
 ل.س 21ك    الثمن:9692 -م  9102/    كانون أول  962الجريـدة املركزية لحزب الوحــدة الديمقراطي الكردي في سوريا )يكيتي(    العـدد/ 

 النضـال مـن أجــل :

 .* رفع االضطهاد القومي عن كاهل الشعب الكردي في سوريا

 * الحريات الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان.

 * الحقوق القومية المشروعة لشعبنا الكردي في إطار وحدة البالد.

يجب أن يتوقف استخدام الدديدن تكتد دلب الدادتدا والدتدءدلب الد دسدل  ”   2010 - 1947

واألطفلا وتهجيك األبكيل ، يجب أن يديديدال اتيدويدديدون وجدلديد  األقد ديدل  

وجلي  الشيوب والاوليل  ع ى أكضهم بسالم، يجب أن تديديدال  دا الدكأ  

 نادية مراد طه“                                                   .وطفا بسالم

 

 

مشاهد وصور التراجيديا السورية هي األبرر  يري وسراارع ا  ر   

واألكثر انتشاراً، لُتجسد  مق المأساة وا نتهاكات بحق ا نسان، والرتري 

ُينتجها يومياً مسلسع الحرب الشعواء الداارة  لى األرض السورية، مرن 

براميع متفجرة وصواريخ متنو ة وقنابع ورصاص بمختلف القريراسرات 

واألنواع، إلى استخدا  مختلف أساليب القهر والقمع والخطف والتجرويرع 

والتهجير والذبح وتدمير البنى التحتية، وبحقٍد وسابق اصررار وتصرمرير  

 لى خطى العنف والعنف المضاد، قلما شهدتها ساحات حروب أخرر،، 

حيث أن النظا  وأمراء الحرب وقو، ا رهاب تفننت يي أشكاع العرنرف 

دون أي رادٍع أخ قي أو سياسي أو ديني وأي احتراٍ  لقوا د الحرروب، 

 وذلك باس  الدياع  ن الدولة والشعب أو باس  الثورة اإلس  .

كع ذلك وسط تدخ ت اقليرمريرة ودولريرة سرايررة، وررمروض وترردد 

المجتمع الدولي  لى مدار خمسة أ وا  من األ مة السروريرة. يرالرجرر  

 ميق، ون يف الد  والدمار كبير، ول  تحمي الشعب السوري مرنرجر ات 

العولمة والتقانة والمعلوماتية ول  يسعفر  الرقرانرون ا نسرانري الردولري أو 

 الجمعيات والمنظمات والمؤسسات المعنية بحقوق ا نسان وإراثت .

الموت جو اً، يي مشهٍد مؤل  من مظاهر انعدا  مقومات الحياة الذي 

يرضت  قوات النظا  وحلفاؤه  لى مدينة مضايا الرواقرعرة شرمراع رررب 

العاصمة دمشق، خ ع أشهر مضت، ول  تلَق قضيتها اهترمرامراً إلرى أن 

تناقلت قنوات التلف ة صور خرااط  ظا  األطرفراع والشريروو وروايرات 

 الحصار والجوع والبكاء والتوسع والموت.

هناك قراٌر لمجلس األمن بإدخاع المسا دات ا نسانية وا راثية إلى 

كاية المناطق السورية، وت  ذلك يي معظ  مناطق سيطرة النرظرا  ودون 

أن يحصع يي أرلب المناطق األخر،. السؤاع الذي يطرر  نرفرسر ، ألر  

  2يكن ممكناً لد، األم  المتحدة والقو، الكبر، يك الحصار             

 مؤمتر ديريك 
 لتحمل مسؤوليات وطنية كربى

ٌ
 سعي

شجعت المجمو ة الدولية لد   سروريرا الرمرمرلركرة الرعرربريرة 

السعودية  لى توحيد المعارضة لتسهيع العمع من أجرع تشركرع 

ويد معارض للتفاوض مع ويد النظا  السوري، يانعرقرد مرؤترمرر 

بترتيبات سعروديرة  5102كانون األوع  01 – 9الرياض يومي 

 2وتركية وقطرية،  وأُقصي  ن  قو، معارضة                

 يد االرهاب يف قلب قامشلو
تلطخت أيادي المجرمين القتلة مرن مرجرامريرع ا رهراب يري 

 05/  01سوريا، بدماء أبناء مدينة قامشلو، مساء يو  األربرعراء 

مردنريراً مرن  02، أثناء يترة أ ياد المرير د، يراسرترشرهرد 5102/ 

 4  من الُكـرد،                            0األخوة المسيحيين و 

 االرهاب يطال مدينة تل متر
أقد  تنظي  دا ش  لى تنفيذ سلسلة من ترفرجريررات إرهرابريرة 

الرحرسركرة  -وسط مدينة تع تمرر 5102كانون األوع  01بتاريخ 

المعروية بتنو ها السكاني، أدت إلى وقروع  شررات الضرحرايرا 

 4وقد صدر  ن كتلة أح اب               من شهداء وجرحى،

القوى االرهابية تواصل حصارها 
 على منطقة عفرين

تواصع القو، ا رهابيرة حصرارهرا الرجراارر  رلرى مرنرطرقرة 

 فرين، بحيث تمنع حركة دخوع وخروج المواد مرنرهرا وكرذلرك 

تنق ت المدنيين حيث ا تقع العشرات منه   لرى الرهرويرة، مرمرا 

أد، يقدان العديد من المواد الغذااية وارتفاع أسعار المحروقرات 

وريرها. كما تواصع هجماتها الغادرة  رلرى الرقرر، الرمرتراخرمرة 

 5للمناطق األخر،، حيث يتصد، لها وحدات                   



 
 2 قضايا وطنية

 ك9692 -م  9102/  كانون أول  962العـدد/      YEKÎTÎالوحـــــدة             

 ... لضليل ... تتلةاالفتتاحية 

 ررن مضررايررا قرربررع أن تسررتررفررحررع يرريررهررا 

األمور؟، أين هي جملة المواثيق والقي  التري 

يتغنى بها كبار الساسة وصناع الرقررار لرد، 

المؤسسات ذات الصلة؟،... شرتراَن بريرن مرا 

 يقولون وما يفعلون!.

اجررتررمررا ررات ومررؤتررمرررات، واحرردة تررلررـررو 

أخر،، هنا وهرنراك، بريرانرات وتصرريرحرات 

ومواقرف، ترحرذيررات وو رود،... لر  تضرع 

سوريا  لى سكة  ملية سريراسريرة وانرفرراج، 

و   الررت مررحررنررتررنررا يرري أوجررهررا. يرراإلنسرران 

السوري يبحث بالدرجة األولى  رن األمران 

ولقمة العيش، يي بيت ، قريت  ومدينرتر  ويري 

بلده، و ن وقٍف لن يف الد  والردمرار، وأيرة 

سياسات وتحركات   ترهردف إلرى ترحرقريرق 

هاتين الغايتين األساسيتين أو ً، أقع ما يرقراع 

 نها أنها ليسرت برجرادة وتردخرع يري مرجراع 

 المواربة واللف والدوران. 

و ننسى بأن هناك ومنذ  امين مرنراطرق 

سورية أخر، محاصرة تستد ري ترحرركرات 

 اجلة، و لى سربريرع الرمرثراع   الرحرصرر، 

تواصع قو، تكفيرية ارهابية يرض حصراٍر 

جاار  لى مرنرطرقرة  رفرريرن الرتري ترقرع يري 

ال اويرة الشرمرالريرة الرغرربريرة لسروريرا  رلرى 

الحدود التركية و  يؤدي إليها أي منفذ بري 

مفتو  أو ممر إنساني، ويأتي هذا الرحرصرار 

مترنراررمراً مرع مرواقرف الرحركرومرة الرترركريرة 

المعادية لإلدارة الذاتية القراارمرة ولرترطرلرعرات 

الشعب الكردي الرمرشررو رة. يرهرع ترنرترظرر 

القو، الدولريرة ومرؤسرسرات األمر  الرمرترحردة 

وقوع كرارثرة إنسرانريرة يري  رفرريرن وترنرقرع 

وسااع ا     مشاهد البؤس والرجروع كرمرا 

حصع لـ مضرايرا، حرترى تربرادر إلرى إرراثرة 

أهاليها الذين يعانون اآلن من نقرص خرطريرر 

 لحليب األطفاع ولألدوية ومصادر الطاقة.

يتطلب من جميع السورييرن بشركرع  را  

وقواه السياسية بشكع خاص ارتنا  الفررصرة 

وإ ادة الرنرظرر ومرراجرعرة حسرابراترهر  قربرع 

التي ستشركرع يررصرة   0الذهاب إلى جنيف 

سانحة أمامه ، وأن يفكروا بواقعريرة و رمرق 

قبع ريره ، ويتوايقوا  لى تسوية سريراسريرة 

تضع بلدنا يري طرريرق ا نرعرتراق مرن هروع 

 الحروب وكوارثها المفجعة.

 لؤتلك ديكيك ... تتلة 

رايسية وممثلين  ن مكونات مجرترمرعريرة 

هامة مثع الُكرـررد ورريررهر ، وررلرب  رلرير  

الحضور ا س مي السلفي، خاصة العسركرر 

من ، وصدر  ن  بيان ختامي ل  يرتقري إلرى 

مسرتررو، تررلرك الروثررااررق السرريراسرريرة السرابررقررة 

الموقعة بين مختلف أطراف المعارضرة يري 

مؤتمرات  دة، وبالرترالري أصربرحرت الرهريرارة 

المنبثقة  ن  ناقصة ورير منسجمة، لرُتركرَرَر 

مرًة أخر، أحاديث وممارسات الفُررقرة بريرن 

صفوف المعارضة السورية بشكع  ا ، هرذا 

وكان قد أرسرلرت مرجرمرو رة مرن األحر اب 

/  2/05والقو، الكردية يي سوريا برتراريرخ 

رسرالرة إلرى و ارة الرخرارجريرة يري  5102

المملكة العربية السعودية تحتر  يريرهرا  رلرى 

  د  د وتها لمؤتمر الرياض، جاء ييها:

))إننا يي الوقت الذي نقي  يي   اليرا كرع 

المسا ي الررامريرة إلرى إيرجراد حرع لرأل مرة 

السورية المستفحلة، نؤكد  رلرى أن أي حرع 

لن يكون كام  ما ل  يشرمرع كرايرة مركرونرات 

الشعب السروري برعرربر  وكررده ومسرلرمرير  

 . ومسيحيي  و إي يديي ، وساار طوااف 

واليو ، ويي الوقت الذي تعدون يي  لعقد 

مؤتمر لقو، المعارضة يي المملكة، الملفرت 

يي   د  د وة المكون الركرردي لرلرمرشراركرة 

يي ،  لى الرر  من أن  القومية الرثرانريرة يري 

الب د، وتعتبر حرركرتر  السريراسريرة مرن أقرد  

الررقررو، الرروطررنرريررة الررمررعررارضررة يرري سرروريررا 

وأكثرها تنظيما، قبع الرثرورة وبرعردهرا، وأن 

مشاركة بعض الشخصيات الركررديرة ضرمرن 

ويود بعض يصااع المعارضة   يعتبر برأي 

شكع من األشكاع تمرثرير  حرقريرقريرا لرلرشرعرب 

 .الكردي وحركت  السياسية يي المؤتمر

لذلك نر، أنر  كران مرن األنسرب د روة 

الحركة السياسية الكردية، كمرمرثرع لرلرشرعرب 

الكردي، ليكون بذلك مرؤترمررا لرلرمرعرارضرة 

السورية بصورة يعلية، ما ردا ذلرك يرعرتربرر 

المؤترمرر نراقصرا ولرن يرحرقرق أهرداير  ويرق 

رؤيتنا، ما ل  يؤخذ برعريرن ا  رتربرار وضرع 

الشعب الكردي وما يشكل  من ثقع ودور يي 

 ((..سوريا

ومن جهٍة أخر، أقصي حر ب ا ترحراد 

أيضرراً مررن حضررور  PYDالررديررمررقررراطرري 

المؤتمر وحتى من ضرمرن قروا  ويرد هريرارة 

جر ءاً  PYDالتنسيق الوطنية التري يشركرع 

أساسياً منرهرا، كرع ذلرك ألجرع شرطرب دور 

ممثلي الشعب الكردي و د  إدارج أي برنرد 

يتعلق بحقروقر  الرقرومريرة الرديرمرقرراطريرة يري 

 المؤتمر، وهذا ما حصع يع ً.

ومن جرانرب رخرر كرانرت الرترحرضريررات 
جارية منذ أشهر من قبع لجرنرة مشركرلرة مرن 
أطررراف  رردة ومررن مررخررتررلررف الررمرركررونررات 
المجتمرعريرة السروريرة، لرَعرقرد مرؤترمرٍر  رلرى 

مرنرطرقرة   –األرض السورية )مدينة ديرريرك 
كررانررون األوع  9  –  8الررجرر يرررة( بررترراريررخ 

، وصادف مو ده مع مو رد مرؤترمرر 5102
الرياض، وسمي بمؤتمر سوريا الديمقراطية 

الرروثرريررقررة الررذي صرردرت  ررنرر  وثرريررقررترران )
السياسية، البريران الرخرترامري( وانرترخرب مرنر  
مجلساً الذي انتخب من بين أ ضراار  هريرارة 
سياسية ورااسة مشتركة من من السادة هيثر  

 مناع وإلها  أحمد.

وكان السيد هيث  مناع قد ريض حضور 
مؤتمر الرياض وقاع يي إحد، كتابات   لى 

 15صفحت  الفيس بوكية:                  
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يي خض  موجات الهجرة الرواسرعرة مرن 

الررداخررع السرروري برراتررجرراه تررركرريررا والرربررلرردان 

الغربية ألسربراب  رديردة وأمر ً يري الرعريرش 

بظروف حياتية أيضرع، ولركرن الصرعروبرات 

واخررترر ف الرربررنررى ا جررتررمررا رريررة والررثررقررايرريررة 

والسياسية وريررهرا تربرقرى تشركرع الرهراجرس 

اليومي للمهاجرين، وبغية ترجراو  الرعرقربرات 

ونريرع قردٍر مررن الرعرريرش الرركررير ،  برد مررن 

ا ط ع  لى العرديرد مرن الرمرسراارع واتربراع 

أساليب ناجعة، ولذلك وجهت الهياة القيراديرة 

لح ب الروحـردة الرديرمرقرراطري الركرردي يري 

سرروريررا )يرركرريررترري( إلررى أ ضرراء وأصرردقرراء 

الح ب وأبناء وبنرات الشرعرب الركرردي يري 

 الخارج رسالة توصية، هذا نصها:

)) نحييك  جميعاً، متمنين لركر  الرترويريرق 

يي تجربتك  مع ا رتراب وحياتك  الجديردة، 

رملين منك  أن تتداولوا التروصريرات الرخرمرس 

 شرة التالية، بمحمع مرن الرجرد وا هرترمرا  

 للعمع بموجبها:

تعل  المحادثة باللرغرة األجرنربريرة )كرٍع  -0

حسب البلد الذي يعيش يي ( وإجادتهرا قرراءًة 

 وكتابًة. 

احترا  النظ  والقوانين المعتمدة لرد،  -5

 دوع اللجوء وا ط ع  لى دساتيرها.

ا هرترمرا  الرفرعرلري بركرع مرا يرترعرلررق  -0

 بالنظاية العامة وحماية البياة.

التقرب من السكان األصليين لرلربرلرد   -4

المضيف، للتعرف  لى قضاياه  وا نردمراج 

يي  مع وأنشطة الرجرمرعريرات والرمرنرظرمرات 

واألح اب المقوننة لرد، ترلرك الرمرجرترمرعرات 

 والدوع، دون ا نصهار ييها.

المشاركة الفردية وكذلك الرجرمرا ريرة  -2

يي إحريراء األ ريراد الروطرنريرة والرمرنراسربرات 

التاريخية الرسميرة لرد، ترلرك الرمرجرترمرعرات 

 والدوع المضيفة.

متابعة وتفه  أوضاع وميوع الرنرشء  -6

الجديد،  بر الرترعراون الروثريرق مرع الردواارر 

 المختصة ومؤسسات الر اية. 

المساهمة يي حرمر ت الرترو ريرة يري  -2

مجاع مكايحرة ترعراطري الرمرخردرات وكرذلرك 

 مخاطر اإلدمان  لى المشروبات الكحولية.

تشررجرريررع يررنررون الررمرروسرريررقررا والرررسرر   -8

والتمثيع والرياضة  لى اخت ف مرجرا ترهرا 

 وأنوا ها.

التمسك بمبدأ وثقاية الر  رنرف ونربرذ  -9

د روات الررفرركرر السررلررفري الررجررهرادي وكررذلررك 

 التميي  العنصري. 

مررتررابررعررة الصررحررف والرردوريررات  -01

 ووسااع اإل    المحلية قدر اإلمكان .

التمسك الثابت باللغة األ  وإترقرانرهرا  -00

قررراءًة وكررتررابررًة، وإيرر ء األهررمرريررة الرر اررقررة 

 باألرنية والموسيقا والفولكلور الكردي. 

القيا  ب يارات إلى األهع والروطرن  -05

 )مسقط الرأس( كلما أمكن ذلك.

التعاون بين الجميع، لتويير شرروط  -00

ومستل مات نقع جثامين المتوييرن يري ديرار 

الغربة إلى مسقط رأسه ، مرع األخرذ برعريرن 

ا  ررترربررار رأي وإرادة ذوي الررمررتررويرريررن 

 والتنسيق معه .

إبررا  أيضرلريرات وقريرمرة اإلنسرران  -04

 الذي يعمع، ونبذ ا تكالية والخموع.

ا حترفراء برنرجرا  الرمرترفروقريرن يري  -02

التحصيع العرلرمري، وتركررير  الرذيرن يرنرالرون 

 درجات رييعة يي دراسات أكاديمية  ليا.

أيدددتدددهدددل الدددكاددديدددادددل ، أيدددهدددل الدددكادددل  

 واألءدقل  ...

إنررنررا يرري الررداخررع السرروري الررمررثررخررن 

بالجرا ، من ربوع  فرين وسهوع كوبرانري 

والج يرة العصية  لى اإلرهاب، يي الوقت 

الذي نواصع يي  أداء واجبنا التراريرخري يري 

معترك الديراع  رن وجرود وقضريرة شرعربرنرا 

الكردي المغبون منذ القد  وإلرى اآلن، نرر، 

بأنك  رر  المسرايرات واخرتر ف الرمرنراخرات 

ا جتما ية تشكلون  ناوين حضراريرة ترفريرد 

مستقبع شعبك  وتخد  قضايا السل  والرحرريرة 

  ((.5102كانون أوع  02والمساواة ..... 

 التمسك مببدأ وثقافة الالعنف ونبذ دعوات الفكر السلفي اجلهادي وكذلك التمييز العنصري
 مخس عشرة وصية للمهاجرين إىل اخلارج

 منظمة اخلليج 
 تعقد كونفرانسها

 5102أواخررر شررهررر تشررريررن الررثررانرري 

 ررقرردت مررنررظررمررة الررخررلرريرر  لررحرر ب الرروحرردة 

الديمقراطي الكوردي يي سورية ) يكيتري ( 

كررونررفرررانسررهررا ا  ررترريررادي السررادس برراسرر  

كونفرانس الشهيد أحمد بو ان، وصدر  نر  

 ب غ جاء يي :

))توقف الرياق  لرى مرخرترلرف أوضراع 

المنظمة وسبع تطويرها من كاية الرجروانرب 

وبما يتوايق مع قوانين البلدان المتواجد ييهرا 

ويع   من د   المنظمة لرياقنا وأهرلرنرا يري 

الوطن. كرذلرك تروقرف الركرونرفررانرس  رلرى 

الوضع الكارثي الذي يعيشر  برلردنرا سروريرة 

ومنها مناطقنا الكردية، حيث ت  التأكيد  لرى 

ضرورة د   جهود الحع السلمي التفاوضي 

بر اية األم  المتحدة إلنهاء مرأسراة الشرعرب 

السوري وتحقيق تطلعراتر  يري إنرهراء نرظرا  

ا ستبداد وبناء سورية ديمقراطية  مرك ية 

و إدارة ذاتية مروحردة ومروسرعرة لرلرمرنراطرق 

الكردية يي سروريرة، وبرمرا يرويرر األجرواء 

له يمة ا رهاب بكع تجليات  يي سروريرة و 

المنطقة . أما يي الجانرب الرقرومري الركرردي 

يي سورية، يقد رأ، الكونفرانس تضرا رف 

الحاجة لترضرايرر الرجرهرود لرتروحريرد الررؤيرة 

والخطاب والتمثيع الكردي يري سروريرة،   

سيما يي ظع التهديدات ا رهابية المسترمررة 

للمناطق الكردية ورخرها يي منطقة  فرريرن 

والتطورات المتسار ة يي المسألة السوريرة 

بشكع  ا  . وألجع ذلك   برد مرن ترجراو  

اشكاليات المررحرلرة السرابرقرة بريرن مرخرترلرف 

ا طراف، ويتح حروار شرامرع وجردي بريرن 

الجميع إليجاد األرضية المنراسربرة لرلرتروحرد. 

ويي الوقت الذي نؤكد ضرورة الحفاظ  لى 

ا دارة الذاتية القاامة حالياً ود رمرهرا نركررر 

ضرورة تجاو  الفكر الشرمرولري ا قصرااري 

للقاامين  لى هذه ا دارة وإ ادة النظرر يري 

كررثرريررر مررن الررقرروانرريررن والررمررمررارسررات ذات 

  ة.((ا شكالي
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 يد اتكهلب اي قللش و .... تتلة

إضاية إلى  شرات الجرحى، ويي بيان لهرا 

أدانت كتلة أح اب المرجعريرة الركررديرة يري 

سرروريررا تررلررك الررجررراارر  الشررنررعرراء، وقرردمررت 

 التعا ي إلى أهالي الشهداء، وقالت:

))إن هذه األ ماع الجبانة المتوحشة مرن 

قرربررع قررو، الررغرردر واإلرهرراب كرردا ررش 

ومثي تها، إنما تأتي ردا  رلرى انردحراراترهرا 

المتكررة ويشع مشرو ها التكفيري وترمري 

إلى استهداف ا ستقرار الذي تنرعر  بر  هرذه 

المدينة بفضع بطو ت أبنااها وذوده   نهرا 

يرري مررواجررهررة الررتررنررظرريررمررات اإلرهررابرريررة 

والتكفيرية، وحررصرهر   رلرى حرالرة السرلر  

األهلي ييها ويي  مو  الرمرنراطرق الركررديرة 

التي بقيت منيعة  لى اإلرهراب  كرمرا أنرهرا 

تهدف إلى بث الخوف يي نفوس المواطنريرن 

وإيررراغ الررمررنررطررقررة مررن سرركررانررهررا وضرررب 

 .وحدته 

إننا يي كتلة أح اب المرجعية السياسريرة 

الكرديرة يري سروريرا نرديرن ونسرترنركرر هرذه 

األيررعرراع الررجرربررانررة ونررهرريررب برركررايررة األخرروة 

المواطنين أخذ الحيطة والرحرذر مرن هرؤ ء 

القتلة، ونؤكد بأن نجاحنا يري مرواجرهرة هرذا 

الفكر اإلرهابي مرهون بالتعاون والترنرسريرق 

بريرن مرخرترلرف الرقرو، السريراسريرة الروطرنريررة 

الديمقراطية يري مرنراطرقرنرا خصروصرا ويري 

سوريا  موماً وتمتين وتع ي  الوشاا  بريرن 

مختلف المكونات ا جتما ية يري الرمرنرطرقرة 

ألن اإلرهاب   هرويرة لر  و  يرمرير  بريرن 

مكون ورخر ومرا شرهردتر  الرمردن السروريرة 

خ ع األ وا  الماضية خير دليع  لى ذلك، 

كما نناشد الرقرو، الردولريرة ومرجرلرس األمرن 

للتعامع بم يد من الجدية والرمرسرؤولريرة يري 

حربها ضد اإلرهاب والضغط  رلرى الرقرو، 

اإلقليمية المتهمرة برد ر  هرذه الرترنرظريرمرات، 

لوقف هرذا الرد ر  وإنرهراء مرعرانراة الشرعرب 

 .00/05/5102((. ...قامشلي .السوري

ويري تصررريررح لررهررا دانررت هرريرراررة داارررة 

)قررامشررلررو وتررربرر  سرربررس( لررحرر ب الرروحـرردة 

الديمقراطي الكردي يي سوريا تلك األ ماع 

 الوحشية ا رهابية، وقالت:

))مما   شرك يرير  أن مررتر قرة دا رش 

استهديت بهذه التفجيرات اإلرهابية ، حرالرة 

األمان وا ستقرار النسبريرتريرن يري الرمرديرنرة 

ولبث الذ رر والرفروضرى  شريرة احرترفرا ت 

أخوتنا المسيحيين بأ ياده  وكذلك استهداف 

الررتررعررايررش السررلررمرري برريررن كررايررة الررمرركررونررات 

 . المتعايشة تاريخيا يي قامشلو

يي الروقرت الرذي نرديرن ونسرترنركرر هرذه 

األ ماع الوحشية واإلرهرابريرة الربرعريردة كرع 

البعد  ن رو  الرديرن اإلسر مري ورسرالرتر  

السمحة نشير الى أن الرد الرمرنراسرب يركرون 

يي التكاتف ورص الصفوف لقطع الطرريرق 

اما  قو، الشر الظ مية، والحفاظ  لى قرير  

التعايش السلمي يي المدينة وضرورة اتخراذ 

الحيرطرة والرحرذر مرن األ رمراع اإلرهرابريرة 

 00/05/5102الغادرة((..قامشلو 

 اتكهلب يطلا لدي ة تا تلك ... تتلة

المرجعية الكردي يي سروريرا بريرانراً إلرى الررأي 

 العا ، هذا نص :

))يي إطار السياسة الممنهجة التي تمرارسرهرا 

التنظيمرات اإلرهرابريرة برحرق الشرعرب السروري، 

وخلق الفتنة بين مكونات  وخاصرة بريرن الرمركرون 

الكردي والعربي والركرلردواآلشروري السرريرانري، 

و رع الّر ب يي نفوس األهالي بغرض إيرراغ 

المنطقة من سكانها األصليين، أقد  تنظي  دا رش 

 رلرى  01/05/5102اإلرهابي مساء الخمريرس 

استهداف المدنيين الع ع من أهالي مدينة تع تمر 

التابعة لرمرحرايرظرة الرحرسركرة برثر ثرة انرفرجرارات 

ضخمة، مما أسفر  ن سقوط  شررات الشرهرداء 

والجرحى يض ً  ن إلحاق أضرار جسيمة بعدد 

من المبرانري والرمرحر ت الرترجراريرة الرتري ترعرود 

ملكيتها ألهالي المنطقة ، هذه األ ماع اإلرهابريرة 

التي تأتي مت امنرة مرع حصرار مرديرنرة  رفرريرن 

وتهديد أحياء الشيخ مقصود ذات الغالبية الكردية 

يي حلب من قربرع مرجرمرو رات مسرلرحرة ترّد ري 

محسوبيرترهرا  رلرى الرثرورة السروريرة. وبرحرسرب 

مصادر مطلعة يإن مررتر قرة دا رش اسرترهرديرت 

المواطنين المدنريريرن برثر ث شراحرنرات مرفرخرخرة 

محملة بمادة السكر، انفرجررت واحردة مرنرهرا يري 

شارع يلسطين، الثانية بالقرب من مشفى المدينرة 

وانفجرت الثالثة يي حي سيف الدولة بالقرب من 

سرروق الررخررضررار) سرروق الررهرراع ( مررن الررجررهررة 

 الجنوبية.

إننا يي كتلة أحر اب الرمررجرعريرة السريراسريرة 

الكردية يي سوريا نعود ونؤكد للقتلة ودا رمريرهر  

من الدوع اإلقليمية ، بأن هذه الهجمات اإلرهابية 

الجبانة ل  ولن تناع من   يمة وإصرار شرعربرنرا 

يي مقاومة اإلرهاب ونبذ ومحاربة ثقاية الرعرنرف 

والفكر التكفيري الهّدا  ، بع سرتركرون حراير اً لر  

لم يد من التماسك والتعاضد والنضاع مرن أجرع 

الدياع  ن حقوق  القومية المشررو رة يري إطرار 

دولة ديمقراطية ترعردديرة بررلرمرانريرة  مرركر يرة، 

تحفظ وتصّون حقوق جميع مركرونرات الرمرجرترمرع 

السوري ، دولة الحق والقانون.   ..... قرامشرلرو 

05/05/5102.)) 

كما توالت بيانات ا دانة من جهرات  رديردة، 

وقد  ار ويرد مرن مرنرظرمرة الردربراسريرة لرحر ب 

الوحـدة الديمقراطي الكردي يي سوريا مدينة ترع 

تمر وقّد  التعا ي إلرى أهرالري الشرهرداء وترمرنرى 

 للجرحى الشفاء العاجع.

 جلسة نقاش 
 يف سري كانيه

، 5102/    05/    02بررترراريررخ 

 قدت اللجنة المحلية يري )سرري 

كاني  وأبو راسين( لكترلرة أحر اب 

المرجعية الكررديرة جرلرسرة نرقراش 

تنراولرت مسرودة مشرروع الررؤيرة 

السياسية للكتلة مرن أجرع تشركريرع 

 . إطار سياسي

و قررد حضررر الررجررلررسررة الررترري 

 قدت يي مقّر ح ب الوحـدة يري 

سري كاني  مجمو ة من ناشطيرن 

وحقوقيين وشرخرصريرات وطرنريرة، 

إضررايررة إلررى  رردد مررن أ ضرراء 

 . الح ب

من جانبه  سجع ممثلو الرلرجرة 

 –الررمررحررلرريررة ) حرر ب الرروحـرردة 

حررركررة اإلصرر   (   –الرربررارترري 

م حظات الحضور واقتراحراترهر  

 .بغية ا ستفادة منها
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 الاوى اتكهلبية تواءا ... تتلة

 .YPGحماية الشعب 

وقد صدر بيان رسمي من رااسرة إقرلرير  

كوردستان بخصوص األوضراع يري مرديرنرة 

 ، هذا نص :5102/  05/  2 فرين بتاريخ 

)منذ مدة طويلة، تتعرض مدينة  فريرن، 

إلررى حصررار اقررتررصررادي و سرركررري شررديررد 

وواسع من قبع التنظيمات المتشددة كرجربرهرة 

النصرة وِسرواهرا. ومرنرذ أسربروع ا داد هرذا 

الحصار شّدة ولر  يرتر ال ا كرترفراء برذلرك، برع 

برردؤوا بررقررصررف قررر،  ررفررريررن والرربررلرردات 

المحيطة بها. هذا يي وقت ينشغع الرمرجرترمرع 

الدولي بإيجاد حع لأل مة السروريرة وإيرقراف 

 .القتع والصراع يي هذا البلد

إننا يي رااسرة إقرلرير  كروردسرتران نرديرن 

بشّدة هذه األ ماع الممقوتة وال إنسانية التي 

تماَرس بحق أخواتنا وإخواننا يري  رفرريرن، 

ويي الوقت نفس   اد انعدا  الرغرذاء والردواء 

من استياانا، حيث يشكع ذلك تهديداً حرقريرقريراً 

 لى حياة سكان  فرين ومعيشته . لذا يرإنرنرا 

نطلب من المجتمرع الردولري والرجرهرات ذات 

الع قة أن يكونوا يري مسرترو، الرمرسرؤولريرة 

إ اء مدينة  رفرريرن الصرامردة، وأن يربرذلروا 

مسا َي جاّدة لرريرع الرحرصرار  رنرهرا، كرمرا 

نطلب من المنظمات الخيرية الدولية إيصراع 

ا حتياجرات الرراريرسرة لرلرحريراة ويرترح مرمرر 

 .إنساني لنجدة سكان المنطقة

نعلن ألخواتنا وإخوانرنرا الصرامرديرن يري 

مدينة  فرين وما حولها، بأننا نتضرامرن مرع 

ر مك  و رذابراتركر  ومرا يرمركرنرنرا الرقريرا  بر  

  .(لمسا دتك  يإننا لن نقصر يي

و ار ويررردان مرررن حررر ب الررروحـررردة 

الديمقراطري الركرردي يري سروريرا برراراسرة 

سكرتير الح ب السيد محي الدين شريرخ رلري 

 TEV-DEMوحركة المجتمع الديمقراطي 

برااسة السريردة جريرهران أحرمرد نرااربرة هريرارة 

الع قات الخارجية، المواقع األمامية لرقروات 

YPG  يري قرريرتري مريرريرمريرن ومرعررسركرة

ل ط ع  لى أوضاع المقاتلين والرترضرامرن 

معه  ود رمرهر ، حريرث  ربرر الرويردان  رن 

 شكرهما له  وثّمنا التضحيات التي يبذلونها.

هذا وقد وج  السيد شيخ رلي رسالرة إلرى 

مفوضية حقوق ا نسان يي و ارة خرارجريرة 

كرانرون األوع  05ألمانيا ا تحادية، بتاريرخ 

 ، ييما يلي نصها:5102

 السيد  كيستوف شتكاسك ....))

 تحية واحتكام ....

بودنا أن نرحريرطركر   رلرمراً برأن مرنرطرقرة 

 فرين بكامع بلداتها وقرراهرا يشرترد  رلريرهرا 

الضغط والحصار وقطع الطرقات من كرايرة 

الجهات، سواًء من جرهرة الشررق والرجرنروب 

حيث تفرض  ليها جما ات إرهابية كجبرهرة 

النصرة وحركة أحرار الشا  برالرترعراون مرع 

ترنرظريرر  الردولررة اإلسر مرريرة )دا ررش( طروقرراً 

 سكرياً، يمنع وصوع الحاجيات الضرورية 

للحياة إلى السكان الرمردنريريرن، أو مرن جرهرة 

الررغرررب والشررمرراع حرريررث الررحرردود الرردولرريررة 

لجمهورية ترركريرا الرتري ترريرض سرلرطراترهرا 

المحلية دخوع مسا دات إنسانية إلى  فريرن 

ذات الغالبية الكردية تاريخياً، مما نجر   رنر  

يقدان حليب األطفاع واألدوية ومسرترلر مرات 

العمع الطربري واإلسرعرايرات األولريرة، يربرات 

يشكع خطراً كبيراً ُيهدد حياة ومستقبع مارات 

األلوف من السكان المدنيين أكرراداً و رربراً، 

خصوصاً مرع حرلروع يصرع الشرتراء بربررده 

 و واصف .

إن شدة الحصار  لرى مرنرطرقرة  رفرريرن 

ومررحرراو ت جررمررا ررات اإلسرر   الررترركررفرريررري 

المسلحة  قتحامها واستباحرترهرا كرمرا حصرع 

من يرظراارع وترراجريرديرا برحرق أشرقراءنرا يري 

منطقتي سرنرجرار وكروبرانري، ترحرمرلرنرا  رلرى 

 مناشدتك   تخاذ ما ترون  مناسباً.

إنررنررا وبررهرردف تررجررنررب حصرروع يرروضررى 

 ارمة وهرجررة  شروااريرة واسرعرة الرنرطراق 

وتفريغ منطقة  فرين من سكانها األصلريريرن 

ومنع انهيار حالة السل  واألمران الرنرسربريريرن 

 لى الحدود التركية المحيطة ببلردات ومردن 

منطقة  فرين، نأمع مرن و ارة الرخرارجريرة 

وحكومة ألمانيا الموقرة مفاتحة حكومة أنقرة 

بطلب يتح ممّر إنساني مرؤقرت  ربرر مرعربرر 

 –راجرو أو مرعربرر حرمرا    –ميدان أكربرس 

جنديرس القرديرمريرن، وذلرك لضرمران إدخراع 

الررحرراجرريررات األسرراسرريررة كرراألدويررة وحررلرريررب 

األطفاع إلى السكان، وبذلك يكون قد ترحرقرق 

تخفيف ملموس لرلرمرخراطرر وتر  وضرع حرد 

للهجرة التي نسعى لعد  توّسعها....مع يراارق 

 ا حترا ((.

كما صّر  إلى وكالة قراسريرون لرألنربراء، 

 قاا ً:

))... اتصالنا كان مع الخارجية األلمانية 

بالتحديد كون تركيا، دولة حرلريرفرة أللرمرانريرا، 

 -ضمن حلف الناتو، ولرلرعر قرات الرترركريرة 

األلمانية ُبعد تاريخي منذ العرهرد الرعرثرمرانري، 

وإلى اليو ، وهناك شبكة   قات اقتصادية، 

تجارية، تعاون و قود يي جميع المرجرا ت، 

باإلضاية لروجرود أكربرر جرالريرة ترركريرة يري 

ألمانيا، ومن جانب رخر، تواصلنا مع لرجران 

حرقروق اإلنسران وأحر اب الربررلرمرانرات يرري 

ا تحاد األوربي، ويي ألمانيا بشركرع خراص 

 .«ليس وليد اليو 

سيواصع ح بنا جهروده يري مرخراطربرة « 

الرأي العا ، أح اب البرلمانات، مرؤسرسرات 

المجتمع المدني ومؤسسات األمر  الرمرترحردة، 

وتلك التي يي تركريرا بشركرع خراص،  سرى 

ولعع تقو  الحكومة الرترركريرة، برفرترح مرعربرر 

راجو أو يي قريرة  -إنساني يي ميدان أكبس 

جرنرديررس  وترحرت إدارترهرا، ألجرع  -حما  

 .«تخفيف الحصار  ن منطقة ) فرين(

شعبنا ُمتكيرف ويرعريرش  رلرى أرضر ، « 

ويرعررترمررد  رلررى طراقرراترر  الررذاترريرة، ويررترحررمررع 

الصعوبات، وقساوة الحرصرار ويرقراو  قرو، 

اإلرهرراب، مررتررمررسرركرراً بررمررقررومررات الررحرريرراة 

 .((.«اإلنسانية

 6وكذلك أرسلت منظمة                  
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 الاوى اتكهلبية تواءا ... تتلة

مررذكرررة إلررى أوربررا لررحرر ب الرروحـرردة 
حكومات وبرلمانات دوع الرترحرالرف الردولري 
الرررمرررنررراهرررض لرررإلرهررراب، ودوع ا ترررحررراد 

، هرذا 5102/    05/  05األوروبي، بتاريخ 
 نصها:

))منــذ مـــدة طويلة تتعــررض مرديرنرـرـرة 
 ـفــرين إلى حصار اقتصرـرادي و سركرري 
شديد، وواسع من قبع التنظيمات المتشــرددة، 
حيـث أقدمت جبهة النصرة وشركراؤهرا مرنرذ 

 لى القيا  بتصعيد  ملياتي  58-00-5102
خطير ضمن منطـقة  فــرين، وذلك  ـرـربرر 
شــن هجـــو   سكري واسع يي محيط بلردة 
مريمين الرترابرعرة إداريراً لرمرنرطرقرة  رفرريرن، 
والواقعــة بين )روبراريرا وشركراكرا(، وترطرع 
 لى طريق معبر السر مرة الرحردودي، را  

 ضحيتها العديد من الشهداء، والجرحى.

-هذا وتجدر اإلشارة إلى ترنرظرير  الردولرة
الذي يتمرك  يي شرقي بلدة مريمين  -دا ش

متمتعا بنفروذ  سركرري يري برلردة صروران، 
ومحيـط بلـدة مـارع التابعتين لمنطقة إ ر ا  
كان قرد ويرر الرد ر ، والرحرمرايرة لرهرجرمرات 
النصرة هذه، وذلك انتقرـرـرامراً مـرن الرقرـروات 
الكرديـة، وحواضـنها الشـعربريرة يـري ريـرف 
حلـب الشـمالي، ويـي سياق متصع ترواصرع 
جبهة النصرة، وأتبا هــا قرطرـرع الرطررقـرات 
التـري ترربـرط مرنرطرقرـرة  رفرـرريرن برالرداخـرع 

السـوري، وتشـدد الرخرنرـراق  رلرى جربرهرترهرا 
 -دير بلروط  -تع سلور -الجنوبـية )جنديرس

ديوا( المنراطرق الرمرتراخرمرة لربرلردة  -م  خليع
أطمة يي ريف إدلب، وتلرجرأ إلرى  رمرلريرات 
القصف العشروااري تـرارة، والرقرنرـرص تـرارة 
أخـر،، يرايقـها خطـف مدنيـين واحتجا ه  
يي أماكن مجهولة بغـرض ا بتـ ا  ونشرـرر 
الر ـب بريرـرن األهـرالري......كرع ذلـرك يـري 
وقت تنفـذ ييـ  جبهـة النصرة، وبرا شرترراك 
مع جما ات مسلحة أخر، هجمات مت حقرة 
ضد أحياء الشيخ مقصود يري حرلرب اآلهرلرة 
بالمدنيريرن الركررد، ورريررهر  مرن نرا حـريرن 
 ـرررب وسررـررـررريرران وأرمـررن وتـررركررمرران، 
لتضطر القوات الكردية إلى خوض مرعرارك 
ضارية ديا اً  ن تلك األحــياء، وليتـر امـرن 
هـذا المشــهد المترداخرع برحرمر ت إ ر مريرة 
شعواء يشنها البعض بهدف تصرويرر الركررد 
وكأنه  السبب يي خراب سوريا، واسترمررار 

 ن يف الد  ييها.

إننا يري حـرـر ب الروحردة الرديرمرقرراطري 
يكيتي )منظمرة أوروبرا(  -الكردي يي سوريا

نناشدك  جميعاً للعمع  لى يك هذا الحصــار 
الخـانق  ـرن  رفرـرريرن، وبراقـري الرمرنراطـرق 
المتضـررة يـرـري الروقـرت الرذي نرعريرد يرير  
الررتررأكرريررد بررأن   خرريررار أمررا  السررـررـرروريرريررن، 
وأصدقــااهر  سرـرو، اسرـرـرترمررار الرجرهرـرود 
إليجاد مخرج سلمي تفاوضي  رلرى طرريرق 
بلورة حع سياسي لأل مة السورية برإشرراف 

 دولي يع   مكايحة اإلرهاب.((.

ومن جانربرهرا د رت مرنرظرمرة برريرطرانريرا 
لح ب الوحـدة الجالية الكردية إلى المشاركة 
يي تجمٍع أما  مبرنرى راراسرة الرحركرومرة يري 

 5102/    05/   6الرعرراصررمرة لررنردن بررترراريرخ 
تضامناً مع أهالي  فرين وتنديداً برالرحرصرار 

 المفروض  لي .

كما د ت منظمة شماع ألرمرانريرا لرحر ب 
الرجرالريرة  5102/   05/  05الوحـدة بتاريخ 

الكردية والكردستانية إلى وقرفرة احرترجراجريرة 
يي مدينة بريمن لر حرترجراج  رلرى الصرمرت 
الدولي وتنديداً بالرهرجرمرات ا رهرابريرة  رلرى 

 منطقة  فرين وحصارها.

ُيذكر أن العديد من الجهات الرتري تسرمري 
نفسها بقو، المعارضة ومن بينهرا ا ارتر ف 
السرروري الررمررعررارض لرر  ترربرردي أي مرروقررف 
رايررض لررحررصررار  ررفررريررن، بررع وبررررت 
الحصار والهجمات  لى قرر،  رفرريرن يري 
العديد من الرترصرريرحرات، و  الرت ترركريرا 
تريض يتح أي معبر إنسرانري مرع الرمرنرطرقرة 
رر  وجود مرمرر رسرمري سرابرق يري قرريرة 
ميدان أكبس الذي كران مرخرصرصراً لرحرركرة 
قطارات الشحن ونقع المسايرين، ول  يربردي 

 المجتمع الدولي اهتماماً ملحوظاً.

 فرين تنتظر لفتًة إنسانية ومواقف جرادة 
من جميع الذين يّد ون وقويرهر  إلرى جرانرب 

  الشعب السوري يي محنت  الم منة.

وفد قيادي من هيئة 
التنسيق الوطنية يزور 
 مكتب حزب الوحـدة 

 يف القامشلي
بمبادرة من يرع هياة التنسيق الروطرنريرة 
يي محايظة الحسكة   ار ويرد قريرادي ضر  
ك ً مرن السرادة:  رلري السرعرد راريرس يررع 
الرهرريراررة ويرروسرف مرر  رلرري نرراارب الررارريررس 
والدكتور سرنرحراريرب بررصرو   والردكرترور 
ناجي جبارة و حسين داري . مكرترب حر ب 
الوحـدة الديرمرقرراطري الركرردي يري سروريرا 

،  54/05/5102بمدينة القامشلي برتراريرخ 
وقد استقبع الويد الر اارر مرن قربرع أ ضراء 
الهيرارة الرقريراديرة  مصرطرفرى مشرايرخ نراارب 
سكرتير الح ب وحسين بدر وخبات مرحرمرد 
ويهد ح  يروسرف ومرحرمرد صرالرح ، وبرعرد 
الترحيب بدأ ا ستاذ  لي السعد حديرثرة  رن 
هدف ال يارة التي ترمي إلى  تنفيذ قررارهر  
يي قريرادة الرهريرارة برلرقراء األطرر واألحر اب 

الكردية الرفرا رلرة  رلرى السراحرة السريراسريرة 
الوطنية والكردية ، لعرلرهرا ترنرجرح يري رأب 
الصرردع الررحرراصررع برريررن أطررراف الررحررركررة 
الكردية يي سوريا، ووقف حم ت التشهريرر 
والمهاترات بحق بعضها البعض التي تصعد 
من حالة التوتر الكاانة بريرنرهرا، و إن حر ب 
الوحدة يأتي ضمن األح اب الرتري تركرن لر  
هياة التنسيق كع ا حترا  والرترقرديرر، جرراء 
مرواقرفر  السريراسريرة الرواضرحرة والصرريرحررة 
وتعاملر  الرعرقر نري مرع مرخرترلرف الرمرسراارع 
والررقررضررايررا السرريرراسرريررة الرروطررنرريررة السرروريررة 
والرركرررديررة، وبررأنررهرر  خرربررروا هررذا الررحرر ب 
ومواقف   المروضرو ريرة  مرنرذ أمرد  طرويرع 
ورخرها ما جمعه   بر  يري ترأسريرس إ ر ن 

 دمشق للتغيير الديمقراطي .
من جهت  اكد أ ضاء الوحـدة   لى نربرع 
الهدف الذي تسعى الي  الهيرارة يري ترخرفريرف 
حدة التوتر الحاصع بين ا ح اب الكردية ، 
يي الوقت الذي تشهد يي  الرمرنرطرقرة ترعرقريرداّ 
سرريرراسرريرراً  نررترريررجررة الررترردخررع السررايررر لررقررو، 
ا رهاب، وانسداد أيق الحع السياسري  رلرى 
المد، المنرظرور، لرغريراب إرادة الرحرع لرد، 
القو، الدولية التي يي يدهرا  مرا  الرمربرادرة 
ومفاتيح الحع. كما ت  التأكيد  رلرى الرثروابرت 

الوطنية والقوميرة لرلرحر ب ،وسرعرير  الرداار  
والمتواصع من أجع بناء جسور الرثرقرة بريرن 
أبررنرراء الشررعررب الرركررردي وجررمرريررع مرركررونررات 
المجتمع السوري ، ليسّود المجتمع حالة مرن 
األلفة والمحبة بعيداً  ن التشنجات الرقرومريرة 
وثقاية التشكيك والتمرتررس خرلرف شرعرارات 
وأجندات طاراة رريبة  ن نسي  الرمرجرترمرع 
السوري    تخد  إ  أ داء الروطرن، وبرأنرنرا 
يي ح ب  الوحدة الديمقراطي الركرردي يري 
سوريا  نعتبر أنفسنا سوريين بقدر مرا نرحرن 
أكراد وأن القضية الكردية هي ج ء  يتج أ 
من مجمع القضايا الوطنية التي تحرتراج الرى 
حّع  ادع، من أجع بناء وطرن ديرمرقرراطري 
تعددي  مرك ي، يرحرفرظ ويضرمرن حرقروق 
جرمريررع مركررّونرات الررمرجرتررمرع السرروري ويررق 
دستور حضاري مرترفرق  رلرير ، كرمرا ترمرت 
اإلشارة الى الرجرهرود الرتري برذلرهرا ويربرذلرهرا 
الح ب منذ بردايرة األ مرة السروريرة وحرتري 
يمونا هذا، يي سربريرع الرحرفراظ  رلرى السرلر  
األهلي والعيش المشترك بين جرمريرع مركرونرا 
ت الشررعررب السرروري،  سرريررمررا مررجررتررمررع  
الج يرة الذي يتمتع بتنّوع اثني وديني راارع 

 قع مثيل .
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قا  ويد من لجنة الرعر قرات لرمرنرظرمرة 

إقلي  كردستان لح ب الوحـدة الديمقراطري 

الكردي يي سوريا، ضر  كرع مرن السرادة 

)اسما يع شامو وصرالرح مرامرو ، رير ان 

كمروكي ونظمي أبو ل كين، شوو مريرر ا 

-56وس يا َداُوَد(، صربرا  يرو  السربرت 

ب يرارة كرنريرسرة مرار يروسرف  05-5102

بمدينة السليمانية، وذلرك لرترقردير  الرترهرانري 

 .لألخوة المسيحيين بمناسبة أ ياد المي د

هرنررأ الرويررد األخروة الررمررسريررحرريريررن يرري 

السليمانية وإقلي  كردستان، وتمنى لهر  أن 

يمضوا  يدا مليااً بالخيرر والسرعرادة، وأن 

مناسبة مي د المسريرح سربربرا لرلروارا  تكون 

 .والس   والمحبة يي كردستان والمنطقة

كان يي استقربراع الرويرد كرع مرن برابرا 

بتي ول  وقاش   ي  الذي شكر الويد  لى 

الرر يررارة مررتررمررنرريرراً لررلررشررعررب الرركررردي يرري 

 .روجآياي كوردستان الخير والس  

 تكريم دائرة ديريك
تقديراً لرجرهرود هريرارة دااررة ديررك لرحر ب 

الوحـدة ونجاحها يري  رقرد الرمرؤترمرر الرخرامرس 

للداارة، ت  تكري  الهياة من قبع نااب سركررتريرر 

الح ب األسرتراذ مصرطرفرى مشرايرخ وبرحرضرور 

برايري  - ضوي الهياة القريراديرة )خربرات مرحرمرد

ترخان(، باس  الهياة القيادية، وذلك يري مركرترب 

 الح ب بمدينة كركي لكي.

وأثررنرراء الررلررقرراء نرراقررش السرريررد مشررايررخ مررع 

الحضور مستجدات المرحلة ودور الحر ب يري 

نررجررا  مررؤتررمررر ديررريررك لررقررو، الررمررعررارضررة 

وضرورت  كقرو، نرابرعرة مرن مرأسري ومرعرانراة 

الشعب السوري  لى أرض الروطرن، وكركريران 

للمرشراركرة يري الرمرحرايرع الردولريرة والروطرنريرة، 

والتركي   لى دور الح ب يي كرع الرمربرادرات 

الرتري ترهردف لرلرترقررارب يري الرحرركرة الركررديررة 

والمعارضة الوطنية السورية، وأكد أن   يمركرن 

حررع األ مررة السرروريررة إ  بررطرررق السررلررمرريررة 

والحوار، حريرث يشرع لرغرة الرعرنرف والرحررب، 

ومبيناً يحو، مجمو ة من لقراءات الرحر ب مرع 

أطراف كردية ووطرنريرة، ويري الرنرهرايرة شرجرع 

الرياق  لى بذع الرجرهرود لرمرواكربرة ضررورات 

 المرحلة وتدا ياتها.

تشييع جثمان الشهيدة 
 كلستان مجيل حسن

ت  نقع جثمان الشهريردة كرلرسرتران جرمريرع 

حسن من حي الشيخ مرقرصرود برحرلرب الرذي 

إلرى قصرٍف  5102/   58/05تعررض يرو  

بالقذااف ورا  ضحريرتر   ردٍد مرن الشرهرداء 

والجرحى، إلى منطقة  فريرن، حريرث ُشريرع 

بموكب مهيب إلى قرريرة جرو قرا برحرضرور 

حشٍد من أ ضاء وأصردقراء حر ب الروحـردة 

الررديررمررقررراطرري الرركررردي يرري سرروريررا ومررن 

األهالي، وقد ُ ين الموكب برالرعرلر  الركرردي 

 ورم  الح ب وصور الشهيدة.

وري الثر، يي مقبرة الرقرريرة برمرراسر  

 اقة، قّد  ييها المهندس  ابديرن بركرر براسر  

الح ب الترحيب بالحضور والرترعرا ي إلرى 

محبي الشهيدة ونربرذة  رن حريراترهرا، وألرقرت 

السيردة ربرا  كرلرمرًة براسر  مرنرظرمرة الرمررأة 

للح ب يي  فرين، أكدت يريرهرا  رلرى دور 

الررمرررأة األسرراسرري يرري الررمررجررتررمررع، وألررقررى 

المهندس قا قلي محمد كرلرمرًة براسر  الرهريرارة 

القيادية للحر ب، مرذكرراً برمرنراقرب الشرهريردة 

ومعاني الشهادة والنضاع يي سربريرع قضرايرا 

حقوق اإلنسان والقضية الكردية العادلرة يري 

سوريا، كما قّد  التعا ي إلى رياق وأصدقاء 

وأهع وأسرة الفقريردة، مرترمرنريراً لرهر  الصربرر 

 والسلوان.

 –  0922الراحلة كلستران مرن مروالريرد 

منطقة  فرين وناضرلرت إلرى   –قرية دومليا 

جررانررب  وجررهررا السرريررد كررمرراع مصررطررفررى 

المعروف باس  )شيخ شركررو( يري صرفروف 

ح ب الوحـدة، متحم ن  بء النضاع إلرى 

جانب مشقات الحياة، ومصممان  لى البقراء 

يي مرنر لرهرمرا برحري الشريرخ مرقرصرود ررر  

 صعوبات الحياة يي .

وترر  تررقرربررع الررتررعررا ي يررومرري األربررعرراء 

، مررن 5102/  05/   00  –  01والررخررمرريررس 

السا ة العاشرة صباحاُ إلى السا رة الرثرانريرة 

بعد الظهر، يي مقّر مرك  الرحر ب برمرديرنرة 

  فرين.

 ةزيارة لكنيسة مار يوسف يف السليماني
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احياء أربعينية الشهيد 
 أمحد بوزان 

وياًء لقي  الشهادة واإلنسانية وتقديراً 
لنضا ت الراحع ألكثر من ث ثة  قود، قا  
ح ب الوحـدة الديمقراطي الكردي يي 
سوريا بإحياء أربعينية الفقيد أحمد بو ان 
)أبو  بدو( الذي شغع  ضوية هيات  
القيادية لفترة طويلة، والذي كان بريقة 
الراحع تسلي  خليع جمو صبيحة يو  

وسقطا شهيدين  5102/  52/01الث ثاء 
اثر انفجار لغ  أرضي كان قد خلفت  مرت قة 
دا ش أما  من ل  أثناء اجتياحه  للمنطقة، 
يي مسقط رأس  قرية جرن ره ش التابعة 

 محايظة الرقة. –لتع أبيض 

يبقرب ضريح  يي قرية جرن ره ش، 
، السا ة الثانية 00/05/5102يو  الجمعة 

 شرة ظهراً، أحيت منظمة كوباني أربعينية 
الفقيد بمراس   اقة. بدأ الحفع الذي حضره 
جمع رفير بكلمة ترحيب بالحضور ودقيقة 
صمت  لى أروا  الشهداء، وتضمن إلقاء 

 كلمات وقصااد شعرية وبرقيات، منها:

السيد محمد  -كلمة  ن حياة الشهيد  -0
  لي.

السيد  –كلمة منظمة كوباني للح ب  -5
 محمد حبش )أبو  ادع(.

 قصيدة للشا ر ابو ا اد. -0

تحاد الديمقراطي   كلمة ح ب ا-4
PYD - .السيد أحمد خوجة 

كلمة من صديق الشهيد السيد طيار  -2
 بكي )أبو  وراب(.

 قصيدة للطفلة كولجين حاج مراد. -6

كلمة أل ضاء الهياة القيادية لح ب  -2
ألقاها السيد  -حلب و فرين  -الوحـدة 

 موسى كنو .

برقية من  بد الكري  قاس  منظمة  -8
 رليان لح ب الوحـدة .

برقية من منظمة أوريا لح ب  -9
 الوحـدة .

السيد مسل   -كلمة ح ب الوحـدة  -01
 شيخ حسن  ضو اللجنة السياسية.

الكلمة األخيرة لعاالة الشهيد ألقاها  -00
  نها السيد أسعد.

، 5102/  05/  00ويي هولير، بتاريخ 
أحيت منظمة اقلي  كردستان العراق لح ب 
الوحـدة األربعينية يي قا ٍة بمقّر ح ب 
 حمتكيشاني كوردستان، وبحضور جمع 
رفير من أ ضاء ح ب الوحـدة وأصدقاا  
وممثلين  ن أح اب كردية وكردستانية، 
وإ  ميين وكتاب ومستقلين، ومن  االة 

 . الشهيد

بدأ الحفع بالترحيب بالحضور والوقوف 
دقيقة صمت  لى أروا  الشهداء، وإلقاء 
كلمة ترحيبية من المحامي حسين نعسو 
باس  المنظمة، وذكر بالدور الذي قا  ب  يي 
تأدية المها  الموكلة إلي  ويي تسيير األمور 

 التنظيمية للح ب يي اإلقلي .

وكلمة الح ب ألقاها السيد محمود محمد 
 ضو اللجنة السياسية، تحدث ييها  ن 
مناقب الشهيد ووياا  لنه  الح ب، ووقف 
مطو ً  لى الجهود التي يبذلها الح ب يي 
توحيد الصف الكردي، وضرورة العمع 
المشترك يي هذه المرحلة الراهنة، ألن  
الضمان الوحيد لمواجهة التحديات 
والمتغيرات  لى الساحة السورية خاصة 
والمنطقة  موماً، وضرورة الحفاظ  لى 

 . المكتسبات التي حققها الشعب الكردي

 : كما ألقيت كلمات وقصااد شعرية

 -ح ب ر ادي الكردي يي سوريا   -
 . السيد أحمد حبيب أحمد

مؤسسة تعلي  وحماية اللغة الكردية   -
 السيد صالح بو ان . -يي سوريا 

قصيدة شعرية باس  يرقة ميديا    -
السيد خورشيد  -للفلكلور الكردي 

 . صاروخان

 -كلمة مقتضبة  ن حياة الشهيد   -
 . ألقاها المحامي محمود دالي

 -كلمة مقتضبة ومقطو ة شعرية   -

 . الكاتب دلدار شكو

السيد  –قصيدة شعرية باللغة العربية  - 
 .  بد القادر حمي

كلمة دينية حوع مكانة الشهداء  ند   -
 . السيد صويي  بدو -هللا 

ألقاها نجل   -كلمة باس   االة الشهيد   -
 السيد ر اد أحمد بو ان.

األح اب والشخصيات المشاركة  ومن
 يي األربعينية :

ح ب ري كاري كوردستان ) الهياة  -0
 ة(.القيادي

 . ح ب  حمتكيشاني كوردستان -5

ح ب ديمقراطي كوردستان \  -0
 سوريا.

منظومة المجتمع الكوردستاني   -4
K.C.K. 

 . ح ب كوماري كوردستان -2

 . ح ب سربخوي كوردستان -6

 . حركة اإلص   -2

الحركة الديمقراطية لشعب  -8
 . كوردستان

 . ح ب ر ادي الكردي يي سوريا -9

 . الكاتب دلدار شكو -01

 . الفنان طيار  لي -00

 . اإل  مي دلدارميدي -05

 . الكاتب روني  لي -00

ويي مدينة أوريا / رها / اقامت منظمة 
الح ب تأبينا بحضور مثقفين وسياسيين، 
حيث رحب السيد جوتيار  لو بالحضور، 

 وأُلقيت  دة كلمات:

السيد خليع  -كلمة ح ب الوحـدة  -
 حمادي.

السيد  -كلمة لجان المجتمع المدني  -
  مر  طي.

ا نسة روه ت  -كلمة  االة الشهيد  -

 .بو ان

هذا وقد ت  تغطية وقااع األربعينية من 

 قبع وسااع إ     ديدة. 
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الفتاة ا ي يدية الجرياة ناديا مرراد طر ، 

قضراء  -كروجرو ربيعاً، من قرريرة  50ذات 

كردستان العراق، كرانرت   –شنكاع )سنجار( 

 5110طالبة ومن  االرٍة يرقردت األب  را  

ويعمع إخوتها يي مجاع الر را رة والرمرهرن 

الربرسريرطرة، إ  أن يراجرارهر  ترنرظرير  دا رش 

واحررتررع  5104ا رهررابرري يرري شررهررر رب 

سنجرار، لريرقرترع الررجراع ويرقرترع ويرخرطرف 

األطفاع والنساء والفتريرات، ويرو ع الرنرسراء 

سبايا بين  ناصره الوحشيين، وت  بيع ر ف 

ا ير يرديرات يري أسررواق الرمروصرع والررقررة 

 ريرها.

ناديا التي يقدت أمها وستة مرن اخروانرهرا 

 ررلررى يررد دا ررش، وبررقرري لررهررا ثرر ث اخرروة 

وأختان، وبعد أن ترحرررت مرن بريرن أيردي 

المتوحشين بالفرار بعد مضي ثر ثرة أشرهرر 

من المعاناة اليومية، وهري اآلن ترقرطرن يري 

ألمرانريرا حريرث ترعرالر  مرن اآلثرار الرنرفرسريرة 

والجسدية التي أصيبت بها، أصبحت نراطرقرة 

باسر  ا ير يرديريرن الرمرضرطرهرديرن مرن قربرع 

دا ش، حيث ت  اختيارها من قربرع مرنرظرمرة 

ي دا، وهي منظمة أي يرديرة  رالرمريرة، وهري 

مرن  2811تقوع: خطف دا ش أكرثرر مرن 

اإلي يديين، ت  إلى اليو  ترحرريرر أكرثرر مرن 

 طفع وامرأة بمختلف األ مار. 5511

أُجريت مع ناديا العرديرد مرن الرمرقرابر ت 

التلف يونية والصحفية، وروت قصتها بجرأة 

وقوة، لتخاطب الضمير ا نسرانري برترعرابريرر 

 ميقة، وقد ألقت كلمًة أما  اجتماع لرمرجرلرس 

كررانررون األوع  02األمررن الرردولرري بررترراريررخ 

الذي ُ قد حوع )ا تجار بالبشرر يري  5102

الصرا ات(، وهي تغالب دمرو رهرا وبرترأثرر 

واضح، لتروي تفاصيع مرأسراترهرا، ولرتردمرع 

 يون بعض الحاضرين وم يين المستمعيرن 

طالبت مجلس األمن، قاارلرًة : والمشاهدين. و

 لدي األمع أن اإلنسانية ل  تنتهي بعد:

إمرأة وطفرع  0411تحرير أكثر من  -0

 ي اع يعيشون المرعرانراة ترحرت رحرمرة مرن 

  رحمة له .

نطالب أن يت  تعريف مرا حردث مرن  -5

القتع وا ستعباد الجما ي وا تجار برالربرشرر 

 لى أنها إبادة جما ية، ألتمس مرنركر  الريرو  

أن تجدوا الحرلروع لرفرترح مرلرف ا برادة أمرا  

 المحكمة الدولية.

تحرير جميع مناطقنا، تحرير قريتري  -0

كوجو، حتى نستطيع ديرن أمرواترنرا، ترويريرر 

حماية دولية لمنراطرق ا ير يرديرة واألقرلريرات 

المهددة، حتى نستطيرع أن نرعرود يرومراً إلرى 

مررنرراطررقررنررا ونررعرريررش بسرر  ، كررمررا وأطررالررب 

بتخصيص مرير انريرة دولريرة ترحرت اشرراف 

 دولي لتعويض الضحايا وبناء المنطقة.

ايتحوا أبواب بلدانك  لمجتمعي ينحرن  -4

ضحايا، ومن حقنا البحث  ن بلد رمن يحفرظ 

كرامتنا، كع يو  يخاطر المارات مرن الرنراس 

بحياته ، نلتمس منك  اليو  أن تعطروا خريرار 

إ ادة توطين ا ي يديرة واألقرلريرات األخرر، 

المهددة وخاصة لضحايا ا تجار بالبشر كمرا 

 يعلت ألمانيا.

الرجراء مرنركر  إنرهراء دا رش نرهرايرة  -2

، رأيرت ه أبدية، أنا  شت األل  الرذي سربربرو

شره ، يجب أن يت  جلرب جرمريرع مررتركربري 

جراا  ا تجار بالبشر وا بادة إلرى الرعردالرة، 

حتى تعيش المرأة والطفع بأمان يي العراق، 

سوريا، نيجيريا، الصوماع وكرع مركران يري 

العال ، يجب أن تتروقرف اآلن هرذه الرجرراار  

 ضد المرأة وضد حريتها.... وشكراً لك ((.

واستقبع الرايس المصرري  ربرد الرفرترا  

من شهرر كرانرون  56السيسي الفتاة ناديا يي 

األوع معلناً تضامنر  مرع قضريرترهرا وقضريرة 

ا ي يديين، حيث سرلرط ا  ر   الرمرصرري 

األضواء  لى أجواء اللقاء، كما التقت نراديرا 

شيخ األ هر الدكتور أحمد الرطريرب، وألرقرت 

كرانرون  52كلمة يي جرامرعرة الرقراهررة يرو  

األوع، حيث التقت مع العديد مرن كروادرهرا 

العلمية، وكرمتهرا اإلدارة بردرع الرجرامرعرة، 

 :اوجاء يي كلمته

))دا ش كانرت تررتركرب كرع هرذا براسر  

اإلس  ، ولهذا انا هنا اليو ، يي واحردة مرن 

ا رق بلدان المسلمين ومرك  الفركرري لرهرا. 

الدا شيون كانروا يرجربررونرنرا  رلرى الصر ة 

 وبعد الص ة يقومون بارتصابنا.

ما حردث  يليست هناك يتو، واحدة تسم

ل ي يديين بانها حرا ، وان ا ي يدية حالرهر  

حاع جميع البشر ويجب ان   يتر  ظرلرمرهر ، 

ليست هناك يتوة حرمت مرا قصرت  رلريركر  

اليو  من قصتي. ليست هناك مظاهرة كبيرة 

ا ف  01حدثت، وقتع سب منرا اكرثرر مرن 

انسان. من حقنا ان نرطرلرب وقرفرة إنسرانريرة، 

ألننا نشترك مع جميعا يي اإلنسانية، مسلمية 

مسييحين يهرود أو اير يرديريرن أو كراارن مرن 

يرركررون، الررخرريررمررة اإلنسررانرريررة أكرربررر مررن كررع 

 المسميات.

ما يقول  دا ش  نا ليس صحريرحرا ابردا، 

نحن نؤمن باهلل منذ أيا  النبي إبراهي  خرلريرع 

 لي  الس  ، نرحرن نرؤمرن برالرحرب ونرؤمرن 

بالس  ، ل  نشترك يوما يي إيذاء المسلميرن، 

 وحتى ولو يي قضية واحدة.

ختاما اريد ان أقوع لركر  جرمريرعرا، نرحرن 

نحتاجك  اليو ، نحتاج الى كع قرلر  لريركرترب، 

 10والى كع قلب لينبض،                    
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  لديل لكاد طه ... تتلة
نحتاج الى النفس اإلنساني، نحتاج الريرو  

الى هللا الحقيقي الذي يجمع البشرية جرمرعراء 

يي المحبة والواا . مجتمعي يحتاج اليو  الى 

وقفة مشرريرة حرقريرقرة، ومرنرهرا اد روكر  ان 

تنظموا مظاهرات ط بية مليونية  سرترنركرار 

ما تفعل  دا ش. أد و ان تعلموا مجتمعراتركر  

اخوانك ، بأن دا ش هي هرذا الرروايرة الرتري 

ارويررهررا لرركرر ، وهرري روايررة قررتررع وسرربرري 

 وارتصاب وهتك ا  راض.

قفوا مع المررأة يري كرع مركران، يران   

اختلف  ن اخواتكر ، انرا مرثرع اخرترك الرتري 

كانت تريد ان تتخرج، تدخع الكلية، ترتر وج 

بشرررف، ترربررنرري  ررااررلررة، تررعرريررش بسرر   مررع 

اطفالها.. ولكن دا ش اخذت كع شيء، وانرا 

اليو  وحيدة امامك ،   سبريرع لري سرو، ان 

استنجد، حتى يتروقرف الرقرترع وا ررترصراب، 

وتتحرر الرمرخرترطرفرات، ويرتر  قربروع جرمريرع 

 الثقايات والشعوب يي المنطقة.((.

 ويي كلمة شكر للمصريين قالت:

))يي ختا   يارتي إلى جمهورية مصر، 

أود أن أُ بر  ن  مريرق امرترنرانري وشركرري 

لمصر قيادًة وشعربراً وأخرص برالرذكرر السريرد 

رايس الجمهورية األب  بد الفتا  السريرسري 

 لى د وته  الكريمة لي واستقبالي استقربرا ً 

رااررعررا، وتررقررديرر  الررد رر  الرر مررحرردود لرري 

ولرسالتي. كما وأشكر الرايس السيسي  لرى 

تضامن  مع القضية ا ي يدية ووقروير  براسر  

الشعب المصري مع المظلومين يي محراربرة 

الشر واإلرهاب. كما واشكرر يضريرلرة شريرخ 

األ هر، الدكتور أحمد أطيب، الذي استقبلني 

يرري مشرريررخررة األ هررر الشررريررف، وتررأكرريررده 

بإصدار بيان لد   اإلي يدية وتحري  التعردي 

 لى أبناء الديانة اإلير يرديرة برأي شركرع مرن 

األشكاع. كما وج  مرصد األ هرر برترعرمرير  

البيان و إصداره بكاية اللغات وتو يع   لى 

 المسلمين يي أي مكان بالعال .

وأخيراً واألكثر تأثيراَ يري نرفرسري، أقرد  

ج يع شكري و رياني لرلرشرعرب الرمرصرري 

المسل  واإل    المصري العظي  الذي وقف 

مع قضيتي ومأساة أمتي اإلي يدية واألقليرات 

األخر، وتعاطفه  الكبير مع رسرالرة السر   

 التي أحملها.((.

كما اسرترقربرع الرراريرس الريرونرانري السريرد 

 01بروكوبيس بايلوبولس الرفرتراة نراديرا يري 

، وناقش مرعرهرا: مرحرنرة 5102كانون األوع 

المرأة اإلي يدية وأهمية تحريررهرن، حرمرايرة 

ا يرر يررديررة وألقررلرريررات األخررر،، مررحرراربررة 

اإلرهاب، إ ادة البناء بعد الحرب، الرهرجررة 

من خ ع يونان وأهمية إنقاذ الناس يي بحرر 

ايجا ممن يواجهون حرا ت ترهردد حريراترهر . 

وأبد، الرايس تضامن  ووقروير  إلرى جرانرب 

 صوت ناديا.

وقد بادرت و ارة الهجرة والرمرغرترربريرن 

العراقية مؤخراً إلى ترشيح اس  نراديرا مرراد 

لررجرررأتررهررا  رسررمرريرراً لررجرراارر ة نرروبررع لررلررسرر  ،

وطروحاتها ا نسانية وشجا تها يي التعبريرر 

للمجتمع الدولي ممثر ً برمرجرلرس ا مرن  رن 

معاناتها ومواطنيها يي العراق وتحديهرا لرمرا 

 15مرت ب  من ظروف راية               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شو   شيخو 

ما تعرضت لرهرا مرنرطرقرة الرجر يررة مرن 

هجمات مرن قربرع الرنرظرا  ترارًة، ومرن قربرع 

جما ة دا ش التكفيرية ترارًة أخرر،، ألُمرٌر 

 يؤلمنا.

وما تعرضت لهرا مرنرطرقرة كروبرانري مرن 

خررراب ودمررار، ومررا رلررت إلرريرر  األوضرراع 

المأساوية هناك، وكذلك استشهاد الماات مرن 

أبناانا وبناتنرا مرن مرقراترلري وحردات حرمرايرة 

الشعب والمررأة أثرنراء الرديراع  رنرهرا ولرد، 

تحريرها، هو موضرع يرخرر وا رتر ا  لرنرا، 

 لكن  يي الوقت نفس  يح ننا.

حصار منرطرقرة  رفرريرن )كررداغ( بريرن 

الفترة واألخر، من لّدن الجما ات المسلحرة 

ا رهابية، وما يعقب  من يرقردان لرلرحراجريرات 

األساسية ور ء أسعارهرا إن وجردت، أمرٌر 

 ي  جنا.

هررجرررة  شرررات األلرروف مررن شرربررابررنررا 

وشاباتنا إلى دوع الشتات ُيقلقنا، وتناثر أمالنا 

بين جنيف والرقراهررة إلرى يريريرنرا يرالرريراض 

ونرريررويررورك وربررمررا رررداً برركرريررن، حرريررث 

المؤتمرات التي تعقد بشأن األ مة السروريرة 

 دون نتيجة ما، أمٌر ُيصدمنا.

يي ظع األ مة أصربرح لركرع مرجرمرو رة 

ويصيع وتيار  لماً، والرعرلر  الركرردي الرذي 

أُِقرال بحضور ممثلين  رن أجر اء كرردسرتران 

األربعة يي منطقٍة  رلرى الرمرثرلرث الرعرراقري 

التركي ا يراني ترد رى )د نربرار( قربرع مرا 

(، وتبنت  كع من جمعيرة 0يقارب المااة  ا )

خررويرربررون وثررورتررّي إحسرران نرروري وأيررلرروع 

المجيدة وجمهورية مهاباد الكردية، ويعتربرره 

م يين الُكـرد يري سراارر أجر اء كرردسرتران 

رم اً قرومريراً دون مرنرا ع، يرإن مرحراو ت 

إلغاء وترغريريرب هرذا الرعرلر  مرن بريرن مرارات 

األ    والربريرارق الرتري ترعر  برهرا السراحرة 

السورية، بالتأكريرد أمرٌر ررريرب ويرحر   يري 

 نفوسنا.

ما يشهده الشرارع الركرردي يري مرنرطرقرة 

الج يرة مؤخراً من تجاذبات  ُتقرأ إ  أنرهرا 

بوادر يتنة ُتف  نا، نع !، التجمع وا  تصا  

والترظراهرر ورريررهرا مرن وسراارع الرنرضراع 

السررلررمرريررة هرري حررريررات  ررامررة تررقررّرهررا كررع 

األ راف والمواثيق الدولية وممارستها حرق 

طبيعي مشروع، وهرو صرحريرح كرمرا يصرّر 

 لي  البعض. قد يكون التوقيت ليس منراسربراً 

لما تشهده المنطقة من معارك ضراريرة كرمرا 

يد ي البعض وهو أيضاً صرحريرح. وُيرفرسرر 

البعض اآلخر أن الغاية من تلك الرترحرركرات 

 ليست نبيلة وهذا أيضاً ربما يكون صحيحاً.

لكن!، أليس الرتروقريرت مرنراسربراً لرجرلروس 

أطراف الرحرركرة الروطرنريرة الركررديرة حروع 

طاولة حوار مستديرة وتشكيع كرترلرة كررديرة 

جامعة؟، وهع مصيرنرا مرحركرو  برا رتربراط 

برا ارتر ف السروري الرمررعرارض أو برهريراررة 

التنسيق المعارضة؟. حرقراً  تروجرد مرنرطرقرة 

 وسطى ما بين الجنة والنار!.

بقنا تنا،   بمرفرردهرا قروات الرديراع و  

لوحدها بيانات البيوت والفنادق توصلنرا إلرى 

ما نصبوا إلي . يهع لك  يا أولريراء أمررنرا أن 

 ُتخبروننا إلى أين أنت  بنا ذاهبون؟.

إلى لو ان لن نذهب وبأقع من سيفر لرن 

نرضى!. يبعد كع ما جر، للشعب السروري 

من مآٍس، يإن الرجرمرهروريرة السروريرة دولرة 

ذات نررظررا  ديررمررقررراطرري برررلررمررانرري تررعررددي 

  مرك ي أصبح من حقنا.

(  ررن كررترراب رحررلررة إلررى الرررجرراع 0) 

 أد  سميث اآلبن. –الشجعان 
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 وكالدين علك  

أقررررر الررررمررررجررررلررررس 

الررتررشررريررعرري لررمررقرراطررعررة 

الج يررة قرانرون اإل ر   

الذي يؤكد يي مبادا  األسراسريرة  رلرى حرريرة 

اإل    و استق لر  و  رلرى حرريرة الرترعربريرر 

والرأي، ويطالب من اإل    الرمرصرداقريرة و 

الدقة و الموضو ية و الحريراديرة، كرمرا يرؤكرد 

 لى أن الهدف من القانون هو وضع ضوابط 

قانونية للعمع اإل  مي بغية حمايتر  و لريرس 

 تقييداً لحريت  واستق ل .

كما يتضمن القانون مرواد تصرون حرريرة 

اإل  مي و حق  يي البحث  ن الرمرعرلرومرات 

والحصوع  ليها أيا كان نو ها، ونشرها بعرد 

التحقق من دقتها، و يرحرظرر  رلرى أيرة جرهرة 

 . يرض قيود تعوق حرية تديق المعلومات

كما يحظر القانون  رلرى اإل ر مري نشرر 

الررد رروات الررعررنررصررريررة وكررع مررا يررد ررو الررى 

الكراهية والترحرريرض  رلرى الرعرنرف وكرذلرك 

التعرض للمسلك الشخصي لشخصيات  امة، 

وهذه المحظورات رر  أهميتها وضروريترهرا 

إ  أنها قد تفتح المجاع لتفسريرراٍت وترأوير ٍت 

التي تؤدي إلى الحد من حريرة اإل ر  ، يرقرد 

يت  اتها  اإل  مي بأن  د رى إلرى الرترظراهرر 

بحجة أن  تحريض  لى العنف، أو ربمرا يرتر  

تفسير نقد أحد اإل  ميين لشخصية سريراسريرة 

 لى أن  تعرض لرلرمرسرلرك الشرخرصري لرترلرك 

الشخصية، أو ربما نقد شخصريرة مرن قرومريرة 

أخر، يفه   لى أن  د وة إلى العنصرريرة،... 

وهررذا لرريررس اتررهررامررا لررإلدارة الررذاترريررة ولرركررن 

العامليين والقاامين يي المؤسسات أحريرانراً قرد 

يفسرون الرقروانريرن حسرب األهرواء برمرا أنرهرا 

تتضمن جملة من التفسيررات والرترأوير ت. و 

األه  ما هي اإلجراءات التي ستتخذ يي حراع 

مخالفة قانون اإل    من قبع ا     الرمرؤيرد 

لإلدارة الذاتية نفسها ؟، هع ستت  المحاسبة ك  

تررترر  مررحرراسرربررة اإل رر   الررمررعررارض لررإلدارة 

الذاتية؟، أ  أن اإل    المؤيد   يخرضرع ألي 

 .ضوابط قانونية ؟

ومررعررروٌف أن أنررظررمررة الشرررق األوسررط 

القومريرة والردكرتراتروريرة كرانرت داارمرا ُترفرسرر 

القوانين حسب أم جتها وسياساتها الرقرمرعريرة، 

وقيدت حرية اإل     بر ثغرات يي قروانريرن 

هرري وضررعررتررهررا  ررلررى أسرراس أنررهررا قرروانرريررن 

)ديمقراطية(، ونحن كمجترمرع مرترأثرر برثرقرايرة 

وأساليب تلك ا نظمة، ل  نستطع التحرر منها 

و هرركرذا يررإن قرانررون ا  ر   الرجرديررد   . برعرد

إيجابي بمبادا  ا ساسية وبمواده المختلفرة، و 

لكن تطبيق   ملياً ييها من الصعوبة قد يجرعرع 

القانون مجرد أداة ترعريرق الرعرمرع ا  ر مري 

وخاصة مع وجود  قلية شرقية   تقبع الرنرقرد 

وتفسره  لى األرلب بالتهج  وأحياناً بالخيانرة 

والعمالة، ولكي يت  يع ً حماية حرية اإل ر   

  بد من  د  ترك أي ثرغررات يري الرقرانرون 

لكي   يرتر  اسرترغر لرهرا يريرمرا برعرد مرن قربرع 

العاملين يي المؤسسات صراحربرة الرقررارات، 

يكع مصطلح يجب توضيحر  بشركرع حرقريرقري 

وتوضيح معرانرير  و رد  ترركر  لرلرترفرسريررات 

 . والتأوي ت

يتوجب  لى اإلدارة الذاتية حمايرة حرريرة 

اإل    وتطويرها، ووقف كايرة ا نرترهراكرات 

التي تطاع اإل  ميين حرترى وإن كرانروا مرن 

 . أشد المعارضين لإلدارة الذاتية

حرية اإل    دليٌع  لى مد، ديمقرراطريرة 

اإلدارة الذاتية، وإ اقة حرية اإل    هو دليع 

ضعف اإلدارة الذاتية. والسلطة الرتري ترخراف 

من الكلمة هي سلطة ديركرتراتروريرة مصريررهرا 

 . الفشع مهما اد ت الديمقراطية

ولذلك يرإن إحرد، ركراار  نرجرا  ا دارة 

الذاتيرة سرتركرون يري حرمرايرة حرريرة اإل ر   

وتطويرها ويي المصداقية وكشرف الرحرقراارق 

للرأي العا  دون خوف ، حترى وإن لر  تركرن 

يي صالح اإلدارة الذاتية. يالحرقريرقرة أهر  مرن 

مصلحة السلطة اآلنية، والحقيقة داامرا أيضرع 

حتى وإن كانت صعبة وتؤثر سلباً أحياناً  لى 

المعنويات، ولكنها  لى المد، الطويع ترخرلرق 

الررثررقررة لررد، الرررأي الررعررا  برراإل رر   وا دارة 

 .الذاتية

يي بعض التقارير اإل  مية التي تحردثرت 

 ن حرجر  ا نرترهراكرات يري مرنراطرق اإلدارة 

، 5102الذاتية بخصوص اإل ر   يري  را  

رر  قلتها، يإنها تضمنت حالرة مرن الضررب 

ألحد اإل  ميين وا تقاع سربرعرة رخرريرن مرن 

قبع األسايش وإر ق مكاتب قناتين يضاايتين 

 . وحا ت طرد إل  ميين رخرين

ومع الرترأكريرد  رلرى أن مرنراطرق اإلدارة  

الذاتية هي أيضع المناطق أمرنراً لرإل ر مريريرن 

يي سوريا، وتشهد تطوراً ملحوظاً من نراحريرة 

اإل   ، ولكرن مرع ذلرك مرن واجرب اإلدارة 

الذاتية اجراء تحقيقات جدية ون يهرة يري كرع 

ا د اءات التي تمس حرية اإل ر   وحرمرايرة 

 . اإل  ميين وصون  مله 

مكانة الرأي العام لدى  
القائمني على اإلدارة 
 الذاتية الدميقراطية

 حسين بدك 
لقد بات الررأي الرعرا  يرحرترع مركرانرة 

هامة وداامة يي تفكير السلطة السيراسريرة 

التي يهرمرهرا مرعرريرة رأي الرنراس حروع 

سيراسراترهرا وبررامرجرهرا وطررق حركرمرهرا 

ومواقفها الداخلية والخارجية، إما لرترأيريرد 

أو تعديع تلك السيراسرات وطررق الرحركر  

بررمررا يررتررنرراسررب مررع حرراجررات ورررربررات 

المجتمع، والرأي العا  سواًء أكان مؤيرداً 

لسياسات وقرارات الحكرومرة أ  رايضراً 

لها، يبقى ل  قوة ترأثريرر يرا رلرة يري كرع 

مجتمع يجب أن يؤخذ بالحسبران، برع قرد 

يكون يي بعض األحيان المحرك للرعرديرد 

مررن الررقررضررايررا واألحررداث، وأن الررقررادة 

السرريرراسرريرريررن الررحررريصرريررن  ررلررى نررجررا  

سياسراترهر ، يرأخرذون دور الررأي الرعرا  

ومد، تأثيره يي بلدانه  بعريرن ا  رتربرار 

 ند اتخاذ قرار أو انتهاج سياسة ما، أمرا 

يي حالتنا الكردية وبعد انسحراب الرنرظرا  

من معظ  المناطق الركررديرة، اسرتروجرب 

األمر وجرود شركرع مرن أشركراع اإلدارة 

المدنية بهدف تسيريرر أمرور الرمرواطرنريرن 

وتخفيف معاناته ، والمساهمة يي ترأمريرن 

احتياجاته  الرحريراتريرة الريرومريرة يري ظرع 

ررريرراب شرربرر  تررا  لررمررؤسررسررات الرردولررة 

وأجه تها األمنية المعنريرة برحرمرايرة أمرن 

وسرر مررة الررمررواطررنرريررن  ررلررى اخررترر ف 

ألوانه ، أي حصوع يراغ أمنري وإداري 

يي رن واحد وبشكع مقصود، وما رايرقر  

مرن حصررار مررفررروض  رلررى الررمررنرراطررق 

الكردية من جهة المجمو ات الرمرسرلرحرة 

وقتها، يكان اإل  ن  ن تشكيرع اإلدارة 

الذاتية الديمقراطية من قبع مجلس شعرب 

رربي كردسرتران، و رلرى ررر  الرمرآخرذ 

 12والم حظات  لى شكع              
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 ل ل ة الكأي اليلم ... تتلة

وتوقيت إ  نها، كونها أ رلرنرت مرن طررف 

واحد وبشكع منفرد ومتسرع بعض الشريء، 

حيث د ي إليها بعض األح اب والرفرصراارع 

التي ليس لها تواجد وحضرور يرعرلري  رلرى 

السرراحررة الرركرررديررة أو الرروطررنرريررة، ومررع هررذا 

أُ تبرت اإلدارة الذاتية القاامة لد، الكثيريرن 

ضررورة مررحرلريرة مرن الرواجرب حرمرايرترهررا 

وتطويرها وإرناؤها بالخربررات والرمرهرارات 

والكوادر اإلدارية والفنريرة الر  مرة، إ  أن 

جملة من السلوكيات المتبرعرة والرمرمرارسرات 

الصادرة  ن بعض الرعرنراصرر أو الرجرهرات 

المحسوبة  لى اإلدارة   تتواء  و ترنرسرجر  

مرع ترروجرهررهررا الررمررعررلرن والررقراضرري برالررعررمررع 

المشترك وخدمة القضية، بع قد تفضري الرى 

تكريس حالة الفرقة وإقصاء األخر المختلف 

سياسياً، وبالتالي جلب اإلسراءة الرى اإلدارة 

والقاامين  ليها مرعراً، وهرنرا يرتروجرب  رلرى 

الررمررنرروط بررهرر  تسرريرريررر أمررور اإلدارة األخررذ 

بالحسبان والوقوف بجدية  لى المر حرظرات 

وا نتقادات التي توج  إليها ولمؤسساتها مرن 

قبع الرأي العا   سيرمرا الركرردي مرنر ، ير  

حرترى وإن  -يمكن ألية حكرومرة أو سرلرطرة 

أن تررنررجرح يرري  -كرانررت سررلررطرة أمرر واقررع 

سياساتها دون د   وتأييد الررأي الرعرا  لرهرا 

)الشعب(. وألن الرأي العا  لريرس  رنرصرراً 

ثابتاً بع هو  نصرر مرترحررك ومرترغريرر مرن 

وقٍت آلخر بتغير ترطرلرعرات األيرراد، ومرد، 

قدرة السلطة  لى تلبية ترلرك الرترطرلرعرات أو 

 ررجرر هررا  ررن ذلررك، وكررذا ترربررعرراً لرربررعررض 

المتغيرات الخارجية أو الداخلية الرمرفراجرارة، 

لررذلررك يررفررترررض  ررلررى اإلدارة الررقررااررمررة 

ومررؤسررسرراتررهررا أن تررولرري اهررتررمررامرراً كرربرريررراً 

 ستط  ات الرأي العا  لمعرية اتجراهراتر ، 

وقياس ، والعمع  لى تلبيت  قدر الرمرسرترطراع 

والممكن ، وبغض النظر  ن طبيعة السلطرة 

أو النظا  السياسي، يإن ا تجاه السااد الريرو  

 لى المستو، العالمي يميع براترجراه ا رترمراد 

الديمقراطية والتعددية السياسية واإل ر مريرة 

ولو بشكع متفاوت. ولهذا أصربرحرت وسراارع 

اإل    اليو  جر ءاً   يرترجر أ مرن الرحريراة 

السياسية، يجب احترامها ويسح المجاع لرهرا 

لتمارس  ملها ومهامها، كذلك  لى وسراارع 

إ  منا المختلفة، وبغض النظر  ن مواقفها 

اآلنية من سلطة األمر الواقع سواء برالرترأيريرد 

أو بررالررمررعررارضررة، أن تررعرري حررقرريررقررة الرردور 

المطلوب منها لتنوير الرأي العا  وتبرصريرره 

بالحرقراارق والرمرعرلرومرات الصرحريرحرة، دون 

مبالغة أو تهرويرع وبرحريراديرة ومرهرنريرة. وأن 

تمارس الردور الرمرطرلروب مرنرهرا يري إطرار 

احترا  الدستور والقوانين التي تفرض  رلرى 

الررجررمرريررع مررعررريررة الررحرردود برريررن الررحررريررة 

والررمررسررؤولرريررة، إن مررن ضرررورات الررحرركرر  

الديمقراطي أيضا الشفايية يي تسريريرر أمرور 

الدولة والحوار الداا  بين الحاك  والمحكرو ، 

يجب التأكيد  لى أن الرحركرومرة يري خردمرة 

الشعب، وليس الشعب يي خدمة الرحركرومرة، 

كما نراه من حولنا ويي كثير من الدوع ذات 

األنظمة الشمولية الديكتاتورية، التي ترعرتربرر 

الحك  ) السلطرة(  ربرارة  رن حريراة يرغرلرب 

 ليها الطابع )الر وي( القاار   رلرى أسراس 

وجود طريين يي المعادلة هما ) را ري( و

) ر ررّيررة (، و )الرررا رري ( هررو ) الررحرراكرر  

السياسي ( الذي يكون  لى رأس  السرلرطرة 

السياسية ، بينما الر ّية ه  الشعرب. و رلرير  

تنتفي الحاجة إلى وجود تعددية سياسريرة يري  

النظا  ) الر وي ( من السلطة، ألن الرا ي 

) الحاك  السياسي ( هو مفروض يري قريرادة 

الررر رريررة والررر رريررة مررطررالرربررة بررالررطررا ررة 

والخضوع . وبذلك يان الخطاب المرسرترخرد  

يي هذه الع قة )  قة الرا ري برالرر ريرة ( 

يري هرذه الرحرالرة، هررو خرطراب أمرر ونرهرري 

والجواب المقبوع هو ا متثاع والرقربروع .إن 

الرررمرررنرررطرررق وترررجرررارب الشرررعررروب واألمررر  

والممارسة العملية للسلطة تؤكد وجوب  د  

ا تماد القوة كوسيلة بيرد طررف مرا لرفررض 

إرادترر   ررلررى طرررف رخررر، ألن الررعررمررلرريررة 

السياسة حتماً تتكون مرن أطرراف مرترفراوترة 

الررقرردرة وبررالررتررالرري هررنرراك الررقرروي وهررنرراك 

الضررعرريررف. إّن ا سررتررخرردا  الررحرركرريرر  لررهررذه 

األوراق )القدرة أو الرقروة ( لرلروصروع إلرى 

تحقيق األهداف هو لب  العمع السياسري، لرذا 

قيع السياسة ين الحك  ويرن إدارة الصرراع. 

  يستطيع طرف رالب يرض كع ما يرريرد، 

لذا تت   ملية مسراومرة مسرترمررة لرلرحرصروع 

 لى أ لى المكاسب وتقدي  أقع الرترنرا  ت، 

ومن خ ع استخدا  أوراق القوة تت  العملريرة 

السياسية، إن السياسة شأن يخص الرمرجرترمرع 

ويؤثر يي ، يالرترعرلرير  واإل ر   وا جرترمراع 

والقانون وا قتصاد والحرب والسر   أمرور 

تخص الناس جميعاً وتتأثر مباشرة بقررارات 

الحكومة وممارستها، وكع من يهت  بمنراقشرة 

هذه الجوانب ويتعامع معها يهو شاء أ  أبى، 

يتعامع مع السياسة أي مرع مصريرر الشرعرب 

وصيرورة تطوره ، لي  أن يتقن ين التعامع 

مع قوا د الرلرعربرة السريراسريرة وأن يرجرّيررهرا 

 خ.لصالح الشعب ، وإ  يلن يرحم  التاري

 *لجلوعة األولل  الدولية 

مع دخوع ا تفاق النووي بين طهران والقو، 
العالمية حّي  التنفيذ، يإن السؤاع الرايسي بات يدور 
حوع ما يعني  ذلك بالنسبة إليران. لقد احتد  الصراع 
بين الرؤ، المتنايسة حوع مستقبع الب د منذ ت  التوصع 
إلى ا تفاق. كثيرون، يي إيران وخارجها، يعتقدون أن 
من شأن ا تفاق إ ادة التوا ن إلى الحياة السياسية 
الداخلية. ل  يؤدِّ ا تفاق إلى تع ي  مكانة أولاك الذين 
د موه وحسب، بع كان ل  أثر أكثر جوهرية يتمثع يي 
أن  أيسح المجاع لنقاشات جديدة يي يضاء داخلي طغت 

 13 لي  المسألة النووية ألكثر من  قد من ال من.       

 إيران بعد االتفاق النووي... التغيري سيأتي شاقًا، وبطيئًا ومتواضعاً 
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 إيكان بيد اتتفل  ال ووي ... تتلة

إ ّ أن النظا  السياسي، مع تعدد مرراكر  

الررقررو، والررجررهررات الرروصرراارريررة يرريرر ، يررنرر ع 

بطبيعت  نحو ا ستمرارية. مرع سرعري ر راة 

ا تررفرراق لررلررتررخررفرريررف مررن حرردة ترردا رريرراترر  

والمحايرظرة  رلرى تروا ن الرقرو،، يرإن أي 

محاولة من قبع البلدان الرغرربريرة لرمرمرارسرة 

 لرى   –ألعاب سياسية داخع النظا  اإليراني 

سبيع المثاع مرن خر ع مرحراولرة ديرعر  يري 

يمكرن أن ترحردث أثرراً   –باتجاه "ا  تداع" 

 كسيراً. إذا كرانرت الرقرو، الرعرالرمريرة ترأمرع 

بتحقيق تقد  يي المجا ت التي ترثريرر قرلرقرهرا 

وتلك التي تنطوي  لرى مصرالرح مشرترركرة، 

يإن  ليها أن تنخرط مرع إيرران كرمرا هري، 

وليس مع إيران التي تتمنراهرا. يري الربردايرة، 

وقبع كع شيء،  لى جميع األطراف الويراء 

  .بالت اماته  بموجب ا تفاق النووي

يأتي ا تفاق يي لحظة حّسراسرة  يرخر ع 

ثمانية  شر شهراً، من المقرر إجراء ثر ثرة 

انتخابات محورية. سريرشرهرد شربراط/يربررايرر 

ا نتخابات الربررلرمرانريرة وانرترخرابرات  5106

مجلس خبراء القيادة، الذي يتمرثرع ترفرويضر  

الرايسي يي اختيار المرشد األ رلرى الرقراد   

، سررتررجررر، 5102ويرري حرر يررران/يررونرريررو 

ا نترخرابرات الرراراسريرة. مرع ترقرّد  الرمررشرد 

األ لى بالسن، يإن كثيرين يرترسراءلرون  رمرا 

إذا كان المجلس القاد  )خر ع يرتررتر  الرتري 

تدو  ثماني سنوات( سيختار خلف ، الذي مرن 

الممكن أن يعيد صيارة مسرار الرجرمرهروريرة 

اإلس مية. منايسو الرايرس حسرن روحرانري 

قلقون من احتماع أن يرترمركرن وحرلرفراؤه مرن 

ترجمة إنجا اته  يي السياسة الخارجية إلرى 

 .انتصارات انتخابية

تررعررود الررترروترررات داخررع الررجررمررهرروريررة  

اإلس مية يي ج ء كبير مرنرهرا إلرى الرمر ج 

بين السيادة الشعبية والسلطة الدينية. تسرعرى 

القو، التي يمثلها رجاع الدين إلى المحايظة 

 رلرى هرريرمرنررة الرمرررشرد األ ررلرى والررهريراررات 

الروصراارريرة األخرر،، يري حريررن أن الرقررو، 

الجمهروريرة تسرعرى إلرى مرنرح الرمرؤسرسرات 

المنتخبة شعبياً م يداً من النفوذ. كما أن كر  

المعسكرين منقسمين بين البرارماتيين الذيرن 

يسعون إلى تحقريرق ترطرور سريراسري بشركرع 

ترردريررجرري والررراديرركررالرريرريررن الررذيررن إمررا أنررهرر  

يقاومون أي تغيير أو يد مون إجراء ترحرّوع 

قروي لركرن لريرس    –ثوري. المرشد األ لى 

يحايظ  لى ا ستقررار مرن  –مطلق السلطة 

خ ع احتواء ك  الرنر  رتريرن الرثريروقرراطريرة 

والجمهورية. إ ّ أن ارتبراطر  برالرمرجرمرو رة 

األولى يجعع التوا ن المتحقق معّقداً ورريرر 

 .مثالي

إن هشرراشررة هررذا الررترروا ن تررعررنرري أن 

السياسات تتغير  ندمرا يركرون الضرغرط مرن 

القوا د مصحوباً بإجماع كبير بين الرنرخرب. 

المفاوضات حوع الملف النووي توضح هذه 

الحالة. لقد شكع انتخاب روحاني، من جهة، 

ومطالب الشرعرب الرذي أرهرقرتر  الرعرقروبرات 

باستعادة الحياة الطبيعية، مرن جرهرة أخرر،، 

محف اً للعملية، إ ّ أن ا تفاق ل  يكن إنرجرا  

رجررع واحررد. كرران الررمرررشررد األ ررلررى  ررلرري 

خامناي قد أقرر الرمرفراوضرات الرثرنرااريرة مرع 

الررو يررات الررمررتررحرردة قرربررع ترررّشررح روحررانرري 

للرااسة. ومن ث  د   الجهود الردبرلرومراسريرة 

للرايس الجديد وحرمراه مرن خصرومر . لركرن 

نظراً لحرص الرمررشرد األ رلرى  رلرى  رد  

المخاطرة، يإن د م  ل  يكن مطلقاً ول  يرلرِغ 

حاجة روحاني للرترحرالرف مرع مرراكر  قرو، 

 .أخر،

الرايس، الرذي يرنرترمري إلرى الرمرعرسركرر 

الجمهوري، أشرك أه  الحلفاء، وه  رجراع 

الدين البرارماتيين، الذين يسريرطررون  رلرى 

المؤسسات رير الرمرنرترخربرة. لرقرد كران لركرع 

مجمو ة قوية يد يي هذا ا ترفراق، وهرو مرا 

 كس قراراً استراتيجياً وطنياً لطي صرفرحرة 

األ مة النروويرة ررر  اسرترمررار الرمرخراوف 

حيراع الرتر ا  الرقرو، الرعرالرمريرة. ويربردو أن 

المؤسسة الحاكمة مصممة أيضاً  لى ترنرفريرذ 

ا تفاق بقدر التصمي  الرذي أظرهررتر   رلرى 

إكماع المفاوضات، ورالباً لنفس السبب، أي 

إنعاش ا قتصاد  ن طريق ريع العرقروبرات، 

سواء طبقاً للصيغة التي نص  ليها ا ترفراق 

أو بإظهار أن إيرران لريرسرت مسرؤولرة  رن 

  .يشل 

لقد واج  روحاني صعوبات يي مجا ت 

أخر،. لقد أُجبر  لى ترجرمريرد أولرويرات لر  

يتمكن من حشد إجماع كاٍف لمتابعترهرا، برمرا 

يرري ذلررك إطرر ق الررلرريرربرررالرريررة اإلجررتررمررا رريررة 

والسياسية. رير أن أجندت  ا قتصادية، التي 

تهدف إلى تحفي  النمو بعد بضع سنوات من 

الركود، من المرجح أن تمضي قدمراً، ررر  

أنها ستلحق الضرر بمصرالرح قرويرة حرقرقرت 

  .مكاسب يي ظع نظا  العقوبات

كع شيء يشير إلى أن روحاني سيستمر 

يي اتباع نه  حركرير ، و رلرى األرجرح يرإن 

التغيير سيأتي شراقراً، وبرطريراراً ومرترواضرعراً. 

رررر  أن الررو يررات الررمررتررحرردة وحررلررفرراءهررا 

األوروبيين يمكن أن يحرّثروه  رلرى الرترحرّرك 

بسر ة أكبر، لكن مرا مرن سربريرع لرترسرريرع 

العملية اإلص حية، يي حين أن هناك العديد 

مررن الرروسررااررع الررترري يررمرركررن أن تررؤدي إلررى 

 –تقويضها. إن السعي لتمكين الجمهورييرن 

وهو ما يجري الحديث  ن  يي دواار معّينرة 

بوصف  أحد النتاا  الثانوية ل تفراق الرنرووي 

لن ينجح، حيث إن العديد من رجاع الدين   –

يرون أن ذلك الرتركرتريرك حصران رهران مرن 

  .أجع تغيير النظا 

هذا   يعني منح طهران تفويضاً مطلقاً، 

سواء محلياً أو إقليمياً، لكن ينبرغري مرعرالرجرة 

القضايا المثيرة للقلق بحكمة، مع األخذ بعين 

ا  تبار مخاوف واهتمامات طهران برنرفرس 

القدر الذي تؤخرذ بر  مرخراوف واهرترمرامرات 

خصومها. كما أن ذلك يعني أن اإليرانريريرن، 

رر   د  مثرالريرة نرظرا  حركرمرهر ، وهرو مرا 

سيسارع كرثريررون لرإلقررار بر ، هر  الرذيرن 

ينبغي أن يقرروا مواقف ب ده  دون تردخرع 

خارجي   مبرر لر . إن مرحراولرة صريراررة 

حسابات طهران اإلقليمية مرن خر ع جرمرلرة 

من اإلجراءات التي تنطوي  رلرى اسرترخردا  

العصا والج رة ُيعد  ممارسرة مرعريراريرة يري 

السياسة الخارجية، إ ّ أن محراولرة صريراررة 

 ملية صنع القرار نفسها أو ا لتفاف  ليرهرا 

مسألة أخر،. كما تبّين يي ا ترفراق الرنرووي 

واآلن يي المجاع ا قتصادي، يإن اإلجرمراع 

الداخلي، الذي يت  التوصع إلرير  مرن خر ع 

 ملية محلية ذات مصرداقريرة، هرو األسراس 

 .المستقر الوحيد لتحقيق التقد 

يتمثع الخيرار األيضرع لرلردوع الرغرربريرة 

وإيران يي ا ستمرار يي  كرس السررديرات 

السلبية الموروثرة مرن  رقرود مرن الرترشركرك 

والعدااية، وذلك من خ ع الرترنرفريرذ الركرامرع 

ل تفاق النرووي، وإيرجراد قرنروات مرنرفرصرلرة 

ورير مسّيسة لمعالجة القضايا األخر، التري 

ُتعد  مثار قرلرق أو ترنرطروي  رلرى مصرلرحرة 

مشتركة  وبالتالي، الديع نحو ترتيبات أمنيرة 

إقلريرمريرة ترأخرذ برعريرن ا  رتربرار الرمرصرالرح 

اإليرانريرة والرعرربريرة  رلرى حرد سرواء. يري 

النهاية، قد   ترترمركرن إيرران والرغررب مرن 

ا تفاق  لى مجمو ة من الرقرضرايرا، إ ّ أن 

محاولة اللعب بالرنرظرا  اإليررانري سرترضرمرن 

  .بالتأكيد أنهما لن يتفقا

  - 066* الملخص التنفيذي للتقرير رق  

كانون األوع/ 02هران/اسطنبوع/بروكسع، 

 .5102ديسمبر 

 التقرير الكامع يي الموقع الرسمي : 

http://www.crisisgroup.org/ar/ 
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بعد النجا  الذي حرقرقر  حر ب الشرعروب 

يي ا نتخابات البرلمانية  HDPالديمقراطي 

التركية الدورية ونجراحرهرا مررًة أخرر، يري 

% يرري ا نررتررخررابررات 01تررجرراو   ررترربررة الـرر 

البرلمانية الرمربركررة، وكرذلرك اخرفراق حر ب 

العدالة والتنمية يي ترحرقريرق األررلربريرة الرتري 

تخول  يي تغيير الدستور وشكع نظا  الحركر  

من بررلرمرانري إلرى راراسري، ررر  الرجرهرود 

ا ستثنااية التي بذلها الرايس التركري رجرب 

طيب أردوران، إلى جانرب يشرع الرحركرومرة 

التركية يي المرلرف السروري وإخرفراقرهرا يري 

العديد من الملفرات،... الرترجرأت إلرى ا ر ن 

الحرب  رلرى مرنراطرق كرردسرتران والرترنركرر 

لمشروع الس   وإلغاار ، يرا رترقرلرت اآل ف 

من النشطراء الرُكرـررد، وقرترلرت الرمرارات مرن 

المدنيين وأصابت مثلها بجرو ، وحاصررت 

 العديد من القر، والمدن.

من جانبها، ويي تصريح براسر  نراطرقرهرا 

الرسمي السيد مصطفى مشايرخ، اسرترنركررت 

كتلة أح اب المرجعية الكررديرة يري سروريرا 

 تلك الهجمات، وجاء يي التصريح:

))منذ أكثر من أسبو ين تتعرض الكثيرر 

مرن الررمردن والربررلردات الركرررديرة يري شرمرراع 

كردستان إلى قصف جوي ومديعي ومجا ر 

وحشية وحصار خانق ومرنرع لرلرترجرواع مرن 

قبع القوات الرترركريرة وبرإيرعرا  مربراشرر مرن 

حكومة العدالة والتنرمريرة برراراسرة أردورران 

التي تعادي السل  والديمقراطية وا سرترقررار 

حيث را  ضرحريرة هرذا الرهرجرو  الروحشري 

استشهراد الرعرشررات مرن الرمردنريريرن الرعر ع 

وتشررريررد  شرررات اآل ف مررن الررعرروااررع ، 

وترتكب كع هذه الرجرراار  يري ظرع صرمرت 

 .دولي وتعتي  إ  مي

إننا يي كتلة أح اب المرجعية السيراسريرة 

الكرديرة يري سروريرا نرديرن ونسرترنركرر ترلرك 

الهجمات الرنرابرعرة مرن الرعرقرلريرة الشرويريرنريرة 

والطورانية ويي الوقت نرفرسر  نرطرالرب كرع 

الدوع ومنرظرمرات حرقروق اإلنسران لرلرتردخرع 

لرروقررف رلررة الررقررمررع واإلرهرراب لررحرركررومررة 

 .أردوران

ومن جهة أخر، نرترضرامرن مرع شرعربرنرا 

الكردي يي شماع كردستان يي نضاله  مرن 

((... .أجع نيع حقوقه  القومية والرمرشررو رة

   54/05/5102قامشلي 

كما أصدرت اللجرنرة السريراسريرة لرحر ب 

الوحـدة الرديرمرقرراطري الركرردي يري سروريرا 

)يكيتي( بياناً إلى الرأي الرعرا  ، يريرمرا يرلري 

 نص :

))تررتررواصررع حررمرر ت الررجرريررش الررتررركرري 

والجندرمة ضد أبناء شعبنا يري الرعرديرد مرن 

مدن وبلدات كردستان تركيرا، لرترسرترعرر يري 

اآلونررة األخرريرررة ضررمررن سرريرراق تررحررشرريرردي 

تصعيدي ُمَمنه ، من شرأنر  إ رادة الرقرضريرة 

الكردية يي جمهروريرة ترركريرا إلرى الرمرربرع 

األوع وإدخاع الب د مّرًة أخر، يري مرتراهرة 

الصررراع الررمررسررلررح ومررنرراخررات الررحررظررر 

والرررمررر حرررقرررات وا  رررترررقررراع الررركررريرررفررري 

والتصفيات،... أسفرت حتى اآلن  ن مارات 

الضحايا يري األروا  وتسربربرت يري نر و  

 شرات اآل ف مرن مرنرا لرهر . يرأتري ذلرك 

بإيعا  مباشر من قمة الهر  الرحراكر  وترحرت 

 نروان مرحراربرة واجرترثراث حر ب الرعرمراع 

الكردستاني، المته  باإلرهاب من قبلها، يري 

الوقت الذي باتت يي  المنرظرمرات اإلرهرابريرة 

الحقيقية والر اية الرترركريرة لرهرا مرفرضروحرة 

 للمجتمع الدولي بأسره.

إن ما تقو  ب  حكومة العردالرة والرترنرمريرة 

يي أنقرة هو لرعرب برالرنرار يري الروقرت بردع 

الضااع، بعد أن خسرت جرو ت ورهرانرات 

 ديدة ييما يتعلق بالملف السروري، يرترصرب 

جاّ  رضبها  لى الركررد اآلمرنريرن يري مردن 

جررنرروب شرررقرري الرربرر د، ضررمررن مررحرراولررٍة 

إلجهراض مسرا ري حرع سريراسري لرلرمرسرألرة 

الكردية يي تركيا، التي ولّردت ترفرهرمراً لرد، 

أوساط تركية  ديدة لرحرقريرقرة وجرود قضريرة 

كردية وساهمت يي دخوع حر ب الشرعروب 

الديمقراطي إلى البرلمان، ليتحوع إلى ثرالرث 

أكبر ح ب سياسي يي  مو  تركريرا، يضر ً 

 ن مسعى التشويش  لى الحضور الكرردي 

ا يجابي والملفت يي سوريرا ودور وحردات 

حماية الشعب والمرأة يي محاربة اإلرهاب، 

كما تأتي الحملة المستعرة هذه كمحاولة لِرلَري 

ذراع ح ب العماع الكردستاني  بر قصرف 

مواقرعر  برهردف إشرغرالر   رن مسرانردة كررد 

سوريا واإلدارة الذاتية القاامة يي مرنراطرقرهر  

التاريخية من جهة، والحفاظ  لى مرا تربرقرى 

من بوابات الحدود بمثابة استحقراق وجريروب 

موالية لتركيا داخع األراضي السروريرة مرن 

جهة أخر،، وذلك لكي تستمر قدماً يي د ر  

مجاميع اإلس   الجهادي يي سوريا وتمريرر 

مشروع اإلس   السياسي والعثمنة الرجرديردة، 

وذلك بعد أن سقط مقتر  المنطقة اآلمنة بين 

ا  ا  وجرابلس الذي ل  يحَظ بقربروع دولري 

 حتى من حلفاء تركيا يي الناتو. 

لقد بات جلريراً أن الرخرطرر الرداهر   رلرى 

مرنرطرقررترنرا و رلرى الررعرالر  الريرو  هررو خرطررر 

اإلرهاب وشبكات  المتمثلة يي تنظير  الردولرة 

 15)دا ش( وجبهة النصرة                 

 مدن كردستان تركيا تتعرض هلجمات شرسة
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 لؤتلك ديكيك ... تتلة 

))  يمكن أن تكون الروجروه الرمرشراركرة 

يي المؤتمر مقنعة للمجتمرع السروري إن لر  

تكن تمثيلية ووا نرة. مرن هرنرا ضررورة أن 

يضمن المؤتمر صفة التجميع النو ري الرذي 

يعكس هذه الصورة. وأي إبعاد أو استاصراع 

مسبق لشخصية أو طررف يرا رع وترمرثريرلري 

مؤيد للحع السياسي ويق بيان جنيف يرعرتربرر 

 .إسفين يشٍع للمؤتمر نفس 

تأكد لنا د وة مرمرثرلري يصريرع  سركرري 

هررجرريررن مررن السرروريرريررن واألجررانررب يررحررمررع 

إيديولوجية "القا دة" ويشاركها يي العمليات 

العسكرية، ومجلس األمرن يرطرالرب برخرروج 

المقاتلين رير السوريين من البر د، نراهريركر  

 ن قرواار  اإلرهراب وقضريرة وجرود قريرادة 

 ((..مشتركة مع تنظيمات مصنفة إرهابية

ويي حوار مرع وكرالرة هراوار، برتراريرخ 

، قاع السريرد مرحري الرديرن 5102/    08/05

سرركرررترريررر حرر ب الرروحـرردة   –شرريررخ رلرري 

 الديمقراطي الكردي يي سوريا:

))ثرربررت لررلررجررمرريررع أن اقررتررصررار  ررقررد 

اجتما ات ماراثونية ومؤتمرات للمرعرارضرة 

خارج سوريا للتباحث يي شؤونرهرا الرراهرنرة 

والمستقبلية بات أمرٌر شربر   رقرير  ومروضرع 

امتعاض لد، معظ  السوريين  لى اختر ف 

انررتررمرراءاتررهرر  ومرركررونرراتررهرر ، حرريررث ترربررلررورت 

ضرررورة انررعررقرراد مررؤتررمرررات واجررتررمررا ررات 

موسعرة يري الرداخرع السروري مرا دا  ثرمرة 

امكانيات متاحة، وهذا ما ت  برنرجرا  انرعرقراد 

مرنرطرقرة   –مؤتمرر يري مرقراطرعرة الرجر يررة 

 ديرك ....

مي ة مؤتمرر سروريرا الرديرمرقرراطريرة أنر  

سبقت  أ ماع تحضيرية استغرقت وقتاً لريرس 

بقليع، وأن  انعقرد  رلرى أرٍض سروريرة يري 

أحضان منطقة ذات كثاية كرديرة تراريرخريراً، 

يتعايش ييها المسل  والمرسريرحري بروارا  دون 

منا  ات، وأن  لمن الخطأ توصيرف تر امرن 

مؤتمر ديرك مع مؤتمر الريراض برأنر  جراء 

 .بمثابة رٍد  لى األخير

 موماً شّكع المؤتمر خطوة ناجحة  لرى 

طررريررق مشررروع ترر قرري وترروحرريررد أطرريرراف 

المعارضة الوطنية السورية ذات التوجرهرات 

الديمقراطية الرايضة ألنماط التفكير السلرفري 

الجهادي وشبكات  اإلرهابية كترنرظرير  الردولرة 

اإلسرر مرريررة )دا ررش( وجرربررهررة الررنررصرررة 

وريرهما، وإننا  لى أمع وثرقرة برأن خرطروة 

انعقاد مؤترمرر ديررك هرذا وانربرثراق مرجرلرس 

سوريرا الرديرمرقرراطريرة  رنر  سروف يرترعر   

ويتوسع، لتتبعها خطوات ومؤتمرات  حرقرة 

يرري ضرروء وثررااررق وترروصرريررات الررمررؤتررمررر، 

خصوصاً وأن يريق الجهات السياسية الرتري 

د ت إلى  قد مؤتمر سوريرا الرديرمرقرراطريرة 

يتمتع بحضور ميداني يي الداخرع والرخرارج 

ويحظى بنفوذ واحترا  ملحوظين لد، الكثير 

من األوساط السورية مرن در را إلرى حرلرب 

 .مروراً بالحسكة والرقة

 لى صعيد المقاربة وتبيان أوج  الشربر  

وا خت ف بين مؤتمري ديررك والرريراض، 

يمكن القوع أن ثمة تعارض واضح، يشرتران 

بين طبيعة وسياسات ورنى الجهرة الررا ريرة 

لمؤترمرر الرريراض، وبريرن الرجرهرة الررا ريرة 

لمؤتمر ديررك والرتري مرن الرمرعرروف أنرهرا 

ليست يقط نقريرضرة ألنرمراط الرفركرر السرلرفري 

الررجررهررادي يررحررسررب، بررع وواضررحررة تررمررامرراً 

بانفتاحها  لى الغريرر وديرا رهرا  رن حرقروق 

الررمرررأة واإلنسرران ونرربررذ اسررتررخرردا  الررديررن 

 ((..ألرراض السياسة

  لديل لكاد طه ... تتلة
يي القسوة، وبا تبارها رم اً لنضاع الرمررأة 

ضد القو، الظ مية، وأضايت الرو ارة يري 

بيانها: "إننا إذ نفتخر بترشيحنا لرهرذه الشرابرة 

العراقية لجاا ة نوبع للرسر  ، نرد رو الررأي 

العا  العالمي وجميع المنظمات المعنريرة إلرى 

د   ترشيحها ألنها تستحق أن تركرون رمر اً 

لنضاع المرأة ضرد الرقرو، الرظر مريرة الرتري 

تهدف إلى استعبادها والنريرع مرن كررامرترهرا، 

وتحيرة لركرع امررأة  رراقريرة  رانرت مررارة 

 الخطف والتهجير ويقدان األهع".

 وقالت ناديا مراد يي إحد، حواراتها:

))أنا سفيرة لكرع امررأة وكرع طرفرع يرتر  

التعرض اليهر  براسر  الرديرن، ويرتر  ترفركريرك 

 وااله  وقتله  وسربريرهر  واررترصرابرهر ، أنرا 

أيرر يررديررة ومررجررتررمررعرري تررعرررض إلررى إبررادة 

جما ية، ولكنرنري أدايرع  رن األنسران أوً ، 

وكنت سأيعع هذا ألجع أي إنسان يي العال ، 

أتمنى ان أكون جسًرا لنقع القضية إلى العال  

وأتمنى أن أصنع الس   يري كرع مركران يري 

 العال .((.

 لدن  كدستلن تك يل ... تتلة

)يرع القا دة( وخ ياها وأذر ها المنترشررة 
هنا وهناك، ومواجهة هذا الرخرطرر وتر يري 
شروره هو من أولويات شرعروب الرمرنرطرقرة 
جنباً إلرى جرنرب قربرع رريررهر ، وأن  رلرى 
الحكومة التركية أن تتعظ من تاريخ دولترهرا 
الحايع بالحروب والن ا ات مرع جروارهرا، 
تلك التي أسرفررت  رنرهرا مرآسري ويرظراارع، 
ليبقى الرخريرار األيضرع إلنرهراء الرنر ا رات 
ووقف العنف هو ا حتكا  إلى لغة الرحروار 
ونشر ثقاية السلر  والرترعرايرش  رلرى قرا ردة 
اإلقرار بحقوق اآلخرين وإيجاد حع سياسي 

 للقضية الكردية. 

إننا يري حر ب الروحـردة الرديرمرقرراطري 

نرر، أن مرا  -يكيتي   –الكردي يي سوريا 

يرترعررض لر  أشرقراؤنرا يري مردن ومرنراطرق 

ج يرة بوطران، سرلروبري، سررت، شررنرخ، 

نصيبين ... ورمــــد )ديار بكر( هرو حررب 

ظالمة بكع المقاييس تشنها الدولرة الرترركريرة 

 لى الرمردنريريرن وترغرذيرهرا مرايريرات الردولرة 

العميقة، نستنكرها وند و إلى وقف حم ت 

الحرب هذه التي تستهردف األمران والرحريراة 

يي كردستان، كما ند رو الرجرانرب الرترركري 

أيضرراً لرروقررف تسررلررع جررنررودهررا إلررى داخررع 

األراضي السورية مثلما حصع منذ أيا  يي 

منطقة ديريك، والكف  ن القصف المتكرر 

 لى قر، ومواقع يي ريفري كروبرانري وترع 

أبيض، مناشدين جميع األح اب السريراسريرة 

والرمرنررظرمرات الرحرقرروقريرة والرقرو، الردولريررة 

بالضغط  رلرى الرحركرومرة الرترركريرة لروقرف 

 5102\05\52حربها ضد الكرد.((.... 

 –ومن جانبها أقامت منظمة جرنرديررس 

/   05/   59 فرين لح ب الوحـدة برتراريرخ 

وقفة تضامنية مع أهالي كرردسرتران  5102

تركيا أما  مقّر الرحر ب وبرحرضرور ررفريرر 

وإلقاء كلمة مرن  ضرو الرلرجرنرة السريراسريرة 

 للح ب السيد حسين طرموش.

يذكر أن  يي خض  التجاذبات ا قليرمريرة 

والدوليرة الرحرالريرة هرنراك اهرترمرا  سريراسري 

وا  مي دولي ضايع بقضريرة الرُكرـررد يري 

تركيا و  ُتسط األضواء  لى الجراا  الرتري 

 ترتكب بحقه  بشكع يومي واسع.
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 العامل الذاتي أوالً ..
ترعراطرف  -يي الفترة األخيرة  -بعد تهميٍش دا  لعقود، ل  يعد خاييا 

المجتمع الدولي مع الحالة الكردية يي سوريا، إذا ا تبرنا أن أشرقراءنرا 

يي كردستان العراق قد سبقونا يري كسرب اهرترمرامر   مرنرذ أكرثرر مرن 

  قدين. 

يي الحالتين العراقية والسورية كان للعامع الذاتي الكردي المتمثع  

بشق  العسكري ) بريرشرمرركرة، وحردات الرحرمرايرة ( وحريرويرتر ، الردور 

الرايسي لجذب ا هتما   الدولي بالُكـرد وقضيته ، وليست الرمرسرا ري 

الدبلوماسية، أو  دالة القضية الركررديرة أو مرا إلرى ذلرك ...  أي أن 

التحالفات العسكرية سبقت الحالة السريراسريرة، وهرذا يرعرنري يري قرراءة 

بسيطة أن  حينما تتهدد مصالح الدوع الكبر، يي المنطقة تضطرر هري 

بنفسها للبحث  ن أصدقاء  لى األرض، تلتقي معرهر  يري الرمرصرلرحرة 

والهدف، مستعينة يي ذلك بأضوااها وإ  مها ومراك  أبحاثها والرأي 

العا  يي ب دها... تشكع بمجرمرلرهرا لرحرظرة تراريرخريرة مرنراسربرة يرمركرن 

استثمارها بمثابة يرصة سانحة أما  األصدقاء  للتعبريرر  رن أنرفرسرهر . 

يبدو أن أحداث المنطقة تتيح مثع هذه الفرصة أما  الُكـرد الذين  اشوا 

تهميش المجتمع الدولي و انوا من الع لة بعيداً  رن األضرواء، وهرنرا 

 تبر  أهمية العامع الذاتي كتعبير سياسي وثقايي . 

التقت مصلحة الُكـرد مع مصالح الدوع الكربرر، واإلرادة الردولريرة 

حين ا تبرت األخيرة طارية العراق يشكع تهديداً لمصالحها، وقرررت 

إ احت   ن الحك  بالقوة، واليرو  حريرث ُتشركرع الرمرجرامريرع اإلرهرابريرة 

المتمرك ة يي سوريا خطراً  لى دوع  العال ، تلتقي المصلحة الكردية 

مجدداً مع اإلرادة الدولية يي القضاء  لى رية اإلرهاب. من المه  جرداً 

هنا قوة العامع الذاتي الكردي يي شقي  السياسي والعسكري معاً، يرفري 

حالتنا السورية وجود قوة  سكرية دون مظلة سياسية ومشروع وطني 

تعتبر حالة ميليشيا  ليس إ ، والحالة السياسية دون وجرود قروة  رلرى 

األرض لن تحظى بفرصة المشاركة الحقيقية يي بناء وطن المستقربرع، 

كرعرنروان سروري   –والمشاركة الكردية الفرا رلرة يري مرؤترمرر ديرريرك 

وتشكيع مظلة من ألوان الرطريرف السروري لرقروات سروريرة  - ريض 

الديمقراطية،   تلغي العنوان الفر ي المتعلق بالُكرـررد السروريريرن و  

 ينفي حاجته  إلى ترتيب البيت الداخلي ورص الصفوف. 

السياسة الواقعية هي ين تحقيق الممكن مرن أجرع الصرالرح الرعرا ، 

واللحظة التاريخية ُتفيد بأن مصالح الشرق والرغررب ترلرترقري مرعراً يري 

سوريا ديمقراطية تعددية   مرك ية بدستور  لمانري، وهرنرا برالضربرط 

 تكمن مصلحة الُكـرد السوريين.

 اغتيال الصحايف ناجي اجلرف
 يف تركيا

أقد  مسلح بمسدس كات  صوت  رلرى اررتريراع الصرحرايري 

السوري المعروف ناجي الجرف، يري مرركر  مرديرنرة ررا ي 

، ووري جثمانر  5102/  05/  52 نتاب التركية، يو  األحد 

الثر، يي اليو  التالي بمقبرٍة يي  نتاب بحضور  شرات مرن 

محبي  الذين ألقوا  لي  النظرة األخيرة وحمرلروا صروره وسرط 

 مشا ر السخط والح ن.

مرحرايرظرة   –مدينة السلمية  0922الشهيد ناجي من مواليد 

حماه، مت وج ول  طفلتان، وكان ينوي السفر مرع أسررتر  إلرى 

يرنسا حسبما أكده البعض من أصدقاا  لوسااع إ  مية، وهرو 

معارض وناشط سياسي وإ  مي معروف منذ اند ع الرثرورة 

السورية، ورايس تحريرر جرريردة "حرنرطرة" ومرديرر مرؤسرسرة 

"بصمة سوريرة"، و رمرع الرجررف مرع حرمرلرة "الررقرة ترذبرح 

يري الررقرة مرعرقرع  5104بصمت" التي تنشط سراً منذ نيسان 

تنظي  دا ش، والتي توثق انتهاكات التنظرير  الرجرهرادي برعردمرا 

باتت المدينة محظورة  لى الصحاييين اثرر  رمرلريرات خرطرف 

ييلمراً وثراارقريراً براسر  الجرف وذبح طالت  ددا منه  ، وأخرج 

"دا ش يي حلب" ت   رض   لى قناة العربريرة و رلرى مروقرع 

يوتيوب، ناع مشاهدة الم يين خ ع يترٍة قصيررة، كرمرا حرقرق 

  شرات اآل ف من المشاركات  لى الفيس بوك.

ُيشار إلى أن دا ش هو المته  األوع بالجريمة، وهو الرذي 

تبنى ارتياع إ  ميين رخرين يي تركيا سابقاً وتنفيذ ترفرجريررات 

 إرهابية يي سروج وأنقرة وريرها.

انتشر نبأ ارتياع الجرف بشكع كبير، يي وسراارع ا  ر   

وصفحات التواصع ا جتما ي، وكان موضرع إدانرة واسرعرة، 

يهو الذي حرظري برمرحربرة شرعربريرة، والرذي انضر  إلرى مرارات 

ا   ميين الذين استشهدوا أثناء األ مة السورية التري خرلرقرت 

أسوأ الظروف للعمع ا   مي، وكذلك يُرقرد أو ُجرر  مرارات 

 إ  ميين رخرين.
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