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*   رفع االضطھاد القومي عن كاھل الش�ع�ب ال�ك�ردي 
 .في سوریا

 *  الحریات الدیمقراطیة واحترام حقوق اإلنسان.

*  الحقوق القومیة المش�روع�ة لش�ع�ب�ن�ا ال�ك�ردي ف�ي 
 إطار وحدة البالد.

" المطلـوب لـغـة الـعـقـل والـنـقـد والـحـوار الـقـائـم عـ� 

ام الذات واآلخر، مهما تتباعد الرؤى"    یوسف عبدلكياح��

 

 يف املأساة السورية ... 

ـرد وعرب صنوان ال ينفصمان
ُ
 ك

بعیداً عن الخوض في وقائع تاریخ سوریا الحدیث والمعاصر، وما ق�ام 

بھ الُكـرد من دور في أداء واجبھم، كونھم جزء م�ن ال�ن�س�ی�ج ال�م�ج�ت�م�ع�ي 

لسوریا الوطن والدول�ة، دون ت�ك�ب�ی�ر ش�ع�ارات وأوھ�ام ... أو ف�ي س�رٍد 

لمجریات سیاسات التعریب والتبعیث وإنك�ار ال�وج�ود ع�ل�ى م�دى ع�ق�ود، 

والتي ساھم فیھا وغض النظر عنھا معظم النخ�ب وال�ف�ع�ال�ی�ات الس�ی�اس�ی�ة 

والثقافیة بتأثیر مباشر من ثقل السیاسات المعتمدة للحكومات المتعاق�ب�ة ف�ي 

دمشق، وبعیداً عن حجم وعمق ال�م�أس�اة وال�ف�ظ�ائ�ع ال�ت�ي الی�زال ال�داخ�ل 

منذ أعوام ستة، وتعثر مساعي إیجاد ح�ل س�ی�اس�ي س�ل�م�ي یعانیھ السوري 

لألزمة، یرتكز على تسویة تاریخیة وف�ق مض�ام�ی�ن ق�رار م�ج�ل�س األم�ن 

إق�ل�ی�م�ي ع�ل�ى س�وری�ا،   –واستمرار احتدام صراع دولي    2254الدولي 

یدفع أثمانھ السوریون قبل غیرھ�م ... ت�ب�رز وت�ت�ع�ال�ى م�ن�ذ م�دة م�واق�ف 

ً ف�ي ش�م�ال�ھ�ا یش�ك�ل�ون  وأصوات مفادھا أن الُكـرد في سوریا وخص�وص�ا

(الخطر الداھم على سالمة البالد) وھم (انفصالیون، إرھابی�ون، ومش�ك�وك 

في دینھم ... الخ) یعملون على (شق وحدة سوریا وت�ق�س�ی�م�ھ�ا)، ح�ی�ث أن 

التباكي، وصب اللوم على الغیر، لت�ش�وی�ھ ص�ورة ال�ًك�ـ�رد   –ھذا الصراخ 

واالساءة إلیھم، یأتي بالتناسق تماماً مع توج�ھ�ات ح�ك�وم�ة ح�زب ال�ع�دال�ة 

والتنمیة في تركیا التي تجھد بكل ما أوتیت م�ن ن�ف�وذ وق�وة إلی�ق�اف ال�م�ّد 

الكفاحي العادل للشعب الكردي، لیس في عموم ت�رك�ی�ا ف�ح�س�ب، ب�ل وف�ي 

خارجھا أیضاً، وخصوصاً تطویق وضرب الحض�ور ال�ك�ردي ال�ت�اری�خ�ي 

في الشمال السوري وعنوانھ الدف�اع�ي األب�رز ال�م�ت�م�ث�ل ب�اإلدارة ال�ذات�ی�ة 

القائمة ووحـدات حمایة الشعب والمرأة التابعة لھا، التي تتعرض م�واق�ع�ھ�ا 
بین الحین واآلخر لھ�ج�م�ات ص�اروخ�ی�ة ب�راً وج�واً، أب�رزھ�ا ت�ل�ك ال�ت�ي 

الحسكة، جوخ (دیریك) في محافظة تعرضت لھا مؤخراً في مرتفعات قره 

في قض�اء س�ن�ج�ار، زع�م�ت ح�ك�وم�ة للبشمركة والتي طالت أیضاً مواقع 

أنقرة أن األخیرة جاءت بالخطأ ... كل ذل�ك ف�ي وق�ت ت�ح�ق�ق ف�ی�ھ ق�وات 

سوریا الدیمقراطیة نجاحات م�ل�م�وس�ة ف�ي م�ع�ارك ع�زل ت�ن�ظ�ی�م ال�دول�ة 

التكفیري، حیث تُشكل وحدات ح�م�ای�ة بمشروعھ (داعش) وإلحاق الھزیمة 

 ً ، وس�ری�انالشعب فصیالً أساسیاً من تلك القوات التي تض�م ُكـ�رداً وع�رب�ا
مسلمین ومسیحی�ی�ن، ب�ات م�ن ال�واض�ح أن ھ�ذا األم�ر الی�روق ل�ت�رك�ی�ا 

وأعوانھا من بعض أوس�اط ال�م�ع�ارض�ة الس�وری�ة، ت�ل�ك ال�ت�ي تس�ت�س�ھ�ل 

وتواصل بث نعرات التفرقة بین السوریین، مراھنةً على تخندقات ط�ائ�ف�ی�ة 

بغالف قوموي، زاعمةً الحرص على وحدة سوریا وعروبتھ�ا، وم�ن�ش�غ�ل�ة 

في تسخیر الكثیر من أدواتھا االعالمیة لمواصلة االساءة إلى دور وم�ك�ان�ة 

المكون الكردي السوري الذي یبق�ى یش�ك�ل ال�ح�اض�ن�ة األس�اس ل�وحـ�دات 

 حمایة الشعب، شاء من شاء وأبى من أبى.

لقد كان من األجدر بمختلف ال�ن�ش�ط�اء وال�ن�خ�ب وال�ف�ع�ال�ی�ات ال�م�ح�ب�ة 
لسوریة وقیم الحریة والعیش المشترك، تقدیم م�ا أم�ك�ن م�ن دع�م وإس�ن�اد 

لقوات سوریا الدیمقراطیة في معارك�ھ�ا ال�ق�اس�ی�ة م�ع آف�ة ال�ع�ص�ر (دول�ة 

داعش)، ال االساءة إلیھا، أو التقاعس والتعتیم ع�ل�ى م�ج�ری�ات�ھ�ا   –الخالفة 

التي تبدو أنھا تُقلق كثیراً جماعات االسالم الس�ی�اس�ي وم�ن وراءھ�ا، ك�م�ا 

 وتثیر حفیظة غالة الشوفینیین على اختالف لونیاتھم.

، تفجی�ران إرھ�اب�ی�ان اس�ت�ھ�دف�ت�ا ٢٠١٧/ ٤/  ٩یوم (أحد الشعانین) 

كنیستین قبطیتین، (مار جرجس) في مدی�ن�ة ط�ن�ط�ا و(ال�م�رقس�ی�ة) ف�ي 

مدینة االسكندریة المصریتین، نجما عنھما سقوط عشرات ضحایا قتل�ى 

وعشرات جرحى، ُجلھم مدنیون مسیحیین حضروا صالة العی�د، ح�ی�ث 

 2أعلن تنظیم داعش مسؤولیتھ عنھما.                                   

� م�
�

ان إر�ابيان �  تفج��

أواسط شھر نیسان ال�ج�اري قص�ف�ت ق�وات ت�رك�ی�ة وم�ج�م�وع�ات 

مسلحة تابعة لھا قرى مرعناز و ت�وب�ال، ع�ی�ن دق�ن�ة، ب�ی�ل�ون، ف�ی�الت 

القاضي، باشمري، خلیل، جقال التابعة لمقاطعة عفرین، وق�ری�ة س�ف�ت�ك 

غرب كوباني، إلى جانب تعزیزات إضافیة على الش�ری�ط ال�ح�دودي   –
 3في العدید من المواقع.                                                  

 �جمات تركية غادرة ع� المناطق الكردية

 
ً
 الرجل الهادئ صالح عثمان يرحل عنا باكرا

یبدو أن الھ�ج�رة خ�ارج 

البلد قد أسرعت ف�ي ت�ل�ق�ي 

المثقف ال�ھ�ادئ ال�م�ھ�ن�دس 
ص���ال���ح ع���ث���م���ان ق���دره 

المحتوم، لیرحل عنا ب�اك�راً 

إلى مثواه األخیر، وھو م�ن 

ق�ن�اة  ١٩٦٣/ ٥/  ١موالید 

قامشلي، خری�ج   –السویس 

 –كلیة الھ�ن�دس�ة ال�زراع�ة 

، ١٩٨٥جامعة حل�ب ع�ام 

جامع�ة   –إجازة في الفلسفة 

ودب�ل�وم  ١٩٩٨دمشق عام 

دراسات علیا في الف�ل�س�ف�ة، 

  9نال           ٢٠١٢عام 



 ك٢٦٢٩ -م  ٢٠١٧نیسان /   ٢٨٥العـدد/     	Yekîtîالوحـــــدة                  2 قضايا وطنية

 عودةٌ إلى واقع حركتنا الوطنیة الكردیة

 ومستلزمات التالقي ووحدة الصفوف

  ١٩٩٥تموز  -/ من جریدة الوحـدة ٢٦افتتاحیة العدد/

 رة الـوحــــــــــــدةـمـن ذاك

لیست ھي ال�م�رة األول�ى ال�ت�ي ن�ت�ن�اوُل ف�ی�ھ�ا 

الموضوَع أعاله ولن تكون األخیرة، ك�ونُ�ھ ی�ب�ق�ى 

ُل موضوَع الساعة شاغالً باَل كّل ال�وط�ن�ی�ی�ن  یشّكِ

الواعین وجماھ�ی�ر الش�ع�ب، ن�اھ�ی�َك ع�ن م�ع�ظ�م 

قواعِد وقیاداِت الفصائل ال�وط�ن�ی�ة ال�ك�ردی�ة ال�ت�ي 

 -وإْن اختل�ف�ت الص�ی�غ -طالما أجمعْت في أدبیاتھا 

على الدعوة إلى الت�الق�ي ووح�دة الص�ف�وف ون�ب�ذ 

حالة التشتت، واالحتكام إلى لغة ال�ح�وار وال�ع�م�ل 

المشترك وما إلى ھن�ال�ك م�ن أش�ك�ال وم�وج�ب�اِت 

التعامل الدیمقراطي الذي ھو ف�ي ج�وھ�ره إغ�ن�اٌء 

للسیاسیة وتطویٌر للعم�ل ل�م�ا ف�ی�ھ خ�ی�ُر قض�ی�ت�ن�ا 

القومیة الدیمقراطیة وارتقاٌء إلى المستوى المنشود 

 في توفیر األداة النضالیة.

إال أنھ یبق�ى واق�ع ال�ح�ال ك�م�ا ھ�و ع�ل�ی�ھ،    

عنوانھ ركوٌد وضعٌف في فاعلیة ال�ح�رك�ة، وب�طٌء 
وترّھٌل ف�ي ال�خ�ط�وات، وت�خ�ل�ٌف ع�ن ال�م�واق�ف 

ومواكبة الحدث، ناھیك عن الرتابة والك�ال�س�ی�ك�ی�ة 

في التنظیم وآلیات العالقة مع ش�رائ�ح ال�م�ج�ت�م�ع، 

وفقدان الحركة الوطنیة الكردیة في س�وری�ا ل�ق�س�ٍم 

ال یستھان بھ من أبناء شعبنا أداروا ظھوَرھ�م ل�ھ�ا 

ً بس�اح�ات  وذلك ھروباً إلى األمام ولینشغلوا تم�ام�ا

خارجیة تحت یافطة (تحریر ھ�ذا ال�ج�زء أو ذاك 
من كردستان)، وذلك في ظل دفعٍ وتشج�ی�ع خ�ف�ي 

م�ن�ذ س�ی�اس�ة وع�روض  -وواضح من السلط�ات 

ی�رم�ي  -عبدالحمید السراج في أواخر الخمسینات 

أساساً إلى طمس واقع الحرمان واالضطھاد ال�ذي 

یلقاه شعبُنا الكردي ف�ي س�وری�ا، وال�ت�ع�ت�ی�م ع�ل�ى 
حركتھ الوطنیة الدیمقراطیة، وصوالً إلى ت�ح�ق�ی�ق 

ھدف الشطب على وجود قضیة قومیة دیمقراط�ی�ة 

لثاني قوم�ی�ة ف�ي س�وری�ا ی�ن�اھ�ز ت�ع�دادھ�ا ال�ی�وم 
الملیوني نسمة، م�م�ا ی�ب�رز ك�م ھ�و ك�ب�ی�ٌر ح�ج�ُم 

التصدي للمسؤولیات والمھام المل�ق�اة ع�ل�ى ع�ات�ق 

حركتنا الوطنیة الكردیة في البالد، وك�م ھ�و م�ل�حٌّ 

وجوُب اإلقدام على فتح صفح�ة ج�دی�دة ف�ي س�ب�ل 

وكیفیة التعامل مع الشأن النضال�ي ال�ع�ام ل�ق�ض�ی�ة 

شعبنا الكردي في سوریا التي ال ول�ن ت�ك�ون أق�ّل 

عدالةً ومشروعیة من قض�ی�ة أش�ق�ائ�ن�ا ال�ك�رد ف�ي 
تركیا أو إیران أو العراق. لیس ھ�ذا ف�ح�ْس�ب، ب�ل 

وإن نبذ ال�ح�رك�ة ال�ك�ردی�ة ف�ي س�وری�ا ألس�ل�وب 

العنف یكسبھا ال�ی�وَم م�ی�زة حض�اری�ة ی�ب�دو أن�ھ�ا 

ً م�ع م�ت�ط�ل�ب�ات ص�ی�اغ�ة ال�خ�ط�اب  األكثُر تالؤما

الدعائي الھادف والمرت�ك�ز ع�ل�ى ق�اع�دة -السیاسي

الدفاع والھ�ج�وم الس�ل�م�ی�ی�ن ف�ي آٍن، وال�ذي ب�ات 

یحظى بآذان صاغیة ف�ي ال�داخ�ل وال�خ�ارج، م�ن 

 الواجب والممكن تطویره نحو األمام.

ولكن من الثابت أنھ م�ھ�م�ا ك�ان�ت ال�ف�رص    

والعوامل الموضوعیة مواتیةً لدفع النضال ال�ع�ادل 

للشعب الكردي إلى األمام، إال أن�ھ ی�ب�ق�ى ال�ع�ام�ل 

الذاتي ھو الركیزة واألساس لالستجابة في عم�ل�ی�ة 

الرفع والتطویر آنفة الذكر. ومن ھنا یأتي وج�وب 

االھتمام ال�م�ت�واص�ل، ب�ل واالنش�غ�ال ال�ج�اد ف�ي 

التفكیر والعمل من أج�ل م�ع�ال�ج�ة واق�ع ح�رك�ت�ن�ا 

الوطنیة الكردیة في البالد والتي تأتي في مقدمت�ھ�ا 

مھمة العمل ال�م�خ�ل�ص ل�ت�أط�ی�ر وح�دة ال�ح�رك�ة، 

والتفتیش عن أنجح السبل والصیغ العملیة الممكن�ة 

لت�ح�ق�ی�ق ھ�ذا ال�ھ�دف ال�ن�ب�ی�ل، وذل�ك ف�ي ض�وء 

استخالص العبر م�ن ال�ت�ج�ارب ال�ت�ي م�رْت ب�ھ�ا 

حركتنا في سوریا وال ت�زال، ح�ی�ث ب�دا واض�ح�اً 

لكل متتبعٍ أن عملیة التأطیر یجب أال تكون الغ�ای�ة 

منھا تجمیعاً رقمیاً میكانیكیاً للتن�ظ�ی�م�ات ب�ق�در م�ا 

یستوجب أساساً تحدیداً وب�ل�ورةً ل�م�ج�االت ال�ع�م�ل 

المشترك والنشاط ال�م�ی�دان�ي ال�م�ت�ف�ق ع�ل�ی�ھ وف�ق 

وإّن  -میث�اق ع�م�ل -برنامج الحّد األدنى، أو ورقة
الص��ی��غ��ة أو ذاك،  -ال��ت��ش��ب��َث ب��ھ��ذا ال��ق��ال��ب

ً م�ن ك�ان  واالشتراطات والمواقف المسبق�ة ك�ائ�ن�ا

ً م�ن م�ھ�ام  -دعاتُھا یحمل في طیاتھ عجزاً وتھرب�ا
ال��ع��م��ل ی��ت��ن��اف��ى م��ع أل��ف ب��اء م��ن��ط��ق ال��ت��ع��ام��ل 

الدیمقراطي المسؤول، ویوقُع أصحابَھ في مستنق�ع 
األنانیة الحزبیة وضیق األفق، مما ین�ع�ك�س س�ل�ب�اً 

على مجمل مساعي تأطیر الصف الوطني لشعب�ن�ا 

الكردي في سوریا، ویلھي ال�ك�ث�ی�ری�ن ع�ن رؤی�ة 

التناقض األساس مع الشوفینی�ة وواق�ع ال�ح�رم�ان، 

حیث یساھم ھذا األمر في تسمیم أجواء وم�ن�اخ�ات 

فصائل الحركة الوطنیة الك�ردی�ة ویُض�ع�ف ال�ث�ق�ة 

بھا، ویدفُع البعَض باتجاه التشاؤم وروح العدم�ی�ة، 

وھذا ما تجھد لھ األوساط الحاقدة ع�ل�ى ت�ط�ل�ع�ات 

 شعبنا اإلنسانیة المحقة.

في ضوء ما س�ب�ق، ی�م�ك�ن ال�ق�ول وب�ث�ق�ة أن 

المقدمة األولى لتناول مھمة معالجة واقع ال�ح�رك�ة 

الوطنیة الكردیة في البالد تتجسد بت�ن�ش�ی�ط ال�ع�م�ل 

المشترك على م�خ�ت�ل�ف الص�ع�د دون ارت�ی�اب أو 

ً م�ع ان�ت�ظ�ام وت�ی�رة ال�ل�ق�اءات  تردد، وذلك تراف�ق�ا

لمواصلة عملیة التفاعل في اإلطار العام ل�ل�ح�رك�ة 

لتبیان نقاط االتفاق واالختالف، وصوالً إلى ھ�دف 

التالق�ي ووح�دة الص�ف�وف م�ن أج�ل أداٍء أفض�ل 

لخدمة عدالة قضیة شعبنا الكردي في سوریا ال�ت�ي 

عنوانُھا األساس دفاٌع عن حقوق اإلنسان ورف�ٌض 

للتمییز، وإرساٌء ألسس المساواة بی�ن ال�م�واط�ن�ی�ن 

ودع�وة إل�ى الص�داق��ة واالح�ت�رام ال�م��ت�ب�ادل ب�ی��ن 

الشعوب والقومیات، بعیداً عن سی�اس�ة االس�ت�ع�الء 

القومي الفجة والشوفینیة الحمقاء التي طالما عان�ى 

 منھا شعبنا الكردي وال یزال. 

 تفجیران ارھابیان ... تتمة

لقد وقعت عملیات إرھابیة عدیدة ساب�ق�اً، 

الھدف منھا ض�رب االس�ت�ق�رار ف�ي مص�ر 
وخلق فتنة ب�ی�ن م�ك�ون�ات�ھ�ا، ح�ی�ث أدان�ت�ھ�ا 

ال��ح��ك��وم��ة ال��م��ص��ری��ة واألزھ��ر الش��ری��ف 
ومؤسسات وكبار رج�ال ال�دی�ن ال�م�س�ی�ح�ي 

ومنظمات مھتمة بح�ق�وق االنس�ان، وت�ل�ق�ت 

 أیضاً استنكاراً دولیاً واسعاً.

" ھ�و األح�د الس�اب�ع م�ن أحد الشعانین" 

الصوم الكبیر واألخیر قبل عی�د ال�ف�ص�ح أو 

القیامة، ویسمى األس�ب�وع ال�ذي ی�ب�دأ ب�ھ بـ 

اسبوع اآلالم، وھو یوم ذكرى دخول یس�وع 

إلى مدینة القدس، ویسمى ھ�ذا ال�ی�وم أیض�اً 

بأحد السعف أو الزیتونة، ألن أھالي ال�ق�دس 

استقبلوه بالسعف والزیتون الم�زی�ن، ف�ارش�اً 

ثیابھ وأغصان األشجار والنخیل تحتھ، لذلك 
یعاد استخ�دام الس�ع�ف وال�زی�ن�ة ف�ي أغ�ل�ب 

الكنائس لالحتفال بھذا ال�ی�وم. وت�أت�ي ك�ل�م�ة 

شعانین من الكلمة العبرانیة " ش�ی�ع�ھ ن�ان"، 
وتعنى یا رب خلص، إذ یعتبر أحد الشعانین 

مناسبة خاصة وم�ن�اس�ب�ة ع�ائ�ل�یَّ�ة، ف�ي ھ�ذا 

الیوم، یُحضر األطفال ال�ك�ن�ی�س�ة م�ع ف�روع 

من أشجار الزیتون والنخیل، وب�ع�د ال�ق�داس 

تُقام مواكب وطوافات ترافقھا فرق الكشافة، 
وتت�خ�ل�ل ھ�ذا ال�ی�وم اح�ت�ف�االت اج�ت�م�اع�ی�ة 

 واجتماعات عائلیة.

� الذكرى 
�

�

الرابعة 

ين  والع��

لتأسيس 

حزب 

 الوحـدة
 

، وبمناسبة ٢٠١٧/  ٤/    ١٥یوم السبت 

الذكرى الرابعة والعشرین لتأسیس حزب 

الوحـدة الدیمقراطي الكردي في سوریا، 

قام السیدان (شریف داوود، عبدالرزاق 

حج قاسم) من األعضاء القدامى في 

الحزب بزراعة شجرةٍ بجانب ضریح 

رئیس الحزب،  -الراحل إسماعیل عمر

وبحضور نجلھ السید بنكین عمر، وذلك 

تخلیداً لھذه المناسبة السعیدة ووفاًء لمسیرة 

 الحزب النضالیة.



 قضايا وطنية ك٢٦٢٩ -م  ٢٠١٧نیسان /   ٢٨٥العـدد/     	Yekîtîالوحـــــدة                                              3

أواسط شھ�ر ن�ی�س�ان ال�ج�اري 

قصفت قوات تركیة ومج�م�وع�ات 

مسلحة تابعة لھا قرى مرع�ن�از و 

توبال، عین دقنة، بی�ل�ون، ف�ی�الت 

القاضي، باشمري، خ�ل�ی�ل، ج�ق�ال 

التابعة لمقاطع�ة ع�ف�ری�ن، وق�ری�ة 

غ��رب ك��وب��ان��ي، إل��ى   –س��ف��ت��ك 

جان�ب ت�ع�زی�زات إض�اف�ی�ة ع�ل�ى 

الشریط الحدودي في ال�ع�دی�د م�ن 

 المواقع.

كما قصف ال�ط�ی�ران ال�ت�رك�ي 

ج��ب��ال ق��ره ج��وخ وس��ن��ج��ار ی��وم 

، وف��ي ٢٠١٧/    ٤/   ٢٥ال��ث��الث��اء 

ال��ی��وم ال��ت��ال��ي قص��ف��ت ال��م��داف��ع 

والدبابات التركیة ق�رى ف�رف�رك، 

ق��ره ب��اب��ا، ش��ی��ل ت��ح��ت ال��ت��اب��ع��ة 

ل��ع��ف��ری��ن، وم��ن��ط��ق��ة ال��درب��اس��ی��ة 

 والقرى التابعة لھا.

التحالف الوطني ال�ك�ردي ف�ي 

 سوریا یدین

.... ف���ي خ���ط���وة  ب���ی���ان(( 

تصعیدیة خطیرة أقدم ف�ج�ر ال�ی�وم 

الثالثاء الطیران الحربي ال�ت�رك�ي 

على قصف متزامن لمق�ر ال�ق�ی�ادة 

العامة لوحدات حمایة الشع�ب ف�ي 

جبل قرجوخ ولمنطقة شنك�ال ف�ي 

إقلیم كردستان العراق ، مما أسفر 

 ٢٠عن ھ�ذا ال�ع�دوان اس�ت�ش�ھ�اد 

 ١٨م��ق��ات��الً وم��ق��ات��ل��ة واص��اب��ة 

آخری�ن ، إض�اف�ةً إل�ى اس�ت�ش�ھ�اد 

خمسة من قوات الب�ی�ش�م�رك�ة ف�ي 

 إقلیم كردستان.

یأتي ھذا العدوان التركي عل�ى 

روجآفاي كردستان وع�ل�ى إق�ل�ی�م 

ك���ردس���ت���ان ال���ع���راق ك���خ���ط���وة 

عن�ص�ری�ة ف�ي ط�ری�ق ال�ت�ص�دي 

التركي ألیة مكاسب كردیة ق�ادم�ة 

في أي مكان ، وأثبت ھذا القصف 

الممنھج مدى ال�ع�ق�ل�ی�ة ال�ع�دوان�ی�ة 

للسلطات ال�ت�رك�ی�ة ت�ج�اه الش�ع�ب 

ال��ك��ردي وقض��ی��ت��ھ ال��ع��ادل��ة ، 

واستماتتھا في منع قیام أي ش�ك�ل 

 من أشكال اإلدارة الكردیة .

ك��م��ا ك��ان ال��م��ل��ف��ت ل��ل��ن��ظ��ر 

استھداف الطیران التركي ل�ن�ق�ط�ة 

عائدة لقوات البیشمركة ، والھدف 

م��ن ذل��ك ھ��و خ��ل��ط األوراق ، 

وإث���ارة ال���ف���ت���ن���ة ب���ی���ن ال���ق���وى 

 الكردستانیة .

وع��ل��ی��ھ ف��إن��ن��ا ف��ي ال��ت��ح��ال��ف 

الوطني الك�ردي ف�ي س�وری�ا ف�ي 

الوقت الذي ن�دی�ن ونس�ت�ن�ك�ر ھ�ذا 

ال��ع��دوان ال��ت��رك��ي الس��اف��ر ع��ل��ى 

شعبنا الكردي ومكتسباتھ ، ن�دع�و 

شعبنا وق�واه الس�ی�اس�ی�ة ل�ل�وق�وف 

ً واح��داً ف��ي وج��ھ ال��ع��ق��ل��ی��ة  ص��ف��ا

الط�وران�ی�ة ، وت�ف�وی�ت ال�ف�رص�ة 

ع��ل��ی��ھ��م ، م��ن خ��الل ال��ت��ك��ات��ف 

والتنسیق على مختلف األصعدة ، 

ً ن��ح��و ت��ح��ق��ی��ق  وال��م��ض��ي ق��دم��ا

األھ��داف ال��ق��وم��ی��ة ال��ت��ي ط��ال��م��ا 

 ناضلنا جمیعاً من أجلھا .

كما أننا نطالب قوات التح�ال�ف 

الدولي لل�ت�ح�رك ال�ف�وري ل�وض�ع 

حّد لغطرس�ة الس�ل�ط�ات ال�ت�رك�ی�ة 

واعتداءاتھا المتكررة على شع�ب�ن�ا 

المسالم ، ومنع ت�ك�رار م�ث�ل ھ�ذه 

االنتھاكات للمناطق ال�ك�ردی�ة .... 

/ ن��ی��س��ان/ ٢٥ال��ق��امش��ل��ي ف��ي 

 م )).٢٠١٧

حزب الوحـدة ی�ط�ال�ب ب�إدان�ة 

 العدوان التركي

ف���ج���ر ی���وم ((تص���ری���ح ... 

ن��ی��س��ان ال��ج��اري  ٢٥ال��ث��الث��اء 

، أقدم سرب من ال�ط�ی�ران ٢٠١٧

الحربي التركي على ش�ن ع�دوان 

سافر عبر إمطار صاروخي عل�ى 

مرتفعات (قره جوخ) وغیرھا من 

قرى وتالل مجاورة لمدینة دیریك 

ف�ي الش��م��ال الش��رق��ي ل�م��ح��اف��ظ��ة 

الحس�ك�ة الس�وری�ة، أودت ب�ح�ی�اة 

العشرات بین شھیٍد وج�ری�ح، م�ن 

بین مقاتلي وحـدات حمایة الشع�ب 

YPG  م�ع ً ومدنیین ُعزل، تزامنا

قصف ص�اروخ�ي ع�ل�ى م�ن�ط�ق�ة 

جبال سنج�ار ال�م�ج�اورة ل�ل�ح�دود 

السوریة العراقی�ة، راح ض�ح�ی�ت�ھ 

ش��ھ��داء وج��رح��ى ب��ی��ن ص��ف��وف 

البیشمركھ، ل�ی�أت�ي ھ�ك�ذا ع�دوان 

خطیر إثر ت�ف�اق�م أزم�ات ال�داخ�ل 

التركي واستمرار حك�وم�ة ح�زب 

العدالة والت�ن�م�ی�ة ف�ي أن�ق�رة، ف�ي 

سیاساتھا وأعمالھا ال�م�ری�ب�ة إزاء 

أوض��اع ال��داخ��ل الس��وري ب��وج��ٍھ 

عام واس�ت�ھ�داف�ھ�ا ل�ل�ُك�ـ�رد ب�وج�ٍھ 

 خاص.

إننا في الوقت الذي ن�دی�ن ف�ی�ھ 

ھ��ذا ال��ع��دوان ال��ت��رك��ي ج��م��ل��ةً 

وتفصیالً، والذي یرمي أساساً إلى 

إرب��اك وحـ��دات ح��م��ای��ة الش��ع��ب 

وإضع�اف حض�ورھ�ا ال�ب�ن�اء ف�ي 

حملة ع�زل ودح�ّر ت�ن�ظ�ی�م دول�ة 

الخالفة (داعش) ف�ي ع�اص�م�ت�ھ�ا 

المزعومة مدینة الرق�ة الس�وری�ة، 

ونستن�ك�ر ال�م�س�اع�ي وال�ح�م�الت 

االع��الم��ی��ة ال��رام��ی��ة إل��ى ض��رب 

وإجھاض االدارة الذات�ی�ة ال�ق�ائ�م�ة 

في منط�ق�ة دی�ری�ك وغ�ی�رھ�ا ف�ي 

الشم�ال الس�وري، ن�ن�اش�د ج�م�ی�ع 

القوى الدولیة والفعالیات السیاسی�ة 

والثقافیة والحقوق�ی�ة أی�ن�م�ا ك�ان�ت 

بإدانة ھذا العدوان والتضام�ن م�ع 

أھلنا ف�ي دی�ری�ك وس�ن�ج�ار. .... 

م�ح�ي ، ٢٠١٧/    ٤/    ٢٥عفرین 

سكرت�ی�ر ح�زب  -الدین شیخ آلي 

الوحـدة الدیمقراطي ال�ك�ردي ف�ي 

 )).سوریا 

وحـدات حمایة الشعب تكش�ف 

 وتتصدى

... نتیجة ال�ق�ص�ف  تصریح((  

الھمجي للطیران الح�رب�ي ل�ل�دول�ة 

التركیة فجر الیوم ال�ث�الث�اء ع�ل�ى 

مقر القیادة العامة لوحدات ح�م�ای�ة 

الش���ع���ب ف���ي ج���ب���ل ق���رج���وخ 

م�ق�ات�ال  ٢٠(كراتشوك) استش�ھ�د 

اخ��ری��ن  ١٨وم��ق��ات��ل��ة واص��اب��ة 

م�ن�ھ�م ح�ال�ة ج�راح�ھ�م  ٣بجروح 

خ�ط��رة. ك��م��ا ادى ال��ق��ص��ف ال��ى 

خسائر مادیة ك�ب�ی�رة ف�ي ال�م�وق�ع 

وال��ح��اق اض��رار ب��م��م��ت��ل��ك��ات 

المدنی�ی�ن ب�ال�م�ق�رب م�ن ال�م�ك�ان 

، ٢٠١٧نیسان  ٢٥المستھدف.... 

ال�ن�اط�ق ال�رس�م�ي  -ریدور خلیل 

 باسم وحدات حمایة الشعب))

(( بی�ان إل�ى اإلع�الم وال�رأي 

العام... قامت فجر الی�وم ال�ث�الث�اء 

الساعة ال�ث�ان�ی�ة  ٢٠١٧نیسان  ٢٥

طائرات حربیة تركیة بشن ھج�وم 

واسع النطاق ع�ل�ى م�ق�ر ال�ق�ی�ادة 

العامة لوحدات حمایة الشع�ب ف�ي 

جبل قرجوخ (كراتشوك) بال�ق�رب 

من مدین�ة دی�رك، ح�ی�ث ی�ت�واج�د 

ف��ی��ھ��ا م��رك��ز االع��الم واإلذاع��ة 

وم���رك���ز االتص���االت وب���ع���ض 

المؤسسات الع�س�ك�ری�ة. وق�د أدى 

ھذا الھجوم الغادر ال�ى اس�ت�ش�ھ�اد 

وجرح مقاتلین سیتم الكشف عنھ�م 

 الحقا.

إننا في وحدات حمایة الش�ع�ب 

نؤكد بان ھذا الھجوم ال�ج�ب�ان ل�ن 

یثني من عزیمتنا وإرادتن�ا ال�ح�رة 

في مقارعة اإلرھ�اب وال�ت�ص�دي 

لھ. كما ان�ن�ا ن�ن�اش�د ش�ع�ب�ن�ا ب�ك�ل 

مكونات�ھ ف�ي روج�اف�ا، ب�ال�وق�وف 

صفا واحد مع ق�وات�ھ ال�م�ش�روع�ة 

في وجھ ھ�ذا ال�ھ�ج�وم الس�اف�ر... 

، القیادة ال�ع�ام�ة ٢٠١٧نیسان  ٢٥

 لوحدات حمایة الشعب)).

ھذا وقد ردت ق�وات وحـ�دات 

حمایة الشعب في بع�ض ال�م�واق�ع 

على القوات التركیة وأوقعت فیھ�ا 

 4خسائر مختلفة.                 

 هجمات تركية غادرة على املناطق الكردية

 ”ضباط أمیركیین مع قادة لوحـدات حماية الشعب في تفقد لموقع قره جوخ ” 
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 ھجمات تركیة ... تتمة

أح��زاب ك��ردی��ة ف��ي ع��ف��ری��ن 

 تُدین الھجمات التركیة

بعد أن أثبتت مناطق (بیان ... 

االدارة الذاتیة وجودھا في الشمال 

السوري واستطاعت بفعل ذراعھا 

دح�ّر YPG ü YPJالعسك�ري  

داعش وت�ح�ری�ر ال�م�ن�اط�ق ال�ت�ي 

ك��ان��ت ت��ح��ت س��ی��ط��رة داع��ش 
وأص��ب��ح��ت ال��ق��وة األول��ى ف��ي 

التصدي لداعش وبرعایة التحالف 

ال����دول����ي ل����ق����وات س����وری�����ا 

الدیمقراطیة، عملت تركیا وبق�ی�ادة 

أردوغ���ان ال���راع���ي ل���إلرھ���اب 

ولداعش ب�ال�ع�م�ل ع�ل�ى وأد ھ�ذه 

القوة العسكریة ال�ك�ردی�ة، ف�ك�ان�ت 

تقصف المناطق والقرى الحدودیة 

في الشمال السوري بش�ك�ل دائ�م، 

واآلن وب��ع��د حص��ار داع��ش ف��ي 

ال��رق��ة وال��ط��ب��ق��ة س��ی��رت ت��رك��ی��ا 

اسطولھا الجوي وقصفت م�ن�اط�ق 

شنكال وقره جوخ بحجة م�ح�ارب�ة 

ح��زب ال��ع��م��ال ال��ك��ردس��ت��ان��ي. 

ومازال القصف المدفعي مست�م�راً 
على قرى روج آفا الحدودیة، ھذه 

الھجمات جاءت للتستر على قلقھ�ا 

ومخاوفھ�ا الش�دی�دة م�ن ان�ت�ص�ار 

ال��ق��وى ال��دی��م��ق��راط��ی��ة واص��رار 

شعوب الشمال السوري على بن�اء 

سوریا فدرالیة دیمقراطیة تعددی�ة، 

ب��ع��د ان��ھ��اء االرھ��اب ال��م��ت��م��ث��ل 
بداعش ال�ذي ب�ات ی�ن�دح�ر ت�ح�ت 

ض�����رب�����ات ق�����وات س�����وری�����ا 

الدیمقراطیة (قس�د) وط�ل�ی�ع�ت�ھ�ا (
YPG,YPJ الیوم ف�ي ال�ط�ب�ق�ة (

 والرقة وقبلھا في كوباني.

إننا في األحزاب الك�ردی�ة ف�ي 

عفری�ن (ال�م�وق�ع�ی�ن أدن�اه) ن�دی�ن 

وبش��دة ونش��ج��ب ھ��ذه ال��ھ��ج��م��ات 
ال��ت��رك��ی��ة ف��ي الش��م��ال الس��وري 

وشنكال، وندعو ش�ع�وب س�وری�ة 

والعراق إلى رص ص�ف�وف�ھ�م ف�ي 

م���ح���ارب���ة االرھ���اب (داع���ش) 

وممولیھ ومؤیدیھ وح�ام�ی�ھ ت�ح�ت 

ش��ع��ارات ق��وم��ی��ة أو وط��ن��ی��ة أو 

دینیة، كما ندعو ق�وات ال�ت�ح�ال�ف 
وروس��ی��ا وال��م��ن��ظ��م��ات ال��دول��ی��ة 

والدول االقلیمی�ة ب�الض�غ�ط ع�ل�ى 

ت��رك��ب��ا ل��وق��ف ھ��ذه ال��ھ��ج��م��ات، 

وندعو القوى واألحزاب الم�ح�ل�ی�ة 

والكردیة ألخذ م�واق�ف ص�ری�ح�ة 

وج���ری���ئ���ة ت���ل���ی���ق بش���ع���ارات���ھ���م 

ومواقفھم، ونحمل المجتمع الدولي 

المسؤولیة تجاه ال�ع�دوان ال�ت�رك�ي 

ع��ل��ى م��ن��اط��ق��ن��ا وس��ط ص��م��ت 
ال��م��ج��ت��م��ع ال��دول��ي.... ع��ف��ری��ن 

حزب ال�وحـ�دة  -،  ٢٦/٤/٢٠١٧

الدیمقراطي ال�ك�ردي ف�ي س�وری�ا 

ح���زب االت���ح���اد  -(ی���ك���ی���ت���ي)، 

ال�ح�زب  -)، pydالدیمق�راط�ي (

 -الدیمقراطي ال�ك�ردي الس�وري، 

لجنة العالق�ات ال�دب�ل�وم�اس�ی�ة ف�ي 

tevحركة المجتمع الدیمقراطي (

-  dem.(( .( 

ال����م����ن����ظ����م����ة اآلث����وری����ة 

 الدیمقراطیة تدین القصف التركي 

... ق��ام��ت ال��ق��وات  ب��ی��ان(( 

التركیة بقصف جوي على م�واق�ع 

لوحدات ح�م�ای�ة الش�ع�ب ال�ت�اب�ع�ة 

 ٢٥لإلدارة الذاتیة فج�ر ال�ث�الث�اء 

في جبل ك�راتش�وك  ٢٠١٧نیسان 

شمال شرقي مح�اف�ظ�ة ال�ح�س�ك�ة، 

تاله قصف مدفعي واشتباكات ف�ي 

قرى الشریط ال�ح�دودي الش�م�ال�ي 

 المحاذي للحدود التركیة السوریة.

إننا إذ نس�ت�ن�ك�ر ھ�ذه ال�خ�ط�وة 

التصعیدیة م�ن ال�ج�ان�ب ال�ت�رك�ي 

والتي تأتي نتیجة ھشاشة ال�وض�ع 

الس��وري وال��ت��واج��د ال��ع��س��ك��ري 
المكثف للعدید من القوى األجنب�ی�ة 

على األراضي السوریة، فإننا ف�ي 

ال��وق��ت ن��ف��س��ھ، ن��دع��و ال��م��ج��ت��م��ع 

الدولي للتدخل لوقف ھذه األعم�ال 

الع�س�ك�ری�ة ال�ت�ي ت�ھ�دد ب�ت�ح�وی�ل 
الجزیرة إلى ساحة لل�ص�راع ب�ع�د 

االستقرار النسب�ي ال�ذي ع�اش�ت�ھ، 

وزیادة حدة التوتر إلى مس�ت�وی�ات 

ت��ھ��دد أم��ن وس��الم��ة ال��م��دن��ی��ی��ن، 

وندعو إلى تھدئة األجواء وات�ب�اع 

السبل الدبلوماسیة السلمیة لتخفیف 

ح��دة ال��ت��وت��ر وت��وف��ی��ر األج��واء 

المساعدة للعودة للحوار ك�أس�ل�وب 
 ٢٧أم��ث��ل ل��ح��ل ال��ن��زاع��ات. ... 

، المكتب اإلع�الم�ي ٢٠١٧نیسان 

ال����م����ن����ظ����م����ة اآلث����وری����ة  -

 الدیمقراطیة)).

 األمم المتحدة قلقة

ق��ال س��ت��ی��ف��ان دی��وج��اری��ك، 

المتحدث ال�رس�م�ي ب�اس�م األم�ی�ن 

، ف�ي األمم المتحدة العام لمنظمة 

مؤتمر صحفي عقده یوم األربع�اء 

: "نشعر ب�ق�ل�ق م�ن ٢٦/٤/٢٠١٧

ھذا الحادث ونعرب عن ت�ع�ازی�ن�ا 

ألسر الضحایا، إننا نتفھ�م اھ�ت�م�ام 
الدول األعضاء في األمم المت�ح�دة 

بالقضایا األمنی�ة، ل�ك�ن�ن�ا ن�ذك�رھ�ا 

بتعھداتھا في إطار میثاق المنظم�ة 

الذي یطالب�ھ�ا ب�االح�ت�رام ال�ك�ام�ل 
لمبادئ السیادة ووح�دة األراض�ي 

وع���دم ال���ت���دخ���ل (ف���ي الش���ؤون 

 الداخلیة للدول األخرى)".

 واشنطن قلقة

قال المتحدث باسم ال�خ�ارج�ی�ة 

األم��ری��ك��ی��ة، م��ارك ت��ون��ر، ف��ي 

مؤتمر صحفي: " إننا نشعر بق�ل�ق 
بالغ من ضربات الق�وات ال�ج�وی�ة 

التركیة على شمال سوریا وك�ذل�ك 

عل�ى ش�م�ال ال�ع�راق". وأن ھ�ذه 

ال��غ��ارات "ن��ف��ذت م��ن دون أي 

تنسیق مع ال�والی�ات ال�م�ت�ح�دة أو 

 التحالف الدولي".

وتابع تونر: "أعربنا عن قلق�ن�ا 

ھذا مباشرة ل�ل�ح�ك�وم�ة ال�ت�رك�ی�ة، 

وھذه الضربات لم تتم ال�م�ص�ادق�ة 

علیھا من قبل التحالف، وأدت إلى 

المقتل ال�م�أس�اوي لش�رك�ائ�ن�ا ف�ي 

محاربة داعش، وبین�ھ�م ع�ن�اص�ر 

من ق�وات ال�ب�ی�ش�م�رك�ة ال�ك�ردی�ة 

 العراقیة".

وقال المسؤول األم�ری�ك�ي إن 

الوالیات المتحدة أكدت للس�ل�ط�ات 

التركیة على ضرورة أن "تح�ت�رم 

سیادة ال�ع�راق"، م�وض�ح�اً: "م�ن 

ال��م��ھ��م ج��داً أن ت��ن��س��ق ت��رك��ی��ا 

والش��رك��اء اآلخ��رون، ال��ع��ام��ل��ون 

على ھزی�م�ة داع�ش، ع�م�ل�ی�ات�ھ�م 

 بأوثق شكل ممكن".  

وأوض��ح ال��م���ت��ح���دث ب���اس���م 

التحالف الدولي، الع�ق�ی�د ج�وزی�ف 

دوریان "إن األسلوب الذي ن�ف�ذت 

 بھ العملیة كان خطیرا".

 روسیا قلقة

ج��اء ف��ي ب��ی��ان ص��ادر ع��ن 

وزارة ال��خ��ارج��ی��ة ال��روس��ی��ة أن 

تصرف�ات أن�ق�رة ھ�ذه ت�ث�ی�ر ق�ل�ق 

موسكو، ألن الحدیث ی�دور ح�ول 

ع�م�ل��ی�ات ی�ج�ری��ھ�ا ال�ع�س��ك�ری��ون 
األتراك ضد القوات الكردیة ال�ت�ي 

تقاوم المجموعات اإلرھابیة ع�ل�ى 

األرض بص��ورة ف��ع��ل��ی��ة، و"ف��ي 

الظروف ال�ت�ي ال ت�زال ال�ح�رب 

على اإلرھاب في العراق وسوریا 

بعیدة عن نھ�ای�ت�ھ�ا، ل�ذا ف�إن ھ�ذه 

التصرفات ال تسھم بشكل واض�ح 

ف��ي ج��م��ع ال��ج��ھ��ود ال��ھ��ادف��ة إل��ى 

مواجھة اإلرھاب، وتزید ال�وض�ع 

 توترا".

وأضاف البیان أن م�م�ا ی�ث�ی�ر 

القلق ھو أن الض�رب�ات ال�ت�رك�ی�ة 

استھدف�ت أراض�ي دول�ت�ی�ن ذات�ي 
ً ع�ل�ى ح�ك�وم�ت�ی�ھ�م�ا  سیادة، التفافا

الشرعیتین، مؤكدا: "ن�ع�ت�ب�ر م�ث�ل 

ھذه العملیات غیر مقبولة ومتنافیة 

مع المبادئ األس�اس�ی�ة ل�ل�ع�الق�ات 

 بین الدول".

ودع����ت ال����وزارة ج����م����ی����ع 

األطراف إلى ضبط النفس، قائل�ة: 

"م�ن األھ��م��ی��ة ال��ت�ح��ل��ي ب��ت��ب��ص��ر 

سیاسي والت�رك�ی�ز ع�ل�ى ال�م�ھ�م�ة 

األكث�ر إل�ح�اح�ا ال�ی�وم، أال وھ�ي 

مواجھة األممیة اإلرھابیة المتمثلة 

بداعش والنص�رة وغ�ی�رھ�م�ا م�ن 
 المجموعات من ھذا النوع".

 جثامین الشھداء وریت الثرى

 –في م�ق�ب�رة الش�ھ�ی�د خ�ب�ات 

، ٤/٢٠١٧/  ٢٩دیریك، ب�ت�اری�خ 

شھی�داً ارت�ق�وا  ١٤تم دفن جثامین 
أثناء قصف مرتفعات ق�ره ج�وخ، 

بمراسم الئ�ق�ة، وأل�ق�ی�ت ك�ل�م�ات، 

وجرى تسلیم وثائق الشھادة ل�ذوي 

الشھداء، حیث شارك في التش�ی�ی�ع 

الذي حضره حشد جماھیري وف�ٌد 

م��ن م��ن��ظ��م��ة دی��ری��ك ل��ح��زب 

ً ال�ت�ع�ازي ألھ�ال�ي  الوحـدة، مقدما

 ومحبي الشھداء.

 مراقبة الوضع

ھذا وقد زار وفد من الض�ب�اط 

األمیركیین مواقع القصف التركي 
في الجزیرة، كما ت�ق�وم م�درع�ات 

أم��ی��رك��ی��ة ب��دوری��ات ع��ل��ى ط��ول 
الش��ری��ط ال��ح��دودي م��ع م��ن��ط��ق��ة 

الجزیرة لمراقبة ال�وض�ع إض�اف�ةً 

إلى مراقبة جویة، وتقوم مدرعات 

روسیة بم�راق�ب�ة ب�ع�ض ال�م�واق�ع 

قرب الشریط الحدود م�ع م�ن�ط�ق�ة 

عفرین، إنطالقاً من موقع كفرجنة 

الذي تتمركز فیھ ق�وات روس�ی�ة، 

بع�د أن ت�ف�ق�دت م�واق�ع ال�ق�ص�ف 

 التركي.

 مطالبة بحظر جوي

طالبت وحـدات حمایة الش�ع�ب 
في بیان لھا " إن إق�ام�ة م�ن�ط�ق�ة 

حظر الطیران في ش�م�ال س�وری�ا 

یعد وسیلة وحیدة لضم�ان ح�م�ای�ة 

مالیین المواطنین الس�وری�ی�ن م�ن 

الھجمات التركیة "، ن�ال�ت ح�م�ل�ة 

واس���ع���ة م���ن ال���ت���أی���ی���د ب���اس���م 

(#NoFlyZone4Rojava) 
ع���ل���ى ش���ب���ك���ات ال���ت���واص���ل 

 االجتماعي.



 تقارير و أخبار ك٢٦٢٩ -م  ٢٠١٧نیسان /   ٢٨٥العـدد/     	Yekîtîالوحـــــدة                                             5

ل��م��ا ل��ل��ك��ل��م��ة وال��رأي ونش��ر 

المعلومة الصحیحة من أثٍر وقیم�ة 

في حیاة الشعوب، كانت ان�ط�الق�ة 

" ع�ل�ى ی�د  ك�ردس�ت�انصحیفة " 

أم��ی��رھ��ا م��ق��داد م��دح��ت ب��درخ��ان 

، ف�ي ١٨٩٨ن�ی�س�ان  ٢٢بتاری�خ 

ال�ق�اھ�رة،  -العاصمة ال�م�ص�ری�ة 
نقلة ت�اری�خ�ی�ة ف�ي ح�ی�اة ال�ُك�ـ�رد 

عموماً، وھا نحن نستذكر ع�ام�ھ�ا 

ال�ت�اس�ع عش�ر ب�ع�د ال�م�ائ�ة ع�ل��ى 
ص��دورھ��ا، ل��ن��ش��ی��ر إل��ى أھ��م��ی��ة 

المعرفة والثقافة، ون�زف أخ�ل�ص 

التحیات إلى أصحاب الفكر والقل�م 

وأولئك الصحفیین والعام�ل�ی�ن ف�ي 

حقل االعالم الم�ك�ت�وب وال�م�رئ�ي 
والمسموع وااللكتروني ال�ت�واق�ی�ن 

إلى خدمة االنسانیة، ونن�ح�ي أم�ام 

أرواح شھداء الص�ح�اف�ة، ونُ�ھ�ن�ئ 

 شعبنا الكردي بھذه المناسبة.

ك��ان��ت الص��ح��ی��ف��ة ت��ل��ك " 
" وغیرھا من الص�ح�ف  كردستان

التي تلتھا وسیل�ةً ل�ت�ص�وی�ر واق�عٍ 
مریر لش�ع�ب م�ق�ھ�ور، وأداةً ف�ي 

محاربة الجھل والتخ�ل�ف وال�دف�اع 

ع��ن ال��ث��ق��اف��ة وال��ل��غ��ة األم، ك��م��ا 

وشكلت رسال�ة إل�ى ال�رأي ال�ع�ام 

وح���ك���وم���ات وم���ؤس���س���ات دول 

المنطقة والعالم، تتضمن م�ط�ال�ب 

الُكـ�رد وت�ف�ض�ح أوج�ھ س�ی�اس�ات 

ال�ت�م��ی�ی��ز واالض��ط�ھ��اد ال��م�ط��ب�ق��ة 

حیالھم، ودعت إلى تمتین أواص�ر 

 التآخي بین شعوب المنطقة.

رغم التطور الھائل في م�ج�ال 

االعالم وتنوع وت�وس�ع خ�دم�ات�ھ، 

إال أن التوظیف الس�ل�ب�ي وت�ج�اوز 

المھنی�ة ف�ی�ھ، ب�ات یش�وب ع�م�ل 

الكثیر من وسائلھ، منھا ما تس�ع�ى 

للتضلیل وتشویھ الحق�ائ�ق وإل�ھ�اء 
الناس وخلق الفتن، ولعل للج�ھ�ات 

الممولة بصمتھا الدامغة ف�ي رس�م 

توجھات تلك الوسائل والشب�ك�ات، 
وأب�رز م�ث��ال ع�ل��ى ذل�ك، ت�ن�اغ��م 

ب��ع��ض وس��ائ��ل إع��الم (ت��رك��ی��ة، 

عربیة، ف�ارس�ی�ة) ف�ي مس�اع�ی�ھ�ا 

وإن ب��درج���ات   –ال��م��ح���م��وم���ة 

إل�ى ط�م�س ال�ح�ق�ائ�ق  -متف�اوت�ة 
المتعلقة بالقضی�ة ال�ك�ردی�ة ب�وج�ٍھ 

عام، وإط�الق ح�م�الت م�ف�ب�رك�ة 
ضد الحضور الكردي ال�ت�اری�خ�ي 

ھنا وھناك، إض�اف�ةً إل�ى ت�ج�اھ�ٍل 

وتعتیم مقصودین حیال تضح�ی�ات 

الُكـرد وك�ف�اح�ھ�م ال�م�ش�روع ف�ي 

األم��س وال��ی��وم، وت��أل��ی��ب ال��رأي 

 العام ضدھم كلما أمكن.

حال االعالم في سوریا، ح�ال 
شعبھا المثخ�ن ب�ال�ج�راح، ی�ع�ان�ي 

الق�م�ع وال�ت�غ�ی�ی�ب وس�ط أوض�اعٍ 

استثنائیة كارثیة عنوانھا استم�رار 

نزیف الدم والدمار، حیث المج�ال 

إلعالم یتابع أوضاع الن�اس ع�ل�ى 

حقیقتھا ویعبر عن رأي ال�م�واط�ن 

 االنسان. –

ل��دى ال��ح��دی��ث ع��ن االع��الم 

ال��ك��ردي وال��ك��ردس��ت��ان��ي، ورغ��م 

ال��ت��ط��ور ال��م��ل��ح��وظ ف��ي ال��ك��ادر 

والتقانة وتن�وع أس�م�اء وع�ن�اوی�ن 

شبكاتھ، الزال یع�ان�ي م�ن أج�واء 

سلبیة تفرضھا صراعات حزب�ی�ة، 

ترافقھا لغة التشكیك وال�م�ھ�ات�رات 

في خرق واضح لمعاییر الم�ھ�ن�ی�ة 

وال��ن��زاھ��ة، ول��ك��ن ی��ب��ق��ى األم��ل 

م��ع��ق��وداً ع��ل��ى ح��راك ث��ق��اف��ي 
وسیاس�ي واعٍ وب�نّ�اء یس�اھ�م ف�ي 

 صناعة إعالٍم متطور وجاد.

لقد ب�ات�ت ش�ب�ك�ات ال�ت�واص�ل 

االجتماعي (ف�ی�س ب�وك، ت�وی�ت�ر، 

واتس آب، ماسن�ج�ر، ...) تش�غ�ل 
حیزاً كبیراً من اھتمامات االنس�ان 

في أرجاء المع�م�ورة، ف�أص�ب�ح�ت 

وسائل إعالٍم بتقنیات حدیثة ت�وف�ر 

مساحات واسعة للحریات الف�ردی�ة 

وت���ب���ادل اآلراء وال���ت���واص���ل، 

م���ت���ج���اوزةً األط���ر وال���ق���ی���ود 

والمسافات، إال أنھا توظف أحیان�اً 

ألج���ن���دات م���ن���اھض���ة ل���ح���ق���وق 

االنسان. كما وتجدر باإلشارة أنھا 

ً مس��ت��وی��ات ھ��اب��ط��ة  تش��ھ��د أیض��ا

التلیق ب�ل�غ�ة ال�ح�وار وال�ت�واص�ل 

 واآلداب العامة.

إن توفیر االمكانات وال�ك�وادر 

وممارسة العمل االعالمي بح�ری�ة 
ومس��ؤول��ی��ة، ی��ع��زز م��ن ق��درات 

ومكانة الوسیلة االعالمیة، لتساھم 

في بلورة سل�ط�ة راب�ع�ة، ت�راق�ب 

وترصد، تنق�ل ص�ورة ص�ح�ی�ح�ة 

عن الوقائع والمعضالت، وتبح�ث 

عن المقترحات والحلول، وتساھ�م 

 في نشر الوعي والمعرفة.

، الت�ي وص�ل�ت جریدة الوحـدة

، تُطبع ورقیاً ٢٨٤أعدادھا إلى الـ 

وتُنشر على شبك�ات ال�ن�ت، ول�ھ�ا 

آالف ال��ق��راء وال��م��ت��اب��ع��ی��ن ف��ي 

الداخل والخارج، تج�ھ�د الع�ت�م�اد 

ال�واق�ع�ی�ة ون�ب�ذ ل�غ�ة ال�م�ھ�ات�رات 

والشعاراتیة، ونشر الخبر ال�ی�ق�ی�ن 

والموقف والرأي، وال تن�ج�ر إل�ى 

مناكفاٍت حزبیة، ب�ل تُش�ج�ع ل�غ�ة 

الحوار والتواصل، مھتمة بقض�ای�ا 
وطنیة وقومیة ك�ردی�ة وإنس�ان�ی�ة، 

وبشؤون المرأة والطفولة، والبیئ�ة 

وغ�ی�رھ�ا، وذل�ك ب�االرت��ك�از إل��ى 

ت����وج����ھ����ات ح����زب ال����وحـ����دة 

الدیمقراطي ال�ك�ردي ف�ي س�وری�ا 

ف��ي ال��دف��اع ع��ن قض��ای��ا الس��ل��م 

والحری�ة وال�م�س�اواة، ح�ی�ث أن�ن�ا 

نطمح إلى تط�وی�ر ج�ری�دت�ن�ا ھ�ذه 

وتدارك النواقص ل�ت�وس�ی�ع دائ�رة 

 القراء األكارم.

ال��م��ج��د وال��خ��ل��ود لش��ھ��داء  =
 الفكر والقلم ...

ال��ح��ری��ة ل��م��ع��ت��ق��ل��ي ال��رأي  =
 والضمیر ...

٢٠١٧/  ٤/  ٢١ 

 ھیئة تحریر جریدة الوحـدة

 119كلمة يف يوم الصحافة الكردية الـ 

 إن توف�� االمكانات والكوادر وممارسة العمل االعال�� بحرية ومسؤولية، يعزز من قدرات ومكانة الوسيلة االعالمية

قسم االع�الم ف�ي   –أقامت كلیة اآلداب 

جامعة عفرین حفالً ل�ط�الب�ھ�ا، ف�ي إح�دى 
، ٢٠١٧/    ٤/  ٢٣ق��اع��ات��ھ��ا، ی��وم األح��د 

بمناسبة یوم الصحافة ال�ك�ردی�ة، ح�ی�ث ت�م 

الوقوف دقیقة صمت على أرواح الشھ�داء، 

وألقیت عدة كلمات، م�ن ب�ی�ن�ھ�ا: ال�دك�ت�ور 

رئیس ال�ج�ام�ع�ة، ال�دك�ت�ور  -أحمد یوسف 

ع�م�ی�د ك�ل�ی�ة اآلداب،  -عبد المجید شیخو 

وت�م ع�رض ف�ی�ل�م ع�ن ت�اری��خ الص�ح�اف��ة 

واإلعالم الكردي، وألقیت قصی�دة ش�ع�ری�ة 
من قبل ھند ع�ب�دال�و، وأخ�رى م�ن م�ی�دی�ا 

بركات، ثم عرض مسرحي ع�ل�ى الش�اش�ة 

 عن دور األعالم.

ھذا وقد حضر الحفل وفٌد م�ن م�ن�ظ�م�ة 

ال��م��رأة ل��ح��زب ال��وح��دة، ت��ل��ب��ی��ةً ل��دع��وة 

 رسمیة .

 جامعة عفرين حتتفي بيوم الصحافة الكردية
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في الثاني والعشرین من ش�ھ�ر 

ن��ی��س��ان ال��ج��اري، ت��م��رُّ ال��ذك��رى 

التاسعة عشر بعد الم�ائ�ة لص�دور 

أول صحیفة باللغة ال�ك�ردی�ة  ف�ي 
ال���ت���اری���خ ال���م���ع���اص���ر ب���اس���م 

"ك���ردس���ت���ان" ف���ي ال���ع���اص���م���ة 

المصریة، على ید األمیر الك�ردي 

م�ق��داد م��دح�ت ب��درخ�ان، ل�ت��ك��ون 

ً ت��ن��ی��ر درب ال��ك��رد ف��ي  ن��ب��راس��ا

ظروف ال�ت�خ�ل�ف وال�ج�ھ�ل ال�ت�ي 

كانت مخیمةً على بالد الك�رد ف�ي 

 تلك المرحلة المظلمة من الزمن.

من المعروف لدى الم�ط�ل�ع�ی�ن 

على تاریخ ھذه الصحیف�ة ال�رائ�دة 

أن السلطان العثماني ع�ب�دال�ح�م�ی�د 

قد أظھَر عداًء شدیداً لصدور مث�ل 

ھذه الجریدة التي تقوم بنشر ثق�اف�ة 

التنویر، تشج�ع ال�ع�ل�م وال�م�ع�رف�ة 

لدى األكراد،  حیث طالَب األم�ی�َر 

بوقفھا. على الرغم م�ن ال�رس�ائ�ل 

المتك�ررة ب�ال�ل�غ�ة ال�ت�رك�ی�ة ال�ت�ي 
نش���رھ���ا األم���ی���ر ع���ل���ى ص���در 

ص��ف��ح��ات ج��ری��دت��ھ ی��رج��و ف��ی��ھ��ا 

السماح بت�وزی�ع "ك�ردس�ت�ان" ف�ي 
ال�وط�ن، إال أن ط�ل�ب�ھ ق�د ج�وب��ھَ 

بالرفض القطعي. ون�ت�ی�ج�ة ل�ع�ن�اد 

الس��ل��ط��ان ال��ع��ث��م��ان��ي وإص��راره، 

وبعد العدد الخامس، توقف األمیر 

مقداد عن إصدارھا. فقام من بع�ده 
أخوه األمیر عبدالرحمن ب�درخ�ان 

بمتابعة مسیرتھ من خ�ارج ح�دود 

السلطنة وم�واص�ل�ة إرس�ال نس�خٍ 

منھا إلى داخل كردستان ل�ت�س�اھ�م 

في إغناء الوعي القومي والثق�اف�ي 

للكرد.  حاول السلطان ال�ع�ث�م�ان�ي 

بكل ما أوتي من قوة إلیق�اف ھ�ذه 

الصحیفة عبر وس�ائ�ل ال�ت�رغ�ی�ب 

والترھیب وإسكات صوت ال�ح�ق، 

إال أن��ھ فش��َل ف��ي ذل��ك أم��ام ق��وة 

اإلرادة ال��ت��ي ك��ان ی��ت��ح��ل��ى ب��ھ��ا 

األم��ی��ر ع��ب��دال��رح��م��ن ول��م ت��ھ��ْن 
ع��زی��م��ت��ھ أو یس��ت��س��ل��م لص��وت 

 السلطان وأحقاد بطانتھ الفاسدة.

ل�ق�د أص�ب�ح ی�وُم ص�دور ھ��ذه 

الجریدة یوماً بل عی�داً ل�ل�ص�ح�اف�ة 

الكردیة، یحتفي بھ المثقفون الكرد 
وأصحاب الفكر وال�ق�ل�م اح�ت�رام�اً 

وتقدیراً لجھود أولئك البدرخانی�ی�ن 

األفذاذ الذین تحم�ل�وا ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
المشاق والعذابات في خدمة الل�غ�ة 

 والثقافة الكردیة.

أیھا األخوة واألخوات م�ع�ان�اة 
الُكـرد م�ع ال�ق�وى االس�ت�ع�م�اری�ة 

واالستب�دادی�ة م�ا زال�ت مس�ت�م�رة 

بص��ی��غ وأش��ك��ال أخ��رى، وم��ا 

احتفالكم بھذه ال�م�ن�اس�ب�ة إال دل�ی�ل 

على حقیقة أن شعبنا بقی�ادة ن�خ�ب�ھ 

وخاصة أص�ح�اب األق�الم ال�ح�رة 

مص�رٌّ ع��ل�ى نص��رة ال�ح��ق، ح��ق 
شع�ب ك�وردس�ت�ان ف�ي م�م�ارس�ة 

كافة حقوقھ ال�ث�ق�اف�ی�ة والس�ی�اس�ی�ة 

خاصة حقھ في الت�ع�ل�م ، ال�ك�ت�اب�ة 

 والنشر بلغتھ.

بھذه ال�م�ن�اس�ب�ة ال�غ�ال�ی�ة، ف�إن 

ھیئة تحریر مجلة "الحوار" ال�ت�ي 

خدمت ال�ث�ق�اف�ة ال�ك�ردی�ة م�ن�ذ م�ا 

یقارب الربع ق�رٍن، وال�ت�ي ت�دع�و 

في الوقت نف�س�ھ إل�ى نش�ر ث�ق�اف�ة 

ال��ح��وار، إل��ى ت��ع��ای��ش الش��ع��وب 

واألدی��ان، وتس��ی��ر ع��ل��ى ال��درب 

ال�ذي ش�ق��ھ ال��م��ن�اض��ل�ون األوائ��ل 

بعزم وثبات رغم كل الص�ع�وب�ات 

التي ت�واج�ھ�ھ�ا، ت�ت�ق�دم ب�ال�ت�ھ�ن�ئ�ة 

والتبریك لكل الكتاب والصحفی�ی�ن 

ووس��ائ��ل اإلع��الم ال��ك��ردی��ة ف��ي 

كردستان والمھجر، وتت�م�ن�ى ل�ھ�م 

التوفیق في خدمة الثقافة اإلنسانی�ة 

المعاصرة الداع�ی�ة إل�ى ن�ب�ذ ل�غ�ة 

العنف، وإعطاء ال�ح�ق ف�ي أب�داء 
الرأي اآلخر على ق�اع�دة اح�ت�رام 

 لغة الحوار. 

ختاماً، باقة ورد عطرة ل�روح 

المثق�ف ال�ك�ردي ال�ك�ب�ی�ر األم�ی�ر 

مقداد وأخیھ عبدالرحمن بدرخ�ان، 
ولكل ال�ع�ائ�ل�ة ال�ب�درخ�ان�ی�ة ال�ت�ي 

خ��دم��ت ال��ث��ق��اف��ة ال��ك��ردی��ة، وك��ل 

المناضلین الذین ك�ّرس�وا ح�ی�ات�ھ�م 

 وقلمھم في خدمة شعبھم.  

أی��ھ��ا األخ��وة الص��ام��دون ف��ي 

كرداغ نشد على أیادیكم، ن�ن�ح�ن�ي 

احتراماً لثباتك�م ك�ث�ب�ات وخض�رة 

أشجاركم، فلتكن أق�الم�ك�م ال�ح�رة 

كما عھ�دن�اھ�ا ف�ي خ�دم�ة قض�ای�ا 

 اإلنسان األساسیة.

كل عام وأنتم بخیر...ك�ل ع�ام 

وان���ت���م ص���ام���دون وش���ام���خ���ون 
 كشموخ جبل الُكـرد.

 ھیئة تحریر مجلة الحوار

٢٠١٧/ ٠٤/  ٢١ 

 تهنئة جملة " احلوار " مبناسبة عيد الصحافة الكردية

 لشأن الكلمة والقلم
ٌ
 إحياء يوم الصحافة الكردية ... إعالء

 في عفرین

بحضور م�ئ�اٍت، م�ن م�م�ث�ل�ي 

ف��ع��ال��ی��ات س��ی��اس��ی��ة وث��ق��اف��ی��ة 
واجتماعیة وإعالمیة، ومن أھال�ي 

المنطقة، ومن أعض�اء وأص�دق�اء 

الحزب، وتلبیةً ل�دع�وةٍ م�ن ل�ج�ن�ة 

الثقافة واالع�الم ل�ح�زب ال�وحـ�دة 

الدیمقراطي الكردي في س�وری�ا ، 

تم إحیاء ی�وم الص�ح�اف�ة ال�ك�ردی�ة 

شھر نیسان، ف�ي  ٢٢المصادف لـ 

ی�ن ع�ف�ری�ن، ژ مجمع   –صالة آفا 

 عصر یوم السبت.

رحبت عریف�ة ال�ح�ف�ل الس�ی�دة 

إلھام عثمان ب�ال�ح�ض�ور ودع�ت�ھ�م 

للوقوف دقیقة صمٍت عل�ى أرواح 

شھداء الصحافة واالع�الم وروح 

الفقید صالح عثمان، ثم قدمت نبذة 

عن الم�ن�اس�ب�ة وھ�ن�أت الض�ی�وف 

بھا، وفي كلمٍة مقتضبة تقدم السی�د 

عضو ال�ل�ج�ن�ة إل�ى   –قازقلي دمحم 

الحضور بال�ت�ھ�ان�ي وال�ت�ب�ری�ك�ات 

 وشكرھم على مشاركتھم.

 أُلقیت كلمات من السادة:

سیلفا حسن ، جری�دة روش�ن  -

 بدرخان.

ع��ارف ش��ی��خ��و، م��رك��ز  -

م�ق�اط�ع�ة   –العالقات الدبلوماسیة 

ع��ف��ری��ن ل���ح��رك��ة ال���م��ج��ت��م���ع 

 .Tev-Demالدیمقراطي 

ھش��م��ن��د ش��ی��خ��و، ال��ح��زب  -
الدیمقراطي التقدمي ال�ك�ردي ف�ي 

 سوریا.

كلمة تھنئة من أسرة تح�ری�ر  -

مجلة الحوار، وبرقی�ة م�ن ات�ح�اد 

 مثقفین مقاطعة عفرین.

حامد رستم ، ب�رق�ی�ة ت�ھ�ن�ئ�ة  -

 –كلیة اآلداب   –من قسم االعالم 

 جامعة عفرین.

ش���ك���ري ده دو، ج���ری���دة  -

 الوحـدة.

دمحم ق���ره حس���ن، ج���ری���دة  -

 نـوروز ومجلة برس.

وبین ال�ف�ق�رات ق�رأت الس�ی�دة 
عثمان نُبَ�ذ ع�ن ص�ح�ف و ح�ی�اة 

إع��الم��ی��ی��ن ُكـ��رد مش��ھ��وری��ن، 

وقدمت ن�ب�ذة ع�ن ح�ی�اة وأع�م�ال 

الكاتب د. دمحم عبدو علي، وتقدی�راً 

ل��ج��ھ��وده ال��م��ب��ذول��ة ف��ي م��ج��ال 

االعالم والثقافة، تم ت�ك�ری�م�ھ م�ن 

قبل اللجنة المنظ�م�ة، م�ت�م�ن�ی�ة ل�ھ 

دوام الص���ح���ة وال���م���زی���د م���ن 
النج�اح�ات، وب�دوره أل�ق�ى الس�ی�د 

علي كلمة عبَّر فیھا عن ام�ت�ن�ان�ھ، 

مذكراً بضرورة االھت�م�ام ال�ف�ائ�ق 

باللغة الك�ردی�ة، ح�ی�ث ف�ي خ�ت�ام 

حدی�ث�ھ أھ�دى ت�ك�ری�م�ھ ذاك إل�ى 

االعالمیین الراحلین الثالثة (ش�ف�ا 

ردي، غ��ری��ب رش��و، ص��ال��ح گ 

 عثمان).

فقرة موسیقیة غنائی�ة ج�م�ی�ل�ة، 

 7أداھا المغني: غیفارا          
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 إحیاء یوم الصحافة ... تتمة

عثمان وعازف التنبور مص�ط�ف�ى 

ع�ف�ری�ن   –بكر م�ن م�ع�ھ�د آواز 

بإدارة ال�م�وس�ی�ق�ار ن�ع�ی�م ش�ب�اب، 

ع��ل��ى أن��غ��ام آل��ة األورغ ب��أن��ام��ل 
 األستاذ سربست شامي.

اختتم الحفل بال�ن�ش�ی�د ال�ك�ردي 

 أي رقیب.

 الحسكة  -یرا فوقاني گفي آفـ

أقام التحالف الوطن�ي ال�ك�ردي 

" HEVBENDÎف��ي س��وری��ا "

ی�را گ احتفاالً جماھیریاً في قریة آفـ

 ٢١فوقاني قرب الحسكة ب�ت�اری�خ 

. ب���دأ االح���ت���ف���ال ٢٠١٧/   ٤/  

بالوقوف دقیقة صمت على أرواح 

 Eyالشھداء والنشید ال�ك�ردي " 

reqîb تاله كلمة ترحیب�ی�ة م�ن ،"
قبل مقدم الحفل السید فرھاد علي، 

لتعقبھا ك�ل�م�ة ال�ت�ح�ال�ف ال�وط�ن�ي 

الكردي، ألقیت من قبل السید ف�ھ�د 

 یوسف.

قُ��دم��ت ب��اق��ة م��ن األغ��ان��ي 

الفلكلوریة العذبة م�ن ق�ب�ل "ع�ب�د 

الس��الم و س��ی��م��اف و رودا "، 

وفقرة ترفیھیة من ق�ب�ل ال�م�رش�دة 
االج����ت����م����اع����ی����ة روال حس����ن، 

ومس��رح��ی��ة م��ون��ودرام��ی��ة ھ��ادف��ة 

ب��ع��ن��وان " االن��ق��س��ام ... ق��ات��ل 

 القضیة".

اختتم االحتفال بدبكات ك�ردی�ة 

متنوعة "ك�رم�ان�ج�ي، ش�ی�خ�ان�ي، 

بوطاني" وب�أغ�اٍن م�ن ال�م�ط�رب 

المعروف " فرح�ان أب�و م�ی�دی�ا"، 

لتخلق كل ذلك أجواء مم�ت�ع�ة ف�ي 

 ظل طبیعة ربیعیة جمیلة.

 في ھولیر

 ٢٠١٧\    ٤\    ٢٢مس��اء ی��وم 
أقامت م�ن�ظ�م�ة إق�ل�ی�م ك�ردس�ت�ان 

ل��ح��زب ال��وح��دة ال��دی��م��ق��راط��ي 
ال�ك��ردي ف��ي س��وری�ا أمس��ی��ة ف��ي 

قاعة الشھید أحم�د ب�وزان ب�م�ق�ّره 

في ھ�ول�ی�ر. حض�رھ�ا ج�م�ٌع م�ن 

كتّاب وإعالمیین وممثل�ي أح�زاب 

وم��ن أعض��اء وأص��دق��اء ح��زب 
 الوحـدة.

بعد الوقوف دقیقة صمت عل�ى 
أرواح الشھداء، قّدم الس�ی�د أس�ع�د 

أس��ع��د ل��م��ح��ة ع��ن ص��ح��ی��ف��ة 

"كردستان"، ثم ألقى السید محمود 

دمحم عضو اللجنة السیاسیة للح�زب 

ك��ل��م��ةً، ت��ح��دث ف��ی��ھ��ا ع��ن دور 

االعالم وأھمیتھ، ومن جانبھ ألق�ى 

الس��ی��د ص��ال��ح ب��وزان مس��ؤول 

المنظمة وباسم اللجن�ة االع�الم�ی�ة 

كلمة أخرى، وألقت الس�ی�دة س�ی�ن�م 

خان كلمة معبرة، وكلمة مقتض�ب�ة 

للكاتب رون�ي ع�ل�ي، وم�ق�ط�وع�ة 

شعریة للشاعر واالعالم�ي دل�دار 

 میدي.

وقامت المنظمة ب�ت�ك�ری�م ع�دٍد 

من اإلعالمیین والكتاب، حیث ل�م 

 یحضر بعضھم، وھم:

 الشاعر دلدار میدي . -

اإلع��الم��ي ع��م��ر ك��وج��ري  -

 رئیس صحیفة كوردستان .

الك�ات�ب والص�ح�ف�ي ف�اروق  -
حجي مص�ط�ف�ى رئ�ی�س ت�ح�ری�ر 

 جریدة برجاف .

 الكانب روني علي . -

اإلعالمیة بھار بھ�زاد ق�اس�م  -

 . Kurdistan24قناة 

اإلع���الم���ي س���ردار م���ال  -

درویش رئیس تحریر شبك�ة آس�و 

 اإلخباریة .

اإلعالمي شی�روان إب�راھ�ی�م  -

م��راس��ل ق��ن��اة أوری��ن��ت ال��ق��س��م 

 الكوردي .

اإلع��الم��ي م��ح��م��ود ب��وزان  -
ال���ق���س���م  BBCم���راس���ل ق���ن���اة 

 اإلنكلیزي .

 دیریك -في آلیان 

اق�ام�ت دائ�رة دی�ری�ك ل�ح�زب 

الوحـدة الدیمقراطي ال�ك�ردي ف�ي 

، ٢٠١٧/   ٤/    ٢١سوریا، بتاریخ 

حفالً في قریة خوشینی�ة ب�م�ن�ط�ق�ة 
دیریك، تخللھ ال�ع�دی�د م�ن  –آلیان 

الكلمات والفقرات الفنیة ال�راقص�ة 

واالغ����ان����ي ال����ف����ل����ك����ل����وری����ة 

 والمسرحیات.

افتتح الحف�ل ب�ال�وق�وف دق�ی�ق�ة 

ص��م��ت ع��ل��ى أرواح الش��ھ��داء 

والنشید أي رقیب، تاله إلقاء كلم�ة 

دائرة دیریك من قبل السید ش�م�س 

الدین، وألقیت كلمة ھیئ�ة ت�ح�ری�ر 

جریدة الوحـ�دة م�ن ق�ب�ل االش�ت�اذ 

عضو الھیئة ال�ق�ی�ادی�ة  -حسین بدر

للحزب، تلتھا كلمة ھی�ئ�ة ت�ح�ری�ر 

برس ونوروز من قبل الس�ی�د دمحم 

 زكي .

را چ ارچ ق����دم����ت ف����رق�����ة 

ال��ف��ل��ك��ل��وری��ة رقص��ات وأغ��ان��ي 

فلكلوریة ومقط�وع�ات مس�رح�ی�ة، 

تخللھا قراءة قصائد شعری�ة، ك�م�ا 

ت��ل��ق��ت ال��ل��ج��ن��ة ال��م��ش��رف��ة ع��ل��ى 

 المسرح برقیات تھنئة من:

الس��ی��د مص��ط��ف��ى مش��ای��خ  -١

ن��ائ��ب س��ك��رت��ی��ر ح��زب ال��وجـ��دة 

ورئیس التحالف الوطني ال�ك�ردي 

 في سوریا

 منظمة قامشلو. -٢

 منتدى جكرخوین للثقافة. -٣

مؤسسة تعلیم وحمایة اللغة  -٤

 الكردیة في سوریا.

م��ن��ظ��م��ة ال��ی��ان ل��ح��زب  -٥

 الوحدة.

جمعیة سوب�ارت�و ل�ل�ت�اری�خ  -٦

 والتراث الكردي.

فرع دار ش�ك�ران ل�ح�زب  -٧
 الوحدة.

ال��ح��زب ال��دی��م��ق��راط��ي  -٨
 التقدمي الكردي في سوریا.

واختتم الحفل بمسابقة أج�رت�ھ�ا 

را وت��وزی��ع چ ارچ ھ�ی��ئ��ة ت��ح��ری��ر 

 الھدایا على الفائزین.

 في القامشلي

، ٢٠١٧/   ٤/    ٢٢مس��اء ی��وم 

أح��ی��ت ل��ج��ن��ة ال��ث��ق��اف��ة واإلع��الم 

ل��ح��زب ال��وح��دة ال��دی��م��ق��راط��ي 

دائ��رة  -ال��ك��ردي ف��ي س��وری��ا 

قامشلو وتربھ سبي، یوم الصحافة 

ال��ك��ردی��ة ب��إق��ام��ة ن��دوة ف��ي م��ق��ّر 

الحزب بمدینة قامشل�و، ب�ح�ض�ور 
أعض��اء م��ن ال��ھ��ی��ئ��ة ال��ق��ی��ادی��ة 

وآخ��ری��ن م��ن ال��ح��زب وك��ت��اب 

وم�ث�ق�ف��ی�ن وش�خ��ص�ی�ات مس��ت�ق�ل��ة 

 وممثلي لجان وجمعیات مدنیة .

بدایةً رح�ب الس�ی�د ف�رخ�وزاد 

عیسى بالحضور ودعاھم للوقوف 

دقیقة صمت على أرواح الش�ھ�داء 

وروح الفقید ص�ال�ح ع�ث�م�ان، ث�م 

أُلقیت كلمة من قبل االستاذ حسی�ن 

عض��و ال��ھ��ی��ئ��ة ال��ق��ی��ادی��ة   –ب��در 

ل��ل��ح��زب، ت��ل��ت��ھ��ا ك��ل��م��ة ج��ری��دة 

ال��وحـ��دة، أل��ق��اھ��ا االس��ت��اذ ف��ھ��د 

یوسف، أما كلمة ج�ری�دة نـ�وروز 

ومجلة برس فألقاھ�ا الس�ی�د أح�م�د 

ع��رف��ات، وق��رأ الس��ی��د س��ل��م��ان 

بارودو كلمة ت�ھ�ن�ئ�ة ب�اس�م ھ�ی�ئ�ة 

 تحریر مجلة الحوار.

كما ألقى الكاتب كون�ي ره ش 

كلمة قیمة بھذه المناسبة، ثم قُرئت 
برقیة من منظمة ح�ق�وق اإلنس�ان 

في سوریا (ماف)، واختتم األستاذ 

نواف عبد هللا الن�دوة ب�م�ق�ت�ط�ف�ات 

 مختارة من جریدة كردستان.

 في كوباني

أقامت منظ�م�ة ح�زب ال�وح�دة 

الدیمقراطي ال�ك�ردي ف�ي س�وری�ا  

ن��دوة  ٢٠١٧/    ٤/    ٢٢ب��ت��اری��خ 

 -جماھیریة ف�ي ق�ری�ة ت�ل غ�زال

كوباني . وقد ن�ق�ل الس�ی�د ع�ارف 

حسو تحیات أعضاء لجن�ة ج�ائ�زة 

كمال حنان لتشجیع الكتابة بال�ل�غ�ة 

ال��ك��ردی��ة إل��ى ال��ح��ض��ور وأع��ل��ن 

قرار اللجنة بمنح جائزة ھذا ال�ع�ام 

مناصفة بین معلمتي اللغة الكردیة 
السیدتین أم�ل ع�ط�ي و نش�ت�م�ان 

حاجي مراد، تقدیراً ل�ج�ھ�ودی�ھ�م�ا 

ف�ي ت��ع�ل��ی��م وح��م��ای�ة ال��ل�غ��ة األم، 

وس�ل�م�ھ�م�ا الس�ی�د حس�و ال�ج�ائ��زة 

وبارك ل�ھ�م�ا ھ�ذا ال�ت�ق�دی�ر. ب�ع�د 

الوقوف دقیقة صمت عل�ى أرواح 

الشھداء والترحیب بالحضور م�ن 

  8قبل السید دمحم حبش،           
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 إحیاء یوم الصحافة ... تتمة

ت��ح��دث الس��ی��د مص��ط��ف��ى خ��ل��ی��ل 

بإیجاز عن دور البدرخان�ی�ی�ن ف�ي 

نشر الثقافة وعن آخر المستج�دات 

 السیاسیة.

وف��ي ن��دوة أخ��رى ب��م��دی��ن��ة 

كوباني تحدث السید م�وس�ى ك�ن�و 
عن الصحافة ودورھا، و ت�ح�دث 

السید ع�زت ح�ب�ش ع�ن ال�ع�ائ�ل�ة 

البدرخانی�ة وبص�م�ات�ھ�ا ف�ي نش�ر 

 الوعي.

 -وف��ي ن��دوة غ��رب ك��وب��ان��ي 

قریتي بندر ومیدانة، تحدث الس�ی�د 

مس��ل���م ش���ی���خ حس���ن ع���ن دور 
ال��ب��درخ��ان��ی��ن ف��ي نش��ر ال��ث��ق��اف��ة 

وال��وع��ي وع��ن ی��وم الص��ح��اف��ة 

الكردیة وآخر الم�س�ت�ج�دات ع�ل�ى 

 الساحة السوریة .

 في سري كانیھ

بدعوة من منظمة سري كان�ی�ھ 

ل��ح��زب ال��وح��دة ال��دی��م��ق��راط��ي 

الكردي ف�ي س�وری�ا، وب�ح�ض�ور 

ممثلي أحزاب وشخصیات وطنی�ة 
وأعضاء وأصدق�اء ل�ل�ح�زب، ب�دأ 

االحتفال دقیقة صمت على أرواح 

الش��ھ��داء وروح األم��ی��ر م��ق��داد 
مدحت ب�درخ�ان وال�ف�ق�ی�د ص�ال�ح 

عثمان، ثم ألقى السید ع�ب�دال�ح�ل�ی�م 

سلیمان كلمة باسم المن�ظ�م�ة. وت�م 

عرض مقطع متلفز عن ص�ح�ی�ف�ة 

كوردستان و دور البدرخانیین في 

ظھور وتقدم الصح�اف�ة ال�ك�ردی�ة، 

وكذلك عرض فی�ل�م وث�ائ�ق�ي ع�ن 

البدرخانیین م�ن ان�ت�اج ت�ل�ف�زی�ون 

، تحدثت فیھ السیدة سین�م  ١كورد 

خان جالدت بدرخان ع�ن أح�وال 

 ونضال عائلتھا.

 في شمال ألمانیا

قدمت منظ�م�ة ش�م�ال أل�م�ان�ی�ا 

ل��ح��زب ال��وحـ��دة ال��دی��م��ق��راط��ي 

الكردي في سوریا دروع ت�ك�ری�م 
ل��ل��س��ادة االع��الم��ی��ی��ن (مص��ط��ف��ى 

عبدي، محي الدین عیس�و، أم�ی�ن�ة 

مستو)، تقدیراً لجھودھم الم�ب�ذول�ة 

ف��ي ال��ع��م��ل االع��الم��ي، وذل��ك 

بالحضور إلى من�ازل�ھ�م م�ن ق�ب�ل 

مس��ؤول ال��م��ن��ظ��م��ة الس��ی��د أح��م��د 

زیبار وبرفقت�ھ ع�دد م�ن أعض�اء 
المنظمة، حیث كانت تلك المبادرة 

 موضع امتنان وشكر لدیھم.

 في لبنان

أقامت منظ�م�ة ل�ب�ن�ان ل�ح�زب 

ً ف�ي أحض�ان  الوحـدة ح�ف�الً ف�ن�ی�ا

الطبیعة بم�ن�اس�ب�ة ی�وم الص�ح�اف�ة 
ال��ك��ردی��ة و ق��دوم ع��ی��د ال��ع��م��ال 

ال��ع��ال��م��ي، وذل��ك ف��ي م��ن��ط��ق��ة 

كفردبیان (جب�ل ل�ب�ن�ان)، ب�ت�اری�خ 

. بع�د ال�ت�رح�ی�ب ٢٠١٧/   ٤/    ٣٠

بالحضور من قبل السید مصطف�ى 

بركل، بدأ الحفل بالنشی�د ال�ك�ردي 

أي رقیب والوقوف دقیق�ة ص�م�ت 
ع��ل��ى أرواح الش��ھ��داء، ث��م إل��ق��اء 

كلمة الحزب م�ن ق�ب�ل الس�ی�د دمحم 

 عضو الھیئة القیادیة. -قاسم 

غنى عدد من الفنانی�ن ال�ُك�ـ�رد 

في ل�ب�ن�ان، وق�ّدم�ت ف�رق�ة ب�رور 

الفولكوریة لوحات فن�ی�ة ج�م�ی�ل�ة، 
وألقیت قصائد شعریة م�ن ب�ع�ض 

 الحاضرین.

اختتم الحفل بالشكر واالمت�ن�ان 

 لكل من ساھم في إنجاحھ .

، زارت ٨/٤/٢٠١٧ی��وم الس��ب��ت 

عضو الھیئة التنف�ی�ذی�ة  -السیدة سینم دمحم 

-TEVلحركة المجت�م�ع ال�دی�م�ق�راط�ي 

DEM  مس�ؤول�ة  -والسیدة أمینة أوس�و

تنظیم مقاطعة ع�ف�ری�ن ل�ح�زب االت�ح�اد 

م�ع آخ�ری�ن، م�ق�ّر  PYDالدیمقراط�ي 

حزب الوحـدة الدیمقراطي ال�ك�ردي ف�ي 

س��وری��ا ب��م��دی��ن��ة ع��ف��ری��ن، وك��ان ف��ي 

 –استقبالھا السید محي الدین ش�ی�خ آل�ي 

سكرتی�ر ح�زب ال�وحـ�دة ال�دی�م�ق�راط�ي 

الكردي في سوریا وأعضاٌء من ال�ھ�ی�ئ�ة 

القیادیة وأعضاء من قیادة منظمة المرأة 

 للحزب في عفرین.

بعد الت�رح�ی�ب ب�الض�ی�وف م�ن ق�ب�ل 

المستقبلین، ت�ح�دث�ت الس�ی�دة س�ی�ن�م ع�ن 

الوضع السیاسي بشكل عام، منوھةً إل�ى 

أنھ بفضل تضحی�ات ال�م�ق�ات�ل�ی�ن ودم�اء 

الشھداء عمَّ السلم واألمان في ال�م�ن�اط�ق 

الكردیة، وتعرفت حكومات دول ك�ث�ی�رة 

وشعوبھا إلى الُك�ـ�رد ف�ي س�وری�ا وإل�ى 

قضیت�ھ�م ال�ع�ادل�ة، وت�وس�ع�ت ع�الق�ات 

الُكـرد م�ع ال�خ�ارج واك�ت�س�ب�وا س�م�ع�ة 

طیبة، وق�ال�ت: وحـ�دة الص�ف ال�ك�ردي 

ضرورة كبرى، وإلى جانب م�ح�ارب�ت�ن�ا 

ل��إلرھ��اب ن��ق��وم ب��إع��داد إدارة ذات��ی��ة 

وت��ط��وی��رھ��ا، والب��د أن ت��ق��ع أخ��ط��اء. 

وأشارت إلى أن ح�زب ال�وحـ�دة ح�زب 

رئ��ی��س��ي والس��ی��د ش��ی��خ آل��ي ش��خ��ص��ی��ة 

 سیاسیة معروفة.

من جانبھ رحب شیخ آلي بالض�ی�وف 

من جدید، وقال: صحیح أن حزبنا ل�ی�س 

في اإلدارة ال�ذات�ی�ة، إال أن�ھ�ا ض�رورة، 

ومنذ البدایة أكدنا على العمل ل�ح�م�ای�ت�ھ�ا 

والتعامل معھا بإیجابیة، وأحزاب�ن�ا ت�ق�وم 

بدور سیاسي، ووحـدات حمای�ة الش�ع�ب 

ك��ق��وة عس��ك��ری��ة ت��داف��ع ع��ن م��ن��اط��ق��ن��ا 

وتحمیھا وھي تحارب اإلرھ�اب أیض�اً، 

أي أننا نكمل بعضنا بعضاً. مؤكداً ع�ل�ى 

أن النجاحات التي تحق�ق�ت ھ�ي ل�ل�ُك�ـ�رد 

جمیعاً، وعلى المضي في الن�ض�ال ب�ی�ن 

أبناء الش�ع�ب، ألج�ل ت�رس�ی�خ وح�م�ای�ة 

 السلم واألمان. 

انتھت الزیارة بتب�ادل ع�ب�ارات ال�ود 

 واالحترام.

� عفرين
�

 السيدة سينم دمحم تزور مقّر حزب الوحـدة �

زار وف��ٌد م��ن م��ج��ل��س س��وری��ا  ٢٠١٧/   ٤/    ١٢ب��ت��اری��خ 
الرئ�ی�س�ة ال�م�ش�ت�رك�ة   –الدیمقراطیة برئاسة السیدة إلھام أحمد 

للمجلس وأعضاء من الھیئ�ة ال�رئ�اس�ی�ة (مص�ط�ف�ى مش�ای�خ ، 
حكمت الحبیب، ایشوع كوریة) وأعضاء من الھیئة الس�ی�اس�ی�ة 
(عبد القادر الموحد ، العمید حسام العواك، إلھام ع�م�ر، ب�ت�ول 
العلي) وباسم شبیبة سوریا الدیمقراطی�ة ھ�ی�ف�ی�ن ش�ی�خ�و، زار 
الجبھات األمامیة للمرحلة الرابعة من ح�م�ل�ة غض�ب ال�ف�رات 
لقوات سوریا الدیمقراطیة، وذلك بالتنسیق معھا، ح�ی�ث ك�ان�ت 

 المعارك مستمرة في بعض المواقع.
ً ع��ن مس��ار ال��م��ع��ارك  ق��ّدم ب��ع��ض ق��ی��ادي (قس��د) ش��رح��ا
وطبیعتھا، وأُلقی�ت ع�دة ك�ل�م�ات م�ن أعض�اء ال�وف�د ال�زائ�ر، 
ركزت على التضامن مع المقاتلین ومساندتھم ف�ي م�ح�ارب�ت�ھ�م 
لداعش وإحالل السالم في المناطق المحررة م�ن�ھ�ا وذل�ك ف�ي 
طریق دحّر المنظمات االرھابیة وتحریر محاف�ظ�ة ال�رق�ة م�ن 
ظلمھا، كما ب�ارك�ت قس�د ع�ل�ى االن�ت�ص�ارات ال�ت�ي تُ�ح�ق�ق�ھ�ا 

 واستذكرت الشھداء األبرار.

 لقوات سوريا الديمقراطية 
ٌ
 زيارة

� الجبهات األمامية
�

� 
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 الرجل الھادئ ... تتمة

درجة ماجستر في فلس�ف�ة األخ�الق 
من كلیة اآلداب والعل�وم االنس�ان�ی�ة 

ج��ام��ع��ة دمش��ق، وك��ان ی��ج��ی��د   –
ال���ل���غ���ات ال���ك���ردی���ة وال���ع���رب���ی���ة 
واالنكلیزیة والفرنسی�ة. ت�زوج م�ن 
المھندسة ال�زراع�ی�ة أم�ی�ن�ة ق�ن�ب�ر، 

 وُرزقا بابنة وحیدة اسمھا جاال.

كان الراحل مجرداً من الجنسیة 
بم�وج�ب ق�ان�ون االحص�اء الس�يء 

الص��ی��ت ال��م��ط��ب��ق ف��ي م��ح��اف��ظ��ة 
، وحصل ع�ل�ى ١٩٦٢الحسكة عام 

فرصة ع�م�ل ف�ي وزارة ال�زراع�ة 
بعقود سنویة، حیث ت�ول�ى وظ�ائ�ف 

 ھامة. 

وق���د ن���ع���اه ح���زب ال���وحـ���دة 
الدیم�ق�راط�ي ال�ك�ردي ف�ي س�وری�ا 
(یكیتي) في رسالة تعزیة، فیم�ای�ل�ي 

 نصھا:

ن�ی�س�ان ل�ی�الً  ٢١(( في ألمانی�ا 
، إث��ر ن��وب��ة ق��ل��ب��ی��ة، ف��ارق ٢٠١٧

الحیاة عضو الھیئة القیادی�ة ل�ح�زب 

الوحـدة الدی�م�ق�راط�ي ال�ك�ردي ف�ي 
سوریا الرفیق صال�ح ع�ث�م�ان ع�ن 

ع�ام�اً، ح�ی�ث  ٥٤عم�ر ن�اھ�ز الـ� 
أمض��ى ق��راب��ة ث��الث��ة ع��ق��ود ف��ي 
ً ع�ن ع�دال�ة  صفوف التنظیم دف�اع�ا
قضیة شعبھ، تسلم خاللھا مسؤولی�ة 
منظمة دمشق إلى جانب مساھم�ات�ھ 

في إغناء جریدة الحزب الم�رك�زی�ة 
) وأنش��ط��ة Yekîtî -(ال��وحـ��دة 

وإصدارات أخرى، سواء بالعرب�ی�ة 
أو الكردیة. ونظراً لكفاءاتھ أسن�دت 
إلیھ مھم�ة م�ت�اب�ع�ة إص�دار م�ج�ل�ة 

ال��ح��وار ال��ف��ص��ل��ی��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع 
زمالئھ اآلخرین في أس�رة ت�ح�ری�ر 
المجلة الذین بات معظمھم مق�ی�م�ی�ن 
في أك�ث�ر م�ن ب�ل�د ج�راء ال�م�أس�اة 

 السوریة.

ُع��رف ع��ن ال��راح��ل ص��ال��ح 
عثمان حبھ لل�ع�ل�م وال�ع�م�ل، ح�ی�ث 

حاز على درجة ماجستیر ف�ي ع�ل�م 
ال�ف�ل�س�ف�ة م�ن ج�ام�ع�ة   –االجتماع 

دمشق، بعد نیل�ھ إج�ازة دب�ل�وم ف�ي 

الھندسة الزراعیة من جامعة حلب، 
وكذلك تم�ت�ع�ھ ب�دائ�رة واس�ع�ة م�ن 

الصداقات والتواصل مع كثی�ر م�ن 
العاملین في حقلي ال�ث�ق�اف�ة والش�أن 

العام في البیئة الدمشقیة والعدید من 
ال�م��ح�اف��ظ��ات الس��وری�ة ال��ت�ي ك��ان 
یزورھا بحكم عملھ الوظ�ی�ف�ي ل�دى 

وزارة الزراعة ... فبغ�ی�اب�ھ ی�ك�ون 
شعبنا ق�د اف�ت�ق�د واح�داً م�ن أب�ن�ائ�ھ 

المخلصین الواعی�ن ال�ذی�ن ك�رس�وا 

حیاتھم في نشر المعرفة بھدف ش�ق 
الطری�ق أم�ام ق�ی�م وم�ب�ادئ الس�ل�م 
والحریة وال�م�س�اواة ون�ب�ذ ال�ع�ن�ف 

 بكافة أشكالھ.

نتقدم بتعازینا الحارة إل�ى أس�رة 

وذوي الفقید صالح عثمان وج�م�ی�ع 
أصدقائھ ومحبیھ وإلى كافة أعضاء 
وم��ن��ظ��م��ات ح��زب��ھ ف��ي ال��داخ��ل 

والخارج متمن�ی�ن ل�ل�ج�م�ی�ع ال�خ�ی�ر 
 )).٢٠١٧نیسان  ٢٢والسالمة.... 

ك��م��ا أن أس��رة ت��ح��ری��ر م��ج��ل��ة 
 الحوار نعت الفقید في بیان خاص:

 نعــوة: رحیل المثقف والمناضل 

 أ. صالح عثمان
ت��ن��ع��ى إل��ی��ك��م أس��رة م��ج��ل��ة 
"الحوار" فقیَدھا الك�ات�ب وال�م�ث�ق�ف 
ال��م��ن��اض��ل ص��ال��ح ع��ث��م��ان "أب��و 

ھوزان" . إثر نوبة قل�ب�ی�ة م�ف�اج�ئ�ة 
، ٢١/٠٤/٢٠١٧ألّمْت بھ ب�ت�اری�خ 

ف��أودْت ب��ح��ی��ات��ھ وھ��و ف��ي ذروة 

ال��ع��ط��اء . األس��ت��اذ ص��ال��ح حس��ن 
عثمان من موالید مدین�ة ال�ق�امش�ل�ي 

، انضّم إل�ى ص�ف�وف  ١/٥/١٩٦٣
ال�ح��رك�ة الس�ی��اس�ی��ة ال��ك�ردی��ة م��ن��ذ 
ریعان شبابھ، حاصٌل ع�ل�ى ش�ھ�ادة 

الھندسة الزراعیة من جامعة ح�ل�ب 
م ، وكان مھتماً بالشأن العام ١٩٨٥

إضافةً إلى الثقافي الذي كان مول�ع�اً 
بھ، حیث نشر العدیَد من الدراس�ات 
وال��م��ق��االت ال��ق��یّ��م��ة ف��ي م��ج��ل��ة 
"الحوار" ال�ت�ي ك�ان أح�َد أعض�اء 
أس���رة ت���ح���ری���رھ���ا ال���ف���اع���ل���ی���ن 

 والمساھمین في إنجاحھا. 

استقر في مدینة دمشق وم�ارس 

إلى جانب عملھ ال�ن�ش�اط الس�ی�اس�ي 
والثقافي . وك�ان م�وض�ع اح�ت�رام 
جمیع رفاقھ وأصدقائھ في األوس�اط 
الثقافیة والسیاسیة في مدین�ة دمش�ق 

 كرداً وعرباً . 

ورغبة منھ في تعمیق اھتماماتھ 
الثقافیة والفكریة ، ان�ت�س�َب ل�ك�ل�ی�ة 
الفلسفة في ج�ام�ع�ة دمش�ق، وح�از 

على دبلوم ال�دراس�ات ال�ع�ل�ی�ا ع�ام 

وح���از ع���ل���ى ش���ھ���ادة  ١٩٩٨
الماجستیر في فلسفة األخ�الق ع�ام 

م ، كما كان یعد العدة ل�ن�ی�ل ٢٠١٣

درجة الدكتوراه، إْذ كان یعمل على 
إعداد أطروحتھ في مجال المجت�م�ع 

ال�م�دن�ي. إال أن��ھ وبس�ب�ب ظ��روف 
ال��ح���رب ف���ي س���وری��ا، اض��ط���ر 
لمغادرة البالد لیستقرَّ ف�ي أل�م�ان�ی�ا، 
حیث كان ی�ع�ان�ي ف�ی�ھ�ا بش�دة م�ن 

 مرارة الغربة ونار االغتراب.

برحیل الزمی�ل ال�ك�ات�ب ص�ال�ح 
ع��ث��م��ان عش��ی��ة االح��ت��ف��ال ب��ع��ی��د 
الصحافة الكردیة، خسرت الح�رك�ة 
الكردیة الس�ی�اس�ی�ة وال�ث�ق�اف�ی�ة أح�َد 
وج�وھ�ھ��ا ال��ب�ارزی�ن. وإن رح��ی�ل��ھ 
یشكل خسارة كبیرة لمجلتنا، م�ج�ل�ة 
"ال��ح��وار" ال��ت��ي ل��ب��س��ت الس��واَد 

 بفقدانھ.

الرحمة والخلود ل�ف�ق�ی�دن�ا األس�ت�اذ 
 صالح عثمان

الصبر ألسرتھ، ذویھ، رفاقھ وك�ل 

 )).٢٢/٠٤/٢٠١٧...  محبیھ!.

أقیمت مج�ال�س ع�زاء ل�ل�راح�ل 
ف�ي ال�ع�دی�د م�ن م�ك�ات�ب وم�راك��ز 
ح�زب ال�وحـ��دة (ق�امش��ل��و، ك��رك��ي 
لكي، دیریك، عامودا، ال�درب�اس�ی�ة، 
تربھ سبي، سري كانی�ھ، ك�وب�ان�ي، 
عفرین، جندیرس، دمشق، ھول�ی�ر، 

ألمانیا، ...)، تواف�دت إل�ی�ھ�ا   –بون 

ج��م��وع ال��م��ع��زی��ن، م��ن أح��زاب 
س��ی��اس��ی��ة وف��ع��ال��ی��ات اج��ت��م��اع��ی��ة 

وث��ق��اف��ی��ة، وم��ن األھ��ال��ي وم��ح��ب��ي 
وأصدقاء الفقید. ووردت العدید م�ن 
برقیات العزاء، فی�م�ای�ل�ي نص�وص 

 بعضھا:

السادة اعض�اء ح�زب ال�وح�دة 

الدیمق�راط�ي ال�ك�ردي ف�ي س�وری�ا 
 (یكیتي )

بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وق�دره 
وبمزید من ال�ح�زن واالس�ى ت�ل�ق�ى 
مكتب ال�ع�الق�ات ل�م�ج�ل�س س�وری�ا 

الدیمقراطیة نبأ وفاة األخ المن�اض�ل 

صالح عثمان عضو الھیئة الق�ی�ادی�ة 
 لحزبكم .

ب��ھ��ذا ال��م��ص��اب ال��ج��ل��ل ی��ت��ق��دم 
أعضاء مكتب العالق�ات وال�رئ�اس�ة 
ال��م��ش��ت��رك��ة ل��م��ج��ل��س س��وری��ا 
الدیمقراطیة بتعازیھم ال�ق�ل�ب�ی�ة إل�ى 
عائلة الفقید وأھلھ وزم�الئ�ھ وك�اف�ة 

أعضاء حزب الوح�دة، مش�اط�ری�ن 
ایاھم أحزانھم راجیین م�ن هللا ع�ز 

وجل أن یتغمد الفقید بواسع رحمت�ھ 
ویسكنھ فسیح ج�ن�ات�ھ وی�ل�ھ�م أھ�ل�ھ 
وع�ائ��ل�ت��ھ وح��زب ال��وح�دة الص�ب��ر 

 والسلوان. 

 المجد والخلود لشھدائنا األبرار 

٢٣/٤/٢٠١٧ 

 مكتب العالقات 

 لمجلس سوریا الدیمقراطیة

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

األخ��وة األع��زاء ف��ي ال��ھ��ی��ئ��ة 

القیادیة لحزب الوحدة الدیمقراط�ي 
 الكردي في سوریا " یكیتي " ...

بمزیٍد من الحزن واألسى تلقی�ن�ا 
نبأ رحیل عض�و ال�ھ�ی�ئ�ة ال�ق�ی�ادی�ة 
لحزبكم الشق�ی�ق األس�ت�اذ " ص�ال�ح 
ع�ث��م��ان " ، إث��ر ت��ع��رض��ھ ل��ن��وب��ة 
قلبیة ، وبھذه المناسبة األلیمة نت�ق�دم 

إل��ی��ك���م ب��اس���م ح���زب��ن��ا ال��ح���زب 
الدیم�ق�راط�ي ال�ك�ردي ف�ي س�وری�ا 
( البارتي ) بأحّر التعازي الق�ل�ب�ی�ة، 

راجین من المولى القدیر أن یت�غ�م�د 
الفقید ب�رح�م�ت�ھ، وی�ل�ھ�م�ك�م وأھ�ل�ھ 

 وأصدقاءه الصبر والسلوان .

 إنّا � وإنّا إلیھ راجعون 

/   ٤/    ٢٢ال���ق���امش���ل���ي ف���ي 
 م ٢٠١٧

 المكتب السیاسي 

للحزب الدیمقراطي الكردي في 
 سوریا (البارتي)

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

ھذا وقد تم نق�ل ج�ث�م�ان ال�ف�ق�ی�د 
تركیا بت�اری�خ   –إلى مطار ماردین 

، ووري ال��ث��رى ٢٠١٧/  ٤/    ٢٦
في مقبرة قریة (سرهء أفا ) التاب�ع�ة 

لمدینة مدیاد، حیث یقیم فی�ھ�ا ث�الث 
أخ��وة ل��ھ، وب��ح��ض��ور حش��ٍد م��ن 
األھال�ي واألص�دق�اء، وأٌق�ی�م�ت ل�ھ 

 مراسم عزاء مدة ثالثة أیام.

تتقدم ھیئة تحریر الوحـ�دة إل�ى 

رف��اق وأس��رة وع��ائ��ل��ة ال��ف��ق��ی��د 
ب�أخ�ل��ص ال��ت�ع��ازي وت��ت�م��ن�ى ل�ھ��م 

 الصبر والسلوان.
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دف��ع��ت ظ��روف ال��ح��رب ف��ي 

س��وری��ا وحص��ار ع��ف��ری��ن ع��ائ��ل��ة 

 –السید شیخ دمحم كولین شیخ أحمد 

قریة الشیخ للھجرة إل�ى ك�ردس�ت�ان 

العراق منذ أكثر من أربع سن�وات، 

ولكن ابنھ الش�اب س�ی�دو وزوج�ت�ھ 

 -أمل عث�م�ان م�ن ق�ری�ة گ�ول�ی�ان 

ع��ف��ری��ن، ع��روس��ان م��ن��ذ بض��ع��ة 

أشھر، قد القا حت�ف�ھ�م�ا ق�ت�الً ف�ج�ر 

، ف�ي ٢٠١٧/  ٤/    ٢٧یوم الخمیس 

أرب�ی�ل،   –منزلھم�ا ب�ح�ي زی�ری�ن 

بجریمة غدر مروعة ارتكبھ�ا أح�د 

 العاملین في شرطة السیر.

انتشر الخبر على ن�ط�اق واس�ع 

في شبكات الت�واص�ل االج�ت�م�اع�ي 
وبین ُكـرد سوریا وف�ي ك�ردس�ت�ان 

العراق، حیث قامت وس�ائ�ل إع�الم 

عدیدة بتغطیة الحدث، كما أع�ل�ن�ت 

من�ظ�م�ة إق�ل�ی�م ك�ردس�ت�ان ال�ع�راق 

لحزب الوحـدة الخبر ف�ي تص�ری�ح 

لھا بتاریخ وق�وع ال�ج�ری�م�ة، ج�اء 

ف��ی��ھ: " ف��ي ال��وق��ت ال��ذي ن��دی��ن 
ونس��ت��ن��ك��ر ب��أش��د ال��ع��ب��ارات ھ��ذه 

الجریمة النكراء التي أودت ب�ح�ی�اة 

العروسین المأسوف على شبابھم�ا، 

نطالب الجھات المع�ن�ی�ة ف�ي إق�ل�ی�م 

كوردستان ومحاكمھ بالكش�ف ع�ن 

الجناة ال�م�ج�رم�ی�ن ال�ق�ت�ل�ة ب�أس�رع 

وق���ت م���م���ك���ن، وإن���زال أقص���ى 

العقوبات بحقھم، لیكونوا عبرة لكل 

مج�رم مس�ت�ھ�ت�ر ب�ح�ی�اة اآلم�ن�ی�ن، 

ونتقرب من ذوي الفقیدین وج�م�ی�ع 

آل ش�ی��وخ ف��ي ق��ری�ة ش��ی�خ أح�م��د 

بأسمى آی�ات ال�ع�زاء، ون�أم�ل م�ن 

المولى أن یغمدھما بواسع رح�م�ت�ھ 

 في جنان الخلد ".

ھ���ذا وق���د وص���ل ج���ث���م���ان���ي 

المغدورین إلى مسقط رأسھم�ا ف�ي 

منطقة عفرین، ووری�ا ال�ث�رى ف�ي 

مقبرة قریة الش�ی�خ وس�ط مش�اع�ر 
حزن وأسى شدیدین واستنكار لتلك 

الجریمة من حضوٍر حاشد وغفیر، 

ووف��وٍد م��ن ف��ع��ال��ی��ات س��ی��اس��ی��ة 

واج��ت��م��اع��ی��ة، م��ن ب��ی��ن��ھ��ا وف��ود 

منظمات حزب ال�وحـ�دة، م�ق�دم�ی�ن 

التعازي ألھل وذوي الفقیدین. ك�م�ا 

حضر وفٌد برئاس�ة األس�ت�اذ م�ح�ي 

سكرتیر ال�ح�زب   –الدین شیخ آلي 
إلى خیمة العزاء، ال�ذي ع�ب�ر ع�ن 

ح��زن��ھ ع��ل��ى رح��ی��ل ال��ع��روس��ی��ن، 

ً إل��ى  مس��ت��ن��ك��راً ال��ج��ری��م��ة وداع��ی��ا

ً ت��ع��ازی��ھ  ت�ح��ق��ی��ق ال��ع��دال��ة، م��ق��دم��ا

 الحارة ألھل ومحبي الراحلین.

 
ً
 الزوجان سيدو وأمل يلقيان حتفهما غدرا

 تكريم عدد من مقد�� أنشطته

عفرین تك�ری�م م�ج�م�وع�ة م�ن   –قررت الھیئة القیادیة لحزب الوحـدة

م�رك�ز ال�ح�زب ف�ي   –مقدمي أنشتطھ، ففي قاعة الشھ�ی�د ك�م�ال ح�ن�ان 

أعضاء ال�ھ�ی�ئ�ة  -عفرین، اجتمع السیدان حسین طرموش و قازقلي دمحم  

، فتحدثا عن أھ�م�ی�ة ودور م�ق�دم�ي ٢٠١٧/ ٤/ ١٠القیادیة معھا بتاریخ 

األنشطة في إنجاحھا، وتمنیا للحضور النجاح والتوفی�ق، وق�ام�ا ب�ت�س�ل�ی�م 
 ھدایا رمزیة.

، ٢٠١٧/    ٤/   ١٢یوم األربعاء 

في مكتب حزب الوحـدة، بحض�ور 

فعالی�ات س�ی�اس�ی�ة ون�خ�ب ث�ق�اف�ی�ة 

وأعضاء وأصدقاء للحزب في بل�دة 

ال��ج��زی��رة، ع��ق��دت  -ت��رب��ھ س��ب��ي 

 منظمة الحزب ندوة سیاسیة.

ب��دای��ةً رح��ب الس��ی��د ك��ورك��ی��ن 

عیسى بالحضور، ودعاھم للوقوف 

دقیقة صمت على أرواح الش�ھ�داء، 

عض�و  -ثم ب�دأ الس�ی�د خ�ب�ات دمحم 

الھیئة القیادی�ة ل�ل�ح�زب ب�ت�ل�خ�ی�ص 

األحداث منذ بدایة الثورة الس�وری�ة 

وحت�ى ال�وق�ت ال�راھ�ن، م�وض�ح�اً 

قراءة الحزب لھا وم�دى ص�واب�ی�ة 

تحلیل الحزب ومواقفھ، كما تح�دث 

ع�ن دور ال�ح��زب ع�ل��ى الص�ع��ی��د 

ال��ك��ردي وال��وط��ن��ي وف��ي إط��ار 

التحالف الوطني ال�ك�ردي، م�ؤك�داً 

على ضرورات ت�وح�ی�د ال�خ�ط�اب 

السیاسي الكردي ون�ب�ذ ال�خ�الف�ات، 

ث��م أج��اب ع��ن أس��ئ��ل��ة ال��ح��ض��ور 

 بصدر رحب.

 � � تربه س��
�

 نـدوة سياسية �

 ٢٣/٤/٢٠١٧ُعقد ی�وم األح�د 

ظھراً، لق�اٌء ب�ی�ن وف�د م�ن ح�زب 

 PYDاالت��ح��اد ال��دی���م��ق���راط��ي 

 -ب��رئ��اس��ة الس��ی��دة آس��ی��ا ع��ب��دهللا 

الرئیسة المشتركة ل�ل�ح�زب، ووف�د 

م�ن ح�زب ال�وح��دة ال�دی��م�ق��راط��ي 

الكردي في سوریا ب�رئ�اس�ة الس�ی�د 

محي ال�دی�ن ش�ی�خ آل�ي س�ك�رت�ی�ر 

ال��ح��زب، وذل��ك ف��ي م��ق��ّر ح��زب 

الوحـ�دة ب�م�دی�ن�ة ع�ف�ری�ن. ت�ن�اول 
اللقاء جم�ل�ة م�ن ال�م�واض�ی�ع ذات 

 االھتمام المشترك، من بینھا:

األوضاع في س�وری�ا بش�ك�ل  -

ع��ام وال��وض��ع ال��ك��ردي بش��ك��ل 

 خاص.

ض�رورة ال�م�ح�اف�ظ�ة ع�ل�ى   -

اإلدارة القائمة من خالل إغ�ن�اءھ�ا 

وتطویرھا ب�م�ا ی�خ�دم ال�م�ص�ل�ح�ة 

 العامة.

ض��رورة ای��ج��اد ح��ّل ع��ادل  -

للقضیة الكردیة في سوری�ا، ك�ون�ھ 

یخدم ال�ق�ض�ی�ة ال�دی�م�ق�راط�ی�ة ف�ي 

 عموم سوریا.

إبراز دور وم�ك�ان�ة م�ج�ل�س  -

سوریا الدیم�ق�راط�ی�ة ك�ون�ھ ی�م�ث�ل 

مكونات سوریة عدیدة، بعی�داً ع�ن 

العنصریة والش�وف�ی�ن�ی�ة ال�م�ق�ی�ت�ة، 

ویعمل م�ن أج�ل ت�ع�زی�ز أواص�ر 

 العیش المشترك.

ال��ت��أك��ی��د ع��ل��ى أھ��م��ی��ة دور  -
األحزاب السیاسیة الكردیة في ھذه 

المرحلة الحساسة، وض�رورة ح�ل 

الخالفات الحزبیة واالل�ت�ف�ات إل�ى 

ال��م��ش��ت��رك��ات ب��م��ا ی��خ��دم قض��ی��ة 

 الشعب الكردي العادلة.

ف�ي ال��خ�ت��ام ت��م ال��ت��أك��ی�د ع��ل��ى 

ض��رورة ع��ق��د ھ��ك��ذا ل��ق��اءات و 

بش�ك�ل دوري، وت�م ت�ودی�ع ال�وف��د 

 الضیف بتقدیر واحترام.

� االتحاد الديمقرا�� و الوحـدة � حز��  لقاٌء ب��

تلبیةً لدعوة رسمیة، حضر وفٌد 

من حزب الوحـدة ب�رئ�اس�ة الس�ی�د 

عض��و ال��ل��ج��ن��ة   –رش��ی��د ش��ع��ب��ان 

السیاسیة للحزب، مؤتمر م�ق�اط�ع�ة 

عفرین لحزب االتحاد الدیمقراط�ي 

PYD ٢٠، الذي انعقد ب�ت�اری�خ   /

، ف��ي م��درج ال��م��رك��ز ٢٠١٧/   ٤

الثقافي، وألقى السید شعبان كل�م�ة، 

ع��ب��ر ف��ی��ھ ع��ن ت��م��ن��ی��ات ح��زب 

الوحـدة بن�ج�اح ال�م�ؤت�م�ر، م�ؤك�داً 

ع��ل��ى ض��رورات وحـ��دة الص��ف 

 الكردي ونبذ الخالفات.

حضر وفٌد  ٢٠١٧/   ٤/   ٣٠في 

ض���م الس���ادة (مص���ط���ف���ى دمحم، 

عبدالرحمن اسماعیل ) من منظم�ة 

سویسرا لحزب ال�وحـ�دة ف�ي ل�ق�اء 

أخ���وي ب���دع���وة م���ن ال���ح���زب 
 –  PSKاالشتراكي الكردست�ان�ي 

تركیا، وذلك في مدینة سولوث�ورن 

السویسریة، تطرق فیھ نائب رئ�س 

ال�ح�زب االش�ت�راك��ي م�ط��والً إل��ى 

الوضع الكردي في سوریا، ح�ی�ث 

أكد على ض�رورة وح�دة ال�ح�رك�ة 

السیاسیة الكردیة في سوریا وترك 

الخالفات جانب�اً، خ�اص�ةً ف�ي ھ�ذه 

المرحلة الحساسة لتح�ق�ی�ق أھ�داف 

 الُكـرد وتأمین حقوقھم المشروعة.

� عفرين PYDحضور مؤتمر 
�

� 

� سوي�ا
�

 لقاء �
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 إعداد : عارف حسو

كوباني منط�ق�ة اداری�ة ت�اب�ع�ة 

 ٣٠لمحافظة حلب، تقع عل�ى ب�ع�د

كم شرقي ن�ھ�ر ال�ف�رات وح�وال�ي 

ك��م ش��م��ال ش��رق��ي ح��ل��ب، ١٥٠

ق�ری�ة ص�غ�ی�رة،  ٣٨٤تتألف من 

وتتبعھا ناحیتي صرین والش�ی�وخ. 

فیھا من اآلثار الت�اری�خ�ی�ة، ح�ی�ث 

 –اكتسبت اسمھا من اسم الشركة 

Company  األل��م��ان��ی��ة ال��ت��ي

أنشأت خط قطار الش�رق الس�ری�ع 

 .١٩١٢عام 

غ���ن���ت ك���وب���ان���ي ل���ل���ح���ری���ة 

والكرامة، ولكن داع�ش ك�ان ل�ھ�ا 
بالعداء، فھاجمتھا في بدایة ت�م�وز 

، وطالھا الدم�ار، وتش�ری�د ٢٠١٤

أھالیھا، واستشھاد وجرح ال�م�ئ�ات 
 من المدافعین عنھا.

تحررت كوبان�ي م�ن داع�ش، 

وعاد إلیھا أھلھا رویداً رویداً. دمحم 

معروف دمحم علي رجل في ال�ع�ق�د 

السادس من عمره، من األخی�ری�ن 

في النزوح، ومن أوائل العائ�دی�ن، 

معروٌف بتفانیھ في العمل وات�ق�ان�ھ 

لھ، الیعرف الكلل وال�م�ل�ل، وف�ي 

زیارتنا لھ، تحدث عن م�ا م�ّر ب�ھ 

 في تلك المرحلة:
" ب��ع��د ی��وم��ی��ن م��ن إع��الن 

/  ١/   ٢٧تحریر كوباني ب�ت�اری�خ 

، ُعدن�ا إل�ی�ھ�ا (أن�ا والس�ی�د ٢٠١٥

اب��راھ��ی��م ص��ال��ح م��دی��ر ال��ف��رن 

والسائق دمحم الف�ارس وال�ف�ن�ي أب�و 

زكور وھو من المكون ال�ع�رب�ي، 

ً إل�ى ك�وب�ان�ي)  حیث ك�ان ن�ازح�ا

ع��ب��ر ال��ب��واب��ة ال��ح��دودی��ة م��رش��د 

بینار، وكان على البوابة عن�اص�ر 

من قوات األس�ای�ش، ف�أخ�ب�رن�اھ�م 

بأننا من كوادر الفرن اآلل�ي أت�ی�ن�ا 

من أجل تجھیز الفرن ب�ن�اًء ع�ل�ى 
ط��ل��ب إدارة ك��ان��ت��ون ك��وب��ان��ي. 

قضینا لیلتنا ع�ن�د أح�د األص�دق�اء 

وزارن��ا الس��ی��د مص��ط��ف��ى ع��ب��دي 

وفتحي مسرو من بلدیة ك�وب�ان�ي، 

رح��ب��ا ب��ن��ا وأب��دی��ا اس��ت��ع��دادھ��ا 

ل��م��س��اع��دت��ن��ا ف��ي ات��م��ام األع��م��ال 

الضروریة لتشغیل الفرن وت�ق�دی�م 

 مادة الخبز .

ف��ي ال��ی��وم ال��ت��ال��ي ص��ب��اح��اً، 

ت��وج��ھ��ن��ا إل��ى ال��ف��رن وأحص��ی��ن��ا 

الم�ع�دات واألع�ط�ال وب�م�س�اع�دة 

المدنیین والمشرفین على األعم�ال 
االداری��ة ف��ي ح��ی��ن��ھ��ا، والس��ی��د 

مص��ط��ف��ى ح��ج ش��ك��ري، ق��م��ن��ا 

بتنظیف المخبز من آثار ال�ح�رب، 

وإصالح الس�ق�ف واألض�رار ف�ي 

البناء، خالل أیام عملنا بأقصى ما 

نملك م�ن ع�زی�م�ة، وك�ن�ا ن�ؤم�ن 

الحاجیات من المحالت المف�ت�وح�ة 

ب���ع���د ال���ت���ن���س���ی���ق م���ع االدارة 

/   ٢/    ٧واألس��ای��ش، وب��ت��اری��خ 

دخ��ل ال��خ��ط األول ف��ي  ٢٠١٥

 ٥االنتاج، وكانت الكمی�ة ب�ح�دود 

طن، حیث كانت كافیة للمواطنی�ن 

وال��ع��س��ك��ری��ی��ن، وك��ان ال��ع��م��ال 

متطوعین وی�وزع ال�خ�ب�ز م�ج�ان�اً 

، ومص�در ٢٠١٥/    ٤/   ٢٩لغایة 

المواد (دقیق، خ�م�ی�رة، م�ازوت) 

عن طریق البوابة ال�ح�دودی�ة م�ن 

تركیا، بعد ذلك زارتن�ا م�ن�ظ�م�ات 

ك��ث��ی��رة ك��ن��ا ن��ت��ح��دث إل��ی��ھ��م ع��ن 

 معاناتنا الیومیة.
ب��ع��د ف��ت��رة دع��ون��ا زم��الئ��ن��ا 

القدامى في الفرن، خاصة ال�ك�ادر 

الفني، فمنھم من لبى النداء ومنھ�م 

من لم یَعُد، عانینا ك�ث�ی�راً، ورغ�م 

ذلك استطعنا خالل ف�ت�رة وج�ی�زة 

تجھیز الخط الثاني والثالث ل�غ�ای�ة 

، حی�ث أص�ب�ح�ت ٢٠١٥/   ٣/  ١٩

طن، ونتی�ج�ة ل�ع�دم  ١١الحاجة لـ 

ام�ك�ان�ی�ة االس�ت�م�رار ف�ي ال�ع�م�ل 

كمتطوعین وتوزیع الخبز مج�ان�اً، 

/ ٢٩وغالء الحاجیات، ف�ب�ت�اری�خ 

ح��ددن��ا س��ع��ر رب��ط��ة  ٢٠١٥/   ٤
ل س ل�ی�غ�ط�ي ج�زءاً  ١٠٠الخبز 

من المصاریف، فیما بع�د ون�ظ�راً 

لضیق حال االھالي ت�م ت�خ�ف�ی�ض 

 السعر.

أث�ن�اء  ٢٠١٥/   ٥/    ٢٥بتاریخ 

ال���ھ���ج���م���ة ال���غ���ادرة لـ��� داع���ش 

وارت��ك��اب��ھ��ا ل��م��ج��زرةٍ م��روع��ة، 

اصبت ب�ط�ل�ق ن�اري م�ن ق�ن�اص 

أث��ن��اء ذھ��اب��ي إل��ى ال��ع��م��ل ف��ي 

الصباح ال�ب�اك�ر، وك�ذل�ك أص�ی�ب 
م��دی��ر ال��م��خ��ب��ز الس��ی��د اب��راھ��ی��م 

صالح، حیث تم نقلن�ا إل�ى مش�اٍف 

تركیة، وفي تلك الفترة  تم توزی�ع 

 الخبز مجاناً مدة ثالثة أیام .

رغ��م ح��اج��ت��ن��ا الس��ت��راح��ة 
صحیة، عدنا إلى العمل في الفرن 

م���ج���دداً والزال، ح���ی���ث ازداد 

 ٣٥االنتاج تدریجیاً، حتى بلغ الـ� 

طن یومی�اً، إض�اف�ةً إل�ى األف�ران 

األخرى في الری�ف، ح�ی�ث ت�ن�ت�ج 

 نفس الكمیة تقریباً."

السید معروف نم�وذج إلنس�ان 
مخل�ص ل�ب�ل�ده، وم�ث�ل�ھ ك�ث�ی�رون 

ضحوا بالغالي والنفیس م�ن أج�ل 

كوباني التي سجل التاریخ اس�م�ھ�ا 

تحت اس�م م�ق�اوم�ة أش�رس ع�دو 

 للبشریة ودحره. 

 حممد معروف ابن كوباني املخلص لعمله

 نورالدین عمر

رغم أن الفیدرالیة المشتقة م�ن 

الالتینیة ھي ككلمة وكمعنى تعن�ي 

"االتحاد"، إال أن�ھ�ا ت�ح�ول�ت ف�ي 

أدبیات واعالم األنظمة الش�م�ول�ی�ة 

والدكتاتوری�ة إل�ى ك�ل�م�ة م�رادف�ة 

ل��الن��ف��ص��ال وال��ت��ق��س��ی��م وت��ف��ك��ی��ك 

ال��ب��ل��دان. ف��م��ن أج��ل االح��ت��ف��اظ 

بسلطاتھا وطغی�ان�ھ�ا ع�ل�ى رق�اب 
الش��ع��وب ت��ع��م��دت م��اك��ی��ن��ت��ھ��ا 

اإلعالمیة والس�ل�ط�وی�ة، وخ�اص�ة 

ف���ي ال���دول وال���ب���ل���دان الش���رق 

األوسطیة، ع�ل�ى تش�وی�ھ ح�ق�ی�ق�ة 

الفیدرالیة، وت�م وص�ف�ھ�ا وك�أن�ھ�ا 

مش��روع أو ج��زء م��ن م��ؤام��رة 

استعماریة وصھیونیة وإمبری�ال�ی�ة 

 لتقسیم الوطن. 

ف��ي ال��ب��ل��دان األرب��ع��ة ال��ت��ي  

اغ�ت�ص�ب�ت ك�ردس��ت�ان (ت�رك�ی�ا و 

إیران و ال�ع�راق و س�وری�ا) م�ن�ذ 

بدایات ال�ق�رن ال�ع�ش�ری�ن، ب�ف�ع�ل 
االتفاقیات ال�دول�ی�ة وال�ت�ق�س�ی�م�ات 

التي حصلت بعد الحرب العال�م�ی�ة 

األولى وبالضد من رغبة و إرادة 

الش��ع��ب ال��ك��ردي، یُ��ن��ظ��ر إل��ى 

ل�ی�س  -مطالب الكورد المشروعة 

ب�ل أي  -فقط مطلب ال�ف�ی�درال�ی�ة 

مطلب سیاسي ب�م�ا ف�ی�ھ�ا م�ط�ل�ب 
ال��ح��ك��م ال��ذات��ي أو ح��ت��ى م��ج��رد 

المطالبة بالحقوق الث�ق�اف�ی�ة، ع�ل�ى 

 أنھ مشروع لالنفصال.

ت��ھ��م��ة االن��ف��ص��ال م��الزم��ة 

ل��ل��ك��ورد ف��ي األدب��ی��ات واإلع��الم 

التابع للسلطات الشمولیة، وانتقل�ت 

ال��ع��دوى إل��ى أدب��ی��ات وإع��الم 

م��ع��ارض��ات��ھ��ا أیض��ا وب��أغ��ل��ب 

ت��ی��ارات��ھ��ا ال��ق��وم��ی��ة وال��دی��ن��ی��ة 

واللیبرال�ی�ة، ف�ب�دون أي دل�ی�ل أو 

إثبات یتم ات�ھ�ام ال�ك�ورد ب�الس�ع�ي 

لتقسیم و تفكیك البلدان. إنھا تھ�م�ة 
ف��ي ص��ال��ح الس��ل��ط��ة الش��م��ول��ی��ة 

والھدف األساسي منھ�ا اس�ت�م�رار 

ال���ت���ح���ك���م ب���خ���ل���ق ت���ن���اقض���ات 

وصراعات عرقیة بین الم�ك�ون�ات 

واتھام مكون بالسعي لتقسیم ال�ب�ل�د 

وش��ی��ط��ن��ت��ھ وخ��ل��ق ح��ال��ة ب��ی��ن 

الجماھیر وكأن الخط�ر ال�ح�ق�ی�ق�ي 
لیس من الدكتاتوریة ، بل الخ�ط�ر 

الحقیقي ھو من مكون یسع�ى إل�ى 

ال��ت��ق��س��ی��م، وألن ال��م��ع��ارض��ة ل��م 

تستطع التحرر من ذھنیة الس�ل�ط�ة 

فھي األخرى روجت لھذه التھمة، 

ً ت�ج�اوزت الس�ل�ط�ة ف�ي  بل أحیانا

اتھاماتھا العنصریة التي ال تست�ن�د 

إلى أي دل�ی�ل، وم�ن ال�م�ف�ارق�ات 

العجیبة في الحالة السوریة م�ث�الً، 

أن قوى المعارضة الس�وری�ة م�ن 

إسالمیین وقومیی�ن ودع�اة ال�ف�ك�ر 

ال��دی��م��ق��راط��ي ی��رفض��ون رفض��اً 

ً مس�أل�ة ال�ف�ی�درال�ی�ة وح��ى  ق�اط�ع�ا

مناقش�ت�ھ�ا، واع�ت�ب�روھ�ا مش�روع 

 تقسیم لسوریا .

تھمة االنفصال لیس�ت ج�دی�دة، 

وت��ھ��م��ة االرت��ب��اط م��ع ال��خ��ارج 
 15جاھزة في كل وقت           
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 تركيا يف أزمة

 سونر چاغاپتاي

ف��ي اس��ت��ف��ت��اء ی��وم األح��د، 
السادس عشر من ن�ی�س�ان/أب�ری�ل، 

فاز الرئیس التركي رج�ب ط�ی�ب 

أردوغ��ان ب��ف��ارٍق ض��ی��ق، األم��ر 

الذي یوسع سلطاتھ الى حد كب�ی�ر، 

ولكن ال یبّشر بال�خ�ی�ر ل�م�س�ت�ق�ب�ل 

تركی�ا. وف�ي أع�ق�اب االس�ت�ف�ت�اء، 

أصبح أردوغان المسؤول الترك�ي 

األكثر نفوذاً م�ن�ذ ت�أس�ی�س ت�رك�ی�ا 

الحدیثة ِمن قبل مص�ط�ف�ى ك�م�ال 

. ول�ك�ن ١٩٢٣أتاتورك ف�ي ع�ام 

في حین أّن نصف الشعب التركي 

معجب بأردوغان، إال أن النص�ف 

اآلخر یمقتھ. وھنا ت�ك�م�ن األزم�ة 

 التركیة الراھنة.

یعود سبب ھذا االستقطاب ف�ي 
ال��ب��الد إل��ى س��ی��اس��ة أردوغ��ان 
الشعبویة. وحی�ث ش�غ�ل م�ن�ص�ب 
رئیس وزراء تركیا في الفترة بین 

ورئ�ی�س  ٢٠١٤و  ٢٠٠٣عامي 
الجمھوریة بعدھا، شّوه أردوغ�ان 
سمعة شریحٍة من الناخبین وات�خ�ذ 
إجراءات ص�ارم�ة ب�ح�ق�ھ�م، ب�دءاً 
م��ن األك��راد وال��دی��م��ق��راط��ی��ی��ن 
اإلش���ت���راك���ی���ی���ن ووص���والً إل���ى 
الیساریین واللیبرالیین، الذی�ن م�ن 
غ��ی��ر ال��م��رج��ح أن یص��ّوت��وا ل��ھ، 
وذل�ك م��ن أج�ل ت�ع��زی�ز ق��اع�دت��ھ 

 الیمینیة واإلسالمیة والقومیة.
وإلى جانب النمو االق�ت�ص�ادي 
القوي الذي شھدتھ ت�رك�ی�ا، ولّ�دت 
االستراتیجیة االنتخابیة ألردوغان 
استقطاباً عمیق الجذور في البالد، 
إذ أن مؤیدیھ المح�اف�ظ�ی�ن، ال�ذی�ن 
یش��ك��ل��ون ح��وال��ي نص��ف س��ك��ان 
تركیا، احت�ش�دوا ح�ول�ھ ب�ح�م�اس�ٍة 
ل��ل��دف��اع ع��ن��ھ، ف��ي ح��ی��ن یس��ود 
ً م�ن س�ی�اس�ت�ھ ف�ي  استیاءاً واس�ع�ا
ص��ف��وف ال��ن��ص��ف اآلخ��ر، ال��ذي 
عانى من إج�ح�اف�ھ. وع�ل�ى ن�ح�و 
متزاید، ھناك القلیل من األرض�ی�ة 
المشتركة بین ھذین الجمھ�وری�ی�ن 

 االنتخابیین.
وعلى الرغم من أنّ�ھ ف�از ف�ي 
االن��ت��خ��اب��ات بش��ك��ٍل دی��م��ق��راط��ي 
(ح��ت��ى م��وع��د ال��ت��ص��وی��ت ف��ي 
السادس عشر من نیس�ان/أب�ری�ل)، 
ف�ق��د أص��ب�ح أردوغ�ان اس�ت��ب�دادی��اً 
بصورة تدریجیة، إذ حرص شی�ئ�اً 
فشیئاً على إبقاء الساحة السی�اس�ی�ة 

غیر متّزنة من أجل تفادي إف�الت 
السلطة من یدیھ. وأفادت "منظ�م�ة 
األم��ن وال��ت��ع��اون" ف��ي أوروب��ا، 
وھ��ي ھ��ی��ئ��ة اوروب��ی��ة ت��رص��د 
االنتخابات، في ت�ق�ری�رھ�ا األول�ي 
حول االستفتاء التركي ی�وم األح�د 
أّن حكام المقاط�ع�ات ع�م�دوا إل�ى 
التطاول على "الحقوق والحری�ات 
األساسیة" ع�ب�ر اس�ت�خ�دام "ح�ال�ة 
استثنائیة من السل�ط�ة ف�ي ح�االت 
الطوارئ" التي أعل�ن�ھ�ا اردوغ�ان 
في أعقاب االنق�الب ال�ف�اش�ل ع�ام 

، لت�ق�ی�ی�د "ح�ری�ة ال�ت�ج�م�ع ٢٠١٦
 والتعبیر".

وقد رفعت المعارضة الترك�ی�ة 
نتائج االنت�خ�اب�ات إل�ى ال�م�ح�اك�م، 
ً م���ن م���ج���ل���س  وط���ل���ب���ت أیض���ا
االن��ت��خ��اب��ات ف��ى ال��ب��الد ال��غ��اء 
االس��ت��ف��ت��اء. إّال أّن ال��م��ؤس��س��ات 
التركیة متحفظة جداً عندما یتع�ل�ق 
األمر بإلغاء االنت�خ�اب�ات أو ق�ل�ب 
ن��ت��ائ��ج��ھ��ا. وب��ال��ن��س��ب��ة ألردوغ��ان 
ومؤیدیھ فقد انتھى السب�اق. وب�ع�د 
ذل��ك، س��وف ی��ن��ت��ق��ل إل��ى إع��ادة 
تشكیل تركیا على صورتھ متمث�الً 
بأت�ات�ورك، م�ؤس�س ال�ب�الد ال�ذي 
یرید أردوغان أن یقتدي بھ ویح�ل 

 محلھ.
ف�ي أوائ�ل ال�ق�رن ال��ع�ش�ری��ن، 
أس��س أت��ات��ورك ت��رك��ی��ا ال��ح��دی��ث��ة 
كدولٍة علمانیة وأوروبیة وغربی�ة. 
وقد قام بتوجیھ موارد الدولة ن�ح�و 
ھندسٍة اجتماعیة في إطار تنازل�ي 
(البدء بالمفاھیم العلی�ا ث�م ال�ن�زول 
إلى التفاصیل)، وخ�اص�ة س�ی�اس�ة 
التعلیم، من أجل تش�ك�ی�ل الش�ب�اب 
الترك�ي ع�ل�ى ص�ورت�ھ. وال�ی�وم، 
یرید أردوغان استخدام سلطتھ في 
تشكیل تركیا في ق�ال�ب�ھ ال�خ�اص، 
ك��ب��ل��د ش��رق أوس��ط��ي، وم��ح��اف��ظ 
ً ل�ھ�ذه  وإسالمي سیاسیاً. وت�ح�ق�ی�ق�ا
ال��غ��ای��ة، یس��ع��ى أردوغ��ان إل��ى 
االس��ت��ع��ان��ة ب��أس��ال��ی��ب أت��ات��ورك 
المتعنتة ف�ي إط�ار ت�ن�ازل�ي (م�ن 

 األعلى إلى األسفل).
إّال أّن أردوغان یواجھ مشك�ل�ةً 
الیوم: ففي ح�ی�ن وص�ل أت�ات�ورك 
إلى السلطة كعمیٍد عسكري، یحكم 
أردوغ����ان ب����الده ف����ي والی����ٍة 
دیمقراطیة. ب�اإلض�اف�ة إل�ى ذل�ك، 
تنقسم تركیا الیوم إلى النصف بین 
المعس�ك�رات ال�م�ؤی�دة ألردوغ�ان 

 وتلك المعارضة لھ.
ومن غیر المرجح أن ی�ت�م�ّك�ن 
أردوغ���ان م���ن ف���رض رؤی���ة 

اإلسالم السیاسي الخاصة بھ عل�ى 
المجتمع ال�ت�رك�ي ب�أك�م�ل�ھ، ال�ذي 
یتألّف من مزی�جٍ م�ن ال�ج�م�اع�ات 
االجتماعیة والسیاس�ی�ة وال�ع�رق�ی�ة 
والدینیة، والكثیر منھم یعارض�ون 
ج��دول أع��م��ال أردوغ��ان: وف��ي 
استفتاء یوم األحد، صوت ال�ع�دی�د 
من سكان المدن على طول ساحل 
البالد بأعداد ھائلة ضد أردوغ�ان. 
حتى أّن الزعیم الترك�ي ق�د خس�ر 
دعم مدینة اسطنبول، مسقط رأسھ 

 والعاصمة التجاریة للبالد.
وق��د أص��ب��ح��ت ت��رك��ی��ا ب��ك��ّل 
بساطة متنوعة جداً دی�م�وغ�راف�ی�اً، 
وكبیرة جداً اقتصادیاً وأكثر تعقیداً 
على المست�وى الس�ی�اس�ي م�ن أن 
یتمّك�ن ش�خ�ٌص واح�د م�ن إع�ادة 
تشكی�ل�ھ�ا ع�ل�ى ص�ورت�ھ. وع�ل�ى 
الرغم من جھود أردوغ�ان ل�خ�ل�ق 
فئة من الرأسمالی�ی�ن اإلس�الم�ی�ی�ن 
المحسوبین، على س�ب�ی�ل ال�م�ث�ال، 
فإن الجزء األكبر من ثروة ال�ب�الد 
ال ی��زال م��ن��ح��ازاً إل��ى "ج��م��ع��ی��ة 
الص��ن��اع��ی��ی��ن ورج��ال األع��م��ال 
األتراك" ["توسیاد"]، التي تُع�ت�ب�ر 

" ال�ت�رك�ي، ٥٠٠نادي "فورتش�ن 
ال��م��ت��م��س��ك��ة ب��ال��ق��ی��م ال��ع��ل��م��ان��ی��ة 
والدیمقراطیة واللیبرالیة والموالی�ة 
للغرب. وطال�م�ا أّن ت�رك�ی�ا دول�ةٌ 
دی��م��ق��راط��ی��ة ب��ح��ّق، ل��ن ی��ت��م��ّك��ن 
أردوغ��ان م��ن االس��ت��م��رار ف��ي 
الحكم ك�م�ا ی�ری�د. ول�ھ�ذا الس�ب�ب 
ً ف�ي  تماماً، سیصبح أكثر استبدادیا
المرحل�ة ال�ق�ادم�ة، ب�ل ق�د ی�ن�ھ�ي 

 الدیمقراطیة في تركیا.
إّال أّن األحداث في ت�رك�ی�ا ق�د 
تس��ی��ر بش��ك��ٍل أق��ّل قس��اوةً تش��م��ل 
معارضة أردوغان. ومع ذلك، ق�د 
یكون ھذا البدیل طلباً صعباً. ف�ف�ي 
الوقت الحالي، یت�ألّ�ف ال�م�ع�س�ك�ر 
المعارض ألردوغان من ت�ح�ال�ف 
فضفاض یشمل األتراك واألك�راد 
ال���ق���وم���ی���ی���ن، وال���ع���ل���م���ان���ی���ی���ن 
والمحافظ�ی�ن، والس�نّ�ة (وھ�م م�ن 
المسلمین المتشّددی�ن) وال�ع�ل�وی�ی�ن 

(وھم من المسلمین اللی�ب�رال�ی�ی�ن)، 
 وغیرھم.

وغالباً ما ت�ك�ون ال�ف�ج�وة ب�ی�ن 
ھذه الفصائل المعارضة أوسع من 
تلك التي تفصلھ�م ع�ن أردوغ�ان. 
وتواجھ المعارضة مشكل�ة أخ�رى 
وھ���ي أن���ھ ف���ي ح���ی���ن أص���ب���ح 
أردوغ��ان "أت��ات��ورك��اً" م��ع��ارض��اً 
ألت��ات��ورك یش��ّك��ل ال��ب��الد ع��ل��ى 
الصورة ال�م�ح�اف�ظ�ة واإلس�الم�ی�ة 

من الم�ف�ارق�ات ھ�ن�ا  -الخاصة بھ 
أّن إرث أت�ات�ورك ال ی�زال ی�ؤثّ�ر 
على استرات�ی�ج�ی�ات "األت�ات�ورك" 

إال أن أت���ات���ورك  -ال���ج���دی���د 
المعارضة (أي أتاتورك الحقیق�ي) 

 قد توفّي بطبیعة الحال.
ومن أج�ل ال�ت�ق�ّدم ن�ح�و ب�دی�ٍل 
مجدي ألردوغ�ان، ی�ت�ع�ی�ن ع�ل�ى 
الحركة المعارضة المستقبلی�ة ف�ي 
ت��رك��ی��ا أن ت��ج��م��ع ب��ی��ن ال��ج��ن��اح 
السلمي للحركة القوم�ی�ة ال�ك�ردی�ة 
واألت��راك ال��ع��ل��م��ان��ی��ی��ن واألت��راك 
القومیین ال�م�ن�اھض�ی�ن ألردوغ�ان 
وجناح یمین الوسط ال�م�ؤلّ�ف م�ن 
األتراك المحاف�ظ�ی�ن ت�ح�ت ق�ی�ادة 
"أت��ات��ورك" خ��اص ب��ھ��ا، ی��ك��ون 
زعیماً یتمتع بشخصیة كارزمات�ی�ة 

 -على األقل م�ن ح�ی�ث ال�م�ب�دأ  -
وذو رؤی��ة ت��وح��ی��دی��ة وك��ون��ی��ة 
لیبرالیة. ولم یظھر بعد ھذا ال�ق�ائ�د 
ال��ت��رك��ي، إال أنّ��ھ ال ب��ّد م��ن أن 
یظھر ع�اج�الً ول�ی�س آج�الً ل�ك�ي 
ی���م���ن���ع أردوغ���ان م���ن إن���ھ���اء 

 الدیمقراطیة تماماً في تركیا.
------------------ 

سونر چ�اغ�اپ�ت�اي ھ�و زم�ی�ل 
"بای�ر ف�ام�ی�ل�ي" وم�دی�ر ب�رن�ام�ج 
األب��ح��اث ال��ت��رك��ی��ة ف��ي م��ع��ھ��د 
واشنطن، ومؤلف الكتاب الج�دی�د: 
"الس��ل��ط��ان ال��ج��دی��د: أردوغ��ان 

 وأزمة تركیا الحدیثة".
"ی��و إس ن��ی��وز أن��د وورل��د 

 ریبورت"
ن�ی�س�ان/ ١٨معھ�د واش�ن�ط�ن 

 ٢٠١٧أبریل 
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ب��م��ن��اس��ب��ة ی��وم الص��ح��اف��ة 
/  ٤/    ٢١ال��ك��ردی��ة، وب��ت��اری��خ 

، أقام اتحاد الك�ت�اب ال�ك�رد ٢٠١٧
ً ل�ی�وم   – ً ش�ع�ری�ا سوریا مھرج�ان�ا

ص�ال�ة  -واحد في مدینة ك�وب�ان�ي 
(ط��ی��ور ال��ج��ن��ة )، وب��م��ش��ارك��ة 
مجموعة من الشعراء ال�ك�رد ف�ي 

 كل من كو باني والجزیرة .
حض��ر ال��م��ھ��رج��ان م��م��ث��ل��و 
أحزاب كردیة وم�ث�ق�ف�ی�ن وك�ت�اب 
ومھتمین بالش�أن ال�ث�ق�اف�ي ال�ع�ام، 
بدایةً رحبت عریفة الحف�ل اآلنس�ة 
أمل عطي بالحضور باس�م ات�ح�اد 

س�وری�ا ودع�ت�ھ�م  -الكت�اب ال�ك�رد
للوقوف دقیقة صمت عل�ى أرواح 
الش��ھ��داء م��ع ت��ردی��د نش��ی��د (أي 
رقیب). ثم ألقى السید مسل�م ش�ی�خ 
حس���ن ك���ل���م���ةً ب���اس���م ال���ل���ج���ن���ة 

التحضیریة للمھرج�ان ح�ی�ا ف�ی�ھ�ا 
استعداد اتحاد الكتاب الكرد إلقامة 
المھرجان وشكر ال�ح�ض�ور وك�ل 
المتعاونین في ھذا النشاط الثق�اف�ي 
، ك��م��ا ت��ط��رق إل��ى ص��دور أول 
جریدة كردی�ة ب�اس�م (ك�ردس�ت�ان) 
ع��ل��ى ی��د األم��ی��ر م��ق��داد م��دح��ت 
بدرخان في ال�ق�اھ�رة. ب�ع�ده أل�ق�ى 
السید دالور زنك�ي رئ�ی�س ات�ح�اد 

سوریا كلمة شكر   –الكتاب الكرد 
فیھا ال�ل�ج�ن�ة ال�ت�ح�ض�ی�ری�ة ال�ت�ي 
أع�دت ھ�ذا ال��م�ھ��رج�ان، ورح��ب 
بالحض�ور وت�ح�دث ب�إی�ج�از ع�ن 
تأسیس اتحاد الكتاب الُكـرد وع�ن 
مسیرتھ، مبین�ا الص�ع�وب�ات ال�ت�ي 
ً إل��ى  واج��ھ��ت��ھ، ث��م ت��ط��رق أیض��ا
األعمال والمنجزات الت�ي ح�ق�ق�ھ�ا 
االت��ح��اد، وق��ام رئ��ی��س االت��ح��اد 

وأعضاء الھیئة اإلداری�ة ب�ت�وزی�ع 
نس��خ م��ن األع��داد الص��ادرة م��ن 
 مجلة (الكاتب) وبعض منشوراتھ. 
تت�ال�ى الش�ع�راء ال�م�ش�ارك�ون 
بإلقاء قصائدھم وھم : حس�ی�ن دمحم 
علي ، نوشین بیجرماني ، مروان 
شیخي ، حمي كو ب�ان�ي ،ع�م�ران 
ی��وس��ف ، ج��ان ھ��ادي، ج��وان��ي 
عفدال، لقمان عثمان بافي ی�ل�م�از، 
ف��ھ��ی��م م��وري، ع��زت ح��ب��ش، 

بریش�ان�ي ك�رد، إس�م�اع�ی�ل ح�اج 
 مراد .

وف��ي ال��خ��ت��ام ش��ك��رت اآلنس��ة 
أم��ل ع��ط��ي ال��ح��ض��ور، وب��ع��د 
االنتھ�اء م�ن أع�م�ال ال�م�ھ�رج�ان 
التقت الھیئة اإلداریة لالت�ح�اد م�ع 
عدد من كتاب وم�ث�ق�ف�ي ك�وب�ان�ي 
ال��ح��اض��ری��ن وت��داول��وا ال��م��س��ائ��ل 
الثقافیة في روج آفا وت�م ت�أس�ی�س 

 فرع لالتحاد في كوباني.

 مهرجان شعر يف كوباني

 حماضرة يف أربيل

/  ٤/    ٢٠مساء یوم الخ�م�ی�س 
، في ق�اع�ة الش�ھ�ی�د أح�م�د ٢٠١٧

ب��وزان، ب��م��ك��ت��ب م��ن��ظ��م��ة إق��ل��ی��م 
كردستان العراق ل�ح�زب ال�وحـ�دة 

الدیمقراطي الك�ردي ف�ي س�وری�ا، 
في العاصمة أربیل، ألق�ى ال�ك�ات�ب 
ع�ل�ي ش�ی��خ�و م�ح�اض��رة ب��ع�ن��وان 
(البرازیة وتاریخھا)، حیث تح�دث 
ع�ن ال�ع��ش�ائ�ر ال��ب�رازی�ة وك��ی�ف�ی��ة 
انت�ش�ارھ�ا وع�ن دور ال�ب�رازی�ی�ن 

 التاریخي في منطقة السروج .

 تكريم فرقة  ميتان يف سري كانيه

قامت منظمة سري كانیھ لحزب الوحـدة بشكر  ٣٠/٣/٢٠١٧بتاریخ 
وتكریم أعضاء فرقة میتان للفولكلور الكردي تقدیراً لجھودھم ال�م�ب�ذول�ة 
ونجاحھم في إحیاء عید نـوروز في قریة تویمیة، حیث ق�ّدم�ت رقص�ات 
و دب��ك��ات ف��ول��ك��ل��وری��ة وأغ��اٍن وقص��ائ��د ومس��رح��ی��ات ن��ال��ت إع��ج��اب 

 واستحسان الجمھور واألھالي.

 حسان القالش*

عقلیّة الم�ع�ارض�ی�ن الس�وری�ی�ن 
وخطابھم عصیّ�ان ع�ل�ى ال�ت�ط�ّور، 
أب��رز ال��دالالت ع��ل��ى ذل��ك ع��دم 
اتّضاح موقفھم من مسألة األق�ل�ی�ات 
ف��ي ب��الدھ��م، م��ا ت��ج��ل��ى ف��ي ع��دم 
ج��رأت��ھ��م ع��ل��ى م��ق��ارب��ة ال��م��س��أل��ة 
ال��عَ��ل��ویّ��ة، فض��الً ع��ن ال��ق��ض��ی��ة 
ً ت�خ�اذل  الكردیّة. فإذا كان م�ف�ھ�وم�ا
ال��م��ع��ارض��ة ف��ي الش��ّق ال��م��ت��ع��ل��ق 
بالعلویین، الناتج عن غل�ب�ة ال�وع�ي 
الطائفي على م�ع�ظ�م أط�ی�اف�ھ�ا ف�ي 
الدرجة األولى، فضالً عن تع�ّم�دھ�ا 
ارتكاب الجھل التاریخي بربط ت�ل�ك 
المسألة ب�ح�ك�م آل األس�د م�ن دون 
الفصل بی�ن�ھ�م�ا، إال أّن م�ی�وع�ت�ھ�ا 
ب��خ��ص��وص الش��ّق ال��ك��ردي أش��ّد 
فداحة، وذلك وفقاً لمع�ادل�ة بس�ی�ط�ة 
مفادھا أّن الس�وری�ی�ن األك�راد ھ�م 

 جزأ أساسي من الثورة السوریة.
وف��ي ھ��ذا الس��ی��اق، ال ب��ّد م��ن 
اإلقرار بمحدودیة اإلل�م�ام ب�ت�اری�خ 
ال���ق���ض���ی���ة ال���ك���ردی���ة الس���وری���ة 

وتفاصیلھا عند معظم الن�خ�ب غ�ی�ر 
الكردیّة، وھذا ینسحب عل�ى م�وقّ�ع 
ھذه األسطر، على أّن ضرورة ھذا 
اإلقرار ت�أت�ي ل�إل�ش�ارة إل�ى ك�ث�رة 
المنّظرین ف�ي الش�أن ال�ك�ردي، أو 
باألصح، نقّاده، مّمن یتناولونھ ف�ق�ط 
م��ن ف��ي س��ی��اق األح��داث اآلن��یّ��ة 
وألغ��راض ال ت��ت��وّخ��ى إنص��اف 
األك��راد. ب��ی��د أّن ض��ع��ف اإلل��م��ام 
ب��ال��ق��ض��ی��ة ال��ك��ردی��ة ال ی��م��ن��ع م��ن 
االتفاق على حقیقة ثابتة وجوھریة، 
ھ��ي ع��دال��ة ھ��ذه ال��ق��ض��ی��ة ع��ل��ى 
المست�وی�ی�ن، ال�وط�ن�ي واإلنس�ان�ي. 
وال��ح��ال، أّن ذری��ع��ة ال��م��ع��ارض��ة 
السوریة في إھمال أو تح�ج�ی�م ھ�ذه 
القضیة، وإدراجھا في سیاق الث�ورة 
والتفكیر في مستقبل سوری�ة، ت�ق�وم 
على رك�ی�زت�ی�ن�ن، أّول�ھ�م�ا ال�ت�ذّرع 
ب���ان���ف���راد األك���راد الس���وری���ی���ن 
بخیاراتھم السیاسیة الخاصة، ول�ئ�ن 
كان ھذا صحیحاً ف�األم�ر ل�م ی�خ�ل�و 
في ال�م�ق�اب�ل، م�ن تض�خ�ی�م وض�ّخ 
إع��الم��ي أق��ام��ا ح��اج��زاً م��ا ب��ی��ن 
األكراد وبین الث�ورة، ع�دا ع�ن أّن 

ھ��ذا االن��ف��راد ال��ك��ردي ق��د ت��ع��ّزز 
نتیجة أداء المعارضة نفسھ�ا، ال�ت�ي 
لم تُ�ب�د االن�ف�ت�اح ال�م�ط�ل�وب ع�ل�ى 
ال�ق�ض�ی��ة ال�ك��ردی�ة ول��م ت�ف��ّك�ر ف��ي 
إدراج المطالبة بحلّھا ع�ل�ى ق�ائ�م�ة 
ال��م��ط��ال��ب ال��وط��ن��ی��ة األخ��رى، إذ 
اكتفت بتم�ث�ی�ل ك�ردي ھ�زی�ل ب�ی�ن 
ً ك��م�ا ح�دث م��ع  ص�ف��وف�ھ��ا، ت��م�ام��ا
غیرھا من األقل�ی�ات الس�وری�ة م�ن 
علویین ومس�ی�ح�ی�ی�ن. إض�اف�ة إل�ى 
ضیق أفق ھذه المعارضة، الت�ي ل�م 
تظھر رحابة حتى عل�ى ال�م�س�ت�وى 
الشكل�ي أو ال�رم�زي، األم�ر ال�ذي 
تمثّل بوضوح في مسأل�ة ال�ت�س�م�ی�ة 
الرسمیة للبالد، إذ اعترضت ع�ل�ى 
تسمیتھا التاریخی�ة الس�اب�ق�ة ل�ح�ق�ب�ة 

ال���ج���م���ھ���وری���ة »ال���ب���ع���ث، أي 
، وأصّرت ع�ل�ى اإلب�ق�اء «السوریة

على الرمز الُمن�فّ�ر ال�م�وروث م�ن 
ح��ق��ب��ت��ي ال��ن��اص��ری��ة وال��ب��ع��ث، أي 

 عروبة الجمھوریة.
ھذا وتقوم رك�ی�زة ال�م�ع�ارض�ة 
الثانیة في إھ�م�ال�ھ�ا ل�ألك�راد ع�ل�ى 
تب�ری�ر غ�ی�ر أخ�الق�ي، م�ف�اده أنّ�ن�ا 
جمیعاً ضحایا نظام األسد وسواسیة 
ف��ی��م��ا ت��ع��رض��ن��ا ل��ھ م��ن ظ��ل��م. 
والخطورة ھنا ھي في تحم�ی�ل ك�ّل 

أزمات الكیان الس�وري ال�م�ع�اص�ر 
إلى نظام األسد، األمر ال�ذي ی�م�ن�ع 
إعادة االعتبار للتح�ل�ی�ل ال�ت�اری�خ�ي 
ل��ت��ل��ك األزم��ات، ف��أزم��ة األك��راد 
السوریین قد نشأت بنشوء ال�ك�ی�ان، 
بمع�ن�ى أّن ج�م�ی�ع األن�ظ�م�ة ال�ت�ي 
حكمت البالد منذ ما قبل االست�ق�الل 
مسؤولة عن المظل�وم�ی�ة ال�ك�ردی�ة، 
ال�ت��ي ف�اق��م��ھ��ا ن��ظ��ام األس��د ب��دوره 

 وزادھا مرارة.
ھكذا، یجد السوریون م�ن غ�ی�ر 
األكراد أنفسھم مطالبین بمراجع�ات 
كثیرة، تستحق القضیة ال�ك�ردی�ة أن 
تك�ون ع�ل�ى رأس ال�ق�ائ�م�ة ف�ی�ھ�ا، 
ولیست مبالغة ھنا الدعوة إلى تقدی�م 
اعتذار ل�ألك�راد الس�وری�ی�ن، ك�ذاك 
الذي تقوم بھ األمم المتحضرة تج�اه 
الجماعات التي تعرضت ل�ل�ت�م�ی�ی�ز 
وظ��ل��م ت��اری��خ��ی��ی��ن م��ن أن��ظ��م��ت��ھ��ا 
الحاك�م�ة، وب�ھ�ذا، یس�ت�ق�ی�م ال�ع�م�ل 
الوطني السوري، وت�ت�ع�ّط�ل أل�غ�ام 
الحروب األھلیة المدیدة ال�م�وع�ودة 

 بھا بالدنا.

 * كاتب وصحافي سوري
 ١٤ال�ج�م�ع�ة،  -جریدة الح�ی�اة 

  ٢٠١٧أبریل/ نیسان 

 أكرادنا الذين أهملناهم
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 جودت ھوشیار 
 الحوار المتمدن -مقتطفات 

٢٠٠٥/ ٧/  ٢ 

شھدت الثقافة الكردیة في 
االتحاد السوفیتي السابق نھضة 
حقیقیة خالل تلك الفترات التي اتیح 
المجال خاللھا لكرد مناطق ما 
وراء القفقاس وبخاصة في أرمینیا، 
التمتع بقسط وافر من الحقوق 
الثقافیة وذلك في أعقاب ثورة 
اكتوبر وحتى نھایة العقد الثاني من 
القرن العشرین وكذلك في فترة 
حكم الزعیم السوفیتي نیكیتا 
خروشوف . وكان رواد ھذه 
النھضة نخبة واعیة من الكتاب 
والشعراء والباحثین وفي مقدمتھم 
عرب شمو وحاجي جندي وجاسم 
جلیل. أما الدكتور جلیلي جلیل فھو 
من الجیل الثاني الذي واصل 
مسیرة الرواد. وھو مؤرخ وباحث 
كردي من أرمینیا .... وقد أسھم 
ً من الجھد  ( خالل أربعین عاما
العلمي المتواصل وعبر العدید من 
الكتب وعشرات البحوث 
والدراسات الجادة المنشورة 
باللغات الكردیة واألرمنیة 
والروسیة ) في دراسة وتوثیق 
مراحل وأحداث مھمة من تأریخ 
الكرد الحدیث وفي تحقیق ونشر 
روائع التراث اإلبداعي الشفاھي 

 الكردي .

ینتمي جلیلي جلیل إلى أسرة 
كردیة امتألت قلوب أفرادھا بحب 
الكرد وكردستان، وكّرست حیاتھا 
لخدمة الشعب الكردي وتراثھ 
القومي. فقد كان والده جاسم جلیل 
ً وشاعراً معروفاً، متعدد  كاتبا
المواھب واالھتمامات ولھ 
اسھامات كثیرة في شتى المجاالت 
الثقافیة الكردیة، وھو أحد مؤسسي 
األدب الكردي الحدیث في ما وراء 
القفقاس، ویعود الفضل إلیھ في 
استحداث القسم الكردي في إذاعة 

، وماعدا ١٩٥٥یریفان عام 
الدكتور جلیلي جلیل فإن شقیقھ 
الدكتور أوردیخان جلیل باحث 
معروف في مجال تحقیق ونشر 
التراث الكردي بشقیھ الشفاھي 
والمدون، كما أن شقیقتھ جمیلة 

موسیقیة معروفة بذلت   –جلیل 
جھوداً كبیرة في جمع واحیاء 
األلحان الكردیة الشعبیة ووضع 

 النوتات الموسیقیة لھا ونشرھا . 

تخرج الدكتور جلیلي جلیل في 
كلیة التأریخ / جامعة یریفان في 

، ثم واصل دراستھ ١٩٥٩عام 
العلیا بمعھد االستشراق التابع 
ألكادیمیة العلوم السوفیتیة، حیث 
نال شھادة الدكتوراه في عام 

عن رسالتھ الموسومة  ١٩٦٣
( حركة التحرر الكردي من 
خمسینات إلى تسعینات القرن 
التاسع عشر)، وقد نُشرت أجزاء 
رئیسیة من ھذه الرسالة باللغة 

في موسكو  ١٩٦٦الروسیة عام 
تحت عنوان ( االنتفاضة الكردیة 

 ). ١٨٨٠في عام 

یتحدث المؤلف في الفصول 
الثالثة للكتاب عن األوضاع 

 –السیاسیة واألحوال االقتصادیة 
االجتماعیة في كردستان في 
النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر والتطورات والظروف التي 
أدت إلى اندالع انتفاضة عام 

بقیادة عبید هللا شمزیني ..،  ١٨٨٠
واالنتفاضة التي نشبت في بوتان 
بقیادة كل من عثمان بك وتحسین 

، ..... ویمتاز ١٨٧٨بك في عام 
ھذا الكتاب بسعة قاعدة مصادره 
حیث ال یعتمد فقط على المواد 
المنشورة باللغات االوروبیة 
والشرقیة ، بل في المقام األول 
على تحلیل ومقارنة الوثائق 
االصلیة المھمة المحفوظة في 
األرشیفات الرسمیة الروسیة والتي 
تتضمن تقاریر ومراسالت 
الدبلوماسیین وعمالء االستخبارات 
العسكریة الروسیة ، كما اعتمد 
المؤلف على سلسلة الكتب الزرقاء 
االنجلیزیة التي تتضمن وثائق 
السیاسة الخارجیة البریطانیة، 
ویتعامل المؤلف بحذر شدید مع 
مضامین ھذه الوثائق ولم یغب عن 
ذھنھ اإلطالع على ما نشرتھ 
الصحافة االنجلیزیة والروسیة 
واالرمنیة والصحف االخرى 

عن ھذه  ١٨٨٠الصادرة في عام 
االنتفاضة، حیث كانت كل من 
انجلترا وروسیا تتبادالن االتھامات 
بصدد التحریض على قیامھا ، وقد 
أسھب المؤلف في شرح ھذه 
النقطة ودحض كل المزاعم الباطلة 
التي كانت تروج لھا أبواق الدعایة 
للدول االمبرالیة ودولتي التقسیم ، 

وأثبت المؤلف باألدلة الدامغة وعن 
طریق الوثائق الرسمیة لھذه الدول 

كانت  ١٨٨٠أن انتفاضة عام 
 انتفاضة وطنیة وتحرریة خالصة . 

أما الكتاب اآلخر المھم للدكتور 
جلیلي جلیل فقد صدر في موسكو 

وكان بعنوان (أكراد  ١٩٧٣عام 
االمبراطوریة العثمانیة في النصف 
األول من القرن التاسع عشر)، 
والمضمون األساسي لھذا الكتاب 
ھو شرح وتحلیل عالقات 
اإلمارات الكردیة التي كانت قائمة 
في تلك الفترة ( بابان ، بادینان ، 
سوران ، ھكاري ، بوتان ) 
بالحكومة المركزیة في استنبول 
والحمالت العسكریة التركیة ضدھا 
والتنظیم الداخلي لھذه االمارات 
وأوجھ النشاط السیاسي 
واالقتصادي فیھا وانتفاضة یزدان 

 – ١٨٥٣شیر خالل حرب القرم ( 
) بین تركیا وروسیا، أي  ١٨٥٦

أن الكتاب یتناول بالبحث والتحلیل 
وحتى ١٨٢٠الفترة الممتدة من عام 

في التأریخ الكردي  ١٨٨٠عام 
الحدیث، وقد كرس المؤلف قسما 
كبیراً من ھذا الكتاب إلمارة 
سوران ومحاوالت أمیرھا 
المنصور دمحم باشا الرواندوزي 
لتوحید أجزاء كردستان، ویسھب 
المؤلف في ابراز انجازات األمیر 
السوراني وشخصیتھ القویة وحبھ 

 للعلم والمعرفة،....

أما الحقل اآلخر الذي ركز 
علیھ الدكتور جلیلي جلیل جھوده 
ابتداًء من أوائل السبعینات فھو 
مجال احیاء التراث الكردي بشقیھ 

 ١٩٧٣المدون والشفاھي، ففي عام 
أصدر مع شقیقھ الدكتور 
ً یحوي آالف  أوردیخان جلیل كتابا

الحكم واألمثال الكردیة (أكثر من 
ألف حكمة ومثل سائر ) مع  ١٥

مقدمة ضافیة، ولقد قمنا في حینھ 
بترجمة ھذه المقدمة القیمة من 
اللغة الروسیة (وھي اللغة التي 
صدر بھا الكتاب) ونشرھا في 
مجلة ( روشنبیري نوي وكان ذلك 

)، كما أصدر ١٩٧٣في عام 
ً مع شقیقھ الدكتور  باالشتراك أیضا
ً على  أوردیخان جلیل سفراً عظیما
شكل كتاب ضخم من جزأین یضم 
روائع االبداع الشفاھي الكردي 
تحت عنوان ( زاركوتنا كوردا )، 

، وإلعطاء ١٩٧٨وذلك في عام 
فكرة عن مدى ضخامة ھذا 
االنجاز العلمي الكبیر، نقول بأن 
الجزء األول منھ یتكون من ( 

)  ٥٣٤) صفحة والثاني (  ٥٠٨
صفحة ، وربما كان ھذا الكتاب 
أھم كتاب ظھر حتى الیوم عن 

 الفولكلور الكردي . 

وللدكتور جلیلي جلیل دراسات 
باللغة الروسیة حول تأریخ 
الصحافة الكردیة ودورھا في نشر 
وتعمیق الوعي القومي والفكر 
السیاسي لدى الكرد، وھي دراسات 
علمیة رصینة وعمیقة وحبذا لو 

 ترجمت إلى اللغة الكردیة . 

إن المجال یضیق ھنا لإلشارة 
إلى عشرات األبحاث التأریخیة 
والتراثیة التي أنجزھا األستاذ 
الفاضل، وھي كلھا دراسات علمیة 
رفیعة المستوى وأصیلة، غنیة 
بالمعلومات واألفكار واالستنتاجات 
الذكیة بأسلوب واضح وجمیل، 
وھو یمتاز بتواضع العالم الحقیقي 
وانصرافھ إلى العلم في ھدوء 

 وصمت ونكران ذات. 

 الدكتور جليلى جليل و اجنازاته العلمية
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 الخیارات المطروحة ... تتمة
ض��د أي ش��خ��ص��ی��ة أو ح��رك��ة 
كوردیة لھا مط�ال�ب أو ت�ك�ون ف�ي 
وضع مؤثر بالسلطة أو قری�ب�ة م�ن 
السلطة، فـ� "حس�ن�ي ال�زع�ی�م" ھ�و 

أحد الش�خ�ص�ی�ات ال�ك�وردی�ة ال�ت�ي  
استلمت رئاسة ال�دول�ة ف�ي س�وری�ا 
بعد االستقالل، لكنھ ازیح عن س�دة 
الحكم بتھمة (الع�م�ل ع�ل�ى ت�ق�س�ی�م 
سوریا والتعامل مع قوى خارجی�ة) 
والتي ما یزال یروج لھا دون تقدی�م 
أي إثبات أو دل�ی�ل، وال أح�د ی�ع�ل�م 
حتى اآلن ما ھي ھذه ال�ق�وى ال�ت�ي 
كان یتعامل معھا حس�ن�ي ال�زع�ی�م، 
أو م��اھ��ی��ة مش��روع��ھ االن��ف��ص��ال��ي 
المزعوم، رغم أن الزعیم لم یُ�ع�ل�ن 
كوردی�ت�ھ ی�وم�اً، ول�م ی�ك�ن ل�ھ أي 
مشروع یخص الكورد، وكان ھم�ھ 
األس��اس ھ��و الس��ل��ط��ة وال��رئ��اس��ة، 
فعلى أساس أصولھ ال�ك�ردی�ة ات�ھ�م 
ب��االن��ف��ص��ال��ی��ة وال��ع��م��ال��ة ل��ج��ھ��ات 
خارجیة. إنھا تربیة وث�ق�اف�ة ال�دول�ة 
القومویة التي ت�رف�ض ك�ل م�ا ھ�و 
ی��خ��ال��ف��ھ��ا و ت��ن��ك��ر ح��ق��ی��ق��ة األم��م 
والش��ع��وب، و ك��م��ا أك��د ال��م��ف��ك��ر 
أوجالن في م�راف�ع�ت�ھ (م�ان�ی�ف�س�ت�و 
الحضارة الدیمقراطیة أزمة المدنی�ة 
و حل الحضارة ال�دی�م�ق�راط�ی�ة ف�ي 
الشرق األوسط المجل�د ال�راب�ع ) : 
"ف��ال��دول��ت��ی��ة ال��ق��وم��ی��ة ال��ع��رب��ی��ة و 
التركیة و الف�ارس�ی�ة ت�ف�رض مس�ح 
كردستان من الوجود ، و التضحی�ة 

 بالكورد... ".
ال��ف��ی��درال��ی��ة أو االت��ح��ادی��ة ھ��ي 
اتحاد اختیاري بین والیات أو دول 
أو أقالیم، تختلف قومیاً أو عرقیاً أو 
ت��خ��ت��ل��ف ب��ال��دی��ان��ة أو ب��ال��ل��غ��ة أو 
بالثقافة، یتم فیھا تنظیم الصالحی�ات 
بین الحكومة االتحادیة  وحك�وم�ات 
األقالیم والمقاطعات. ب�ت�ع�ب�ی�ر آخ�ر 
الفیدرالی�ة ھ�و ن�ظ�ام ش�راك�ة ب�ی�ن 
قومیات وأعراق مختلف�ة، ی�ت�م ف�ی�ھ 
توزیع الص�الح�ی�ات ب�ی�ن ال�م�رك�ز 
واألقالیم، ب�إت�ف�اق ب�ی�ن ال�م�ك�ون�ات 
الشریكة على أسس ی�ح�ف�ظ ح�ق�وق 

 الجمیع بشكل عادل ودیمقراطي. 
أكبر دول العالم كثافة بالسك�ان، 
وأك��ب��رھ��ا مس��اح��ةً ھ��ي دول ذات 
نظام فیدرالي، كالوالیات ال�م�ت�ح�دة 
األمریكیة و كندا و روسیا. فحوالي 

%من دول العالم تعتمد ال�ن�ظ�ام ٤٠
الفیدرالي، ولكن الفیدرالی�ة وح�دھ�ا 
ال تحدد جوھر النظام القائم، فرب�م�ا 
تجد دول فیدرالیة ش�ك�ال و ل�ك�ن�ھ�ا 
ب��ال��م��ض��م��ون دول م��رك��زی��ة و 
دكتاتوری�ة و ھ�ي تس�ت�خ�دم ك�ل�م�ة 
االتحادیة أو الفیدرالیة للتستر ع�ل�ى 

 الدكتاتوریة .
" نجد األصول النظریة لل�ن�ظ�ام 
الفدرالي أو الفدرال�ی�ة ف�ي ك�ت�اب�ات 

الفیلسوف ورج�ل ال�دی�ن األل�م�ان�ي 
-١٥٥٧ج���وھ���ان أل���ت���ی���زی���وس (

) حول التنظیم السیاسي ف�ي ١٦٣٨
�ن  إطار ات�ح�ادي تض�ام�ن�ي، وض�مَّ
أل��ت��ی��زی��وس أف��ك��اَره بش��أن ال��ن��ظ��ام 
التض�ام�ن�ي ف�ي ك�ت�اب ص�در ع�ام 

وحم�ل ع�ن�وان "الس�ی�اس�ة:  ١٦٠٣
عرض م�ن�ھ�ج�ي وم�ع�زز ب�ن�م�اذج 

 شاھدة ومقارنة".
" بید أن الدولة ال�ف�درال�ی�ة ك�م�ا 
ھي معروفة الیوم قامت ألول م�رة 
بموجب دستور الوالی�ات ال�م�ت�ح�دة 

 " .١٧٨٧األمیركیة الصادر في 
ما ھو  الفرق بی�ن ال�ف�ی�درال�ی�ة 
والك�ون�ف�درال�ی�ة  وال�ح�ك�م ال�ذات�ي 

 واإلدارة الذاتیة ؟ .
الكونفدرالیة ت�ع�ن�ي ات�ح�اد ل�ك�ن 
بی�ن دول�ت�ی�ن أو أك�ث�ر ت�ج�م�ع�ھ�م�ا 
مصالح مشتركة، ویتم تح�دی�د ن�وع 
ال���ع���الق���ة حس���ب ات���ف���اق ال���دول 
المؤسسة للكونفدرالیة، في االت�ح�اد 
ال��ك��ون��ف��درال��ي ی��ح��ت��ف��ظ ك��ل دول��ة 
بسیادتھا وسیاستھا الخ�اص�ة، ف�ھ�ي 
اتحاد لدول مستقل�ة ت�ف�وض ب�ع�ض 
الص��الح��ی��ات ل��ھ��ی��ئ��ات مش��ت��رك��ة 
وم��ت��ف��ق��ة ع��ل��ی��ھ��ا ب��ی��ن أعض��اء 
الكونفدرالیة، لك�ن ط�ری�ق�ة وش�ك�ل 
اإلدارة ال��م��ت��ف��ق��ة ع��ل��ی��ھ��ا ت��خ��ض��ع 
لظروف وعوام�ل ال�ق�وة وال�ت�ح�ك�م 
أحیاناً، ففي االتحاد األوروبي ال�ذي 
ً م�ت�س�اوی�ة  یشكل اتحاداً كونف�درال�ی�ا
ال�ح��ق��وق والص��الح��ی��ات ب��ی��ن دول 
ذات سیادة، لكن دول ذات مس�ت�وى 
اقتصادي عالي تتحكم باالتحاد، لھ�ا 
كلمة الفصل في ال�ن�ھ�ای�ة ب�ال�ن�س�ب�ة 
للقضایا المصیریة التي تھم االتح�اد 
ك��ك��ل، وم��ع ذل��ك ی��ع��ت��ب��ر االت��ح��اد 
ً ل��ل��ت��ع��ای��ش  األوروب��ي ن��م��وذج��ا
ال��م��ش��ت��رك ب��ی��ن دول ل��ھ��ا ك��ام��ل 
الس��ی��ادة، وتس��ت��ط��ی��ع أی��ة  دول��ة 
االنفصال عن االتحاد متى ش�اءت، 
وكانت بریطانی�ة آخ�ر ب�ل�د ی�خ�ت�ار 
س��ك��ان��ھ االن��ف��ص��ال ع��ن االت��ح��اد 
األوروب��ي دون أي ض��غ��وط��ات 

 أوربیة لمنع حدوث ذلك.
لكن ھناك اتحادات كون�ف�درال�ی�ة 
باإلس�م ف�ق�ط ك�االت�ح�اد الس�وف�ی�ت�ي 
سابقاً، التي كانت اتحاداً كونفدرال�ی�اً 
باالسم، ولكنھا بالحقیقة كانت دول�ة 

 مركزیة متشددة.
أم�ا ال��ح�ك�م ال�ذات�ي ف�ھ�و ن�ظ��ام 
سیاسي یحصل فیھ إقلیم ما أو ع�دة 
أقالیم ومناط�ق م�ن ال�م�رك�ز ع�ل�ى 
 صالحیات واسعة لتسییر أمورھا. 

ب�ال�ن�س�ب�ة ل�إلدارة ال�ذات�ی�ة ف�ھ��و 
ً م�ا،  مصطلح یخص روجآفا ن�وع�ا
ً ب��ی��ن  وی��م��ك��ن اع��ت��ب��ارھ��ا ج��م��ع��ا
الفیدرالیة والح�ك�م ال�ذات�ي، ف�ك�إس�م  
قریب من الحكم الذاتي، لكنھا فعلی�اً 
تقترب من الفیدرالیة أكث�ر، اإلدارة 

الذاتیة ھي حكم كل م�ك�ون ل�ن�ف�س�ھ 
ضمن مقاطعة تسیر أم�ورھ�ا ع�ب�ر 
شراكة سیاس�ی�ة ل�ك�اف�ة ال�م�ك�ون�ات 

 الموجودة .
اإلدارة ال��ذات��ی��ة ھ��ي ن��م��وذج 
ون�ظ�ری��ة ل��ح�ل ال�ق��ض�ی��ة ال��ك�ردی��ة 
وقض��ی��ة ال��م��ك��ون��ات األخ��رى ف��ي 
الشرق األوسط، ط�رح�ھ�ا ال�م�ف�ك�ر 
أوجالن في كتبھ ومرافعاتھ وأثبت�ت 
ً ق��درت��ھ��ا ع��ل��ى ال��ت��ط��وی��ر  ع��م��ل��ی��ا
وال��ن��ج��اح ف��ي روج��آف��ا وش��م��ال 

 سوریا . 
بالنسبة للقضیة الكردیة ك�ك�ل و 
في البلدان األربعة ینحصر مطال�ب 
الك�ورد ح�ت�ى اآلن ف�ي ال�ح�ص�ول 
على حقوقھم بدون تقسیم أي بلد، و 
حتى في كردستان الجنوبیة الت�وج�ھ 
ال��ع��ام ھ��و ال��ب��ق��اء ض��م��ن ع��راق 
فیدرالي، لكن بشراكة ح�ق�ی�ق�ی�ة م�ع 
ال��م��رك��ز ف��ي إدارة ش��ؤون ال��ب��ل��د 

 ككل .
ف��ي س��وری��ا ال��ب��ل��د ال��م��ت��ع��دد 
ال��ط��وائ��ف واألع��راق وال��م��ذاھ��ب، 
والمتداخل نوعاً م�ا، ف�إن ال�ت�ق�س�ی�م 
لكن یكون حالً بل سی�ك�ون خس�ارة 
للجمیع، بما فیھم الكورد، ال�ت�ق�س�ی�م 
ی��ع��ن��ي خ��ل��ق ك��ی��ان��ات ض��ع��ی��ف��ة 
متصارعة ال وزن وال ق�ی�م�ة ل�ھ�ا 
ً وألن  ب��ی��ن دول ال��ع��ال��م، وع��م��ل��ی��ا
الكورد تُالحقھ�م ب�اس�ت�م�رار ت�ھ�م�ة 
االنفصال من السلطة وال�م�ع�ارض�ة 
على حد سواء، نقول ال إم�ك�ان�ی�ات 
أصالً لقیام دولة كوردیة على ج�زٍء 
م��ن س��وری��ا، ال��ك��ورد س��ی��ك��ون��ون 
أقویاء بالشراكة الحقیقی�ة م�ع ك�اف�ة 
المكونات السوریة األخرى، و ھ�ذا 
ھو خیار الشعب ال�ك�وردي ع�ام�ة. 
وبالعودة إل�ى ال�م�ج�ل�د ال�راب�ع م�ن 
( مانیفستو الحضارة الدیمقراطیة ) 
یقول المفكر أوج�الن :" ال ی�م�ك�ن 
ال��رد ع��ل��ى حص��ار إب��ادة ث��الث��ی��ة 
(العربیة و التركی�ة و ال�ف�ارس�ی�ة ) 
ك��ھ��ذه ب��دوی��ل��ة ق��وم��ی��ة ك��ردی��ة 
صغرى ... الدرس التاریخي ال�ذي 
یجب استنباطھ م�ن ھ�ذه ال�م�ف�ارق�ة 
التاریخیة، ھو إشراك كافة ش�ع�وب 
ال��م��ن��ط��ق��ة، وع��ل��ى رأس��ھ��ا األم��م 
ال���م���ج���اورة، ف���ي ح���ل عص���ري 
دیمق�راط�ي، م�ن خ�الل ال�ك�ی�ان�ات 
السیاسیة الدیمقراط�ی�ة ". إذاً ل�ی�س 
فق�ط لص�ع�وب�ة ق�ی�ام ك�ی�ان ك�ردي 
مستقل، بل ألن ال�ك�ورد ی�ف�ض�ل�ون 
خیار األخ�وة وال�ع�ی�ش ال�م�ش�ت�رك 
باعتباره عامل ق�وة ل�ج�م�ی�ع األم�م 
وال��م��ك��ون��ات ب��ع��ك��س ال��ت��ق��س��ی��م 
واالن�ف�ص��ال ال��ذي ی��خ�ل��ق ك��ی�ان��ات 

 قومویة متصارعة ضعیفة .
مشروع ال�ف�ی�درال�ی�ة أو ال�ن�ظ�ام 
االتحادي المت�ض�م�ن إدارات ذات�ی�ة 
للمقاطعات واألقالیم، وال�ذي ی�م�ث�ل 

الشراكة بین كافة ال�م�ك�ون�ات، ھ�و 
الحل األمثل لیس فقط ل�ل�ك�ورد ب�ل 
لكل المكونات السوریة األخرى، و 
لیس فقط في الش�م�ال الس�وري ب�ل 

 لكل سوریا .

مشروع ال�ف�ی�درال�ی�ة أو ال�ن�ظ�ام 
االتحادي لیس مشروع انفصال ك�م 
یروج لھ أصحاب النھ�ج ال�ق�وم�وي 
الشوفیني، بل ھو مشروع وح�دوي 
حقیقي ینق�ذ س�وری�ا م�ن ال�ت�ق�س�ی�م، 
وكذلك یخلصھ�ا م�ن ال�دك�ت�ات�وری�ة 
والطغیان، وبالتأكید أن ال�ف�ی�درال�ی�ة 
لوحدھا لن تخلق بلد نم�وذج�ي، ب�ل 
األھ��م ھ��و ن��ظ��ام��ھ��ا ال��دی��م��ق��راط��ي 
ودستورھا أو ع�ق�دھ�ا االج�ت�م�اع�ي 
الذي یحمي حریة الرأي وال�ت�ع�ب�ی�ر 
و یعترف ب�ح�ق�وق ك�ل ال�م�ك�ون�ات 
على قاعدة العدالة والمساواة وع�دم 
تھمیش أي م�ك�ون ح�ت�ى وإن ك�ان 

 أقلیة صغیرة .

الصراع في سوریا ل�ن ی�ن�ت�ھ�ي 
إال باعتراف السلط�ة وال�م�ع�ارض�ة 
بأھمیة الحل الدیمقراطي ف�ي دول�ة 
اتحادیة المركزیة، و یتحم�ل ال�ی�وم 
ال���ق���وى ال���ت���ي ت���ع���ارض ال���ح���ل 
الدیمقراطي مسؤولیة كل ھذا الق�ت�ل 
والدمار، وع�اج�الً أم آج�الً ف�ال�ح�ل 
الفیدیرالي الذي یُتھم ب�أن�ھ مش�روع 
ان�ف�ص�ال�ي س�ی�ف��رض ن�ف�س�ھ ك�ح��ل 

 واقعي وحقیقي لألزمة المستفحلة.

 لماذا الحرب علینا؟ ... تتمة

ف��ق��د ال��ك��ث��ی��ر م��ن مص��داق��ی��ت��ھ، 

وتعالت أصوات إسالمیة وخلیج�ی�ة 

وسوریة ضده معتب�رة إی�اه ت�اج�راً 
 بدماء السوریین.

بعد ك�ل ذل�ك ھ�ل ث�م�ة  ج�ھ�ة 

دولیة معتبرة س�ت�داف�ع ع�ن ت�رك�ی�ا 

ومواقف�ھ�ا أو س�ی�أس�ف أح�د ع�ل�ى 

 انكسار سلطانھا.

ً ع�ل�ى أي م�ت�ت�ب�ع  لم یعد خاف�ی�ا

لألحداث السعي التركي إلج�ھ�اض 

ال��ت��ج��رب��ة ال��ك��ردی��ة ف��ي اإلدارة 

والتشویھ على الدور الحقیقي ال�ذي 

ً ف��ي  ی��ن��ھ��ض ب��ھ ال��ُك��ـ��رد ع��م��وم��ا

ً إل�ى ج�ن�ب  محاربة اإلرھاب جن�ب�ا

م���ع ال���ت���ح���ال���ف ال���دول���ي، وم���ا 

االع��ت��داءات ال��ت��رك��ی��ة ال��م��ت��ك��ررة 

وتھدیداتھا لیل نھار بعمل عسكري 

أوسع إال حرباً على الُكـرد ك�ھ�وی�ة 
وانتماء، أما مقولة محارب�ة داع�ش 

واإلرھاب، والمشاركة في تح�ری�ر 

ال��رق��ة ف��ل��ی��س��ت إال ل��ل��ت��س��وی��ق 

اإلعالمي، ل�و أن ت�رك�ی�ا ح�ارب�ت 

اإلرھاب فعالً لما وصل اإلرھ�اب 

 إلى حجمھ و قوتھ الحالیة وانتشر.
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 ملاذا احلرب علينا ؟!

االجتیاح التركي والقصف ال�ت�رك�ي وال�غ�ارات 

 التركیة والحرب التركیة علینا... لماذا ؟!.

ھل ترید تركیا أن تطرح ن�ف�س�ھ�ا دول�ة ك�ب�رى 

بحجم أمریكا وروسیا، وتنافسھما على مناطق نفوذ 

في المنطقة ( العراق و سوری�ا )... أم أن ص�ن�اع 

القرار المحترفون سیستدرجون السلطان ال�م�ن�ت�ش�ي 

 بفوزه في االستفتاء إلى المصیدة رویداً رویداً ...

الروس و األمری�ك�ان ی�م�ارس�ان س�ی�اس�ة ال�ق�ط 

 ، ً والفأر رغم انتھاء الحرب الباردة  بینھما رسم�ی�ا

یَعرف أحدھما أسرار اآلخر ونق�اط ض�ع�ف�ھ ب�دق�ة، 

منذ أن ضرب خ�روی�ت�ش�وف ح�ذاءه ع�ل�ى ط�اول�ة 

الجمعیة العامة لألمم المتحدة إلسكات وفد الفل�ی�ب�ی�ن 

ال�ت�ي أوص�ل�ت ١٩٦٢وعملی�ة أن�ادی�ر  ١٩٦٠عام 

الصواریخ النوویة السوفیتیة إلى كوب�ا س�راً رغ�م�اً 

عن كل معارضة أمریكا وجبروتھا ، مروراً بملف 

فیتنام والكوریتین، ول�ی�س ان�ت�ھ�اًء ب�م�ل�ف ال�ع�راق 
وصدام والقذافي. یفھم أحدھما على اآلخر ب�م�ج�رد 

إیماءة صغیرة، حتى المواض�ی�ع الش�ائ�ك�ة ال�ع�ال�ق�ة 

بینھما ال تحتاج إلى جلسات طویلة لكي یتناصفا أو 

یتنازل أحدھما لآلخر، وبمجرد أن یس�ت�ع�ص�ي أي 

موضوع بینھما على الحل  یدفعان إل�ى م�ن�ت�ص�ف 
الملعب طرفاً ثالثاً، یتدافعھ ال�ف�ری�ق�ان ال�م�ت�ب�ارزان 

 حتى ینتھي الثالث فیكون الضحیة. 

حزب أردوغ�ان وان�ت�م�اؤه ال�ن�ھ�ائ�ي ل�ج�م�اع�ة 

اإلخ��وان ال��م��س��ل��م��ی��ن م��ن ج��ھ��ة، وم��وق��ع ت��رك��ی��ا 

الجغرافي كمراقب غیر موثوق على مالحة روسیا 

وتحرك أس�اط�ی�ل�ھ�ا ال�ع�س�ك�ری�ة م�ن خ�الل ب�واب�ة 

البوسفور كممر إجباري نحو الجنوب الحی�وي م�ن 

جھة ثانیة، والنزاع التاریخي المستدام بین ال�ب�ل�دی�ن 

والذي یمتد من ج�م�ھ�وری�ات آس�ی�ا ال�وس�ط�ى إل�ى 

أذربیجان وأوكرانیا وأوربا الشرقی�ة، تس�ب�ب ع�ب�ر 

التاریخ بنشوب ثالثة عشر حرباً بین ال�ب�ل�دی�ن م�ن 

جھة ثالثة ... ال نعتقد أن ك�ل ذل�ك م�ج�رد أح�داث 

مكتوبة بقلم رصاص یمكن مس�ح�ھ�ا ال�ی�وم وإق�ام�ة 

حلف استراتیجي بین روس�ی�ا وت�رك�ی�ا، ح�ت�ى وإن 

كان ھناك مشروع  لمرور أنابیب ال�غ�از ال�روس�ي 

 أیضاً عبر أراضي تركیا إلى المستھلك الغربي.

أردوغان وحزبھ فقدوا ث�ق�ة ال�غ�رب ال�ع�ل�م�ان�ي 

وأمریكا أیضاً، منذ أن تمنعوا ع�ن ال�م�ش�ارك�ة ف�ي 

الحرب على النظام العراقي البائد وأغلق�وا أم�ام�ھ�م 
ً ك�ب�ی�راً م�ن ال�ج�ال�ی�ة  قاعدة إنجرلیك وحولوا قس�م�ا

التركیة في أوربا إلى حاضنة وواجھة لل�ك�ث�ی�ر م�ن 

النشاطات المشبوھة، وحول�وا ت�رك�ی�ا ن�ف�س�ھ�ا إل�ى 
راع��ی��ة و ت��ران��زی��ت ل��إلرھ��اب��ی��ی��ن ول��ت��م��وی��ل��ھ��م 

 وتسلیحھم... بحسب تقاریر ودراسات موثقة. 

أردوغان بعد تسلیم حلب والعدی�د م�ن ال�ب�ل�دات 

 15السوریة من خالل صفقات مع النظام          

 تكريم الربوفيسور جليلي جليل

 مشاركة يف عيد االيزديني

قام وفٌد من منظمة النمسا لح�زب ال�وحـ�دة 

الدیمقراطي الكردي في سوریا برفقة األس�ت�اذ 

عض��و ال��ھ��ی��ئ��ة ال��ق��ی��ادی��ة   –ح��ب��ی��ب إب��راھ��ی��م 

ومس��ؤول م��ن��ظ��م��ة أورب��ا ل��ل��ح��زب، ب��زی��ارة 

البروفیسور جلیلي جلیل في منزلھ ب�م�ق�اط�ع�ة 

نمسا السفلى المكون من معھد العلوم الك�ردی�ة 

 )INSTÎTÛTA KURDZANÎYÊ و (

 PIRTÛKXANAال��م��ك��ت��ب��ة ال��ك��ردی��ة (

KURDÎ ب�اس�م ال�ح�زب ً )، وقّدم إلیھ ت�ك�ری�م�ا
بمناسبة یوم الصحافة الكردیة، تقدیراً لج�ھ�وده 

في إغناء المكتبة الكردیة، ح�ی�ث أش�اد الس�ی�د 

 ابراھیم بدوره البارز.

ع�ب�ر الس�ی�د ج�ل�ی�ل�ي ع�ن ام�ت�ن�ان�ھ ل�ھ�ذه  

المبادرة، وأش�اد ب�م�س�ت�وى ال�وع�ي وال�ث�ق�اف�ة 
وكرم الضیافة لدى ُكـ�رد س�وری�ا، وب�وف�ائ�ھ�م 

وتضحیاتھم ألجل أجزاء كردس�ت�ان األخ�رى، 

 ١٩٨٢وكذلك تحدث عن زیارتھ لسوریا عام 

وعن جمالیة وطبیعة عفرین الخالبة، وط�ل�ب 

تزویده بإصدارات ال�ح�زب ب�ال�ل�غ�ة ال�ك�ردی�ة 

ً ت�ك�رار  مجلة برس وجریدة نـوروز، م�ت�م�ن�ی�ا

الزیارات إلیھ. وقال: المسألة األھم ھي قضی�ة 
اللغة، والبد أن تكون ھناك كتب كثیرة بالل�غ�ة 

الكردیة، السیاسة بالنسبة لي علم، ال�ی�وم نُ�ق�ی�م 

الدور التاریخي لصحیفة كردستان، ف�ال�ت�اری�خ 

 غربال یُفرق بین الحقیقة وسواھا.

الباحث الل�غ�وي   –وقال األستاذ مامد جمو 

الكردي: إنھ تكریم مستحق ب�إم�ت�ی�از، م�ك�ت�ب�ة 

جاسم جلیل تضاھي وتفوق ِكبر وأھمیة مكتبة 

المعھد الكردي في ب�اری�س، ... ل�ق�د ت�ك�ون�ت 

تدریجیاً من خالل اھ�ت�م�ام�ات ال�ع�ائ�ل�ة (األب 
واألم وم�ن ث�م األب�ن�اء : أوردی�خ�ان وج�ل�ی�ل 

وجمیلة وزین) بالشؤون واألع�م�ال وال�ف�ن�ون 

الكردیة، ك�ان�وا ق�د خص�ص�وا مش�روع ب�ن�اء 

مكتبة كردی�ة ش�ام�ل�ة م�ن�ذ الس�ب�ع�ی�ن�ات، وت�م 

البحث عن والجمع لكل شاردة وواردة متعلق�ة 

 بالكرد وكردستان.

شارك وفد من التحالف ال�وط�ن�ي ال�ك�ردي 

في االحتفالیة التي أقامھا البیت االی�زی�دي ف�ي 

قریة قزالن جوخ في ریف عامودا، بم�ن�اس�ب�ة 

رأس السنة االی�زی�دی�ة ، ال�ذي ض�م ك�ل م�ن 

السادة (عمران السید، ع�م�اد م�ج�ول، عص�ام 
عارف، عدنان ع�ث�م�ان)، ح�ی�ث أل�ق�ى الس�ی�د 

عمران السید ك�ل�م�ة ب�اس�م ال�ت�ح�ال�ف، م�ھ�ن�ئ�اً 

 الحضور بعیدھم.

كما شارك وفٌد من حزب الوحـدة بمن�ط�ق�ة 

عفرین، في الحفل الجماھیري ال�ذي أُق�ی�م ف�ي 

قریة فقیرا، وقّدم التھاني والتبریك�ات ل�ألخ�وة 

 االیزدیین بعیدھم.


