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 اختالل العالم -أمين معلوف 

 " الشعوب التي ال تقرأ ... يسهل خداعها "

 تشي غيفارا

 القضية الكردية يف سوريا 
 بني املشروعية واستعدائها

الحرب في سوريا مستعرة، والممماسماة تيمقممي مميموب مم يميم  

السوريي ، فتعقيقات الوضع تزقاق تشمعمًماو، وحتمًمحمت  ميمو  

المسالة السورية ًيق العًي  قوليي  كًمار، فمي المممقمقممة مم م م  

روسيا االتحاقية والواليات المتحقة األمريكية، اليتي  تًقو ح  مما 

ستحققا  مساَر تسوية ما، إضافة إلى حقوار العًيم  إمميميممميميم  

وت ظيماٍت إرهاًية عاًرة ليقارات، لكل  رف وج ة تموجم مات  

 ومتالح  اتة ً ا. 

وً تيجة هذه المحمرب المكمار ميمة، قمزت  عمقموَل المكم ميمر مم  

السوريي  ميول وعتًيات متم ميمومة ومم ميم مة ألواتمر وسمًمل 

العيش المشترك، حيث حيتيب الجميع ًجراٍح ال ت قمل ًس ولة، 

وتعشعشت  ح  ميات الومسماق والم م مب، اال متم مازيمة والممم مرب 

 الورقي، الحقق والكراهية، ال ائوية واالرهاب... الخ.

وإذا كا  التق ل ال ارجي واألممممي حممراو واممعماو، وفمي همذه 

المرحية مق ييشكل جا ب  م ه ًارمة حمل في وضع حٍق لمعا اتم ما، 

، فممه ممه ممم  واجممب 5522و تمموتمماو مممرار مممجمميمم  األممم  

السمموريمميمم  و مماتممةو حتممحمماب الشمما   ممًممذ تمميممك الممعممتممًمميممات 

واأل  ميات الًغيضة التي تقق األسافي  ًي  مكو ات مجتممعم ما 

السوري، حيث يترتب عيى ح راف التراع مراجعة حساًات ما 

ًاتجاه التعقل والحكمة وترجيح كمومة المممتميمحمة المعماممة عميمى 

سواها لتققي  ت ازالت متًاقلة، عيى ماعقة االمت اع ًيغة المحموار 

والحل السياسي التواوضي والعمل عيى إ جاحه، مممما يمتموجمب 

في المقا  األول التركيز عيى ومف إ  ق ال ار وفتمح  مرممات 

آم ة ًي  جميع الم ا ق والمحافظات إلى ما ه الك مم  مسمائمل 

 إ سا ية، ًغية اال   ق  حو المرحية اال تقالية الم شوقة.

في المش ق السوري المقماتم  تمتم  م  المتموجم مات والمر  ، 

ًيم ما  ميموميمات   مافمرة وتشم مجمات  الموامف والتتريحات، وتشمو

وحج قات  اتة، ولعّل القضية الكمرقيمة تمحموز عميمى  تميمب 

ـرق ر   ومشاريع ت قرج ًمممجممميم ما فمي إ مار  م  ا، فيق  الكي

ولي  شق ا وتقسيم ما كممما تمزعم  ًمعم   -حماية وحـقة الً ق 

، وهم  يم مالمًمو  ًمحميم ما -حوسا  ورموز المعارضة السموريمة

قستورياو، ح و يضم  حيات   وحقوم   القومية ال ًيعية كمكمو  

 2سوري رئيسي، وهذا ال ي وي ارتكاب ًعض               

يوماو م  حمية الش يق " فيتل حًو لييى " التي ش  ا مجي   76ًعق 

م ًج العسكري الممم لمف مم  فتمائمل ممحميميمة ومم  مموات سموريما 

القيمقرا ية التي تشكل وحـقات حماية الشعب والمرحة فتي و رئيسياو 

  15في ا، عيى موات قاعش في م  قة م ًج ًهس اق التحالف          

ًعق وموع حعمال استوزازية ومحاوالت  ميمق فمتم مة ًميم  ممكمو مات 

مقي ة الحسكة م  مًل م سسات ال ظا  السموري المعمسمكمريمة واألمم ميمة 

والميييشيات التاًعة ل ا، ا قلعت اشتًاكمات حمامميمة ًميم م ما وًميم  مموات 

األسايش ووحقات حماية الشعب التاًعة لإلقارة المذاتميمة المقمائمممة، لميميمة 

 5وفي ساًقة   يرة ما  ال يرا             ، 5167/ 8/ 67ال   اء 

 هيئة التحرير

فممي حضمم  مممريممة 

 Çençeliyaجمم ممجمميمميمما 

عيى سوح جمًمل ًم لمي 

 - احيمة راجمو  -حًش 

عمممومممريممم ، رو  لممم ممما 

الرجل الممسم  ممحممموق 

محمق ً  حج حمًمش مم  

عم  حيما  قراسمتمه االًمتمقائميمة، وهمو ممتمقمق المذاكمرة  6395مواليمق 

ك ا ًع  الت ميذ  متمعميم  ًمالميمغمة  6322إذ مال: في عا   والمشاعر،

 6التركية تحت شجرة التوتاف التي الزالت موجوقة في          

 ”محمود محمد ”        ” الرحل رشيد حمو ”  
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 القضية الكردية ... تتمة

أل  اء وإقالئم م  ًمتمتمريمحمات المسم ولمة 

ورفع شعارات ًّراممة،  متميمجمة رق فمعمل حو 

سوء ف   وتققير، تيشوه سمعة ومكا ة مضميمة 

مـممرق وتم  ممر سميممًماو عميمى المعم مممات مممع  المكي

 شركائ   في الو  .

حما في المجما مب ا، مر، فمالم مظما  مم مذ  

عمقمموق مممعمروف  ًم ممكمرا ممه لممتماريممخ ووجمموق 

وحقوق الشمعمب المكمرقي فمي سموريما، ًمل 

واضم مم مماقه الممممممم مم ممج لممه وتممعمممميمم   ممظممرة 

شوفي ية حياله، والمعارضة السورية ًغالًيمة 

ح مميممافمم مما تممتممعمما ممى مممع الممقممضمميممة الممكممرقيممة 

ًمقارًات حمذرة وممتموجسمة، تمتمقمق   م موة 

اليو  لتتراجع   وتي  ققاو، ًل وا ًرت  مم  

ًي  ا حتوات شوفي ية حاقة، فات ذ االئتم ف 

المراه  عيى سياسات  -السوري المعار  

 -حكومة حزب العقالة والت مميمة فمي ح مقمرة 

مومع المعمقاء لمإلقارة المذاتميمة المقمائمممة فمي 

الم ا ق الكرقية ولوحـقات حمممايمة الشمعمب 

التي ما ًرحت إال ح  تكو  في سياق و  مي 

عمما  وفممي مممحممارًممة االرهمماب واعممتممممماقهمما 

لي يار العيما ي القيمقرا ي. إ  ححق حسمًماب 

هكذا عمقاء سمافمر همو فشمل حتمحماًمه فمي 

مشماريممعمم م  ووعمموقهم  عمميمى مممقار  ممممم  

س وات و ميمف مم  األزممة السموريمة، وهم  

يت ذو  م  تجرًة االقارة الذاتية والحضور 

المكممرقي المممممتمم ممور فممي المممممشمم ممق السمموري 

شماعة لتعييق ت ً ات   السياسية والمومكمريمة 

ومراه ات   العً يمة وإ محمسمار قورهم  حمما  

ت امي وا تشار فتمائمل االسم   المتمكموميمري 

الج اقي المذي يمعماقي كمل  مما همو و م مي 

وقيمقرا ي، وفي همذا السميماق فمه  ًمعم  

وسائل االع   العرًي المت اق  مع المتمركمي 

تواتل  قل تورة مغيو مة ومشموهمة عم  

ـرق في سوريا.  وامع الكي

إ   ما يشجع األوسا  الشوفي ية المعماقيمة 

ليحضوَر السياسي  والمقفماعمي المكمرقي فمي 

ج ال  فات الكرقية الًيم ميمة،  سوريا، هو َتاجي

وح  اء االقارة الذاتية القائممة وتمجماوزاتم ما 

م  ج ة، ومساعي مريًمة تسمتم مقف وجموق 

وسمعة اإلقارة وم سسات ا م  ج ٍة ح مر ، 

وذلك في حجواٍء تت يي ا مشاح ات وإ محمسمار 

 لغة الحوار والتواه .

م  التعوًة ًمكا  ح  تعوق سوريا إلمى 

، وم  المحال ح  5166ما كا ت عيي ا مًل 

تًقمى حسميمرة لم مظما  ممركمزي ييمعميمق ا متماج 

االستًقاق والوساق، في  تمعمّق تم ماسمًم ما إالّ ح  

تممكممو  قولممة ذات  ممظمما  حممكمم  قيمممممقممرا ممي 

ًرلما ي المركزي، ويتوجب عميمى ح مراف 

الحركة الكرقية ترتيب حولويات ا وفق تموماهم  

مشتمرك، ًم مقف تمعمزيمز المقمقرات المذاتميمة 

 والحواظ عيى المكتسًات وت ويرها.

مـمرق ممتمممسمكمو   لقق ح ًت التاريخ ح  المكي

ًوحـقة سوريا ًققر قفماعم م  عم  مضميمتم م  

القومية العاقلة التي ًاتت تمحمظمى ًمممسمتمو  

ميحوظ م  االهتما  السميماسمي واالعم ممي، 

وال يممكم  لمحممم ت المتمشمويمه والمعمقاء ح  

تمحَوها حو تقميلمَل مم  شما م ما، وهمي مضميمة 

وجوقية ليست ت يعمة حيماٍق  مارجميمة، وإ  

كا   مممة قعم  قولمي مما لموحـمقات حمممايمة 

الشمعمب والممممرحة فمي مممواجم متم مما لشمًمكممات 

االرهاب، همذا المقعم  المذي يم ميمر حموميمظمة 

الك يري  ه ا وه اك، وممق تمتمعمر  مسميمرة 

الكواح الكرقي إل كواء ه ا وتمراجمع هم ماك، 

إال ح  ا تًقى تشق  ريق ا إلى األما ، كو  ما 

تيجسق مضية عاقلة لشعب مض م مق، ح مًمتمت 

التجارب في األم  واليو ، ح ه ال ول  يحيمق 

ع  قرب القفاع عم  حمقمه فمي حميماٍة حمّرة 

 وكريمة.

رق  حج  العقاء والتشكميمك المكمًميمريم ، 

ـرق توامي  ليسي  والحرية وحوفميماءو  سيًقى الكي

لًيقه ، م يتي  ألً ائه وم مم ميم  ًمقمضميمة 

 العيش المشترك قو  ترقق.

 نــــــــــداء إلى

 جماهير شعبنا الكردي في سوريا ...

القوى السياسية والفعاليات االجتماعييية 

 ومؤسسات المجتمع المدني ...

 الحريصين على السلم االجتماعي ....
ِم  الجييل ليعياِ  ًما   المقمو  اإلمميميممميمَة 

التي ًاتت  تحالواتي ا مكمشموفمةو فمي ممعماقاتم ما 

لت يعاِت شعً ا المكمرقي وحمقموِممه المقمومميمة 

المشروعة ل  تكتِف ًمحارًته عسكرياو عمًمر 

قع  القو  المتمكموميمريمة المتمومجميمريمة ًمالمممال 

والسمم ح وحسممب، ًممل تممحممارًممه سمميمماسمميمماو 

وقًيوماسياو حيضاو، وتش ُّ عييه حرًماو  مومسميمة 

 ًي ة، ت قفي إلى ًّث روح اليا  والمتمشما   

في حوتاله ًغية إضعماف عماممل المتممماسمك 

والتراً  ًي  حفراقه، وتوالو إلمى تمومكميمكمه، 

وإ ضاِعه إلى سي رت ا قو  مقاومة تيذَكمر. 

فًعَق اال تتاراِت الكًر  التي حق قت  ا ممواتي 

 [YPG+YPJ] حماية الشعب الكرقي والمرحة

في روجافاي كرقستا  والًيشمركةي في إمييم  

كرقستا  العراق عميمى المتم مظميم  اإلرهماًمي 

ممهي مممواتي  ممش(قاعمش س، وممما سممّ مرت  الممممتموحل

سوريا القيمقرا ية م  م ح  ًم مولميمة فمي 

راو وتحريمرهما مم  رجم   معركة م ًج م   

اإلرهاب، وًغية سمرممة األضمواء عم  همذه 

اإل جازاِت العسكرية، ولوضع العراميل حما  

ِه تيك القوات إلى (الًابس فمي  مريمقم ما  توجُّ

إلى عوري  المحاَترة، عمقت  تيك الجم ماتي 

عًَر شًكاِت ا و  ياها إلى ال مومخ فمي الم مار 

اليميجيلي  الكائ ة تحت الرماق وتاجيِج ا ًي  

الوطني الكردي الذي يعيتيميدغ ليخية وخيطيا   

االئتالف السوري في اليتيعياميل ميع ا دار  

الذاتية القائمة وييتيخيذغ ميو يفياا سيليبييياا مين 

وحدات حماية الشع ، وبين ا دار  الذاتيية 

د وشكليية  التي تمار غ بدورها سياسة التفرُّ

الشراكة في الحيا  السياسية ميع اططيراف 

 .اطخرى
حيث وتل المتمازُّ ي ًميم  المجما ميم  حمقاو 

م يراو ليقيق عيى حم  وس مة شعمًم ما. فممم مذي 

حيا  ميييٍة ارتكًت ًمعم  مم سمسمات اإلقارة 

الذاتية تجاوزاٍت ال ت سج ي حتى ممع مموا ميم  

اإلقارة  وس ا. إ  التراَع الذي يقوري الميموَ  

ًي  ال رفي  هو تراع  ييحق الضرر ًحمق 

الشعب الكرقي ومستقًيه م  جم مة، ويم ميمجي 

تقوَر حولئك الذي  يمرسميمو  الممموَت عمًمر 

األحزمة ال اسوة والسيارات الممموم م مة إلمى 

حًم ممائم مما وًمم مماتم مما، ويمم ممق ي حهممقاَف ومممرامممَي 

سمميمم   مميمموممةو ممم  اتتممال كمموًمما ممي  المممممتمموجل

والجزيرة مع عوري  م  ج ة ح ر . وأل  ا 

 ستشعري ًال  مر عميمى مضميمة شمعمًم ما مم  

ممقة والممممميمميممئممة  ًّ سمميمماقة هممذه األجممواء الممممميمم

محمة  محمو المممزيمق مم   ًالمشاح ات والمممرش 

التوتير، وفي الومت الذي  رف ي فميمه ممًمقح 

االعتقال السياسي،   البي ًاحترا  األ مظمممة 

م   والقموا ميم  الم مافمذة، كممما  م ماشمقي المجما مًمي 

المت اتمي   ًضًِ  ال و  وومِف التتعميمق، 

والعمل عيى المتم مًميمع والمتم مقئمة، لمتمجمّ مِب 

ك الج ات الحامقة، ولمَكمي ال  الوموع في ِشر 

تستغل  القو  اإلرهاًية هذه الشمرو  وتم مومَذ 

م  ا فتتب  جا   حقمِقهما عميمى شمعمًم ما ممرةو 

 66/18/5167مامشيي ....  .ح ر 

 .!كلُّ الجهوِد لوأِد الفتنة -

ال للتصعيد السياسي وا عالم الذي يبثُّ سموم  -
 .!الكراهية في مجتمعنا

 !نعم للحوار لخة ومنهجاا بين اطشقاء -

 التحالف الوطني الكردي في سوريا

(HEVBENDI) 
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عة  كيشف ال قاب ع  تجارب مرول

لمعتقيي  تعرضوا ليتعذيب المتوشي وقيره 
م  ضروب المعامية السيئة في السجو  

السورية، وذلك في تقرير جقيق حتقرته 

. 5167آب  68م ظمة العوو القولية في 

 66659ويشير التقرير إلى ح  حوالى

ش تاو مق تيوفوا ح  اء احتجازه  في سوريا 
م ذ ا قالع االزمة في مار /آذار، حي 

 .ش ص كل ش ر 911ًمعقل حك ر م  
ويو لق التقرير، التاقر ًع وا  "إ ه 

يحّ   إ سا يتك": التعذيب والمر  والموت 
في سجو  سوريا"، جرائ  ضق اإل سا ية 

ارتكًت ا القوات الحكومية السورية. ويستعيق 
التقرير تجارب آالف المعتقيي  م    ل 

 اٍج م  التعذيب،  72استعرا  حاالت 
عة وظروف  الذي  وتووا ا ت اكات مرول

قير إ سا ية في الوروع األم ية التي تشرف 

عيي ا حج زة الم اًرات السورية، وفي 
سج  تيق ايا العسكري، الوامع عيى 

ح راف العاتمة قمشق. ومال معظ  
المعتقيي  إ    شاهقوا سج اء يموتو  في 

الحجز، وذكر آ رو  ح    احتيجزوا في 

 .ز ازي  الى جا ب ج ث المعتقيي 
ومال فيييب لو ر، مقير مس  الشرق 
األوس  وشمال إفريقيا في م ظمة العوو 

القولية، إ  "سجل الروايات المرعًة الوارق 

ر التواتيل الوظيعة  في هذا التقرير يتول
ل  ت اكات الًشعة التي يعا ي ا المعتقيو  

عاقةو م ذ لحظة القً  عيي  ، وح  اء 
التحقيق مع   واحتجازه   يف حًواب مغيقة 

في معتق ت الم اًرات ذات السمعة السيئة 
في سوريا. وك يراو ما تكو  هذه الرحية 

مميتة، حيث يكو  المعتقل عرضةو ليموت 

 ."في كل مرحية م  مراحل االحتجاز

واست رق فيييب لو ر مائ و: "عيى مق  

عقوق، قحًت موات الحكومة السورية عيى 
است قا  التعذيب لقمع معارضي ا. وفي 

الومت الراه ، ييست ق  التعذيب في إ ار 
حمية م ظمة وواسعة ال  اق ضق كل م  

ييشتًه في معارضته ليحكومة م  السكا  
المق يي ، وهو ييعق ًم اًة جريمة ضق 

اإل سا ية. وي ًغي ح  ييقق  المس ولو  ع  

 ."هذه الجرائ  الًشعة إلى ساحة العقالة

وحضاف فيييب لو ر مائ و: "يجب عيى 

المجتمع القولي، والسيما روسيا والواليات 
المتحقة األمريكية اليتي  تشرفا  عيى 

مواوضات الس   في سوريا، وضع هذه 

اال ت اكات في تقارة الم امشات مع 
السي ات والجماعات المسيحة، والضغ  

عيي ما، إل  اء است قا  التعذيب وقيره م  

 .ضروب المعامية السيئة
كما تقعو م ظمة العوو القولية إلى 

إ  ق سراح جميع سج اء الرحي، واإلفراج 
ع  جميع السج اء ا، ري  حو تققيم   

ليمحاكمة عيى وجه السرعة ًما يتماشى مع 
المعايير القولية ليمحاكمة العاقلة، وإلى 

السماح لمرامًي  مستقيي  ًزيارة جميع 
 .حماك  االحتجاز فوراو وقو  ميوق

ومال فيييب لو ر: "ًوضل است قا  
تق يات لً اء  ماذج    ية األًعاق واالستعا ة 

ًذكريات م  عا وا و جوا م  ا ت اكات 

ًشعة في ذلك السج ، حتًح ًوسع ا ا،  
ليمرة األولى، ح   حتل عيى تورة 

حقيقية م  قا ل ححق حسوء سجو  التعذيب 

 ."في سوريا

 االنتهاكات في كل مرحلة
مال حقيب الضحايا لم ظمة العوو القولية 

إ  اال ت اكات كا ت تًقح ًمجرق القً  

عيي  ، وح  اء  قي  ، ًل وحتى مًل ح  ت ا 

 .حمقام   مركز االحتجاز
فقق وتف المعتقيو  ما ييسمى ًـ"حوية 
الترحيب" لق  وتول   إلى مركز 

االحتجاز، وهو تقييق يشمل ضرً   ضرًاو 
مًرحاو، وك يراو ما يكو  ذلك ً راوات م  

السييكو  حو ًقضًا  معق ية حو ًاس ك 
ك رًائية قييظة. ومال "سامر"، وهو محا  

مًي  عييه ًالقرب م  مقي ة حماة: "كا وا 
يعاميو  ا كالحيوا ات. ه  يريقو  تجريق 

األش اص م  إ سا يت   مقر اإلمكا ... 

ك تي حر  القماء تسيل ًغزارة كال  ر... ل  
حت يل م يقاو ح  ت ح  اإل سا ية إلى ذلك 

القرك... ل  تك  لقي   حية مشكية في ح  

 ."يقتيو  ا ه اك آ ذاك

وفي ك ير م  األحيا ، ذكر المعتقيو  

ح  "حو ت الترحيب" هذه كا ت تعقً ا 
"عمييات التوتيش األم ي"، و  ل ا حفاقت 

ًع  المعتق ت عيى وجه ال توص 
ًتعرض   ل قتتاب واالعتقاء الج سي 

 .عيى حيقي حرا  ذكور
وفي فروع الم اًرات، يعا ي المعتقيو  

م  التعذيب وقيره م  ضروب المعامية 
السيئة ًشكل مستمر ح  اء االستجواب، 

وعاقةو ما يكو  ذلك ًغر  ا تزاع 
"اعترافات" حو معيومات ح ر  حو كشكل 

م  حشكال العقاب. وم  ًي  األساليب 
الشائعة األسيوب المعروف ًاس  

"القوالب" (وفي ا ييكًل المعتقل م  يقيه 
وساميه  يف ظ ره ويحشر في إ ار سيارة 

ليًقح الضرب ًال راوات والسيا  وقيرهس، 
و"الويقة" (حي الضرب عيى ًا   الققمي س. 

كما تعر  معتقيو  ليتعق ًالتقمات 

الك رًائية، حو ل قتتاب والع ف الج سي، 
حو ل زع حظافر حيقي   حو حرجي  ، حو قمره  

 .ًالماء السا  ، حو تحريق   ًالسجائر
ومق ذكر "عيي"، الذي كا  معتق و في 

فرع الم اًرات العسكرية في حمص، ح ه 

يق م   ح" الم ل ، وعي  ً قي في وضع "الَش حًي

 .رسغيه لعقة ساعات وتعر  ليضرب مراراو 

وتيعق ظروف االحتجاز السيئة في فروع 

الم اًرات، ًما في ذلك االكتظاظ و قص 

ال عا  والرعاية ال ًية، واالفتقار الى 

المرافق التحية الم ئمة، ًم اًة  وع م  

المعامية القاسية وال إ سا ية والم ي ة التي 

يحظرها القا و  القولي. فقق ذكر ًع  

المعتقيي  الساًقي  ح    احتيجزوا في ز ازي  
شقيقة االكتظاظ، لقرجة ح    كا وا 

ييض رو  إلى ال و  ًالت اوب حو إلى ال و  
 .وه  يجيسو  القرفتاء

وعموماو، ال ييسمح ليمعتقيي  ًاالتتال 
ًا ًائ   حو حهالي   حو محامي   ح  اء 

احتجازه  في تيك الوروع، وييعق هذا الوضع 
 .في ك ير م  األحيا  ًم اًة ا تواء مسري

ومق  ي وت هذه المعا اة آ اراو جسقية 
و وسية هائية عيى معظ  ضحايا التعذيب 

وقيره م  ضروب المعامية السيئة، وفر  

حقيب المعتقيي  ًعق اإلفراج ع   ، وه  م  
 .مييو  سوري شيرقوا م  قياره  66ًي  

وت يب م ظمة العوو القولية ًالمجتمع 
القولي ح  يضم  حتول ضحايا التعذيب 

عيى الع ج ال ًي وال وسي، وكذلك عيى 
 .القع  االجتماعي ال ز  إلعاقة تاهيي  



 
 4 قضايا وطنية

 ك7272 -م  7102/   آب   722العـدد/        YEKÎTÎالوحـــــدة             

ًمقحت  5167/   8/   52فجر يو  األرًعاء 

عميية عسكريمة تمركميمة تمحمت مسمممى (قرع 

الورات س ًقتف مقفعي وجوي عميمى ممقيم مة 

جراًي  السورية الشمالميمة، و م ل سماعمات 

ا سحًت م  ا موات قاعش، فق يمتم ما فتمائمل 

مسميمحمة مموالميمة لمتمركمميما فمي سميماق سمعميم مما 

المحمو  ليتق ل المًاشر فمي شمممال سموريما، 

ويًقو ح  عميية جرت ًعي  حمريمكما وروسميما، 

ول  ت ِف الحكومة التركية  وايماهما وحهمقافم ما 

م  هذه المعممميميمة ًمممعماقة تم ميمعمات الشمعمب 

الكرقي في سوريا ومحارًة وحـمقات حمممايمة 

الشممعممب، هممذا ومممق حتممقرت مممجممممموعممة ممم  

 ححزاب كرقية وسورية ًيا او، هذا  ته:

ًعق سيسيمة الم مزائم  المتمي مم ميمت ًم ما ))  

القو  الظ مية م  ت ظميم  قاعمش والمكمتمائمب 

المت رفة، ًقحت تظ ر عيى السم مح الممم رب 

والم   ات الت مرية لتتضح وتا مذ مسمارهما 

الوعيي عيى المشم مق الممميمقا مي وكما  آ مرهما 

االعممتممقاء الممتممركممي السممافممر عمميممى األراضممي 

السورية وفي مقي ة جراًي  تمحمقيمقاو، لمتمقمو  

ًتمرير مم رًم ما المقمقيمممة المحمقيم مة ولمتمًماشمر 

ًاحت ل ا الومعميمي لميراضمي السموريمة تمحمت 

ذرائع وهممميمة لمممحمارًمة اإلرهماب المممتممم مل 

ًمممقاعمممش وا مممواتممم ممما إلفشمممال المممممممشمممروع 

الممقيمممممقممرا ممي الممذي تممًمم مماه مممجمميمم  سمموريمما 

القيمقرا ية لمحمل األزممة المممسمتمعمتميمة فمي 

الً ق، وم  جا ب آ ر يحاول ال ظا  التمركمي 

ًاجتياحه  األراضي السورية اقامة ال مزاعمات 

وترسيم م ما ًميم  ممكمو مات الشمعمب السموري 

 . الواحق

 ممحمم  الممقممو  الممممم ممم ممة ًممالممقيمممممقممرا مميممة 

والحريتة عيى حم  ووحقة الو م  السموري 

ًكل ح يافه في الومت المذي  مقيم  و سمتم مكمر 

االحت ل التركي الغماشم ،  م مالمب المممجمتمممع 

القولي ًالضغ  عيى ال مظما  المتمركمي لميمكمف 

عمم  الممتممق ممل ًممالشمم   الممقا مميمميممة السمموريممة 

واال سحاب الوموري مم  األراضمي السموريمة 

واحترا  موا ي  وع مات حس  الجوار، وكما 

  اشق القو  الو  ية والقيمقمرا ميمة إلمى ح مذ 

المًاقرة وعق  إفساح المجال ليقو  الشوفي ميمة 

ال امعة ًالوموف تواو واحقاو لمتمحم ميم  كمافمة 

هذه المشاريع الت مرية عيى تم مرة وحمقتم ما 

الو  ية، وكما   اشق القو  الكرقستا ية القميما  

ًواجًات ا الو م ميمة والمقمومميمة اتمجماه الشمعمب 

شمممال   –السوري وًاأل ص م ا ق روج فا  

سوريا وح ذ الحي ة والحذر م  الوموع  فمي 

 . شرك حًائل ال ظا  التركي واالعيًه

إ  فشل المشروع القيمقرا ي في سموريما 

يمميممحممق الضممرر ًمممممشممروع ًمم مماء سمموريمما 

قيمقرا ية موحقة لجميع حً ائ ا وي عش القو  

اإلرهاًية ورعات ا المترًتي  ًسياقة المو م  

وآمال و موحات الشعب السوري، وم  همذا 

الم  يق يرف  شمعمًم ما السموري مم  حمتماه 

الى حمتاه االحمتم ل المتمركمي رفضما مما معماو 

 . وسيقف تواو واحقاو في مواج ته

52 /8 /5167 

أحياا  اليتييحياليف الييوطينيي الييكيردي فييي  – 
 : سوريا

حزب الوحقة القيمقرا ي الكرقي في سموريما 
 يس(يكيت

الممحممزب الممقيمممممقممرا ممي الممكممرقي فممي سمموريمما 
 يس(الًارت

 حزب اليسار القيمقرا ي الكرقي في سوريا
 سوريا –حركة اإلت ح 

 حزب الوفاق القيمقرا ي الكرقي السوري

أحاا  تجمع الديمقراطييييين واليييسياريييين  –
 :الكرد في سوريا

 حركة التجقيق الكرقستا ي في سوريا

 حزب اليسار الكرقي في سوريا

 حزب ال ضر الكرقستا ي

 حزب التغيير الكرقستا ي

 حزب الشغيية الكرقستا ي

 :أحاا  حركة المجتمع الديمقراطي –

 pyd حزب االتحاق القيمقرا ي 

 االتحاق الييًرالي الكرقستا ي 

 حزب التجمع الو  ي الكرقستا ي 

 روج فا –االتحاق الو  ي الحر  

 الحزب الشيوعي الكرقستا ي 

 حزب الس   القيمقرا ي الكرقستا ي   
 سوريا –الًارتي القيمقرا ي الكرقستا ي    

 حزب االتحاق السريا ي   

 الحزب القيمقرا ي الكرقي السوري   

 م تمر ستار   

 اتحاق شًيًة روج فا   

 ال يئة الو  ية العرًية   

 الحزب األشوري القيمقرا ي سس.   

السميمق كما  اشق التحالف الو  ي الكمرقي 

األمميم  المعما  لميمم  المممتمحمقة ًا  كي ممو  

 :هذا  ت اًرسالٍة، 

، وفمي سماًمقمة 52/18/5167(( ًتاريخ 

  يرة في ع مات القول وسيماقتم ما، حممقممت 

القوات الًرية التركية ًغ اٍء جوي مم  مموات 

التحالف القولي عيى اجتياح الحقوق السموريمة 

ًقًاًات ا وحسيحت ا الم مقميميمة، واحمتميمت  ممقيم مة 

جراًي  السورية ًذريعمة ممحمارًمة اإلرهماب 

وحماية حم م ما المقموممي. وًمقحت  عميمى المومور 

ًقتف موامع موات سوريا القيمقرا ية وشمّ  

قاراٍت جوية ً ائرات ا الحرًية عيى مم ما مق 

ريف الش ًاء ذات المغمالمًميمة المكمرقيمة حميمث 

ارتكًت مجزرة ًحق المق يي  راح ضمحميمتم ما 

 .إ سا او قو  ارتكاً   ألي ذ ب 52

لقق جاءت هذه ال م موة المتمتمعميمقيمة مم  

جا ب المقولمة المتمركميمة إ مر تسمويمة حممورهما 

وت ًميمع عم مماتم ما ممع ممحميم م ما اإلمميميمممي 

والقولي ًقءاو م  روسميما وإيمرا  وإسمرائميمل 

لغايمة اسماسميمة وحميمقة همي ممعماقاة المحمقموق 

القومية المشروعة ليشعب الكرقي في سموريما 

و شية ا عكاسات ا عيى وضع ا القا يي المذي 

يعا ي ًقوره م  وجوق مضية كرقية تستقعمي 

 15ح و عاقالو وم تواو، وكل متتًٍع            
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شمممم ممممقت األشمممم ممممر 
األ يرة اشتًاكاٍت ع يمومةو 
ًميمم  الممممسمميمحمميم  المكممرق 
الم الًي  ًحقوق شعًم م  
المظيو  في إيمرا  وًميم  مموات 
األم  اإليرا ية سق  عيى ح رها الكم ميمر مم  
القتيى في تووف القوات اإليرا ميمة. وعميمى 
الرق  م  ح  حًال مشما مق  مظما  الممم لمي 
الرجعمي المممتم ميمف لم  تمتموممف يمومماو عم  
اقتتاب حق الحياة م  الم ماضميميم  المكمرق 
وًقية الشعوب اإليرا ية الرازحة تمحمت  ميمر 
التسي  واإلرهاب في م اظر مقززة وم افميمة 
لكل القي  اإل سا ية وحقوق اإل سما ، وًمغميمة 
 شر الرعب ًي  الممموا م ميم  المكمرق المذيم  
يتعرضو  لسياسة التمييز الع تري وقفمعمِه 
لإللتزا  ًالتمت حيال مما يمجمري، حممقممت 

آب  5الحكومة اإليرا ية تًاح يو  ال   اء 
شماًماو كمرقيماو شم مقماو  51الجاري عيى إعقا  

حممتممى الممممموت ًممذريممعممة اال ممتممممماء إلممى 
جمماعمة"المتموحميمق والمجم ماق" المتمي تتموم ما 
واليمزال مسميمسمل  ًالتكويرية زوراو وًم متما ما و

عقامات مستمرا، و شرت  اعترافاٍت م    إل ا
يل اإلعمقا  ممق ح متمزعمت مم م م  ًماإلكمراه  مًي
حسب ما ت كقه الم ظمات الحقومية الم تيومة 

 .الم يعة عيى ميوات اإلعقا  في إيرا 
ومممق كشممف المم مماشمم  الممكممرقي"شمماهممرا  
ٍب مًل إعمقاممه ممع  ححمقي" في تسجيل مسر 
هذه المجموعة ًما مه حموكمَ  ًم مريمقمة قميمر 
عاقلة وح  القاضي حًيغه ًا ه ييحماَكم  ًم م ث 

ت ٍ ، حوالو أل ه كرقي،  ا ياو أل ه س ي و مالم ماو 
أل ه يعمل ضق ال ظا "، مشيراو في تسمجميميمه 
ح  القاضي كا  ي ميم  المممقمقسمات المكمرقيمة 

 ..! يية فترة المحاكمة
في ظّل التراعات التي تش قها م  مقمة 
الشرق األوس  وشمال إفريمقميما مم  حعمممال 
ع ف قموية، يمار   ظا  الم لي في إيرا  
ع واو م قم مع الم مظميمر ممع عمممو  الشمعموب 
اإليمرا ميمة وعمميمى الم متمموص ممع الشمعممب 
ه ع   ما ية م يميم   الكرقي الذي يزيق تعقاقي
وي اضل م  حجل حقه في الحرية ويم ماهم  
سياسة التمييز الع ترية المممممارسمة ًمحمقمه. 
لقق ًيغت حماالت اإلعمقا  فمي إيمرا   م ل 

وفق احتائيات م ظمة العوو  -العا  الماضي
حممالمة جمميّم م  مم  الممقمومميممة  366 -المقولميمة

الكرقية وسَ  تمٍت م مًمق مم  المممجمتمممع 
القولي وم ظمة األم  المتحقة التي يمومتمر  
ً ا ح  تقو  ًمس وليت ا اإل سا ية واأل  ميمة 
في حماية اإل سا  وومف المظال  المممرتمكمًمة 
ًممحممق الشممعمموب عمميممى حيممقي األ ممظمممممة 

 .القكتاتورية
إ  ا في التحمالمف المو م مي المكمرقي فمي 
سموريمما، فممي الممومممت الممذي  ممقيمم  فمميمه هممذه 
اإلعقامات المتعارضة ممع حمقموق اإل سما  
وحقوق الشعوب،  مقعمو المممجمتمممع المقولمي 
وكافة الم ظمات المحمقمومميمة المغميمورة عميمى 
مممكمما ممة اإل سمما  وحممريممتممه ًممومممف حممممم ت 
اإلعقا  التي ت ال شعً ا الكرقي في إيمرا ، 
وح  القضية الكرقية في إيرا  كما همي فمي 

سائر القول التي يتواجق الكرق في ا تت ُّ عمًمر 
الحوار ًتورة سيمية، حيث ح ًتت تمجمارب 
الشعوب والعال  ح  سياسة الع ف والقمتمل لم  
تك  يوماو قواءاو وًيسممماو لمقمضمايما الشمعموب. 
م كقي  ح  التمَت القولمي حميمال ارتمكماب 
م ل هذه الجرائ  ضق اإل سا ية ييَعقُّ مساهمممة 
وقفعاو لي ظا  الرتكاب الممزيمق مم  المجمرائم  

 .والتماقي في قّيه
 .!ال يوق ليش قاء المغقوري  •

ال مزي والمعمار لم مظما  الممم لمي فمي  •

 80/50//18/     .!  را 

 مصطفى مشايخ
رئي  التحالف الوطني الكردي في 

 (HEVBENDÎ) سوريا

 بيان

 اشتباكات ... تتمة

/  8/   68السمموري الممحممرًممي يممو  المم ممممميمم  

ًقتف األحياء ذات الغالًيمة المكمرقيمة  5167

وموامع األسايش والوحـقات، مما حجًر معظم  

السكا  عيى الرحيل، وفي هذا التمقق حتمقر 

 التحالف الو  ي الكرقي ًيا ا، هذا  ته:

(( عيى مق     ة حيا  ممتمتمالميمة تمقمتمف 

 ائرات ال ظا  السوري ححياء مقي ة الحمسمكمة 

ومقرات موات األسايش و مم سمسمات اإلقارة 

الذاتية مترافقة ًمقمتمف عشموائمي ًماألسميمحمة 

ال قيية م  مًمل ممواتمه المممتمممركمزة فمي جمًمل 

كمموكممب، مممممما حق  لسممقممو  الممعممشممرات ممم  

المق يي  ًي  ش يِق وجريح ميحقاو قمارا كمًميمراو 

 .في المًا ي والممتيكات العامة وال اتة

إ  ال ظا  الزال مترا عيى ع ج يته فمي 

التعامل مع األزمة ال ا قة التي تش قها المًم ق 

قو  إًقاء حي مرو ة تذكر حو إع ماء فمرتمٍة 

ليحل السياسي التوماوضمي المذي يمومضمي إلمى 

إ مم مماء األزمممة وإ ممقمماذ الممو مم  ممم  الممتمموممكممك 

واال  يار، معتمقاو عيى حيومائمه فمي الممم م مقمة 

ومراه او عيى وعوق الم مظما  المتمركمي ًمهعماقة 

الع مات وعيى مسمتمويمات ممتمعمققة والمقمًمول 

ًًقاء ال ظا  مقاًل العمل والت سيق إلفشال حي 

قور و  ي كرقي في ًم ماء مسمتمقمًمل سموريما 

 .الجقيقة

إ  ا فمي المتمحمالمف المو م مي المكمرقي فمي 

سوريا  قي  و ست كر العقوا  عيى حهميم ما فمي 

مقيم مة المحمسمكمة وفمي الموممت  موم   م مالمب 

المجتمع المقولمي المقميما  ًمواجمًمه فمي حمممايمة 

موا  ي ا م  اإلرهماب واالسمتمًمقاق والضمغم  

عيى ال ظا  السوري ليكف ع  متمف ممقيم مة 

الحسكة وتققي  المزيق م  القع  لقوات سوريما 

 .القيمقرا ية

و  يب ًاً اء شعً ا المكمرقي ح مذ المحمذر 

والحي ة م  حالعيب ال ظا  الم ماقفمة لمتماجميمج 

 ار الوت ة ًي  المكو ات وضرب السي  األهيي 

الذي ي ع  ًه الموا  ي  وعق  تمرك ممقيم متم م  

ليمترًتميم  ًم م مب ممممتميمكماتم م  وممحماوالت 

 .التغيير القيموقرافي في الم  قة

و  كق مرة ح ر  عيى قعوتم ما لمومتمائمل 

الحركة الو  ية الكرقية القيما  ًمممسم ولميماتم ما 

في رص التووف والمومموف ممعماو حمما  همذه 

الم ا ر والم   ات التي تست قف وجموق ما 

الممقممومممي والممحمميمميممولممة قو  تممحممقمميممق آمممال 

و موحات شعً ا الكرقي التواق إلى المحمريمة 

هيييييييييئيييية ...    5167 /8/ 51...    .والسمممم  

 الرئاسة للتحالف الوطني الكردي في سوريا

"HEVBENDI".سس 

وفي إجراء قير معتاق م  جا ب الم مظما ، 

حتقرت القياقة العامة ليجيش السموري ًميما ماو 

، حمول الموضمع فمي 5167/   8/   63ًتماريمخ 

الحسكمة، يمحمممل حكم مر مم  ممعم مى وتموجميمه 

رسائل، محاولةو إلقاء اليو  والمس ولميمة عميمى 

 األسايش والوحـقات.

هممذا ومممق حًممقت الممًمم ممتمماقممو  واإلقارة 

األممريمكمميمة وفمر سمما تضممامم مم ما ممع الم ممرف 

الممكممرقي، وحممذرت الممحممكممومممة السمموريممة ممم  

مواتية متف الحسكمة ًمالم ميمرا ، كممما ح  

الجا ب الروسي ما  ًرعايمة مموماوضمات ًميم  

ال ظا  واالقارة الذاتيمة فمي مماعمقة حممميممميم ، 

حفضت إلى توميع اتواق هق ة ق ل حيز الت ويذ 

، الممذي تضممممم  تممًمماقل 5167/   8/   59لمميمميممة 

األسر  والمعتقيي  وجم مامميم  المقمتميمى وفمتمح 

الم ممرمممات والسممممماح ًمعمموقة األهممالممي وحمموممظ 

 األم  في المقي ة وحمور ح ر . 
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 حكاية من عذابات ... تتمة

راجو، لمق   -  Memalaمورق مرية مماال 

الممراحممل الشمميممخ متمم مموممى ممموسممى آقممري 

س وهمو  Xocê Mûsatê(  وجيه موساتيه 

م  حًم ماء ممريمتم ما والمذي كما  مم  ح تمار 

حركة المممريمقيم ، لمكم  السميم مات مم معمت 

 استمرار التعي  ًاليغة التركية.

 ح  ممجممموعمة  6323وفي تيف عا  

م  ت مذة التووف االًتقائية مم ا ًمتمجممميمع 

حقتا  وح ب حشجار الس قيا  في الجًمل، 

وً يم ما مم م ما كمو ماو ممرب ًمئمر حمًميم  مكمه  

Hebîlankê -  ممموممرق مممريممة حممجممممماال

Hicemala  القمريمًمة مم  ممريمتم ما، وممقق ما

، وكما   قا ي ا حتيرة مش، ل جعي ا مقرسةو

معيم ا هو المراحمل رشميمق حمممو مم  ممريمة 

، يع ي ا الممم ماهمج المرسممميمة Hopkaهوًكا 

/،  2  -  6ًاليغة العرًية ولكافمة التموموف /

وقروٍ  ع  اليغة الكرقية حيضاو، حيث كما  

 /. 66عقق   ب التف ال ام  ًحقوق / 

في فتل الشتاء ا تقي ا إلى ممقرسمٍة مم  

 Elemdaraقرفة واحقة في مرية عيمقارا 

المجاورة لقريت ا، وكا  األستاذ رشيمق حمممو 

ييعيّم ا جميع المواق واليغمة المكمرقيمة ًشمغمف 

وحممما . وفمي ححمق األيما  جماءتم ما قوريممة 

شر ة م  مركز  ماحميمة راجمو ًم ماءو عميمى 

إ ًارية، ومامت ًتمومتميمش التمف وحمقمائمب 

وحكيا  ال  ب، ًح او عم  كمتماب حو قفمتمر 

ًاليغة الكرقية كقليل عيمى تمقريسم ما والمتمي 

كا ت محظورة، في  تع ر عيى ما تريق، أل  ا 

ك ا مق ح وي ا ما يتعيق ًاليغة الكرقيمة  مارج 

التف  وفاو م  االعمتمقمال، حميمث ح مًمر ما 

 ححقه  ًمجيئ الشر ة.

في   مايمة المعما  المقراسمي تمقمقمم ما إلمى 

امتحا  ش اقة ال ام  االًتقائية فمي ممقيم مة 

اعزاز، المذي لم  يمكم  ممتموفمراو فمي ممقيم مة 

 عوري .

األستاذ رشيق حمو كما  ييمعميممم ما الشمعمر 

 الكرقي حيضاو، وال زلت ححوظ هذه األًيات:

Bû qîrqîra mirîşka 

Dîka xwe da enîşka 

Ka ew mîr û ka ew paşa 

Ka gernas û ka egîd 

Top û tiving tev diteqin 

De bidine dû  

Weke mêra singê xwe bidin ser 

Heta roja Qiyametê 

 مشاركة في حملة التضامن لرفع العزلة 

 عن السيد عبد اهلل أوجالن واالفراج عنه
تمميممًمميممة لممقعمموة ممم  حممركممة 

-TEVالمممممجممتمممممع الممقيمممممقممرا ممي (

DEM س و اتحاق المرحة (ستارس في

 69/8م  قة عوري ، يو  السًمت 

، حضمر وفمق  مم  حممزب 5167/ 

الوحـقة ض  كل م  رشيق شعمًما  

و مازميي محمق عضوي ال يئة القياقية وجمممٍع مم  كمواقر 

وحعضاء الحزب، إلى  ميمممة اعمتمتما  فمي سماحمة آزاقي 

 وس  المقي ة، ليمشاركة في حمية التضمامم  لمرفمع المعمزلمة

ع  زعي  حزب العمال الكرقستا ي السيق عًق هللا حوجم   

تمركميما  -عاماو في سج  إيمرالي اال ومراقي 66المعتقل م ذ 

واالفراج ع ه، وكا  في استقًال الموفمق فمريمق  مم  اإل موة 

ق  و ستار، حيث حضر ال يمة جمممع   -واأل وات م  تف 

م  مس ولي وحعضاء مم سمسمات االقارة المذاتميمة وًمعم  

 م سسات المجتمع المق ي ووفق م  مجي  م ا ق الش ًاء.

وً ذه الم اسًة حلقى السيق رشيق شعمًما  ًماسم  المحمزب 

،  الب في ا ًحرية القائق عًق هللا حوجم  ، مم كمقاو ح   كيمةو

إ  ق سراحه يم مق  الشمعمب المتمركمي عمممومماو والشمعمب 

الكرقي  توتاو، ويتب لتالح مضايا السميم  والمحمريمة 

والعيش المشترك، م اشمقاو حمكموممة المعمقالمة والمتم ممميمة ح  

تراجع سياسات ا وتكف ع  ذه ية إ كار وجوق مضية كرقية 

في تركيا. ومق تزام  هذا ال شا  مع إع   تحريمر ممقيم مة 

م ًج م  إرهاب قاعش، وً ذا التقق ًارك السيمق شمعمًما  

مجي  م ًج العسكري وموات سوريا القيمقرا ية ووحمقات 

حماية الشعب والمرحة التي تشكل جزءاو م  ا ً ذا اال تتمار 

 الذي ييعق مكسًاو ليشعب السوري ًجميع مكو اته .

 استذكار الراحل نوري ديرسمي في قامشلي
لممرحمميممل الشمم ممتمميممة  29ًممممم مماسممًممة الممذكممر  

الكرقستا ية المعروفة والممم مقمف المومقميمق المقكمتمور 

 وري قيرسمي، وتيًية لقعوة مم  هميمئمة تمحمريمر 

جريقة الوحـقة، حضر جمع م  الم تمي  في  ـقوة 

ًمممكمتمب  5167/    8/  55حيميمت مساء يو  األ  ي  

حزب الوحـقة القيمقرا ي الكرقي في سوريما فمي 

مقي ة مامشيي، حاضر في ا ًاليغة الكرقية كمل  مم  

السمماقة (قرويممش قرويممش، كممو ممي رش،  ممواف 

ًشارس، متحق ي  ع  حياة وحعمال الراحل قيرسمي، واألفكار والمًاقئ التمي 

حمي ا وآم  ً ا، و ضاالته في القفاع ع  مضايا الشمعمب المكمرقي عمممومماو، 

 كما ميرحت رسالة ع  الراحل م  الكاتب والروائي رزا جولًا  قيرسمي.

وحيضاو زار وفق م  م ظمات ج قير  وشرا وعوري  لحزب الوحـقة 

ًذات التاريخ ضريح الراحل في مقًرة زيارة ح ا  ًم  قة عوري ، ووضع 

إكيي و م  الزهور عييه، حيث ومف الجمع قميقة تمت إج الو لروحه 

 ال اهرة، وحيلقيت كيمة معًرة ع  الوقيق.

 رحيل السياسي اسماعيل حمه
، تموفمي السميماسمي 5167/   3/   66إ ر  وًة ميًية مموماجمئمة مسماء ألرًمعماء 

الكرقي اسماعيل حمه، عضو اليج ة المممركمزيمة لمحمزب يمكميمتمي المكمرقي فمي 

 الجزيرة. -القرًاسية  - 6372سورياـ وهو م  مواليق مرية تل قيك 

شييع ج ما  الراحل م  مقي ة مامشيي إلى مسق  رحسه، ًحضوٍر جماهيمري 

ومم يي ححزاب وح ر سياسية، ووري ال ر  في مقًرة القرية، حيث حلقيت فمي 

وقاعه العقيق م  الكيمات وحميمت مجال  عزاء في القا ل والم مارج، زارتم ما 

وفوق م  م ظمات حزب الوحـقة القيمقرا ي الكرقي في سوريا، وورقت إلي ا 

العشرات م  ًرميات العزاء، م  ًي  ا ًرمية ًاليغة المكمرقيمة مم  السميمق ممحمي 

القي  شيخ آلي سكرتير حزب الوحـقة، عًر في ا ع  حز ه عميمى المومقميمق، وح  

رحييه يشكل  سارة كًيرة، مققماو التعازي ًاسمه و ياًة ع  حتقمماء وحعضماء 

 حزًه إلى ذوي ورفاق الراحل، متم ياو ل    ول الًقاء.  
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 ال لإلرهاب ... ال لصناعة الموت
تواتل القو  االرهاًية حفعال ا الش يعة ه ا وهم ماك، 

اسمتم مقف تمومجميمر  5167/  8/ 51فوي مساء يو  السًت 

ا متمحماري حمومل عمر  ألحمق حعضماء حمزب الشمعموب 

قمازي عم متماب،  -في مقي ة قيميموك  HDPالقيمقرا ية 

راح ضحيته حك ر م   مسي  ش يقاو وحك ر مم  سمًمعميم  

جريحاو، ومق حقا  المتمحمالمف المقيمممقمرا مي المكمرقي فمي 

سوريا عمًمر تتمريمح  ماص تميمك المممجمزرة، مم مالمًماو 

 السي ات التركية ًالكشف ع  م ًسات ا.

 تكريم الطالب الناجحين

 -في سًيل تشجيع ال  ب عيى تيقي العي  والمعرفة ، مامت م ظمة جم مقيمر  

عوري  لحزب الوحـقة ًتكري   اجحي  في ش اقتي االعقاقية وال ما مويمة همذا المعما ، 

 . 5167/  8/  56ب، ًتاريخ وذلك في مقر الحز

ًعق الترحيب ًالحضور، ومًاركة  جاح ال  ب، حلقى عضو الم ميمئمة المقميماقيمة 

السيق حسي   رموش كيمة مقتضًة ع  العي  وحهميته في حياة الورق والمجتمع،  م  

حلقى السيق احمق ًرمجة كيمةو حكق عيى حهمية ح  يكو  لي الب هقفاو يعمل م  اجيمه، 

   تحق ت ال الًة المتوومة ًريوا   ييل ( ًكيورياس ع  تجرًت ا في القراسة وكيوية 

حتول ا عيى القرجة العالية،    ت  توزيع ال قايا عيمى الم ماجمحميم  ممع المتممم ميمات 

 .ًالتوفيق وال جاح القائ  ل  

كما مامت م  قية (ًقر ا س في م ظمة إميي  كرقستا  العراق لمحمزب الموحـمقة 

ًمتمكمريم   5167\    8\  2وًحضور مس ول ا السيق تالح ًوزا  مساء يو  الجمعة 

ـرق سوريا مقيمو  في هولي وذلك في ماعة الش يمق (ححمممق ر، مجموعة م    ب كي

 ًوزا  س ًمكتب الحزب.

ًقاية وًعق إلقائ ا ًع  حًيات م  الشعر رحًت السميمقة زوزا  ًمكمي عمريمومة 

كممما ، الحول ًال  ب والحضور وقعت    ليوموف قميقة تمت عيى حرواح الش قاء

، ه ا في ا ال  ب ًتوومم م  فمي  حلقى السيق اسماعيل شامو عضو مياقة الم ظمة كيمةو

هذا الظرف العتيب، وتحقث ع  حهمية التعيي  في ً اء شم متميمة المومرق وًمقوره 

 . في تقق  الشعوب والمجتمعات

وًعق ذلك ما  ك و م  تالح ًوزا  مس ول الم ظمة والسميمقة حمميم مة رشمولميمك 

عضو مياقة الم ظمة في اإلميي  ًتكري  ال  ب، وت  ئتم م  ممتممم ميم  لم م  مسمتمقمًم و 

 .مشرماو 

وم  جا ًه شكر األستاذ جمعة رجو والق ححق ال  ب المتوومي  م ظمة الحمزب 

 . عيى ميام ا ً ذا الحول وتشجيع ا ل   عيى اهتمام   ًالعي  والمعرفة

 إيران في هولير -نـدوة للكردستاني 
حضر وفق م  حزب الوحـقة  ـمقوة حممامم ما المحمزب 

إيرا  في مقي ة حرًيل، ًتاريخ  -القيمقرا ي الكرقستا ي 

، حول الت ورات األ يرة في الممم م مقمة 5167/   8/   62

 وما يقو  ًه الحزب م  ح ش ة وكواح في إيرا .

ومقمت السيقة حمي مة رشمولميمك مم  الموفمق ممقا ميمة، 

تحق ت في ا ع  الوضع الكرقي في سموريما والمحمتمار 

المورو  عيى الم ا ق الكرقية، م كقةو عميمى ضمرورة 

وحـقة التف الكمرقي،  ماتمةو فمي ظمروف مم ماهضمة 

 القو  االرهاًية التكويرية.

 تنديد باالحتالل التركي في سري كانيه
 TEV – DEM ظمت حركة المجتمع المقيمممقمرا مي 

، فمي ممقيم مة 5167/   8/   91تظاهرة احتجاجية، ًتاريخ 

سري كا يه(رح  العي س، وتيًية لقعوة م  ا شمارك وفمق 

م ظمة حزب الوحـقة ًالتظاهرة، وحلقمى ًماسممم ما السميمق 

اقري  عيسو كيمةو  قق في ا ًاالحت ل التركميمة لممم م مقمة 

عميمى ح  حماجمة المممجمتمممع جراًي  السموريمة، مم كمقاو 

والحركة السياسية في هذا التوميمت همي لموحمقة التمف 

حك ر م  حي ومت مضى في مواج ة األ  ار المممحمقممة 

 .ًالشعب الكرقي

 لجنة الثقافة واالعالم تستضيف 

 المهندس حسين بدر
في إ ار ًر امج ا الش ري استضافت لج ة الم مقمافمة 

قائرة ممامشميمو وتمرًمه سمًمي،   –واالع   لحزب الوحـقة

عضو ال يئة القياقية المم م مق  حسميم  ًمقر، وذلمك فمي 

 ، 5167/   62/8ماعة الش يق سييما  آقي يو  اال م ميم  

حيث  رح السيق  ييل حًو آزاق مجممموعمة مم  األسمئميمة 

عييه حول مواممف المحمزب مم  األحمقاث والمتم مورات 

واالفاق المستقًيميمة، وًمعم  األسمئميمة الممم مروحمة مم  

الحضمور، حجماب عم م ما السميمق ًمقر مموضمحماو ممواممف 

 وسياسة الحزب.

قناة السويس وجمعايةفي  ندوة سياسية  

عقق فرع (م اة السوي  وجمعاية س لمحمزب الموحـمقة  62/8/5167ًتاريخ 

 قوة ت ظيمية وسياسية لًع  حعضاءها، تحقث في ا السيق عًق الرحم  محممق 

عضو قائرة (مامشيو وترًسًيس ليحزب، ع  آ ر الت ورات السيماسميمة المتمي 

تمر ً ا الم  قة وروج آفما، وكمذلمك تمحمقث عم  قور المحمزب ومم   م ل 

التحالف الو  ي الكرقي في سوريا في سًميمل وحمقة التمف المكمرقي وًمذل 

الج وق ليت ويف م  حالة االستق اب السياسي والت وي  المتًماقل، كممما ركمز 

عيى ضرورة االلتزا  ًالعمل الت ظيمي ًغية  شر  قافة الحزب التي ت كق عيى 

استق لية القرار الكرقي وتغييب الت ام  الرئيسي عيى الت ام  ال ا وي. هذا 

 .وت يل ال قوة مقا  ت الحضور، وما  ًاالجاًة عيى اسئيت   واستوسارات  
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 لقاء وتصريح مشترك 

 بين حزبي التقدمي والوحـدة
مقمق 91/8/5167تًاح يو  ال   اء   ، عي

لقاء ًي  المحمزًميم  المقيمممقمرا مي المتمقمقممي 

الممكممرقي فممي سمموريمما وحممزب المموحـممقة 

القيمقرا ي الكرقي في سموريما، وذلمك فمي 

مكتب حزب الوحقة ًمقي ة مامشيو، ض  وفق 

التققمي القكتور ححمق ًركات واألستاذ ححممق 

سييما  حعضاء ال يئة العامميمة فمي المممكمتمب 

السياسي واألستاذ حس  ج كو عضو المكتب 

السياسي في الحزب، فيما تالف وفق الوحـمقة 

م  األستاذ مت وى مشايخ  ائمب سمكمرتميمر 

المحمزب وحعضماء الم ميمئمة المقميماقيمة ( فم مق 

 .يوسف، محمق تالح،  ًات محمق س

تم مماول المميممقماء ممواضمميممع عممقة، وًشممكممل 

 اص المًاقرة والقعوة لعقق اجتماع عماجمل 

واست  ائي لوتائل الحركة الو  ية المكمرقيمة 

وضرورة تجاوز ال  فات الًي يمة وتمرتميمب 

الًيت الكرقي، كما ت اول االجتماع موضوع 

الممتممق ممل الممتممركممي السممافممر فممي األراضممي 

السورية الذي ال ي مق  مسماعمي إيمجماق حمل 

سيمي ليزممة السموريمة، ًمل يمزيمق األممور 

تمعممقمميممقاو، وحكممق المم مرفمما  عمميممى ح  المم ممقف 

األساسي م ه هو ممعماقاة المكمرق والمحمق مم  

 موحات   المشروعة في  يل حقوم م ، كممما 

ت اول اليقاء سًل تعزيز وتم مويمر المعم ممات 

ال  ائية ًي  الحزًي  الشقيقي  وآفماق المعمممل 

 .المشترك ًي  ال رفي 

همذا وممق تمقر تتمريمح مشمتمرك عمم  

 اليقاء، جاء فيه:

قق... لقماء مشمتمركماو فمي  /   8/    91(( عي

لتقيي  آ ر المستجقات عيمى السماحمة  5167

الممو مم مميممة والممكممرقيممة فممي سمموريمما، السمميممممما 

 52االجتياح التركي ليراضي السورية في 

ًمذريمعمة مممكمافمحمة اإلرهمماب،  5167/    8/  

وكا مت وجم مات الم مظمر ًم مذا الم متموص 

مت اًقة ًا  هقف تركيا مم  همذا االحمتم ل 

اإلرهماًمي، ”  قاعمش ”  لي  محارًة ت مظميم  

الذي ا سحب م  جراًي  وسيممم ما لميمقموات 

التركية، وإ ما هقف ا األساسي هو استم مقاف 

الكرق وحرما    م  حمقمومم م  المقمومميمة فمي 

سوريا المستقًل، وسيساه  في تعقيق األزممة 

السورية، ًقال م  تم يق ال مريمق  محمو حمل 

 .سياسي

و اشق ال رفا  المجتمع القولي ليمضمغم  

عيى تركيا ل  سحاب الووري م  األراضمي 

السورية، وحم ما المقمو  المو م ميمة السموريمة 

ليوموف ضق الغزو التركي، وات اذ ممواممف 

و  ية ت ق  متالح الشعب السموري ًمكمافمة 

مممكممو مماتممه، واتمم مماذ الممحمميمم ممة والممحممذر ممم  

 .األالعيب التركية

كما حكقا عيى ح  هذا المظمرف يسمتمقعمي 

توحيق ج وق كل فتمائمل المحمركمة المكمرقيمة 

لمواج ة التحقيات والمم ما مر المتمي تمواجمه 

 . الشعب الكرقي

وت  التاكيق عيى ضرورة استممرار مم مل 

هذه اليقاءات لتمتي  الع مات الم م مائميمة ًميم  

  .سس.الحزًي  الشقيقي

رو ممممممممممماز  

عممم مممتمممر  مممم  

ممممممممموالمممممممميممممممممق 

فمممممممممممي 6332

 عاموقا .

 شمممممممممممممممات 

وتممممرعممممرعممممت 

فيم ما،  فمتمحمت  

عمميمم مميمم مما فممي 

عائية حزًية ل ا تاريخ  ضالي فمي المممجمالميم  

السياسي واألجتماعي. ول  ي تيف االمر عم مق 

رو از حيضاو حيث كا مت  عضموة فمعمالمة فمي 

مجاالت عقة .تتضم  سيرت ا المذاتميمة المعمقيمق 

م  المجاالت وال شا ات التي شماركمت فميم ما 

م ذ ًيوق ا س  الرشق . فكا ت مم  األعضماء 

التي تيعرف ً يًة مميمًم ما وًمحمسم ما المممرهمف 

وتواهم ا مع ًامي حعضاء م ظمت ما وممع كمل 

م  يشارك ا في عمممل. ال تمممل مم  المعمممل، 

م اًمرة وتمحموّمز  مومسم ما عميمى الموتمول المى 

 موحات ا ًكل ما لقي ا م  موة وعمزيمممة. لم  

تك  ش تية متوائية فق  ، ًل كما مت تمحماول 

ح  تعك   امت ما االيمجماًميمة عميمى ممحميم م ما 

االجتماعي في ًيت ا وعمي ا وفي  قمة شعً ا 

ه م  األعماق. كا ت ت م  ًمحمقموق  الذي ححًت 

المرحة ،و كا ت م  الش تميمات المتمي كما مت 

تكمافمح مم  حجمل همذه المحمقموق حميمث مماممت 

ًتشجيع حيِم ا وآ ريم  قميمرهما ًما  يتمًمحم  

عضواٍت فعاالت في المجتمع وإًمقاء آرائم م  

ًجرحة واحترا . ل  يك  ه الك سقف ألح مم ما 

و موحات ا، في  ت تتر آمال ا ًحيازة شم ماقة 

واحقة، ًل قرست اليغة اإل كييزية وتم مرجمت 

م  المممعم مق اإل مكميميمزي فمي ممقيم مة ممامشميمو 

وحكميت مسيرت ا المقراسميمة وق ميمت جماممعمة 

المموممرات كمميمميممة ا،قاب فممي مممقيمم ممة الممحممسممكممة 

ليحتول عيى إجازة في الحقوق. إلمى جما مب 

مسيرت ا القراسية كا ت م اًرة ح  تمتمقمق  فمي 

حيات ا العميية، االجتماعية والحزًية فا تسمًمت 

المى حمزب المموحمقة، وحتمًممحممت  5161فمي 

عضوة اليج ة الومرعميمة فمي مم مظمممة المممرحة، 

وعضوة م ظمة  يًة الموحمقة كممما وشماركمت 

في م ظمة ش و  الم ميمًمة فمي عمامموقا، تميمك 

التي ا ً قت  آ ذاك مم  ممًمل الم ميمئمة المكمرقيمة 

العييا . فاتًحت حيات ا اليوميمة والشم متميمة 

جزءو ال يتجزء م  حيات ا المعممميميمة . حجماقت 

في تققي  الوائقة  لمحي  ا و سكا  مقي ت ا فمي 

عاموقا، فكا ت تمقمق  قورات ممجما ميمة تمقعم  

وتقوي م    ل ا اليمغمة اال مكميميمزيمة لم م ب 

 المرحية االًتقائية واإلعقاقية .

الجقير ًالذكر ح  رو از شماركمت فمي     

المظماهمرات المتمي كما مت تمقما  فمي عمامموقا، 

وًجا ب ذلك شاركت في فعاليات عقة وحهم ما 

حمية ت ظيف عاموقا، فكا ت همي المممسم ولمة 

ع  فريق م  فمتميمات وشمًماب المحمزب لمممقة 

مًمرز كموماءاتم ما عميمى التمعميمق  ش ريم . لم  تي

القراسي واليغوي فق ، ًل امتازت فمي لمعمًمة 

الكرة ال ائرة، وحتًحت مقرًة في المحمزب، 

وا تقيت لتقرب فريق المكمرة الم مائمرة إلذاعمة 

حرتا اف  ا ، وم     مقرًة لوتميمات فمي فمريمق 

عاموقا ليكرة الم مائمرة . كممما وشماركمت فمي 

م ظمة شو   ال ميمًمة فمي عمامموقا . وقعمت 

الوقيقة رو از عًق الرحممم  اَهميم ما وممقيم متم ما 

و  ً ا في الحاقي عشر م  ش ر حقسم م  

إ ر سكتة شًاًة ل  تش قها المقي ة مم   5167

ذي مًل تاركة ورائ ا فراقاو يتمعمب مميم ه . 

ووسمم  مشمماعممر الممحممز  واألسممى، وريممت 

روز از ال ر  في مقًرة عاموقا . تتقق  حسمرة 

الوحمقة ًماحمر المتمعمازي إلمى اتمقمماء وحهمل 

وذوي الراحية و سال هللا ا  يمغمممقهما ًمواسمع 

 رحمته ويسك  ا فسيح ج اته.

روناز عبد الرحمن عنتررحيل الشابة والعضوة في منظمة حزب الوحدة و منظمة المرأة ...   
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 كونفرانس المحامين في عفرين
ً اءو عيى قعوة رسمية م  اليج ة التحضميمريمة لمكمو مومرا م  

ـرق في عوري ، حضر الكو ورا   الذي ضم   اتحاق المحامي  الكي

عضواو وفق م  حزب الوحـقة المقيمممقمرا مي المكمرقي فمي  611

سوريا، ض  كل م  مازميي محمق عضو ال يئة القياقية و فميمقا  

عًقالو وعًق الرحم  إيًو، ومّق  ًمرمميمة تم م مئمة ًماسم  المحمزب، 

 :وتمت مراءة  ت ا عيى الحضور

" إلى الكونفران  اطول التيحياد اليميحيامييين فيي ميقياطيعية 

 عفرين...

 5167/  68/8 ًارك ا عقاق كو ورا سك  األول المممتماقف 

وذلك في ظل الظروف التعًة والحساسة التي يمممر ًم ما ًميمق ما 

، حميمث حجمواء المحمرب  سوريا عامةو ومقا عة عمومريم   ماتمةو

 .الشعواء والقتل والقمار وا تشار اإلرهاب

و تم ى لك  ال جاح والتوفيمق فمي مم تمممركم  همذا، لمتمحمقميمق 

العقالة وسياقة القا و  واستق لية القضاء، وإ  ا عميمى  مقمة تماممة 

ًا ك  عيى الققر العالي م  المس ولية الميقاة عيى عاتقك  كحممماة 

 .ما و  لتحقيق ذلك

 وقمت  ذ راو ل ترة الحق

5/./.0/50 

 ". )حا  الوحد  الديمقراطي الكردي في سوريا )يكيتي

هذا ومق  امش الحضور مسوقة ال ظا  القا يي وإجراء ًع  

 التعقي ت وإمراره، وت  ا ت اب  م  حعضاء لي يئة االقارية.

 مشاركة في أربعينية الراحل كازم أوزدمير
تركيا ، شارك وفق مم   -ًقعوة م  الحزب االشتراكي الكرقستا ي 

 كاز  حوزقمميمرم ظمة حلما يا لحزب الوحـقة في حول حرًعي ية  الراحل 

العضو القياقي ليحزب الشقيق، وذلك في مقي ة لير االلما ية، ًمحمضمور 

عقق م  رفاق وحتقماء الوقيق .. ًعق الوموف قميقة تمت حمقاقاو عميمى 

السميمق   االشتمراكمي  حرواح ش قاء الكـرق وكرقستا ، حلقى رئي  الحزب

مسعوق تك كيمة حزًه، متحق او ع  م امب الوقيق وتاريم مه الم مضمالمي ، 

 ر.وحلقيت كيمة م  مًل مس ول م ظمة كو  كا

المحامي عيي حًو كميمممة ًماسم  حمزب الموحـمقة، مم كمقاو ح  وحلقى 

رحيل حوزقمير  سارة لمجمل الحركة التحررية العالممميمة ، والمحمركمة 

الكرقية ًوجه  اص ، قاعياو ليسير عيى   اه ومواتية ال ضال حمتمى 

تحقيق م الب الكـرق في التحرر، كما حكق عيى ح  متير الكـرق يتحمقق 

م    ل توحيق ال  ماب السميماسمي، وضمرورة عمقمق مم تمممر مموممي 

كرقستا ي ي ً ق ع ه مرجعية كمرقسمتما ميمة، و مًمذ الم م فمات والمتمومرق 

ًالقرارات، وعق  إضاعة الورتة التاريم ميمة المحمالميمة ، حميمث الزال 

حعقاء اال سا ية يغزو  م ا ق تواجق الكـرق حيم ممما كما موا  ماهميمك عم  

  .القول الغاتًة لكرقستا

وتميميمت ه، كما حلقيت العقيق م  الكيمات م  اتقماء الوقميمق وعمائميمتم

 ةًرميات المواساة م  ححزاب كرقية وكرقستا ية شقيقة ً ذه الم اسً

في ال تا  شكر مم ل الحزب اإلشتراكي الكرقستا ي الشقيق الوفموق 

 .المشاركة عيى تيًيت   القعوة ومشاركت   في استذكار وعزاء فقيقه 

شفان محمد عبد الرزاق 

 YPGشهيداً بين صفوف 

شوا  محمق عمًمق المرزاق (االسم  

الحركي حقي مرارس شاب م  مموالميمق 

كوًا ي،  -مرية قرب ال وب  - 6336

ح مم ممى قراسممتممه اإلعممقاقيممة والمم مما ممويممة 

ًتووق في محافظة حيب، وا تار كيية  ب األس ا  فمي جماممعمة 

تشري ، وقر  حرًع س وات ًامتياز، وهو كا  عضواو في لج مة 

 مريته الورعية  لحزب الوحـقة القيمقرا ي الكرقي في سوريا.

ًعق هجو  قاعش عيى مقي ة كوًما مي و مزوح األهمالمي إلمى 

تركيا، ترك مقاعق القراسة والتحق ًاهيه في رحية الميمجموء إلمى 

تركيا، وم  ه اك حًى الًقاء في قيار الغرًة ممتمومرجماو، فمالمتمحمق 

، 3/66/5162ًمتماريمخ   YPGًتووف وحـقات حماية الشمعمب

حيث عمل في ال وام  ال ًية الميقا ية عيى جميع الجً ات، إلى 

فمي  62/8/5167ح  ارتقى إلى مرتًة الش اقة وال يوق ًتاريخ 

 احق  جً ات مقي ة م ًج المحررة م  راو.

 5167/    8/   62شييع ج ما ه مع ش يمقيم  آ مريم  ًمتماريمخ 

ًحضور حشٍق جماهيري في كوًا ي، ووري ال مر  فمي ممقمًمرة 

الش يقة قجية عيى  ريق مرية ترمك جم موًمي ممركمز ممقما معمة 

 كوًا ي، ًمراس  م يًة والئقة.

 رحيل الشخصية الوطنية عبد الرحمن مصطفى
، ا مممتمممقمممل 5167/  8/   56مسممماء األحمممق 

الش تية الو  ية عًق الرحم  متم مومى (حًمو 

وليقس إلى رحمته، إ ر مرٍ  حل  ًه، وًحمضمور 

حشٍق م  األهالي واألتقماء شييع ج ما ه تًماح 

 األ  ي  ووري ال ر  في مقًرة مسق  رحسه.

ممريمة  6326الراحل حيو وليمق مم  مموالميمق 

م  قة عوري ، عمل لق  شركات المقولمة ًمممقيم مة  - احية راجو  -ماسكا 

ال ًقة وتقاعق، ورًى حوالقه عيى الروح الو  ية ومحًة شعً م ، ا متمسمب 

إلى تووف الحركة السياسية الكرقية حوا مر سمتميم مات المقمر  الممماضمي 

، ليكو  ش تية و  ية م تمة ًقضية شعًه المكمرقي 6363واستقال عا  

 العاقلة في سوريا.

ًعق مراس  القف ، حلقى ححق حتقمائه السيق حًراهي   ييل (حًو  مظممميس 

مذكمراو  كيمةو في وقاعه، حيث عًر عم  مشماعمر المحمز  عميمى رحميميمه، مي

ً تال الراحل وقفاعه ع  مضية شعًه، وح ه كا  ًحسرة وحقة الحمركمة 

 الكرقية في سوريا. ومّق  الجموع التعازي ألهل وذوي الوقيق.

 حزب الوحدة يشارك في عزاء البيشمركة حبيب قدري

شارك وفق م  م ظمة مامشيو لحزب الوحـقة، يمتمقمقممه السميمق ممحمممق 
تالح عضو ال يئة القياقية، في  يمة عزاء الش ميمق المًميمشمممركمة حمًميمب 
مقري، الذي إستش ق في جً ات القتال ضق ت ظي  قاعش التكويري، وذلمك 

 ، وتمت ممراءة ًمرمميمة تمعمزيمة 67/8/5167في حي ع يا، يو  ال   اء 
 .ًاس  الحزب م  مًل السيق إقري  عضو قائرة مامشيو وترًه سًي
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 ندوة سياسية في كوباني
حمامت م ظمممة كموًما مي لمحمزب الموحمقة، 

 قوة سياسيمة فمي المممقيم مة حواسم  شم مر آب 

 .الجاري وذلك ًحضور جمع م  حعضائ ا

ًعق الترحيب ًالمحمضمور مم  ممًمل السميمق 

محمق حًش، تحقث السيمق مسميم  شميمخ حسم  

عضو اليج ة السيماسميمة لميمحمزب عم  الم مورة 

السورية والمجازر التي يرتكً ا ال ظا  يمومميماو 

في معظ  المق  والًميمقات السموريمة وآ مرهما 

متف مقيم مة المحمسمكمة عشموائميماو ًمالم ميمرا  

واألسيحمة الم مقميميمة،  م  تم مرق إلمى الموضمع 

االمتتاقي والمعيشي ومعا اة الموا  يم  مم  

ق ء األسعار، وفي هذا المجال ا متمقمق السميمق 

شيخ حس  اإلقارة الذاتية لعق  امت ك   ج ماز 

الرماًمة المتمممويم ميمة المومعمال لضمًم  األسمعمار 

 .ووضع الحق الحتكار التجار

كما حقا  شيخ حس  االعتمقماالت األ ميمرة 

التي  المت مميماقات وكمواقر ححمزاب كمرقيمة 

وإع ميي ، و اشق الجا ًي  المجي  المو م مي 

الممكممرقي وتممف ق  ًضممًمم  المم ممومم  وومممف 

التتعيق والحممم ت اإلعم مميمة المتمي تميمحمق 

الضرر وتًث سمو  الكراهية ًقضميمة شمعمًم ما 

العاقلة وتزيق الم موة والشمر  ًميم  األحمزاب 

الكرقية، في الومت الذي  ح  ًامم  المحماجمة 

إلى تكاتف ورص التووف وتوحيق الممموممف 

لمواج ة الم امرات التي تحماك ضمق الشمعمب 

 .الكرقي التواق إلى السي  والحرية

و م  اال تتارات التي حمقمقمتم ما وحمقات 

حمممممايممة الشممعممب والمممممرحة وممموات سمموريممة 

القيمقرا ية في م ًج، والًيشمركمة فمي إمميميم  

كرقستا  المعمراق عميمى المتم مظميم  اإلرهماًمي 

(قاعشس، كما  م  المًاقرة األ يرة ليمتمحمالمف 

الو  ي الكرقي والحزب القيمقرا ي التققمي 

الكرقي في سوريا، ليعممل عميمى إيمجماق آفماق 

لت قئة التراع و روج األ راف م  األزممة 

المتواممممة فمي سمًميمل مميما  فتمائمل المحمركمة 

الكرقية ًمس وليات ا التاري ية تمجماه الشمعمب، 

في ظل الظروف القميقة والحساسة التي تمممّر 

 .ً ا م ا ق ا الكرقية

في ال تا  حق ى الحضور اليقاء ًاسئميمتم م  

 . ومقا  ت  

 

نـدوة في 

 ميدانكي 

 وأخرى 

 في كيال
 

حمماممت مم مظمممة  5167في ال ام  م  آب 

عوري  لحزب الوحقة،  قوة ًمحمضمور  -ميقا كي 

 -حعضاءها وكواقره. ًقاية رحب السيق عمر إيًمو

عضو قائرة جميما ًمالمحمضمور وقعماهم  لميمومموف 

قميقة تمممت عميمى حرواح الشم مقاء،  م  تمحمقث 

السيق شي و ًيو عضمو قائمرة جميما عم  سميماسمة 

الحزب تجاه األزمة السورية ًشكل عا  والوضمع 

الكرقي ًشكل  اص حيث حكق عميمى تمواًميمتم ما 

التي تجسمقت ًمعمق  المممراهم مة عميمى المتمق م ت 

ال ارجية والقعوة إلى سيمية ال ورة م ذ ًقايمتم ما، 

وحكق عيى استق لية مرار الحمزب، وًمّيم  مموممف 

الحزب اإليجاًي م  اإلقارة الذاتميمة المقمائمممة ممع 

تًيا  السميمًميمات،  م  ممّق  السميمق إًمراهميم  ححمممق 

ًمقا ية ًّيم  فميمه حمرتمه عميمى سميماسمة حمزب 

الوحقة السييمة موج او ًع  ا متمقماقاتمه، وتمحمقث 

السيق ايًو ع  قور ومساهمة الحزب في ائمتم ف 

وا تم ماء  5-6اع   قمشق ومروراو ًاتوامية ارًيل

ًاتوامية قهوك، متحق او ع  حولويات المحمزب فمي 

المرحية الراه ة والتي تتجسق ًالحواظ عيى السيم  

األهيي ومشروعية ومقسية القفاع عم  الممم ما مق 

وحرص الحزب عميمى  YPG_YPJ الكرقية م  مًل

 مرور هذه المرحية ًامل  سائر.

في ال تا  حق ى الحضور ال قوة ًمممقا م تم م  

 واستوسارات  .

عمومريم   -كما حمماممت مم مظمممة ممريمة كميم  

ليحزب  ـقوة ألعضائ ا م  ال ساء والرجال. ًعمق 

الممتممرحمميممب ممم  السمميممقة روال عضممو قائممرة جمميمما 

والممقعمموة لمميمموممموف قممميممقممة تمممممت عمميممى حرواح 

الش قاء، تحقث السيق شكري قهقو عضمو قائمرة 

جيا ع  موضوع القفاع الذاتي ومما مو مه التماقر 

ع  االقارة الذاتية والتجاوزات التي تقع فمي همذا 

المجال، كممما ًمّيم  مموممف المحمزب مم  ممجمممل 

األوضاع الراه ة، م كقاو عميمى حهممميمة المتم مظميم  

وضرورات االلتزا  ًً وق ا ظا  القا يي ليحزب، 

 وحجاب حيضاو ع  حسئية الحضور.

وفاة 

المناضل 

بكر حج 

 نقشي
/  8/   52مسمماء يممو  األرًممعمماء 

، في إحق  مشافمي ممامشميمو، 5167

ا تقل الم اضل ًكر حمج  مقمشمي إلمى 

 رحمته، إ ر مر  حل  ًه.

وتممممًمممماح يممممو  المممم ممممممممميمممم  

شييع جم ممما  المومقميمق،  52/8/5167

حيث وري ال ر  فمي مسمقم  رحسمه 

م م مقمة تمل حًميم  –مرية ًئرعرب 

ًحضمور حشمق مم  رفماممه وحهمالمي 

 مريته والقر  المجاورة .

ًممقحت مممراسمم  الممقفمم  ًممكمميمممممة 

ترحيًية وقميقمة تمممت عميمى روح 

الراحل وحرواح الشم مقاء،  م  حلمقمى 

السيق مسي  شيخ حس  عضو اليجم مة 

، حميمث رحمب  السياسية ليحزب كيمةو

ًالحضور ومق  تعازيه لذوي الوقميمق، 

وتحقث ع  قوره الم مضمالمي وحمًمه 

لشعًمه والمقفماع عم  مضميمتمه، كممما 

تممتمم ممرق إلممى األوضمماع السمميمماسمميممة 

 الراه ة.
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 حول "اسرائيل الثانية"
 علي العبدهللا *√  

ممممم  ًمممميمممم  

األوتاف المتمي 

ح مممممميممممممقمممممم مممممما 

ممممممعمممممارضمممممو  

سوريو ، وهمي 

كمم مميممرة، عمميممى 

المممم ممممممممموحممممات 

والممممممممم ممممالممممب 

الكرقية يمًمقمى وتمف "اسمرائميمل الم ما ميمة" 

حك رها ج   وقًاء لتم مامضمه التمريمح ممع 

التاريخ والوامع معا. فالكرق لميمسموا وافمقيم  

قولة، كما هو حال الميم موق  89م  حك ر م  

الذي  جمعت   الحمركمة التم ميمو ميمة، ًمقعم  

وتمموا مم  قممرًممي، ممم  كممل ًممقمماع االر  

وحمممامممت لمم مم  قولممة اسممرائمميممل عمميممى حر  

فيس ي . ا    شعب مم  شمعموب الممم م مقمة 

وجممزء حتمميممل ممم  تمماريمم مم مما االجممتممممماعممي 

 والسياسي.

ل   عوق الى التاريخ الققي ، الذي تشموًمه 

شً ات و  فمات ًسمًمب تمعمقق السمرقيمات، 

لممم مممقمممق  كشمممف حسممماب عممم  الشمممعممموب 

والحضارات التي عرفت ا م  قة قرب آسيما 

ًل س كتوى ًالتاريخ القريب  سًيا و ًمقح ًممما 

حورقه االستاذ محموق األلوسي فمي تمومسميمره 

"روح المعا ي" ع  وجوق الكرق في م  مقمة 

جيوالء مرب الموتل، حيث كشف وتمول 

هجري الى همذه  67الجيوش اإلس مية عا  

الم  قة ع  وجوقه ، رق معار  م  اتًاع 

المقرسة القومية عيى هذه الحجة ًاست موماف 

مممقهممش ًممالممقممول "شممويممت رعمميمما "، وكمما  

ه الء "الرعيا " الكرق ليسموا تمعمًميمرا عم  

تممكممويمم  اجممتممممماعممي عممرمممي او مممًمميممي، وا  

وجوقه  امتقاق ل ذا الوجموق وتمعمًميمر عم مه، 

وح    لميمسموا فم مرا  ممما فمي المظم  ، وا  

كو    "رعيا " ال ييغي جوهر الحقيقة، ال  

 مة مسمتمويمات لميمتمعمًميمر االجمتممماعمي ًميم  

المستو  الحضاري و م  العمل السائمق فمي 

كل مرحية وًميم  تشمكمل  مويمات المكميما مات 

القومية في مراحل تكو  ما مم  االسمرة المى 

العشيرة فالقًيية فالشمعمب واالممة، وممق كما  

ذلك االحتكاك ًقاية ق ول الكرق فمي تميمب 

التاريخ اإلس مي وتمحمولم م  المى جمزء مم  

رعايا قولة ال  فة، هم ما الًمق مم  االشمارة 

الى موارمة قريًة ترتًت عيى سرقية ًع  

االحزاب الكرقية التي ت تقق اإلس   ًاعتًاره 

سي ة "اسمتمعممماريمة" مضمت عميمى المكميما  

السياسي ل مة الكرقية، سرقيمة ًمعميمقة عم  

م  ق التاريخ ال   م  القولة في المممرحميمة 

التي ظ ر في ا اإلسم   وق ميمه المكمرق كما  

امًرا وريا وماعقته المرئميمسمة حمق المومتمح، 

فار  القولة، ورعمايماهما، تمحمققه ممقرتم ما 

العسكرية عيى الوتح، حق ظل سماريما حمتمى 

حلغته عتمًمة االمم  فمي المقمر  المعمشمريم ، 

 اهيك ع  ا ه ل  يك  ليمكمرق كميما  سميماسمي 

 اص في تيك المرحية (كا وا إما جزءا مم  

االمًرا ورية الومارسميمة حو االممًمرا موريمة 

ًَ َق يجميم    الًيز  ية ومق    معروفة وك يرة: 

َمسمميمم / ممَقلممي، َحممي مموا ، مممر  اشممتمم ممرت ًـمم َممم  

مق، وقيم مور،  ، وَ م ماَو   شاه، وَش َرزور  ما   ِكر 

ضممممم  االمممًممرا مموريممة المموممارسمميممة، وآمممق/

ًِممل، ضممممم  االمممًممرا مموريممة  قيممارًممكممر، وحَر

الًيز  يةس، وا قماج   في المحميماة الم مقمافميمة 

والسياسية اإلس مية، حيث ظ ر ًي    رواة 

حقيث، كاًا  الذي  قيت كتب الحقيث ًع  

رواياته (اً  األ ير: حسق الغاًمة فمي ممعمرفمة 

، واًمم  حممجممر 922، ص7التممحمماًممة، ج

العسق  ي: اإلتاًة فمي تممميميمز التمحماًمة، 

، ومممحممممموق ا،لمموسممي: روح 967، ص6ج

س وفق اء وموكرو  619، ص57المعا ي، ج

وسياسيو  سماهممموا فمي التمراع المومكمري 

والسمميمماسممي الممذي عممرفممه تمماريممخ المم مم فممة 

اإلس مية المقيق، ومق ورق ذكره  فمي كمتمب 

التاريخ اإلس ممي ًموتموم م  كمرقا (تماريمخ 

الرسمل والممميموك لميم مًمري، والمكماممل فمي 

التاريخ الً  اال ير، والًقاية والم م مايمة الًم  

ك ير، ومروج الذهب لميمممسمعموقي، وفمتموح 

الًيقا  ليً ذري، والعًر الً   يقو س، كممما 

اورقت كتب التاريخ مشاركت   في التمراع 

السياسي ايا    فتي ع ما  ً  عوا  وعيمي 

ً  اًي  الب (ا ظر كتاب الكاتمب االرمم مي 

حرشاك ًوالقيا : األكراق م  المقمر  السماًمع 

 إلى العاشر المي قيس.  

لقق ققا اال قماج الكرقي فمي االجمتممماع 

اإلسمم مممي، ًممق ممول مممعممظممممم مم  فممي الممقيمم  

اإلس مي واعتماقه  العرًيمة فمي المتمالميمف، 

ًاعتًارها تم مو اإلسم  ، وتمًم مي المحمرف 

 العرًي في الكتاًة ًاليغة الكرقية، كام .

ومق ح شا الكرق إمارات عقيقة اسمتمممرت 

لعقوق حيث ما  كري   ا  زاقة، زعي  مًميميمة 

الز قية، ًقياقة حركة استق ليمة ضمق المقولمة 

-6629الع ما ية، وحما  كيا ا  اتا م  عا  

6663.  

ممماق مممحمممممق ًمماشمما  6899وفممي عمما  

الراو قوزي المحاولة االستق لية ال ا ية ًمعمق 

ح  كّو  م  المعمشمائمر المكمرقيمة جميمشما مم  

   ي  حلف ممقماتمل، وكماق ح  يم مز  المقولمة 

الع ما ية التي جرقت جيشا جرارا إل ماق ما 

حسمته "ال ورة الكرقية"، واست مقممت المقيم  

لت ًي  همة المقاتيي  حيث تمك ت مم  إمم ماع 

ماقة العشائر الكرقية ًعق  مشمروعميمة ممتمال 

سي ا  المسيمي ، فما مومضموا مم  حمولمه مما 

قفعه إلى االستس   ليجيش الع ما ي و م مايمة 

 المحاولة.  

ممماق الشمميممخ  6829-  6821وفممي عمما  

عًيق هللا الشمزي ي، الميقب ًال  ري، حمركمة 

استق لية ًعمق ح  اسمتم ماع تموحميمق ر سماء 

العشائر وإم اع عقق كًير م  القًائل الكرقية 

ًاال ضما  إليه  القا حكًر إجماع كرقي إلمى 

ذلمك المومممت. ومممق سمميمم مر عميممى مسمماحممات 

واسعة م  حر  كرقستا  في تركيا وإيرا  

ًي  ًمحميمرة حرومميما (إيمرا س وًمحميمرة وا  

(تركياس معي ا توحيق كمرقسمتما . وممق حرسمل 

رسالة إلى مم ل ًري ا يا في  ش ال (تركميما 

تًرت حول و يقة مومية في التاريخ  اليو س، اعي

الكرقي، جاء في ا:" إ  األممة المكمرقيمة حممة 

سممواء  -مممائمممممة ًممذاتمم مما وزعممممماء كممرقسممتمما 

ال اضعي  ليتراك حو المومر ، وسمكما م ما، 

مسيحيو  ومسيمو ، متحقو  ومتوقو  عيى 

عق  مًول األمور عيى شمكميم ما المحمالمي ممع 

الحكومتي  الوارسية والتركية، ح  ما  مريمق ح  

  حك  ح وس ا ًا وس ا".   

ومق ماق ا  يار السي  ة المعم ممما ميمة، ًمعمق 

هزيمت ا في الحرب المعمالممميمة األولمى، المى 

ا وتال حقميمب الشمعموب والمقمومميمات المتمي 

كا ت  اضعة ل ا كالعرب واأللًا  والًيغمار 

واليو ا  واألرم . إال الكرق ل  يم موروا فمي 

هذه اليحظة التاري ية، لذا ل  يحتيموا عميمى 

حقوم   القومية كامة، حيث لعمب وجموقهم ، 

ولعقوق  ويية، في ميب التمراع المعم ممما مي 

التووي الروسي، ومشاركت   المكمًميمرة فمي 

القفاع ع  حر  السي  مة،  قورا ممركمزيما 

في حضور األ يرة المك ف فمي مم ما مقم م ، 

وهذا جعل ع ممتم م  ًمالمممركمز ممويمة حلمغمى 

 احتمال ا شقام   حو ا وتال   ع ه آ ذاك.    

إعم ماء  6351تضم ت معاهمقة سميمومر 

الكرق في تركيا حق تقرير الممتميمر، وكما  

ذلك حول اعتراف قولي ًوجوق شعب كمرقي 

وًحق هذا الشعب في تقرير متميمره، وفمي 

ضوء ذلك  شات "لج ة االستق ل المكمرقي" 

 12وًقح الشيخ سعيق             6359عا  
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 بفائق االحرتام والتقدير
 شوكت شيخو  √

الشمم مماقة الممجممامممعمميممة واال مم ع عمميممى 

المجاالت المعرفية المتعققة تيوفمر األرضميمة 

ليمكمتماًمة، ولمكم م ما التمجمعمل المممرء مم مقموماو، 

فاألسيوب الممزوج ًالغرور و مزعمة التمح 

الم يق و ظرة االستع ء في  مرح المومكمرة 

حو المعيومة قو  مراعاة حممزجمة المممتميمقميم  

ومقرات   الذه يمة والمممعمرفميمة، لميمسمت مم  

توات اال سا  الم قف، فاقمغة المًمشمر همي 

ًالمحتية متافي فرز وتمحميميمل ال حوعميمة 

تعًئة وتيقي  وال هي الم ات اسمتمقمًمال أليمة 

معيومة، ييراق م  الممم مقمف اال م م ق ألقاء 

قوٍر ها  م و  ًه وحقه وًاألسيموب األمم مل 

لت قيف الذوات الًشرية وتتويب التوجم مات 

المجتمعية لما فيه  ير ال ما ، ال ح  يمكمو  

حسير مميكتمه الم مرجسميمة، ولميمسمتمحمق لمقمب 

الش تية ال قافيمة، ويمحمق لمه ق مول عمالم  

 السياسة وتًوء مومع القياقة.

ا ممتممسمماب المممممرء لممحممزب سمميمماسممي ممما، 

وتقرجه في هيئاتمه المتم مظميممميمة ممع ًمعم  

مقاً ت تمحموميمة حو لمقماءات تميمومزيمو ميمة، 

التممجممعمميممه ًممالضممرورة ممميمماقيمماو سمميمماسمميمماو، 

فالش تية السياسية وًاأل ص القياقيمة همي 

رحية عمر!، حساس ا معا اة حو حي  و ممموح 

يولق مع اإل سا  وت مو وتت ور ًتوفر الًيمئمة 

الم ئمة وًالع مة مع ش تيات   ًوية لم ما 

مكا ت ا، لتت ور في ظمل المتما ميمر المممتمًماقل 

لآلراء والموامف، ولتتًح ش متميمة عماممة 

ًممتمموسممع الممعمم مممات وتممعممققهمما قا ممل الممًمميممق 

و ارجم ما فمي ظمل ظمروٍف وسميماممات ممق 

 التتوفر أليٍ كا .

الش تية ال قافيمة المقماقرة عميمى ًميمورة 

الم مقف وا،لمميمة وق مول ممعمتمرك الم مضممال 

السياسي، ويحقوها األمل وااليمما  المراسمخ 

ًال قف، موعمة ًالجرحة والمتمواضمع والمعمومة 

وسرعة الًقاهة، ممتمممتمعمة ًم م ممة الميمسما  

والمميممًممامممة فممي الممحممقيممث وحسمم  اإلتممغمماء 

وًالققرة عيى المتمحمرك وتمحمممل التمقممات 

وارتقاقات ا وم     ال  و  إلعاقة تمرتميمب 

األولمممويمممات، ممممتمممحممماشممميمممةو المممغمممرور فمممي 

ال جاحات، ... تكتسب احترا  و مقمة المرفماق 

والجماهير، ومع ال جاحات عيى التمعميمقيم  

الت ظيمي والسياسي تكتسب ممكما مة وسمممعمة 

تجتاز اال ار المحيي إلمى المرحمب األوسمع 

قو  استئذا  مم  ححمق، عم مق ذلمك تسمتمحمق 

 ًو ر لقب الش تية السياسية والقياقية.

هي ليست ش تية عاقية أل  ا ال تماتمي 

ًالممارسة وال مًمرة فمقم ، ًمل تمحمتماج إلمى 

الم هم ت وتمقمل األفمكمار حيضماو، لميمسمت 

قكتوراه ف رية حو ش اقة جامعيمة مممم مورة، 

وال تاتي ً ريقة االست مسما  المعميممميمة، همي 

 ًالم تتر معا اة حو  موح وهقف وإراقة.

حجل!... فالم قف قور وحسيوب، والقميماقة 

 هقف و ضال ً  هواقة.

لس ا ًوارق تقيي  شم متميمات وال تمقمقيم  

االرشاقات، هذا ما عكستمه ممرآتم ما لمًمعم  

المممقمامممات، فم ممحم  عمامممة الم مما  ويموممر  

الم  ق ح   كو  محور كل هقف ومضية... 

قو  ما تقق  ل  ي ول ًالمممعم مي المتمرحمال!، 

حما الم ل، فمتمسمريمع لميم م مى  محمو المتميمكم  

 والتع ر حو التقمة والتق قر.

 ة ... تتمةاسرائيل الثاني

ًيرا  ًتحري  الكرق عيى الوحقة م  حجمل 

تحقيق االستق ل، ومواج مة األعمقاء المذيم  

يم معمو م م  مم مه، ولمكم  اتماتمورك عمامميم م  

ًوحشية وسحق حركت   ًممسماعمقة فمر سميمة 

. ولك   ورات ح ر  مامت، في 6352عا  

، 6397،  وفي قرسيم  6391آرارات عا  

سحقت هي األ ر ، وححزاب جقيقة، حميمث 

 جح اجتماع مياقات سياسية كرقية عقمق فمي 

في تشكيمل  6356ًيقة ًحمقو  اليً ا ية عا  

حزب حقيث:  ويًو  حو االستمقم ل ًمقميماقة 

 ج قت ًقر ا .

وفممي إيممرا  اسممتمم مماع إسممممماعمميممل آقمما 

(سيمكوس ح  يقوق حركة سياسية كرقية ًميم  

وح  يسمميمم ممر عمميممى كممل   6359-6352

الم  قة الكرقية قرب ًحيرة حروميا، و سق 

مع الشيخ محموق الًرز جي في السميميممما ميمة 

(كرقستا  العراقس وحققا  مجماحمات كمًميمرة 

ح افت اال كييز الذي  تحركوا و مجمحموا فمي 

 سحق ال ورة.

 6391ومق ا قلعت  ورة ح ر  في عا  

ًقياقة جعور سي ا ، ولك  ا ظميمت ممحمقوقة 

 األ ر والمقة.

تشممكمميممت الممممم ممظمممممة  6322وفممي عمما  

الكرقية "جمعية االحيماء المكمرقي"  والمتمي 

م قت لقيا  الحزب القيمقرا ي الكرقستا مي 

في إيرا ، الذي است ماع إمماممة جممم موريمة 

"م اًاق " (جم ورية كرقستا  القيمقرا يةس 

، قولة حك  ذاتمي قا مل إيمرا ، 6327عا  

لك  السي ات اإليرا ية رفضمت االعمتمراف 

ًالجم ورية والتواو  مع ا، وتمممكم مت مم  

القضاء عيي ا وًس  سياقت ا عيى الممم م مقمة 

 ًعق ت يي السوفيات ع  ا في اتوامية يال ة.

حما في العراق فقمق جماًمه المكمرق ًمقميماقة 

الشيخ محموق الًرز جي القوات الًريم ما ميمة 

، 6368الزاحوة عيى م  قة الموتمل عما  

ولك  القوات المًمريم ما ميمة سمحمقمت المقموات 

الكرقية الًسي ة التسيميمح واعمتمقميمت الشميمخ 

الًرز جي و وته إلمى  مارج المًم ق، إال ح  

الت ور في ساحات الحرب العالمميمة األولمى 

حجًر الًري ا يي  عيى إعاقته والتواه  ممعمه 

ًا  يحك  السييما ية، ووعقته ًقولة مسمتمقميمة 

 ليكرق ًعق ا ت اء الحرب.   

قير ح  ًري ا يا  مكم مت ًمالموعمق وحتمت 

ًالميك فيمتمل ًم  الشمريمف حسميم  لمحمكم  

العراق ًعق ح  ضمت السييما ية والممموتمل 

إلى ًغقاق والًتمرة وكمو مت مم م ما مممميمكمة 

 جقيقة ًحك  عرًي ورا ي.

 ار الكرق مجققا ًقميماقة الشميمخ ممحممموق 

، ولك  ًمريم ما ميما 6359الًرز جي في عا  

اسممتمم ممقمممت المم ممائممرات فممي متممف المممممق  

والممقممر  الممكممرقيممة، وا ممتمم ممت المم ممورة عمما  

6352. 

تجمع الكرق حما  سرايا  6391وفي عا  

الحكومة في السييما ية احتجاجا عيى ما آلت 

إليه األمور، وتمحمول المتمجمممع إلمى حمركمة 

شعًية شامية، ضمممت الممم مقموميم  والم ميمًمة 

والحرفيي  والو حي  ورجال القي  ور ساء 

 العشائر.

عاق الشعور القومي الكرقي مع ا مقم ب 

إلممى  6396ًمكممر تممقمممي (الممكممرقيس عمما  

 6393التتاعق فتشكل حزب "األمل" عما  

وهقفه الم الًمة ًمالمحمكم  المذاتمي فمي إ مار 

القولة العرامية. ًقي هذا المحمزب ممتممماسمكما 

، حيث ا تيف مماقتمه عميمى 6329حتى عا  

التحالف ال ارجي مع االتحاق السوفميماتمي ح  

، و شا عم  6322مع ًري ا يا، فا قس  عا  

 15التيار السوفياتي حزب                   
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 محمد نور الدين*√  

«االستقارة»وح يراو تحققت  التركية  

التي تحقث الك يرو  ع  ا. هي في الحقيقة 

 !«ال استقارة«

ع  ساًق تتور وتتمي ، ا تارت 

آب لتقو  ًغزوها لسوريا.  52تركيا يو  

هي الذكر  ال مسمئة ًالضً  لمعركة 

التي كسر في ا  6267مرج قاًق في العا  

الغازي الع ما ي السي ا  سيي  األول 

السي ا  المميوكي ما توه الغوري. ولوال 

 يا ة القائق المميوكي  ير ًيك، لما حمك  

ليغزاة الع ما يي  ح  يحتيوا ً ق الشا  وم  

 .ًعقها متر

ل  يتغير شيء ًي  اليو  والًارحة. 

استًقل األتراك السي ا  سيي  األول 

ًالسي ا  الجقيق رجب  يب حرقوقا . 

وًقالو م   ير ًك واحق، كا ت كتائب 

«الجيش الحر» «السي ا  مراق»و   

 .« ورالقي  الز كي»و

في يو  مرج قاًق، ا تارت تركيا ح  

تعًر ًقوات ا إلى األراضي السورية وس  

ظروف شقيقة التعقيق وااللتًا  ومتعققة 

 .األًعاق

 ظروف العميية وحهقاف ا

قرع »ـ حتت العميية التركية المسماة 6

، وس  ت ورات في قاية اإل ارة «الورات

عكس ا ظاهرياو التقارب التركي ـ الروسي، 

والتركي ـ اإليرا ي، وعيّق الك يرو  عيي ا 

ا،مال م  اجل استقارة تركية  حو األزمة 

السورية. وجاءت تتريحات رئي  

الحكومة التركية ً  عيي ييقيري  كما  ائب 

رئي  الحكومة  عما  مورتولموش حول 

االستعقاق لمرو ٍة تجاه سوريا ومومع 

الرئي  السوري ًشار األسق في العميية 

السيمية، ومول مورتولموش إ  كل متائب 

تركيا م  سياسة تركيا السورية، لتضوي 

 .توا الو عيى المش ق العا 

ـ لك  األمور ل  تك  عيى هذا ال حو.  5

حرقوقا  ًقي تامتاو  وال كل هذه الوترة 

عيى ماعقة ا  الكيمة األ يرة هي التي 

سي  ق هو ً ا. تمت حرقوقا  كا  

ًّراو، وكا  ي وي الك ير م  ال     مع

الكام ة. وك  م  مرة ك ا شاهقي  عيى 

ييقيري  كيف كا  يقول الشيء و قيضه، في  

 .يعق ححق يعرف حقيقة المومف التركي

وح يراو   ق حرقوقا  في م تمره 

التحافي مع  ائب الرئي  األميركي جو 

ًايق  مائ و إ  سوريا يكو  (الرئي  

السوري ًشارس األسق رئيساو ل ا ل  تعرف 

القيمومرا ية. وال اعتقق ح  هذا المومف 

يحتمل القول إ  تركيا يمك  ا  توافق عيى 

قور ليسق في المستقًل، مع التاكيق عيى ح  

تركيا ال يحق ل ا ال هي وال قيرها ا  تقرر 

 ياًة ع  الشعب السوري. وفي اليو  

التالي، مال إ  تركيا ال يمك  ا  تجي  حًقاو 

 .مع األسق، في ك   حوضح م  عي  الشم 

 «قرع الورات»ـ جاءت عميية  9

العسكرية التركية م  حجل إعاقة رس  

المش ق السوري عيى األمل في شماله. لك  

مًل ذلك، فه  العميية في التوتيف السياسي 

تق ل في ًاب العقوا  عيى سوريا وا ت اك 

السياقة. فيي  م  موة قا ل سوريا اعتقت 

عيى تركيا لكي تقول األ يرة إ  ا تعرضت 

ليعقوا . حما سقو  مذائف م  ومت ، ر 

م  سوريا عيى األراضي التركية، فالكل 

يعرف هذه المسرحية وم  حي  تاتي القذائف 

وم  ي يق ا. ومع ا  ًيا  وزارة ال ارجية 

السورية ل  يك  موياو وًحج  الت قيق التركي، 

فه  اإلع   السوري حعاق التواز  إلى 

المومف م  العميية التركية. ف ذه العميية 

هي ًكل األوتاف عقوا  وحكًر م  ا  

يوتف ًاال ت اك. وال يمك  تحت حي 

 .ظرف ا  ييقاَرب ً ريقة ا ر 

ـ العميية ت كق ليمرة األلف ح  تركيا  2

هي القاعقة المركزية ليجماعات المسيحة 

في سوريا. فتركيا ا،  وليمرة األولى تظ ر 

 «المعارضة»عي او كيف تستقق  ع اتر 

وتستضيو   عيى حرض ا في معسكرات 

وم     ت يق   عًر حقوقها إلى حراضي 

قولة ح ر  هي سوريا. وتظ ر كيف هي 

ت قي   ًقًاًات ا مع األ ق  التركية. وهذا ال 

يحقث ًي  ليية وضحاها حو مجرق  تيجة 

لسقو  م ًج مًل حيا . تركيا ل  تعق ت وي 

 .قورها المًاشر

ـ ال قف المعي  لتركيا هو ت ظيف  2

وهذا هقف   .«قاعش»جراًي  م  ع اتر 

«قاعش»مشروع. لك  محارًة  عيى  

األراضي السورية يت يب الت سيق مع 

قمشق، وفقاو لًيا  ال ارجية السورية، وهو 

 .ما ل  توعيه تركيا

مشروعية ال قف ًحق ذاته ت ق  

اإلقعاء التركي. فتركيا ل  تك  في يو  م  

، ًل ًالعك  كا ت «قاعش»األيا  عقواو لـ

 تيراو ل ذا الت ظي  اإلرهاًي وحاض او له. 

فكيف يمك  لتركيا ح  تحارب ت ظيماو هي 

 ترعاه؟

ورق  كل المزاع  التركية، فه  

«قاعش» ل  يست قف وال مرة واحقة  

المتالح التركية ال في القا ل وال في 

ال ارج. وكل ال جمات قا ل تركيا التي 

ل   «قاعش»كا ت ح قرة تقول إ  ا م  عمل 

يتً   الت ظي  حياو م  ا، وآ رها توجير العر  

في قازي ع تاب. والسًب ًسي  هو ا  

توجيرات م ل سوروتش وا قرة وقازي 

ع تاب كا ت تست قف تجمعات كرقية 

وت قف إلى ترويع األكراق ألسًاب م تيوة. 

والتوجير األ ير است قف عرساو كرقياو كا  

حزب الشعوب »فيه حيضاو مس ولو  م  

الكرقي وكا  ي قف ليرق  «القيمومرا ي

حزب العمال »عيى ال سائر التي ييحق ا 

ًالجيش التركي والتي ًالكاق  «الكرقستا ي

يمر يو  قو  سقو  متيى م  الج وق 

 .األتراك

حك ر م  ذلك، مًل يو  واحق م  عميية 

جراًي  كا ت التحافة التركية ت شر 

ًالتوتيل، وًاألسماء واألرما ، م ا ق 

في كل تركيا وفي قازي  «قاعش»تواجق 

ع تاب. وكا  الموا   التركي يتساءل: هل 

ما ال  («قاعش»يعقل ا   عرف  ح  (ع  

تعرفه الحكومة التركية؟ لذا ل  يك  مواجئاو 

ح  يت  تحميل الحكومة، ًل ارقوقا ، 

مس ولية توجير قازي ع تاب ع قما ح يق 

 14            28مشيعو ضحايا التوجير الـ
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 مسرحية جرابلس ... تتمة

ولو أن  .«اردوغان  اتل»هتافات جماعية مثل 
 «داعش»تركيا جاد  في محاربة إرها  

وغيره، لكانت حاربته أوالا في داخل تركيا وفي 
 .غااي عنتا  بالذات

ـ ثم جاءت مسرحية جرابل  لتكشف  6
هاالة ا خراج، رغم أن تركيا مشهور  
بمسلسالتها التلفايونية. لم يرق للمخرج أن 
تراق  حتى نقطة دم واحد  خالل العملية. هذا 

الذي لم يشتهر إال بالتوحش وسفك  «الداعش»
الدماء، هل يعقل أن يسلم مفاتيح المدينة 
اطخير  المتبقية له على الحدود مع تركيا من 

ولو بنقطة  «شرف ا سالم»دون الدفاع عن 
دم واحد ؟ هي ليست حرباا لنقول إنها نظيفة او 
غير نظيفة، بل مسرحية ممجوجة لفجاجتها. 
الملك التركي في جرابل  كان عارياا بالكامل. 

ثم  .«داعش»وبعد ذلك يقولون إنهم يحاربون 
إلى أين ذه  ا رهابيون الذين لم يخادروها في 
اطسا  بل كانوا ينتظرون رعاتهم ورفا هم في 
السالح والخذاء والطبابة ليستكملوا بعد اآلن 

المشتركة ضد كل من ال  «الجهادية»المعركة 
 .يشبههم
ـ في الهدف المعلن الثاني أن أنقر  تريد  7

منع اطكراد في سوريا من استكمال 
بمنع سيطر  اطكراد » الكوريدور الكردي«

 .على جرابل  والمنطقة الممتد  حتى أعااا
ولكن هذا الهدف كان موجوداا منذ و ت 
طويل ولم تنجح تركيا في تحقيقه بسب  
معارضة الواليات المتحد  اطميركية. وهذا 
ينقل الحديث إلى مستوى آخر  د يكون محرجاا 

 .للبعض
اليوم استفادت تركيا من بعض الظروف 

 :لكي توجه ضربتها المرج دابقية
أ ـ استفادت من التقار  مع روسيا وإيران 
والمناخات التي شاعت عن تفاهمات 
واستدارات لتكس  على اط ل عدم تنديد  وي 
بالعملية العسكرية، وممانعة أ ل لدى الرأي 
العام، وبما يوحي أن العملية نالت موافقة 
مسبقة من موسكو وطهران ودمشق. و د منح 
التجاو  الروسي ـ ا يراني مع االنفتاح اللفظي 
لتركيا الفرصة لكي يمتلك اردوغان اورا اا، 
لي  لحل المشكلة السورية بل ليساوم بها 
واشنطن لكي توافق على المنطقة اآلمنة، 
وبالتالي التدخل العسكري التركي في سوريا 
واحتالل جرابل . وهو احتالل سوف يرى 
محور الممانعة أو بعضه، مدى خطأ الرهان 
على تحول ما في سياسة تركيا السورية، بل 
مدى النتائج الخطير  التي ستترت  على 
االحتالل التركي لجرابل  وما بعد جرابل  

 .الحقاا 
  ـ من هنا كان الصدام العسكري بين 

الكردية في  « وات الحماية»الجيش السوري و
الحسكة خطأ كبيراا ما كان يج  أن يحدث 
استفادت منه تركيا لتوحي أن عمليتها في 
جرابل  لمنع اطكراد من التوسع إليها ال 
تختلف عن تصدي الجيش السوري لألكراد 
انفسهم في الحسكة كما لو ان تركيا وسوريا 

الكردي. في حين ان  «العدو»حليفتان ضد 
تركيا هي التي تشكل تهديداا مشتركاا للدولة 
السورية ولألكراد الذين يبقون رغم كل 
تحالفاتهم التكتيكية مكوناا سورياا ـ وإن تال ت 

حا  العمال »توجهاتهم الفكرية مع 
ـ اطمر الذي كان يفترض أن  «الكردستاني

يدفعهما )دمشق واطكراد) للبحث عن تفاهمات 
مشتركة تبدد هواجسهما المتبادلة بوجه 

 .التدخالت الخارجية بدال من الصدام
ج ـ استفادت تركيا من التقار  مع روسيا 
لكي تكسر خطاا احمر روسياا كان  ائماا بمنع 
الطائرات التركية من القيام بعمليات داخل 
سوريا بل لعدم ا ترابها حتى من المجال الجوي 
السوري. اليوم خسرت روسيا ور ة الفيتو إلى 
اطبد مع مشاركة الطائرات التركية في عملية 
جرابل  ومع تخطية طائرات اميركا اططلسية 
لتلك المنطقة. فهل من ثمن افتراضي جديد 
تراهن عليه روسيا، أم انها خدعت من تركيا 
فأصدرت بياناا بعد فوات اطوان يعبر عن  لق 
روسيا الشديد من التطورات على الحدود 

 التركية ـ السورية؟
د ـ استفادت تركيا من الخالف مع الواليات 
المتحد  اطميركية حول فتح هللا غولن ودور 
اميركا في االنقال  العسكري فصعدت إلى الحد 
اط صى مع واشنطن لتقطف تنااالا اميركياا 
كبيراا بدعم للعملية العسكرية وتخطية جوية 
لها. والعملية ما كان لها أن تتحقق لوال الضوء 

 .اطخضر اطميركي وحده دون غيره
وهنا تكون الواليات المتحد  تضحي ببعض 
مكاس  اطكراد السوريين لمصلحة إعاد  
العال ات إلى طبيعتها مع أنقر  عبر دعم هذه 
العملية، خصوصاا أنها تاامنت مع وصول نائ  
الرئي  اطميركي جو بايدن إلى أنقر . كذلك 
تريد واشنطن من دعم العملية و ف مسار 
التقار  التركي )االفتراضي حتى اآلن) مع 
روسيا وإيران. وربما يكون الذها  إلى منطقة 

 .عاالة ثمناا لعدم تسليم غولن إلى تركيا
 مكاس  تركيا

حققت تركيا من عملية جرابل  الكثير من 
 :اطهداف بأ ل اطثمان

الكوريدور »أ ـ حققت مطل  منع استكمال 
 .في سوريا «الكردي

  ـ أسست لموطئ  دم مباشر في شمال 
سوريا لم يكن لها من  بل. من ذلك إ امة 
منطقة نفوذ لها من جرابل  إلى أعااا بعدما 
عجات عن ذلك على امتداد اطامة السورية 
وهو يعني أنها ستكون على طاولة المفاوضات 
كفريق موجود داخل اطراضي السورية ولي  
من وراء الحدود. كما انها تستطيع من هذه 
المنطقة أن تنطلق في عمليات عسكرية أوسع 
في اتجاه منبج والبا  في حال وجود تخطية 
أميركية لها بحس  الظروف. كما ستوفر هذه 
المنطقة حماية أكبر لمسلحي المعارضة في 
الشمال السوري وستكون العين التركية كما 
العاد  على حل ، لكن هذه المر  لمحاولة تخيير 
موااين القوى على اطرض وإ امة طوق تركي 

 .!«طوق على طوق«حول الطوق السوري أي 
ج ـ نجح أردوغان بهذه العملية العسكرية 

في أن يعيد ترميم صورته التي انكسرت بعد 
االنقال  وان يظهر بمظهر الرجل الذي ال ياال 
 وياا رغم االنقال . وهذا هدف كان بأم  

 .الحاجة إليه
د ـ وهذا ينطبق على الجيش التركي الذي 
تعرض طكبر عملية تفريغ لقياداته بعد 
االنقال ، وجاءت العملية لترفع من جديد 
معنوياته التي انسحلت تحت أ دام بعض 

 .المتشددين في الشوارع خالل االنقال 
هـ ـ كذلك فإن هذه العملية أيدتها كل القوى 
السياسية ما عدا اطكراد، وبذلك كان اردوغان 
يشد العص  القومي التركي والشارع ليايد من 
دعم الشارع له، ويوظفه في أي استفتاءات او 
انتخابات مقبلة، وال سيما في ما يتعلق بالنظام 

 .الرئاسي
رغم كل هذه المكاس ، فإن التدخل 
العسكري التركي للمر  اطولى في سوريا  د 
يتحول، في حال عدم بداية مسار جدي للحل 
في سوريا، إلى مستنقع يخرق تركيا في مخاطر 
كثير  وتهديدات إضافية ال يمكن تو ع طبيعتها 
منذ اآلن، تماماا مثلما لم يكن أحد يتو ع كل هذا 
المسار الذي شهدته اطامة السورية منذ 

 .بدايتها
 :في بعض الخالصات حتى اآلن

ـ إن تركيا كانت تنسق بشأن العملية مع 1
واشنطن، ولي  مع إيران ودمشق. وال شك ان 
العملية العسكرية التركية بمالبساتها وأدواتها 
واهدافها لن تثير ارتياح إيران وبالتأكيد 
دمشق، وتثير بعض االناعاج الروسي، وهو 
ما سيلقي ظالالا على ما سمي بالتقار  التركي 

ا يراني ويؤكد ما كنا نقوله  -الروسي  -
ونكرره أن االستدار  التركية مستحيلة وأن 
تركيا بحكم ارتباطها العضوي بحلف شمال 
اططلسي لن تخير سياساتها إال بالتنسيق مع 
واشنطن، وأن بيت الطاعة اآلمن لتركيا هو 

 .واشنطن اوالا وأخيراا 
ـ لقد فشل المشروع االردوغاني في  2

المنطقة ولم يتبقَّ الردوغان سوى هذه المئة 
كيلومتر. وهو مشروع كنا نقول إنه لن 
يستسلم ما دامت اطامة السورية  ائمة وما دام 
اردوغان على رأ  هذا المشروع. إنه 
مشروع استعاد  مرج دابق، وحل  هي الهدف 

 .المقبل
تركيا من كيسها  «تبيعه»ـ إن ما  3

لمحور الممانعة والمقاومة لي  سوى تضليل 
وخداع وأوهام. وهو ما يفترض بأطراف محور 
المقاومة أوالا أن تعيد حساباتها التي ال يبدو 
انها كانت د يقة، على اط ل في تفاؤلها، بشأن 
تخيير في المو ف التركي عندما اعتقدت ان 
بروا أنيا  الليث التركي تعني االبتسام. وثانياا 
في إعاد  النظر الجذرية في تحديد طبيعة 
التهديدات والمخاطر ومصادرها والتي يتعرض 
لها هذا المحور حيث عكست التطورات في 
السنوات القليلة الماضية، ال سيما في اآلونة 
اطخير ، خطأ المنطلقات الفكرية والسياسية 

 .التي ترسم طبيعة التهديدات والمخاطر
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 منبج تتحرر ... تتمة

الدولي المنياهيض ليارهيا ، أعيلين اليميجيلي  

دحرها لـ داعيش وتيحيريير مينيبيج مسياء ييوم 

يت اليفيرحية 2116آ   12الجمعة  ، حييث عيم 

 ليو  ميئيات اآلالف مين أهياليييهيا، واغيردت 

النساء وخرج المدنيون إلى الشوارع ميعيبيريين 

عن سعادتهم. و د تم تشكيل مجل  مدني ضيم 

 عضواا من كافة المكونات  دار  المنطقة. 33

كان تحرير منيبيج ميوضيع اهيتيميام سييياسيي 

واسع وتيخيطييية إعيالمييية كيبييير ، كيميا هينيأه 

العشرات من حكومات دول ومنظمات عياليمييية 

وشخصيات ميرميو ية، وبياسيم حيا  اليوحـيد  

الديمقراطي الكردي في سوريا هنأ السيد محيي 

سكرتير الحا  ذاك التيحيريير  -الدين شيخ آلي 

في رسالة، فيمايلي نصها: )) فيي مسياء ييوم 

الجمعة الثاني عشر من آ  الجاري، وفي خبير 

عاجل، أجمعت عليه المصادر المحلية ووكاالت 

اطنباء العاليمييية، ميفياده دحير  تينيظيييم اليدولية 

)داعش) في مدينة منبج وطرد مسلحييه مينيهيا 

بعد ميعيارك ضياريية خياضيتيهيا  يوات سيورييا 

الديمقراطية ومجل  منبج العسكري بمشياركية 

 -  YPGفاعلة لوحـدات حماية الشع  والميرأ  

YPJ  ،وإسيينييادي جييوي ميين الييتييحييالييف الييدولييي

ت الفرحة بين صفيوف اطهياليي  سرعان أن عم 

من عر  وكغـرد وتركمان وشرك  ... فتنيفي  

النا  الصعداء، وخاصةا نساء منيبيج اليليواتيي 

ذ نا ما ذ ناه من فظائع عيليى أييدي اليدواعيش 

أثبتوا بأفيعياليهيم أنيهيم أعيداءر ليليتيحيضير الذين 

 والبشرية.

إننا في حا  الوحـد  الديمقراطي اليكيردي 

في سوريا، في الو ت الذي نؤكد فييه أن دحير  

تنظيم الدولة )داعش) في مينيبيج مين الشيميال 

السوري يغشكل خطو ا هامة على طريق إليحياق 

الهايمة به وبمثيالته مين اليقيوى اليتيكيفيييريية 

التفجيرية فيي عيميوم اليبيالد، نيتيقيدم بيأصيدق 

التهاني والتبريكات لبنات وأبناء منبج وجيميييع 

أفراد و يادات مجل  منبج اليعيسيكيري و يوات 

سوريا الديمقراطية ومناصريها، يحدونا وطيييد 

اطمل بأن يغشيكيل تيحيريير مينيبيج هيذا عينيوانياا 

وركيا ا لمايد من التمسك باليعيييش اليميشيتيرك 

و ضييييية السييلييم اطهييلييي، بييعيييييداا عيين نيياعييات 

االستعالء والتمييا وإ حام الدين في السييياسية 

واالدار ، وذلك وفاءا لدماء شهداء الحرية ومن 

بينهم الشهيد القائد فيصل أبو ليلى..... عفرين 
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ومن جهةي أخرى لم تيرق عيميلييية تيحيريير 

منبج للممتعضين من الدور والحضور اليكيردي 

في شمال سوريا، الذين حاولوا جاهدين التقليل 

من شأنيهيا وتشيوييه سيميعية وحـيدات حيميايية 

الشع  من خالل نشر تقارير مفبركة، من بينها 

حكاية حرق السجل العقاري فيي مينيبيج، حيييث 

تورطت وسائل إعالم مشيهيور  فيي تينياوليهيا، 

ااعمة أن ميحياوالت تغيجيرى ليتيطيهييير عير يي 

واستيالء على أميالك اليعير ، دون أن تيكيون 

 هناك أدلة دامخة أو أفعال مؤكد  على اطرض.

 احتالل تركي ... تتمة 

لمجريات األمور ييحمظ المتموجمَ  المتمركمي مم  المقمضميمة 

 .الكرقية م ذ ًقايات األحقاث في سوريا. وحتى ا، 

  :سعاد  اطمين العام
كما تعيمو ، يعا ي شعً ا الكرقي الذي يمرًمو تمعمقاقه 

ًممم م مقمة ”  كرقستما “ األرًعي  مييو او ويعيش عيى حرضه 

الشرق األوس  م  سياسات الظي  واالضم م ماق مم  لمق  

حكومات تركميما، إيمرا ، المعمراق وسموريما ًمعمق اتمومامميمة 

سايك  ًيكو التي مضت ًتقسي  المكمرق ًميم  همذه المقول، 

وتعر   ميميمة همذا المقمر  لمحمروب تم مومت فمي عمقاق 

الجي وسايق واإلًاقة الجماعية، كما حتل لمقي تي حميمًمجمة 

ًكرقستما  المعمراق وعميمرهما  6388و ورمال رًيع عا  

 .م  سياسات الت جير ومحارًة اليغة وال قافة الكرقية

وإ  ا ل عتقق ًا  م  قة الشرق األوس  سوف ل  تش مق 

األم  واالستقرار إ   ل  يت  إ تاف هذا الشعب وحتولمه 

عيى حقومه القومية المشروعة والعيش ًمحمريمة وكمراممة، 

وح  ممارسة المزيق م  الع ف والقمتمل والمحمروب ضمقه، 

سوف ل  تتمك  م  كسر إراقته و ضمالمه المممشمروع فمي 

القفاع ع  وجوقه. م  ه ا، فه  ا  ر  حق او ليقماء وتجم مًماو 

ليحروب، ًا  يتّ  وضع حل مضيمة الشمعمب المكمرقي فمي 

م  قة الشرق األوس  عيى جقول حعمال الم ظمة القولميمة 

 .وحي ا سيمياو وفق مقررات ومًاقئ الشرعية القولية

في ال تا ، ًاس  التحالمف المقيمممقمرا مي المكمرقي فمي 

سوريا   اشق األم  المتحقة وش متمكم  المكمريم  ًمالضمغم  

عيى الحكومة التركية لسحمب ممواتم ما مم  حر  سموريما 

عيى الوور، والكف ع  التق ل السافر في الشا  السموري 

القا يي، وم ع ا مم  تمقمقيم  المقعم  لميمومتمائمل المممسميمحمة 

المتشققة التي تعمل وفق حج قات ا وتعييمات ا، مع مم ماعمتم ما 

ًا  الحل السياسي ليزمة السورية ًحضور كافة ح مراف 

المعارضة هو الحل الوحيق والمممكم  إ  تموفمرت اإلراقة 

مممع وافممر االحممتممرا  ...  . الممقولمميممة وح ممراف التممراع

 ... 5167/ 8/ 96والتققير ... 
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 ة ... تتمةاسرائيل الثاني

"ال  ص" الذي تحول في ما ًعق إلى الحزب القيمقرا ي المكمرقسمتما مي ًمقميماقة 
 .6327الم  مت وى الًارزا ي عا  

 6326وفي سورية تشكل الحزب القيمقرا ي الكرقستا مي (المًمارتميس عما  
ليقفع ًالم الب الكرقية الى الواج ة والعمل عيى تحقيق ا، وممق زاقت سميماسمات 
اال ظمة المتتالية في ا (الحرما  م  الج سية في ضوء  تائج اإلحتاء االست  ائمي 

حلف  سمة م  م  مم  قو  جم مسميمة (حتمًمحموا ممع  61حيث ققا  2/61/6375
حلف  سمةس، وت ًيق فمكمرة المحمزا  المعمرًمي عما   911مرور الومت حوالي الـ 

ًه راج آالف األسر الكرقية م  حر  تميك ا او تست مرها ًموضمع الميمق  6377
وتوزيع ا عيى حسر عرًية  قيت إلي ا م  المم م مقمة المتمي قمممرتم ما ًمحميمرة سمق 
الوراتس في تعقيق الوضع الكرقي في ا وتتعيق التراع حول الحقوق و ًيعتم ما 

 والحل الم اسب لتيًيت ا.
لقق جرت ًي  تركيا والعراق وايرا  وسوريا اتتاالت وعقمقت اجمتممماعمات 
عيى حعيى المستويات ليحييولة قو  التعاو  ًي  الوئات الكرقية الواعيمة سميماسميما 
وعسكريا وليحييولة قو  إ شاء قولة كرقية مستقية. ل  تست ع همذه المقول إمم ماع 
الكرق، عًر المعامية القستورية والقا و ية العاقلة، ح  ا قول م ، وح م م  جمزء مم  
شعوً ا، ل   كامل الحقوق م ل كل الموا  ي  مع احترا   توتيت م  المقمومميمة 
وال قافية، مع إع ائ   حق التعًير ع  ا في الممارسة اليومية، وال القو  القوليمة 
ال افذة  ظرت إلى القضية الكرقية م  زاوية المتيحة الكرقية وحمل الم مزاعمات 
اإلمييمية ًتحقيق  موحات شعوب الم  قة في حياة آمم مة مسمتمقمرة. وهمذا حمول 
الكرق الى حسر  التواز ات اإلمييمية والقولية، التي تور  عيي   شرو  ا، فمقمق 

س والمواليمات المممتمحمقة (6355س وًري ا يا(6356وعقوا ًقولة م  مًل فر سا(
كيس جر س ولك  كل ذلك ل  يحتل. وققت هذه المقول  6369روزفيت،  6322

حسيرة القضية الكرقية، توجرها القو  ال ارجية ع قما يكمو  لم ما متميمحمة فمي 
توجيرها، وتتجاهي ا ًعق ح  تمحمتمل مم  همذه المقول عميمى مم مالمًم ما و مقممة 
متالح ا. ومق زاق ال ي  ًية عق  تو   شعوب هذه القول، ًمما فمي ذلمك ممعمظم  
ححزاً ا السياسية وم قوي ا، ليت يعات الكرقية و وورها م  مم مالمًم م ، مما رتمب 
استعتاء سياسيا وا قفاعا الى مواج ة تورية ال تويق حي مم  ا مراف التمراع 
المحييي ، ًل عيى العك  تقفع   ليوموع في م   ات مو   ارجية ل ا ا ممماع 

 في  يرات الم  قة ومومع ا االستراتيجي.  
هذه ًس ة حولية كافية لت كق ا  ا لس ا حما  "اسرائيل  ا ية"، وح  ا حمما  شمعمب 
حتيل ومضية عاقلة تستقعي التعا ي مع ا ًهيمجماًميمة ال  فمي حميم ما متميمحمة 

 ليجميع.
 13/10/2116* جريد  المدن االلكترونية اطربعاء 
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  !!مهام الدفاع الذاتي وممارسات مستفزة
ع قما ومو ا مع اإلقارة الذاتية القائمة ليم ا ق الكرقية في سوريا، في  ا تيمتمقمي ممع 

، وأل  الًقيل ا، ر هو الووضى والوميمتما . وعم مقمما ي ر يت ا كحزب م ذ حك ر م  عقق

قعو ا إلى حمايت ا حتى قو  ح   كو  جزءاو م  هيكييت ا، فه ممما عم ميم ما حمممايمتم ما مم  

القا ل وال ارج، م  المتسيقي  والعاً ي  قا ي ا، كما م  المترًتي  ً ا والمعاقي  ل ما 

م  ال ارج. وع قما قعو ا إلى ت ويرها وإق ائ ا ًالكاقر وال ًرات المممتموفمرة، فمي م ما 

 عيش الوامع و قرك ح  ا ليست إقارة تك ومرا  ًل إقارة م  لوٍ  واحق يقو  عيى الك ير 

م  مواتي ا ح ا  ال يميكو  م ه ت اال تتاص ًققر مما يمتمممتمعمو  ًم موموذ حمزًمي، 

ـرق السوريي  في مواجم مة المذات ًمعمق عمقموٍق مم  اال مكمسمار  وأل  ا التجرًة األولى ليكي

القا يي في ظل حك  الًعث الع تري، حرق ماه  ممموذجماو يم مال المرضمى والمقمًمول لمق  

المجتمع ًيو ياته ومحي ه ال قافي، ويحظى ًاحترا  متزايق لق  الم متممميم  والمممتماًمعميم  

 ي.ليشا  الكرق

ل   ك  مجرق واعظي  م   ارج ا، ًل قعو ا رفام ا وم يقي حزًم ما إلمى المتمعماممل 

االيجاًي مع اإلقارة والعمل ضم  هيئات ا مت وعي  عامميميم  حو مموظموميم ، وااللمتمزا  

ًقوا ي  ا ومرارات ا، وحتي ا م  ا عيى التر يص األتولي ليمعمممل المحمزًمي ًممموجمب 

ما و  األحزاب، وحتقر ا التعامي  والتعييمات ً توص ما و  القفاع الذاتي، واعتًر ا 

القفاع ع  الم ا ق الكرقية واجب ومس ولية، ومق التحق الك ير م  رفام ا ً ذه الم مممة 

  .المشرفة

  ل عمر اإلقارة الذي يقترب م    ث س وات، ورق  إيجاًيات ك يرة تيسجل ل ا، 

إال ح   وامص وسيًيات عقيقة حيضاو تيمحمسمب عميميم ما،  مومت ًمعمضم ما عميمى السم مح، 

الكومو ات تسوقها مزاجيات، وتع يت لجا  ا الميشكية سو  اليج ة األمم ميمة، والميمجم مة 

االمتتاقية حيث تحول ًع  حعضائ ا إلى مراممًمي ق مل وممواسم   المجميمرا  وجمًماة 

ضرائب ًغياب معايير موحقة و ظا  ضريًي عاقل، حما األسوح فم مو  مروممات ًمعم  

ال يئات الت ويذية لإلقارة وًع  المس ولي  في ا لقوا ي  تاقرة ع  اإلقارة  وس ا وعم  

مجالس ا التشريعية، فاك ر المواضيع م اراو ليجقل في الوترة األ يرة همو مما مو  المقفماع 

الذاتي الذي ت  اإلع   ع ه ك ص مكتوب المى ارتياحاو  سًياو، وكت ًيمق عميمى األر  

ي ام  هذا ال ص، مقاهمة الًيوت لي و م  مًل ا،سايش والتحري ع  الممشمممولميم  فمي 

حو ت األعرا  والم اسمًمات،... وفمي تمجماوز تمريمح لمعماقات وحعمراف المممجمتمممع 

واستوزاز المشاعر و رق ل ص القا و  الذي حقق حاالت إ سا ية مست  ماة مم  الم مقممة 

 .وشر  العمر ومكا  ال قمة و ريقة التًييغ

م  الواجب عيى الجميع تققير الظرف ال مارئ ومم ما مر اإلرهماب فمي جموار ما، 

و قّر ًضرورة مشاركة الجميع في الحماية والقفاع... لك  ا حيضاو حريتو  عيى س مة 

المجتمع الكرقي م  المقا مل، و مقعمو إلمى االلمتمزا  ًمقما مو  المقفماع المذاتمي وتمجم مب 

الممارسات المستوزة التي مق تولّق رقوق حفعال ترتق سيًاو عيى حالة االسمتمقمرار الم مسمًمي 

 ا.التي  عيش 

ل  يعّق القا ل الكرقي يحتمل المزيق م  الضغو  واالحتقا ، في ومٍت تتعر  فميمه 

مضية اال تماء وال وية الكرقية إلى ت قيق المجاميع اإلرهاًية ووعميمق المجميمش المتمركمي 

المحتل لمقي ة جراًي  السورية، ويت ماوب ًمعم  رمموز المممعمارضمة السموريمة عميمى 

است قاف ا ً  اب التجريح والتشويه وق  السمو  في حوتال المعميمش المممشمتمرك ًميم  

 .مكو ات ال سيج السوري

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

 Yekiti@yek-dem.com 

 رحيل الشخصية الوطنية الثقافية

 عبد اإلله الباشا
إ ممر مممرٍ  عضممال 

حلمم  ًممه، فممارق األسممتمماذ 

عًق اإلله إًمراهميم  ًماشما 

المييي الحياة، في إحمق  

مشممافممي مممقيمم ممة كممولمم  

األلممممما مميممة، مسمماء يممو  

، وشيع ج ما ه ًتماريمخ 5167/ 3/ 91ال   اء 

ووري المم ممر  فممي المممممقممًممرة  5167/   3/   6

االس مية ًالمقي ة، ًحضور جمع م  حتقمائه 

 ومحًيه، حيث حلقيت في وقاعه عقة كيمات.

حميمت ممجمالم  المعمزاء فمي سمري كما ميمه 

 -(رح  العي س ًم زل المراحمل وفمي عمامموقا 

الجزيرة وفي مقي ة الريا  السعوقيمة، حميمث 

حضر جموع المعزي  وتتالت ًرميات العمزاء، 

م  ًي  ا ًاسم  مم مظمممة سمري كما ميمه لمحمزب 

 -الوحـقة، وح ر  ًاس  السيق مت وى مشايخ 

 ائب سكرتير الحزب، و ال مة ًماسم  سمكمرتميمر 

 الحزب هذا  ت ا:

 إلى الساد  آل إبراهيم باشا المللي ...
 حييك  جميعاو، متم ي  مًول تعازي ا الحماّرة 

لك  ًوفاة األستاذ عًق اإلله الًاشا، المذي شمكمل 

رحييه الم ل  هذا،  سارة ل ا ولكل السموريميم  

ـرقاو وعرًاو، مسيمي  ومسيحيي .   كي

لقق عرف ا الوقيق ع  مرب  م ل المعمقمقيم  

األ يري  ... ك  كا  مارئاو جيقاو، متسماو ًال مًمل 

والتواضع، مرهف الشمعمور ًمممعما ماة شمعمًمه، 

شغوفاو في الًحث والم العة، توامماو إلمى السميم  

 والعيش المشترك.

 الساد  اطفاضل ...
في هذا الزم  التعب توتققو  اً ك  المًمار 

وتقيق ا العزيز عًق اإلله، الذي حَحّب شمعمًمه، 

 وسعى ًه  ص ل شر المعرفة ومي  اإل سا ية.

مّرةو ح ر   تقق  م مكم  ومم  حسمرة وذوي 

الوقيق وح سًائه وحتقمائمه ًم مالمص المتمعمازي، 

 راجي  لك  التًر والسيوا .

 5167حييول  6عوري  

 أخوكم / محي الدين شيخ آلي

سكرتير حا  الوحـد  الديمقراطي الكردي 

 في سوريا )يكيتي)
هذا وكا  الوقيق م  الش تميمات المو م ميمة 

ال قافية المعروفمة، حميمث اهمتم  ًمالشما  المعما  

وًقضايا القيمقرا ية وحقوق اإل سا  والقضايا 

االجتماعية، ومقافعاو ع  القضية المكمرقيمة فمي 

 سوريا، ومولعاو ًالشا  ال قافي والتاري ي.
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