
 وقف إطالق النار ... 
 على طريق إجياد حل سياسي سلمي خطوة هامة

بلغت األزمة السورية المركبة حداً خطيراً، ولم يعد الشعب 

السوري بكل مكوناته قادراً أو مستعداً لتقديم المزيد من التضحيات 

وتحت أية شعارات كانت، بل قٍرف من األوهام  -إن صح التعبير  -

والخطابات، إنه يريد السلم واألمان أوالً وتأمين لقمة العيش ثانياً 

االجتماعي هو  -ولملمة جراحه ثالثاً، أي أن الوضع االقتصادي 

الهم األكبر لإلنسان السوري، وأي خطوة نحو االنفراج تثلج صدره 

 وتنعش آماله.

، أراد السيد استيفان دي مستورا تحقيق 3بعد فشل جنيف

أمريكي،  -انجازات على األرض، في ظل تفاهم وتوافق روسي 

وقد زار دمشق وتبعه إدخال مساعدات إنسانية وإغاثية إلى عدة 

 11مناطق محاصرة عن طريق منسقية األمم المتحدة، وانعقد يومي 

بمدينة ميونيخ األلمانية اجتماع ألعضاء  1112شباط  11 -

، وصدر عنه بياناً نص على «المجموعة الدولية لدعم سورية»

التزم أعضاء المجموعة باإلجماع بأن يعملوا على التسهيل الفوري 

الذي تم إقراره  1122للتطبيق الكامل لقرار مجلس األمن الدولي 

. وأعادت المجموعة 1112كانون األول  11أيضاً باإلجماع بتاريخ 

التأكيد على استعدادها لتنفيذ كل االلتزامات الواردة في القرار بما 

فيها: ضمان عملية انتقال سياسي بقيادة سورية ويملكها السوريون 

استناداً إلى بيان جنيف بكلّيته، والضغط باتجاه وضع حد ألي 

استخدام عشوائي لألسلحة، ودعم وتسريع االتفاق وتطبيق وقف 

شامل إلطالق النار، وتسهيل الدخول الفوري للمساعدات اإلنسانية 

للمناطق المحاصرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها، وإطالق 

كما جاء  - .سراح االشخاص المعتقلين اعتباطياً، ومكافحة اإلرهاب

 . -في البيان 

 أما بخصوص وقف األعمال العدائية جاء في البيان: 

على وجووب  «المجموعة الدولية لدعم سورية»)) اتفق أعضاء 

تطبيق وقف شامل لألعمال العدائية على نحو عواجول، بوموا يونوطوبوق 

على أي طرف ينخرط حالياً في أعمال عودائويوة عسوكوريوة أو شوبوه 

جوبوهوة »و «داعوش»عسكرية ضد أية أطوراف أخور ، بواسوتوثونواء 

وغيرهما من المجموعات الوتوي يصونوفوهوا موجولوس األمون  «النصرة

المجموعة الدولية لودعوم « الدولي كمنظمات إرهابية. ويلتزم أعضاء 

بممارسة نفوذهم بوغويوة قويوام انوخوفواض فووري وهوام فوي »  سورية

 2               .مستو  العنف، باتجاه وقف شامل لألعمال العدائية

 ل.س 01ك    الثمن:1217 -م  1122/    شباط  172الجريـدة 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.

1947 - 2010 

المعنى الحقيقي للحياة هو ان تزرع أشجاراً ال تتوقع أن تجلس  " 

                          "تحت ظلها. 

 تحالف سياسي كردي جديد في سوريا

 انتهاء أعمال المؤتمر التأسيسي 

 للتحالف الوطني الكردي في سوريا

بعد عاٍم من التنسيق والعمل المشترك بين خمس أحزاب كرديوة 

، الوحوزب “ الوبوارتوي ”  )الحزب الديمقراطي الوكوردي فوي سووريوا 

اليساري الديمقراطي الكردي في سوريا، حزب الوفاق الديمقراطي 

 3سوريا،                     -الكردي السوري، حركة اإلصالح

 تركيا ترتكب جرائم 

 بحق الشجر والبشر في عفرين

بعد أن حررت 

قوووووات سوووووريووووا 

الديمقراطويوة ومون 

بووويووونوووهوووا وح ووودات 

حوووموووايوووة الشوووعوووب 

مطار منغ وبوعوض 

المواقع الهامة فوي 

الووريووف الشوومووالووي 

 الشهيدة جيالن نبو     الشهيد محمد عثمان 4لمحافظة           

 تل أبيض )كري سبي( تتصدى إلرهاب داعش

عن سبق إصرار وتصميم وتخطيط نفوذ تونوظويوم داعوش االرهوابوي 

صوبويوحوة هجوماً غادراً على مدينة تل أبيض )كري سبي( وقراها، 

أول يوٍم من خطة وقف إطالق النار في سوريا التي تبناها موجولوس 

 6،                1112شباط  12األمن ودخلت حيز التنفيذ في 
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 ك1217 -م  1122/  شباط  172العـدد/      YEKÎTÎالوحـــــدة             

 وقف إطالق النار ... تتمة

المجموعة الدولويوة لودعوم »قرر أعضاء 

اتووخوواذ خووطوووات فوووريووة لضوومووان  «سوووريووة

وجود الدعم الكامل من أطراف النزاع كلوهوا 

لقيام وقف األعمال العودائويوة، وأنشوأوا بونواًء 

عليه قوة مهوام لووقوف إطوالق الونوار توابوعوة 

للمجموعوة توحوت إشوراف األموم الوموتوحودة، 

ويرأسها على نحو مشترك كول مون روسويوا 

والووواليووات الوومووتووحوودة، وتضووم مسوو ولوويوون 

سياسيين وعسكريويون، وبوموشواركوة أعضواء 

الومووجووموووعوة الووذيوون يووتوومووتوعووون بوونوفوووذ لوود  

مجموعات المعارضة المسولوحوة أو الوقووات 

الوموقواتولوة إلوى جوانوب الوحوكووموة السووريووة. 

وست دي األمم المتحدة دور سوكورتواريوا قووة 

 ((.المهام المتعلقة بوقف إطالق النار

وبناًء على قرار اجتماع مويوونويوخ، وفوي 

وضووعووت كوول موون  1112/    1/  11يوووم 

الواليات المتحدة األمريوكويوة وروسويوا عودداً 

من البنود الواجب التقّيد بها من قبول طورفوي 

الصووراع فووي سوووريووا ضووموون خووطووة وقووف 

العنف، والتي أعلنت عنهوا الودولوتوان بوبويوان 

مشترك. تتلخص في قبول جمويوع األطوراف 

التطبيق الكامول لوقورار موجولوس األمون رقوم 

، ووقووف الووهووجوومووات بووأي نوووع موون 1122

األسلحوة، ووقوف أي سويوطورة أو موحواولوة 

السيوطورة عولوى مونواطوق أخور ، والسومواح 

للمنظمات اإلنسانية للقيام بوعومولوهوا، وحوددت 

موعوداً  1112/  1/ 12من يوم  11الساعة 

إلعووالن جووموويووع األطووراف موووقووفووهووا وموود  

 استعدادها للمشاركة في هذه الخطة.

وبعد أن أعلنت معظم األطراف السورية 

المتنازعة عن قبوولوهوا لوتولوك الوخوطوة، عوقود 

/   12مجلس األمن الدولي مساء يوم الجمعة 

اجتماعاً، ألقى في بدايوتوه السويود  1112/    1

إلوى أهومويوة دي مستورا كلموًة، أشوار فويوهوا 

وقف إطالق النار بالنسبة للشعوب السووري، 

فوي جومويوع األطوراف تووأعرب عن أمله أن 

السورية بالتزاماتها بهذا الخصوص، وعوبور 

الدبلوماسي الدولي عن ثقتوه فوي أن يورسول 

قرار وقف إطالق النار إشارات إيجابية إلوى 

الشعب السوري وأنه سويوسواعود فوي إجوراء 

المفاوضات السورية، وأن البديل عن الوحول 

السياسي لألزمة السورية، موذكوراً أن األموم 

المتحدة تمكنت في الفترة الوجيزة من تونوفويوذ 

برنامج إيصال الوموسواعودات اإلنسوانويوة فوي 

سوريا، م كدا استعداد المنظمة الدولية لعمل 

ما في وسعها لدعم الجهود المبذولة لضوموان 

 وقف القتال في البالد.

)   1121وتبنى موجولوس األمون الوقورار 

/، الووذي 12( بوومجووموواع األعضوواء / 1112

 نص على:

)) ي يد بالكامل البيان المشترك الومو ر  

الصووادر عوون  1112شووبوواط/فووبوورايوور  11

الووواليووات الوومووتووحوودة واالتووحوواد الووروسووي، 

بوصفوهوموا رئويوسوي الوفوريوق الودولوي لودعوم 

سوووريووة، بشووأن وقووف أعوومووال الووقووتووال فووي 

سورية... ويطالب بوأن يوبودأ سوريوان وقوف 

 1112شبواط/فوبورايور  12أعمال القتال يوم 

 بتوقيت دمشق. 11:11اعتباراً من الساعة 

يطالب بالتنفيذ الكامل والوفووري لولوقورار 

( مون أجوول تويوسوويور جوريووان 1112) 1122

االنتقال السويواسوي بوقويوادة سووريوة فوي ظول 

عملية يمتلك السوريون زمامها(( ... إلى موا 

 هنالك من بنوٍد أخر  هامة.

يذكر أن القورار الودولوي بووقوف إطوالق 

النار في سوريا لم يشمول داعوش والونوصورة 

وهما التنظيمان اللذان اليقبالن أي نووع مون 

الحل السياسي أو وقف ما يسوموى ب و )قوتوال 

 الجهاد(.

هووذا وقوود أثوولووج هووذا الووقوورار صوودور 

السوريين الغيورين على بولودهوم والوتوواقويون 

والدمار، كموا بوارك وتوه إلى وقف نزيف الدم 

إنسانية وحوقووقويوة وأحوزاب وكوتول منظمات 

برلمانية وم سسات مدنية وأهلية في أرجواء 

المعمورة، سو  أولئك المشككين ومون لوهوم 

مصلحة في استمورار الوحورب فوي سووريوا، 

وقد ثبت وقف إطالق النار في األيام الثوالثوة 

األولى بشكل كبير فاق توقعات الكثيرين وتم 

تسجيل اختراقات قليلة هنا وهناك لم تتجاوز 

% حسب دي مستورا، حويوه هونواك 1نسبة 

تووعوواون وتوونووسوويووق مووبوواشوور بوويوون مووركووزي 

)المصالحة بين أطراف النزاع فوي سووريوا( 

الووروسووي فووي قوواعوودة حووموويووموويووم السوووري 

األردن، حووول  -واألمووريووكووي فووي عوومووان 

 مراقبة وقف إطالق النار.

إن تحسين األوضاع االنسانية في العديود 

موون الووموونوواطووق الوومووحوواصوورة وفووتووح الووطوورق 

والممرات وثبات وقوف إطوالق الونوار لومودد 

أطول سيخلق أجواء إيجابية لونوجواح تسوويوة 

سياسية، وقد أعولون الوموبوعووه الودولوي عون 

الموعد القوادم السوتوئونواف الوموبواحواثوات فوي 

 أواسط آذار المقبل.

 اإلكوادريون قالوا:

 "يحيا الشعب الكردي"
بعبارات الرفض واالمتعاض نودد أبونواء 

شعوب تشيلي والبيورو واإلكووادر بوالوزيوارة 

الرسمية التي قام بها الورئويوس رجوب طويوب 

أردوغووان والوووفوود الووموورافووق لووه، إلووى دول 

/  31أمريكا الالتينية في الفترة الواقعة بيون 

، فووي سوويوواق تووعووزيووز 1112/    1/  2  –  1

 العالقات التجارية والدبلوماسية.

هذا وتظاهر عدد من الطالب والنشوطواء 

ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، 

أثناء توجهه لمركز أكاديمي فوي الوعواصوموة 

 االكوادورية، كيتو، لحضور م تمر.

وردد المتوظواهورون عونود أحود موداخول  

معهد الدراسات العليا الووطونويوة، الوذ  يوعود 

المركز الرئيسي لهذا النووع مون الودراسوات 

في االكوادور، هتافات منها "اذهوب خوارجواً 

أردوغان"، و"يحيا الشعب الكردي". وأثونواء 

إلقاء أردوغان لكلمته داخل القاعة، توواصول 

االحتجاج، فوموا كوان مون عونواصور حورسوه 

الشووخووصووي إال أن اعووتوودوا عوولووى إحوود  

المتظاهرات التوي كوانوت توردد فوي الوقواعوة 

عبارة "قاتل" ولم يستطع الرئيس التركي إال 

أن يوقوطوع كولوموتوه ويوغوادر بسوبوب الشوعوور 

الواضح بأنه ضيف غويور مورغووب بوه فوي 

  .القاعة ال بل في البالد كلها

كما أطلقت منظمات إنسوانويوة إكووادريوة 

صرخة غضب مسوانودة لوألكوراد فوي وجوه 

الرئيس التركي، حيه نددت عدة مونوظوموات 

إنسانية وحقوقية بزيارة الرئيس التركي إلوى 

اإلكوادور على خلفية سياسة التصعيود الوتوي 

تووقوووم بووهووا أنووقوورة ضووّد حووزب الووعوومووال 

الكردستاني وهجومها العسكري عولوى مودن 

 وقر  كردستانية آمنة.

فهل ست ثر تلك الزيارة الفاشلة في إعادة 

الرئيس أردوغان لحساباته في سياسوة بوالده 

 الخارجية والداخلية؟!.
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 تحالف سياسي كردي ... تتمة

حووزب الوووحوودة الووديوومووقووراطووي الووكووردي فووي 

بواسوم )كوتولوة أحوزاب الومورجوعويوة ا(، سوري

السياسية الكردية في سوريا(، تم عقُد م تمر 

منطقة الجوزيورة  -تأسيسي في مدينة عامودا 

، وأعولون فوي 1112شباط  13  -  11يومي 

ختامه عن تحالف سياسي كردي جديد بواسوم 

 -)التحالوف الووطونوي الوكوردي فوي سووريوا 

HEVBENDÎ.) 

في داللة رمزية وسياسية، ُعلق في قاعة 

الم تمر العلم الكردي وصورتي المناضلويون 

الراحلين عثمان صبري و نور الدين ظواظوا 

وتتوسطهما صورة الشهيدة آريون مويوركوان، 

 وتحت الشعارات التالية:

نووحووو سوووريووا ديوومووقووراطوويووة تووعوودديووة   –

 برلمانية ال مركزية.

اإلقرار الدستوري بوالوهوويوة الوقوومويوة   –

 للشعب الكردي في سوريا وباقي المكونات.

إقرار اللغة الكردية لغوة رسومويوة فوي   –

 دستور البالد.

منح الومورأة كوامول حوقووقوهوا وإتواحوة   –

الفرصة لها في عمليوة الوتونومويوة والونوهووض 

 بالمجتمع.

ارساء أسس تعامل ديمقراطي أخووي   –

في اإلطار العام للحركة التحرريوة الوقوومويوة 

 الكردية.

تفعيول دور الوموثوقوفويون والوموسوتوقولويون   –

 والرموز االجتماعية والشخصيات الوطنية.

بدأ الم تمر بالوقوف دقيقة صموت عولوى 

أرواح شهداء الُك رد و كوردسوتوان وشوهوداء 

ثورة الكرامة وبالنشيد القومي الوكوردي، ثوم 

تليت الكلمات والبرقيات الواردة في الجلوسوة 

االفتتاحية من قبل ممثلي األطور واألحوزاب 

الكردية والعوربويوة والسوريوانويوة وا شووريوة 

 وهي :

كلمة كتلة أحزاب المرجعية السياسية  -1

 الكردية  ألقاها األستاذ أمجد عثمان .

 -كلمة اإلدارة الذاتية الديمقوراطويوة   -1

 االستاذ حكم خلو .

كلمة حركة الموجوتوموع الوديوموقوراطوي  -3

tev-dem – .األستاذ عبد السالم أحمد 

كلمة المنظمة ا ثورية الديموقوراطويوة  -2

 األستاذ بشير اسحاق سعدي . –

 –كلمة جبوهوة الوتوحوريور والوتوغويويور  -2

 األستاذ عبد الحليم قجو .

األستاذ   –كلمة هيئة التنسيق الوطنية  -2

 علي السعد .

 –كلمة مجلس سوريا الديوموقوراطويوة  -2

 األستاذ حكمت الحبيب .

   -كوولووموة حووزب االتوحوواد السوريووانووي  -1

 األستاذ ايشوع كورية.

كلمة الحزب ا شوري الديوموقوراطوي  -9

 األستاذ وائل ميرزا . –

 -كلمة مجلس العشوائور الوكورديوة   -11

 السيد ف اد الباشا .

كلمة الم تمر القومي الكوردسوتوانوي  -11

 عريفة الحفل. – KNKباللغة الكردية 

كوولوومووة كووتوولووة أحووزاب الووموورجووعوويووة  -11
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سووكوورتوويوور حووزب الوووحوودة   –شوويووخ آلووي 

الديمقراطي الكردي في سوريا التي وصلوت 

الم تمر في اليوم الثاني، وتم قرأتها فوي إلى 

بداية الجلسة من قبل عضو ديوان الومو تومور 

 األستاذ حسين بدر .

أكدت جومويوع الوكولوموات عولوى ضورورة 

الحفواظ عولوى السولوم األهولوي ونوبوذ الوعونوف 

والووطووائووفوويووة وضوورورة الووحوول السوويوواسووي 

 التفاوضي لالزمة السورية المستعصية .

 حيه جاء في كلمة الكتلة: 

)) تمر سوريا والمنطقة عاموة بوموراحول 

فاصلة ومصيرية، والظروف التوي تشوهودهوا 

المنطقة بالغة الخطورة وتتطلب إدراكاً توامواً 

بمجريات األمور ونتائجوهوا الوتوي سوتوتورتوب 

عوولوويووهووا وموون الضوورورة إبووداء االهووتوومووام 

وبمس ولية عالية باحتماالت وقوع تغيويورات 

عميقة على مستو  الومونوطوقوة موا قود يوغويور 

حاضر ومستقبل الشعوب القاطنة فيها بشكول 

 .أو بآخر

وموون موونووطوولووق الوومووسوو ولوويووة الوووطوونوويووة 

والقومية، واستكماال لما بذلوتوه أحوزابونوا مون 

جهود خالل السنين الماضية في سبيول بونواء 

وطن للجميع وترسيخ اسوس نوظوام سويواسوي 

ديمقراطي وإيوجواد حولوول عوادلوة لولوقوضوايوا 

الوطنية العالقة، لقود قواموت أحوزاب الوكوتولوة 

ومنذ االجتماع األول للومورجوعويوة السويواسويوة 

بالعمل علوى  1112/11/11الكردية بتاريخ 

تووجوواوز الووخووالفووات بوويوونووهووا وبوويوون مووخووتوولووف 

األطراف في سبيل إنجاح المسعى التاريخوي 

المتوموثول بواتوفواقويوة دهووك لوتووحويود الصوف 

الكردي، وسعينا للوحوفواظ عولوى الومورجوعويوة 

السياسية الكردية بكافة الوسائل والسبل على 

اعتبارها إطاراً سويواسويوا جواموعواً لوموخوتولوف 

التوجهات السياسية القومية للكرد في سوريوا 

ورغم تعوطويول عومول هوذه الومورجوعويوة فوقود 

استمرينوا بوالوتوواصول موع عودد مون الوقوو  

الوووطوونوويووة والووكوورديووة وكووذلووك مووع الووقووو  

الكردستانية مون أجول توحوقويوق الووحودة فوي 

الموقف والخطاب الكوردي فوي سووريوا فوي 

هذه المرحلة الحساسة، لنحدد موعوا مووازيون 

المرحلة الحالية ومتطلباتها، وندرك جيداً أنه 

دون تحقيق هذا الشورط لون نوتوموكون كوكورد 

سوووريووا موون السووعووي مووع الووقووو  الوووطوونوويووة 

الديمقراطية في البالد إلرساء أسس التووافوق 

والعمل على إحداه التغيير الديمقراطي فوي 

سوريا، الذي ينهي مأساة السوريين، ويحقوق 

 .االستقرار المستدام في البالد

ورغم وعيونوا بصوعووبوة تشوكويول جوبوهوة 

كوورديووة سوويوواسوويووة عووريضووة فووي الووظووروف 

الوظوروف الصعبوة الوتوي موررنوا بوهوا وفوي 

 13             الصعبة التي مررنا بها وفي 
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مون أيوودي قوووات جووبوهووة الوونووصوورة وأحوورار 

الشام، أواسط شهر شباط الوجواري، وكوذلوك 

إثر فشل سياسات حزب العدالة والتنمية فوي 

الووموولووف السوووري والووتووي ارتووكووزت بشووكوول 

أساسي على دعم تيارات االسوالم السويواسوي 

ومعاداة القضية الكردية في سوريا، انوفولوتوت 

الحكومة التركية في تصريوحواتوهوا الوعودائويوة 

اتجاه تطلعات الشعوب الوكوردي فوي سووريوا 

واالدارة الووذاتوويووة الووقووائوومووة فووي موونوواطووقووه 

التاريخية، وبحجوج وذرائوع موخوتولوقوة بودأت 

المدفعية التركية بقصف مواقع قوات سوريوا 

 الديمقراطية داخل األراض السورية.

 إدانة واستنكار

وقد طالبت أمريكا وروسيا ودول أخور  

السلطات التركية بوقف قصوفوهوا الومودفوعوي، 

كما أصدر التحوالوف الووطونوي الوكوردي فوي 

تصريوحواً بوتواريوخ (HEVBENDÎ( سوريا

 ، جاء فيه:1112/  1/ 12

)) اننا في التحالف الوطني الكوردي فوي 

سوريا ندين و نستنكر العمليوات الوعوسوكوريوة 

التركية و قصفهوا عولوى مونواطوقونوا الوكورديوة 

السورية، و تدخلها السافر في الشأن الداخلي 

السوري، وفي الووقوت نوفوسوه نونواشود األموم 

المتحدة وكل القو  اإلنسانية للضوغوط عولوى 

النظوام الوتوركوي لولوكوف عون موموارسواتوه و 

تدخالته فوي الووضوع السووري، حويوه مون 

االجد  لهم ان يهتموا بش ونهم الوداخولويوة و 

حل مشاكلهم، حيه ان الشعب الكردي بوكول 

تياراته وتوجهاته سيوقوف صوفوا واحودا أموام 

تحركات وعودوان الونوظوام الوتوركوي الوحواقود 

والمتنكر لحوقووق وقضويوة شوعوبونوا الوكوردي 

 ((.. المسالم

هيئة رئواسوة موجولوس سووريوا وأصدرت 

  الديمقراطية بياناً، هذا نص:

لم يكن حبر توافق موجومووعوة الوعومول )) 

من أجل سوريا على وقف العمليات العدائيوة 

قد جّف بعد، عندما قررت الحكومة التركويوة 

توجيه ضربات عسكرية إلى موواقوع "قووات 

سوريوا الوديوموقوراطويوة" فوي شوموالوي غورب 

سوريا. من الموثويور لولوسوخوريوة أن يوتوحوده 

رئيس الوزراء أوغلو عون قوواعود اشوتوبواك 

والعالم كله يعرف أن موا جور  هوو قصوف 

مودفوعوي مون جوانووب واحود. ورغووم الوطولووب 

األمريكي والفرنسي للسلطات التركية بوقف 

عدوانها على األراضوي السووريوة، تسوتومور 

القوات التركويوة فوي الوقوصوف الوذي تسوبوب 

بوقوع ضحايا جلّهم من المدنيين السوريويون. 

فهذا القصف يعتمد ضرب جغرافية سووريوة 

محددة أكثر منه مواقع عسكرية ثابتة. وليس 

هذا بغريوب عون الوحوكووموة الوتوركويوة الوتوي 

ورطت الجيش التركي في معوارك موبواشورة 

مع االحتجاجات المدنية فوي توركويوا نوفوسوهوا 

وكانت األغلبية الساحقوة مون الضوحوايوا فوي 

 .مختلف المدن والبلدات التركية من المدنيين

لقد فقدت الحكومة التركية الوقودرة عولوى 

االتزان فوي قوراراتوهوا، وهوي تولوعوب عولوى 

المشاعر المذهبية حيناً والشووفويونويوة أحويوانوا 

أخر  في مواقفها السويواسويوة وموموارسواتوهوا 

العسكرية. تعلن عن انضمامها للحرب عولوى 

اإلرهاب، وتنسق مع جبهة النصرة وتتجنوب 

أيووة مووواجووهووة مووع داعووش وتشوون حوومووالت 

عسكرية واسعة ضد الشعب الوكوردي عولوى 

امتداد األراضي التركية وفي شمال الوعوراق 

 .وا ن على األراضي السورية

من المعروف للقاصي والداني أن مطوار 

مونووغ كووان تووحووت سوويوطوورة جووبووهوة الونووصوورة 

اإلرهووابوويووة وقوود حووقووقووت "قوووات سوووريووة 

الديمقراطية" نصرا كبيرا بتحريره من أيدي 

 .اإلرهابيين

إن "مجلس سوريا الديوموقوراطويوة" يوديون 

هذا التصعيد العسكوري الوتوركوي الوموتوهوور، 

ويووطووالووب كوول الووديوومووقووراطوويوويوون فووي تووركوويووا 

والمنطقة والعالم بالضوغوط عولوى الوحوكووموة 

الووتووركوويووة لوووقووف الووتووصووعوويوود ووقووف الوودعووم 

لوولووجووموواعووات اإلرهووابوويووة عوولووى األراضووي 

السورية. فالقصف التركي ال يشكل انوتوهواكوا 

مباشرا للسيادة السورية وتدخوال سوافورا فوي 

ش ون بلد جار وحسب، وإنما يشكول طوعونوة 

في الظوهور لولوموسواعوي الودولويوة السوتوئونواف 

المفاوضات من أجل حلٍّ سياسي في سووريوا 

ويعطي المبرر لكل أطراف الصراع لتجميد 

أي حديه في وقف العمليات الوعودائويوة قوبول 

...   .اسوووووتوووووئووووونووووواف الوووووموووووفووووواوضوووووات

12/11/1112 .)) 

 تصعيدٌ على المناطق اآلمنة

وفي تصعويوٍد مويودانوي خوطويور واصولوت 

القوات التركية اعتداءاتها من خلف الوحودود 

على قر  ونواحي منطقوة عوفوريون ا مونوة، 

أدت إلووى وقوووع قووتوولووى وجوورحووى موودنوويوويوون 

 1111وتخريب مباني وقلع ما اليوقول عون 

شجرة زيتون في أراضوي قوريوة قورموتولوق، 

وحول هذه الوقائع صّرح السيد محي الوديون 

سووكوورتوويوور حووزب الوووح وودة  -شوويووخ آلووي 

 الديمقراطي الكردي في سوريا بمايلي:

-11) ليلة بوم الخميس وصبيحوة الوجوموعوة 

، وفوي تصوعويوٍد 1112شبواط الوجواري  19

عملياتي غير مسبوق انطالقاً من مواقع تتبع 

أقضية ريحانلي، قرق خان وإصالحويوة مون 

الداخل التركي المجاور لولوحودود السووريوة، 

أقدمت المدفعية الثقيلة للجويوش الوتوركوي فوي 

مد  ساعات على إطالق عشرات الوقوذائوف 

الصاروخية بواتوجواه قور  وبولودات مونوطوقوة 

كوورداو ومووركووزهووا مووديوونووة عووفووريوون، راح 

شويوخوورز قوريوتوي ضحيته قتلى شهداء مون 

وآفراز والعديد من الجرحى توم نوقولوهوم إلوى 

مشفى آفوريون الوموديونوة، حويوه توزامون هوذا 

التوصوعويود الوخوطويور موع إسوراع السولوطوات 

التركية في نقل مجموعات جوهواديوة بوكوامول 

معداتها العسكرية وإدخالها إلى مدينة اعزاز 

 5عبر معبر باب السالمة                 

 فقدت الحكومة التركية القدرة على االتزان في قراراتها، وهي تلعب على المشاعر المذهبية حيناً والشوفينية أحيانا أخرى 

 وقفة تضامنية من جمعية الشعوب المهددة
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و )حوار كلس( في الجانب السوري، وذلوك 

بهدف مضاعفة الودعوم الولووجسوتوي لوجوبوهوة 

النصرة ومثويوالتوهوا الوُكوُثور مون الوجومواعوات 

 اإلسالمية المتطرفة في الشمال السوري.

وكان قد سبق هذا القصف الجبوان عولوى 

عفرين ارتكاب أعوموال عودائويوة ضود حويواة 

المدنيين الُك رد سكان القور  الوحودوديوة فوي 

الووداخوول السوووري، موون بوويوونووهووا اسووتووهوودافووهووم 

بالذخيرة الحيوة بويون حويوٍن وآخور، وسوقووط 

العديد منهم قتلى وجرحى ضحويوة رصواص 

الجيش التركي، فضالً عن استمرار وتشوديود 

حالة الحصار المفروض على منطقة عفرين 

وأوجه المعاناة اإلنسانية فيوهوا وخواصوًة إثور 

تدفق ألوف العوائل النازحة إليها من مناطوق 

 ومدن سورية أخر .

إنه لمن الوواضوح وأكوثور مون أي وقوٍت 

مضى، أن تركيا ومن خوالل الوتوصوريوحوات 

الرسمية الصادرة عن كبار مس وليها توجوهود 

بكل السوبول والووسوائول بوموا فويوهوا الوقوصوف 

الصاروخي ضد منطقة عفرين، وترمي إلى 

إربوواك وضوورب وح وودات حوومووايووة الشووعووب 

والمرأة والنيل من قدرات قووات األسوايوش، 

بغية خلوق فووضوى عوارموة ُتوموهود األجوواء 

لتسلل شبكات القاعدة كجبهة النصرة وتنظيم 

دولة الخالفة داعش ومثيالتهما إلى مونوطوقوة 

عفرين وغيرها من الريف الشمالي ل  حلب، 

وفي هذا السياق تبذل سلطات حزب العودالوة 

والتنمية في أنقرة كامل قودراتوهوا السويواسويوة 

والدبلوماسية واإلعالمية وشوبوكوة عوالقواتوهوا 

العامة، بهدف تصوير ُك رد كوباني وعفرين 

والجزيرة بوأنوهوم إرهوابويويون، إنوفوصوالويويون، 

يشكلون خطراً داهماً على وح دة ومسوتوقوبول 

سوووريووا وتووعووايووش مووكووونوواتووهووا، وذلووك بووغوويووة 

التغطية على إفالس سياسواتوهوا الوالمسو ولوة 

حيال الوقوضويوة السووريوة عواموًة، وإخوفواقوهوا 

الفاضح في تناوٍل سولويوم لولوقوضويوة الوكورديوة 

داخل تركيا وخارجها بشكل خاص، ولتولوجوأ 

اليوم إلى صب جوام غضوبوهوا عولوى سوكوان 

 منطقة عفرين وتلقي عليهم حمماً من النار.

نناشد جميع األحزاب السياسويوة والوكوتول 

البرلمانية وفعاليوات الوموجوتوموع الومودنوي فوي 

تركيا والعالوم بورفوع أصوواتوهوا لووضوع حوٍد 

لهكذا سيواسوات توركويوة عودائويوة ضود ُك ورد 

سوريا، م كدين لوجومويوع نشوطواء الوجوالويوات 

الكردية ومنظمات حزبونوا فوي بولودان أوربوا 

الوومووبوواشوورة بووتوونووظوويووم تووجوومووعووات ومسوويوورات 

احتجاجية تنديداً بسياسات وأعوموال حوكووموة 

تركيا العدائية حويوال شوعوبونوا وتضوامونواً موع 

عفرين المحاصرة. .... موقواطوعوة عوفوريون، 

شووبوواط  11الووتووركوويووة،   –الووحوودود السوووريووة 

1112 .) 

كما أصدر التحالف الوطني الكردي فوي 

، جواء 1112/    1/  19سوريا بياناً، بتاريخ 

 فيه: 

)) إن قرار القصف الغاشم عولوى أهولونوا 

ا منين في منطقة عفرين الوموحواصورة مونوذ 

ثاله سنوات جاء من رأس نظوام أردوغوان 

دون اعتبار ألبسط قواعد االنسوانويوة، مورده 

األساس حقده على الشعب الكردي ورهاناتوه 

الخاسرة في األزمة السورية، والذي يتحومول 

هو ونظامه وحلفائه من الشبكات االرهوابويوة 

مع نظام البعه الحاكم المستوبود الوموسو ولويوة 

عما آلت إليه األوضاع المأساوية فوي بولودنوا 

 .سوريا

إننا في التحوالوف الووطونوي الوكوردي فوي 

سوريا ندين ونستنكر الحرب الهستيرية التي 

يشنها النظام التركي علوى مونوطوقوة عوفوريون 

وقتله المدنيين وقطع االشجار، وفوي الووقوت 

نفسه نناشد مجلس األمون وكول الومونوظوموات 

الدولية للضغط على النظام الوتوركوي لووقوف 

حووموولووتووه الووعووسووكووريووة ضوود الووكوورد وجووموويووع 

 ... .السوريين

وفي السياق نفسه نونواشود جومويوع الوقوو  

الكردية السورية إلعوادة حسوابواتوهوا وبودون 

تأجيل ووضع الخالفات جانباً والودفواع موعواً 

وبكل اإلمكانات عن عفرين وريفوهوا، حويوه 

نمّر في مفصل تاريخي يوجوب الوتوأكويود فويوه 

على مشروعنا الوطني الكردي في سووريوا، 

وما استمرار البعض من الوكورد فوي أروقوة 

االئووتووالف إال دعووموواً وغووطوواًء لووقوووة صوونوواع 

الموت المتمثلة باألذرع العوسوكوريوة لولونوظوام 

التركي من تنظيم داعوش وجوبوهوة الونوصورة 

 ((..وجيش اإلسالم وأحرار الشام

وأصدرت الهيئة القيادية لمنوظوموة أوربوا 

/   1/    13لووحووزب لوووح وودة بوويووانوواً بووتوواريووخ 

 ، جاء فيه: 1112

)) لم يعد خافياً على كل متتوبوع لولووضوع 

السوري بشكل عام، وللمناطق الكورديوة فوي 

سوووريووا بشووكوول خوواص، الوودور الووتووخووريووبووي 

والهدام الذي تقوم به سلطات حزب الوعودالوة 

والتنمية التركية في الفتورة األخويورة بوكوامول 

قدراتها السياسية والدبلوماسيوة والوعوسوكوريوة 

خدمة ألجندتها الخاصة، ....إننا في الوهويوئوة 

القويواديوة لومونوظوموة أوروبوا لوحوزب الووحودة 

الديمقراطي الكردي في سووريوا فوي الووقوت 

الذي ندين، ونشجب بشدة سياسوة الوحوكووموة 

التركية الرعناء، واألعمال الوتوي توقووم بوهوا 

آلتها العسكرية، فمنونوا نونواشود جومويوع الودول 

األوروبية، والكتل البورلوموانويوة، ومونوظوموات 

حقوق اإلنسان والمجتمع المدني فوي اوروبوا 

والعالوم بورفوع أصوواتوهوا لووضوع حوٍد لوهوذه 

السياسات الوتوركويوة الوعودائويوة ضود الشوعوب 

 ((..الكردي في سوريا

ومن جانب آخر تشهد الوحودود الوتوركويوة 

مع المناطق الكردية حواده اعتقال وتعذيوب 

وإطالق نار على المدنيين الذين يرغبون في 

/  12الهجرة إلى الخارج، ففي يوم الخميس 

أقدم الحرس التركي عولوى قوتول  1112/   1

 13الشاب الوكوردي ابوراهويوم عولوي عومور )

عفوريون توحوت  -مواليد قرية كوسان  -عاماً(

التعذيب، وهو الذي حاول العبور إلى تركويوا 

من مدينة سري كانيه بعد فراره من الجويوش 

   15النظامي أمالً في الخالص من            

 وقفة تضامنية في قامشلي

 وقفة تضامنية في عامودا

ألمانيا -وقفة تضامنية في بون   

بريطانيا -وقفة تضامنية في لندن  
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 تل أبيض تتصدى ... تتمة

وذلك لالوسوتوفوادة مون األجوواء السوائودة فوي 

البالد، وحسب تقرير منسوب إلى منتد  تول 

 أبيض للمجتمع المدني: 

)قامت القوات التركية المتموركوزة عولوى 

الحدود بقصف بولودة حوموام الوتوركوموان يووم 

وذلوك إلشوغوال  1112شوبواط  12الجمعوة 

قوات سوريا الديمقراطويوة مون أجول إدخوال 

مجموعات إرهابية من داعوش مون الوحودود 

تل أبويوض   –في الريف الشرقي لكري سبي 

، والنقاط التي دخلت منها مجموعات داعش 

هي : من الشرق إلى الوغورب ن نوص تول ، 

خووويوورة ، كوونوويووطوورة ، ثووالثووة مووجووموووعووات 

مسولوح مون تونوظويوم داعوش  111تجاوزت 

اإلرهوابوي ، وتورافوق دخوولوهوم قصوف موون 

المدفعية التركية والرشاشات الثقويولوة ألكوثور 

من سواعوتويون إبوتوداء مون السواعوة الوواحودة 

والنصف بعد مونوتوصوف الولويول واسوتوهودفوت 

القر  الشيو  واليابسة والمنبطوح كوتوغوطويوه 

لودخوول مووجومووعووات داعوش ، كومووا قوامووت 

بمطالق القنابول الضووئويوة بواتوجواه الوموشوفوى 

الوطني ومبنى المنطقة التي توتوموركوز فويوهوا 

قوات سوريا الديمقراطية ، وتزامن ذلك موع 

تنفيذ داعوش لوهوجووم مون الوجونووب لولونوقواط 

التالية : مون الشورق إلوى الوغورب ن مووقوع 

 . كنطري ، حمام التركمان ، الشركراك

نفذت تلك المجموعات هجومها فجر يوم 

، وردت قووات  1112شوبواط  12السبت 

سوريا الوديوموقوراطويوة بومو ازرة مون قووات 

وصوودت هووجوووم ”  آسووايووش روجووافووا“ األموون 

داعش وحصلت االشتباكوات فوي أكوثور مون 

عشرة موقع ، وتسللت مجومووعوات مون  12

داعش كل من حمام تركمان وعين العوروس 

تول أبويوض ، ... -وبعض أحياء كري سوبوي

استمرت االشتوبواكوات لومودة ثوالثوة أيوام فوي 

كري سبي تل أبويوض وريوفوهوا، توم خواللوهوا 

تحرير جمويوع الونوقواط الوتوي توحوصون فويوهوا 

عناصر تونوظويوم داعوش ، كوموا توم توحوريور 

 طريق حلب الحسكة ،...(.

وحسب تقارير إعوالمويوة، فومن حصويولوة 

شوهويوداً مون  23تلك الهجمات كانت: سقوط 

من المكون الوعوربوي، و  19المقاتلين، بينهم 

مدنياٌ فقدوا حياتهم غالبيتهم مون الونوسواء  11

قووتوويوول موون  191واألطووفووال، و أكووثوور موون 

عناصر داعش، وتدمير بعض المباني نتيجة 

االشووتووبوواكووات وقصووف طوويووران الووتووحووالووف 

 لمجموعات داعش المتحصنة فيها.

وقوال الونواطوق الورسوموي بواسوم وحودات 

حماية الشعب السيد ريدور خليل في م تومور 

صحفي: )الهجمات التي شنتها المرتزقة فوي 

من شباط المنصرم هي األكوبور بوعود  12ال  

الهجوم األول على مقاطوعوة كووبوانوي، وفوي 

هوذه الوموورحوولوة الووحوسوواسوة، ... قوام داعووش 

بمرسال الوموئوات مون االنوتوحواريويون بوهودف 

السيطرة على هذه المناطق وقطوع الوطوريوق 

الواصل بين مقاطعتي الوجوزيورة وكووبوانوي، 

 حيه كان هنالك تحضيرات كبيرة ...(.

هذا وأكد المركز الروسي في حميميم أن 

من مرتزقة داعش عبروا الحدود مون  111

 تركيا إلى تل ابيض ليلة الهجوم.

وقد تم تشييع جثامين الشهداء الموقواتولويون 

بمراسم الئقة وحضور جماهيري كبيور إلوى 

سري  -مقبرة رستم جودي بقرية بير كفري 

كانيه، وكانت منظموة سوري كوانوبوه لوحوزب 

الوح دة الديمقراطي الكردي فوي سووريوا قود 

 نعنت في بيان لها:

)) بمشاعر صادقة مل ها الحوزن نونوعوي 

استشهاد الرفيق ناصر عوبودالورحومون حويودو 

إثوور الووهووجوومووات الووغووادرة لووتوونووظوويووم داعووش 

اإلرهابي على مواقع وحدات حماية الشوعوب 

في كري سبي ) تل أبيض ( و ريفهوا حويوه 

كان الرفيوق الشوهويود نواصور يوقووم بوواجوب 

الحماية مع رفاقه في وحدات حماية الشوعوب 

و المرأة في مركز قرية الكنطري واستشهود 

 .1112-1-12فيها يوم السبت 

في الوقت الذي ننعي اسوتوشوهواد رفويوقونوا 

ناصر إلى جانب عودد مون رفواقوه الشوهوداء 

األبطال فوي الووحودات وعونواصور الوحوموايوة 

الذاتية " التجنيد اإللزامي " من أبنواء سوري 

كانيه والمناطق األخر ، نستنكر بشودة هوذه 

هجمات الوتوي قوام بوهوا الوتونوظويوم اإلرهوابوي 

داعش، حيه تأتوي نوتويوجوة انوحوسوار وفشول 

عسكري كبير للتنظيوم اإلرهوابوي وموحواولوة 

يائسة منه في توأجويوج الونوعورات بويون أبونواء 

 . المنطقة

يووذكوور أن الوورفوويووق الشووهوويوود نوواصوور 

و أب لوثوالثوة  1922عبدالرحمن من مواليد 

 ((. 1112-3-1... .أطفال

إثوور احووتوودام االشووتووبوواكووات موو خووراً بوويوون 

الفصائل االسالمويوة الوموتوطورفوة مون جوهوة، 

وقوات سوريا الديمقراطية ووح دات حموايوة 

الشعب من جهة أخر ، وفي مواقع عوديودة، 

تم فرض حصوار خوانوق عولوى حوي الشويوخ 

مقصود بحلب من الجهات الشمالية والغربية 

والشرقية من قبل جبهة النصرة والوفوصوائول 

المتعاونة معها، وكذلوك توم إغوالق الوموعوبور 

الجنوبي موع موديونوة حولوب مون قوبول قووات 

النظام، مما أد  إلى نقصان المواد الغوذائويوة 

والمحروقات وصعوبة كوبويورة فوي إسوعواف 

المصابين ونقل جثامين القتلى. كما توعورض 

الحوي إلوى قصوف عشووائوي بوقوذائوف تولوك 

المجموعات االرهابية الوموسولوحوة مون جوهوة 

السكن الشبابي ودوار الجندول وحي الوهولوك 

 وعين التل.

 11/1  –  11ففي يومي السبت واألحود 

، سقطت عدة قذائوف عولوى مونوازل 1112/ 

المدنيين في الحي، أدت إلى تدمير بوعوضوهوا 

ووقوع أضرار مادية كوبويورة، وكوذلوك راح 

ضحيتها سبوع شوهوداء وأكوثور مون عشوريون 

  15جريحاً، جراح بعضهم خطيرة،         

 حي الشيخ مقصود بحلب تحت الحصار والقصف
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l   روني شاكر -مراسل الوحـدة 

، في زيوارة 1112/   1/ 11يوم األثنين 

لمركز الصم والبكم في مدينة عفرين وخالل 

لقاء ودي موع موديوره الومودّرس االخصوائوي 

كمال عمر )إجازة في علم االجتماع ودبولووم 

المدير السابق لمعهد التربية   –تأهيل تربوي(

الخاصة للصم والبكم بوحولوب وموديور سوابوق 

لمعهد المكفوفين بحلب، لمسنا لديوه طومووحواً 

واهتماماً في تطوير المركز وسعيه الود وب 

في وضع مونواهوج لوألطوفوال الوذيون يوعوانوون 

الصم والبكم، فتحده إليونوا بولوهوفوٍة وحومواس 

 ليقول:

إلى جانب منهاج اللغة العربويوة الوخواص 

بالصم والبكم، أسسونوا أول أبوجوديوة إشواريوة 

إصبعية كردية التينية فوي موديونوة عوفوريون، 

وبووموووجووبووهووا وضووعوونووا موونووهوواج الووموورحوولووة 

التحضيرية باللغوة الوكورديوة الوذي يوتوضومون 

تعليم األحرف اإلشارية واألبجديوة واألرقوام 

وبعض العملويوات الوحوسوابويوة  11إلى  1من 

البسيطة، وذلك بمساعدة أساتذة مرموقين في 

الولوغوة الوكورديووة بوعوفوريون، وسويوتوم تودريووس 

المناهج الرسمية المقررة للصفوف االبتدائية 

بهذه األبجدية وبشكل انتقائي بما يتوافوق موع 

 قدرات التالميذ االستعابية.

واستطرد السيد عمور، الوموتوقون لوعومولوه، 

قائالً: بموجب احصوائويواٍت عوالومويوة، نسوبوة 

ذوي االحووتوويوواجووات الووخوواصووة موون سووكووان 

مجتمعات طبويوعويوة التوعوانوي مون الوكوواره 

% مومون 3% ، مونوهوا 11والحروب هوي 

يعانون الصم والبكم، ونوقودر عودد األطوفوال 

من بينهم في منطوقوة عوفوريون بوأكوثور مون /

/ طوفول 12/، ولدينا في المركز ا ن /1211

/ سنوة، وقود خولوقونوا لوديوهوم 11-2أعمارهم /

تطوراً هوامواً ومولوحووظواً خوالل هوذا الوعوام، 

وهناك البعض في مدينة عفرين ال يوداوموون 

في المركز بسبب ُبعد منازلهوم وعودم تووفور 

وسائل نقل خاصة بالمركز. حوالويواً موركوزنوا 

هوو  1112/    11/  1الذي تم تأسويوسوه فوي 

الوحيد في عومووم موحوافوظوة حولوب، ولوكونوه 

يعاني نقصاً في االمكانويوات، وتوعومول موعوي 

معلموة الصوم والوبوكوم   –ا نسة لطيفة جارو 

موعولوموة صومواء   –وا نسة كلبواريون خولويول 

)خريجة معهد الصم والوبوكوم بوحولوب(، وفوق 

دوام مدرسي نظامي. وقُمت بوتوألويوف كوتواٍب 

بعنوان )عيوب النطق عند األطوفوال وطورق 

عالجها( وهو قيد الطباعة، ولدينا ا ن دورة 

د.  إرشاد نفسي ألطفاٍل يعانون مرض التوحُّ

كما ناشد السيد عمر منظموة الويوونويوسوف 

التابعة لألمم المتوحودة بضورورة زيوارة وفوٍد 

منها إلى منطقة عفرين للوتوعورف عون قورب 

إلى حال األطفال بشوكول عوام وحوال الوذيون 

يعانون الصم والبكم بشكل خواص، وطوالوب 

 منها بتقديم المساعدات والمعونات إليهم.

وحول احتياجات الوموركوز الضوروريوة، 

 بّينها السيد عمر ب :

جووهوواز تووخووطوويووط سوومووع كووهووربووائووي  -1

Audiomitir . 

كمبيوتر مزود بوبورنواموج اهوتوزازات  -1

 صوتية لتعليم النطق الفردي.

وسائل ومسوتولوزموات توعولويومويوة مون  -3

 ألعاب وقرطاسية وغيرها.

وسيلة نقل من وإلى المركوز خواصوة  -2

 بالتالميذ.

وبابتسامٍة التفارق وجهه ختم السيد عمر 

حديثه إلينا قائالً: سنواصل عومولونوا ونوطوّوره 

بتفاٍن واقتدار وإن كان بممكاناٍت متواضوعوة، 

لنساعد أطفالنا بما أموكون فوي توجواوز موحون 

الحياة ولترتسم على وجوههم مالمح البسوموة 

 والسعادة.

كما التقينوا أحود االداريويون فوي جوموعويوة 

عوفوريون، الوتوي يوتوبوع لوهوا  -المالك الخيرية 

مركز الصم والبكم، فأوضح، أنه تم تأسويوس 

، وهي مورخصوة 1113/   2/ 2الجمعية في 

لد  االدارة الذاتية القائمة، والجمعية مستقلوة 

وليس لها ارتباطات بوأيوة جوهوة أو جوموعويوة 

خووارجوويووة، وتووعووتووموود عوولووى الووتووبوورعووات 

والمساهمات الومواديوة والوعويونويوة الوموحولويوة، 

ومعظم كوادرها متطووعويون، حويوه تورعوى 

/ 221/ يوتويومواً و /1221الجمعيوة حوالويواً /

مووعوواقوواً، وقووامووت بووالووعووديوود موون األنشووطووة 

االجتماعية والوثوقوافويوة، وتوكوفولوت بوتوركويوب 

/ معاقاً، وهنواك /21أطراف اصطناعية ل  /

/ طبيباً في عفرين يعالجوون الوموسوجولويون 21

 لد  الجمعية مجاناً.

توجد في عفرين عدة م سوسوات ثوقوافويوة 

واجتماعية واغاثية،  وهي تحاول توقوديوم موا 

أمكن في سبيل التخفيف مون موعوانواة الونواس 

ومشاكلهم في وضٍع سووريٍ كوارثوي، وهوي 

بالعموم تحتواج إلوى الودعوم والوموسوانودة مون 

 المقتدرين والمهتمين باألوضاع االنسانية.

 أول أبجدية إشارية إصبعية كردية التينية في مدينة عفرين

 الطالب معمو علو 

 ينال شهادة الدكتوراه
الطالب معموو عولوو مون مووالويود سوري 

 –، إجازة في األدب االنكليزية 1921كانيه 

جامعة دمشق، كان موجورداً مون الوجونوسويوة، 

ودرس االبتدائية و اإلعدادية و الثانويوة فوي 

 مدينته.

هاجر إلى المملكة المتحودة )بوريوطوانويوا( 

وثابر علوى  ( Hull (وسّجل في جامعة ُهّل 

الدراسوة حوتوى نوال شوهوادة الودكوتووراه فوي 

األدب االنكليزي وبودرجوة عوالويوة ولويوكوون 

كوأسوتواذ موحواضور األول في دفعتوه ويوعويون 

 .لمادة األدب الحديه في الجامعة ذاتها

هذا وتقدمت منظمة سري كانيوه لوحوزب 

الوح دة ببطاقة تهنئة إلى األ  موعوموو عولوو، 

وبدورها تتقدم إليوه أسورة توحوريور الووح ودة 

بأجمل الوتوهوانوي 

والتمنيات بمزيوٍد 

مووون الووونوووجووواح 

 والتوفيق.
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 احتفاًء بعيد خدر الياس

عيد خدر الياس من أعياد إخوتنا الُك رد اإليزيديين، يصادف ليلة الجوموعوة 

من أول شهر شباط حسب التقويم الميالدي الشرقي، أي الخميوس األول بوعود 

شباط وفق التوقيت الميالدي، ويجب فيه الصوم يوماً واحداً أو ثالثة أيوام  12

ليلة الجمعة يتناول الوبوالوغوون  -متتالية اعتباراً من الثالثاء، وفي يوم الخميس 

مهروساً مالحاً من سبعة أنواع من حبوب موسمية ومحمصة يسمى بي خوون 

 (Bêxûn  أي بدون دم، ويعود االحتفاء بهذا العيد إلى آالف السونويون، ولوه )

رواية تناقلها األجيال، لكن الُك رد االيزيديين ظلوا يمارسون طقوس العيد فوي 

أماكن مغلقة إلى أن أُفسح لهم المجال في بعض مناطق كردستان الوتواريوخويوة 

 التي دخل إليها نسيم الحرية واالنعتاق من القهر واالضطهاد.

أقواموت الوطوائوفوة  1112/  1/    11ففي منطقة عوفوريون، يووم الوخومويوس 

االيزيدية حفالً مركزياً بمناسبة عويود خودر الويواس فوي الصوالوة الوريواضويوة، 

بحضور حشٍد من األهالي ونائبي رئيس هيئة الش ون الوديونويوة فوي موقواطوعوة 

عفرين فيصل حبش وعبدالرحمن شامو وممثليون عون مو سوسوات الوموجوتوموع 

 المدني، وعدد من شيو  الطائفة.

تضمن الحفل مراسم وطقوس معبرة وإلقاء كلمات واناشويود ديونويوة عوذبوة 

وفقرات فنية وفولكلورية جميلة، وتلى الشيخ اإليوزيودي شويوخوو بوكور بوعوض 

التراتيل واألقاويل الدينية بهذه المناسبة وسط الحضور الذي جلس على شكول 

 حلقة حول المأكوالت الخاصة بالعيد ومن بينها "البي خوين".

كما زار وفٌد من حزب الوح دة الديمقراطي الكردي في سوريا م لفاً مون 

السادة )عابدين بكر، حيدر خليل، عدنان عمرو( مكان الحفل، مقدماً الوتوهوانوي 

 ألشقائنا اإليزيديين ومتمنياً لهم حياة كريمة.

 لقاء في جلمة
التقى السيد حسين طرموش عضوو الوهويوئوة الوقويواديوة 

عوفوريون  -مع أعضاء منظمة جلمة  11/1/1112بتاريخ 

 التنظيمي. الحزب الوح دة وبحضور مس وله

بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشوهوداء، 

ثم ألقى السيد طرموش كلمة بويون فويوهوا سويواسوة الوحوزب 

ومواقفه تجاه األوضاع الراهنة واألحداه الجاريوة حوالويواً 

من القصف التركي على مقاطعوة عوفوريون وضوواحويوهوا، 

وتطرق إلى م تمر التحالف الوطني الكردي فوي سووريوا 

وأهميته والدور الذي سيقوم به في الودفواع عون الوقوضويوة 

 .الكردية في سوريا ديمقراطية تعددية المركزية

وناقش الحضور مع القيادي طرموش مواضيع عديودة 

 .بجدية واهتمام

 نـدوات عن دور المرأة
دور المرأة في الوحوزب، ودور الومورأة  :تحت عنوان

أقامت منظمة جنديورس ة، والرجل في بناء األسرة الناجح

ن دوة حضرها جموٌع  13/1/1112لحزب الوح دة بتاريخ 

 .من أعضاء وم يدي وأصدقاء الحزب

بدأت الونودوة بوالووقووف دقويوقوة صوموت عولوى أرواح 

الشهداء، ثم تحدثت السيدة زلو  جوموو عون أهومويوة دور 

المرأة في العمل التنظيمي وممارستها للحياة السياسية، ثوم 

تحده السيد مصطفى كدلو عن دور الورجول فوي توكوويون 

 .شخصية المرأة وضرورة االهتمام بطاقاتها وتفعيلها

اختتمت الندوة بنقواشوات وموداخوالت هواموة مون قوبول 

 .الحضور

موركوز عوفوريون ن ودوة  -وكذلك أقامت منظمة المرأة 

/   1/    12شيروا يووم األحود  -أخر  في قرية صاغونك 

، عن دور المورأة فوي موخوتولوف موجواالت الوحويواة 1112

 وضرورات تطويره وتفعيله.

 نـدوة عن التحالف الوطني
أقامت منظمة سري كانيه لحزب الووح ودة مسواء يووم 

ندوة عن التحالف الوطني الوكوردي  1112-1-12االثنين 

في سوريا، و ذلك بحضور مس ول المنوظوموة و أعضواء 

   .منها

و بعد قراءة البيان الختامي عن فوعوالويوات و قورارات 

الم تمر، تم النقاش حولها وتووضويوح جووانوبوهوا، كوموا توم 

التطرق لدور وفعالية التحالف في الشارع الوكوردي، وتوم 

 االجابة عن األسئلة التي أثيرت حول الم تمر و مقرراته.

 منظمة دانمارك لحزب الوحـدة تعقد اجتماعاً موسعاً 
عقد فرع الدانمارك لحزب الوحدة اجتماعه الموسع االعوتويوادي بوتواريوخ 

، بحضور غالبية أعضائه و بمشراف مس ول منظمة أوربوا  13-11-1112

 للحزب السيد حبيب إبراهيم.

بدأ االجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، وبعد التورحويوب 

بالحضور تم قراءة التقرير الوتونوظويوموي الوذي تضومون دراسوة عون الووضوع 

التنظيمي للفرع وتقييم أدائه ومجمل النشاطوات الوتوي قوام بوهوا، كوموا أعودت 

اللجنة الفرعية عدداً من الوتووصويوات لوتوطوويور أداء الوفورع مضويوفوة إلويوهوا 

 .اقتراحات الحاضرين في االجتماع

وألقى مس ول المنظمة كلمة، كما توحوده السويود ابوراهويوم عون الووضوع 

السياسي واألزمة التي تمر بها سوريا وعن مجمل الجهود والتحركات الوتوي 

ُتجر  بصددها. وتم استكمال جدول األعمال بروح رفاقية مس ولة، وصودر 

 بالو عن االجتماع.
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 الشهيد كمال حنان في الذكرى السنوية الثالثة

زار حشٌد من أصودقواء ورفواق الشوهويود كوموال حونوان ضوريوحوه 

مونوطوقوة عوفوريون،   –الموجود في مقبرة مسوقوط رأسوه قوريوة تولولوف 

، الذي يصادف الذكر  1112/    1/  31بحضور عائلته، يوم األحد 

السنوية الثالثة لرحيله، إثر استهدافه من قبل قناص غادر قرب منزله 

 .1113/  1/ 31في حي األشرفية بحلب، ظهيرة يوم 

وقف الحضور دقيقة صمٍت على روحه وأرواح جميع الشوهوداء، 

ثم ألقى السيد محمد قازقلي عضو الهويوئوة الوقويواديوة لوحوزب الووح ودة 

الديمقراطي الكردي في سوريا كلمًة مقتضبة، مذكراً بوصايا الراحول 

وأولوياته في حب االنسان والدفاع عون الوقوضويوة الوكورديوة وقضوايوا 

الديمقراطية وحقووق اإلنسوان، وكوذلوك ألوقوى نوجول الوراحول الشواب 

هوشنك كلمة شكر فيها الحضور وعواهودهوم عولوى السويور فوي درب 

 والده.

، انوتوسوب 1922الفقيد كمال مصطفى حنان من موالويود ُيذكر أن 

إلى صفوف الحركة الوكورديوة فوي سووريوة أواخور سوتويونوات الوقورن 

العشرين، انتخب لعدة دورات عضوواً فوي الوهويوئوة الوقويواديوة لوحوزب 

الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ، وكان من الوجهاء القياديويون 

البارزين والمعروفين في الحزب، عمل رئيساً لهيئة توحوريور جوريودة 

مون مو سوسوي مو سوسوة توعولويوم ، وهو ن وروز الناطقة باللغة الكردية

 .1929وحماية اللغة الكردية ي سوريا، ومن م سسي نادي عفرين 

الذكرى السنوية 

الرابعة للشهيد شيرزاد 

 حج رشيد
بمدينة حلب، مساء الوتواسوع 

، طالت أيوادي 1111من شباط 

الغدر واالجرام جسود الودكوتوور 

الشوواب شوويوورزاد حووج رشوويوود، 

فسقط شهيوداً، وهوو الوذي كوان 

من الكوادر الطالبية الوموتوقودموة 

لحوزب الووح ودة الوديوموقوراطوي 

الكردي في سووريوا )يوكويوتوي(، 

حيه انتشر خبر الجريمة تلك بشكل واسع، ونال حده استشهاده في 

 حينه اهتماماً سياسياً وجماهيرياً واعالمياً كبيراً.

، وبمناسبة الذكر  الرابعة 9/1/1112وبعيد ظهيرة يوم األثنين 

لرحيله، تجمع حشٌد من رفاقه وأصدقائه وأهله وأعضواء مون قويوادة 

 –الحزب، قرب ضريحه في مقبورة مسوقوط رأسوه قوريوة عولومودارا 

 منطقة عفرين، وفاًء له واستذكاراً لروحه الطاهرة، وتم وضع إكليالً 

 من الورود على الضريح باسم الحزب.

بدايًة تحده السيد رشيد جنجلي باسم منظمة چيا للحزب، مذكوراً 

بالمناسبة ومرحباً بالحضور، ودعاهم للوقوف دقويوقوة صوموت عولوى 

روح الشهيد وأرواح جميع شهداء الحرية وشهداء الكرد وكردستان. 

ثم ألقى السيد رشيد شعبان عضو اللجنة السيواسويوة لوحوزب الووح ودة 

كلمًة مقتضبة، ذكر فيها خصال الفقيد والخسارة التي شكلها رحيولوه، 

وألقى السيد عصمت رشيد باسم أهالي القرية كلموة أخور ، مورحوبواً 

بالحضور ومعبراً عن مد  حزنه على رحويول الوطوبويوب الشواب ذو 

األخالق العالية، كما ألقى السيد رمضان حج رشيد كلمة باسم عائولوة 

 الشهيد، شكر فيها الحضور على اهتمامهم.

وفي الختام جدد السيد جنجلي امتنانه للحضور ووّدعهم بوأطويوب 

 المنى.

 كونفرانس استثنائي
 –عقدت منظمة إقليم كردستان الوعوراق 

لحزب الووح ودة الوديوموقوراطوي الوكوردي فوي 
كونوفورانسواً  1112/   1/ 11سوريا، بتاريخ 

استثنائياً لها، أُلقيت فيها كلمات مقتضبوة مون 
أعضاء الهويوئوة الوقويواديوة لولوحوزب، وجور  
النقاش والتداول حوول الووضوع الوتونوظويوموي 
وأوضاع أعضاء الحزب، وتم انتخاب السيود 
صالح بووزان بوأغولوبويوة األصووات مسو والً 
للمنظمة وليكون عضوواً عونوهوا فوي الوهويوئوة 
القيادية، والوذي أد  الوقوسوم الوحوزبوي أموام 
الحضور وتمنى أن يوكوون عونود حسون ظون 

 رفاقه، ويكون موضع ثقتهم.

 لقاء تنظيمي
الوتوقوى  1112\    1\    12في مساء يووم 

مس ول المنظموة السويود صوالوح بووزان موع 
أعضاء فرع السليمانية للحزب، وتم منواقشوة 
األوضاع التنظيمية والسياسية وتبادل ا راء 
 وحول العالقات االجتماعية بين األعضاء.

 ندوة سياسية 
/  11وفي هولير بمقّر حزب الوح دة يوم 

أقيمت ندوة سيواسويوة، حضورهوا  1112/    1
أعضاء الحزب، تحده فويوهوا السويود صوالوح 
بوزان حويوال موجومول األوضواع السويواسويوة 
الراهنة والتحركات المختلفة وحول التحالف 
الوطني الكردي ووضع الحركة الكردية فوي 
سوووريووا، كوومووا أكوود عوولووى ضوورورة توومووتوويوون 

 العالقات االجتماعية بين أعضاء الحزب.

 لقاء ودي

اسوتوقوبول فوي  1112\   1\  19وبتاريخ 
مووقووّر الووحووزب بووهووولوويوور وفووداً موون الوولووقوواء 
الديمقراطي، المكون من السادة صالح جميل 

من قوبول السوادة موحوموود ، آغا ونزال وزنار
محمد عضو اللجنة السياسية والسيود صوالوح 
بوزان عضو الهيئة القيادية وويس مصطفوى 
عضو قويوادة الومونوظوموة. توبواحوه الوجوانوبوان 
األوضاع الراهنة في الساحة السورية عواموة 
والوووضووع الووكووردي خوواصووة، وأكوودا عوولووى 
ضرورة تمتين الصف الوكوردي بوعويوداً عون 

 المحاور واألجندات اإلقليمية .

 منظمة إقليم كردستان العراق لحزب الوحـدة تواصل عملها
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 إحياء أربعينية الشهيدة كلستان حسن

عوفوريون توواجوه  -1922كانت السيدة كلستان جميل حسن من مواليد قوريوة دومولويوا 

مصاعب الحياة بصبٍر مع أسرتها في حي الشيخ مقصود بوحولوب الوذي عوانوى الوحوصوار 

وويالت المعارك، إضافًة إلى حملها لهموم شعبها الكردي والدفاع عن قضيوتوه الوعوادلوة، 

 فكانت عضواً في حزب الوح دة الديمقراطي الكردي في سوريا.

واجهت السيدة كلستان القدر في منزلها وسقطت شهيدة إثر قصف لولوحوي بوالوقوذائوف 

مونوطوقوة   –، حيه وري جثمانها الثر  في مقبرة قوريوة جووالقوا 1112/  11/11بتاريخ 

 عفرين، بحضور جماهيري ومراسم الئقة.

حي الشويوخ موقوصوود، مون قوبول مونوظوموة حوزب منزلها بوقد تم إحياء أربعينيتها في 

، وبحضور جمٍع من رفاقها وأهها، وألقيوت كولوموة بواسوم 1112/    1/ 2الوح دة، بتاريخ 

المنظمة، ذكرت خصال الفقيدة ونضالها، كما شكر زوج الفقيدة الجمع وعّبر عن امتنوانوه 

 لهم.

عفرين للوحوزب أربوعويونويوة  –أيضاً، أحيت منظمة المرأة  1112/  1/1ويوم األثنين 

الشهيدة الراحلة قرب قبرها، بحضور حشٍد من رفاقها وأصدقوائوهوا وأعضواء مون قويوادة 

 الحزب.

رّحب السيد نزار عفرين بالحضور ودعاهم للوقوف دقيقة صمٍت على روح الشهيودة 

وأرواح شهداء سوريا والكرد وكردستان، ثم ألقت السيدة زيوالن عوثوموان كولوموًة بوالولوغوة 

الكردية باسم منظمة المرأة، مركزًة على خصال الفقيدة ومود  الوخوسوارة الوتوي شوكولوهوا 

رحيلها،  وألقى السيد حسين طرموش عضو الهيئة القيادية للحزب كولوموًة، تووقوف فويوهوا 

حيال معاني الشهادة والتضحية ومكانة الشهداء ومستذكراً الراحل المناضل عبد الرحمون 

حمادة الذي كان من أبناء قرية جوالقا الوطنيين األوفياء، كما تطرق السيد طرموش إلوى 

الوضع السياسي السوري والكردي الراهن والتطورات الوتوي تشوهودهوا الوبوالد وعوفوريون 

بشكل خاص، كما ألقى السيد حسن أبو أحمد كلمًة باسم عائلة الفقيدة، شكر فيها الحضور 

 ورفاق حزب الوح دة. ووردت بريقة عزاء من منظمة المرأة في كوباني.

وبعد االنتهاء من مراسم األربعينية، توجه الحشد نحو خيوموة عوزاء الشوهويود دوغوان 

بوتان من مقاتلي وحدات حماية الشعب، وهو من أبناء قرية جوالقا، وألقى السويود رشويود 

شعبان عضو اللجنة السياسية للحزب كلمًة، ثمن فيها دور وتضوحويوات وحودات حوموايوة 

الشعب والمرأة في الدفاع عن المناطق الكردية، حيه سادت خيمة العوزاء مشواعور الوود 

 واالحترام.

 نـدوة في قرية إيسكا
قامت منظموة الومورأة  12/1/1112بتاربخ 

 -لحزب الوح دة بتنظيم ن دوة في قوريوة ايسوكوا 

عفرين، حضرها جمع مون نسواء قوريوة ايسوكوا 

 والغزاوية. 

بوودايووة رحووبووت السوويوودة زيووالن بووالووحووضووور 

ودعتهم للووقووف دقويوقوة صوموت عولوى أرواح 

الشهداء، وتوحودثوت عون االوضواع السويواسويوة 

الراهنة وتطوراتها وعن وضع الكرد فوي ظول 

التطورات الجارية، وعلى األخص دور المورأة 

الكردية وضرورة انخراطها في كافة المجاالت 

 . السياسية االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 أحزاب كردستانية تجتمع في الدانمارك

دأب ممثلو أحزاب كردية وكردستانية على 

التشاور والنقاش فوي الودانوموارك، حويوه ُعوقود 

، وتوم االتوفواق 1112/    1/  2اجتماع بتواريوخ 

مبدئياً على القيام بنشاطات مشتركة في الوفوتورة 

المقبلة وخاصًة خوالل شوهور آذار، واألحوزاب 

 :المشاركة هي

الحزب الديمقراطي الكردسوتوانوي )مسوعوود 

رشووويووود . سوووعووويووود يووووالل(، حوووزب آزادي 

تركويوا )مويورزا اكوار . عواكوف   –الكردستاني 

 -الحزب االشوتوراكوي الوكوردسوتوانوي ل(، بايسا

تركيا ) سرحات زوزان . يلماز يولودز. سويوموو 

 -ديمرت(، الحزب الديمقراطوي الوكوردسوتوانوي 

إيران )حاتم جيهانوكويوري .جوموشويود(، الوحوزب 

الوووديوووموووقوووراطوووي الوووكوووردسوووتوووانوووي ) خوووالووود 

رواندوز .رحيم خالدنيجانود.هويووا زابويوحوي (، 

باكور) حليوم  -الحزب الديمقراطي الكردستاني 

 -أصالن (، الحزب الديمقراطي الكوردسوتوانوي 

سوريا ) شكري الوجووجوو ( ، حوزب الووحودة 

الديمقراطي الوكوردي فوي سووريوا ) يوكويوتوي ( 

) محمود رشيد(، كوملة شورش كوري زحوموة 

كيشان كوردسوتوان) عولوى فوتوامويوش (، كوومولوة 

كادحيي كوردسوتوان) أمويون.مورجوي(، الوحوزب 

الشيوعي الكردستاني ) كروان حلبجايا(، اتحاد 

الجمعيات الكردية في الودنوموارك) عودنوان آغوا 

 جان (

 حزب الوحـدة 

 يشارك إحياء الذكرى األربعين لـ كوملة زحمت كيشاني كردستان
تلبيًة لدعوة رسمية من كوملة زحمت كيشاني كردستان / إيران، شارك وفٌد من 

حزب الوح دة الديمقراطي الكردي في سوريا م لف من السادة )صالح عثمان عضو 

 15الهيئة القيادية و عمر عليكو مس ول منظمة شمال المانية( في حفل               
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l  ادريس شنكالي 

ارتبط مصير جزء من الشعب الكردي وفق اتفاقّية سايكس بيكو مع 

مصير بقّية المكّونات السورّيوة الوتوي تشواركوت موعواً فوي بونواء الودولوة 

السورّية، إلى أن برزت عقلّية شوفينّية وممارسات إقصائوّيوة توجواهولوت 

دور الشعب الكردي التاريخي، وبدا ذلك بشكل مومونوهوج بوعود اسوتويوالء 

حزب البعه علوى السولوطوة بوانوقوالب عسوكوري، وتوطوبويوق مشواريوعوه 

العنصرّية واالستثنائّية، مّما دفع المتنّورين الوكورد إلوى توأسويوس حوزب 

كردي في سوريا يعتمد النوضوال السويواسوي أسولووبواً والوقورار الوكوردي 

 الوطني المستقّل نهجاً لرفع االضطهاد والمظالم عن شعبهم.

ووجود ثورات مسلّحة في أجوزاء كوردسوتوان األخور  وموحواذاتوهوا 

للمناطق الكردّية في سوريا، دفع شوعوبونوا وحوركوتوه السويواسويوة لوتوقوويوة 

االرتباط العاطفي واألخالقي بالحركة التحّررية الكردستانّية ورموزها، 

وبسبب التضحيات الكبيرة والمجازر والمآسي في تلوك األجوزاء أّثورت 

 تلك الثورات على شعبنا بحيه أُعطيت األولوّية للقضايا القومّية.

بدوره النظام األمني الشوفيني وبدراسة ممنهجة شّجع على تووجويوه 

أنظار ُك رد سوريا نحو األجوزاء األخور ، وذلوك مون أجول اسوتوثوموار 

الطاقة الكردية كورقة في خالفاتها مع األنظمة الموجواورة، فوي الووقوت 

الذي كان يقمع كّل نضال بخصوص القضّية الكردّية في سوريا، بهدف 

 أن يتناسى شعبنا قضّيته األساسّية.

تلك الظروف جعلت القرار الكردي يتأرجح بين الهّمين الكردستاني 

والكردي الوطني، فبدأت ثقة الحركة الكردّية بنفسها تضعف، مّما جعل 

أحزابها تبحه عن صوكووك الشورعوّيوة مون أطوراف كوردسوتوانوّيوة بودل 

اكتسابها من شعبها، لكن لم تغب عن الوحوركوة األصووات الوتوي أّكودت 

على أهمّية الحفاظ على القرار الكردي المستقّل مع الوقوف إلى جوانوب 

 الشعب الكردستاني وحركته التحّررّية )حزب الوحدة نموذجاً(.  

ولّما اندلعت الثوورة السوورّيوة كوان الوقوصود مون إجومواع األحوزاب 

الكردّية وبناء المجلس الوطني الكردي هو تعزيز قرارها المستقّل، لكّن 

اختالط األوراق والدعم السياسي تمثيالً ومناصباً ومواالً والضوغووطوات 

والمغريات من جهات عديدة، كّل ذلك وضع العديد مون الوعوقوبوات أموام 

 تلك الغاية. 

من جهة أخر  عدم امتالك المعارضة السورّيوة لوموشوروع وطونوي 

بعيد عن العقلّية الشوفينّية وتعالي األصوات العنصرّية من داخولوهوا، ثوّم 

الدفاع عن أجندات إقليمّية معادية لشعبنا، وضع الوموزيود مون الوعوقوبوات 

 أمام تفعيل قرار كردي وطني جامع.

مع ذلك خصوصّية القضّية الكردّية في سووريوا وإرادة الومو مونويون 

بالقرار الكردي المستقّل أثمر باإلعالن عن التحالف الووطونوي الوكوردي 

في سوريا بما يحويه مون أحوزاب ومونوظوموات وشوخوصوّيوات وطونوّيوة، 

واتخاذه برنامجاً سياسياً واقعياً كمشراقة جديدة لهذا القرار، فوي الووقوت 

الذي يتوجب على جميع القو  الكردّية والكردستانّيوة تورتويوب أوراقوهوا 

لمصلحة شعبنا بعيدة عن أجندات حزبّية، ألّن مصير شعبنا ينواقوش فوي 

محافل دولّية، والبّد أن تأخذ الحركة الكردّية موقعها ودورها فوي تولوك 

 المحافل حاملّة مصلحة شعبها في بناء سورية الجديدة. 

وال يعني ذلك وصول السفينة إلى بّر األمان، إنوموا الوموطولووب هوو 

المزيد من اإلرادة والنضال إلعادة ثقة شعبنا بحركته السياسّية والتغلّوب 

 على معّوقات استقاللّية القرار الوطني الكردي. 

l  مروان بركات 

تاريخياً كانت هناك حكومات تسيطر على الشعوب وتفرض 

إرادتها باسم الدين أو الملك أو االمبراطور، التي لم تعّر اهتماماً 

أو احتراماً لحياة الناس، بل تعيه البالد قوهوراً وظولومواً وفسواداً، 

 وتنتهك االنسانية وحقوق اإلنسان.

وعلى مّر التاريخ وإلى ا ن، فالسلطات الوتوي توحوكوم بواسوم 

الدين تكون استبدادية، مسيحية كانت أو إسوالمويوة، إذ ُيسوتوخودم 

الدين غطاًء أو ذريعة لتجاهل الرأي العام وممارسة االسوتوبوداد، 

وفرض نمٍط معين من الحياة على الونواس، ُتونوتوهوك فويوه حوريوة 

 وكرامة اإلنسان.

وهوونوواك أيضوواً دول وموونووظووومووات غوويوور ديوونوويووة، تووحووكوومووهووا 

ديكتاتوريات أو أنظوموة اسوتوبوداديوة، وتوحوت ذرائوع وشوعوارات 

براقة، وال تكتره بالحد األدنى من الديمقراطية وحقوق اإلنسان 

 والحريات العامة.

من هنوا جواءت الوثوورات كوردات فوعوٍل عولوى الوتوجواوزات 

والتعديات التي أصابت اإلنسان على يد المنظومات االستبوداديوة 

والدكتاتورية، بغية إنقاذ الفرد والمجتمع واستيفاء حقوقه. وكوموا 

في كل المراحل التاريخية كان للمفكرين والكوتواب الومورمووقويون 

الذين يصّورون عمق المعاناة دور فاعل في توأجويوج وانوتوصوار 

 هذه الثورات.

ففي المجتمعات اإلسالمية، وخاصًة في الشرق األوسوط، ال 

تزال فكرة بناء دولٍة بحكم ديني إسالمي أو إقامة خالفة إسالمية 

قائمة لد  كثيٍر من علومواء الوديون االسوالموي وموفوكوريوه ولود  

الجماعات والتنظيمات االسوالمويوة، ومسوألوة فصول الوديون عون 

الدولة أمٌر غير وارد لديهم، ومفهوم الديمقراطية مرفوٌض لديهم 

جملًة وتفصيالً، ويعتبرون الجهاد والحدود والديات والوقوصواص 

الضمان لحقوق اإلنسان، وهي نوع من الديوموقوراطويوة الوديونويوة. 

وأن الحكم الديمقراطي هو ترك رضا الخالق واالهتموام بورضوا 

المخلوق، وهذا يعني التخلي عن الحكم الديني واستبودالوه بوحوكوم 

 الديني وعلماني، وهذا خط أحمر بالنسبة لهم. 

فمن الم كد أن العصر غيور مو هول وال يوموكون أن يوتوأهول 

ويرجع إلى عصر الرقيق الذي كان حصيلوة دورة موعويونوة مون 

التاريخ، والذي استباح حرية وكوراموة االنسوان. فوالوعوصور هوو 

عصر الديمقراطية وفصل الدين عن السياسة، وال يمكن صوون 

عقيدة اإلنسان وحريته وكوراموتوه وسويورورة حويواتوه، وارتوقوائوه 

وتطوره الفكري وتحقويوق الوعودالوة، والوتوخولوص مون االسوتوبوداد 

والدكتاتورية، إال بالديمقراطية الحقيقية، وأن فكرة الرجوع إلوى 

 عصر دولة الخالفة لهو درب ٌ من دروب الوهم.    
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l  *سمير العيطة 
وقف الحرب مطلب السوريين، إالّ 
القلّة الذين لهم مصلحة في استمرارها. 
 -مع ذلك جاء وقع االتفاق الروسي 

وقف األعمال »األميركي على 
غريباً. وكأّن ال أحد يستطيع  «العدائّية

أن يصّدق أّنه باإلمكان وقف انحدار 
سوريا والسوريين نحو مزيٍد من 

 .الجحيم
برغم المفاجأة التي خلقتها، كانت 

األميركي  -خطوة االتفاق الروسي 
تبدو متوّقعة، إذ نّص قرار مجلس 

على الصلة الوثيقة  1122األمن الرقم 
بين وقف إطالق النار والعملّية 
السياسّية. كما أشارت الورقة غير 
الرسمّية التي ُنشرت عن موقف 
الواليات المتحدة إلى أّن التعاون 
األمنّي بين المتصارعين على األرض 
بغية الوصول إلى وقف إلطالق النار 
 .هو أّول خطوة عملّية في سياق الحلّ 

وسبق تلك الخطوة تحّرك الفت من 
المبعوه األممّي ستيفان دي ميستورا 
للضغط على السلطة السورّية إليصال 
المعونات للمناطق المحاصرة. وهذا 

 .بدأ يأخذ حّيز التنفيذ
والالفت أّن السلطة، كما 
المعارضة السورّية المتجّمعة في 

، كانتا غائبتين عن «الهيئة العليا»
المبادرة في ما يخّص هذه التطّورات، 
بل خضعتا لضغوٍط كبيرة كي تتماشيا 
معها. السلطة تعّرضت، وعلى 
األخّص رئيسها، لخطابات قاسية 
اللهجة جاءت من موسكو. اللهجة 
القاسية نفسها تضمنتها ضمنّياً تعليقات 
السّيد كيري وزير الخارجية األميركي 

للمفاوضات. ولم  «الهيئة العليا»حيال 
يأِت من قبل الدول اإلقليمّية للطرفين 
سو  تصعيٍد خطابّي وبعض 
االستفزازات، بدا واضحاً أّن التوافق 

األميركي تعامل معها  -الروسي 
 .الحتوائها

هكذا وبرغم هزالة المشهد في 
جنيف استطاع السّيد دي ميستورا أن 
ُيعلِن انطالق المفاوضات السياسّية قبل 

، التزاماً 1112نهاية كانون الثاني 
بقرار مجلس األمن. ثّم أنقذ األمور 
عبر إعالنه تأجيل جوالت المفاوضات 

الهيئة »شباط، استباقاً لنّية  12حّتى 
إعالن انسحابها من التفاوض.  «العليا

ذاك الموعد الذي تّم تقريباً نسيانه في 
 .سياق التحضيرات لوقف إطالق النار

هكذا يبدو أّنه تّم نزع القرار في 

العسكري كما اإلغاثي  -الملّفين األمني 
من أن يكونا موضوَعي تفاوٍض عقيم 

السلطة  .«المعارضة»بين السلطة و 
تريد الذهاب إلى التعامل مع جميع 
األطراف التي تناهضها على أّنها 

، والمعارضة المسلّحة غير «إرهابّية»
 «النصرة»قادرة على وضع تنظيم 

جانباً. هكذا تقوم أسس االتفاق الروسي 
األميركي على إبقاء جبهتين فقط  -

 «داعش»مفتوحتين: األولى ضّد 
وَمن يختار »  النصرة« والثانية مع 

البقاء معها. وهذا بالضرورة ُيمكن أن 
ي ّدي إلى فرٍز بين قو  المعارضة 
المسلّحة، وبالتالي إلى جعل إمكانّية 
استعادة توحيد البالد والحّل السياسي 
 -أكبر. أضف إلى أّن التوافق الروسي 

األميركي سيخلق تبايناً في مواقف 
الدول المساندة للسلطة كما بين تلك 
الداعمة للمعارضة. تبايٌن ُيمكن هو 
بدوره أن يساعد في الحّل السياسّي 

لعبة »لصراٍع أضحى في جوهره 
 .على سوريا وفي سوريا «أمم

من ناحية أخر ، ُيمكن لفصل 
الملّف اإلنسانّي واإلغاثي عن 
مفاوضات الحّل السياسي وأسس نظام 
الحكم القادم مع ما يرافقه من وقٍف 
للقصف العشوائي، بالبراميل وغيرها، 
وشروٍع بميصال المساعدات إلى جميع 
المناطق، خاّصة المحاصرة منها، أن 
يأتي بمناٍ  جديد يعيد سبل الحياة إلى 
المواطنين الذين يقاسون األمّرين من 
فظاعة الصراع ويفتح األمل بأّن الحّل 
له معنى. فمصير البشر ال يجوز أن 
يكون أداة ألّي طرف سياسي، سوري 
أو إقليمي أو دولي. بل هو ملّف 

 .إنسانّي قبل كّل شيء
وفصل الملّفين العسكري 
واإلنسانّي عن الملّف السياسّي ُيمكن 
أن يعيد إحياء قو  المجتمع التي 
سئمت الحرب ومقاتليها وهيمنتهم... 
رّبما كي تسنح الفرصة لها للتأّمل قليالً 
وتقول كلمتها في ما أخذتها إليه السلطة 

«المعارضة»كما  . وحينها سيكون  
للسياسة معنى، أكثر من دعم دول 
بعينها لهذا الطرف أو ذاك. وحينها 
يمكن للسوريين أن يقولوا إذا ما كانوا 
يريدون العيش المشترك أم الشرذمة 

 .والتقسيم إلى ملٍل ونحل
ما زال الطريق طويالً بالتأكيد. 
ولكّن رّبما هناك بارقة أمل جدّية 

 .لوقف المعاناة والتدمير العبثيّ 
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المسألة الكردية هي 

مسألة سياسية 

 راهنة وملحة 

 جاد الكريم الجباعي

 202/3/2/حكاية ما انحكت ،  -مقتطف 

لقد صرت مقتنوعواً أن الوديوموقوراطويوة هوي الوموجوتوموع 
الديمقراطي، ال النظام السياسي الديوموقوراطوي فوقوط، وأن 
المركزية ذات البعد األسطوري والمعززة الهوتويواً، هوي 
أدلوجة سلطة تريد أن تتوسع وتتعمق وتبتلع محوكوومويوهوا 
وتسيطر على مقودراتوهوم، عوالوة عولوى كوونوهوا ذكووريوة 
متطرفة. ومن ثم فمن المركوزيوة الوتوي تونوحول الويووم فوي 
مقولة السيادة الوطنية أو القومية، وال فرق، هي نوع من 
الهوت علماني، لم ينقطع عن ماضيه الوقوريوب، ويوحومول 
جرثومة التوسولوط. الوموركوزيوة األوروبويوة موثوال سواطوع، 
واألكثر سطوعاً مركوزيوة الودولوة الوقوومويوة الوموسوتوعوِمورة 

الوهوموج واألوغواد ”  السوكوان األصولويويون“ وعالقوتوهوا ب و و و 
المتخلفين. كل مركز يقيم هامشاً، وكل متن يقيم حواشويوة، 
وكل سيادة تقيم تبعية أو عبودية وال فرق. هذا في المبدأ. 
في السياسة ثمة مسوألوة كورديوة فوي سووريوة، ومون حوق 
الكورد أن يعيشوا أحراراً مستقلين فوي إقولويوموهوم و / أو 
يقيموا دولتهم المستوقولوة أسووة بوغويورهوم مون الوجومواعوات 
السياسية والشعوب. الالموركوزيوة حول ديوموقوراطوي لوهوذه 
الوومووسووألووة الوومووزموونووة، موون األفضوول أن يووتووبوونوواهووا الووعوورب 
السووريوون قووبول الوكووورد السووريويوون، مون أجوول سووريووا 

 .ديمقراطية وموحدة بالفعل

لم تعد هذه الموسوألوة فوي حواجوة إلوى تونوظويور، ألنوهوا 
صارت مسألة سياسية راهونوة ومولوحوة، وتوتوشوكول واقوعواً 
جديداً، كان يمكن أن يتشكل بطريقة أفضل، لووال فواشويوة 
القوميين، من العورب والوكوورد عولوى السوواء. إغومواض 
العين عن أي مشكلة ال يعني عدم وجودها، ماذا تريودون 
أن تفعلوا بالكورد أيها العرب؟! هول الووطونويوة السووريوة 
تعني الدوس على حقوق الكورد؟ تبواً لووحودة سووريوا إذا 
كانت ستقوم على تهميش غير العرب أو غير المسولومويون 
أو غير السنة من ه الء واستتباعهوم. الوموواطونوة لويوسوت 
عالقة طبيعية وانتماء وراثي، بل عالقة مدنيوة، وانوتومواء 
حر، وإال كيف يكتسب شخص جنسية دولوة غويور دولوتوه 
التي ولد فيها، ويمكن أن يتسلم فيها أعلى المناصب؟ مون 
يريد سجن األكراد أو غيرهم في الووطونويوة السووريوة، ال 
يريد سورية ديمقراطية، ألن سجن األكراد أو غيرهوم ال 
يمكن إال باالستبداد. المسوألوة الووطونويوة ال تونوفوصول عون 
المسألة الديمقراطية، ومن يفصل إحداهوموا عون األخور  
يخسر الوطنية والديوموقوراطويوة موعواً، ألويوس هوذا جووهور 

الووطونويوة “ مأساتنا، منذ نصف قرن؟! ثم ما الذي يضويور 
أن تنتخوب كول موحوافوظوة سولوطواتوهوا الوموحولويوة ” السورية

ومندوبيها إلى البرلمان المركزي والحكوموة الوموركوزيوة، 
بدالً من تسليوط أشوخواص فواسوديون وجشوعويون وعوديوموي 
الضميور مون زبوانويوة السولوطوة الوموركوزيوة عولوى الونواس 

 وتحكيمهم برقابهم وأرزاقهم؟



 13 تتمات
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 تحالف سياسي كردي ... تتمة

الظروف الصوعوبوة الوتوي موررنوا بوهوا وفوي 

ظروفنا الحالية نتيجة عديد من العوامل فوقود 

سعت كتلتنا لتدعيم جوهودهوا بومقورار مسوودة 

لتشكيل إطار سياسي جامع لمختولوف الوقوو  

الكردية في سوريا عبر عقد م تومور وطونوي 

كردي تتمخض عنه جبهوة واسوعوة الونوطواق 

لتشكل بدايوة االنوطوالق لوتووحويود الصوفووف 

وتجاوز الخالفات والسويور نوحوو الوموشوروع 

الوطني، وحاولت الكتلة بهذا الصودد الولوقواء 

بمختلف األطراف، وطرقت أبواب الوجومويوع 

أكثر من مرة ودون استثناء إلقناعوهوا ولوكون 

 .دون جدو 

وحتى يكتب النجاح لهدفنا ونوتوجونوب أي 

فشل تاريخي البد من تهيئة الظروف الذاتيوة 

ومراعاة الظرفين الدولي واإلقليموي، إال أن 

حالة االنقسام والنزوع لولوتوخوالوف والوتوبواعود 

تحول بيننا وبين ا مال الكبيرة التي يوعولوقوهوا 

 .شعبنا الكردي على حركته السياسية

إننا اليوم ومع شركائنا في هذا الومو تومور 

من مختلف الفعاليوات الوثوقوافويوة والسويواسويوة 

واالجتماعويوة قود وضوعونوا أهودافواً رئويوسويوة 

 : سنسعى لبلورتها عملياً، وفي مقدمتها

توكوثويووف الوحووارات بويون الووفوصوائوول   -1

واألطر الوطنية الموخوتولوفوة، لولووصوول إلوى 

الحد األدنى من الوموشوتوركوات، ولويوكون فوي 

الوومووقوودمووة موونووهووا اإلقوورار بووفووشوول الووخوويووار 

الووعووسووكووري، والووقووبووول بووالووحوول السوويوواسووي 

التفاوضي السلمي قوالً وعمالً ونبوذ الوعونوف 

ومحاربة الفكر اإلرهابي والمتطرف بوكوافوة 

 .أشكاله ومسمياته

صياغة مشروع دستور توافقي جديد   -1

لسووريوا يونوسووجوم موع طوومووحوات ومصوالووح 

الشعب السوري بكافة مكوناتوه عوربوا كورداً 

 .سريان وآشور

اإلقرار الدستوري بالهويوة الوقوومويوة   -3

للشعب الكردي في سوريا وإيجاد حل عوادل 

لقضيته وفقاً للمواثيق والعهود الدولية ضمن 

 . إطار وحدة البالد

   : كذلك فإننا نؤكد على

االرتكاز إلوى األرضويوة الووطونويوة -أوالً 

السوووريووة فووي عووموولوونووا وااللووتووزام بووقووضوويووة 

ومصالح شعبنا الكردي وترسيخ اسوتوقواللويوة 

الحركة الكردية في سووريوا وحوموايوتوهوا مون 

التجاذبات اإلقليومويوة خصووصوا موع موا بودأ 

يتكشف من مواقف معادية للقضية الوكورديوة 

 .خصوصا الموقف الرسمي التركي

اعوتوبوار اإلدارة الوذاتويوة الوقوائوموة  -ثانيواً 

ضورورة مورحولويوة مون الوواجوب حوموايوتوهووا 

وتووطووويوورهووا وتوووحوويوود مووقوواطووعوواتووهووا الووثوواله 

وتعزيز القدرات الدفاعيوة لووحودات حوموايوة 

واإلقوورار بوودورهووا فووي  (YPG( الشووعووب

الدفاع عن مناطقنوا وحوموايوتوهوا مون إرهواب 

داعش والونوصورة وغويورهوم مون الوفوصوائول 

التكفيرية، كما نعتبر المالحم البطوليوة الوتوي 

سطرتها فوي كووبوانوي شوطوراً رئويوسويوا فوي 

مسوويوورة الشووعووب السوووري نووحووو االنووعووتوواق 

 .والتحرر وتحقيق الديمقراطية

كما أننا ن كد لكم بأنا يدنا ستبقى ممودودة 

لكل األطراف وسنستمر في سعينا لوتوقوريوب 

وجهات النوظور وحول أي خوالف مون أجول 

 ((.المصلحة الوطنية والقومية

وتابع الم تمر أعماله وتم التصديق على 

البرنامج السويواسوي والونوظوام الوداخولوي بوعود 

إجووراء الووموونوواقشووات الوومووسووتووفوويووضووة وإقوورار 

التعوديوالت عولويوهوموا، واتوخوذت جومولوة مون 

القرارات بغية تنظيم عومول الوتوحوالوف، وتوم 

/ 39تحديد عدد أعضاء الهيئة التنوفويوذيوة ب/

/ 19/ ومسوتوقولويون /11عضواً، حوزبويويون /

 2موزعيون عولوى الشوكول الوتوالوي عوفوريون 

 9أعضواء، الوجوزيورة  2أعضاء، كووبوانوي 

أعضاء، وتم تعيين ممثلي كوبانوي مون قوبول 

مندوبيها، وبالنسبة لعفرين فقد ًتورك ألهولوهوا 

حرية االختيار فوي تسومويوة موموثولويوهوم، أموا 

الجزيرة عن طريق االنتخاب الحر والسوري 

والفرز العلني، وكانت للمرأة نصويوبوهوا مون 

نسبة المستقلين في الوهويوئوة الوتونوفويوذيوة وهوم 

 حسب ترتيب األصوات:

الودكوتوور  -1الدكتور عربي محمود.  -1

الوموهونودس موحوفووظ  -3غيفارا رمي فرحة .

 -2رستم مال شحوموو . -2مال سليمان رشيد.

 إلهام قاسم -2نسرين حسين.  -2أيام أحمد.

 -9الووحووقوووقووي عوودنووان سوولوويوومووان.  -1

 المحامي زاهد خلف.

 أما ممثلي كوباني من المستقلين هم : 

ريوزان  -1مصطفى شويوخ بووزان.  -1

 -2محمود قادر كورعوو.  -3بكر مصطفى. 

 محمد علي حنيفي

بعدها تم قوراءة الوبويوان الوخوتواموي مون قوبول 

االستاذ مصطفى مشايخ بحوضوور عودد مون 

وسائل االعالم الوموحولويوة والوكوردسوتوانويوة ، 

 فيي اليو يل السيوريوأبرز ما جاء فيوه:  

) ..إن تجربة مداها أكثر من أربعة سونووات 

وفشل أطراف العملية السياسيوة فوي سووريوا 

في التوصل الى ما ينهي معاناة السوريين و 

جلب االستقرار لهم ، رغم عقد الكوثويور مون 

الم تمرات بدء من م تمر القاهرة ثم تشكيول 

أطر معارضة و عدم التوصل الى الوتووافوق 

السويوواسوي الووكوردي والووتودخووالت اإلقوولوويوموويووة 

المعاديوة كوانوت سوبوبواً فوي فشول الوحوضوور 

الكردي المناسب والوالئوق بوقوضويوتوه خوالل 

الم تمرات الدولية كجنيف اثنان و م تموري 

موسكو ومن ثم فيويونوا و موا تواله مون عوقود 

لم تمر الوريواض لولوموعوارضوة السووريوة و 

، الى جانب فشل كل تلك المساعي  3جنيف 

في ايجاد مخرج لألزمة السورية فقد فشولوت 

أيضاً في اإلقرار بشوكول صوريوح بوالوحوقووق 

القومية للشوعوب الوكوردي و خصووصواً فوي 

موو تووموور ريوواض موو خوورا .... أن أفضوول 

الخيارات لحول األزموة فوي سووريوا توتوموثول 

بتوافق دولي واقليمي على خوارطوة طوريوق 

تحت مظلة األمم المتحدة وعلى السوريين و 

قواهم الوطنية والديمقراطية البحه عن سبل 

من شأنها إعادة الدور للسياسة ولغة الوحووار 

و التواصل و قبول ا خور لوبولوورة مشوروع 

سياسي توافقي ........ أن أي حل لن يوكوون 

كامالً ما لم تشومول كوافوة موكوونوات الشوعوب 

السوووري عووربوواً وكوورداً وسووريووان وآشووور 

...  :)  في الو يل اليكيرديوغيرها ....(. و

أن المرحلة الحالية بحاجة ماسة جداً للنسيوق 

و العمل المشترك ، من أجول ايوجواد حولوول 

ناجحة وحاسمة قدر اإلمكان و ضورورة أن 

تعمل جميع األطراف بجدية ومس ولية علية 

عوولووى حضووور و إشووتووراك الووكوورد فووي أيووة 

مباحثات حول مصير ومستقبل سوريا بووفود 

كردي موحد و بر ية سياسيوة مووحودة كوموا 

اكد  الم تمر عولوى ضورورة عوقود مو تومور 

وطني كردي في سوريا تنبثق عنه مرجعويوة 

سياسية توحد الخطاب و الصوف الوكورديويون 

لوضع حد لحالة االنقسام القائمة في السواحوة 

الكردية في سووريوا والوعومول عولوى اإلقورار 

الدستوري بالهوية القومية للوشوعوب الوكوردي 

في سوريا و ايجاد حل عادل لقضويوتوه وفوقواً 

للعهود والمواثيق الدولية ضمن اطوار وحودة 

البالد ....كما أكد الم تومور عولوى االنوطوالق 

من األرضية الوطونويوة السووريوة فوي عومول 

التحالف و االلتزام بقضية و مصالح شوعوبونوا 

الكردي و ترسيوخ اسوتوقواللويوة الوحوركوة فوي 

سوريا و حمايتها من التجاذبات اإلقليومويوة و 

اعووتووبووار اإلدارة الووذاتوويووة الووقووائوومووة ضوورورة 

مرحلية من الواجب حمايتها و توطوويورهوا و 

توحيد مقاطعاتوهوا الوثواله و اإلقورار بودور 

( في الدفواع  YPGوحدات حماية الشعب ) 

عن مناطقنا و حمايتها من ارهاب داعوش و 

الووونوووصووورة و غووويووورهوووم مووون الوووفوووصوووائووول 

 14.                             التكفيرية ..(
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 تحالف سياسي كردي ... تتمة

تبني الفدرالية لسوريا بدل الوالموركوزيوة،  -1

حيه أصبح الشعار كمايلي: من أجل سوريوا 

 ديمقراطية تعددية برلمانية فدرالية.

بخصوص الموقف مون موجولوس سووريوا  -1

الديمقوراطويوة واالسوتومورار فويوه  أم ال، توم 

 تخويل الهيئة التنفيذية بذلك .

بخصوص الموقوف مون االدارة الوذاتويوة  -3

ومصير حزب اليسار الديمقراطي المووجوود 

في االدارة أيضوا توم تورحويولوه إلوى الوهويوئوة 

 التنفيذية . 

وفيمايلي ترجمة النص الكردي لورسوالوة 

 تهنئة:

إلى المؤتمر التأسيسي العيام ليليتيحياليف 

 الوطني الكردي في سوريا

 الح ور الموقر ....

  يوف وأع اء المؤتمر ....

 األخوات واإلخوة المحترمون ....

 تحية واحترام ...

إنعقاد هكذا م تمر الذي نحن جوزٌء مونوه 

وفووي هووكووذا موورحوولووة حسوواسووة فووي الووداخوول 

السوري على أرض الووطون فوي موقواطوعوة 

الجزيرة، ُيشوكول خوطووة ضوروريوة وهواموة 

على طريق استمرار المساعي باتجاه تحقيوق 

موزيود مون الووتوفواهووم ووح ودة صوف شووعوبونووا 

الكردي، في وقٍت يبدو فويوه جولويواً لوكول ذي 

بصيرة كم هي مخاطر حجم انتشار وتوحش 

شبكات اإلرهاب فوي بولودنوا سووريوا وكوذلوك 

 تحامل وشوفينية نظام البعه إزاء شعبنا.

إن م تمرنا هذا يجسد إرادة جزٍء كوبويور 

من الُك رد السوريين وفعالويواتوهوم السويواسويوة 

والمجتمعية والثقافية، كما ويحظى بواحوتورام 

 وتعاطف الكثير من األصدقاء واألشقاء.

أيتها الرفيقات والرفاق، نستميحكم عوذراً 

بأن أوضاع الحدود والطرقات والمعوابور لوم 

تتح لنا فرصة التواجد بويونوكوم. لوكوم توحويوات 

رفاق وأنصار حزبونوا فوي مونوطوقوة عوفوريون 

وأحياء حلب وساحات أخر ، متمونويون لوكوم 

 النجاح.

مرًة أخر  نبارك انعقاد م تمركم، ومعاً 

يداً بيد، يوحودونوا األمول والوثوقوة بوأن توكوون 

قرارات وتوصيات م تمرنا هذا تصوب فوي 

 خدمة قضية شعبنا العادلة.

 لكم النجاح والتوفيق

 أخوكم2محي الدين شيخ آلي

سكرتير حزب الوحـدة الديمقراطي 

 الكردي في سوريا )يكيتي( 

 1112شباط  11 -عفرين 

وبوغويووة تووفوعوويول دور الووتوحووالوف وتونووفويووذ 

قرارات م تمره التوأسويوسوي عوقودت الوهويوئوة 

التنفيذية أول اجتماع لها وأصودرت بوالغواً، 

 هذا نصه:

)اجتمعت الهيوئوة الوتونوفويوذيوة لولوتوحوالوف  

الوووطوونووي الووكووردي فووي سوووريووا فووي مووديوونووة 

سوريا  -القامشلي، وفي مقّر حركة اإلصالح

بووحووضووور كوواموول  12/1/1112بووتوواريووخ 

األعضاء عدا ممثلي المستقلين والوفوعوالويوات 

لمنطقة كرداو بسبب الحصوار الوخوانوق مون 

قبل الكتائب العسكرية اإلسالموية والوعودوان 

 .التركي السافر

حيه بدأ االجتماع بالوقوف دقيقة صمت 

اجووالالً ألرواح شووهووداء الووكوورد وكووردسووتووان 

وشهداء الحرية وبعود اقورار جودول الوعومول 

أعضواء  9وتشكيل هيئة الرئاسة الم لفة من 

وعبر انتخاب حّر ومبواشور، افسوح الوموجوال 

إلدارة الم تمر المكلفة بوتوثوبويوت الوتوعوديوالت 

التي أقّرها الم تمر على الوثويوقوة السويواسويوة 

لتصار إلى صيغوتوهوا الونوهوائويوة واعوتوبوارهوا 

برنامجاً سياسياً للتحالف الوطني الكردي في 

سوريا وكذلك قرأت الصيغة النهائية لوثويوقوة 

 .النظام الداخلي التي تنظم آليات العمل

ثم قيم المجتمعون ايجوابويواً سويور اعوموال 

الم تمر والتحضيرات الوتوي سوبوقوتوهوا رغوم 

ابداء بعض المالحظات وشوكولوت الوموكواتوب 

التابعة لهيوئوة الورئواسوة وتوم تسومويوة بوعوض 

اعضائها ووجهت رسالة إلى محلويوة موديونوة 

عفرين لألحزاب المونوضوويوة فوي الوتوحوالوف 

لتشكل مجلس مركزي فوي الوموديونوة ولوجوان 

فرعية في نواحيوهوا السوبوع لوتونوظويوم الوعومول 

التحالفي والتواصل مع الجماهير فوي أوسوع 

 .دائرة ممكنة

وأقر االجتماع احياء المناسبات القوومويوة 

الكردية التي تتخلل شهر اذار عوبور إصودار 

بيانات سياسية وتنظيم نشاطات جومواهويوريوة 

 .حسب ما تراه اللجان المحلية في كل منطقة

وفووي الشووأن السوويوواسووي أبوودا الووحووضووور 

مخاوفهم إزاء المعاناة االنسانية التي يشهدها 

الشووعووب السوووري موون ويووالت قووتوول ودمووار 

وتهجير والغالء الفاحش وفوقودان الوحواجوات 

االساسية للمواطن وكل ذلك كنتيجة لولوعونوف 

والعنف الموضواد ودخوول الوبولود فوي الونوفوق 

المظلوم والوذي يوتوحومول الونوظوام الشووفويونوي 

المستبد المس ولية الرئيسية عوموا آلوت إلويوه 

هذه األوضاع في بلودنوا سووريوا ومون جوهوة 

أخوور  قوويووم االجووتووموواع االتووفوواق الووروسووي 

األمريكي لوقوف اطوالق الونوار فوي سووريوا 

إيجابياً بما يعزز تنفيذ قورار موجولوس األمون 

ليمهود لوموفواوضوات توفوضوي إلنوهواء  1122

مأساة الشعب السوري وحل أزمتوه ويوحوقوق 

آمال وطموحات أبنائه في بنواء وطوٍن يونوعوم 

فويوه الووجومويوع بواألمون والسوالم عوبوور نوظووام 

 .ديمقراطي تعددي برلماني فدرالي

أكود  3وفي سياق مناقشة م تمر جنيوف 

الحضور على بذل المساعي لتموثويول الوكورد 

في وفٍد مستقول وبور يوة سويواسويوة واضوحوة 

والتأكيد علوى عوقود مو تومور وطونوي كوردي 

يحوضوره كوافوة فصوائول الوحوركوة الووطونويوة 

الكردية ينبثق عنه مرجعية سيواسويوة كورديوة 

 .ليوحد الخطاب والموقف الكرديين

وأدان االجتماع الوعودوان الوتوركوي عوبور 

قصف مدفعي لوألحويواء السوكونويوة وموقورات 

واقتالع الموئوات مون  YPG القوات الكردية

اشجار الزيتون وبونواء حوائوط اسومونوتوي فوي 

األراضي الكردية، وإدانوة قصوف وحصوار 

حي الشيخ مقصود بمدينة حلب ذو االغلوبويوة 

الكردية من قبل الكوتوائوب الوموتوطورفوة وكوموا 

اشاد االجتماع بالمقاومة البطولية للموقواتولويون 

الووكوورد فووي وحوودات حوومووايووة الشووعووب أمووام 

الهجمات الوحشية من الفصائل اإلسالمويوة، 

وبارك المجتمعون انتصارات قوات سووريوا 

الديمقراطية في تحرير وتطهير المناطق من 

رجس التنظيموات االرهوابويوة أموثوال داعوش 

وجووبووهووة الوونووصوورة، وعووبوور الووحووضووور عوون 

تضامنهم الكامل لنضال شعبنا في كردسوتوان 

الشمالية لنيل حقوقهم القومية الكاملوة وإدانوة 

النظام التركي في اتوبواع سويواسوة الوحوصوار 

والتجويع والقتل، وأكد االجوتومواع عولوى أن 

الحكومة التركية مدعوة لمراجعة سيواسواتوهوا 

وللعودة إلوى طواولوة الوموفواوضوات وإحويواء 

 .مبادرة السالم

وقوود أدان االجووتووموواع كووذلووك سوويوواسووات 

اإلنوكووار الووتوي يووموارسووهوا الوونوظووام اإليوورانووي 

المسوتوبود بوحوق ابونواء شوعوبونوا الوكوردي فوي 

كووردسووتووان إيووران وخصوووصوواً اإلعوودامووات 

الوحشية بحق الشباب الكردي حيه لوم توبوق 

مدينة كردية لم تغرس فيها أعواد الوموشوانوق 

كموا ثومون الوحوضوور بوطووالت  .بحق ابنائنا

قوات الوبويوشوموركوة الوبوواسول فوي موحواربوة 

اإلرهاب وحماية المكتسبات القومية للشوعوب 

الكوردي فوي كوردسوتوان الوعوراق...قوامشولوي 
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 تركيا ترتكب جرائم ... تتمة

 جحيم الحرب.

 تضامناً مع عفرين
وقد شيع أهالي قرية آفراز وشيخورز بمنطقة عفرين جثامين الشهوداء )موحومود 

سيدو عثمان و جيالن نبو ( بحزٍن عميق واستنكاٍر لسويواسوات توركويوة الوعودوانويوة، 

وزار السيد محي الدين شيخ آلي والوفد المرافق له من حزب الوح دة، خيم العزاء، 

مبدياً تضامنه مع عائالت الشهداء ومستنكراً تلك الهجمات العدوانية، مو كوداً عولوى 

ضرورات تمتين الصف الكردي الداخلي ودعم ومساندة وحدات حماية الشعب فوي 

 الدفاع عن المناطق الكردية.

هذا وخرجت مسيرات حاشدة في مدن عامودا والقامشلي وكوباني وغيرها مون 

المدن والقر  الكردية تنديداً بالعدوان التركي على عفريون وتضوامونواً موع أهولوهوا، 

وكذلك خرجت مثلها في العديد من المدن األوربية، شكلت بمجملها أنشطة ميودانويوة 

وسلمية تعبر عن عمق معاناة الشعب الكردي ومد  تآلف أبنوائوه والوتوفوافوهوم حوول 

حركتهم السياسية بمخوتولوف أطورافوه، وكوذلوك أوصولوت رسوالوة الوُكو ورد السولومويوة 

والمناهضة للفكر السلفي الجهادي والقومي العنصري والشوفيني إلى الورأي الوعوام 

العالمي ومعظم أحزاب وكتل برلمانية ومنظمات إنسانيوة وحوقووقويوة موعونويوة وإلوى 

 جهات دبلوماسية عديدة.

وفي بيان لها، مرسل إلى الحكومات والبرلمانات والصحافة و الكنوائوس... فوي 

مقّرها ألمانيا قصوف  -أوربا و أمريكا، اعتبرت جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة 

الحكومة التركية لمنطقة عفرين انتهاكاً حاداً وخطيراً للوقوانوون الودولوي، وطولوبوتوهوا 

 بوقف اعتداءاتها العسكرية.

لقد كشفت تولوك األحوداه مود  الوتووتور الوذي أصواب رأس الودولوة الوتوركويوة 

وحكومتها العنجهية التي تشن في ذات الوقت هجمات عسكرية مدمرة عولوى قور  

ومدن كردستان الشمالية، وكذلك بّينت مد  ابتعاد تركيا عن التوجهات الدولية فوي 

 محاربة االرهاب والعمل على إيجاد حٍل لألزمة السورية المستفحلة.

 حي الشيخ مقصود ... تتمة

، وفوي ومن بينهم أطفال ونساء. استمور الوقوصوف

وقعوت قونوابول عونوقووديوة عولوى  1112/    1/  11ليلة 

في الحي ُيرّجح أنها من قصوف طويوران  12الشارع 

حربي، فأد  إلى تدميٍر في المباني السكنويوة وسوقووط 

ضحايا شهداء وإصابة البعض بجروح بليغوة، بويونوهوم 

أطفال ونساء. حيه أد  سقوط قذيفتين أموام مودرسوٍة 

في الجانب الشرقي من الحي إلى موقوتول شوخوصويون، 

أحدهما هو المدعو محمود زكوور، وتوم إخوراج جوثوة 

عوفوريون   –المدعو محمد علي من قرية جقماق كبويور 

من تحت األنقاض في الجانب الغربي من الحي، وفي 

قُصف مونوزل وأصويوب جومويوع  1112/    1/ 13ليلة 

أفراد األسرة بجروح بليغة، وهي نازحة إلوى الوحوي، 

وهم: علي جزوري، محمد جزوري، عبدو جزوري، 

بدر جزوري، جودي جوزوري، وتووفويوت األم حويواة 

 مرندي.

كما شيعت م سسة عوائل الشهداء بعفرين خوالل 

/ موقواتوالً، 12األسبوع الثاله من شهر شباط جثامين /

سقط معوظوموهوم فوي موعوارك حويوي الشويوخ موقوصوود 

 واألشرفية بحلب.

واستشهد أيضواً فوي الوحوي السويود حسون حسويون 

نظمي والفتاة فاطمة مصطفى علي حمسور وكالهوموا 

من عفرين، ورغم دخول قورار وقوف إطوالق الونوار 

حيز التنفيذ لم تتوقف تلك الهجمات على حوي الشويوخ 

مقصود، حيه تسقط عليه القوذائوف بواسوتومورار ويوتوم 

قنص المدنيين في الشووارع وسوط ظوروف حويواتويوة 

 صعبة للغاية. 

 حزب الوحـدة يشارك ... تتمة

إحوويوواء الووذكوور  األربووعوويوون لووتووأسوويووس 

، 1112/    1/ 12الكومله، الذي أُقيم بتاريخ 

وبمراسم الئقة، حيه ألقى فيوه السويود عومور 

ايليخان زادة األمين العوام لوكوومولوه زحوموت 

كيشاني كرستان كلمًة رحب فيها بالحوضوور 

والضيوف، ثم اسوتوعورض تواريوخ الوحوركوة 

الكردية في كردستان ايران، والمآسي الوتوي 

لحقت بالُك رد، نتيجة السياسة الشوفينية التي 

تمارس بحقهم، وتشتوت الوحوركوة الوكورديوة، 

وممارسة ماللي طهران لسياسة كم االفوواه، 

وما يقوم بها ايران من إعدامات يومية بحوق 

 .أبناء الُك رد خير دليل على ذلك

ثم تحده السويود صوالوح عوثوموان عضوو 

الوهوويووئووة الووقوويوواديوة لووحووزب الوووح وودة، موهوونووئوواً 

األشوقوواء، وموو كوداً عوولووى أن األوضوواع فووي 

كووردسووتووان بووأجووزائووهووا األربووعووة تووتووعوورض 

لهجمات وحروب بربرية، بسوبوب السويواسوة 

الشوفينية المتبعة من قبل االنظمة الوغواصوبوة 

لكردسوتوان، وانوكوارهوا لوحوق الشوعووب فوي 

العيش بوكوراموة فووق أرضوهوا الوتواريوخويوة، 

ودعمها لجماعات ارهابية موتوموثولوة بوداعوش 

واخواتها، للنيل من االرادة الوكورديوة. واكود 

السيد صالح على أن الودعووة لوعوقود مو تومور 

قومي كردستاني، ضرورة حتومويوة لوتووحويود 

الوور  ، ونووبووذ الووخووالفووات، ووحوودة الصووف 

الكردي، وأن المرحلوة ا نويوة توتوطولوب مون 

جميع األطراف الوقووف بوموسو ولويوة حويوال 

قضية شعبنا وتشكيل مرجعية سياسية كردية 

توحد كلمة الكرد وتلتزم بوقوضويوة ومصوالوح 

شعبنا، وأن الحرب الشورسوة الوتوي توقوودهوا 

الفاشية التركويوة وسوط صوموت دولوي بوحوق 

الُك رد في كردستان الشمالية لن تثنيوهوم عون 

المطالبة بوحوقووقوهوم الوموشوروعوة، وأن لوغوة 

الحوار هي الضمانة الووحويودة لووقوف إراقوة 

 .الدماء

في الختام قدم عريف الحفل الشكر لكافة 

األحزاب والشخصيوات الوذيون شواركووا فوي 

 .إحياء هذه المناسبة
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 وباء االستعالء القومي

بقيت قضية الوكورد الوعوادلوة فوي سووريوا لود  ا خوريون طوي 

التجاهل والتناسي مدة قرن كامل، تجنوبوهوا موعوظوم دعواة الوحوقووق 

والحريات والديمقراطية، وغوالوبويوة السواسوة والوموثوقوفويون، وحوتوى 

منظومة المصالح الدولية غيّبت الُك رد كمكون أساسي في منوطوقوة 

الشرق األوسط. إن هذا التجني التاريوخوي عولوى اإلرادة الوكورديوة 

كان أحد أسباب عدم االستقرار في المنطقة لعدة عقود، وهوو ا ن 

 احد مبررات ثورات شعوبها.

رغم كل ما حده ويحده من ثورات دموية وانوقوالبوات عولوى 

األنظمة الحاكمة وسياساتها، وما سيتبعها من توغويويورات، ال يوزال 

فوبيا الوتوي  -معظم النخب السياسية والثقافية تعاني من عقدة الُك رد

أوجدها حكام المنطقة، وال زال الكثيرون ممن يوقوفوون فوي صوف 

المعارضة، يتعاملون مع الُك رد وقضيتهم مواقف أكثور شووفويونويوة 

موون السوولووطووات نووفووسووهووا، ُتووقوولووقووهووم إرادة الووُكوو وورد فووي الووتوومووسووك 

بخصوصيتهم، وت رقهم مجرد طرح تصورات حول شكل الوحوكوم 

في سوريا المستقبل، سيما وأن التوجه الدولي بات يقارب الرغوبوة 

الكردية في إدارة ذاتية أو نظام إتحادي )فيدرالي( يضمون حوموايوة 

وح دة البالد وتطورها الحضاري. إن مجرد تناول الملف الكوردي 

وإبداء الرأي فيه بات يستفّزهم ويدفع بالكوثويور مون أبوواقوهوم لشون 

حمالت الطعن والتخوين ضد الُك رد عامًة، ناكرين حقوق العشورة 

 والجيرة ومتجاوزين في كثيٍر من األحيان حتى لمعايير األخالق.

الُك رد مون جوهوتوهوم مسوتوعودون لوتوجواوز عوقودة األ  األكوبور 

ومظالمه، ولم ينجّروا إلى درك الثأر والرد بالمثل فوي أكوثور مون 

موقع وبشهادة الوعوالوم، كوموا أبودوا درجوًة كوبويورة مون االنوفوتواح، 

واالستعداد لمعاودة التعايش رغم الشرو  التي أحدثوتوهوا مصوائوب 

السنوات الخمس الماضية بين المكونات، ورغم خالفاتهم الحزبية، 

يجمعون على البقاء ضمن سوريا المركزية، أما نوخوبوة األكوثوريوة 

العربية التي من المفترض بها أخذ زمام المبادرة وتهيئة المناخات 

اإليجابية في وطن يتسع لجميع أبنائوه، فوال زال وبواء االسوتوعوالء 

القومي مستفحالً في أوساطها، وال زالت بعيدة عن الومووضووعويوة 

 في تناول الملف الكردي.

كل النخب السوريوة توتوحومول فوي هوذه الومورحولوة الوتواريوخويوة 

مس ولية كبيرة تجاه الوطن ومستقبل أبونوائوه، والوكول فوي سووريوا 

مطالب بصناعة وإشاعة ثقافة التسامح والتعايش بيون الوموكوونوات، 

أما من يعتقد أن سوريا ستعود إلى ما كوانوت عولويوهوا قوبول خوموس 

سنوات فهو واهم، ومن يعتقد أن المفارز األمنية قد تعود لوتوتوحوكوم 

بمصير الُك رد في مدنهم، فهو واهم أيضاً، ... أفضل األوطان هي 

 تلك التي يختارها الناس بمرادتهم ويصنعون مجده بأيديهم.

 الحــــرية للمعـتقـــلين السـياسيين ولمناضـــلي شـــعبنا الكــردي في ســـجون البـــالد
 راسلونا على العنوان التالي:

 Yekiti@yek-dem.com 

 األمازيغية لغة وطنية ورمسية يف اجلزائر

وفي خطوة تاريخية صّوت البرلمان  1112شباط  2يوم األحد 

الجزائري بأغلبية ساحقة على التعديالت الدستورية التي توقودم بوهوا 

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والتي تضمونوت توقويويود رئويوس الودولوة 

بواليتين غير قابلتين للتمديد وكذلك اعتبار األمازيغية "لغة وطونويوة 

ورسمية" في البالد، فويوموا الولوغوة الوعوربويوة هوي "الولوغوة الووطونويوة 

 والرسمية" و"تبقى اللغة الرسمية للدولة".

األمازيغية لغة البربر، تستعمل من قبل عشرة مواليويون نسوموة، 

والقى إضفاء الطابع الرسمي على اللغة األموازيوغويوة تورحويوبوا مون 

المحافظة السامية لألمازيغية، وهوي مو سوسوة أكواديومويوة حوكوومويوة 

وتعنى بنشر لغة البربور، بوعود أحوداه  1992جزائرية أنشئت عام 

"الربيع األمازيغي" في منطقة القبائل. وقال األمين العام للمحافوظوة 

سي الهاشمي أسعد إن هذا اإلجراء "يعني أن الدولة ستحشد موزيودا 

من الموارد وا ليات الستدراك العجز" في نشور الولوغوة. وتوتوطولوع 

الدولة خصوصا إلى إنشاء أكاديمية لتعليم اللغة األمازيغية، ستكون 

مس ولة عن توفير شروط نشر األمازيغية بهدف تثبيتها مع الووقوت 

 كلغة رسمية.

، ، 11سياسياً تعود المسألة البربرية إلى األربعينيات من القرن 

أخذ الموطولوب  1911إلى ما عرف ب  "األزمة البربرية"، وفي عام 

األمازيغي بعداً مميزاً وعلنياً في شكل حركة احتجاجية في القبائول. 

بعد نضوال ووتالحقت االحتجاجات وُمنحت بعض الحقوق الثقافية، 

ألكثر من نصف قرن، أصبحت األمازيغية التي يستخدمهوا الوبوربور 

 لغة رسمية في الجزائر .

أما في المغرب بعد أمٍد طويل من اإلنكوار والوتوردد، اعوتومودت 

، أقر الونواخوبوون 1111الدولة مقاربة جديدة لألمازيغية، وفي تموز 

دسترة اللغة األمازيغية واعتبارها لوغوة رسومويوة. ونوص الودسوتوور 

مجلس وطنوي لولُّوغوات والوثوقوافوة الوموغوربويوة،   المغربي على إحداه

ته، على وجه الخصوص، حوموايوة وتونومويوة الولوغوات الوعوربويوة  مهمَّ

واألمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية الموغوربويوة، توراثوا أصويوال 

وإبداعا معاصرا. ويضم كل الم سسات المعنويوة بوهوذه الوموجواالت. 

 ويحدد قانون تنظيمي صالحياته وتركيَبته وكيفيات سيره."
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