحمت أي 

ظرٍف كان, الممتمالك أي أسملمحمة نموويمة أو 

تطويرها. وُيعّد هذا االتفاق انمجمازاً تماريمخميماً 

وتحوالً هاماً في العالقات الدوليمة, حميمث تمم 

 ترجيح لغة العقل والحوار ومنطق التفاهم. 

بذلك, حمقمقمت ايمران همدفماً اسمتمراتميمجميماً 

بجواز امتالكها لملمطماقمة المنموويمة السملممميمة, 

وتخلصت من هاجس تصنيع السال  النمووي 

الذي يترتب عليه تبعمات اقمتمصماديمة وأممنميمة 

وعدائية جمة, وكذلك ستتحرر من المحمصمار 

والعقوبات الدولية, ويتم تأمين منفذ لمهما إلمى 

مياديمن المتمجمارة والمتمكمنمولموجميما والمتمممويمل 

والطاقة. أي كسرت ايران العزلتين السياسيمة 

واالقتصادية, وستحظى بمعمقموٍد ممغمريمة فمي 

مجال النفط والغاز وتطوير البمنمى المتمحمتميمة, 

لتتحول إلمى ممركمز اقمتمصمادي مممميمز, إلمى 

جانب تعزيز دورها ونفموذهما السميماسمي فمي 

المنطقة بعد أن صارت ممرجمعماً فمي مملمفمات 

العراق وسوريما ولمبمنمان والميمممن وغميمرهما, 

بأداتها القوية مؤسسة الحرس الثوري وعمبمر 

تبنيها للطائفة الشيعية في نزاع مذهبمي سمنمي 

شيعمي ممحممموم. وقمد تمعمتمرض طمريمقمهما   –

عوائق داخلية أو خارجية, ولكن قطمارهما قمد 

 انطلق.

أما المجتمع الدولي, فنجح في نزع فمتميمل 

حروب محتممملمة, وإنمهماء نمزاع طمال أممده, 

بمماحممتممرام المممممصممالممح المممممتممبممادلممة, وإعممطمماء 

الدبلومماسميمة ولمغمة السميماسمة أهممميمة الئمقمة, 

وتحقيق انفمرا  مما فمي المعمالقمات المدولميمة, 

وسممُتممفممتممح األسممواق االيممرانمميممة الممواعممدة أمممام 

الشممركممات الممكممبممرى, وربممممما ُتممطممّور ايممران 

تفاهماتها مع أمريكا لتشكل بثقملمهما السميماسمي 

واالقتصادي والجغرافي والسمكمانمي رصميمداً 

لواشنطن في المنطقة. وسيكون لالتفاق تأثيمر 

ايجابي كبير عملمى السملمم واألممن االقملميمممي 

والعالمي, وربما ُيشكل بداية ترتيب عمالقمات 

وتفاهمات جمديمدة فمي سماحماٍت أخمرى تمفميمد 

العالم والمنطقة, خاصمًة وأنمهما تشمهمد حمربماً 

 ضروس ضد االرهاب وتمدده.

ما يهمنا في األمر, كسورييمن ممنمكموبميمن 

مفجوعين, هو أن يعزز هذا االتفاق الثقة بين 

األطراف المعنية بالوضع السموري, لميمكمون 

بداية تحّول نحو رؤى جديدة تلتمقمي فمي دفمع 

جميع الجهود نحو إطالق مفاوضات مبماشمرة 

بمميممن الممنممظممام والمممممعممارضممة بممإشممراف االمممم 

, فمي ظمل 2المتحدة على أساس بيان جمنميمف

تفاهمات تراعي مصالح الجميع وليمس عملمى 

حساب مصالحنا ودماء أبناءنما, خماصمًة وأن 

ايران قد ُتغير من سياساتها الخارجية بعد أن 

َضِمنت مصالحها في الطاقمة المنموويمة ورفمع 

العقوبات وإعادة ترتيب عالقاتها مع المغمرب 

ولها من المتمأثميمر السميماسمي فمي المعمديمد ممن 

الملفات, وبات الحرب في مكافحمة االرهماب 

 موضع اجماع اقليمي ودولي.

سميماسميمة  -لالتفاق المذكور تأثيرات جيو 

كبيرة, حيث أنها أعطت دفعاً مباشراً لجمهمود 

المممبمعموث المدولمي المخماص   –دي ميستمورا 

بسوريا, وكذلك ألقت بمظماللمهما عملمى عمقمول 

المعنيين في المعارضة السورية, حيث اتمفمق 

االطمماريممن  -االئممتممالف وهمميممئممة الممتممنممسمميممق 

تممممموز  12المممممعممارضمميممن فممي بممروكسممل, 

الجاري, على تفاهمات جديدة, ... فمهمل ممن 

 –آماٍل التفاق أو تفاهمم عملمى األقمل كمردي 

 كردي في سوريا؟.
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بعد مداوالت وجهود مشتركة فمي سميماق 

تأطيمر المعمممل المممشمتمرك, أعملمنمت خمممسمة 

أحزاب كردية فمي سموريما وثميمقمة سميماسميمة 

يمان إلمى المرأي المعمام, همذا مشتركة عبمر بم

 نصه:

منذ انطالقة الحراك الشعبي السلممي فمي 

, قّيمناها بأنهما ثمورة سملممميمة  22/3/1122

من أجل سوريا ديمقراطية تعددية برلمانية , 

وعلى هذا األساس شاركنا فميمهما ممنمذ الميموم 

األول مممن أجممل تممغمميمميممر بممنمميممة الممنممظممام 

الممدكممتمماتمموري, ومممن أجممل انممتممزاع الممحممقمموق 

القومية والديمقراطية لملمشمعمب المكمردي فمي 

سوريا, غير أن النظام لم يمقمدم سموى المحمل 

الممعممسممكممري األمممنممي, وواجممه المممممظمماهممرات 

السلمية بالحديد و النار, وحاول جماهمداً جمّر 

المعارضة إلى حمل السمال  وبمالمتمالمي إلمى 

تسليح الثورة, وفي مقابل ذلمك كمانمت همنماك 

أطراف فمي المممعمارضمة تممميمل أصمال إلمى 

تسليح الثورة, و حملت السال  بحجة حممايمة 

المظاهرات السملممميمة, و بمعمد حموالمي سمتمة 

أشهر من عمرها تحولت الثورة إلى صمراع 

مسلح متمعمدد األطمراف وبمدأت المتموجمهمات 

الطائفية تطفو على السطح, و بذلك تمحمولمت 

عمن مسمارهما المحمقميمقممي, ويمتمحمممل المنمظممام 

المسؤولية الرئيسية عن ذلمك, كممما تمتمحمممل 

تلك األطراف من المممعمارضمة ذات المتموجمه 

اإلسالموي قسطهما أيضما ممن المممسمؤولميمة, 

وفي مقابل ذلك وإزاء هذا التطور في مسمار 

الثورة, فقد أكدنا من جانبنا عملمى أنمنما جمزء 

من الثورة السلمية بمخمصموصميمتمنما المقمومميمة 

وبالترابط مع توجهنا الوطنمي المديمممقمراطمي 

السوري العام, وأكمدنما بشمكمل خماص عملمى 

وحممدة الصممف الممكممردي وحمممممايممة المممممنمماطممق 

الكردية وقضميمة السملمم األهملمي. إن تشمبمث 

النظام بالسلطة ومممارسمات بمعمض أطمراف 

المعارضة تلك قد عمقمت األزممة السموريمة, 

وأخرجتمهما ممن أيمدي السموريميمن أنمفمسمهمم, 

/ ألمف  121وتسببت بسمقموط أكمثمر ممن / 

ضحية , واعتقال واختطاف عدد مماثل لمدى 

الطرفين وتشمريمد نصمف الشمعمب السموري 

وتهجيره داخمل وخمار  سموريما , وتمدمميمر 

البنية التحتية للبالد , كممما أدت إلمى تمنماممي 

ظاهرة اإلرهاب وبخاصة تمنمظميمممي داعمي 

والنصرة اللذين يستقدمان آالف اإلرهمابميميمن 

من الخار , ويرتكبان المجازر الجماعية, و 

 . يحتالن اليوم أكثر من نصف مساحة البالد

إن المناطق المكمرديمة كمافمة فمي سموريما 

تعرض إلى هجوم واسع من قبل المممجمامميمع 

اإلرهابية وبخاصة داعي والمنمصمرة بمهمدف 

إخضاعها لممشمروعمهممما السميماسمي وفمرض 

سيطرتهما على الحدود ممع تمركميما وتشمديمد 

الحصار على تلك المناطمق لمتمجمويمع المكمرد 

وإرغامهم على االستسمالم بماالعمتممماد عملمى 

الدعم الال ممحمدود المذي تمقمدممه لمهما بمعمض 

الدول اإلقليمية, وبخاصة تركيما المتمي تمفمتمح 

حدودها لتنطلق منهما داعمي والمنمصمرة فمي 

هممجممممماتممهممممما عمملممى روجمم فممايممي كممردسممتممان, 

وبممالممرغممم مممن كممل ذلممك تممبممقممى روجمم فممايممي 

كردستان صامدة تتصمدى لمهمجمممات المقموى 

اإلرهابية وحلفائها , وكذلك أالعيمب المنمظمام 

السمموري , واسممتممطمماعممت وحممدات حمممممايممة 

الشعب و المرأة بممسمانمدة المتمحمالمف المدولمي 

ضد اإلرهاب و كذلك البيشمممركمة والمجميمي 

الحر في كوبمانمي وبمعمض فصمائمل المجميمي 

الحر في تمل أبميمض وممحمافمظمة المرقمة ممن 

تحقيق انتصارات كبيرة في حماية المممنماطمق 

 . الكردية و اإلدارة الذاتية القائمة فيها

إن الحركة الوطنية الكرديمة فمي سموريما 

تعاني ضعفا ال يتناسب مع هذه االنتصمارات 

ومع ضرورات المرحلة والمتغيرات المحلية 

واإلقمملمميممممميممة والممدولمميممة وذلممك بسممبممب حممالممة 

االنقسام التي تعاني منهما, وبمكمل أسمف فمقمد 

تصرفت بعض القوى واألحمزاب السميماسميمة 

الكردية بشمكمل سملمبمي أدى إلمى ممزيمد ممن 

االنقسام, وإلى تعطيل اتمفماقميمات هماممة كمان 

المتمي أنمجمزت  1122آخرها اتفاقية دهموك 

بتوافق كردستاني وارتميما  دولمي. وبمهمدف 

معالجة الجوانب السلبية القائمة فمي الموضمع 

السياسي الكردي وسمد المثمغمرات الممموجمودة 

فمميممه, ومممن أجممل تممطممويممر الممعممامممل الممذاتممي 

واالرتقاء به إلى مستوى الممسمؤولميمة, فمإنمنما 

في األحزاب الموقعمة عملمى همذه الموثميمقمة , 

وهي أحزاب أعضاء في المرجعية السياسيمة 

الكردية, سنعمل معا وفق األسس والمممبماد  

التالية التي تعزز مسيرة روج فايي كردستان 

نحو الحرية والعيي المشمتمرك وتسماهمم فمي 

 : إيجاد حل سياسي سلمي لألزمة السورية

تممنممطمملممق أحممزابممنمما مممن األرضمميممة  -2

السمموريممة, ومممن االلممتممزام الممثممابممت بممقممضمميممة 

ومصالمح الشمعمب المكمردي فمي روجم فمايمي 

 .كردستان وسوريا

تناضل أحزابنا من أجل سوريا دولمة  -1

 . ديمقراطية تعددية برلمانية ال مركزية

تمنماضمل أحمزابمنما ممن أجمل اإلقمرار  -3

الدسمتموري بموجمود الشمعمب المكمردي عملمى 

أرضه التاريخية وحل قضيتمه وفمق المعمهمود 

 .والمواثيق الدولية في إطار وحدة البالد

ضرورة استكمال بناء العامل المذاتمي  -2

و نبذ سياسات المتمفمرد واالسمتمئمثمار بمالمقمرار 

السياسي الكردي والعمل على قاعمدة المعمممل 

الممجممممماعممي المممممؤسممسمماتممي والممتممخمملممص مممن 

المممممؤثممرات الممخممارجمميممة الممتممي تممعممرقمملممه فممي 

 . روج فايي كردستان

دعمممم ومسمممانمممدة اإلدارة المممذاتممميمممة  -2

الممديمممممقممراطمميممة والممعمممممل عمملممى تممطممويممرهمما 

وتموسمميمعممهما وتموحمميمد ممقمماطمعمماتمهمما الممثممالث, 

وتممعممزيممز قممدرات وحممدات حمممممايممة الشممعممب 

 والمرأة والعمل على تطويرها .

التفاعل االيجابي مع العامل المدولمي,  -6

ومواكبة المتغيمرات والمممنماخمات االيمجمابميمة 

 . المتاحة

العمل من أجل وضع أسس و قمواعمد  -7

واضحة لبلورة مشروع سياسي وآليات عمل 

بهدف الوصول إلى بناء إطار سياسمي يمعميمد 

الممتمموازن إلممى صممفمموف الممحممركممة المموطممنمميممة 

الكردية و منفتح علمى المقموى و المفمعمالميمات 

المجتمعية و المهنية و ممنمظمممات المممجمتمممع 

 .المدني, ونبذ االنعزالية والتقوقع

 27/7/1122قامشلو 

الحزب الديمقراطي الكردي فيي سيورييا 

 ))البارتي

حييزب الييوفييام الييديييمييقييراطييي الييكييردي 

 السوري

 سوريا -حركة اإلصالح

الحزب اليساري الديمقراطي الكردي في 

 سوريا

حزب الوحدة الديمقيراطيي اليكيردي فيي 

 سوريا

- - - - - - - - - - -   

 15كما اجتمع ممثلو األحزاب           

 مخسة أحزاب كردية توقع على وثيقة سياسية
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بعد التخبط واالرتمبماك المواضمحميمن فمي 

التعاطي مع الملف السوري والمممواربمة فمي 

التعامل مع داعي, وتمراجمع حمزب المعمدالمة 

والتمية في االنتخابات البرلمممانميمة األخميمرة, 

وَتغير الوقمائمع عملمى األرض, ممن انمدحمار 

داعي فمي شمممال سموريما وبمدئمهما بمتمهمديمد 

الداخل التركي, دأبت الحكومة التركية عملمى 

اتخاذ خطوات ممتمسمارعمة, بمتمحمشميمد قموات 

عسكرية قبالة حدودها مع سوريا, والسممما  

باستخدام أراضيها من قبل التحمالمف المدولمي 

المناهض لإلرهاب, والبدء بمقمصمف ممواقمع 

لحزب العمال الكردستاني في جمبمال قمنمديمل 

تزامناً مع قصٍف لممواقمع داعمي, أي حشمر 

المنمزاع مممع ُكـمرد تممركميما فممي الصمراع مممع 

االرهاب وأدواتها, وبمتموجمه سماخمن, سمعميماً 

وراء اضعاف المشروع السميماسمي المكمردي 

في سوريا وتمركميما وضمرب ممكماممن قموتمه 

وبذل جهوٍد حثيثة لتشتميمت الصمف المكمردي 

وذرع الفتنة بميمنمه وبميمن بماقمي المممكمونمات, 

وكذلك أمالً في تراجع الدعم الدولي لوحدات 

حماية الشمغمب, وبمحمثماً عمن دور ممحموري 

 ميداني لها في شمال سوريا.

وحيال تلك التحركمات المعمسمكمريمة أدلمى 

سمكمرتميمر حمزب   –السيد محي الديمن شميم  

الوحـدة المديمممقمراطمي المكمردي فمي سموريما 

 7/   6بتصريح خاص لوكالة آكي االيطالية, 

, جمممماء 1122/ 

 فيه:
)) يف الوقتو  
اذلي يووينوويه  وو وو  
الشينب السوقيي 
مبختلف موووقه و  
من  ظيئع ش باكت 
الإيهيب وأ خطرهوي 
 ووو وووظووو  ا و  
)داعوووون  موووون 
هجة، وجلقء نوظوي  
لوءويء  البينو  اإ  اإ
الربام ل املتفجرة عىل امل يطق الآهةل ابملدنيني من 
هجٍة اثنية، واسو واوراي  وينوأوق ال سموة السوقييوة 
واتسيع نفقذ تقى الاسال  الس يوي  املودوشودد 
عىل اختالف أ سامهئي اليت جتأينهي نزعة الينو وةويوة 
والتحيمل ح يل املوقن الوردي يف شامل سقياي، 
اذلي بدويه حضى كثريًا وأ ثب  م دانيًي صودتو وتو  
يف ا  يع عن وحدة سقياي ومقاهجة متّدد داعون 
حليق الهزمية ب  يف الينديد من امل ويطوق، وبوءو   واإ
وليزال ماساكً دون توردد بوو واو ورويات 
الينأل والينين املشرتكني مع املوقهت السوقييوة 
ال خرى بةف الو وظور عون ا يون والوءوقمو وة 
واملذهب ... ويف الوقتو  اذلي  وتوقاصول  و و  
املسيع  لبلقية خييطة طريق وخمرج لإجييد حول 
س يي  سلأ  لل سمة السقيية املسو وتوفوحوةل،... 
أ تدم  حوقمة أ نءرة مؤخرًا عىل حشٍد مووو وف 
لءقات عسورية ذات طبيينة وهمي  جهوقمو وة عوىل 
احلدود السقيية والتلقحي بتودخول عسوووري يف 
ا اخل السوقيي تو  اي وطوة )حواميوة ال مون 
الءقيم الرتيك ، ومزامع الهتديد اذلي تود ششو و  
ُكورد سقياي وتوقموا ا  ويعويوة وحودات حواميوة 

، مموي يوثوري تولوق YPG – YPJالشينب واملرأ ة 
السقييني مبختلف انامتءاما ويزيد من امتينويهوهوا 
ح يل هوذا  قج  تريك مواويمور يولورضوق ال وي 
مبسيع  اجييد حٍل سو ويوي  سولوأو  ةلولوأوسوو   
آو والوينويون  السقيية ويؤذي كثريًا أ واو الوتوو

 املشرتك بني شينقب امل طءة وحسن اجلقاي.
ن ي يف القت  اذلي نبدي     تلءني الوينوأويوق  اإ
ح يل هوذا تورك عسوووري توريك موريوب يف 
جقايه، ونسدنور مجةل التةحييت والربامج الويت 
 ضخهي بينض وسيئل الاعال  الورتيويوة والوينوربويوة 

و ووا اوسووقبووة عووىل أ وسوويض موون املووينووييهووة 
السقيية ودوائر الاسال  الس يي  املزتم  الويت 
تريم اإ  ال يل من ماكنة وحدات حامية الشينوب 
و صقير ُكورد سقياي بو هنا انفصيليقن،... نؤكد بو ن 
أ ي  دخل عسوري تريك يف ا اخول السوقيي 
خيد  داعن و  ظ  الءيعدة الايهييب،... ون يشود 
مجيع الءقى الس ييس ية ومونوظوامت ا واوع املوده 
ومنيهيض احلرب يف ترييي بر ع أ صقاموا لورتجو و  
لاة الينءول واملو وطوق ووتوف لواوة الوتورضوريوض 

 والتدخل الينسوري.  

 -مصممطممفممى مشممايمم   كممممما أدلممى السمميممد

الناطق الرسمي باسم كتلة أحزاب المرجعميمة 

السياسميمة المكمرديمة فمي سموريما )المخمممسمة( 

/ 12بتصريح آخر من مدينة قامشلي بتاري  

 , هذا نصه:1122/ 7
)) أ تد  سالح اجلق الرتيك منذ يوق  اعوينوة 

وبءراي من احلووقموة عوىل شون  71/2/7/42
غييات جقية هد مقاتع حزب الينامل الوردس تيه 
يف املثل  احلدودي )جبيل تنديل  مموي أ دى اإ  
صويبوة عودد مون  اسدشهيد أ يبينة مءي لوني يورد واإ
تل   ال هييل املدنيني يف الءرى احلدودية الشاملية لإ
يردس تين الينراق، ول توزال اةلوةل الوينوسوووريوة 
ن ي يف كتةل أ حزاب املرجينية الس ييس ويوة  مس ارة. اإ

الوردية يف سقياي، يف القت  اذلي نوديون  و و  
هذه احلرب اليت أ عل وهتوي احلوووقموة عوىل حوزب 
الينامل الوردس تيه اليت يبتا  مهني حزب الوينودا  
واملهزو  يف الانتخيابت الوربملوينويوة الوهتورب مون 
اس ترضءيتيت التينيمل ا ميءراط  املده مع الءضيوة 
الوردية ومسيع  حلهي ت  تبة الربملين س ييس يوي 
نو وي اوأولوهوي  وبينيدًا عن لاة الين ف والسوالح  ويإ
مسؤولية  ينطيل مرشوع احلل السلأ  ةللوءوضويوة 
الوردية يف ترييي وندعق مجيع الءقى اوبة ةللسوال  
ومنيهيض الين ف والايهيب يف الينيمل لر ع صوقموي 
عويدة أ جوقاء  عيليًي هد جلقء احلووقموة الورتيويوة لإ

   .احلرب اإ  ترييي مرة أ خرى.

 حتركات عسكرية تركية مريبة
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 نقاش حول الوضع التعليمي ... تتمة
وأبممنمماء مممنممطممقممة عممفممريممن بسممبممل المممممعممرفممة 

والتحصيل العلمي والثقافي بمختلف أنواعمه, 

في سياق حبهم للحيماة ونمبمذ المتمخملمف ولمغمة 

العنف, ورغم ظروفهم الصعبة يبقمى همممهمم 

األساس كيفية تحمسميمن الموضمع المتمعملميمممي, 

ولكن ضعفت آمالهم بعد أربع سنوات ونميمف 

من التمدهمور المعمام فمي سموريما, والمتمراجمع 

الممحمماد لممدور وإمممكممانممات مممؤسممسممات الممدولممة 

التربوية والتعليمية وتدني مستواهما, وكمذلمك 

لضعف وأخطاء البرامج المحملميمة المممتمبمعمة. 

وبالتالي تّم ترجيح قرار الهجرة إلى المخمار  

لدى   –من أجل مستقبل األوالد مثلما يقال   –

المئات من الطالب وأُسر بأكملها, خالل هذا 

الصيف, عالوًة على أسباب رئيسميمة أخمرى 

 لسنا في وارد سردها.

  وواقع الحال بهذه الصورة:

لم تعد مؤسسات الدولة تقوم بمدورهما  -2

المفترض, وتتعمد األجهزة األمنية السموريمة 

على عرقملمة تمأمميمن مسمتملمزممات المممدارس 

وتسيير شؤون الموظفين والمدرسين وإلمغماء 

العديد من المراكز االممتمحمانميمة لملمشمهمادتميمن 

االعدادية والثانويمة, إلمى جمانمب صمعموبمات 

 جمة خلقتها ظروف الحرب في سوريا.

أصبح من الصعوبة البمالمغمة ممتمابمعمة  -1

طالب الجامعات تعليمهم, بسمبمب المظمروف 

األمنية الضاغطة وصعوبة تأمين مستلزمات 

 المعيشة.

هناك اهمال كبير في المدارس بشكل  -3

عام ويعطى المجمزء المقملميمل ممن المممنماهمج, 

وكذلك هناك تهميي لدور المجمع المتمربموي 

في عفرين ولمدراء المممدارس ذوي المخمبمرة 

والكفاءة من قبمل هميمئمة المتمربميمة والمتمعملميمم/ 

مقاطعة عفرين, وربمما إلمغماء المممجمممع فمي 

 وقٍت الحق.

بمدأ المكممادر المتمدريسمي بمالمنمقمصممان,  -2

ويساور معظم من بقي القملمق والمخموف ممن 

انقطاع المرواتمب أو ممنمعمهمم ممن اسمتمكمممال 

 خدمتهم الوظيفية.

ال تمتموفمر مسمتملمزممات المتمعملميمم ممن  -2

قرطاسية وكتب وغيرها, حيث طلب الوزير 

هزوان الوز من ممديمر المتمربميمة بمحملمب فمي 

كمانمون  22س تماريم  23/  21كتمابمه رقمم 

بممعممدم تسمملمميممم المممممؤسممسممات  1122الممثممانممي 

التربوية في منطقة عفريمن أيمة مسمتملمزممات 

وعدم إجراء أية امتحانات في المنطقة لحميمن 

إعممادة المموضممع إلممى ممما كممان عمملمميممه سممابممقمماً 

 )تدريس المناهج الرسمية(. 

أما المشكلة األهم فهي إلغاء المنماهمج  -6

الرسمية كاملًة وتطبيق مناهج باللغة الكرديمة 

بدالً عنها, حيث تمم ذلمك فمي المعمام السمابمق 

للمصمفموف المثمالث األولمى وُيمزممع إجمرائمه 

للصفوف الرابع والمخماممس والسمادس دفمعمًة 

واحدة هذا العام, وعملمى همذه المعممملميمة عمدة 

 مالحظات:

الزال همممنممماك جمممدل كمممبمميمممر حمممول  -أ

المصطلحمات والمممفمردات المعملممميمة بمالملمغمة 

الممكممرديممة, وإمممكممانمميممة نممقممل ونشممر وتمموثمميممق 

المعلموممات المعملممميمة فمي ممجمال المكميممميماء 

والممفمميممزيمماء والممريمماضمميممات وعمملممم األحمميمماء 

 والمعلوماتية بها.

في الجانب اإلداري, لم تعترف َبمعمد  -ب

أية جهة أو منظمة محلية أو اقليمية أو دوليمة 

بمناهج اللغة الكردية أو بمالموثمائمق الصمادرة 

 عن مدارسها.

ضمعمف المكمادر االداري والمتمربموي  - 

والتدريسي لممنماهمج الملمغمة المكمرديمة, حميمث 

اسممنممدت مممعممظممم تمملممك المموظممائممف فممي الممعممام 

الماضي ألناس ذوي خمبمرة ممتمدنميمة وممممن 

اليحملون شهمادات عملممميمة سموى اتمبماعمهمم 

 لدورات لغة كردية قصيرة المدة.

ليمس ممن المحمكمممة والمممنمطمق إلمغماء  -د

تدريس اللغة العربية وهمي الملمغمة المرسممميمة 

لبلدنا سوريا, وهي لغة القرآن كمتماب المديمن 

االسالمي الذي يعتنقه معمظمم األكمراد, ولمنما 

مممن المممممصممالممح والممعممالقممات المممممتممنمموعممة مممع 

المممممحممافممظممات السمموريممة األخممرى وجممممميممع 

مكوناتها, ولطالبنا طمو  كبير للدراسة فمي 

 مدارسها وجامعاتها العريقة.

جميع المشاريع السياسية الكردية في  -هـ

سوريا والسيما لدى االدارة الذاتية المقمائمممة, 

تؤكد عملمى المبمقماء ضمممن المدولمة السموريمة 

وضرورة إيجاد حّل عادل للقضميمة المكمرديمة 

فممي الممعمماصمممممة دمشممق, أي اليمممممكممن فصممل 

العالقات السياسية أو اإلدارية مع ممؤسمسمات 

الدولة التي تبقى موضع اهتمام الممواطمنميمن, 

والزال العديمد ممن المممؤسمسمات قمائمممة فمي 

عفرين )التربية والتعليم, الكهمربماء, الممميماه, 

الممهممماتممف, الممقمممضممماء, المممزراعممة,... الممم ( 

ويممتممقمماضممى ممموظممفمموهمما رواتممبممهممم, ولمملممنمماس 

مصالح مرتبطة معها, اليجوز بأي شكل من 

األشمكمال إلمغمائمهمما, ويمجمب المتممعماممل ممعمهمما 

بإيجابية لمحميمن تمرتميمب وتسمويمة األوضماع 

السياسية واالدارية بشكل دستوري وقمانمونمي 

بين المناطمق المكمرديمة ذات االدارة المذاتميمة 

وحكومة وإدارات الدولة التي نريد لها نظاماً 

تعددياً ديمقراطياً برلمانميماً ال ممركمزيماً, فمال 

ضير ممن االبمقماء عملمى المممنماهمج المعملممميمة 

الرسمية باللغة العربية ويمكن اهمال المممواد 

ذات الطبيعة الحزبية السياسميمة والمتماريمخميمة 

المممممشمموهممة, بممحمميممث يممتممم االسممتممفممادة مممن 

المستلزمات والكوادر التي تقمدممهما ممؤسمسمة 

 التربية, ومن الوثائق الرسمية التي تمنحها.

اللغة األم التي يعشقها أبنماء المُكمـمرد  –و 

وناضلوا من أجلها طويالً, بمات ممن صملمب 

اهتمامات األهالي ومؤسسات اللغة الكمرديمة, 

وتشهد انتشاراً واسعاً, ويمكن تمدريمس ممواد 

)األلممف بمماء والممقممواعممد, الممتمماريمم , األدب( 

 الكردي بها إلى جانب المناهج الرسمية.

مممن السمملممبمميممة الممفممصممل الممحممالممي فممي  -ز

المنطقة بين الطالب الُكـرد والطالب العمرب 

بسبب تغيير المناهج, دون البحث عن حلمول 

منطقية تساهم في تعزيمز وشمائمج المعمالقمات 

بين أبناء جميع مكونات المنطقة, ومن جمهمٍة 

أخرى الوضع التعليمي في المناطق الكمرديمة 

األخرى ) الجزيرة, كوباني,...( الزال كممما 

هو سابمقماً, وأي مشمروع تمغميميمر يمجمب أن 

يمكمون واحمداً وممالئممماً لملمممنماطمق المكمرديمة 

 الثالث.

من اإلنصاف المقمول بمأن همنماك جمهموداً 

تبذل من قبل الهيئة التنفيذية /مقاطعة عفريمن 

في مجال التعليم, حيث افتتحمت المعمديمد ممن 

المممممعمماهممد وتممم تممأممميممن بممعممض مسممتمملممزمممات 

المدارس, ولكن جملة أخطاء ُترتمكمب تمبمقمى 

موضع استياء األهالي وتدفع بالكثيرين نمحمو 

الهجرة إلى الخار , رغم أن أوضاع أغلبهمم 

مستقرة نسبياً ويعتصمر قملموبمهمم تمرك المبملمد 

وتراب الوطن, ويساورهم تسماؤل مشمروع: 

لماذا هذا الفصل التام عن المناهج المممعمتمممدة 

باللغة العربية, واالصرار على همذه المخمطمة 

 رغم مناشدات كثيرة؟.

الزال أمامنا ممتمسمع ممن الموقمت إلعمادة 

النظر في الوضع التربوي والتعليمي بمنطقة 

عفرين, ويجب اتخاذ القرارات المالئمة بنماًء 

عمملممى مشمماورات واسممعممة مممع المممممؤسممسممات 

المممممخممتممصممة واألهممالممي وذوي االخممتممصمماص 

والممخممبممرة, ولمميممس فممي األطممر السمميمماسمميممة 

والحزبية أو بمنطق الفوقية ووفمق تموجمهمات 

 سياسية معينة.
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بمبادرة مشتركة ممن األحمزاب المكمرديمة 

الخمسة )حزب الوحدة الديمقراطمي المكمردي 

في سوريا, الحزب الديمقراطي الكمردي فمي 

 –سمموريمما )الممبممارتممي (, حممركممة اإلصممال  

سوريا, حزب اليسار الديمممقمراطمي المكمردي 

فممي سمموريمما, حممزب المموفمماق الممديمممممقممراطممي 

7/  21الكردي السوري (, أقيم يوم الجمعمة 

بمدينة قمامشملمي أربمعميمنميمة شمهمداء  1122/ 

فاجعة حمريمق مسمتموصمف مميمسملمون, المتمي 

م ورا  ضمحميمتمهما 32/2/1122وقعت في 

شهيداً, وذلمك فمي مموقمع المحمادثمة أممام  21

المممممسممتمموصممف, بممحممضممور قمميممادات ووفممود 

األحزاب المنظمة وعوائل الشهداء وممممثملمي 

 . فعاليات سياسية وثقافية واجتماعية كردية

حيث بدأ التأبين بالترحيب بالحضور ممن 

وممن ثمم  -نوشين بيجرمانمي   –قبل األستاذ 

الوقوف دقيقة صممت عملمى أروا  الشمهمداء 

 الطاهرة, ثم أُلقيت الكلمات التالية كلمة :

 -األحزاب المنظممة بمالملمغمة المكمرديمة  -

 األستاذ  إدريس شنكالي

كلمة األحزاب المنظمة باللغة المعمربميمة  -

 األستاذ إياد عبد الكريم -

المدكمتمور دارا  -كلمة أصدقاء الشهداء  -

 خالد

 السيد مصطفى -كلمة عوائل الشهداء  -

هذا وقد وصل إلى حفل التأبيمن بمرقميمات 

مممواسمماة مممن عممدة فممعممالمميممات مممجممتمممممعمميممة 

وشخصيات اجتماعية وسياسيمة فمي المداخمل 

 .والخار  تترحم على أروا  الشهداء

وقييد ءييا  فييي كييلييميية ا حييزاب بييالييليي يية 

 العربية:

 )أيتها األخوات أيها األخوة :  

بممبممالممغ األسممى والممحممزن نسممتممذكممر المميمموم 

شهداء فاجعة مستوصف ميسلون في قامشلمو 

وعيوننا مألى بالدموع وأفمئمدتمنما ممجمروحمة 

حتى الصميم , وبمناسبة مرور أربعين يومماً 

عمملممى فممراقممهممم وتممخمملمميممداً لممذكممرى أرواحممهممم 

وأروا  جممممميممع شممهممداء الممُكممرد والممحممريممة 

واإلنسانية نقف بخشوع وإجالل أمام هاممات 

ذويهم ونعاهدهم عملمى الموفماء ألرواحمهمم , 

وإنه لشرف عظيم لنا جمعياً أن نجتمع الميموم 

على ذكراهم فنوحد آهاتنا وحسراتنما لمتمكمون 

خممطمموة ذات مصممداقمميممة وأسمماس مممتمميممن فممي 

طريق توحيد صمفموفمنما كشمعمب كمردي ذاق 

األمرين منذ غابر الزممان, ممورسمت بمحمقمه 

جميع أنواع القهر واإلبمادة والمنمكمران حمتمى 

باتت قضيتمه لمفمتمرة ممن 

الزمان ضرباً من الخيال 

لممكممن وبممجممهممود جممممميممع 

الشرفاء ممن عسمكمريميمن 

وسمميمماسمميمميممن ومممفممكممريممن 

والمممحمممركمممة الممموطمممنممميمممة 

السياسية الكردية وأبمنماء 

عمموم الشمعمب المكمردي 

والشعوب الصديقمة ذات 

المممعممميمممي والمممممممصممميمممر 

المشترك اسمتمطماعموا أن 

يصمملمموا بممحمماضممرنمما إلممى 

درجة غير مسبموقمة ممن 

العالمية وطر  قضميمتمنما 

المممعمممادلمممة فمممي جممممممميمممع 

المحافل المدولميمة لمتملمقمى 

الممدعممم والمممممسممانممدة مممن 

جميع القوى والهيئات والمجتممعمات المتمواقمة 

للحرية والتعايي األخوي السلمممي وإنسمانميمة 

 اإلنسان....(

 وءا  في كلمة الدكتور دارا:

.إال إنممه وبممعممد الممحممدث المممممفممجممع إثممر .. ) 

نشوب حريق كبيمر أدى بمحميماة المعمديمد ممن 

رفمماقممنمما بمماإلضممافممة إلممى عممدد مممن األطممفممال 

والمراجعين. وما حل بالمستوصف من دمار 

بات عمل المستوصف فمي حمالمة شململ تمام. 

والكل على معرفة تامة بممدى حماجمة المحمي 

لهذا المركز. لذى نوجه دعموانما لملمممعمنميميمن 

والمنظمات اإلنسانية فمي همذا المبملمد لملمقميمام 

سويًة بإعادة الرو  لمركزنا الذي كان سمنمداً 

للكثير ممن المعموائمل المفمقميمرة والمعمممل ممعماً 

للحيلولة دون توقف المركز عن عممملمه قمدر 

المستطاع وكذلك ندعو الجهات المعنية بفتمح 

تحقيق عمن أسمبماب المحمادثمة المتمي أفمجمعمت 

العديد من العوائل ودعوتنا همذه لميمسمت ممن 

باب االتهام بل للحد من وقوع أخطاء كارثية 

 (..متشابهة.

 و في كلمة عوائل الشهدا :

... لقد فقد كل منا واحداً من أفراد أسرته 

فمنهم من فقد أممه وممنمهمم ممن فمقمد زوجمتمه 

وولده أو أختاً أو بنتاً أو قريباً منهم, وما همذا 

إال تعبير عن تماسك المجتمع الكردي فكانموا 

جميعاً يقدمون إلى جمانمب عممملمهمم الصمحمي 

خدمة ألبناء شعبهم وكانت تمتلك بمجمد كمتملمة 

من الحيوية والنشاط وتشهد على ذلمك أبمنماء 

المنطقة عموماً نتيجة التعاممل ممعمهمم بشمكمل 

مباشر. وبفقدانهم نكون قد خسمرنما وخسمرتمم 

جميعاً أبناًء كنا بأمس الحاجة إليهم فمي ممثمل 

هذه األوقات العصيبة التي تمر بها منطمقمتمنما 

والتي تتعرض إلى القتل والتدمير والتهمجميمر 

القسري والهروب من شبمح الممموت والمفمقمر 

ونحن على يقين تام بمأنمهمم شمهمداء لشمعمبمهمم 

وإلتحقوا بمقمافملمة الشمهمداء المتمي تسميمر دون 

 توقف ...(

 إحياء أربعينية شهداء مستوصف ميسلون يف القامشلي 

 عثمان امساعيل 
 يرحل إىل جوار به

وري  1122/   7/   12ظهيرة يوم الثالثاء 

الثرى جثمان الراحل عمثمممان إسممماعميمل بمن 

مصمممطمممفمممى, عضمممو فمممي حمممزب الممموحـمممدة 

الديمقراطي الكردي في سموريما, ممن مموالميمد 

 -قرية َممَمماال المتمابمعمة لمنماحميمة راجمو 2171

عممفممريممن. حضممر مممراسممم الممدفممن جمممممع مممن 

القرويين والجيران ومعارف ورفماق المفمقميمد, 

عضممو   –وألممقممى األسممتمماذ صممال  عمملمممممداري 

اللجنة السياسية للحزب كلمًة مقتضبة, ممذكمراً 

 بمناقب الراحل ومقدماً التعازي لجميع محبيه.

توفي الراحل بجلطة قلبية مفماجمأة, تماركماً 

ورائه أسرة مؤلمفمة ممن زوجمة وثمالثمة أوالد

)مصطفى, هفيار, زورافا(, وهو الذي ينحدر 

من عائلمة وطمنميمة, أمضمى حميماتمه ممنماضمالً 

 . مخلصاً لرفاقه ومحباً لقريته وشعبه

 له الرحمة و هله الصبر والسلوان.
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ّ
  YPGزيارة ملقر

 يف احلسكة
/   7/   12يمموم الممثممالثمماء 

زار وفمد  قميمادي ممن  1122

حزب الوحـمدة المديمممقمراطمي 

الممكممردي فممي سمموريمما, ضممم 

السممادة صممال  خمملممف بممرو 

لجنة العالقات التنمظميممميمة لموحمدات عضو الهيئة القيادية وأعضاء من لجنة الدائرة, مقّر 

في مدينة الحسكة, وكان في استقبالهم القيادي في وحدات المحمممايمة   YPGحماية الشعب 

 .األخ لوند رو  آفا وأعضاء منها

بعد تبادل عبارات الود واالحترام, ناقي الجانبان آخر التطورات والمستجدات المتمي 

وحدات حمايمة الشمعمب فمي حمممايمة , وأكدا على الدور الكبير الذي تلعبه تعيشها المنطقة

المناطق الكردية وضرورات تعزيز قدراتها وتمطمويمرهما, وتموقمفما بشمكمل خماص حمول 

األوضاع الراهنة في مدينة الحسكة وما حمولمهما, وأهممميمة وحـمدة الصمف المكمردي فمي 

 مواجهة االرهاب.

 منظمة اقليم كردستان العراق تعقد مؤمترها الثاني

, عمقمدت 7/1122/   12اقليم كردسمتمان المعمراق, يموم المجمممعمة   –في مدينة هولير 

منظمة حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريما ممؤتمممرهما المثمانمي, تمحمت شمعمار 

)الوفاء لشهداء مجزرة كوباني وخاصة الرفيق الشهيد محممد خملميمل ممعمممو وعمائملمتمه(, 

بحضور مندوبي الكونفرانسات المنطقية وأعضاء فخريين وأعضاء لجنة الدائرة السابقمة 

 وبإشراف لجنة من الهيئة القيادية.

بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت على اروا  الشهداء, ثم ألقى السيد محمود ممحمممد 

عضو اللجنة السياسية للحزب كلمة سياسية, تطرق فيمهما إلمى المعمديمد ممن المممواضميمع, 

واستكمل المؤتمر جدول أعماله بنجا , حيث تم عرض تقرير للدائرة السمابمقمة, وجمرى 

النقاي حوله بمسؤولية, والمتموقمف حميمال المنمواقمص واألخمطماء, واتمخمذت المعمديمد ممن 

 القرارات والتوصيات ألجل تطوير عمل المنظمة.

كما تم انتخاب أعضاء لجنة الدائرة الجديدة ومسؤولها األستاذ حسين نمعمسمو لميمكمون 

عضواً في الهيئة القيادية حسبما ينص عليه النظمام المداخملمي لملمحمزب, فمي جمٍو رفماقمي 

 شفاف.

وفي الختام ألقيت عدة كلمات أكدت على المضي قدماً في النضال ممن أجمل أهمداف 

 الحزب السياسية.

 الناشط الشبابي 
 نزار مصطفى يف ذمة اخللود

أثناء رحملمتمه 

في الهمجمرة إلمى 

أوربمما, تممعممرض 

الناشط الشمبمابمي 

نممزار مصممطممفممى 

إلى حادث سميمر 

ممممؤسمممف عممملمممى 

أحممممد الممممطممممرق 

السمممريمممعمممة فمممي 

, مممما أدى  1122/   7/   22هنغاريا, بمتماريم  

 إلى وفاته.

وقد وصل جثمانه إلى كوباني يوم المجمممعمة 

, ووري الممثممرى فممي مممقممبممرة 1122/   7/   32

مسقط رأسه قريمة زرك, بمحمضمور جمممٍع ممن 

أصدقائه ومحبيه ووفٍد من حزب الوحـدة. حيث 

قّدم شمقميمقمه المكماتمب الصمحمفمي فماروق حمجمي 

مصطفى الشكر واالمتنمان إلمى كمٍل ممن وقمف 

إلى جانبهم في فاجعتهم ومن عزاهم أو قّدم لهمم 

يممد الممعممون والمممممسمماعممدة مممن قمميممادات سمميمماسمميممة 

وأصدقاء, كما ناشد األهالي إلمى وقمف همجمرة 

أبنائهم إلى أوربا, لما لمهما ممن آثمار وممخماطمر 

جمة, ودعا إلى المتمكماتمف والمتمشمبمث بماألرض 

وعدم تركها, وتمنمى لمو أن نمزار فمقمد حميماتمه 

 دفاعاً عن أرض البلد.

, كممان 2122الممراحممل نممزار مممن ممموالمميممد 

ناشطاً إعالمياً ومترجماً إلى اللغة االنمكملميمزيمة, 

وكان حلمه أن يستكمل دراساته العليا في اللمغمة 

واألدب االنكليزي, وُعرف بمحميمويمتمه وممحمبمة 

 أصدقائه له.

 كتب إلينا األخ فاروق ليقول: 

)) فممي أحممالمممي ال يممغمميممب أبممداً, فمملممنممزار 

حضور  قموّي, إن  غمفمت عميمنماي قملميمالً, فمهمو 

حاضَر في عقلي البماطمن, وفمي كمّل تمفماصميمل 

حياتي, وللحديث عن نزار الرو  في منمامماتمي 

   .......كالم كثير 

فممي انممتممظممار نممزار, ال نممريممد أن  يممكممون 

هو...نريد أن يمطمّل عملميمنما ممن جمهمة أخمرى, 

 ((.!!ليقول لنا: أنا بخير...وا..أسفاه

تتقدم أسرة تحرير الوحـدة بأحـّر اليتيعيازي 

إلييا ا و والييزميييييل فيياروم حييءييي مصييطيي ييا 

وعائلة ال قيد وأصدقائه... ونسأل هللا أن ي ميد 

 الراحل ب سيح ءنانه.
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 لقاءات تنظيمية وندوات سياسية 
 يف منظمات اجلزيرة

التقى وفد من الهيئة القميماديمة لملمحمزب يمتمكمون ممن 

عضوي اللجنة السياسية ) أحمد جتو و محمود محمد ( 

برفقة مسؤولي الدوائر, بالرفاق في منمظمممات المحمزب 

بالجزيرة, بدءاً من مدينة سري كانميمه )رأس المعميمن (

غرباً وانتهاء بمدينة ديريك )المالمكميمة ( شمرقماً ممروراً 

بالدرباسية وعامودة والقامشلي ومنطقمة آلميمان, وعملمى 

 .7/1122/-2-7-6مدار ثالثة أيام متتالية 

حيث تناولت اللقاءات أهم المممسمتمجمدات السميماسميمة 

على الساحتين السورية والكردية, وعن دورالحزب في 

الداخل والخار  والمهام الملقاة على عاتقه في المرحلمة 

الحالية والمقبلة, والتأكيد على ضمرورة المحمفماظ عملمى 

المشروع السميماسمي المكمردي والسموري, واسمتمقماللميمة 

القرار الكردي الذي يمثله حمالميماً حمزب الموحمدة, وفمي 

نهاية كل لقاء كان يتم االستماع إلى آراء واستمفمسمارات 

 وأسئلة 

 حسين امين 

بممدون شممك أن المموجممود الممكممردي عمملممى 

أرضه التاريخية كردستان يمعمود إلمى آالف 

السنيين, كممما أكمدتمه المممصمادر المتماريمخميمة 

والمكتشفات العلمية النزيهمة والمممحمايمدة فمي 

المنطقة, ولكنه تعرض لإلنكار والغبن عملمى 

مممّر مممئممات األعمموام مممن قممبممل أعممدائممه, 

وتممعممرضممت مممنمماطممق األكممراد فممي األجممزاء 

األربعة إلى القمع واالضطهاد وكافة أساليب 

الصهر القومي, وكذلك لحمالت إبادة ثقمافميمة 

وجمماعميمة, واسمتمخمدم ضمدهمم شمتمى أنمواع 

 العنف واالمحاء من الوجود.

أي نضممال أو كممفمما  كممردي مممن أجممل 

الدفاع عن الوجود عبر التاري , كان يعتمبمراً 

تحركاً )خطيراً( عملمى أعمدائمه وعملمى وجمه 

الخصوص األنظمة الغاصبة لكردستان, مما 

تعرض الُكـرد لوحشية فظيعة, لمذلمك كمانمت 

بداية التفكير وتأسيس كيمان سميماسمي كمردي 

في سوريا, هي بدايمة تملمقمي جممميمع أشمكمال 

الممقمممممع واالسممتممبممداد وسمميمماسممات ومشمماريممع 

عنصرية وشوفينية, إلى أن وصملمت المحمالمة 

إلى هجمات داعي وحربمهما الشمعمواء عملمى 

الُكـرد التي تستهدف وجودهم التاريخي على 

أرضهم, كممما تمعمرض المُكمـمرد إلمى حمرب 

ثممقممافمميممة ومممنممع لممغممتممهممم وطمممممس مممعممالمممممهممم 

الحضارية.... أي باإلجمال الوجود المكمردي 

 بكل أركانه هو المستهدف األول.

إال أن الوعي الكردي بثقافمتمه االنسمانميمة 

أثبت جدارته وواجه أقصى درجمات المقمممع, 

ليعزز موجبات الدفاع عمن المذات فمي وجمه 

 محاوالت االبادة الثقافية والمجتمعية.

من هنا تأتي كافة النمشماطمات السميماسميمة 

والثقافية واالجتماعية التمي يمممارسمهما أبمنماء 

الشعب الكمردي عملمى مسمار خمط تماريمخمي 

طممويممل, بممدءاً بممأدوات وامممكممانممات بسمميممطممة 

وانتهاًء بيموممنما همذا المذي بمات فميمه المُكمرد 

وقضياهم العادلة حقمائمق تماريمخميمة اليمممكمن 

 انكارها أو محوها بأي شكل من األشكال .

فالموجمود المكمردي واسمتمممرار المنمضمال 

الشاق والطويل من أجل الدفاع عنه وتثبميمتمه 

على األرض, همو ثمممرة ممن ثمممار سميماق 

تاريخي لجهود مئات اآلالف من أبناء الُكمرد 

 الواعين والمضحين بكل غال ونفيث.

 الدفاع عن الوجود الكردي واجب تارخيي

دورات علمية 
 وثقافية يف بعدينا

نّظمت إدارة مركز بعديمنما 

للثقافة والشباب دورات علميمة 

وثممقممافمميممة لمممممجممممموعممات مممن 

الطالب والتالميذ, ممنمذ بمدايمة 

صمميممف هممذا الممعممام, حمميممث 

ُتمدرسمهما  -ُتدرسها اآلنسة زينب, اللغة العربيمة -افتتحت دورات: اللغة االنكليزية

 تدرسه اآلنسة فهيمة.  -ُتدرسها اآلنسة نعمت , رسم -اآلنسة نعمت, رياضيات 

كما افتتحت دورة تعليم أصول الغناء والصولفيج لمممجممموعمة ممن األطمفمال, 

قرية حمشلك, خريج معمهمد  2127ُيعلم فيها األستاذ ريبر مراد, وهو من مواليد 

 ويساعده بالعزف على الطنبور األستاذ حسين حنان.  1111حلب للموسيقا عام 

علماً أن الدورات مجانية, وُتقدم إدارة المركز بخالص شمكمرهما لملمممدرسميمن 

 والمعلمين واألهالي المهتمين بأبنائهم, وتتمنى للطالب النجا  والتوفيق.

 مشروع الرؤية قيد النقاش
متابعًة لممشمروع المرؤيمة المذي طمرحمه حمزب الموحـمدة, وشمر  أفمكماره و 

, 1122/   7/   12مفاصله, أُقيمت ندوتان, إحداهما فمي ممركمز عمفمريمن بمتماريم  

, حضرها جممع  ممن 7/1122/  32عفرين بتاري    –واألخرى في مركز شران 

أعضاء الحزب ومهتمين ومثقفين وشخصيات من مختلف الشرائح االجتممماعميمة, 

حيث حظي المشروع باالهتمام والنقاي, كما بتعليمقمات وممالحمظمات هماممة ممن 

شأنها اإلغناء والتصويب, تبين من خاللها اهتمام الناس باألفكار الجديمدة وممدى 

تقبلهم لمفمكمرة المحمل السميماسمي السملمممي لملممموضموع السموري بمعميمداً عمن المدم 

والصراعات العسكرية . حيث تم تدوين العديد من المالحظات حمول المممشمروع 

واقتراحات هامة ستقوم اللجنة السياسية بدراستها وإمكانية األخذ بها واالسمتمفمادة 

   .  منها في المشروع

 ”نـدوة سري كانيه ” 
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 احلروب العربية املتنامية

 *مها يحَي 

بيروت ــ العنف المنفلت من كل عقال, 

والذي يجتا  أوطان العرب منذ سنوات أربع 

ا هو  كاملة, يغدو أكثر فأكثر مجرد عينة ممَّ

آت. فالصراع الدموي الذي نشهده راهناً, 

واالجراءات المتصاعدة للحكومات العربية, 

باتا يفرضان ضغوطاً هائلة على المواطنين 

العرب. وما لم ينقلب هذا المسار سريعاً, ال 

ينتظر المرء سوى موجات جديدة أكثر شدة 

 .من الصراع والمواجهات الحالية
لم يشهد العالم العربي, منذ أن وضعت 

الحرب العالمية األولى أوزارها, خراباً 

عظيماً مماثالً. لقد زلزلت األرض زلزالها 

في ما ال يقل عن تسعة بلدان عربية, بحيث 

بلغ العنف فيها حداً غير مسبوق من الوحشية 

والهمجية. واألدهى أن التوتر آخذ في 

التصاعد حتى في البلدان التي تنعم بالسالم 

نظرياً. لقد تمكن الضعف والوهن من سلم قيم 

لطالما كانت راسخة, فيما بدأت األسس 

 .المجتمعية التي كانت متينة ذات يوم تتداعى
مزق االقتتال في سوريا والعراق وليبيا 

واليمن مجتمعات بأكملها. وأنهت أعمال 

التطهير الِعرقي التي يمارسها تنظيم الدولة 

اإلسالمية قروناً من التماز  الديني والعرقي 

والثقافي, كما أجبرت حوالي مليوني شخص 

 .على ترك ديارهم قسراً 
وبالرغم من كونها مسقط رأس خمسة 

بالمئة فقط من سكان المعمورة, لفظت منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا أكثر من ثلث 

الالجئين على مستوى العالم. في سوريا 

مليون شخص على  22وحدها, أرِغم 

النزو  عنوة من قراهم ومدنهم إلى مناطق 

 .داخلية أخرى, أو عبر الحدود الدولية
ينفض هذا التشظي السكاني الرماد عن 

جمر التوترات االجتماعية الكامنة في مختلف 

أنحاء العالم العربي. في لبنان على سبيل 

المثال, تسبب وصول أكثر من مليون الجئ 

سوري في إثارة المخاوف من إمكانية اختالل 

التوازن الطائفي في البالد, وهو أمر من 

شأنه أن يقوض النظام السياسي الهي 

 .المعمول به
تساهم هذه االختالالت الديموغرافية 

الضخمة في تغيير الهوية االجتماعية 

والسياسية للمنطقة على نحو ال رجعة فيه. 

والحق أن األطراف المتحاربة في مختلف 

أنحاء المنطقة تتبنى الطائفية كوسيلة 

للتحشيد, األمر الذي يزيد من استقطاب 

السكان على أسس دينية وِعرقية 

وإيديولوجية. تستغل كال المملكة العربية 

السعودية وإيران االنقسامات الداخلية في 

اليمن حول مظالم سياسية واقتصادية 

اجتماعية تاريخية لتنفخا في أوار حرب 

بالوكالة تدور رحاها بينهما على أرض 

اليمن, ليغدو النزاع تمظهراً لخالف تاريخي 

 .بين الُسّنة والشيعة
حتى في البلدان التي ما زالت تنعم 

بالسالم, بات التمييز على أساس الهوية 

واالنتماء يحظى بالقبول على نحو متزايد. 

في مصر على سبيل المثال, لم يتزخر العامة 

في إظهار دعم واسع النطاق للحملة الصارمة 

التي تستهدف جماعة اإلخوان المسلمين 

 .وأنصارها من اإلسالميين
تزيد هذه االضطرابات العرب فقراً على 

فقر, وتحد من فرص بلوغ االزدهار 

مليون طفل عربي  12والرفاهية. أكثر من 

 21باتوا خار  المدرسة, في حين يصنف 

مليون عربي في خانة الفقراء. في سوريا, 

بالمئة من السكان عن تلبية  21يعجز 

احتياجاتهم المعيشية األساسية. وقبل اندالع 

الصراع األخير في اليمن, كان أكثر من ثلث 

مليون شخص, يعانون  2212السكان, نحو 

من انعدام األمن الغذائي. ومنذ ذلك الحين, 

 .أضيف نحو مليونين إلى المجموع العام
لقد أوجدت هذه االضطرابات أرضاً 

خصباً لعسكرة الشباب ودفعهم إلى التطرف. 

ساهمت تونس, قصة النجا  المحتفى بها بين 

الثورات العربية, بأكبر عدد من المقاتلين 

األجانب الذين انضموا إلى تنظيم الدولة 

شخص  3111اإلسالمية ــ ما يقدر بنحو 

)أغلبهم من الشباب(. وُتظِهر أدلة أن 

المتصارعين ال يتورعون عن استخدام 

األطفال لشن حروبهم. في اليمن, ثلث 

المقاتلين تقريباً من األطفال. ويتباهى تنظيم 

الدولة اإلسالمية بأنه يدرب األطفال لخوض 

 .معارك المستقبل
بدالً من امتصاص االحتقان والسخط 

الشعبي أو محاولة إنجاز مصالحة وطنية, 

تستخدم الحكومات العربية القوة الغاشمة 

إلغالق كل نافذة ممكنة للمعارضة أو 

الحوار. باسم األمن الوطني, يتم تجريد 

المواطنين من جنسيتهم, وإطالق النار على 

المتظاهرين في الشوارع, واعتقال اآلالف 

واحتجازهم بصورة تعسفية. في مصر 

يتربص الخطر بالميادين, وبالجامعات, 

وبمالعب كرة القدم, وحتى بالحمامات 

العامة, مع احتجاز األجهزة األمنية ما 

ألف  11يتراو  بين 

ألف مواطن في  22و

العام الماضي وحده. 

كما ينتشر التعذيب 

واالختفاء القسري 

على نطاق واسع. في 

 22سوريا, ُيذكر إن 

ألف فرد اختفوا منذ بداية الصراع. وخضع 

ألفاً آخرين الى صنوف من التعذيب  21

 .الوحشي
إن منع المواطنين من التعبير عن الرأي 

السياسي بالوسائل الديمقراطية, قد يدفعهم 

خار  األطر السلمية للمشاركة, وينذر 

بإمكانية تحول السخط الشعبي إلى اعمال 

عنف. في مصر, ظهرت دعوات متنامية 

تطالب بردود أكثر عنفاً وتطرفاً على حمالت 

القمع التي تشنها الحكومة. وفي األردن 

والمغرب, تواجه السلطات تحدياً متصاعداً 

في احتواء النزعات المسلحة. والواقع أن 

اختيار القادة السياسيين لألدوات االمنية بدالً 

من إتاحة سبل المشاركة في العملية السياسية 

سيؤدي الى خسارتهم األرض بشكل متزايد 

لصالح جماعات مثل تنظيم الدولة اإلسالمية, 

فهي الكيانات الوحيدة في المنطقة التي تقدم 

رؤية واضحة للمستقبل ــ وإن كانت وحشية 

في هذه المرحلة من الصراعات  .ورجعية

المتفاقمة, يتطلب إنهاء األعمال العدائية في 

سوريا والعراق واليمن إجماعاً وطنياً وإقليمياً 

ودولياً. ولتفادي المزيد من العنف الكارثي, 

على الحكومات العربية العودة إلى األسس, 

ووضع عمليات سياسية شاملة للفئات 

المجتمعية والسياسية, وإنهاء العنف المنفذ 

من قبل أجهزة الدولة, وضمان مراعاة 

األصول القانونية, ومعالجة المظالم 

 .االجتماعية واالقتصادية
من الواضح أن هذه مهمة عسيرة في ظل 

الظروف الحالية. اذ تتطلب هذه التحديات 

الجسام تفكيراً شجاعاً, ومبادرات جريئة, 

مثلما تتطلب إبداعاً وبراعة من ِقَبل القادة 

الوطنيين واإلقليميين على الصعيدين السياسي 

والتنموي. من دون هذه المبادرات النوعية, 

 .فإن العنف سوف يبتلع المنطقة وما حولها

* ُنشر هذا المقال أصاُل باللغة اإلنكليزية 
موقع بروجكت  1122تموز/يوليو  12 -

سنديكيت. مهى يحَي باحثة أولى في مركز 
كارنيغي للشرق األوسط, حيث تترّكز 
أبحاثها على المواطنة, التعددية والعدالة 

 .االجتماعية في أعقاب االنتفاضات العربية
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 سونر چاغاپتاي * 

تشير التقاريمر اإلعمالمميمة األخميمرة إلمى 

احتمال استعداد تركيا للقيام بتوغل عسمكمري 

داخل سوريا. وعملمى وجمه المتمحمديمد, ربممما 

تسعى القوات التركية إلمى االسمتميمالء عملمى 

ميالً من أعمزاز فمي  22أراضي تمتد مسافة 

الغرب إلمى جمرابملمس فمي الشمرق, وإقماممة 

مميمالً  11حاجز وقائي قد يصل عممقمه إلمى 

لمنع تسرب العنف من البلد المجاور, وإقامة 

نقطة انطمالق لملمثموار السموريميمن الممموالميمن 

 .لتركيا

وفي تشريمن المثمانمي/أكمتموبمر الممماضمي, 

 «حزب العمدالمة والمتمنممميمة» حصلت حكومة 

على تصريح من البرلمان لمنمشمر قموات فمي 

 1سوريا أو المعمراق إذا لمزم األممر, وفمي 

 »حزب الحركة القومية«تموز/يوليو, أعلن 

المذي يمجمري ممحمادثمات حمول  -المعارض 

حمزب المعمدالمة «تشكيل حكومة ائتالفية ممع 

عن دعمه لممثمل همذه المعممملميمة.  - »والتنمية

ومع ذلمك, ثمممة اعمتمبمارات داخملميمة تمركميمة 

أخرى تعارض شن مثل هذه العمملميمة, المتمي 

تواجه أيضاً عقبات محتملة, من بينمهما تمردد 

الجيي, واالفتقار لملمدعمم الشمعمبمي, ووجمود 

حمممزب الشمممعمممب «ممممعمممارضمممة ممممن قمممبمممل 

حمممزب ديممممممقمممراطممميمممة «و  »الممجمممممممهمموري

وتمثميمر همذه المعمواممل تسماؤالت  .»الشعوب

بشأن ما يمكن أن تكتسبه أنمقمرة أو تمخمسمره 

 .من اتخاذ إجراءات في سوريا

 «حزب االتحاد الديمقراطي»منع تحّرك 

 نحو ال رب

حتى وقت قريب, كانت هناك ممجممموعمة 

كبيرة من المجمهمات المفماعملمة تسميمطمر عملمى 

الجانب السوري من الحمدود المتمركميمة عملمى 

حمزب االتمحماد «ميالً, بما فيمهما  221طول 

الممموالمي لمألكمراد, وتمنمظميمم  »الديممقمراطمي

الممممدولممممة اإلسممممالممممميممممة فممممي الممممعممممراق «

, »الدولة اإلسمالمميمة«/)»داعي«( »والشام

جمبمهمة «)الذي تهيمن عليمه  »جيي الفتح«و

, )»المقماعمدة«المتمابمعمة لـم تمنمظميمم  »النصرة

الجيي السموري «وعناصر معتدلة من ثوار 

 .«الحر

بـ  »حزب االتحاد الديمقراطمي«ويرتبط 

, الذي خماضمت »حزب العمال الكردستاني«

تركيا معمارك ضمده داممت عمقمود إلمى  أن 

. 1121دخلت معه في محادثات سمالم عمام 

 «حزب االتمحماد المديمممقمراطمي» وقد سيطر 

على ثالثة قطاعات معزولة في سوريما ممنمذ 

بعض الوقت, وهي عفرين في شمال غمرب 

وسمط سموريما  -البالد وكوبانمي فمي شمممال 

والجزيرة في شمال شرق البالد. وفمي أيمار/

 »حزب االتحاد الديمقراطي«مايو, استولى 

علمى  -بمساعدة الغارات الجوية األمريكية  -

امتداد ما يقرب من ستين ميالً من األراضمي 

الممدولممة «الممواقممعممة تممحممت سمميممطممرة تممنممظمميممم 

بين قطاعي الجمزيمرة وكموبمانمي  »اإلسالمية

)"عمميممن الممعممرب"(, وأقممام مممنممطممقممة تممحممت 

مميمالً. وتمخمشمى  121سيطرته يبلغ طولمهما 

أنقرة اآلن من أن يقّرر الحمزب المربمط بميمن 

القطاعات الثالثة ممن خمالل المتمحمّرك أكمثمر 

نحو الغمرب واالسمتميمالء عملمى أراض بميمن 

 .أعزاز وجرابلس

 -وقد يشّكل ذلك مهمممة بمالمغمة األهممميمة 

حممزب االتممحمماد «فممفممي حمميممن قممد يممكممون 

قمادراً عملمى بسمط سميمطمرتمه  »الديممقمراطمي

جرابلس بمدعمم  -العسكرية على حزام أعزاز

جوي أمريكي, لكنه قد يمواجمه صمعموبمة فمي 

االحتفاظ بهذه المناطق ذات الغالبية العمربميمة 

إال إذا شمّن حممملمة تمطمهميمر عمرقميمة واسمعمة 

النطاق. ومع ذلك, فقد تحاول أنقرة اسمتمبماق 

حمزب «ما تعتبره طوقاً ممحمتمممالً ممن قمبمل 

في الجنوب على طمول  »العمال الكردستاني

 .ميالً  322

 خسارة دعم ا كراد ا تراك

تشعر الجالية الكردية في تركميما بسمعمادة 

حممزب ديمممممقممراطمميممة «غممامممرة مممن نممجمما  

 7في االنتخابات البرلمممانميمة فمي  »الشعوب

حزيران/يونيمو. فمممن خمالل مشماركمتمه ممع 

فصائل ليبرالية مختلفة, فاز الحزب بثممانميمن 

مقعداً في المجلس التشريعي, وهذه نتيجة لمم 

يسبق أن حّقق مثيالً لها, وبذلك أصبح ثمالمث 

أكبر كتلة برلمانية بتعادل عدد ممقماعمده  ممع 

حزب آخر[. ويعتمبمر األكمراد حمالميماً أنمه ال  

َد اآلن تجاهمل ممطمالمبمهمم السميماسميمة  يمكن بع 

 .واللغوية

ويشعمر األكمراد األتمراك أيضماً بسمعمادة 

غامرة بشأن التطورات األخيرة فمي المعمراق 

وسوريا, إذ حّقق أقمرانمهمم األكمراد درجمات 

متفاوتة من الحكم الذاتي. وقد بدؤوا يهتممون 

بشكٍل كبير بمصير األكراد السوريين, الذيمن 

يعيي معظمهم في القطاعمات المثمالثمة عمبمر 

الممحممدود مممبمماشممرة. فممالممعممالقممات الشممخممصمميممة 

والعائلية والجغرافية والسياسميمة همي أعمممق 

بين األكراد األتراك والسوريين, كما يمتمممتمع 

وشممقمميممقممه  »حممزب الممعمممممال الممكممردسممتممانممي«

بهيمنة مماثملمة  « حزب االتحاد الديمقراطي» 

بين قطاعات واسعة من المممجمتمممع المكمردي 

 .على جانبي  الحدود

إن ذلك يمفمّسمر المتمأثميمر المزلمزالمي المذي 

أحدثته أزمة كوباني على السيماسمة المتمركميمة 

بدءاً من المعمام الممماضمي. فمعمنمدمما تمعمّرض 

حمزب االتمحماد «القطاع الذي يسيطر عملميمه 

 »داعمي«لهجوم من تنمظميمم  »الديمقراطي

في شهر أيلول/سبتمبر, رفضت أنقرة تمقمديمم 

المساعدة في المبمدايمة, عملمى أممل اسمتمغمالل 

حممزب «األزمممة كممأداة لمملمممممسمماومممة لمموضممع 

حممزب الممعمممممال «و »االتممحمماد الممديمممممقممراطممي

تحت سميمطمرتمهما. إال أّن همذه  »الكردستاني

االستراتيجية أتت بنتائج عكسية: فقد تدّخملمت 

الواليات المتحدة بتمزويمدهما السمال  وشمنمهما 

غارات جوية, ونمجمت كموبمانمي وأصمبمحمت 

رمزاً كردياً. كما أن قمرار أنمقمرة قمد حمّطمم 

 »حزب العدالة والتمنممميمة«الدعم الكردي لـ 

الممذي يممنممحممدر مممنممه الممرئمميممس رجممب طمميممب 

أردوغان بعد أن كان قوياً في السابق. فمبمعمد 

أن كان الكثير من األكمراد المممحمافمظميمن قمد  

فممي  »حممزب الممعممدالممة والممتممنممممميممة«سممانممدوا 

حممزب «الممممماضممي, حممّولمموا أصممواتممهممم إلممى 

, مما ساعد هذا األخيمر »ديمقراطية الشعوب

عمملممى الممحممصممول عمملممى أكممثممر مممن ضممعممفممي  

األصوات التي كمان قمد حصمل عملميمهما فمي 

 .1122انتخابات عام 

ولن يؤدي أّي جهد عسكري تركي لممنمع 

سموى  « حزب االتحاد الديمممقمراطمي»  تقّدم[ 

 فقد  -إلى تفاقم تأثير كوباني 

  خسارة تركيا أو مكاسبها املمكنة من عملية عسكرية يف سوريا
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 خسارة تركيا ... تتمة
الدعم الكمردي  »حزب العدالة والتنمية«يفقد 

بأكمله, أو أسوأ من ذلك, قمد يمقمّرر األكمراد 

االنفصال عن أنقرة تمامماً. ويمنمظمر األكمراد 

األتراك إلى مصير األكراد السوريميمن عملمى 

غرار نظرة األتراك إلى إخوانهم المعمرقميميمن 

فمي شمممال قمبمرص, ويممتموقمعمون بمأن تمقممّدم 

الحكومة التركية مستوى مماثل من الحمممايمة 

لهم. وإذا حاولت أنقرة ممنمع  تمقمّدم[ األكمراد 

في سوريا بدالً من مساعدتهم, قد تضع حمداً 

لاللتزام السميماسمي والمعماطمفمي المذي يمولميمه 

األكراد تجاه الدولة التمركميمة, ممع تمداعميمات 

 .على االستقرار الداخلي

 إقامة نقطة انطالم معادية لألسد

في األشهر األخيرة, قامت تركيا وقمطمر 

والمملكة العربية السعودية بتجميع ممواردهما 

لتوفير المزيد من األسلحة لقوات المعمارضمة 

في شمال سموريما. وقمد أتما  ذلمك سميمطمرة 

علمى إدلمب  »جبهة النصرة«/»جيي الفتح«

أول عاصمة محافظة يستولي عملميمهما همذا  -

التحالف. وقد توفر منطقة عسمكمريمة تمركميمة 

المتمي قمد تمممتمد إلمى ضمواحمي  -في سوريا 

 -حلب, كبرى المدن السورية قمبمل المحمرب 

نقطة انطالق لهمذا المتمحمالمف لمتمهمديمد حملمب 

حمزب «وربما تجاوزها, ممما يمعمزز همدف 

 .في اإلطاحة بنظام األسد »العدالة والتنمية

إعييادة تييوطييييين الييالءييئييييين ميين خييالل 

 عودتهم إلا سوريا

إن التدّخل في سوريا قمد يسماعمد تمركميما 

أيضاً على تخفيف مشكلة الالجئين المتمزايمدة 

عن كاهلها. وتستضيف البالد ما يمقمرب ممن 

مليوني  الجئ سوري, وهذا أكمبمر عمدد ممن 

الالجئين في أي بلد في العالم. والكثير ممنمهمم 

من الفقراء من الريف السوري, وغمالمبماً مما 

يكونون تحت تأثير أهوال الحرب. وقمد أدى 

تواجدهم المتزايد في المدن والمخميمممات فمي 

تممركمميمما إلممى تممفمماقممم الممتمموتممرات االجممتممممماعمميممة 

حمزب المعمدالمة » واالقتصادية ضمّد سميماسمة 

فممي سمموريمما. ولمممممعممالممجممة هممذه  « والممتممنممممميممة

المشكلة, تستطيع أنقرة نقل بعض المشّرديمن 

وعملمى  -إلى منطقة عسكرية عمبمر المحمدود 

وجه التحديد الالجئميمن المذيمن يمبملمغ عمددهمم 

ألف شخص ويقيمون حالياً فمي  311حوالى 

المخيمات التركية, فضمالً عمن أي الجمئميمن 

 .محتملين في المستقبل

التعرض ل ضب ا سد وروسيييا وإييران 

 «الدولة اإلسالمية«و تنظيم 

سيشّكل أّي توغل تركي لمساعدة المثموار 

دعمموًة إلغضمماب نممظممام األسممد المممممعممروف 

بصالته بالجماعمات اإلرهمابميمة الممماركسميمة 

داخل تركيما. وممثمل همذه المخمطموة سمتمؤدي 

أيضاً إلى استياء الراعمي المرئميمسمي المدولمي 

لبشار األسد )موسمكمو(, وراعميمه اإلقملميمممي 

)طهران(. فلروسيا وإيران صالت تاريمخميمة 

, ويمممكمنمهممما »حزب العمال الكردستاني«بـ 

دعممممه فممي زعممزعممة اسممتممقممرار أي مممنممطممقممة 

عسكرية تركية داخل سموريما. كممما بمإممكمان 

روسيا أن تدفع أيضاً باتجماه اتمخماذ قمرارات 

مناهضة لتركيما فمي األممم المممتمحمدة, عملمى 

الرغم من أّن الواليات المتحدة قد تمنع ممثمل 

هذه الجمهمود. وأخميمراً, يمممكمن أن تسمتمخمدم 

 -روسيا بطاقة الطاقة التي تملكها ضّد أنقرة 

فتركيا تشتري أكثر من نصمف احمتميماجماتمهما 

من المغماز المطمبميمعمي والمنمفمط ممن روسميما, 

وسيؤدي أّي خفض في همذه اإلممدادات إلمى 

إلحاق الضرر فمي اقمتمصماد المبمالد بصمورة 

 .شديدة

 »داعمي«ومن جانبه, قد يرض  تنظيم 

ألّي توغمل تمركمي فمي المبمدايمة, إذ يمفمّضمل 

التنظيمم أن يمفمقمد األراضمي المواقمعمة تمحمت 

سيطرته لصالح أنقرة بمدالً ممن ألمّد أعمدائمه, 

والمواليمات  »حزب االتمحماد المديمممقمراطمي«

المدولمة «المتحدة. وقد ينسحب مقاتلو تنمظميمم 

حتى ممن ممنماطمق ممعميمنمة دون  »اإلسالمية

خوض معارك كبيرة ضّد القموات المتمركميمة. 

ولكن بإمكان ممنمطمقمة عسمكمريمة تمركميمة أن 

تشحذ في النهايمة ممن قموة عمنماصمر المثموار 

, مما سيدفع بالتنمظميمم « داعي» المناهضة لـ 

 -ال محالة إلى الشعور باالستياء ممن أنمقمرة 

وعلى المدى الطويل, قد تواجه تركيا تهديمداً 

 .«الدولة اإلسالمية«خطيراً من تنظيم 

شيرييان  «حزب العدالة والتنيمييية»منح 

  الحياة في حال اءرا  انتخابات مبكرة

قد يستطيمع أردوغمان تمحمقميمق اسمتميمالء 

تركي سريع على أراضي سوريمة وإظمهماره 

 »حزب العدالة والمتمنممميمة«ذلك انتصاراً لـ 

الذي ينحدر منه. ومن شأن ذلمك أن يسماعمد 

الممحممزب إذا اضممطممرت تممركمميمما إلممى إجممراء 

انتخابات مبكرة. فموفمقماً لملمدسمتمور, يمنمبمغمي 

يمومماً بمعمد  22تشكيل حكومة جديدة خمالل 

اختيار رئيس البرلمان ونواب المرئميمس بمعمد 

االنتخمابمات. وقمد انمُتمخمب المرئميمس المجمديمد 

تمموز/يمولميمو وسميمتمم  2للبرلمان التركي في 

انتخاب نوابه في األسبوع الثاني من تممموز/

يوليو, وعندها سيبدأ العد التنازلمي. ويمتمممتمع 

بأكمثمريمة المممقماعمد  »حزب العدالة والتنمية«

في المجلس التشريعي, ولكمّن ذلمك أقمل ممن 

الغالبية الالزمة لمتمشمكميمل حمكموممة. وإذا مما 

فشمملممت مممفمماوضممات ائممتممالفممه مممع األحممزاب 

األخرى في تشكيمل حمكموممة تمحمصمل عملمى 

الثقة بحلول منتصف آب/أغسمطمس, فسموف 

 .ينبغي إجراء انتخابات جديدة

وفي ظّل هذا السيناريو, سيؤدي التموغمل 

حممزب «الممتممركممي فممي سمموريمما إلممى خسممارة 

المزيد من المدعمم المكمردي  »العدالة والتنمية

في صناديق االقتراع. ومع ذلك, وفي الوقت 

نفسه, فإن "عملية النصمر" مموضمع المبمحمث 

ستجعله يجتذب النماخمبميمن المممحمافمظميمن ممن 

, وليس هنماك شمّك »حزب الحركة القومية«

في أّن أردوغمان يمأممل فمي أن همذا المدعمم 

في  »حزب العدالة والتنمية«الوافر سيساعد 

 .الحصول على األغلبية المطلقة

زعزعة اسيتيقيرار تيركيييا عيليا اليميد  

 الطويل

بالنسبة ألنقرة, إن أي عمملميمة عسمكمريمة 

في سوريا قمد تمثميمر المعمديمد ممن المتمحمديمات 

األمنية والسميماسميمة عملمى المممدى المطمويمل. 

 -فباإلضافة إلى التهديدات لتي سبق ذكمرهما 

إمكانيمة المعمودة لملمنمزعمة االنمفمصمالميمة بميمن 

األكممراد األتممراك السمماخممطمميممن والمممممتممحممديممن 

سياسياً, والمتمحمركمات المروسميمة المممعماديمة, 

واالنتقام المممسملمح لمكمل ممن نمظمام األسمد و 

و تممنممظمميممم  »حمزب االتممحمماد الممديمممممقممراطممي«

ستمتمحمّول تمركميما فمي  - »الدولة اإلسالمية«

نهاية األمر إلى "محمتمّل" فمي نمظمر الشمعمب 

السوري, بما فمي ذلمك المقموات ذاتمهما المتمي 

تنوي أنقرة دعمها. وفي النهاية, قمد تضمطمر 

تركيا إلى االختيار بين التزام ُمكملّمف طمويمل 

األممد لمملممدفمماع عمن مممنممطممقممة عسممكممريممة بمميممن 

جممرابمملممس وأعممزاز وبمميممن االنسممحمماب مممن 

 ".المنطقة وبالتالي االعتراف بـ "الهزيمة

 التداعيات علا السياسة ا مريكية

سيعتمد موقف الواليمات المممتمحمدة حمول 

التدخل التركي على تفاصيل العملية ونطاقها 

وتأثيرهما. فمدعمم واشمنمطمن لمعممملميمة تموغمل 

عسكرية واسعة النطاق تشمل القوات البمريمة 

هي أقل احتماالً. وبسبب كون تركيما عضمواً 

في حلف الشمال األطملمسمي, فمإن ممثمل همذه 

العملية قد تهّدد بجّر الواليمات المممتمحمدة إلمى 

أتون الحرب في سوريا. وفمي المممقمابمل, لمن 

 14تعارض واشنطن شن عملية            
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 مءزرة كوباني ... تتمة 
الييمييرصييد السييوري لييحييقييوم فممقممد كممان 

ومديره األخ رامي عمبمد المرحمممن,  االنسان

ومن مقّره في لندن البريطانية, يتابع المحمدث 

بدقة وينشر تقارير مهمنميمة تشمكمل المممصمدر 

 الرئيس للعديد من وسائل االعالم العالمية.

 هيومن راييتيو ووتيشونشرت منظمة 

/  7/  22تممقممريممراً عممن المممممجممزرة بممتمماريمم  

, تضمن أقوال شهمود وسمرد وقمائمع, 1122

وقالت: إن على الملمجمنمة المدولميمة المممسمتمقملمة 

لتقصي الحقائمق فمي المجمممهموريمة المعمربميمة 

السمموريممة االسممراع فممي الممتممحممقمميممق وتممقممديممم 

التقارير حول هذا االعتداء. وعملمى ممجملمس 

األمن التابع لألمم المتحدة إحالة الوضمع فمي 

سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولميمة بمحميمث 

 12يمكن إخضاع حوادث من قبيل ممذبمحمة 

يونيو/حزيران في كوباني, وما يرتكبه سائر 

األطراف من انتهاكات في النزاع السموري, 

للتحقميمق المكماممل وتمقمديمم المممسمؤولميمن إلمى 

 .العدالة

, وهمي ليتا تياييليروحسب التقرير, قالت 

باحثة أولى فمي ممجمال اإلرهماب وممكمافمحمة 

اإلرهاب: " يأتي المهمجموم المممقمصمود عملمى 

المدنيين في كوباني ليتذكر المجتممع المدولمي 

و بصورة عاجلة ضرورة قيام جميع البملمدان 

بتقوية التدابير الرامية إلضعاف المجممماعمات 

المسلحة المتشددة مثل داعي. و اتخاذ جميع  

 .إجراءات للحد من دائرة العنف"

اليمينيظيمية اليكيرديية ليحيقيوم كما قامت 

( بإعداد تمقمريمر  DAD)   اإلنسان في سوريا

 7/   23توثيقي عن المجزرة ونشرته بتاري  

, والمذي تضمممن صموراً لملمضمحمايما 1122/ 

منهم, وكمذلمك وصمف  121وجدوالً بأسماء 

جغرافي وسكاني لـ كوباني وشمر  لمعممملميمة 

االقتحام وكيفية ارتكاب المجزرة, وشهمادات 

ممموثممقممة لمممممدنمميمميممن عممايشمموا الممحممدث, وفممي 

تموصمميممفممهمما الممقممانممونممي قممالممت المممممنممظمممممة: إن 

المممممجممزرة تشممكممل جممريمممممة ضممد االنسممانمميممة 

وجممريمممممة حممرب, وخمملممصممت إلممى إعممالن 

 توصياتها:

تتوجه المنظمة  المى المممجمتمممع   - 2))  

الممدولممي ,الممذي تممبممنممى قممرار مممجمملممس االمممن 

المذي صميمغ  1122\ 2\ 22المدولمي المجمممعمة

تحت الفصل السابع باستهداف "االسمالمميميمن 

المتطرفين" في سموريما والمعمراق, بمتمجماوز 

التقنيات التقليدية المعتمدة لمكافحمة اإلرهماب 

والقائمة على اسمتمعمممال المقموة عملمى غمرار 

الضربات الجوية التي تستهدف مناطق عمل 

المجممموعمات اإلرهمابميمة, وتصمفميمة قمادتمهما 

وأعضائها, والدخول في معارك مباشرة ممع 

أنصارها, واتخاذ خطوات قسمريمة جممماعميمة 

بحّق أتباعها المحتملين, فهمذا االسملموب فمي 

مواجهة الدولة اإلسالمية, يجب ان يمتمكماممل 

مع تطويمر األسمالميمب المممعمتمممدة لمممكمافمحمة 

اإلرهاب في المتمعماطمي ممع همذا المنموع ممن 

ر. فمالمتمدخمل المخمارجمي لمن  اإلرهاب المتطوِّ

يممكممون كممافمميمماً فممي المممممعممركممة ضممد الممدولممة 

اإلسالمية. أن لم يكن متمزاممنماً ممع المكمشمف 

عن االسس والمنطلقات التي تمعمتمممد عملميمهما 

التنظيم, وعلى داعمممي وممممولمي المتمنمظميمم, 

ماديا ومعنويا واعالميا وسميماسميما, وتمعمريمة 

رواية التنظيم  المفّضلة بالخالفمة االسمالمميمة 

وضممرورتممهمما لشممعمموب المممممنممطممقممة مممن اجممل 

تطورها وتنميتها. وذلك عبر توضيح أعممال 

المممممجممممموعممات اإلرهممابمميممة واإلجممراممميممة 

للمجتمعات المحلية. كما ينبغي تفكيك روايمة 

التنظيمم عمبمر اإلضماءة عملمى عمدم تمطمابمق 

عقيدته مع قيم اإلسالم. ويجب إبطال سملموك 

الدولة اإلسالمية كما لو كمانمت دولمة قمائمممة 

 بحد ذاتها.

كممما تمتموجمه المى المممجمتمممع المدولمي  - 

بضرورة تحمل مسؤولياتمه االنسمانميمة تمجماه 

المدنيين الذين يكونون ضحايا هجمات تنظيم 

داعي وسميمطمرتمهما عملمى المممدن والمبملمدات 

وافراغها من سكانها اللذين أصبحوا نازحيمن 

 في العديد من المدن األخرى.

تشممكمميممل لممجممنممة تممقممصممي الممحممقممائممق   –  1

للوقوف على كيفية تسلل تنظميمم داعمي إلمى 

المدينة وريفها وارتكماب المممجمزرة لمكمي ال 

 تتكرر هذه المأساة مرة أخرى.

تشكميمل لمجمنمة قمانمونميمة لمتمعمويمض   –  3

الضممحممايمما وذويممهممم عممن هممذه المممممجممزرة 

 المروعة .

التوجه إلى جمميمع أطمراف المنمزاع   –  2

في سوريا من اجل تحييد المدنيين عن جميع 

أشكال الصراع والحفماظ عملمى المممممتملمكمات 

 الخاصة والعامة. 

الوقف الفوري لجميع أعمال العمنمف  - 2

والقتل ونزيف المدم فمي الشموارع السموريمة 

عموما, وفي المناطق الكردية خصوصا, آيا 

كانت مصادر هذا المعمنمف وتشمريمعماتمه وآيما 

 كانت أشكاله دعمه ومبرراته.

الوقف الفوري لمكمافمة المممممارسمات  - 6

العنصرية والقمممعميمة المتمي تمعمتمممد أسمالميمب 

 التطهير العرقي بحق األكراد السوريين.

العمل الشعبي والحقموقمي ممن كمافمة  - 7

مكونات المجتمع السوري, وخصموصما فمي 

المناطق  ذات األغلبيمة المكمرديمة, ممن اجمل 

مواجهة وإيقاف المخماطمر المممتمزايمدة جمراء 

الممارسات العنصرية التي تعتممد المتمهمجميمر 

القسري والعنيف من اجمل إفمراغ المممنماطمق 

الكردية من سكمانمهما األصملميميمن, والموقموف 

بشكل حازم في وجه جميع الممارسات المتمي 

تعتمد على تغيير البنى الديمغرافميمة تمحمقميمقما 

ألهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيمه 

تضرب كل أسس السملمم األهملمي والمتمعمايمي 

 المشترك.

وكون القضية المكمرديمة فمي سموريما  - 2

هي قضية وطمنميمة وديمممقمراطميمة بماممتميماز, 

ورممزا أسمماسميما لملممسملمم األهملممي والمتممعمايممي 

المشترك, ينبغي دعم المجمهمود المرامميمة ممن 

أجل إيمجماد حمل ديمممقمراطمي وعمادل عملمى 

أساس االعتراف الدستوري بالحقوق القومية 

المشروعة للشعب الكردي, ورفع الظلم عمن 

كاهله, وإلغاء كمافمة السميماسمات المتممميميمزيمة 

ونتائجها, والمتمعمويمض عملمى المممتمضمرريمن  

ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعبٍا, بممما 

يسري بالضمرورة عملمى جممميمع المممكمونمات 

السورية والتي عانت من سياسيات تمميميمزيمة 

  14متفاوتة.                                  
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 مءزرة كوباني ... تتمة

تمملممبمميممة االحممتمميمماجممات الممحمميمماتمميممة  - 1

واالقتصاديمة واإلنسمانميمة لملمممدن المممنمكموبمة 

وللمهجرين داخل البالد وخارجها, وإغاثتهمم 

 بكافة المستلزمات الضرورية.

قيام المنظمات والهميمئمات المممعمنميمة  -21

بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق اإلنسمان و 

النضمال السملمممي, بماجمتمرا  السمبمل اآلممنمة 

وابتداع الطرق السليمة المتمي تسماهمم بمنمشمر 

وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين 

على اختالف انتماءاتهم ومشاربهم, علمى أن 

تممكممون ضمممممانممات حممقمميممقمميممة لصمميممانممة وحممدة 

المممممجممتمممممع السمموري وضمممممان مسممتممقممبممل 

ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بمالمتمسماوي دون 

 أي استثناء.((.

المتمي تمم  اليليءينية اليحيقيوقيييةووضحت 

تشكليها من قبل اإلدارة الذاتية الديمممقمراطميمة 

عبر مؤتمر صحفي عقدته في مدينة كوبانمي 

, فممي بمميممان قممرأه 1122/   7/   12بممتمماريمم  

المحامي عواص عملمي, ممالبسمات وأحمداث 

حزيران, وتضمن وصفاً لكيفية   12مجزرة 

 ارتكاب المجزرة وجدوالً بأسماء الضحايا.

 كما ءا  في البيان:

)ونشير إلى أن المجتمع الدولي ممطمالمب 

بالتحقيق ومالحقة المفماعملميمن والمممحمرضميمن 

والشركاء والمتدخلين في الجريممة واعمتمبمار 

الممحمرض كمالمفماعمل فمي ممعمرض تمطمبميمق 

العقوبة وهمنماك أطمراف ممحملميمة وإقملميممميمة 

 ساهمت في وقوع الجريمة:

فقد عمدت المجموعة المممسملمحمة المتمي   -

الممممدولممممة “ أعمممملممممنممممت نممممفممممسممممهمممما بمممماسممممم 

)ويشار إليها بماسمم داعمي( إلمى ”  اإلسالمية

ارتكاب جرائم حرب وجريمة إبادة جمماعميمة 

وقتل المدنميميمن واألطمفمال وتمرهميمب سمكمان 

 .المدنيين وأخذهم رهائن في مدينة كوباني

ويسممعممى تممنممظمميممم ممما يسمممممى بممالممدولممة  -

ممن ”  داعمي“ اإلسالمية في المعمراق والشمام 

خالل ارتكابه لجريمة اإلبادة الجماعية المتمي 

ارتكبها في المممديمنمة إلمى إرهماب ممواطمنمي 

مناطق اإلدارة الذاتية التي تتمتع باالستمقمرار 

واألمن والقيام باإلبادة الجماعية وإفراغ همذه 

المنطقة من سكانها المكمرد تمنمفميمذاً ألجمنمدات 

الدولة التركية التي تعمل جهدها على افشمال 

 . مشروع اإلدارة الذاتية الديمقراطية

تستند هذه الوثيقة على المعلومات التمي  -

قدمتها عائالت الضحايا وشهود المعميمان فمي 

األحميمماء الممتمي ارتمكممب فمميمهمما جممرائمم المقممتممل 

 .الجماعي

الشممهممادات الممتممي أدلممى بممهمما الضممحممايمما  -

والناجين من المجزرة كشهود عيان على مما 

رأوه بأم أعينهم من عمليات الهجموم والمقمتمل 

بأشكال مخمتملمفمة وممرعمبمة وبمطمرق غمادرة 

 .ووحشية ال مثيل لها

المقابالت ممع جمرحمى المممجمزرة عمن  -

كيفية الدخول إلى المنازل ونوعيمة األسملمحمة 

 .المستخدمة وطرق القتل

اعترافات عناصر التنمظميمم بمعمد إلمقماء  -

القبض على بعضهم وبمعمض المذيمن سملممموا 

 ((..أنفسهم

 وأضاف البيان :

))نتيجة المجزرة التي وقمعمت, اسمتمشمهمد 

منهمم فمي قمريمة بمرخ بماطمان 13مدنياً 133

في مركمز المممدنميمة, بماإلضمافمة إلمى  121و

مممدنمميمماً بممجممرو ((, ... ومممن 173إصممابممة 

 الضحايا نساء وأطفال أو األبوين معاً .

 وأشار إلا :

))أن تنظيم داعي استمخمدم فمي ممجمزرة 

كوباني مختلف األسملمحمة المتمي يمتممميمز بمهما 

 -2  :سلوكه اإلجرامي في القتل والفتك التالية

األسمملممحممة  -1  .الممقممنمماص الممكمماتممم لمملممصمموت

األسمملممحممة ذات الممرصمماص  -3  .المممممسممممممممة

 -2  .السمميممارات المممممفممخممخممة -2  .المممممتممفممجممر

 -6  .األحزمة الناسفمة بمواسمطمة انمتمحماريميمن

اآلالت المممممعممدنمميممة الممحممادة كممالسممكمماكمميممن 

 ((.المخصصة للنحر

ة، ءيا  وفي الوصف القانوني ليليميءيزر

 في البيان:

)) هذا االستهداف المتعمد من قبل تنظيمم 

داعمي ألفممراد الممممكمون الممكمردي وارتممكمابممه 

النتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسمان وتمهمديمده 

للسلم واألمن  في العالم تمعمتمبمر ممن أخمطمر 

الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي كونهما 

 :ترتقي إلى

/ ممن 2جرائم حرب بمحمسمب المممادة/ -2

نظام رومما األسماسمي لملمممحمكمممة المجمنمائميمة 

 .الدولية

جريمة اإلبادة الجماعية حسب نمص   -1

/ من نظام روما األساسي للممحمكمممة 6المادة/

/ من اتفاقميمة ممنمع 1الجنائية الدولية, والمادة/

 جريمة اإلبادة الجماعية

ـ جرائم ضد اإلنسانية بموجمب المممادة/3

/ مممن نممظممام روممما األسمماسممي لمملمممممحممكمممممة 7

 .الجنائية الدولية

كما إن هذا االسمتمهمداف وبمهمذا السملموك 

اإلجرامي المقيت والمتوحي يعتبمر انمتمهماكماً 

جسمميممممماً التممفمماقمميممات جممنمميممف األربممعممة لممعممام 

, وكذلك لمإلعمالن المعمالمممي لمحمقموق 2121

, وكذلمك لممميمثماق األممم 2122اإلنسان لعام 

 .2122المتحدة 

أما اإلطار القانوني للنزاع المممسملمح فمي 

سوريا هو القانون المدولمي لمحمقموق اإلنسمان 

والقانمون المدولمي اإلنسمانمي, وعملمى جممميمع 

األطراف المتنازعة احترام المقمانمون بشمقميمه 

الدولي واإلنساني بما يشممل عملمى المتمدابميمر 

المممممالئمممممة لممتممجممنممب تمموسمميممع دائممرة الممعممنممف 

وتضييقه وخاصة على المدنيين واألشخماص 

المشمولين بالحمايمة, همذا المخمرق المفماضمح 

يممرتممقممي إلممى جممرائممم حممرب وجممرائممم ضممد 

اإلنسانية وجريممة اإلبمادة المجممماعميمة بمحمق 

المكون الكردي يجد فمي نصموص ممحمكمممة 

 ((.الجنايات الدولية إطاراً قانونياً للنظر فيها

 وخلصت اللءنة إلا:

))نتوجه بمتمقمريمرنما همذا إلمى المممجمتمممع 

المدولممي بممممنممظممممماتممه ومممؤسممسمماتمه اإلنسممانمميممة 

ونناشده بمتمحمممل مسمؤولميمتمه اتمجماه الشمعمب 

الكردي الذي يقاوم ويواجه اإلرهاب العالمي 

 ((.. المتمثل بتنظيم داعي وأعوانه

 خسارة تركيا ... تتمة

تكون محدودة بمالمقمصمف  -أصغر حجماً 

في عمق األراضمي السموريمة إليمجماد ممالذ 

ال سميممما وأنمهما قمد  -آمن لجماعات الثموار 

, »داعمي«تقطع خمطموط إممدادات تمنمظميمم 

وُتخر  التنظيم ممن بمعمض المممنماطمق. وإذا 

كان بإمكان تركيا تحديد طريمقمة المعمممل ممع 

بمدالً ممن أن  »حزب االتحاد الديمممقمراطمي«

ينتهي بها األمر بالنزاع ممعمه, فمإن ذلمك قمد 

يشّكل إضافًة مالئمة على المدعمم األممريمكمي 

الضمني, بما في ذلك إمكانية الموصمول إلمى 

 .بعض األصول العسكرية األمريكية

 -------------------------- 

* سمونمر غماغما متمماي همو زممميمل "بمايممر 

فاميلي" ومدير برنامج األبحاث التركيمة فمي 

معمهمد واشمنمطمن, وممؤلمف كمتماب "صمعمود 

تركيا: أول قوة مسملمممة فمي المقمرن المحمادي 

والعشرين" )بوتوماك بوكمس(, المذي ُسمّممي 

من قبل "جمعية السياسة الخارجميمة" كمواحمد 

مممن أهممم عشممرة كممتممب صممدرت فممي عممام 

1122. 

 1122تموز/يوليو  1  معهد واشنطن
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 حزبنا ... تتمة
 والتطوير نحو األفضل. 

إنَّ حزباً مثل حمزبمنما يمممتملمك إرثماً نضمالميماً 

ولممم تمتمممممّكممن  كممل  ممعممروفمماً يشممهمد لممه تمماريمخممه,

الضغوط السياسية واألممنميمة رغمم شمدتمهما, وال 

إغراءاُت المال السياسي أن تحَرفه عن خطمه أو 

ترهَن قراَره السياسي, سوف يبقى متمسكاً بحقمه 

المعملَمنمي   المشروع في ممارسة نشاطه السميماسمي

وفَق ممقمررات ووثمائمق ممحمافملمه, وعملمى حمقمه 

الطبيعي في االختالف بالرأي مع اآلخرين, ذلك 

االختالف الذي ُيَعدُّ مؤشراً صحياً ودلميمالً عملمى 

وجود حياٍة سميماسميمة ديمممقمراطميمة حمقميمقميمة فمي 

المجتمع. وسيبمقمى يمعمممُل دون تمردد ممن أجمل 

إرساء أسس الحوار األخموي المهماد  المممرتمكمز 

على الثقة والتفاهم, وممارسة حق المنمقمد المبمّنماء 

ممممممارسممة صممحمميممحممة, إلشمماعممة أجممواء األلممفممة 

واالحترام بين األخوة, وصوالً إلى تأسيس حالمٍة 

سياسية مجتمعية ممتمطمورة, تسمتمطميمع ممواجمهمة 

التحديات التي يواجهمهما شمعمبمنما, واجمتميماَز همذه 

 المرحلة الحرجة بنجا  واقتدار. 

 ءريمة برسوو ... تتمة
سوريا وربما تؤثر على الوضع الكردي كممما 

تهوى, لمتمغمطمي بمذلمك عملمى تمراجمع حمزب 

العدالة والتنمية في االنمتمخمابمات المبمرلمممانميمة 

األخيرة, وفشل سياسماتمهما فمي المتمعماممل ممع 

 األزمة السورية.

وبصدد تلك الجريمممة, أصمدرت الملمجمنمة 

السياسية لحزب الوحـدة الديمقراطي الكمردي 

, جماء 1122/  7/ 12في سوريا بياناً بتاري  

 فيه:
 تجُ  ال نظيي مرة أ خرى اإ    ظو  داعون )) 

الإيهييب ذي السجّل ا مقي، الهيدف  ةلل يل من 
يادما يف ح ية حّرة يرمية، وتوظوى  عزمية الُوورد واإ
برعيية هجيت اتلميية ت  اي وطوة ا يون، حو و  
عيدة   ةُّ  ا اجلهيت عىل عرتةل اجلهقد الرام ة لإ
اعامي يقابه امل وقبة، وانتءيمًي لوهوزميوهتوي عوىل يود 

ورشاكهئا يف غر ة   YPG – YPJ  املءي لني الورد
معلييت براكن الوفورات، اذليون سوّطوروا موال   
 .التضرضية والفداء د يعًي عن حرية ويرامة الإنسين

ن ي يف القت  اذلي ندين  و و  هوذا الوينوأول  اإ
الإيهييب اجلبين اذلي هق من سامت    ظ  ا و  
"داعن"، نتءد  ذلوي الشهداء خبيلو  الوينوزاء، 
وعيع املدا ينني عن ت  احلوريوة والسوال  بوو  وى 
أآايت الينر ين والق يء، كام ندعق ابلشفيء الوينويجول 
ةللجرىح، وهنيُب بو ب يء شينب ي وتقاه الس ويويسو ويوة 
يص الصوفوقف ملوقاهجوة توقى الواودي املورتبصوة 

بتطلينيت شينقب امل طءة. كام حيودوه ال مول بوو ن 
تسييع اجلهيت الر ية يف ترييوي بوووشوف اجلو وية 

بطيء أ و تردد    . .و ءدميها ةلليندا  دون اإ

 -مصييطيي ييا مشيياييي  كممممما قممال األسممتمماذ 

الناطم الرسمي باسم كتلة أحزاب المرءعيية 

الممحممزب السييييياسييييية الييكييردييية فييي سييوريييا  

الديمقراطي الكمردي فمي سموريما)المبمارتمي(, 

الحزب اليسلري الديمقراطي الكردي, حركمة 

سممموريممما,  حمممزب الممموفممماق  -اإلصمممال 

الديمقراطي الكردي السوري, حزب الموحمدة 

الديمقراطي الكردي في سوريا)يكيتي(.[, في 

 :1122/ 7/ 12تصريح له بتاري  
))لءد جيء هذا الينوأول الوقحنو مون توبول 
  ظ  داعن وبدمع لقجيس يت من احلوقمة الرتييوة 
وذكل بيند ال جيحيت الوربى اليت تءء  عىل يود 
تقات حامية الشوينوب واملورأ ة ومشوييكوة بوينوض 
 صيئل اجلين احلر ومسينودة طوريان الوتوحويلوف 

ا ويل. اإن هذه ال عامل الإجرام ة تس هتدف مونوع 
عويدة  عقدة أ هييل يقابه اإ  داييمه وعرتةل البدء ابإ
عامي املدي ة اإهي ة اإ  اسو واوراي حوي  املوينويهة  اإ

 واخلقف  ى املقاط ني.
ن ي يف أ حزاب املرجينية الس ييس ية الوردية يف  اإ
القت  اذلي ندين     هذه ال عامل القحش ية مون 
تبل ا أقعيت التوفريية وا امعني هلوا، نوطويلوب 
ال مم املتحدة ابلضاط عىل احلوقمة الرتيية لوردعوهوي 
عن  ءدمي ا مع لالإيهيب املأهنوج عوىل شوينوبو وي، 
وحّ  دول الينيمل غري املشيِيكة يف التحيلف ا ويل 
اإ  املشييكة يف الءتيل وماكحفة الإيهويب املواوثول 

 بدنظ  داعن وجهبة ال ةة وغريهام.  .

هذا وقد دانت معظم المفمعمالميمات والمقموى 

والمؤسسات االقليمية والمدولميمة لمك المجمريمة 

النكراء, وأكدت على وجوب محاربة داعمي 

 وأخواتها بكل االمكانات.

 خمسة أحزاب ... تتمة

الخمسة )كتلة أحزاب المرجعية السياسية الكردية في سوريا( أواخر شهر تموز المجماري, 

حيث ناقي الحضور آخَر المستجدات السياسية على الصعيد الدولي واإلقليمي و الوطمنمي, 

نائب سكرتير حمزب   –وتم تسمية ناطق رسمي باسم الكتلة, وهو األستاذ مصطفى مشاي  

 الوحـدة, وصد عن االجتماع بالغاً, جاء فيه:
))  ءد يأ ى ا اينقن أ ّن الترضقلت ال خرية يف املقتف الورتيك حو ويل الوتوحويلوف ا ويل هود 
داعن و ت  الءقاعد الينسورية الرتيية أ مي  طريان التحيلف ويف مءدمهتي تيعدة أ جنرليك الوينوسوووريوة 

و يت ند جة الضاط ا ويل عىل ترييي، وخصقصًي بيند التقصل ل فيٍق بني مجمقعة امخلسوة سائود واحود  
عويدة الوتوقاسن اإ   يرانية حقل ملفهي ال قوي، مي يينين أ ن ترييي تيول بش ىت القسيئل اإ واعهقيية الإ
عيدة ال ظر يف وهوع احلوركوة الووورديوة  س ييس هتي ومقتينهي يف الس ييسة ا ولية، وهذا مي يد ين ي اإ  اإ
وروية احلذي من أ ية  اريات اسرتا يجية يف الس ييسيت ا ولية جتيه امل طءة، ممي شس تدع   قح ود 

 املقتف الوردي ويّص الصفقف والينأل عىل حامية املصيحل الءقم ة ةللشينب الوردي .
ويف القت  نفس  طيلب  ا اينقن احلوقمة الرتيية اإ  التينويمول بوينوءوالنويوة موع املولوف ....      

  من أ جل حّل الءوضويوة 7/47الوردي وعد   فقي  الفرصة أ مي  مبيدية السال  اليت انطلء  عي  
 ...الوردية يف ترييي بصقية سلأية ووهع حّدٍ ةللةاع اذلي دا  ل كرث من ثالثة عءقد .

كذكل  ءد اختذ الاجامتع مجةًل من الءرايات هبدف   ظ  الينأل املشرتك بني أ حزاب الوتةل، 
نشيء جلين مشرتكة يف خمتلف امل يطق من أ جل متيبينة الينأل والنشيض امليداه عىل خمتلف  و ءّري اإ
الصيند، ومّت تسأية هطق ي   ابمس كتةل أ حزاب املرجينية الس ييس ية الوردية ةللتينبري عن مقاتف 

   7/42/ 2/  72الوتةل ح يل خمتلف التطقيات. ...تيمشيل 

 ”تركيا  -موقع تفجير مدينة برسوس ” 
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نا... 
ُ
 حزب

ه يف احلصول على الرتخيص القانوني
ُ
 وقرار

بعد االنسحاب التدريجي للنظام من غالبية المناطق الكردية في شمال المبمالد 

منذ ما يقارب الثالثة أعوام, حدَث فيها فمراغ  أممنميإ وإدارّي الفمت  همّدَد حمالمة 

ن التي تتمتُع بها. ونظراً لقمنماعمتمنما المتماممة بمأن وجموَد  األمن واالستقرار النسبيي 

شكٍل من أشكال اإلدارة بغية تنظيم تسيير األمور الحياتية للناس وحماية أممنمهمم 

في صيغة إدارة ذاتية ولو كانت ناقصة, وإّن وجوَد قانوٍن منقوٍص في المجتمممع 

خير  ألف مرة من عدمه وما ينجُم عنه من حاالت فوضى وفملَمتمان ..., إضمافمًة 

إلى إدراكنا بأن تشكيَل إدارة ناجحة وفاعلة في مثل هذه الظروف االستمثمنمائميمة, 

يتطلُّب ترتيَب البيت الكردي من الداخل, وزّ  كل الطاقات الوطنية فمي مميمدان 

العمل لخدمة المواطن دون هدرها مهما كانت صغيرة, ألننا فمي حمقميمقمة األممر 

نحتاُ  إلى استثمار كل الجهود البشرية, الفكريمة والمفمنميمة والمممهمنميمة ممن ذوي 

الخبرة واالختصاص في مختلمف فمروع المعملمم ومميماديمن المممعمرفمة والمثمقمافمة, 

نا االهمتممماَم بموحمدة الصمف  لّي  وتجييرها للصالح العام. لهذه االعتبارات كلِّها, أو 

الوطني الكردي, وبذل نا جهوداً مضنية مع األشقاء في الحركة الوطنية المكمرديمة 

ثمم  1122/   22/  16على هذا الطريق, فكاَن تأسيُس المجلس الوطني الكمردي 

توقيُع اتفاقيتي هولير األولى والثانية مع مجلس شمعمب غمرب كمردسمتمان المذي 

أعلن بعد تعّثر الحوار بينه وبين المجلس الوطني الكردي وفي خطوة متمسمرعمة 

عن إدارة ذاتية من جانبه, تلك التي اتخَذ منها حزُبنا موقَف التمعماممل اإليمجمابمي 

معها, على الرغم من وجود العديد من المالحظات على أسلوب إعالنمهما وعمدم 

استكمال النقماي فمي أسمسمهما, وسمعميمنما إلشمراك المممجملمس الموطمنمي المكمردي 

وجماهيره في مؤسساتها ألجل تطويرها. وكانت قد اُعلنت الهيئة الكردية العلميما 

إثر توقيع اتفاقية هولير التي لم تصمد  طويمالً أممام المممكمائمد المتمي حميمكمت فمي 

الدوائر المعادية الساعية إلفشالها. وأخيراً كانت اتفاقيمة دهموك بمرعمايمة سميمادة 

رئيس إقليم كردستان العراق السيد مسعود البارزاني التي تأسسمت  عملمى ثمالثمة 

بنود رئيسية تقضي بتشكيل مرجعية سياسيمة كمرديمة وتمطمويمر اإلدارة المذاتميمة 

القائمة عبر المشاركة فيها وتوحيد قوات الدفاع المكمرديمة بمالمتمنمسميمق ممع قميمادة 

قوات حماية الشعب المتمي دافمعمت عمن المممنماطمق المكمرديمة وقماوممت  غمزوات 

التنظيمات اإلرهابية ومطامعها في المناطق الكردية كتنظيمي داعمي والمقماعمدة 

وغيرهما بكلِّ بسالة. إال أنها وبكل أسف, وألسباٍب عديدة لعلَّ من أبرزها تأثيُر 

األجندات الخارجية وعدُم توّفر إرادة سياسية وأرضية للعمل الكردي الممشمتمرك 

 لدى األطراف المتحاورة قد القت  مصيَر سابقاتها من االتفاقيات.

تماشياً وانسجاماً مع موقفنا الرسمي من إدارة األمر الواقع القائمة والقاضمي 

بالتعامل اإليجابي معها, وبعد دراسة موضوعية للواقع المعاي والموقمائمع عملمى 

األرض, والمتغيراِت السريعة لألحداث, كان قرار حزبنا الذي صدر في البالغ 

بمتمقمديمم المتمرخميمص  1122/    7/    2الختامي الجتماع اللجنة السياسية بتماريم  

القانوني إلى اإلدارة الذاتية للحصول على حقِّ ممارسة نشاطه السياسي السلممي 

الديمقراطي العلَني بين جماهيره, مع االستمرار في بذل كلِّ الجهود المممخملمصمة 

لتأطير نضال الحركة الكردية في إطار شامل وجامع منفتٍح على جمميمع المقموى 

الوطنية والفعاليات المجتمعية, والمشاركة الجماعية في اإلدارة الذاتميمة المقمائمممة 

 15التي تعاني الكثير من نقاط الضعف والخلل التي تستوجب الحماية           

 جرمية برسوس 
 عالمة فارقة يف العالقة الداعشية الرتكية

اليخفى على أحد مدى التسمهميمالت المتمي حمظمي بمهما 

تنظيم داعي من المدولمة المتمركميمة خمالل ثمالث سمنمواٍت 

خلت, من عبوٍر للمقاتملميمن األجمانمب وكمأنمهمم فمي نمزهمة 

ومعالجة الجرحى وربما دعم لوجستي أشارت إليه العديمد 

من التقارير, وكانت ذروة التفاهم بين تركيا وداعمي فمي 

تحرير رهائن القنصلية التركية في مديمنمة الممموصمل ممن 

األخيرة, كما تماطلت تركيا في االنضممام إلمى المتمحمالمف 

الدولي المناهض لإلرهاب تحت حمجمج واهميمة ولمغمايمات 

سياسية معينة, إلى أن انتهت االنتخابات التركية, وتمفماقمم 

الخطر االرهابي لداعي وأخواتها في المنطمقمة, وحمقمقمت 

المقاومة الكمرديمة )بميمشمممركمة, كمريمال, وحمدات حمممايمة 

الشعب والمرأة( بمساندة دولية انمتمصمارات اسمتمراتميمجميمة 

على داعي في شمال سوريا والعراق, وبمالمتمالمي انمفملمت 

عقال االرهاب وعبثه, وازداد ضغط الرأي العام والمقموى 

الكبرى على تركيا بضرورة حسم موقفها, فكانت جريمممة 

واليمة أورفما,   –تفجير مدينة برسوس الحدودية التمركميمة 

م, وسط مئماٍت ممن الشمابمات 1122/  11/17يوم االثنين 

والشباب المتضامنين مع كموبمانمي, بمممثمابمة المقمشمة المتمي 

كما يقال, لتشكل عالمًة فارقة فمي   –قصمت ظهر البعير 

العالقة الداعشية التركية, ولتعيد تركيا النظر في موقفهما, 

فأعلنت انضمامها الرسمي للتحالف الدولمي ضمد داعمي, 

ولتسمح باستخدام أراضيها, وتشارك بقواتها المعمسمكمريمة, 

وتباشر باعتقال المئات من عناصر داعي, ربما يشكلمون 

خاليا نائمة, ال تستطيع تركيا المتمخملمص ممنمهما بسمهمولمة, 

خاصًة وأن هناك بيئة مجتمعية حماضمنمة لمهما فمي بمعمض 

المناطق, إال أن الحكومة التركميمة تمريمد تمحمقميمق غمايمات 

أخرى بقصف مواقع حزب العمال الكردستاني في جمبمال 

قنديل وضرب مشروع السالم المداخملمي, ولمتمتمحمدث عمن 

 15إنشاء مناطق )آمنة( تحت سيطرتها في شمال         

 المجموعة التي تعرضت لهجوم انتحاري في برسوس
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