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 عفرين  –حمبي سوريا 

 يرفضون تهديدات تركيا

�ـ� تصــاعــد غــ�ــ� مســبـوق لــوتــ�ـ�ة ا�ــ�ــطـاب الــرســ�ــ� 

ال���ي حيال منطقة عـفـر�ـن وسـط تـحـشـدات مـيـدانـيـة 

عـ�ــ�   –لـعـتــاد عسـكــري وقـوات �ـ�ــومـيـة جـنـوب إعـزاز 

وقصـف مـدفـ�ـ� مـتـكـرر مـن ا�ـ�ـانـب   –أطراف عفر�ن 

الـ�ـ��ــي وأعــوانـھ �ـ� جـوار عــفـر�ــن، يــرافـقـھ تـزايــد حــمـيــة 

وســائــل إعــالم وحــراٍك خــفــي وآخــر ظــا�ــر لــلــعــيــان مــن 

قــبــيــل لــقــاءات مــكــثــفــة وتــرتــ�ــب قــوائــم تــحــمــل تــواقــيــع 

أســمــاء �ــ�ــوص وكــيــانــات مــحــســو�ــة عــ�ــ� املــعــارضــة 

الســور�ــة املســ�ــ�ــة �ــ� الــداخــل وا�ــ�ــارج، الــ�ــدف مــن 

 YPG-YPJورا��ا إشغال وحـدات حماية الشعب واملـرأة 

إلر�اك�ا والنيل من قدرا��ا ودور�ـا املشـ�ـود لـھ �ـ� إطـار 

قوات سور�ا الديمقراطية ال�� تـبـدو لـلـقـا�ـ�ـ� والـدا�ـي 

أ�ــ�ــا �ــلــمــا أحــرزت نــجــاحــات �ــ� تــقــو�ــض نــفــوذ تــنــظــيــم 

، �ــلــمــا دب 
ً
الــدولــة (داعــش) �ــ� الــرقــة وســور�ــا عــمــومــا

الـــقـــلـــق �ـــ� نـــفـــوس إدارة أنـــقـــرة الـــ�ـــ� بـــات مســـؤلـــو�ـــا 

 حامية أنـظـار�ـا مـتـجـ�ـة صـوب عـفـر�ـن 
ً
يحملون رؤوسا

 عـ�ـ� (أمـ�ـ�ـم 
ً
لإلج�ـاز عـلـ�ـ�ـا، بـذر�ـعـة أ�ـ�ـا �شـ�ـل �ـ�ـديـدا

 عـــن (نـــ�ـــ�ـــ�ـــم الـــقـــومـــي) املـــتـــداخـــل 
ً
الـــقـــومـــي) ودفـــاعـــا

�شــعــارات الــديــن وفــق أالعـــيــب وســـيــاســات الــتـــنــظــيـــم 

الـــعـــالـــ�ـــ� لـــإلخـــوان املســـلـــمـــ�ـــن الـــذي ُ�ـــعـــد ا�ـــ�ـــاضـــنـــة 

�ساس ألذرع �سالم السـيـا�ـ�ـ� ا�ـ�ـ�ـاديـة املـتـوحشـة، 

 وأبرز�ا داعش وأفرع تنظيم القاعدة عابرة القارات.

 إ�� �عوام الستة املاضية مـن عـمـر 
ً
و�العودة قليال

�زمــة الســور�ــة املــتــفــاقــمــة بــإضــطــراد جــراء اســتــمــرار 

إقــلــيــ�ــ� عــ�ــ� حــاضــر ومســتــقــبــل ســور�ــا   –صــراع دو�ــ� 

دون اكــ�ــ�اث ألحــوال املــدنــيــ�ــن �بــر�ــاء وأوجــھ مــعــانــاة 

، ال نـبـالـغ �ـ� الـقـول بـأن أ�ـا�ـ� 
ً
الشعب السوري عـمـومـا

وإدارة منطقة عـفـر�ـن وغـ�ـ��ـا مـن املـنـاطـق الـكـرديـة �ـ� 

مـوجـات عـديـدة   –الشمال السوري استقبلـت والتـزال 

مـن الـنـازحـ�ـن مـن  مـخــتـلـف املـدن واملـنـاطـق السـور�ــة، 

 2اشتملت مسا�� متكررة ل�سلل                           

أعــلــنـــت قــوات ســور�ـــا الـــديــمـــقــراطـــيــة (قســد) بـــدء 

"املــعــركــة الــكــ�ـــ�ى" لــتــحـــر�ــر مـــديــنــة الـــرقــة "الـــعــاصــمـــة 

داعـش"،   –املزعومة لدولة ا�ـ�ـالفـة �ـ� الـعـراق والشـام 

 9،                                ٢٠١٧حز�ران  ٦يوم الثالثاء 

 بدء محلة حترير الرقة

 الذكرى السنوية الثانية لـ جمزرة كوباني

 إحياء الذكرى السنوية الستني لتأسيس أول حزب سياسي كردي 
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من ش�ر حز�ران، تلك  �٢٥ستذكر أ�ا�� �و�ا�ي �ل عام �� 

ا��زرة املروعة ال�� ارتك��ا سفاحوا تنظيم داعش بحق مدني�ن 

، ٢٠١٥حز�ران  ٢٥عزل و�م نيام �� ساعات الصباح �و�� �� 

مستخدم�ن السيوف والس�اك�ن وأس��ة فردية، و�ان ما 

 ومئات ا��ر�� ��ايا�ا، كبار سن و�ساء  ٣٥٠يقارب 
ً
ش�يدا

وأطفال، �عض�م أفراد أسرة واحدة. فانتقم من أولئك ا��زار�ن 

 6مقات�� �سا�ش ووحـدات حماية الشعب                            



 متطلّبات الشراكة ومستقبل العمل المشترك
 م٢٠٠٨ -١تشرین -) ١٨٣افتتاحیة العدد ( -جریدة الوحـدة 

 ك٢٦٢٩ -م  ٢٠١٧حزیران /   ٢٨٧العـدد/     	Yekîtîالوحـــــدة                  2 قضايا وطنية

 رة الـوحــــــــــــدةـمـن ذاك

 ... تتمة عفرين –محبي سوريا 

عــنــاصــر شــبــ�ــات وخــاليــا انــتــحــار�ــة اقــتــضــت اتــخــاذ 

تداب�� وقائية �� مـجـال تـنـظـيـم �قـامـة أو الـدخـول   

 لـتـوفـ�ـ� فـرص أمـام 
ً
إ�� املنطقة وا��روج م��ا، منعا

ظـا�ـرة (الــذئـاب املــنـفـردة) سـ�ـئـة الصـ�ـت، �ـ� وقــت 

�ستمر فيھ ا��انب ال���ي مـواصـلـة الضـغـط �شـ�ـ� 

الســبــل بــمــا فــ�ــ�ــا اســتــعــمــال الــذخــ�ــ�ة ا�ــ�ــيــة ضــد 

املـــدنـــيـــ�ـــن �ـــ� ا�ـــ�ـــانـــب الســـوري لـــعـــشـــرات املـــرات 

وسقوط مئات ال��ـايـا بـ�ـن قـتـ�ـ� وجـر�ـ�، نـا�ـيـك 

عــن إ�ــ�ــاق أضــرار فــادحــة بــمــمــتــلــ�ــات الــنــاس مــن 

حـقـول قـمـح و�سـاتــ�ـن ز�ـتـون الـ�ـ� تـحـولـت �ـ�ـر�ـ�ــا 

 املباركة إ�� إر�ابية �� أع�ن البعض.

��يح أن ال غرابة �� سياسات تركيا املمن�ـ�ـة 

 �ــ� عــدا�ــ�ــا الســافــر لــوجــود وقضــيــة 
ً
 وحــديــثــا

ً
قـديــمــا

الشــعـــب الـــكــردي �ــنـــا و�ـــنـــاك وفشـــلــ�ـــا الـــذر�ــع �ـــ� 

(تصف�� املشا�ـل) مـع جـوار�ـا، و�ـ�ـافـ�ـ�ـا الـيـوم وراء 

لــعـــب دور فـــاعــل �ـــ� املـــلــعـــب الســوري عـــ�ــ� حشـــد 

أعـــوا�ـــ�ـــا وشـــبـــكـــة عـــالقـــا�ـــ�ـــا �قـــلـــيـــمـــيـــة الـــدولـــيـــة 

وج�ش�ا، ع��� ولعل أن �شـّل ا�ـ�ـضـور الـكـردي �ـ� 

 عن تـفـ�ـم مـدى 
ً
عفر�ن وسوا�ا، �و��ا عاجزة تماما

فشـــلـــ�ـــا �ـــ� تـــنـــاول عـــقـــال�ـــي لـــلـــقـــضـــيـــة الـــكـــرديـــة �ـــ� 

الـــداخـــل الـــ�ـــ��ـــي و�ـــرو�ـــ�ـــا إ�ـــ� �مـــام عـــ�ـــ� أ�ـــغـــام 

ـــــرد 
ُ

اســطــوانــ�ــ�ــا املشــروخــة �ــ� تــوصــيــف كــفــاح الــك

باإلر�اب، دون �لتفات إ�� مـا تـوصـلـت إلـيـھ مـ�ـانـة 

وســـمـــعـــة تـــركـــيـــا الـــدولـــة بـــمـــؤســـســـا�ـــ�ـــا الـــقـــضـــائـــيـــة 

و�عـالمــيــة و��ــاديــمــيــة ومــجـتــمــعــ�ــا املــد�ــي �ــ� نــظــر 

العالم، ف�ل خالص�ا �� شـن �ـ�ـوم عـ�ـ� عـفـر�ـن؟، 

 ومز�د من ��غماس �� عوالم سور�ا ا��ر�حة؟.

مما ال شك فيھ أن توحيد املواقـف وحشـد الـطـاقـات 

وتــنــظــيــمــ�ــا يــحــتــالن أ�ــمــيــة قصــوى �ــ� أي عــمــل نضــا�ــ�، 

خاصة إذا �ان �ذا العمل يـتـعـلـق بـقـضـيـة سـيـاسـيـة عـ�ـ� 

مستوى قض�تنـا الـكـرديـة الـ�ـ� ال تـزال تـ�ـتـظـر �نصـاف، 

و�ــــخــــصــــوصــــيــــة الــــوضــــع الــــكــــردي املــــطــــبــــوع بــــاالحــــتــــقــــان 

وا��رمان، و�ا��الة ال�� وصل��ا ا�ـ�ـركـة الـكـرديـة نـ�ـيـجـة 

ال�ش�ت الذي وصـل إ�ـ� درجـة ال يـ�ـ�ر�ـا مـنـطـق سـيـا�ـ�ـ� 

وال تـنــوع اجـتــمـا�ـ�. فـإذا أضـفـنــا لــ�ـذه الــتـحـّديــات ضــراوة 

ي مــبــدأ الــتـعــا�ــ� الــقــومــي 
ّ

السـيــاســة الشــوفــيـ�ــيــة الــ�ــ� �ـغــذ

والسلوك �قصا�ي وعقلية الشطب ع�� �خر، والـ�ـ�ـّرب 

من لغة ا��وار، واعتماد الـعـنـف والـقـمـع �ـ� الـتـعـامـل مـع 

�ذه القضية �� إطار السياسة الـعـامـة لـلـنـظـام، الـقـائـمـة 

عــ�ــ� زرع ثــقــافــة ا�ــ�ــوف ومــحــاولــة تــأبــيــد إحــتــ�ــار حــزب 

البعث لقيادة الدولة وا��تمع، فإن املطلوب مـن أطـراف 

�ذه ا��ركة إس�يعاب ا��الـة السـور�ـة الـرا�ـنـة، وإعـادة 

الــنــظــر �ــ� أدا�ــ�ــا الســيــا�ــ�ــ� وامــتــالك ثــقــافــة ديــمــقــراطــيــة 

�ــافــيــة إلزالــة ا�ــ�ــواجــز الــ�ــ� تــفــصــلــ�ــا عــن �خــر الــقــومــي 

الـــكـــردي والـــوطــــ�ـــ� الســـوري، والـــبـــحــــث عــــن تــــوافـــقــــات 

وقواسم مش��كة، والتوصل مع�ا إ�� برامج ا�ـ�ـد �د�ـى.. 

 من ف�م واع لطبيعة ومتطلبات العمـل املشـ�ـ�ك 
ً
وانطالقا

الذي �ع�� أن جميع امل�شارك�ن يجب أن يـ�ـون لـد�ـ�ـم مـا 

يمكن أن يتخلوا عنھ، بقدر تمّسك�م بقضايا أساسـيـة ال 

يــمــكــن الــتــفــر�ــط �ــ�ــا، فــإن الــقــاســم املشــ�ــ�ك يــنــخــفــض 

مستـواه مـع تـزايـد عـدد املـ�ـشـاركـ�ـن �ـ� أي عـمـل أو إطـار. 

ومن �نا يمكن ف�م سياسة حز�نا الذي حمل ع�� عـاتـقـھ 

 لشــعــار املــؤتــمــر 
ً
 �ــ� الســاحــة الــكــرديــة تــنــفــيــذا

ً
 �ــامــا

ً
دورا

الوط�� الكردي الذي رفعـھ مـنـذ سـنـوات عـ�ـ� أمـل إيـجـاد 

ممثلية ت�ون بمثابة مرجعية كردية، إزدادت ا�ـ�ـاجـة لـ�ـا 

�س�ب تصاعد شراسة ال��مة الشـوفـيـ�ـيـة، خـاصـة �ـعـد 

، كمـا شـارك بـفـعـالـيـة �ـ� ٢٠٠٤أحداث آذار الدامية عام 

الــنــضــال مــن أجــل تــأطــ�ــ� املــعــارضــة الــوطــنــيــة، و�ــانــت لــھ 

مسا�مة فعالة �� بـنـاء إعـالن دمشـق، و�ـ�ـذه املسـا�ـمـة، 

و�ذلك الدور، �ان ال بد ل��زب من تـنـو�ـع أشـ�ـال نضـالـھ 

لتختلف عن بـدايـة الـ�ـسـعـيـنـات عـنـدمـا اضـطـر �ـ�ـاطـبـة 

الشارع الوط�� السوري من خالل بيانات ملصقـة �سـ�ـب 

ـــم الـــكـــثـــ�ـــ� مــــن 
ّ
غـــيـــاب قـــنـــوات الـــتـــواصـــل آنـــذاك، ونـــظ

الــتــجــمــعــات و�عــتــصــامــات الــ�ــ� تــطــلــبــ�ــ�ــا طــبــيــعــة تــلــك 

املــرحــلــة والــ�ــ� يــحــلــو لــلــبــعــض أن يــ�ــ�ــم ا�ــ�ــزب بــالــ�ــ�اجــع 

 بذلك إننا لم �عد كما كنا مجـرد حـزب يـبـحـث 
ً
ع��ا، ناسيا

 �ـ� 
ً
عن دور حـز�ـي أو دعـايـة حـز�ـيـة، بـل إنـنـا �سـ�ـ� دائـمـا

�ـــل مـــا نــــقـــوم بــــھ �ــــ�ـــدمــــة شـــعــــبـــنــــا وقضـــيــــة الـــتــــغـــيــــ�ــــ� 

الــديــمــقــراطــي �ــ� الــبــالد . وملــا �ــانــت �ــذه املــ�ــّمــة جســيــمــة 

 عــ�ــ� 
ً
تــفــوق إمــ�ــانــيــة حــزب بــمــفــرده، فــإنــنــا نــحــرص دائــمــا

 مـــن 
ً
حشـــد أكـــ�ـــ� قـــدر مـــمـــكـــن مـــن �مـــ�ـــانـــات، انـــطـــالقـــا

قناعـتـنـا بـأن �خـالص لـقـضـيـة مـا ال يـقـاس فـقـط بـمـدى 

 بـالـقـدرة 
ً
الت��يات ال�� يقدمـ�ـا حـزب أو فـرد، بـل أيضـا

ع�ـ� تـأمـ�ـن أقـوى تضـامـن سـيـا�ـ�ـ� وشـعـ�ـ�، وحشـد أكـ�ـ� 

الطاقات، وتوف�� أكـ�ـ� الـفـرص �ـ� تـحـقـيـق الـنـجـاح لـتـلـك 

القضية، واختيار �سلوب النـضـا�ـ� �مـثـل املـ�ـ�ـ�ـم مـع 

طـبـيــعـة املـرحــلـة والـظـروف ا�ـ�ــيـطــة �ــ�ـا. وقـد يـ�ــون �ــذا 

�سلوب عـ�ـ� شـ�ـل بـيـان يـأخـذ قـوتـھ مـن عـدد املـوقـعـ�ـن 

عـــلـــيـــھ ومـــن دقـــة ��ـــ�ـــيـــصـــھ ومـــوضـــوعـــيـــة أ�ـــدافـــھ، أو 

اعتصام �ستمد فعاليتھ ل�ـس فـقـط مـن كـ�ـ�ة املشـاركـ�ـن 

فيھ، بل كذلك من ا�سـاع مسـاحـة املـتـضـامـنـ�ـن مـعـھ مـن 

 ب�ن شر�ائنا �خر�ن �� الوطن.

و�ــ� ا�ــ�ــانــب الــكــردي، فــقــد آن �وان لــلــتــخــلــص مــن 

�شــّنــجــات الــر�ــام الســلــ�ــ� لــلــعــالقــات غــ�ــ� الــطــبــيــعــيــة بــ�ــن 

�حــزاب الــكــرديــة، والــتــصــّدي �ــ�ــتــلــف أشــ�ــال الــتــآمــر 

الشـوفـيـ�ـ�، ومـ�ـ�ـا عـدم الـوقـوع �ـ� فـخ الـعـزلـة الـ�ـ� يـجـ�ـد 

الــنــظــام، لــدفــعــنــا لــ�ــا، وحــرمــان الــقــضــيــة الــكــرديــة مــن 

عمق�ا الوط�� و��وء ا�ـ�ـركـة الـكـرديـة لـلـتـحـرك املـنـفـرد، 

لــ�ــي �ســّ�ــل بــذلــك مــ�ــمــة الشــوفــيــ�ــيــة �ــ� اســتــعــداء الــرأي 

العام السوري، وإ��ام أي مطلب أو �شاط كردي بـدوافـع 

خـارجــيــة، وإ�ــ�ــام املــ�ــونــات الســيــاســيــة والــقــومــيـة �خــرى 

بـــا�ـــ�ـــطـــر الـــكـــردي املـــزعـــوم. ولـــذلـــك فـــإن �ـــذه ا�ـــ�ـــركـــة 

مطالبة بتفـو�ـت الـفـرصـة عـ�ـ� �ـذه السـيـاسـة، والـتـأكـيـد 

 
ً
 طـو�ـال

ً
 بأن شعو�نا املتآخية �� سور�ا تمتلك تـار�ـخـا

ً
دائما

من الكفاح املش��ك، وإن املتآمر�ن ع�� الوحدة الـوطـنـيـة 

�ــم أضــعــف مـــن أن يــنــالــوا مــ�ــ�ــا، وأن شـــعــبــنــا الــكـــردي 

يفتخر بأصدقائھ الك�� الذين نرا�ن ع�ـ� الـتـعـاون مـعـ�ـم 

�� إعادة �عتبار للشراكة الوطنية وإنجاز مـ�ـمـة الـتـغـيـ�ـ� 

الديمقراطي السل�� الذي �ع�ـ� �ـ� جـانـبـھ الـكـردي إيـجـاد 

 حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية �� سور�ا.
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إعداد: روني شاكر 

بـمــنــاســبــة الــذكـرى الســنــو�ــة الســتــ�ــن 

إلعالن تأس�س أول حـزب سـيـا�ـ�ـ� كـردي 

، أقــامــت ١٩٥٧حــز�ــران  �١٤ــ� ســور�ــا، 

  –منظمة عفر�ن 
ً
 خطـابـيـا

ً
كرداغ م�رجانا

عــ�ــ� أرض مــلــعــب مــديــنــة راجــو، حضــره 

مـن أبـنـاء  ١٥٠٠حشد جما���ي قارب الـ 

لـــقـــيـــت فـــ�ـــ�ـــا �ـــلـــمـــات 
ُ
و�ـــنـــات املـــنـــطـــقـــة، أ

أحـــزاب وأطـــر، مـــن بـــيـــ�ـــ�ـــا �ـــلـــمـــة حـــزب 

الوحــدة بـالـلـغـة الـكـرديـة ألـقـا�ـا سـكـرتـ�ـ� 

ا�ــ�ــزب مــ�ــ� الــديــن شــيــخ آ�ــ�. يــمــكــنــكــم 

�صــغــاء إ�ــ� �ــامــل الــ�ــلــمــة عــ�ــ� الــرابــط 

dem.com/?-http://www.yekالــتــا�ــ�: 

4501p=  وفــيــمــايــ�ــ� الــ�ــ�جــمــة الــعــر�ــيــة ،

 لفحوى ال�لمة:

 عـــ�ـــ� إعـــالن  ٭
ً
م�ـــ�ـــ� ســـتـــون عـــامـــا

تـــأســـ�ـــس أول حـــزب ســـيـــا�ـــ�ـــ� كـــردي �ـــ� 

بـــمـــديـــنـــة ١٩٥٧حـــز�ـــران  ١٤ســور�ـــا، �ـــ� 

حــــــلــــــب، والســــــبــــــعــــــة الــــــذيــــــن تــــــحــــــمــــــلــــــوا 

مســؤولــيــتــھ �ــم: رشــيــد حــمــو، دمحم عــ�ــ� 

خوجة، شوكت �ـعـسـان، خـلـيـل عـبـد هللا 

، عــثـــمــان صـــ�ــ�ي، حـــمــيــد �ــ� درو�ـــش، 

حـمـزة نـو�ـران. مـن حـق ا�ـ�ـزب وواجـبــھ، 

ــرد 
ُ

ومن حق جميع الساسة واملـثـقـفـ�ـن وك

 سور�ا إحياء �ذه الذكرى.

، ألـف بـاء الـلــغــة  ٭
ً
مــنـذ سـتــ�ـن عــامـا

واملوسيقا و�غنية الكردية �انت محـار�ـة 

) لـدى أنـظـمــة �TNTـالـتـبـغ ا�ـ�ــظـور والــ (

السـلـطـات املـركـز�ـة الـ�ـ� �ـانـت شـوفـيـ�ـيـة 

والتـــزال، و�ـــان تـــداول �غــــنـــيـــة والـــلـــغــــة 

الــكــرديــة وفــق مــنــظــور�ــا بــمــثــابــة مســ�ــ� 

 لتمز�ق سور�ا وتركيا وإيران والعراق.

 –الـــيـــوم، و�ـــفـــضـــل تـــلـــك الـــبـــذرة  ٭

، بـات ١٩٥٧ا��م��ة الـ�ـ� ُزرعـت �ـ� عـام 

الشـعــب الــكــردي يــحــظــى �شـ�ــرة وســمــعــة 

طــيــبــة ومــ�ــانــة مــحــ�ــ�مــة �ــ� عــمــوم ســور�ــا 

 والشرق �وسط و�� العالم.

أنظمة ا��كم أرادت إمحـاء وجـود  ٭

ــــــــرد، �ــــ� الســـابــــق و�ن، ومـــنــــذ عــــام 
ُ

الـــك

جـــرى ذلـــك بـــاســـم حـــزب الـــبـــعـــث  ١٩٦٣

الــــعـــــر�ـــــي �شــــ�ـــــ�ا�ـــــي، حـــــيــــث ال�ـــــعـــــ�ـــــ�ف 

الـــدســـتــــور الســــوري الـــرســــ�ـــ� وإ�ـــ� �ن 

بـــالــــوجــــود الــــكــــردي، فــــالــــنــــظــــام الــــبــــعــــ�ــــ� 

 
ً
بـــجـــنـــاحـــيـــھ الســـوري والـــعـــرا�ـــ�، ذ�ـــنـــيـــة

ـــــرد 
ُ

وشـعــارات ومـمــارســات، أراد صــ�ــر الـك

 وطمس لغ��م.

، رغــم أدوا�ــ�ــا  ٭
ً
خــالل ســتــون عــامــا

والصــعـــو�ـــات الـــ�ـــ� واجـــ�ـــ�ـــ�ـــا ومـــنـــازعـــا�ـــ�ـــا 

وخـــالفــــا�ــــ�ـــا الــــبــــيـــ�ــــيــــة، ورغـــم ال�ــــ�ــــون 

واملــعــتــقــالت وضــعــف �مــ�ــانــات والــعــداء 

الســافــر اتــجــا�ــ�ــا، اســتــطــاعــت ا�ــ�ــركــة 

 
ً
 إيـجـابـيـا

ً
الكردية �� سور�ا أن تـلـعـب دورا

�� مجال العلم واملعرفة، ناضلـت ولـعـبـت 

 بــنــاًء �ــ� حــمــايــة وإحــيــاء عــيــد نـــوروز 
ً
دورا

 واللغة الكردية.

، انــفــردت ا�ــ�ــركــة �١٩٥٧ــ� عــام  ٭

الــــكــــرديــــة �ــــ� ســــور�ــــا �ــــ� تــــبــــ�ــــ� مــــفــــ�ــــوم 

الـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــيـــــــة وحـــــــقـــــــوق ��ســـــــان 

والشـــعـــوب وحـــقـــوق املـــرأة �ـــ� أدبـــيـــا�ـــ�ـــا، 

و�ـان �ـنـاك أحـزاب أخـرى (حـزب الـبـعـث 

الــعـــر�ــي �شــ�ـــ�ا�ــي، �خـــوان املســـلــمـــ�ـــن، 

ا�ـــ�ـــزب الـــقـــومـــي الســـوري �جـــتـــمـــا�ـــ�، 

ا�ــــ�ــــزب الشــــيــــو�ــــ� الســــوري) تــــتــــجــــنــــب 

مـقــولـة الـديــمـقــراطـيــة، و�ـكــذا �ــ� ا�ــ�ــال 

الســيــا�ــ�ــ� وا�ــ�ــيــاة الــيــومــيــة اســ�ــ�ــدفــت 

سياسات الـدولـة الـرسـمـيـة �ـذه ا�ـ�ـركـة 

 وسعت لشل�ا وإ��ا��ا.

مضت ستة أعوام ع�� �زمة الـ�ـ�  ٭

�ــعــ�ــشــ�ــا ســور�ــا بــاســم (الــثــورة وا�ــ�ــ�ــاد 

املـــقــــدس)، مــــحـــنــــة بــــمـــئــــات آالٍف قــــتـــ�ــــ� 

ومعتقل�ن، و�املالي�ن نـازحـ�ـن ومـ�ـاجـر�ـن، 

فالدولة ونظام البعث �و املسـؤول �ول 

عــ�ــ�ــا، كــمــســؤولــيــة قــانــونــيــة وأخــالقــيــة، 

ولـــــ�ـــــي ال ُيـــــخـــــدع الشـــــعـــــب الســـــوري ، 

فــجـــمـــاعــات �ســـالم الســـيـــا�ــ�ـــ� وأبـــرز�ـــا 

�خـــوان املســـلـــمـــ�ـــن تـــتـــحـــمـــل املســـؤولـــيـــة 

، و�� ال�ـ� عـمـلـت بـأيـاد�ـ�ـا ونـفـوذ�ـا 
ً
أيضا

ومال�ا وشعارا��ا ال��اقة منذ �يـام �و�ـ� 

ع�� إدخال السالح بـ�ـن الشـبـاب �ـ� درعـا 

وشــــمــــال ســــور�ــــا وعــــ�ــــ� عســــكــــرة تــــلــــك 

�نــتــفــاضــة الســلــمــيــة املــدنــيــة ومــطــالــ�ــ�ــا 

املشروعة، أي عسكرة الثورة، و�� حيـ�ـ�ـا 

رفض حزب الوحـدة �كذا مسار واعـتـ�ـ�ه 

إجـــ�ـــاٌض لــــنـــضـــاالت الســــور�ـــ�ـــن �ــــعـــر�ــــھ 

ـرده.
ُ

 وك

مــن حــاضــنــة �خــوان املســلــمــ�ــن،  ٭

بـاســم داعــش والـنــصـرة وغــ�ـ��ــا، خــرجــت 

�شكيالت مس��ة كث��ة، فـخـّر�ـت سـور�ـا 

وحــــقــــقــــت مــــا ســــ�ــــ� إلــــيــــھ الــــبــــعــــثــــيــــون 

 والشوفي�يون.

مـــنـــذ �يـــام �و�ـــ�، صـــّرح حـــزب  ٭

الـوحـــدة الــديـمــقـراطــي الـكــردي �ــ� ســور�ــا 

ـــــــــــرد ولـــــألحـــــزاب الـــــكـــــرديـــــة 
ُ

لــــلـــــعـــــرب والـــــك

والـــــكـــــردســـــتـــــانـــــيـــــة أن �زمـــــة الســـــور�ـــــة 

ستطول، فسور�ا ل�ست تو�س ولـيـ�ـيـا أو 

الــــعــــراق والــــيــــمــــن، �ــــنــــاك خصــــوصــــيــــة 

لــلــوضــع الســوري. الــعــمــل �شــ�ــ� الســبــل 

عــــ�ــــ� حــــمــــايــــة الشــــعــــب حــــٌق وواجــــب، 

وكــــذلــــك عــــدم �نـــــجــــرار خــــلــــف وعـــــود 

 وإغراءات �خر�ن.

ا��ـ�ـ�ان �ـ� تـركـيـا جـمـ�ـور�ـت الـ�ـ�  ٭

تــــبــــعــــد بضــــع كــــيــــلــــومــــ�ــــ�ات عــــن مــــوقــــع 

املـ�ـرجـان، خــالل سـت سـنـوات فــعـلـوا مــا 

 ألجــنــدات حــزب الــعــدالــة 
ً
فــعــلــوا تــنــفــيــذا

 كــثــ�ــ�ة عــ�ــ� 
ً
والــتــنــمــيــة الــذي أطــلــق وعــودا

خــــطــــابـــــات قــــيـــــاداتــــھ، حــــيــــث مــــورســـــت 

أالعـيــب شــ�ــ�، فــلــم يــنــجـر حــزب الــوحـــدة 

خــلــف تــركــيــا، بــل ســانــد أولــئــك املــقــاتــلــ�ــن 

 –الـــذيـــن دافـــعـــوا عـــن قســـطـــل جـــنـــدو 

ا�ــ�ـــز�ــرة، قــبـــل   –عــفــر�ـــن وســـري �ـــانــيــھ 

خـمـس ســنـوات، �ـ� وجـھ �ـ�ــمـات غــادرة 

شــنــ�ــ�ــا فصــائــل مســ�ــ�ــة بــاســم ا�ــ�ــ�ــش 

ا��ّر، يتوجب أخذ ع��ة م��ا. �� وقـ�ـ�ـا لـم 

يـــكـــن �مـــر�ـــكـــيـــون والـــروس قـــد دخـــلـــوا 

ســـور�ـــا. وا�ـــعـــقـــدت مـــؤتـــمـــرات و�شـــ�ـــلـــت 

مـــجـــالـــس وائـــتـــالفـــات عـــديـــدة، وُصـــرفـــت 

مليارات الل��ات، وأطلقت شعارات كـبـ�ـ�ة 

ووعـــود كـــثـــ�ـــ�ة عـــ�ـــ� أســـاس أن الـــنـــظـــام 

 س�سقط خالل وقٍت قص�� و�رحل!!!.

  ٭
ً
 ومـعـانــاة

ً
ــــرد �ـم �كــ�ـ� تضـررا

ُ
الـك

من �كذا نظام حـكـم، وا�ـ�ـركـة الـكـرديـة 

�ـــ� ســـور�ـــا مـــعـــارضـــة ســـيـــاســـيـــة ســـلـــمـــيـــة 

، لــــ�ـــســــت 
ً
حـــقـــيــــقـــيـــة مـــنـــذ ســـتــــ�ـــن عــــامـــا

مــعــارضــة تــلــوذ إ�ــ� �بــواب، أو تــ�ــ�ــأ إ�ــ� 

إدخـال السـالح و�ـ�ـاجـم الـغـ�ـ�، وال �ـعـمـل 

عـ�ــ� تــقــسـيــم ســور�ــا أو �ــعــادي �خــر�ــن، 

بـــل �ـــعـــمـــل عـــ�ـــ� حـــمـــايـــة الســـلـــم ��ـــ�ـــ� 

والـــــعـــــ�ـــــش املشـــــ�ـــــ�ك واملســـــاواة، وألجـــــل 

تث�يت حقوق الشعب الكـردي �ـ� دسـتـور 

 سور�ا املستقبل.

بـــقـــنـــاعـــة را�ـــ�ـــة ال خـــيـــار أمـــام  ٭

�زمــة الســور�ــة ســوى ا�ــ�ــل الســيــا�ــ�ــ� 

 السل��.

  ٭
ً
دور ا�ــــ�ــــركــــة الــــكــــرديــــة عــــمــــومــــا

 -وجميع برامج�ا، تـراث وثـقـافـة �ـوادر�ـا 

الـــذيـــن حضـــروا املـــ�ـــرجـــان مـــن الـــرعـــيـــل 

 
ً
التمـ�ـ� عـ�ـ� أسـاس الـديـن  -�ول نموذجا

ـــرد كشـــعـــب  ــــ
ُ

أو املـــعـــتـــقـــد بـــ�ـــن أبـــنـــاء الـــك

واحــد، فــا�ـــ�ــركـــة تـــرفـــض الـــتــمـــيــ�ـــ� عـــ�ـــ� 

أسـاٍس ديــ�ــ� أو مــذ�ــ�ــ�، وحــزب الــوحـــدة 

يـــقـــف عـــ�ـــ� مســـافـــة واحـــدة مـــن أقـــوام 

مـــو�ـــ�ـــ� وعـــ�ـــ�ـــ�ـــ� ودمحم وعـــ�ـــ� وزردشـــت 

وإيـــز�ـــدي...،    �ـــل �حـــ�ـــ�ام والـــتـــقـــديـــر 
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 محي الدين شيخ ... تتمة

املــعــتــقــدات، والبــد مــن تــرســيــخ املســاواة 

 و�ح��ام املتبادل فيما بي��ا.

الــ�ــ�ــمــات الــ�ــ� تــقــع ضــد عــفــر�ــن  ٭

لــ�ــســت �ــغــر�ــبــة أو مــفــاجــئــة، إن �ــان �ــ� 

الــغــزاو�ــة أو عــ�ــ� قــر�ــة عــلــقــيــنــا وغــ�ــ��ــا. 

بـــاســـم �ئـــتـــالف واملـــعـــارضـــة الســـور�ـــة، 

بــاســم �ســالم الســيــا�ــ�ــ�، يــر�ــدون �ــ�ــب 

قــــرى إســــ�ــــان وجــــلــــمــــة وغــــزاو�ــــة وديــــوا، 

ولــيــدخــلــوا إ�ــ� عــفــر�ــن، حــيــث املــدفــعــيــة 

ال��كية �سـانـد�ـم �شـ�ـل مـبـاشـر وعـلـ�ـ�، 

و�ــذه حــقــيــقــة ســاطــعــة. فــاليــمــكــن �ــ�ــذه 

ال��مات أن يضمحل ا��ضـور والـوجـود 

الكردي �� سور�ا أو ُ��زم ... أولئك الـذيـن 

�ــ�ـــاجـــمـــون مـــقـــاطـــعــة عـــفـــر�ـــن �ـــغـــضـــبـــون 

و�ــــتــــضــــايــــقــــون و�ســــوّد ســــمــــعــــ�ــــ�ــــم أمــــام 

الـعــالــم، أمــا قــوات ســور�ــا الــديــمــقــراطــيــة 

(قسد) ومن بي��ا وحـدات حماية الشـعـب 

تتقدم وتـ�ـتـصـر ودعـمـ�ـا  YPG-YPJواملرأة 

 الدو�� قائم، �� الطبقة والرقة وغ���ا.

 AKPحـــزب الـــعـــدالـــة والـــتـــنـــمـــيـــة  ٭

، يـحـاوالن خـلــق MHPوا�ـ�ـركـة الـقـومـيـة 

الـــفـــو�ـــ�ـــ� والـــفـــلـــتـــان �ـــ� املـــنـــاطـــق الـــ�ـــ� 

�سيطر عل��ـا قسـد ومـن ضـمـ�ـ�ـا املـنـاطـق 

الكردية (عفر�ن، �و�ا�ي، ا��ز�رة)، و�ـنـا 

املســألــة والــقــضــيــة أكــ�ــ� مــن ��ــ�ــاص 

 أخـرى، يـ�ـبـ�ـن �ـعـد ســت 
ً
و�حـزاب، فـمـرة

ســنــوات مــن الــدروس والــعــ�ــ�، أن نــظــام 

الــــبــــعــــث، �خــــوان املســــلــــمــــ�ــــن وداعــــش 

والنصرة و�مساندة السـالح الـ�ـ��ـي، لـ�ـس 

 أن الـ�ـم 
ً
�� وارد خ�� سور�ا، وتج�� أيضـا

والــــ�ــــدف الــــرئــــ�ــــس لــــ�ــــ�كــــيــــا �ــــو د�ــــورة 

�وضــــاع �ــــ� شــــمــــال ســــور�ــــا و�شــــتــــ�ــــت 

وشــل �دارة الــذاتــيــة  YPG-YPJصــفــوف 

 القائمة وتفتي��ا.

تــحــتــاج �زمــة الســور�ــة لســنــوات  ٭

مــن أجــل إيــجــاد حــل لــ�ــا، لــذا يــقــع عــ�ــ� 

ا�ــــ�ــــمــــيــــع واجــــب تــــار�ــــ�ــــ�، �ــــأ�ــــ�ــــاص 

ومــثــقــفــ�ــن وأحــزاب، لــلــعــمــل بــ�ــل الســبــل 

وفـــق ثـــقــــافـــة وتـــراث نـــور الـــديــــن ظـــاظــــا 

وعــثــمــان صــ�ــ�ي ورشــيــد حــمــو وشــوكــت 

�ــــعــــســــان و�خــــر�ــــن �ــــ� مــــجــــال الــــتــــآلــــف 

والسـلـم ��ـ�ـ� ولـغـة ا�ـ�ـوار والـتـواصـل، 

وع�� �افة املستو�ات، و�ـ� إطـار ا�ـ�ـركـة 

، لـيـصـبــح 
ً
الـكـرديـة والـكـردسـتـانـيـة عـمـومـا

 ألجل اسـتـمـرار الـكـفـاح 
ً
 وحال

ً
�ذا مفتاحا

 والنضال.

نمّر بـمـرحـلـة تـار�ـخـيـة اسـتـ�ـنـائـيـة،  ٭

عــ�ـــ� �ـــل امـــرء أداء واجـــبـــھ �ـــ� مـــوقـــعـــھ، 

�سا�ش ووحـدات حماية الشعب واملـرأة 

�ــ� الــ�ــ� تــحــ�ــ� الســلــم و�مــان الــ�ــســ�ــ� 

ا�ــ�ــا�ــ�، �ــنــاك عــداء وحــمــالت إعــالمــيــة 

ـــرد 
ُ

(عر�ية، فارسية، تركيـة) تـد�ـ� أن الـك

انـــفـــصـــالـــيـــون وار�ـــابـــيـــون، قـــبـــل اســـبـــوع 

�ــ�ــص مــعــارض مــعــروف يــوجــھ رســالــة 

و�ــقـــول أن حـــزب �تـــحـــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي 

PYD  تـــقـــف 
ً
انـــفـــصـــا�ـــ� وإر�ـــا�ـــي، طـــبـــعـــا

خلفھ قوة ما، تر�ـد مـن �حـزاب الـكـرديـة 

 أن تتحرك وفق �ذا املوقـف، ولـكـن 
ً
أيضا

PYD  كـــحـــزب شـــقـــيـــق لـــ�ـــس بـــانـــفـــصـــا�ـــ�

وإر�ا�ي، والذين �عزفون ع�ـ� �ـذا الـنـغـم 

و�روجون ل�ـكـذا بـرو�ـاغـنـدا لـ�ـسـوا بـوارد 

 أخيار لسور�ا وللشعب الكردي.

لـــ�ـــس فـــقـــط �خـــوان املســـلـــمـــ�ـــن  ٭

وتـــركـــيـــا ونـــظـــام الـــبــــعـــث �ــــعـــمـــلـــون عـــ�ــــ� 

ـــرد وتـأجـيـج �خـتـالفـات فـيـمـا 
ُ

�شت�ت الـك

بــيــ�ــ�ــم، لــيــقــف �ــعــضــ�ــم ضــد �ــعــض، بــل 

 
ً
، فــــ�ـــم جـــمــــيـــعــــا

ً
الـــنـــظــــام �يـــرا�ـــي أيضــــا

يــتــضــايــقــون مــن ا�ــ�ــضــور الــكــردي ومــن 

�دارة الــذاتــيــة الــقــائــمــة ومــن دور قســد 

 .YPG-YPJو

�ــ�ــيــح أن الــنــظــام �يــرا�ــي لــ�ــس  ٭

ـــــرد الســور�ــ�ــن، ولــكــن �ــو الــذي 
ُ

جــار لــلــك

أعـــدم قـــا�ـــ�ـــ� دمحم و ســـلـــيـــمـــان مـــعـــيـــ�ـــ� 

ســـكـــرتـــ�ـــ� ديـــمـــقـــراطـــي كـــردســـتـــان ايـــران 

 ١٩٦٨و�ــ�ــل جــثــمــانــھ �ــ� الشــوارع عــام 

لـــتـــخـــو�ـــف �كـــراد، وتـــم اغـــتـــيـــال د.عـــبـــد 

الـــرحـــمـــن قـــاســـمـــلـــو �ـــ� فـــيـــ�ـــنـــا، ومـــن ثـــم 

اغتيال د.صـادق شـرف كـنـدي �ـ� مـطـعـم 

ــــــــرد، أحــــزاب 
ُ

مـــيــــ�ـــونــــوس بــــأملـــانــــيــــا. فــــالــــك

 لـم �ـعـادوا 
ً
ومثقف�ن وغ�� حز�يـ�ـن عـمـومـا

، بــل يــدافــعــون عــن أنــفــســ�ــم ضــد 
ً
أحــدا

 عداوات �خر�ن.

بـــ�ـــل �شـــ�ـــال بـــرنـــامـــج ا�ـــ�ـــركـــة  ٭

 ،
ً
وحــزب  PYDالـكــرديـة �ــ� ســور�ــا عــمـومــا

، ورغـــــم �خـــــتـــــالفـــــات 
ً
الـــــوحــــــدة ضـــــمـــــنـــــا

والـــ�ـــ�اعـــات، لـــ�ـــس مـــع تـــقـــســـيـــم ســـور�ـــا، 

و�ــدعــو �ــ�ــل الــقــضــيــة الــكــرديــة �ــ� إطــار 

 حماية وحـدة سور�ا.

�ـــان يـــقـــال عـــن الـــبـــ�ـــشـــمـــركـــھ �ـــ�  ٭

(شــمــال الــعــراق) أ�ــ�ــم مــتــمــردون وقــطــاع 

طرق ومـالحـدة، و�ـانـت �ـذه الـ�ـ�و�ـاغـنـدا 

ـــــروج عــــــن املـــــرحــــــوم املـــــال مصـــــطـــــفــــــى 
ُ
ت

، حـــيـــث تـــلـــك الـــذ�ـــنـــيـــة 
ً
الـــبـــارزا�ـــي كـــثـــ�ـــ�ا

 الزالت قائمة، �نا أو �ناك.

إن لـم نـكـن مـخـلـصـ�ـن لــ عـفـر�ـن و  ٭

راجــو، ومــدافــعــ�ــن عــن �ــو�ــا�ــي وقــامشــلــو 

وديــر�ــك، لــن نــ�ــون كــذلــك لـــ جــمــجــمــال 

وتــوزخــورمــات وكــر�ــوك، بــقــدر وفــائــنــا لـ 

عــفــر�ــن و�ــو�ــا�ــي وا�ــ�ــز�ــرة نــ�ــون أوفــيــاء 

لـــــكـــــردســـــتـــــان ا�ـــــ�ـــــنـــــو�ـــــيـــــة والشـــــمـــــالـــــيـــــة 

 والشرقية.

  ٭
ً
 ومسـانـدا

ً
إن لم يكن املرء مـدافـعـا

ـــــ   ألي YPG-YPJلـ
ً
، لـــــن يـــــ�ـــــون داعـــــمـــــا

 ب�شمركھ.

تـــركـــيـــا �قـــرب إلـــيـــنـــا وتـــجـــاورنـــا بـ  ٭

كـــــم، و�ـــــنـــــاك آالف مـــــعـــــتـــــقـــــلـــــ�ـــــن  ٩٠٠

ســـيــــاســــيــــ�ــــن �ــــ� تــــركــــيــــا، بــــرملــــانــــ�ـــ� حــــزب 

بـــرئـــاســـة  HDPالشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــي 

الســـيـــد صـــالح الـــديـــن دمـــ�ـــ�تـــاش، الـــذي 

�ســتــحــق تــحــيــة احــ�ــ�ام وتــقــديــر، الــذيــن 

حصـلـوا عـ�ـ� خـمـسـة مـاليـ�ـن ومـئـ�ـ� ألــف 

صـــــوت، يـــــمـــــثـــــلـــــون شـــــعـــــ�ـــــ�ـــــم الـــــكـــــردي، 

و�ــطــالـــبــون بـــالــعــ�ـــش املشــ�ـــ�ك، فــلـــ�ــســـوا 

إر�ــابــيــ�ــن، وتــفــجــ�ــ�ات اســتــ�ــبــول وغــ�ــ��ــا 

نــفــذ�ــا داعــش، لــ�ــس �كــراد مــن قــامــوا 

�ــ�ــا، ولــ�ــس حــزب الــعــمــال الــكــردســتــا�ــي 

PKK .من قام ��ا كما يد�� �عالم ال���ي 

مدة ثمـانـيـة وعشـرة أعـوام السـيـد  ٭

عـــبــــد هللا أوجــــالن مــــحـــبــــوس �ـــ� �ــــ�ــــن 

إيــمـــرا�ـــ�، ملـــاذا تـــخــاف تـــركـــيـــا مـــن إطـــالق 

ســراحــھ؟ أم رئــ�ــســ�ــا ال�ســتــطــيــع؟، ملــاذا 

اليــرفــع الــتــجـــر�ــد عــنــھ؟، بــمـــئــات �الف 

ــرد وغـ�ـ��ـم مـن بـرملـانـيـ�ـن 
ُ

واملالي�ن من الك

وأعضـــاء الـــ�ـــو�ـــغـــرس �مـــ�ـــ��ـــي ورؤســـاء 

بـــلـــديـــات وأ�ـــاديـــمـــيـــ�ـــن وأ�ـــ�ـــاب جـــوائـــز 

رســــلــــت 
ُ
نــــو�ــــل، تــــم جــــمــــع الــــتــــواقــــيــــع وأ

الــعــرائــض ألجــل رفــع الــعــزلــة عــنــھ، و�ــأنــھ 

، ســيــا�ــ�ــ� مشــ�ــور 
ً
 أو مــ�ــر�ـا

ً
لـ�ــس إر�ــابــيــا

 مـن الشـعـب الـكـردي. 
ً
 كـبـ�ـ�ا

ً
و�مـثـل جـزءا

إنــھ رمــز الســالم، ألن تــحــر�ــر أوجــالن مــن 

�ـــ�ـــنـــھ يـــخـــدم الســـالم و�مـــان و�شـــ�ـــل 

بـدايــة �ــ�ــطــوات عــمــلــيــة إيــجــابــيــة، ولــبــدء 

ــــــرد لـــ�ــســوا مــحـــبــ�ـــن 
ُ

حــوار الســـالم، فـــالــك

 ل��روب.

البـــد مـــن مــواصـــلــة الــعـــمــل و�ـــذل  ٭

ا�ــــ�ــــ�ــــود �ــــ� مــــواجــــ�ــــة أعــــداء ا�ــــ�ــــركــــة 

الــــكــــرديــــة �ــــ� ســــور�ــــا، و�ــــلــــزم مــــواصــــلــــة 

تحصيل العلم واملعرفـة، وقـراءة نـتـاجـات 

نورالديـن ظـاظـا وعـثـمـان صـ�ـ�ي وأشـعـار 

ـــر�ـــا، 
ُ

ك
َ

ـــذ
َ
جــكـــرخـــون وشـــوكـــت �ـــعـــســـان وت

وتـــداول الـــلـــغـــة الـــكـــرديـــة، والـــعـــمـــل ضـــد 

 الفو��� و�ن��از�ة.

��ذه املنـاسـبـة، البـد مـن اسـتـذ�ـار  ٭

 مـــن كـــفـــاح أولـــئـــك 
ً
مـــ�ـــ�اث ســـتـــ�ـــن عـــامـــا

املـــنـــاضـــلـــ�ـــن، والبـــد مـــن حـــمـــايـــة مـــنـــطـــقـــة 

، فـ�ــ�ـا مــا  -أر�ــعـمــائـة قــر�ـة   –عـفــر�ـن 
ً
مـعــا

اليـقــل عــن أر�ــعـة آالف شـ�ــادة جــامـعــيــة، 

مــنــطــقــة مــتــقــدمــة �ــ� نضــالــ�ــا وشــعــور�ــا 

ـــرد 
ُ

الــقــومــي و�جــتــمــا�ــ�، فــلــم يــتــخــلــف ك

عفر�ن و�و�ا�ي وا��ز�رة �� التـضـامـن مـع 

 أجزاء كردستان �خرى.

مــا يــقــارب ثــالثــة أشــ�ــر، ســيــجــرى  ٭

اســــتــــفــــتــــاء �ــــ� كــــردســــتــــان الــــعــــراق عــــ�ــــ� 

�ستقالل، و�ـذا حـٌق طـبـيـ�ـ�، والبـد مـن 

التضامن معھ ودعمھ، كمـوقـف سـيـا�ـ�ـ� 

وواجــــب أخــــال�ــــ�، وال �ــــعــــ�ــــ� أنــــھ �ــــعــــد 

 
ً
�ســــتـــــفـــــتـــــاء ســـــ�ـــــتـــــم �ســـــتـــــقـــــالل فـــــورا

وسي�ون كر��� ممثل كردسـتـان �ـ� �مـم 

، بــل أن املســألــة بــحــاجــة 
ً
املــتــحــدة جــا�ــزا

لسنوات. ورغم أن تـركـيـا وإيـران والـعـراق 

غ�� راضية عن �ستفتاء، إال أنھ إيـجـا�ـي 

ألجـــل مـــعـــرفـــة رأي املـــواطـــنـــ�ـــن بـــمـــوضـــوع 

�ستقالل، و�توجب احـ�ـ�ام إرادة شـعـب 

إقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق، ولــيــتــم تــرتــ�ــب 

�وضاع الداخلية وتفعيـل الـ�ـ�ملـان وفـتـح 

 أبوابھ. فالتطور وا��ماية عناو�ن بارزة.

الزراعة وحماية ���ار  ٭

 ألرض الوطن وحماية 
ٌ
والب�ئة، حماية

لكردستان، الدراسة والعلم واملعرفة 

دواء ومفتاح، التآلف ووحـدة الصف 

الكردي وا��ركة الكردية مطلب 

 وأساس.
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أواســـط الشـــ�ـــر ا�ـــ�ـــاري، و�ـــ� إطـــار 

�عز�ـز عـالقـا�ـ�ـا ا�ـ�ـارجـيـة، قـام وفـد مـن 

مــجـــلـــس ســـور�ـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة بـــرئـــاســـة 

الـرئـ�ـس املشـ�ـ�ك ر�ــاض درار بــز�ـارة عــدد 

مــــن مســــؤو�ــــ� حــــزب �تــــحــــاد الــــوطــــ�ــــ� 

الــعـراق بـمــ�ــاتـ�ــ�ـم، عــادل   –الـكــردسـتــا�ـي 

مـــراد ســــكـــرتــــ�ـــ� ا�ــــ�ـــلــــس املـــركــــزي، مــــال 

بختيار مسؤول ال�ـيـئـة الـعـامـلـة لـلـمـكـتـب 

الســـيـــا�ـــ�ـــ�، قـــادر عـــز�ـــز عضـــو املـــكـــتـــب 

السيا��� لـالتـحـاد الـوطـ�ـ� الـكـردسـتـا�ـي، 

وآخــر�ــن. كــمــا زار الــوفــد ضــر�ــح الــراحــل 

نــــــوشــــــ�ــــــ�وان مصــــــطــــــفـــــــي �ــــــ� مــــــديــــــنـــــــة 

 مــن  -الســلــيــمــانــيــة 
ً
الــعــراق ووضــع إ�ــلــيــال

الــز�ــور عــلــيــھ، حــيــث �ــان �ــ� اســتــقــبــال 

شقيـق الـراحـل وعـدد مـن قـيـادات حـركـة 

التغي��. و�حضور الرئ�ـس املشـ�ـ�ك إلـ�ـام 

أحمد للمجـلـس زار الـوفـد الـدكـتـور نـجـم 

عضـــو  -الــديـــن كـــر�ــم مـــحـــافـــظ كـــر�ـــوك 

املــــكــــتــــب الســــيــــا�ــــ�ــــ� لــــالتــــحــــاد الــــوطــــ�ــــ� 

الــكــردســتــا�ــي. وجــرت تــبــادل �راء حــول 

�وضـاع الســيـاسـيــة الــرا�ـنـة والـوضــع �ــ� 

ســور�ــا والــعــراق، حــيــث أبــدى الســادة �ــ� 

العراق عن تأييـد�ـ�ـم لسـيـاسـات ا�ـ�ـلـس 

وتضـــــــــامـــــــــ�ـــــــــ�ـــــــــم مـــــــــع قـــــــــوات ســـــــــور�ـــــــــا 

 الديمقراطية. 

، زار الســـيـــد ٢٠١٧/    ٦و�ـــتـــار�ـــخ  / 

ر�ـــاض درار والـــوفـــد املـــرافـــق لـــھ مـــديـــنـــة 

مـــنـــبـــج ا�ـــ�ـــررة مـــن داعـــش وعـــقـــد عـــدة 

اجتماعات �� املسؤول�ن ف��ـا ومـع إدار�ـ�ـا 

 املدنية، حيث صرح لو�الة �اوار:

(( إن �دارة املــدنــيــة �ــ� مــنــبــج لــد�ــ�ــا 

، ودعـا 
ً
القدرة ع�� بناء املدينة بناًء سليما

تركيا إ�ـ� الـتـفـكـ�ـ� ملـرة واحـدة بـأن جـمـيـع 

م�ونات سور�ا �عملون من أجـل بـنـاء�ـا، 

وأ�ـــ�ـــم يـــر�ـــدون أن تـــ�ـــون تـــركـــيـــا ا�ـــ�ـــار 

 الطيب ول�س العدو.

" أنا أتصور أن ز�ـارتـنـا �ـ� �ـعـبـ�ـ� عـن 

فـــرحـــتـــنـــا بـــتـــحـــر�ـــر املـــديـــنـــة مـــن مـــرتـــزقـــة 

داعــش وأيضـــا �ـــ� لـــالطـــالع عـــ�ــ� تـــجـــر�ـــة 

�دارة �ـــــعـــــد الـــــتـــــحـــــر�ـــــر و�طـــــالع عـــــ�ـــــ� 

تطلعات �خوة �� منبـج ملسـتـقـبـل الـعـمـل 

املش��ك داخـل سـور�ـا ا�ـ�ـديـدة وسـور�ـا 

الديمقراطية ال�� �س�� جميعا لـلـوصـول 

 إل��ا".

" �عــتــداءات الــ�ــ�كــيــة الــ�ــ� تــتــم عــ�ــ� 

القرى الشمالية والغر�ية ملدينة منبج �ـ� 

ش�ل من أش�ال التعب�� املر��� لـألتـراك 

الــذيــن نــر�ــد مــ�ــ�ــم حســن ا�ــ�ــوار ونــر�ــد 

 مـن 
ً
م��م أن ي�ونوا ا��ار الطيب لنـا بـدال

أن يــ�ــونـوا ا�ــ�ـار الــعـدو، ونــر�ـد مــ�ـ�ــم أن 

 بـــ�ـــل 
ً
يـــفـــكـــروا مـــرة واحـــدة أنـــنـــا جـــمـــيـــعـــا

 م�وناتنا �عمل من أجل سور�ا".

" نـــحـــن لـــ�ـــس لـــديـــنـــا أي أ�ـــداف �ـــ� 

تــــركــــيــــا ولــــ�ــــس لــــديــــنــــا أي أ�ــــداف عــــ�ــــ� 

ا��دود ال��كية و�التـا�ـ� �ـذه �عـتـداءات 

تـــــز�ـــــد الشـــــرخ بـــــ�ـــــن شـــــعـــــوب الشـــــمـــــال 

السـوري، بـاإلضـافـة إ�ـ� أ�ـ�ـا تـز�ـد الشــرخ 

بي�نا و��ن تركـيـا كـجـ�ـ�ان، ونـحـن نـر�ـد أن 

نب�� مع�م حسـن ا�ـ�ـوار ونـر�ـد مـ�ـ�ـم أن 

يـقـصـفـونــا بـالــورود ال بـاملــدافـع لـ�ــ�د نـحــن 

 عل��م بدورنا بالورود".)).

كــمــا زار الســيــد درار مــديــنــ�ــ� �ــو�ــا�ــي 

والــطــبــقــة لــالطــالع عــ�ــ� �وضــاع و�ــ�ــنــئــة 

��ا�� ع�� خـالـصـ�ـم مـن تـنـظـيـم داعـش 

 �ر�ا�ي.

مــــن جــــ�ــــٍة أخــــرى عــــقــــدت الــــ�ــــيــــئــــة 

السيـاسـيـة �ـ�ـلـس سـور�ـا الـديـمـقـراطـيـة 

برئاسة �ـل مـن ر�ـاض درار وإلـ�ـام أحـمـد 

-٦-١٨اجتماع�ا الدوري الثـا�ـي �ـ� تـار�ـخ 

ملــنــاقشــة آخــر املســتــجــدات عــ�ــ�  ٢٠١٧

الساحت�ن السياسية والتنظيمـيـة، حـيـث 

اتفق ا��تمعـون كـمـا جـاء �ـ� بـالغ صـادر 

 عن �جتماع ع�� ما ي��:

ثـــمــّن ا�ـــ�ــتـــمــعــون الــدور الــكـــبــ�ـــ�  -١

الذي تقوم بھ قوات سور�ا الديمقراطـيـة 

�ـــ� مـــعــــركــــة تــــحـــر�ــــر الـــرقــــة ومـــا حـــولــــ�ــــا

(الـــعـــاصـــمـــة املـــزعـــومـــة لـــتـــنـــظـــيـــم داعـــش 

�ر�ـــا�ـــي) والـــ�ـــ�امـــ�ـــم بـــالـــقـــانـــون الـــدو�ـــ� 

��ســــا�ــــي لــــنــــاحــــيــــة حــــمــــايــــة املــــدنــــيــــ�ــــن 

ومـمــتـلــ�ـا�ــ�ـم والــتـعــامـل مـع �ســرى وفــتــح 

املـــمـــرات �مـــنـــة �ـــ�ـــروجـــ�ـــم إ�ـــ� مـــنـــاطـــق 

 آمنھ.

تـــنـــاول ا�ـــ�ـــتـــمـــعـــون الـــتـــطـــورات  -٢

الســــيــــاســــيــــة �خــــ�ــــ�ة عــــ�ــــ� الســــاحــــتــــ�ــــن 

�قـلــيــمــيــة والـدولــيــة وتــأثــ�ـ��ــا عــ�ــ� مســار 

الـ�ـ�اع �ـ� سـور�ـا وال سـيـمـا �تـفـاق حــول 

مـــنـــاطـــق خـــفـــض الـــتـــوتـــر وتـــأثـــ�ـــ�اتـــھ عـــ�ـــ� 

احـــتـــمـــال تـــجـــدد وتـــوســـيـــع �شـــ�ـــبـــاك �ـــ� 

مـــنــــاطــــق أخــــرى واســــتــــغــــاللــــ�ـــا لــــتــــوســــيــــع 

مـــنــــاطـــق ســـيــــطـــرة الــــنـــظــــام والــــتـــأســــ�ــــس 

 لتكر�س التقسيم.

رأى ا�ــــ�ــــتــــمــــعــــون أن �حــــتــــالل  -٣

الـــ�ـــ��ـــي لـــبـــعـــض املـــنـــاطـــق �ـــ� ر�ـــف حـــلـــب 

(مـــنـــطـــقـــة الشـــ�ـــبـــاء) والـــذي يـــتـــم وســـط 

صمت دو�� ر�يب إضـافـة إ�ـ� مـا يـ�ـتـ�ـ�ـھ 

من سياسـة تـ�ـ�يـك و�ـغـ�ـ� ديـمـغـرا�ـ� �ـ�ـدد 

بـــانـــفـــجـــار املـــنـــطـــقـــة، و الســـيـــمـــا أن �ـــذه 

�عــتــداءات مــا زالــت مســتــمــرة، وطــالــب 

ا�ــ�ــتــمــعــون ا�ــ�ــتــمــع الــدو�ــ� وخصــوصــا 

روســـيـــا �تـــحـــاديـــة ودول الـــتـــحـــالـــف ان 

�ـعــمـل عـ�ــ� ا�ــ�ـاء �حــتـالل الـ�ــ��ـي ووقــف 

�عـــــتـــــداءات املـــــتـــــكـــــررة عـــــ�ـــــ� �را�ـــــ�ـــــ� 

 السور�ة.

�تفاق ع�� ضرورة بـنـاء عـالقـات  -٤

دبلوماسية مع الدول �قليمية املؤثـرة �ـ� 

الـــ�ـــ�اع الســـوري مـــن أجـــل دعـــم ا�ـــ�ــــل 

السـيـا�ـ�ـ� �ـ� سـور�ـا ودعـم قـوات سـور�ـا 

الـــديــــمــــقـــراطــــيــــة �ــــ� مــــحـــار�ــــ�ــــ�ـــا لــــإلر�ــــاب 

 وا��فاظ ع�� �را��� السور�ة.

دعم املشـروع الـديـمـقـراطـي الـذي  -٥

رأى ا�ــ�ــتــمــعــون انــھ البــديــل عــنــھ إل�ــ�ــاء 

الــ�ــ�اع ا�ــ�ــا�ــ� و�ــنــاء ســور�ــا ديــمــقــراطــيــة 

عـــلـــمـــانـــيـــة فـــيـــدرالـــيـــة بـــمـــا يـــالمـــس آمـــال 

 وتطلعات السور��ن.

أكــــــد ا�ــــــ�ــــــتــــــمــــــعــــــون عــــــ�ــــــ� أن  -٦

الــــفــــيــــدرالــــيــــة �ــــ� ا�ــــ�ــــل لــــ�ــــ�ــــروج مــــن 

املــعــضــلــة الســور�ــة ومــنــع تــقــســيــم الــبــالد 

وإ�ـ�ـاء �ســ�ـبـداد بــ�ـافـة اشــ�ـالـھ ورمــوزه 

 ومرتكزاتھ.

�سـتـمـرار �ــ� الـعـمـل عــ�ـ� تـوسـيــع  -٧

�شاط ا��لس وفتح مـ�ـاتـب مـتـخـصـصـة 

 �� املناطق ا��ررة.

جـــدد ا�ـــ�ـــتـــمـــعـــون الـــعـــ�ـــد عـــ�ـــ�  -٨

الس�� �� طـر�ـق الشـ�ـداء مـن أجـل حـر�ـة 

وكرامة السور��ن و�ناء سور�ـا املسـتـقـبـل 

 دولة ديمقراطية علمانية فيدرالية.

واتـــخــــذت جـــمــــلـــة مــــن الـــقــــرارات  -٩

تــخــص الــعــمــل الــدبــلــومــا�ــ�ــ� والــتــنــظــيــ�ــ� 

و�عــالمــي وإقــرار خــطــة عــمــل لــلــمــرحــلــة 

 القادمة.

املوافقـة عـ�ـ� انضـمـام عـدد مـن  -١٠

املــــ�ــــونــــات وال�ــــ�ــــصــــيــــات الســــيــــاســــيــــة 

 ��لس سور�ا الديمقراطية.

 مجلس سوريا الديمقراطية: بناء عالقات دبلوماسية مع الدول اإلقليمية المؤثرة في النزاع السوري

 استذكار المناضلين

�ــ� صــ�ــيــحــة أول يــوم عــيــد الــفــطــر، 

زار جــمـٌع مــن أعضــاء حـزب الــوحــدة �ــ� 

مــديــنــة اســتــ�ــبــول ضــر�ــح الــراحــل ســفــر 

رشيد برفـقـة أفـراٍد مـن عـائـلـتـھ، ووضـع 

لـقـيـت 
ُ
 مـن الـز�ـور عـلـيـھ، حـيـث أ

ً
إ�لـيـال

�ـــلـــمـــة عـــن مـــنـــاقـــب الـــفـــقـــيـــد ونضـــالـــھ 

 الطو�ل �� صفوف ا��زب.
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�عد ما يقـارب أسـبـوعـ�ـن عـ�ـ� �ـ�ـوم 

مـــديــــنــــة مـــا�شــــســــ�ــــ� الـــ�ــــ�يــــطــــانـــيــــة �ــــعــــود 

 أخـرى لـ�ـسـ�ـ�ـدف الـعـاصـمـة 
ً
�ر�اب مـرة

 ســـبـــعـــة قـــتـــ�ـــ� وعشـــرات 
ً
لـــنـــدن مـــخـــلـــفـــا

ا�ــ�ــر�ــ�، حــيــث دب الــقــلــق وا�ــ�ــوف �ــ� 

 نفوس املواطن�ن.

ســيــارة  ٢٠١٧/  ٦/    ٣مســاء الســ�ــت 

فـــان �ســـ�ـــ� عـــ�ـــ� جســـر لـــنـــدن وتـــد�ـــس 

املارة، ثم يـقـوم مسـتـقـلـ�ـ�ـا بـطـعـن آخـر�ـن 

�ــ� مــطــعــم مــجــاور، يــتــلــوه إطــالق نــار، إال 

أن شـرطـة لـنـدن تـطـوق املـنـطـقـة �سـرعـة 

 وتتعامل مع ا��الة ك��وم إر�ا�ي.

وأدانـــــت ا�ـــــ�ـــــادث حـــــ�ـــــومـــــات دول 

ومــنــظــمــات إ�ســانــيــة وقــوى ديــمــقــراطــيــة، 

 إ�ــ� مشـاعــر ال�ــ�ــب و�ســ�ـنــ�ــار 
ً
إضـافــة

الــــ�ــــ� امــــتــــألت �ــــ�ــــا شــــبــــ�ــــات الــــتــــواصــــل 

 �جتما��.

�ــذا وقــد أصــدرت مــنــظــمــة بــر�ــطــانــيــا 

�ــ�ــزب الــوحـــدة الــديــمــقــراطــي الــكــردي �ــ� 

 سور�ا بيان إدانة، جاء فيھ:

(( �ـــعـــ�ـــ� عـــن إدانـــ�ـــنـــا لـــ�ـــذه �عـــمـــال 

�جــرامــيــة ، كــمــا �ــعــلــن عــن تضــامــنــنــا و 

�ــعــاطــفــنــا الــ�ــامــل مــع عــائــالت ال�ــ�ــايــا 

وا���ومة ال��يطانية ضد �ر�اب �شـ�ـل 

 عام .

 
ً
لـــقـــد �ـــعـــرض شـــعـــبـــنـــا الـــكـــردي مـــرارا

لـ�ـكـذا �ـ�ـمـات إر�ـابـيـة، ومـن �ـنـا �ـعـلــن 

ـــرد مـن الـبـ�ـشـمـركـة و 
ُ

دعمنا ألبـطـالـنـا الـك

قـــوات حـــمـــايـــة الشـــعـــب و املـــرأة الـــذيـــن 

يــقــاتــلــون ضــد داعــش و�ــا�ــ� ا�ــ�ــمــوعــات 

�ر�ـــابـــيـــة، ونـــدعـــو جـــمـــيـــع ا�ـــ�ـــ�ـــ�يـــن �ـــ� 

العالم ليّوحدوا ا���ود ملـواجـ�ـة �ر�ـاب 

 وا��د منھ .)).

�ـــاجـــمـــت  ٢٠١٧/   ٦/    ١٩و�ــ� لـــيـــلـــة 

ســـيـــارة فـــان �ســـتـــقـــلـــ�ـــا ثـــالثـــة أ�ـــ�ـــاص 

مصـــلـــ�ـــن �ـــعـــد انـــ�ـــ�ـــا�ـــ�ـــم مـــن أداء صـــالة 

ال��او�ح �� م��د دار الرعاية �سـالمـيـة 

قـــرب م�ـــ�ـــد فـــيـــ�ـــســـ�ـــ�ي بـــارك شـــمـــا�ـــ� 

آخـرون  ١٠لندن، قـتـل �ـ�ـص وأصـ�ـب 

ع�� إثره، �عتقد أن عنصـر�ـ�ـن مـتـطـرفـ�ـن 

 
ً
 إر�ـابـيــا

ً
اسـ�ـ�ـدفــوا مسـلــمـ�ـن، وُ�ـعـد عـمـال

.
ً
 إنتقاميا

 صناعة الموت ... االرهاب في لندن

مــن شــ�ــر  �٢٥ســتــذكــر أ�ــا�ــ� �ــو�ــا�ــي �ــل عــام �ــ� 

حــز�ــران، تــلــك ا�ــ�ــزرة املــروعــة الــ�ــ� ارتــكــ�ــ�ــا ســفــاحــوا 

تنظيم داعـش بـحـق مـدنـيـ�ـن عـزل و�ـم نـيـام �ـ� سـاعـات 

، مســـتـــخـــدمـــ�ـــن ٢٠١٥حـــز�ـــران  ٢٥الصـــبـــاح �و�ـــ� �ـــ� 

الســـــــيـــــــوف والســـــــ�ـــــــاكـــــــ�ـــــــن 

وأســـ�ـــ�ـــة فـــرديـــة، و�ـــان مـــا 

 ومئات ا��ر�� ��ايا�ـا، كـبـار سـن  ٣٥٠يقارب 
ً
ش�يدا

و�ساء وأطفال، �عض�م أفراد أسرة واحدة. فـانـتـقـم مـن 

أولـــئـــك ا�ـــ�ـــزار�ـــن مـــقـــاتـــ�ـــ� �ســـا�ـــش ووحــــدات حـــمـــايـــة 

 الشعب بمساندة من ط��ان التحالف الدو��.

زار رفـــاق �ـــ�ـــزب الـــوحــــدة وذوو ومـــؤســـســـة عـــوائـــل 

الش�داء أضرح��م �� �و�ا�ي، بقلوب مـلـؤ�ـا حـزن وألـم، 

كما امتألت شب�ات التواصل �جتما�� �ـعـبـارات ��ـ�ـ� 

 و�س�ن�ار.

ومـــن جـــ�ـــ�ـــ�ـــا أحـــيـــت مـــنـــظـــمـــة شـــرق أملـــانـــيـــا �ـــ�ـــزب 

الـــوحــــدة �ـــ� مـــديـــنـــة بـــرلـــ�ـــن الـــذكـــرى الســـنـــو�ـــة الـــثـــانـــيـــة 

لــلــمــجــزرة، حــيــث وقــف ا�ــ�ــضــور دقــيــقــة صــمــت عــ�ــ� 

أرواح الش�داء، ورحب دمحم حسـو عضـو إدارة املـنـظـمـة 

با��ضور وتحدث عن مـوقـف ا�ـ�ـزب مـن ا�ـ�ـزرة وقـرأ 

مقتطفات مما جاء �� جر�ـدة الـوحــدة عـن تـلـك الـ�ـارثـة. 

ــرئــت رســالــتــ�ــن مــن ا�ــ�ــامــ�ــن أحــمــد أحــمــد و خــلــيــل 
ُ
وق

من أبـنـاء �ـو�ـا�ـي، عـن �الم الـ�ـ� مـّر �ـ�ـا أ�ـا�ـ�   –شي�� 

�و�ا�ي واملشاعر ال�� اخت���ـ�ـم مـن �ـول ا�ـ�ـر�ـمـة. وتـم 

عرض فيلم وثائقي تروي فيھ احدى العـائـالت الـ�ـو�ـانـيـة 

تــفــاصــيــل قــتــل داعــش خــمــســة مــن أبــنــا�ــ�ــا وتــفــاصــيــل 

مشــا�ــدة �م مــوت ثــالثــة مــن أبــنــا�ــ�ــا وأخــ�ــ�ــا وابــن أخ 

زوج�ا أمام عين�ـ�ـا وكـيـف يـقـتـلـون واحـد تـلـو �خـر بـ�ـل 

 برودة دم .

 الذكرى السنوية الثانية لـ مجزرة كوباني

ارتكبت عصابة ��ر�ب ال�شر جر�مة 

 ٢٧نكراء بحق الجئ�ن إ�� أور�ا، ص�يحة 

، حيث ع��ت دور�ة نمساو�ة ٢٠١٥آب 

للطرق السر�عة ع�� شاحنة ت��يد قرب 

ا��دود ا��ر�ة، �� مقاطعة بورجنالند 

 ٧١جنوب شر�� النمسا، و�داخل�ا 

 وثما�ي �ساء وأر�عة  ٥٩جثة، 
ً
رجال

 أن معظم�م 
ً
أطفال، وتب�ن الحقا

سور�ون ومن العراق وغ���ا. وأكدت 

الشرطة أ��ا عصابة ��ر�ب بلغار�ة 

مجر�ة، وأوقفت أر�عة رجال، ثالث 

أحد�م من أصل لبنا�ي و�و  -بلغار��ن 

صاحب الشاحنة والرا�ع أفغا�ي، 

ور��ت الشرطة س�ب وفاة الالجئ�ن 

إ�� �ختناق داخل الشاحنة. وجرى 

 من  ١١توجيھ ���ام بالقتل إ�� 
ً
��صا

ا���سيات البلغار�ة و�فغانية، 

 و�شكيل عصابة إجرامية. 

فبعد ما يقارب العام�ن من 

التحقيقات، ُبدء بمحاكمة امل��م�ن يوم 

�� ا��ر،  ٢٠١٧حز�ران  �٢١ر�عاء 

 وسط ا�تمام إعالمي كب��. 

إال أن وحدة تحقيقات ��فية �� 

أملانيا كشفت أن الشرطة ا��ر�ة 

اع��ضت و��لت محادثات �اتفية ب�ن 

امل�ر��ن الذين قادوا الشاحنة، لك��ا 

تحركت �عد فوات �وان. كما أن ذوي 

ال��ايا ومن بي��م السيد خليل 

مصطفى من مدينة قامش�� السور�ة، 

والد ال��يت�ن الشاب�ن حس�ن ورامان، 

شك�وا �� نزا�ة ا��اكمة، و�ر��ون 

فرضية جر�مة منظمة �غرض التجارة 

بأعضاء املتوف�ن، أي أن القتل �ان 

 ول�س باالختناق، كما حملوا 
ً
عمدا

السلطات ا��ر�ة والنمساو�ة و�ملانية 

املسؤولية عن عدم إجراء محاكمة 

عادلة والكشف عن �سباب ا��قيقة 

 لتلك ا��ر�مة.

 محاكمة مجرمي شاحنة الموت النمساوية
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حز�ران ا��اري، و�� مقّره  ١٣بتار�خ 

بمدينة القامش��، التقى وفٌد من رئاسة 

التحالف الوط�� الكردي �� سور�ا (

Hevbendî بوفٍد من تيار الغد (

 السوري.

تباحث ا��انبان آخر التطورات 

واملستجدات السياسية حيال سور�ا، 

وعن حملة تحر�ر الرقة من تنظيم 

داعش، وأشادا ببطوالت قوات سور�ا 

الديمقراطية وقوات النخبة والقوى 

 املشاركة �خرى.

التقى وفد  ٢٠١٧/  ٦/  ١٥و�تار�خ 

من التحالف بممثل�ن من �يئة الت�سيق 

حركة التغ�� الديمقراطي، ��  -الوطنية 

مدينة عامودا حيث تم تبادل �راء 

ووج�ات النظر حول املسائل الرا�نة، 

وأكد الطرفان ع�� ضرورة التعاون 

 املش��ك من أجل بناء سور�ة املستقبل.

 لقاءات للتحالف الوطني الكردي

 �� سري �انيھ 
، قـــام وفـــٌد ٢٠١٧/   ٦/    �١٤ر�ـــعـــاء 

مــن أعضــاء دائــرة حــزب الــوحـــدة  بــز�ــارة 

مرقد الراحل حمزة نو�ران أحد مؤس�ـ�ـ� 

أول تــنــظــيــم ســيــا�ــ�ــ� كــردي �ــ� ســور�ــا، 

حـــيـــث �ـــان �ـــ� اســـتـــقـــبـــال الـــوفـــد أبـــنـــاء 

 الراحل و�ستاذ دمحم جزاع.

�عد قـراءة سـورة الـفـاتـحـة والـوقـوف 

دقـــيـــقـــة صـــمـــت ألـــقـــى مســـؤول مـــنـــظـــمـــة 

 
ً
ســري �ــانــيــھ عــبــدا�ــ�ــلــيــم ســلــيــمــان �ــلــمــة

اســتــذكــر فــ�ــ�ــا املــنــاضــلــ�ــن �وائــل الــذيــن 

تــــحــــدوا �ــــل الصــــعــــاب وأوقــــدوا شــــعــــلــــة 

النضال �� نفوس أبناء الشعـب، وأضـاف 

أنھ مـن الـواجـب الـوفـاء لـ�ـم ولـتـار�ـخـ�ـم، 

 أن ا�ــ�ــركــة الــكــرديــة الــ�ــ� ولــدت 
ً
مــؤكــدا

مــن رحــم الــتــنــظــيــم �ول عــمــلــت الــكــثــ�ــ� 

 للشعب الكردي �� سور�ا.

ومــن جــانــبــھ شــكــر �ســتــاذ جــمــشــيــد 

نو�ران نجـل الـفـقـيـد رفـاق حـزب الـوحـدة 

 قــيــم 
ً
لــوفــا�ــ�ــم لــذكــرى املــنــاضــلــ�ــن، ذاكــرا

 الوفاء للمناضل�ن.

 �� عفر�ن
أحيت منـظـمـة  ٢٠١٧/ ٦/  ١٤بتار�خ 

مـنـطــقـة عــفـر�ـن (كـرداغ) �ـ�ـزب الـوحـــدة 

الذكرى ع�� أ�شطة عديدة، بدأت بقـيـام 

جمٌع من رفاق ومسؤو�� دائـرة جـنـديـرس 

بز�ارة إ�� قر�ة تللف حـيـث مـرقـد الـراحـل 

من املؤسـسـ�ـن، تـبـعـ�ـ�ـا   –شوكت �عسان 

ز�ـارة مـرقـد الشـ�ـيـد كـمـال حـنـان �ـ� ذات 

املــقـــ�ـــ�ة، كـــمـــا زار جــمـــٌع مـــن رفـــاق دائـــرة 

شــيــھ مــرقــد أحــد مــنــاضــ�ــ� الــرعــيــل �ول 

قــر�ــة جــقــال، وكــذلــك  -الــراحــل دمحم بــكــر 

يــا بــز�ــارة مــرقــد چ قــيــام جــمــٌع مــن دائــرة 

مـن املـؤسـسـ�ـن �ـ�   –الفقيد رشـيـد حـمـو 

قـر�ــة �ــو�ــ�ـا، حــيــث تــم وضـع أ�ــالــيــل مــن 

الـــز�ـــور عـــ�ـــ� �ضـــرحـــة تـــلـــك مـــع إلـــقـــاء 

 �لمات مع��ة.

و�ـــان الـــ�ـــشـــاط ا�ـــ�ـــمـــا�ـــ�ـــ�ي �بـــرز 

إقامة م�رجان خطا�ـي عـ�ـ� أرض املـلـعـب 

الــر�ــا�ــ�ــ� �ــ� مــديــنــة راجــو، حضــره وفــوٌد 

مـــن فـــعــــالـــيـــات ســـيـــاســـيــــة واجـــتــــمـــاعـــيــــة 

وثــــقــــافــــيــــة و�ســــائــــيــــة، وكــــذلــــك أعضــــاء 

وأصــدقــاء لــ�ــ�ــزب، وســط حشــٍد شــعــ�ــ� 

غــفــ�ــ�. بــدأ املــ�ــرجــان بــ�ــ�حــيــب مــن قــبــل 

مـقــدمــي ا�ـ�ــفــل إلــ�ـام عــثــمـان و قــ�ــرمــان 

حســـن والـــوقـــوف دقـــيـــقـــة صــــمـــت عـــ�ــــ� 

أرواح الـــــراحـــــلـــــ�ـــــن املـــــؤســـــســـــ�ـــــن إلعـــــالن 

انــــطــــالقــــة أول حــــزب ســــيــــا�ــــ�ــــ� كــــردي 

وشــ�ــداء ا�ــ�ــر�ــة، تــاله الــ�ــشــيــد الــقــومــي 

(أي رقــيــب)، تــبــعــتــھ نــبــذة عــن املــنــاســبــة 

 
ً
ومــعــانــ�ــ�ــا ألــقــا�ــا رشــيــد جــنــجــ�ــ�، مــقــدمــا

الشــكــر والــ�ــ�ــا�ــي لـــ�ــ�ــضــور، ثــم ألــقــيـــت 

 �لمات من قبل السادة:

حــركــة   –عــبــد الــرحــمــن ســلــيــمــان  -١

 .TEV-DEMا��تمع الديمقراطي 

الـــتـــحـــالـــف   –راغـــب �ـــ� حســـن  -٢

 ).HEVBENDÎالوط�� الكردي �� سور�ا (

حـــزب �تـــحـــاد   –أســـعـــد حســـن  -٣

 .PYDالديمقراطي 

ا�ـــ�ـــزب الشـــيـــو�ـــ�   –دمحم حـــ�ـــش  -٤

 السوري املوحد.

حـــزب   –مـــ�ـــ� الـــديـــن شـــيـــخ آ�ـــ�  -٥

 الوحـدة الديمقراطي الكردي �� سور�ا.

ومـــــن ثـــــم دعـــــوة عشـــــرات ضـــــيـــــوف 

الشـــرف مـــن الســـادة الـــذيـــن نـــاضـــلـــوا �ـــ� 

صــــفــــوف الــــرعــــيــــلــــ�ــــن �ول والــــثــــا�ــــي �ــــ� 

ا��زب، إ�ـ� املـنـصـة، حـيـث ألـقـت رفـيـقـة 

عـــمـــر الـــراحـــل شـــوكـــت �ـــعـــســـان املـــر�ـــيـــة 

الــفــاضــلــة نــجــاح ســلــيــمــان �ــلــمــة مــعــ�ــ�ة 

تطرقت ف�ـ�ـا إ�ـ� تـجـر�ـ�ـ�ـا �ـ� مـجـال الـعـلـم 

 وال��بية، وقد تم التقاط صور تذ�ار�ة.

كما وردت برقيات ��نئة إ�� امل�رجـان 

من مجلس سور�ا الـديـمـقـراطـيـة (مـكـتـب 

عــفــر�ــن والشــ�ــبــاء) و الــتــحــالــف الــوطــ�ــ� 

الديمـقـراطـي السـوري و مـؤسـسـة �ـعـلـيـم 

وحـــمـــايـــة الـــلـــغـــة الـــكـــرديـــة �ـــ� ســـور�ـــا و 

 جمعية روشن بدرخان للمرأة الكردية.

تــخــلــلــت الــفــقــرات نــبــذات عــن حــيــاة 

املؤسس�ن (عـثـمـان صـ�ـ�ي، رشـيـد حـمـو، 

دمحم ع�ـ� خـوجـة، شـوكـت �ـعـسـان، حـمـزة 

نو�ران، حمـيـد درو�ـش، خـلـيـل عـبـد هللا) 

 إ�ــ� 
ً
و الــفــقــيــد نــور الــديــن ظــاظــا، إضــافــة

 مقاطع شعر�ة جميلة.

ازدان ا��فل بحضور الفنان الش��ـ� 

بــانــكــ�ــن (حــكــمــت جــمــيــل) وأدائــھ ألغــا�ــي 

ـــرد مـع �ـلـمـة مـعـ�ـ�ة، 
ُ

غالية ع�� قلـوب الـك

أشاد ف��ا بج�ود عـقـد �ـكـذا مـ�ـرجـان �ـ� 

�ــكــذا مــ�ــان وزمــان، كــمــا قــّدم الــفــنـــان 

اســمــاعــيــل أحــمــد أغــا�ــي جــمــيــلــة، تــلــ�ــ�ــا  

لوحات فول�لور�ة مـن أداء فـرقـ�ـ� زوزان 

 كيال. –و ش��زاد 

 �� دورتموند �ملانية

و�ـدعـوة  ٢٠١٧/   ٦/  ١٧يوم الس�ـت  

مــن مــنــظــمــة أور�ــا لــ�ــ�ــزب الــديــمــقــراطــي 

التـقـدمـي الـكـردي �ـ� سـور�ـا، شـارك وفـد 

مـن مـنـظــمـة أملـانــيـا �ـ�ــزب الـوحــدة، ضــم 

السـادة (دمحم ز�ــنـو، حسـ�ــن مــراد، حسـ�ــن 

�عسو)، �� �حتفالية ال�� نظم�ا ا�ـ�ـزب 

الشــقــيــق بــمــنــاســبــة �ــذه الــذكــرى، حــيــث 

تخلل ا��فل عـدة �ـلـمـات ألحـزاب كـرديـة 

وكردستانية . وألـقـى السـيـد �ـعـسـو �ـلـمـة 

 مقتضبة عن املناسبة ومعان��ا.

 إحياء الذكرى السنوية الستين لتأسيس أول حزب سياسي كردي في سوريا
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�عد ا�عقاد سلسلة من �ونفـرا�سـات 

ــــــدة  مــــــنــــــظــــــمــــــات فــــــرعــــــيــــــة حــــــزب الــــــوحـ

الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــكــــردي �ــــ� ســــور�ــــا �ــــ� 

الــــبــــلــــدان �ور�ــــيــــة وانــــتــــخــــاب �ــــيــــئــــا�ــــ�ــــا 

املســؤولــة وتــرتــ�ــب �وضــاع الــتــنــظــيــمــيــة، 

ا�ـــــعـــــقـــــد  ٢٠١٧/    ٦/    ٤  –  ٣و�ـــــتـــــار�ـــــخ 

ال�ونفرا�س العام ا��ـادي عشـر ملـنـظـمـة 

أور�ــا، بــحــضــور املــنــدو�ــ�ــن وأعضــاء مــن 

ال�يئة القيادية، حيث سـ�ـّ� بـ�ـونـفـرا�ـس 

الـــــراحــــــل صــــــا�ـــــ� عــــــثــــــمـــــان و�ــــــ� ضــــــوء 

 الشعارات التالية :

العمل من أجل بنـاء ال�ـ�ـصـّيـة   –  ١

 الكردّية املستقلة .

 تقو�ة دور املرأة والشباب . – ٢

تثم�ن دور القوات الـكـردّيـة الـ�ـ�   –  ٣

 تحارب �ر�اب وتح�� ال�ورد .

بــدأ الــ�ــونــفــرا�ــس بــالــوقــوف دقــيــقــة 

صمت ع�� أرواح الشـ�ـداء وعـزف �شـيـد 

 أي رقيب.

تم قراءة ومناقشة الـتـقـار�ـر املـقـّدمـة 

من ال�يئة الـقـيـادّيـة السـابـقـة لـلـمـنـظـمـة، 

الـ�ـيـئـة الـقـيـاديـة وجاء �� بالغ صادر عن 

ــخــــبــــة ملـــنــــظــــمــــة أور�ــــا  املـــنــــتــ

 ماي��:

" �� ا��انب التـنـظـيـ�ـ� 

تــوقــف الــرفــاق مــلــّيــا عــنـــد 

أوضاع منظمات ا��زب �� 

دول أور�ــــا، وتــــّم تــــقــــيــــيــــم 

الســــلــــبــــيــــات و�يــــجــــابــــيــــات 

وتقديم املقـ�ـ�حـات الـالزمـة 

مــــن أجــــل تــــطــــو�ــــر آلــــيــــات 

 العمل .

و�ــ� ا�ــ�ــانــب �عــالمــي 

ثـــّمـــن الـــ�ـــونـــفـــرا�ـــس الـــدور الـــذي لـــعـــبـــتـــھ 

ال��نة �عالمّية �� الف��ة السـابـقـة، كـمـا 

تـــّم تـــثـــ�ـــيـــت املـــالحـــظـــات ومـــنـــاقشـــة آراء 

 الرفاق ومق��حا��م للمرحلة القادمة .

أّمــا �ــ� ا�ـــ�ــانــب الســـيــا�ــ�ــ� فــقــد تـــم 

الـتــأكـيــد عـ�ــ� أّن ا�ــ�ـزب �ــعـمــل مـن أجــل 

خــلــق تــوازن بــ�ــن عــالقــاتــھ عــ�ــ� املســتــوى 

الــوطــ�ــ� الـــ�ــوردي مــن جـــ�ــة، واملســتـــوى 

ـھ عـمـل 
ّ
الكردستا�ي مـن جـ�ـة أخـرى ، وأن

عـــ�ـــ� عـــدم �نـــجـــرار إ�ـــ� ردود �فـــعـــال، 

ومستعد دوما ل��وار مع جـمـيـع �طـراف 

الــوطــنــّيــة الــكــردّيــة والــ�ــوردســتــانــّيــة، مــع 

�خـذ �ــعــ�ــن �عــتــبــار احــ�ــ�ام خصــوصــّيــة 

�ــل جــزء كــردســتــا�ــي وعــدم الــتــدخــل �ــ� 

 شؤو��م.

كـــمـــا تـــم الـــتـــطـــرق إ�ـــ� الـــوضـــع الـــذي 

�ع�ش فيھ أ�لنا �� الداخل وعـ�ـ� ضـرورة 

أخـــذ ظـــروفـــ�ـــم �ـــعـــ�ـــن �عـــتـــبـــار، حـــيـــث 

ا��رب وا��وع والقتل والـ�ـ�ـديـد مـن قـبـل 

 قوى �ر�اب .

و�ــ� خــتــام الــ�ــونــفــرا�ــس تــم انــتــخــاب 

الـرفـيـق حـبـ�ـب إبـرا�ـيـم مسـؤوال ملـنـظـمـة 

أور�ا ل��ـزب، كـمـا انـتـخـب مـكـتـب جـديـد 

للمتا�عـة، بـاإلضـافـة إ�ـ� مـنـدو�ـي مـنـظـمـة 

 أور�ا إ�� املؤتمر العام ل��زب .

وقـــــام أعضـــــاء الـــــ�ـــــيـــــئـــــة الـــــقـــــيـــــادّيـــــة 

لـــــلـــــمـــــنـــــظـــــمـــــة بـــــأداء الـــــقـــــســـــم ا�ـــــ�ـــــز�ـــــي، 

مـعــا�ــديــن رفــاقــ�ـم عــ�ــ� الــعــمــل مــن أجــل 

خــدمــة قضــّيــة شــعــ�ــ�ــم الــعــادلــة و�ــغــلــيــب 

املص��ة العامة ع�� املصا�� ال��صـّيـة 

 الضيقة ."

 انعقاد الكونفراس العام لمنظمة أوربا لحزب الوحـدة

حـز�ـران  ��٦ اجتماع لھ يوم الـثـالثـاء 

، و�ــ� تصــو�ــٍت بــأغــلــبــيــة ســاحــقــة، ٢٠١٧

دان الـــ�ـــو�ـــغـــرِس �مـــر�ـــ�ـــي مـــا قـــام �ـــ�ـــا 

حراس الرئـ�ـس رجـب طـيـب أردوغـان مـن 

ـــرد ســلــمــيــ�ــن 
ُ

�ــ�ــمــات عــ�ــ� مــتــظــا�ــر�ــن ك

أمــام الســفــارة الــ�ــ�كــيــة بــواشــنــطــن لــدى 

، واعـتـ�ـ�ه ٢٠١٧/   ٥/  ١٦ز�ـارتـھ إلـ�ـ�ـا يـوم 

عــمــل ال أخــال�ــ� وال يــ�ــنــاســب مــع قــانــون 

ا�ــ�ــر�ــات عــ�ــ� �را�ــ�ــ� �مــر�ــكــيــة. ذلــك 

�ــــعــــد أن تــــقــــدم مــــجــــمــــوعــــة نــــواب مــــن 

ا�ــــ�ــــز�ــــ�ــــن الــــديــــمــــقــــراطــــي وا�ــــ�ــــمــــ�ــــوري 

بــــمــــشــــروع قــــرار �دانــــة، حــــيــــث يــــدعــــو 

 إ�� محاسبة املذنب�ـن واتـخـاذ 
ً
القرار أيضا

تـدابــ�ــ� ملــنــع وقــوع حــوادث أخــرى مــمــاثــلــة 

.
ً
 مستقبال

و�ـان ا�ــ�ـراس قــد ر�ــلـوا املــتـظــا�ــر�ــن 

وضــر�ــو�ــم �ــعــنــف مـــمــا أدى إ�ــ� إصــابـــة 

�ســعــة مــ�ــ�ــم، �ــ� حــ�ــن �ــان أردوغــان يــرى 

املشـــ�ــــد عــــن قــــرب. �ــــذا وقــــد حصــــلــــت 

شرطة واشنطن ع�ـ� أوامـر لـلـقـبـض عـ�ـ� 

 املعتدين.

وذكـــرت وســـائـــل إعـــالم أمـــر�ـــكـــيـــة أن 

 ١٥رئــ�ــس بــلــديــة واشــنــطــن، ا�ــ�ــمــ�ــس، 

حــز�ــران، صــرح �ــ� مــؤتــمــر �ــ�ــفــي بــأن 

�ــ�ـــوم ا�ـــ�ـــراس ال�ـــ�ـــصــيـــ�ـــن لـــلـــرئـــ�ـــس 

الــ�ـــ��ــي عــ�ـــ� مـــواطــ�ـــ� الـــواليــات املـــتــحـــدة 

أثــنــاء تــجــمــعــ�ــم الســلــ�ــ� �شــ�ــل انــ�ــ�ــا�ــا 

 للقوان�ن �مر�كية. 
ً
 وا��ا

 الكونغرنس األمريكي يدين هجمات حراس أردوغان على متظاهرين ُكـرد سلميين

 رحيل المناضل 

 صبحي فاحي

 ٢٠١٧/  ٦/    ١٥يوم ا��ن�س 

وصل جثمان صب�� دمحم شاك فا�� 

منطقة   –إ�� قر�تھ تل غزال 

�و�ا�ي، حيث وري ال��ى �� مق����ا 

بحضور أصدقاء ورفاق لھ و�عض 

��ل، وألقى �� رحيلھ عضو ال��نة 

السياسية ��زب الوحـدة مسلم 

 عن خصال 
ً
شيخ حسن �لمة

الفقيد ومدى �علقھ بقضية شعبھ 

 ونضالھ �� صفوف ا��زب.

تو�� الراحل �� إحدى املشا�� 

ال��كية و�ان �� وداعھ إ�� أرض 

أجداده أمام بوابة مرشد ب�نار جمٌع 

 من رفاقھ ومحبيھ.

ندوة سياسية في مركز 

اسماعيل عمر 

 بالدرباسية

حاضر  ٢٠١٧/  ٦/    ٢بتار�خ 

مصطفى مشايخ نائب سكرت�� حزب 

قيمت 
ُ
الوحـدة �� ندوة سياسية أ

بمركز اسماعيل عمر بالدر�اسية، 

و�حضور ف�د يوسف عضو ال�يئة 

القيادية، حيث تحدث عن مجمل 

�وضاع السياسية �� سور�ا 

واملناطق الكردية وعن ز�ارتھ �خ��ة 

ململكة اليابان باسم التحالف 

الوط�� الكردي �� سور�ا، وعن 

محادثات جنيف وأستانھ، وأجاب 

 عن أسئلة ا��ضور بصدر رحب.

نـدوة سياسية 

 في سري كانيه

ألقى نائب سكرت�� 

حزب الوحـدة 

الديمقراطي الكردي 

�� سور�ا مصطفى 

مشايخ �لمة عن 

�وضاع الرا�نة وعن 

ز�ارتھ إ�� اليابان، �� 

نـدوة سياسية بمدينة 

سري �انيھ بمقّر 

 ٢ا��زب، يوم ا��معة 

 /٢٠١٧/ ٦. 

اختتمت الندوة 

باستفسارات 

 ومداخالت ا��ضور.

 نـدوة في قرية عربا

بحضوٍر جما���ي تحدث عضو ال�يئة القيادية ��زب الوحـدة 

حس�ن طرموش �� نـدوة سياسية عقد��ا منظمة ا��زب �� قر�ة 

، عن مجمل �وضاع ٢٠١٧/  ٦/    ٢٦عفر�ن، بتار�خ   –عر�ا 

 ع�� ضرورة دعم و مساندة وحدات حماية 
ً
السياسية، مشددا

 ع�� 
ً
الشعب لتتمكن من القيام بواج��ا ع�� أكمل وجھ، ومؤكدا

دور مجلس سور�ا الديمقراطية �� إبراز ا��ل �مثل لألزمة 

 با
ً
عتداءات ال��كية املتكررة ع�� قرى منطقة إلالسور�ة، ومنددا

عفر�ن و ضرورة أخذ ا��يطة وا��ذر، و�� ا��تام اجاب السيد 

 طرموش ع�� أسئلة واستفسارات ا��ضور.
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��� الوسط �د�ي الكردي �� سـور�ـا 

بمشاعر ا��زن و���� الشاعر املعـروف 

فـــر�ـــاد �ـــ�ـــمـــو الـــذي تـــو�ـــ� مســـاء يـــوم 

إثر مرض عضـال  ٢٠١٧/ ٦/  ٨ا��م�س 

ألم بھ، وتم �ش�يـع جـثـمـانـھ صـبـاح الـيـوم 

الـتــا�ـ� ا�ـ�ــمــعـة وسـط حضــور جــمـا�ــ�ــ�ي 

وثــقــا�ــ� وســيــا�ــ�ــ� وإعــالمــي، مــن مــ�ــ�لــھ �ــ� 

مـــديـــنـــة الـــقـــامشـــ�ـــ� إ�ـــ� جـــامـــع قـــاســـمـــو 

لــــلــــصــــالة عــــلــــيــــھ وإ�ــــ� مــــقــــ�ــــ�ة الــــ�ــــاللــــيــــة 

لــقــيــت �ــ� 
ُ
ا�ــ�ــديــدة، حــيــث وري الــ�ــ�ى وأ

 رحيلھ عدة �لمات.

الـفـقـيــد �ـ�ـمــو مـن مـوالـيـد قـامشـ�ــ� 

، درس �ــ� مــدارســـ�ــا، وأنــ�ـــ� ١٩٦٠عــام 

، وحصــل ١٩٧٩دراســتــھ الــثــانــو�ــة ســنــة 

ع�� ش�ادة ال�ندسة املـدنـيـة مـن جـامـعـة 

، و�ــدأ بــكــتــابــة الشــعــر ١٩٨٤حـلــب ســنــة 

بـع لـھ سـبـع دووايـن شـعـر ١٩٧٨سنة 
ُ
، ط

 بالكردية:

 )Demişta Zozan, Piştî Çi, Evîna 

Te, pelên Sipî, Qêrîna Yekemîn, 

landika yek, Landika Du( 

و�ادر الراحل صالح براوي إ�� تـرجـمـة 

مــخــتــارات مــن شــعــره وجــمــعــ�ــا �ــ� ديــوان 

مســـتـــقـــل صـــدر بـــالـــلـــغـــة الـــعـــر�ـــيـــة تـــحـــت 

عنوان " فصول ا��ب" عـن دار الـيـنـابـيـع 

عـــام  -�ـــ� الـــعـــاصـــمـــة الســـور�ـــة دمشـــق 

٢٠٠٨. 

ــــطـــبــــع �ــــعـــد، نــــال 
ُ
لـــھ مـــؤلــــفـــات لـــم ت

العديـد مـن ا�ـ�ـوائـز، وغـ�ـ� مـن قصـائـده 

العديد من الفنان�ن، �� مقدم��م الراحـل 

 دمحم شيخو.

شارك وفٌد برئاسة �ستـاذ مصـطـفـى 

نــائــب ســكــرتــ�ــ� حــزب الــوحـــدة   –مشــايــخ 

الديمقراطي الكردي �� سور�ا، �� �شـ�ـيـع 

الــفــقــيــد �ــ�ــو، وقــّدم الــتــعــازي لــعــائــلــتــھ 

 ومحبيھ.

أعلنت قوات سور�ا الديمقراطية 

(قسد) بدء "املعركة الك��ى" لتحر�ر 

مدينة الرقة "العاصمة املزعومة لدولة 

داعش"،   –ا��الفة �� العراق والشام 

، وذلك �� ٢٠١٧حز�ران  ٦يوم الثالثاء 

مؤتمر ��في عقدتھ �� قر�ة ا��ر�مة 

كم شمال الرقة، ١٧الواقعة ع�� �عد 

 حيث جاء �� البيان:

" �عد مقاومة طو�لة و�طولية ابد��ا 

قواتنا والقوات املتحالفة مع�ا ضد 

�ر�اب وسطرت مالحم البطولة 

والفداء بدء من املقاومة التار�خية �� 

�و�ا�ي ومرورا بتحر�ر تل أبيض وال�ول 

والشدادة و منبج ووصوال إ�� دير الزور 

والرقة وتحر�ر جميع القرى والبلدات 

واملناطق التا�عة للرقة وتحر�ر السدود 

وامل�شآت ا��يو�ة �� املنطقة وإخالء 

وإنقاذ عشرات �الف من أبناء شعبنا 

من براثن �ر�اب�ن ونقل�م إ�� مناطق 

آمنة وتأم�ن مستلزما��م ا��ياتية 

بإم�اني�نا الذاتية ا��دودة �علن اليوم 

البدء باملعركة الك��ى للتحر�ر مدينة 

الرقة العاصمة املزعومة لإلر�اب 

 و�ر�ابي�ن ."

بدأت ا��ملة بدعم ومساندة من 

التحالف الدو�� املنا�ض لإلر�اب 

بقيادة الواليات املتحدة �مر�كية ال�� 

رفضت مشاركة تركيا ف��ا، بل و�عتماد 

ع�� حليف�ا قوات قسد امل�ش�لة من 

فصائل عسكر�ة عديدة تضم عناصر 

ـرد وغ���م، وتقدمت 
ُ

من العرب والك

ا��ملة بخطى حث�ثة ومدروسة، حيث 

خالل ثالثة أسابيع تم تحر�ر مساحات 

 واسعة.

�ذا ومن ج���ا، و�� تقر�ر خاص، 

دعت منظمة "�يومن راي�س وو�ش" 

ا��قوقية التحالف الدو�� بقيادة 

الواليات املتحدة وقوات سور�ا 

الديمقراطية إ�� وضع أولو�ات حقوق 

��سان �ساسية �� حسبا��ا، و�� 

�شمل: " اتخاذ جميع �حتياطات 

املمكنة لتفادي ا��سائر �� صفوف 

املدني�ن والتحقيق �� الغارات والضر�ات 

ال�� ُيّد�� �و��ا غ�� قانونية؛ ضمان 

عدم مشاركة جنود أطفال �� العملية 

العسكر�ة؛ اح��ام حقوق ا��تجز�ن؛ 

توف�� املرور �من للمدني�ن الفار�ن 

وتقديم الدعم ال�ا�� للنازح�ن؛ وز�ادة 

ج�ود م�� وتط��� �را��� من �لغام 

 ومخلفات ا��رب �نفجار�ة.".

وقالت ملا فقيھ، نائبة مديرة قسم 

الشرق �وسط �� �يومن راي�س وو�ش: 

"ل�ست معركة الرقة من أجل �ز�مة 

داعش فحسب، إنما أيضا ��ماية 

ومساعدة املدني�ن الذين عانوا من حكم 

سنوات ونصف. ع�� أعضاء  ٣داعش 

التحالف والقوات ا��لية أن يظ�روا 

بوضوح أن حماية حياة مئات آالف 

املدني�ن �� الرقة �� أولو�ة مواز�ة 

 ل�ز�مة داعش".

و�� لقاء حصري مع تلفز�ون �ن 

، من بلدة ع����، ٢٠١٧/  ٦/    ٢٨بتار�خ 

وأثناء ز�ارتھ ملناطق الرقة، قال السيد 

بر�ت ماغورك املبعوث �مر��ي ا��اص 

 للتحالف الدو�� ��ار�ة داعش:

((الوضع �س�� �ش�ل جيد و�و 

يتما��� مع  ا��طة ال�� وضعنا�ا.. 

س�ستغرق املعركة وقتا طو�ال. إ��ا 

معركة صعبة. �ناك مشاورات 

أسبوعية مع �تراك ونقوم باطالع�م 

ع�� آخر املستجدات. و�م لد��م 

مص��ة كب��ة �� ما يحدث، وخاصة �� 

مرحلة ما �عد الرقة. ل�ذا �ان من ا��يد 

ا��ديث مع ا��لس ا���� ملدينة الرقة  

للتأكد من أن الس�ان ا��لي�ن �م 

املسؤولون عن شؤو��م ا��اصة ووضع 

 للعودة إ�� ديار�م.
ً
 شروطا

أما �شأن العمليات العسكر�ة 

ال��كية نفس�ا، فنحن نتحدث مع�م عن 

. نحن نواصل ال�شاور مع�م. 
ً
ذلك ايضا

ومن املؤكد أننا ال نر�د أن يحدث أي 

���ء من شأنھ أن �عرقل حملة الرقة، 

ألن حملة الرقة ضرور�ة ��ماي�نا 

.
ً
 جميعا

ولكن ل�س لدي شك �� أن قوات 

�كراد والعرب  -سور�ا الديمقراطية

�ش�ل م��ايد، وخاصة ا��لي�ن ما زالوا 

يتقدمون إ�� املنطقة. ولدينا ثقة كب��ة 

 ))..�� قدرا��م وأ��م س�ن��ون 

ُيذكر أن حملة تحر�ر الرقة التحظى 

بتغطية إعالمية عر�ية أو تركية نز��ة 

و�افية، بل و�س�� العديد م��ا إ�� 

�شو�ھ صور��ا ونقل وقا�ع مف��كة أو 

 ت��يم �خطاء و��م ا��سائر ف��ا.

 بدء حملة تحرير الرقة

 تهنئة  رحيل الشاعر فرهاد عجمو

االتحاد الوطني 

 الكردستاني 

 بيوم تأسيسه

، زار وفــٌد مــن ٢٠١٧/   ٦/    ١بــتــار�ــخ 

منظمة اقليم كردستان �ـ�ـزب الـوحــدة 

الــديــمــقــراطــي الــكــردي �ــ� ســور�ــا مــقــّر 

املكتب السيا��� ��زب �تحاد الوط�ـ� 

الـعـراق �ـ� أر�ـيـل، وقـّدم   –الكردستـا�ـي 

الـــ�ـــ�ـــا�ـــي لـــ�ـــ�ـــزب الشـــقـــيـــق بـــمـــنـــاســـبـــة 

الـــذكـــرى الســـنـــو�ـــة الـــثـــانـــيـــة و�ر�ـــعـــ�ـــن 

 لتأس�سھ.

ضــم الــوفــد �ــل مــن (مــحــمــود دمحم، 

صا�� بـوزان) عضـوي الـ�ـيـئـة الـقـيـاديـة 

 ��زب الوحـدة وأعضاء آخر�ن.
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 العالقة مع الواليات املتحدة هل هي عالقة شراكة أم جمرد مصاحل مؤقتة ؟، ماذا لو؟!

نورالدين عمر 

�ــــــعــــــض قــــــوى ســــــيــــــاســــــيــــــة كــــــرديــــــة 

و�ـــ�ـــصـــيـــات تـــنـــا�ـــض تـــجـــر�ـــة  �دارة 

الـــذاتـــيـــة الـــقـــائـــمـــة �ـــ� روجـــافـــا تـــد�ـــ� أن 

الــواليـــات املـــتـــحــدة �مــر�ـــكـــيــة �ســتـــخـــدم 

و قـــوات  YPGوحــدات حــمــايــة الشــعــب 

ســور�ــا الــديــمــقــراطــيــة كــمــجــرد أدوات �ــ� 

حر��ا مع تنظيم داعش، وت�ساءل  لو لـم 

يــكــن كــذلـــك  فــلــمـــاذا ال �ــعــ�ـــ�ف أمـــر�ــ�ـــا 

 
ً
باإلدارة الذاتية وال تتعامل مع�ا سـيـاسـيـا

، رغـــم دعـــمـــ�ـــا الـــعـــســـكـــري 
ً
ودبـــلـــومـــاســـيـــا

 .YPGاملعلن لـ قسد و الـ 

و لــكــن مــاذا لــو لــم تــدعــم أمــر�ــ�ــا و 

قـــوات الـــتـــحـــالـــف الـــدو�ـــ� تـــلـــك الـــقـــوات 

بــاألســ�ــ�ــة والــعــتــاد و�ســانــد�ــا بــالــطــ�ــ�ان 

ا�ــ�ــوي ؟!، مــاذا لــو �ــانــت قــائــمــة أمــر�ــ�ــا 

للمنظمات �ر�ـابـيـة تضـم اسـم وحـدات 

و قـوات   YPG-YPJحماية الشعب واملرأة 

وحـــــزب  QSDســــور�ــــا الـــــديــــمــــقـــــراطــــيــــة 

؟ . مــاذا لــو  �PYDتــحــاد الــديــمــقــراطــي 

اختارت أمـر�ـ�ـا الـتـعـامـل فـقـط مـع تـركـيـا 

؟، مــاذا لــو وافــقــت عــ�ــ� �ــل �قــ�ــ�احــات 

الـ�ــ�كــيــة املـتــعــلــقـة �ســور�ــا و الــوحــدات و 

روجافـا ،  �ـإقـامـة مـنـاطـق آمـنـة بـاملـفـ�ـوم 

ال���ي والتعامل مع ا��موعات املـتـطـرفـة 

املـدعـومـة مـن أنـقـرة ؟، مـاذا لـو سـمـحــت 

لــ�ــ�كــيــا بــالــ�ــ�ــوم عــ�ــ� مــنــاطــق روجــافــا و 

مــنــبــج وغــ�ـــ��ــا ؟، مــاذا لـــو تــركــت قـــوات 

التحالف �و�ا�ي أثناء �ـ�ـوم داعـش ولـم 

 تدعم املقاوم�ن ع��ا ؟.

الـــواليـــات املـــتـــحـــدة �مـــر�ـــكـــيـــة دولـــة 

عــــظــــ�ــــ� لــــ�ــــا مــــخــــطــــطــــا�ــــ�ــــا ومصــــا�ــــ�ــــ�ــــا 

�ســـ�ـــ�اتـــيـــجـــيـــة، و تـــتـــحـــرك وفـــقـــ�ـــا، وال 

يمكن أن ت�ون كما ير�د�ـا الـ�ـورد �ـ� �ـل 

���ء. ل�ـا �ـ� املـنـطـقـة مصـا�ـ� اقـتـصـاديـة 

وعــــالقـــــات دبـــــلــــومـــــاســـــيـــــة و تــــحـــــالـــــفـــــات 

عســــكــــر�ــــة، ال يــــمــــكــــن أن تضــــ�ــــ� �ــــ�ــــا 

�س�ولة. فحينمـا قـامـت بـدعـم املـقـاومـ�ـن 

�ــ� �ــو�ــا�ــي أثــنــاء �ــ�ــوم تــنــظــيــم داعــش 

، شـ�ـل  ٢٠١٤أيـلـول عـام  �١٦ر�ا�ي �� 

ذلــك مــفــاجــأة غــ�ــ� مــتــوقــعــة لــلــعــديــد مــن 

الــقـــوى والـــدول، مـــن بـــيـــ�ـــ�ـــا قـــوى كـــرديـــة 

ودول مــجــاورة وإقـلــيــمــيـة �ــانــت تــأمــل مــن 

إدارة باراك او�اما أن تتعامل مـع وحـدات 

ا��ماية كقـوة مـدرجـة �ـ� قـائـمـة �ر�ـاب 

�مــــ�ــــ�كــــيــــة. لــــكــــ�ــــ�ــــا اخــــتــــارت الــــتــــعــــامــــل 

بــإيــجــابــيــة أكــ�ــ� مــع الــوحــدات مــن دعــم 

 إ�ــ� مســتــو�ــات أعــ�ــ� 
ً
جــوي تــطــور الحــقــا

 و���م أك�� �� ا��رب ع�� �ر�اب. 

اخــــــتــــــارت أمــــــر�ــــــ�ــــــا الــــــتــــــعــــــامــــــل مــــــع 

الـــوحـــدات لـــعـــدة أســـبـــاب، فـــالـــوحــــدات 

أظـ�ــرت مــن خــالل مــقــاومـ�ــ�ــا وانضــبــاطــ�ــا 

 وقـــابـــلـــيـــة 
ً
أ�ـــ�ـــا الـــقـــوة �كـــ�ـــ� اســـتـــعـــدادا

لـلـتـطـور �ـ� مـواجـ�ـة �ر�ـاب، و�ـ� الـقــوة 

 ��قوق ��سان، ول�ا نـ�ـ� 
ً
�ك�� اح��اما

ديمقراطي وعلما�ي منفتح �عكس مـعـظـم 

الــقــوى املــعــارضــة الســور�ــة �خــرى الــ�ــ� 

اختارت التطرف والن�� الدي�� املـ�ـشـدد، 

وأيضــــا �ـــــانـــــت أمــــر�ـــــ�ـــــا مـــــقــــتـــــنـــــعـــــة بـــــأن 

الـــوحــــدات جـــديـــة �ــــ� مـــحـــار�ـــة �ر�ــــاب 

�ــعــكــس غــ�ــ��ــا الــ�ــ� �ــانــت تــتــحــرك وفــق 

أجندات إقليمية تدعم تنظي�� داعـش و 

القاعدة، ل�س �ـ� السـّر فـقـط بـل �شـ�ـل 

 كـيـف أن 
ً
عل�� مفـضـوح، و نـتـذكـر تـمـامـا

ا�ــ�ــ�ــومــة الــ�ــ�كــيــة رفضــت املشــاركــة مــع 

قوات التحالف الدو�� �� مـحـار�ـة داعـش 

أثــنــاء تــحــر�ــر �ــو�ــا�ــي بــ�ــ�ــة أن ا�ــ�ــرب 

 
ً
يجب أن ت�ون ضد الـنـظـام السـوري أوال

 قبل داعش .

درك أن مصا���ا وتـوجـ�ـا�ـ�ـا 
ُ
أمر��ا ت

وقــوات ســور�ــا  YPGتــلــتــقــي مــع وحــدات 

الديمقراطية و ل�س مع الـقـوى املـتـطـرفـة 

ال�� �� حال استالم�ا ألي سلطة سـتـ�ـون 

أخــطــر مــن الــنــظــام وداعــش و الــقــاعــدة 

ع�� ا��ميع. ولو تقرر أمر��ا الـتـخـ�ـ� عـن 

تلك القوات ا�ـ�ـلـيـفـة فـ�ـ� سـتـخـسـر �ـل 

 ما حققتھ ح�� �ن �� سور�ا.

ــــدات و  عــــالقــــات أمــــر�ــــ�ــــا مــــع الــــوحـ

�دارة الـــــــذاتـــــــيـــــــة ومـــــــجـــــــلـــــــس ســـــــور�ـــــــا 

الـديــمــقــراطــيــة �ــ� تـطــور مــ�ــ�ـوظ و�ــوتــ�ــ�ة 

مســتــمــرة، وتـــحــتــاج إ�ــ� الــوقــت وإنضـــاج 

الظروف لتصل إ�� مستو�ات أعـ�ـ�، و�ـ� 

متعلقة بجملة مـن الـقـضـايـا والـتـطـورات 

 السياسية وامليدانية.

يتـوجـب رؤ�ـة ا�ـ�ـوانـب �يـجـابـيـة �ـ� 

�ـذا الـدعــم الــذي تـقــدمـھ أمـر�ــ�ـا وقــوات 

وقــوات  YPGالــتــحــالــف الــدو�ــ� لــوحــدات 

ســـور�ـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، فـــفـــي مـــقـــاومـــة 

�و�ا�ي �سطور�ة �ـان لـقـوات الـتـحـالـف 

 �ــــ� دحــــّر داعــــش وتــــحــــر�ــــر 
ً
 كــــبــــ�ــــ�ا

ً
دورا

املــنــطــقــة بــالــ�ــامــل مــن ســيــطــرة الــتــنــظــيــم 

املتطرف، و�ان ل�ا والزال دور أسـا�ـ�ـ� �ـ� 

إ�ــعــاد خــطــر �ر�ــاب عــن أغــلــب مــنــاطــق 

روجــافـــا، و�ـــ� مـــنـــع تـــركـــيـــا مـــن مـــ�ـــاجـــمـــة 

املناطق الكردية واملنـاطـق الـواقـعـة تـحـت 

 سيطرة قوات سور�ا الديمقراطية . 

يــبــقــى �عــتــمــاد عــ�ــ� الــقــوة الــذاتــيــة 

و�ـعــز�ــز الـبــ�ــيــة ا�ـ�ــتــمــعـيــة وحــمــايـ�ــ�ــا �ــو 

الــنــ�ــ� الــذي �ــعــتــمــده الــوحـــدات و قــوات 

سـور�ــا الــديــمــقــراطـيــة، و�ــو ســّر الــتــطــور 

والـــتـــقـــدم الـــذي حـــقـــقـــتـــھ، �ـــعـــكـــس قـــوى 

مــعــارضــة عــديــدة الــ�ــ� اخــتــارت �رتــزاق 

وسلمت �ل أمور�ا لقـوى ودول إقـلـيـمـيـة 

 ال تر�د ا���� لسور�ا بجميع م�ونا��ا. 

الــــرئــــ�ــــس املشــــ�ــــ�ك �ــــ�ــــزب �تــــحــــاد 

صـــا�ـــ� مســـلـــم و �ـــ�  PYDالـــديـــمـــقـــراطـــي 

دردشــة غــ�ــ� رســمــيــة مــعــھ، و�ــخــصــوص 

عــالقــة الــ�ــورد �ــ� روجــافــا مــع الــواليــات 

املتحدة و قوات الـتـحـالـف الـدو�ـ� قـال :" 

لـم يـتــعـامــل مــعـنــا أحــد إال �ــعـد أن أثــبـ�ــنــا 

قــدرتــنــا عــ�ــ� الــدفــاع عــن أنــفــســنــا، وأنــنــا 

، عـــنـــد�ـــا 
ً
قـــوة يـــمـــكـــن أن تـــ�ـــون شـــر�ـــ�ـــا

الــتــقــت مصــا�ــ�ــنــا و�ــعــامــلــوا مــعــنــا بــ�ــل 

احــ�ــ�ام مــتــبــادل.... الــعــمــلــيــة الســيــاســيــة 

 أكــ�ـ� وتــحــتـاج ا�ــ� مـ�ــارة، ولــن 
ً
تـأخــذ وقـتــا

 يتصدق علينا أحد. " 

 “في زیارة لمجلس الرقة المدني بریت ماغورك المبعوث األمریكي” 

Walid Boni  
٢٠١٧/ ٦/  ٢٨ 

 رأ�ي بواقعية وتجرد للنقاش ال�ادئ: 

كرد سور�ا اقرب �� ولعادا�ي 

وتقاليدي ولف��� ل��ياة الف مرة من 

 العرب غ�� السور��ن. 

م���� سور�ا ومسلم��ا من غ�� 

طائف�� اقرب �� ولعادا�ي وتقاليدي 

ولف��� ل��ياة الف مرة من بقية مسل�� 

 العالم من غ�� السور��ن.

لسور�ا �عر��ا وكرد�ا وتركما��ا 

وارم��ا وس��يا��ا وارام��ا واشور��ا 

وشراكس�ا و وايز�د��ا ومسيح��ا 

ومسلم��ا ع�� اختالف طوائف�م ما 

يم���ا عن ا���سيات �خرى ، انظروا 

 �� انفسكم س��ون ذلك حقيقة.

لنعمل �ي ن�ون سور��ن اوال وليعبد 

�ل منا ر�ھ ع�� طر�قتھ، وعند�ا 

صدقو�ي سن�ون قادر�ن ع�� التخلص 

من قتلتنا وسار�� ثرواتنا من اسدي�ن 

ودواعش وتكف��ي�ن سنة �انوا او شيعة 

استجل��م الطاغية من اصقاع �رض 

لتدم�� وطننا وثورتنا ،وسن�ون من ب�ن 

�مم الراقية بما م��نا هللا بھ من تنوع 

وحيو�ة وحب العمل وا��ياة وغ�� ثقا�� 

 وحضاري.

فكروا قليال و�واقعية ومنطق وال 

�ست��لوا الرد وستجدون ما اقولھ 

 اقرب ا�� ا��قيقة من اي ادعاء آخر.



 فكر و رأي ك٢٦٢٩ -م  ٢٠١٧حزیران /   ٢٨٧العـدد/     	Yekîtîالوحـــــدة                                              11

 دلدار قامشلوكي 

 (علي علي)

مثلما قال الشاعر الفلسطي�� مـعـ�ـن 

ـا  يـن، فـلـمَّ  �ـان صـالُح الـّدِ
ً
�س�سو: "كـردّيـا

ــا، ولــو ا�ــ�ـــزم   عــر�ــي�
ً
انــتــصــر أصـــبــح بــطــال

ا!!".  ل�ان جاسوًسا كردي�

 �ل ا��روب عب�ية ما لم ت�تصر.

 �ل الثورات عب�ية ما لم تن��

 �ل السياسات عب�ية ما لم تف��.

 �ل �تفاقات عب�ية ما لم تطبق.

�ــــل �مـــــ�ـــــ�اطــــور�ـــــات تـــــوســــعـــــت �ـــــ� 

 حروب (عب�ية)!

 �ل الدول ت�ونت بحروب (عب�ية)!!

�ــــــل الشــــــعــــــوب تــــــحــــــررت بــــــثــــــورات 

 (عب�ية)!!!

�ــــــل الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــات تــــــأســــــســــــت 

 �سياسات (عب�ية)!!!!

�ل حياتنا وممارساتنـا فـ�ـ�ـا �ـ�ـ�ء مـن 

 العب�ية.

حــيــنــمــا دخــل الــغــازي �ســالمــي أرض 

) لـــم يـــقـــل بـــنـــوه إنـــك 
ً
كـــردســـتـــان (فـــاتـــحـــا

تخوض حر�ا عب�ية؟!، لم يـقـولـوا لـھ إنـك 

تض�� بأبنائنا �� حرو�ك ال�ـ� ال نـاقـة لـنـا 

 ف��ا وال جمل؟!!.

�ــل �ــانــوا ضــامــنــ�ــن �نــتــصــار؟ و�ــل 

 خاضو�ا بال ��ية؟؟

 وفــتــح 
ً
ملــا انــتــصــروا �ــان "نصــرا عــز�ــزا

 مب�ن".

ملــا بــدأ صــالح الــديــن �يــو�ــي ا�ــ�ــرب 

 عـبـ�ـيـة، 
ً
خارج حدود موطنھ لم تكن حر�ـا

 وال 
ً
 مـــــؤزرا

ً
 اســـــالمـــــيـــــا

ً
بـــــل �ـــــانـــــت نصـــــرا

 تضا���ا قدسية.

حــيــنــمــا احــتــل الــفــرس بــالد الشــعــوب 

�ر�ة لم تكن حرو��م عب�ية، بل أسـسـوا 

 إم��اطور�ة (آر�انية)؟!!

حينما احتل العثمانيـون نصـف قـارة 

أور�ـا ومــا يــقــارب نصـف آســيـا لــم يـ�ــونــوا 

 عــبــ�ــيــة، �ــانــت ســلــطــنــة 
ً
يــخــوضــون حــر�ــا

 (إسالمية) بموجب �عاليم (ر�انية)!!!.

ملــــا انــــتــــصــــر �ــــلــــ�ــــم �ــــانــــت حــــرو�ــــ�ــــم 

 بمباركھ (إل�ية).

حينما احتل �ن�ل�� والفـر�سـيـون مـا 

يــقـــارب نصـــف الـــكــرة �رضـــيـــة وقســـمـــوا 

جسد �مة الواحدة والشعب الواحـد لـم 

 
ً
تقل لـ�ـم شـعـو�ـ�ـم إنـكـم تـخـوضـون حـر�ـا

عـــبـــ�ـــيـــة!!، لـــم �ـــعـــ�ـــ�ضـــوا عـــ�ـــ� أن يـــقـــتـــل 

أبــنــاؤ�ــم �ــ� حــرب "ال نــاقــة لــ�ــم فــ�ــ�ــا وال 

 جمل".

حــــــيـــــــنـــــــمــــــا أســـــــس الــــــ�ـــــــ�يـــــــطــــــانـــــــيـــــــون 

إم��اطور�ة ال �غـيـب عـ�ـ�ـا الشـمـس �ـانـت 

حـــر�ـــا (مـــقـــدســـة) وامـــ�ـــ�اطـــور�ـــة عـــظـــ�ـــ� 

 يتفاخر ��ا شعو��م ح�� �ن.

ا�ـــ�ـــمـــ�ـــور�ـــة الـــ�ـــ�كـــيـــة الـــ�ـــ� أســـســـ�ـــا 

كـمــال أتــاتــورك عــ�ـ� جـمــاجــم �بــر�ــاء لــم 

تــبــ�ــ� بــحــروب عــبــ�ــيــة، وال يــزال أتــاتــورك 

 �و �ب الرو�� للشعب ال���ي.

حـــيـــنـــمـــا احـــتـــلـــت الـــقـــوات �يـــرانـــيـــة 

جــمــ�ــور�ــة مــ�ـــابــاد الــفــتــيــة وعــاثــت فــ�ــ�ـــا 

 لـــم يـــقـــولـــوا إن جـــنـــودنـــا 
ً
 وفســـادا

ً
خـــرابـــا

 عـبـ�ــيـة ال نـاقـة لـ�ـم فـ�ـ�ــا 
ً
يـخـوضـون حـر�ـا

 وال جمل.

�ــانــت ا�ــ�ــ�ــومــات الــ�ــ�كــيــة و�يــرانــيــة 

والـــعـــراقـــيـــة وال زالـــت �ـــعــــضـــ�ـــا تـــخــــوض 

 
ً
حرو��ـا �ـ� كـردسـتـان و�ـعـيـثـون فـ�ـ�ـا قـتـال

 دون أن تــــــــ�ـــــــون حــــــــرو�ـــــــ�ــــــــم 
ً
وخـــــــرابــــــــا

 عب�ية؟؟!!!.

 باملقابل:

 
ً
الذين حار�وا جيوش �حتالل دفاعـا

عن حدود�م ال�� رسم��ـا سـايـكـس بـيـ�ـو 

 لم ي�ونوا عب�ي�ن!!!.

�ـــل الـــذيـــن خـــاضـــوا مـــعـــاركـــ�ـــم ضـــد 

 املعتدين لم ي�ونوا عب�ي�ن.

الذين خاضوا ثورات تحرر شـعـو�ـ�ـم 

 �انوا عظماء وأحيانا قد�س�ن.

الــيــوم �ســمــع أصــواتــا �شــاذ يــقــولــون 

بــأن شــبـــابــنــا وشـــابــاتــنـــا الــذيــن يــقــارعـــون 

أعــــ�ــــ� �ــــمــــجــــيــــة �ــــ� الــــعــــصــــر ا�ــــ�ــــديــــث 

 عب�ية ال ناقة لـنـا فـ�ـ�ـا وال 
ً
يخوضون حر�ا

 جمل؟!!!.

نــرا�ــم يــزرفــون الــدمـــوع عـــلــ�ــ�ـــم ومـــا 

 فتؤوا ينعتو��م (باإلر�ابية)!!!!.

ســـأصـــدقـــكـــم، ســـأصـــدق دمـــوعـــكــــم 

الذكية، سأقول بأنكم أكـ�ـ� إ�سـانـيـة مـن 

 ا��ميع!!!.

لــكــن قــبــل ذلــك عــلــيــكــم �قــرار بــأن 

شيخ سعيد خاض ثورة عب�ية واس�ش�ـد 

، وإن قـــا�ـــ�ـــ� دمحم أعـــلــــن 
ً
 عــــبـــثـــا

ً
إعـــدامـــا

جم�ور�ة عب�ية ما أوشكـت أن أسـقـطـت 

، وإن مصـطـفـى 
ً
واس�ش�د �� س�يل�ا عبثـا

الــبــارزا�ــي �ــان يــقــود ثــورة عــبــ�ــيــة طــيــلــة 

 وتو�� �� منفـاه �ـعـبـ�ـيـة، 
ً
أر�عة عشر عاما

 
ً
 عـبـ�ـيـة وسـالمـا

ً
وإن قاسملـو خـاض حـر�ـا

 واسـ�ـشــ�ـد �ـ� مــفـاوضــاتـھ الـعـبــ�ـيــة 
ً
عـبـ�ــيـا

ال�� لم تأت بن�يجة، وإن أوجالن يقبـع �ـ� 

.
ً
 زنزانتھ عبثا

 يتوقعون أو يـ�ـتـغـون 
ً
�ل �انوا جميعا

الــفــشــل؟، أم أ�ــ�ــم خــاضــو�ــا �ــ� ســ�ــيــل 

الــقــضــيــة؟؟، و�ــكــفــ�ــ�ــم أ�ــ�ــم ســعــوا بــ�ــل 

 طاقا��م لك��م لم يف��وا.

سأصدقكـم، لـكـن قـبـل ذلـك عـلـيـكـم 

�قرار بـأنـكـم كـنـتـم تـمـارسـون السـيـاسـة 

 و�ـــــانـــــت 
ً
 طـــــيـــــلـــــة ســـــبـــــعـــــ�ـــــن عـــــامـــــا

ً
عــــبـــــثـــــا

�عـــتـــقـــاالت واملـــالحـــقـــات وا�ـــ�ـــرمـــان مـــن 

 و�ـــ� لـــم تـــؤ�ـــى 
ً
ا�ـــ�ـــقـــوق املـــدنـــيـــة عـــبـــ�ـــيـــا

 ب�تائج ملموسة.

 
ً
كنت سأصدقكـم لـو لـم تـ�ـونـوا يـومـا

 �� ا�ـ�ـ�ـش الـعـر�ـي السـوري وأنـتـم 
ً
جنودا

تــدافــعــون عــن حــدود ســايــكــس بــيــ�ــو، أو 

لـــم تـــ�ـــونـــوا أعضـــاء وقـــيـــاديـــ�ـــن �ـــ� ذلـــك 

ا��زب الكردي �� سور�ا طيلة عـقـود، أو 

لـم تـ�ــونـوا سـور�ــ�ـن ضــمـن حـدود�ــا الـ�ــ� 

رسم��ا سايكس بي�و أو لم تـطـالـبـوا يـومـا 

 بحقوق سور�تكم.

سأصدق �ـل �قـوال حـيـنـمـا تـقـّرون 

بــــأن ابــــرا�ــــيــــم �ــــنــــانــــو وســــلــــطــــان بــــاشــــا 

�طــرش والشـــيــخ صــا�ـــ� الــعـــ�ــ� خــاضـــوا 

ثـورات عـبـ�ـيــة، وإن يـوسـف الــعـظـمـة قــد 

.
ً
 اس�ش�د عب�يا

 
ً
 سأتخ�� عن �ـل مـا ذكـرتـھ آنـفـا

ً
أخ��ا

إذا أقــّر�ــتــم أن الســور�ــ�ــن خــاضــوا ثــورة 

عب�ية و�� لـم تـفـض إال إ�ـ� دمـار، وإنـكـم 

بر�ئون مـن �ـذه الـثـورة بـراءة الـذئـب مـن 

 دم يوسف.

 �عم إن الظروف �غ��ت اليوم.

 �عم إن املفا�يم �غ��ت.

 لكن...

حينما قاد الشيخ سعيد ثورتـھ �ـانـت 

الظروف أيضا قد �غـ�ـ�ت، وحـيـنـمـا أعـلـن 

قــا�ــ�ــ� دمحم جــمــ�ــور�ــتــھ �ــانــت الــظــروف 

واملـــــفـــــا�ـــــيـــــم قـــــد �ـــــغـــــ�ـــــ�ت، وملـــــا خـــــاض 

البارزا�ي ثورتھ �ـانـت �مـور قـد تـبـدلـت، 

وحينما اس�ش�ـد قـاسـمـلـو �ـ� مـفـاوضـاتـھ 

 �انت الظروف قد �غ��ت.

 إن لم تقروا، فال بد أن أقول:

إن �انت ثـمـة عـبـ�ـيـة فـ�ـ� �ـ� عـقـولـنـا 

الـــ�ـــ� ال تـــقــــدر الـــتـــ�ـــ�ــــيـــة، وال �ســـانــــد 

مــقــاومــة أبــنــاءنــا �ــ� وجــھ الــ�ــمــجــيــة، وال 

 تنظر لصمود�م إال نظرة سلبية!!!!.

 احلرب العبثية ... "ال ناقة لنا فيها وال مجل" ... أصوات نشاذ

 ”تمثال صالح الدین األیویي قرب قلعة دمشق ” 

 ر�اض درار
٢٠١٧/  ٦/  ٢٦ 

الــ�ــورد لــ�ــســوا طــارئــ�ــن عــ�ــ� �رض 

 مـن غـ�ـ��ـم، عـلـيـنـا أن 
ً
و�م أقدم وجودا

�ــغــ�ــ� نــظــرتــنــا الــ�ــ� فــرضــ�ــ�ــا عــلــيــنــا كــتــب 

الســـايـــكـــس بـــيـــ�ـــو�ـــة و�ـــ�ـــر�ـــج الـــبـــعـــض. 

�نــــفــــصــــال غــــ�ــــ� وارد �ــــ� �ــــل أدبــــيــــات 

ال�ورد السور��ـن، والـفـيـدرالـيـة حـ�ـ� لـو 

تحققت ل�ست �عب��ا عـن انـفـصـال، �ـ� 

 تمك�ن للوحدة.
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فيصل العساف 

الـ�ـ� عـقـدت  ��٢٢ الـقـمـة الـعـر�ـيـة الــ

�� مدينـة سـرت الـلـيـ�ـيـة، �ـان  ٢٠١٠عام 

رجـب طـيـب أردوغـان ضـيـف شـرف تـمـت 

دعـــوتـــھ، إضـــافـــة إ�ـــ� الـــرئـــ�ـــس �يـــطـــا�ـــ� 

السابق سيلفيو ب��لس�و�ي، مـن الـرئـ�ـس 

الـلـيـ�ـ� الـراحـل مـعـمـر الـقـذا�ـ� الـذي �ــان 

�سلم رئـاسـة الـقـمـة مـن أمـ�ـ� قـطـر حـمـد 

بــن خــلــيــفــة. مــن املــفــارقــات الــالحــقــة، أن 

تل، و���لس�ـو�ـي �ـ�ـن، وحـمـد 
ُ
القذا�� ق

 »تــنــازل عــن �مــارة البــنــھ 
ً
، فــيــمــا «مــجــ�ــ�ا

نجا أردوغـان مـن مـقـصـلـة الـنـحـس تـلـك، 

و�مكن الـقـول إنـھ اسـتـأثـر بـا�ـ�ـظ وحـده 

 
ً
مــن دون بــقــيــة الــرفــاق، إذ أصــبــح رئــ�ــســا

 لــوزرا�ــ�ــا. �ــ� 
ً
لــ�ــ�كــيــا �ــعــد أن �ــان رئــ�ــســا

الــواقــع، �ــعــتــ�ــ� أردوغــان دا�ــيــة الســاســة 

�تراك، وإن �ـان ُيصـنـف مـن مـعـارضـيـھ 

 �ـــــ� تـــــار�ـــــخـــــ�ـــــا 
ً
بـــــأنـــــھ �كـــــ�ـــــ� اســـــ�ـــــبـــــدادا

 إ�ـ� مـعـطـيـات طـمـوحـھ 
ً
ا��ديث، اس�نادا

السـيــا�ـ�ــ� الــالفـت مــنـذ بـزوغ نــجـمــھ عــ�ــ� 

الســاحــة الســيــاســيــة وحــ�ــ� ظــ�ــور نــتــائــج 

ع�� توسيع صالحـيـات  «�عم»�ستفتاء بـ 

الرئ�س، وما تخـلـل فـ�ـ�اتـھ الـرئـاسـيـة مـنـذ 

 للوزراء، من است�ثار بالسلـطـة 
ً
�ان رئ�سا

 إ�ــ� 
ً
يــرافــقــھ قــمــع لــلــمــخــالــفــ�ــن، اســ�ــنــادا

مــمــارســات حــ�ــومــتــھ الــ�ــ� قصــمــت ظــ�ــر 

�حـــتـــجـــاجـــات الشـــعـــبـــيـــة ا�ـــ�ـــاشـــدة �ـــ� 

غ�� املسبـوق -، وإ�� حاالت العنف ٢٠١٣

الـ�ـ� يـواجـھ �ـ�ـا �كـراد، أكـ�ـ� �قـلـيـات  -

�� تركـيـا، الـذيـن يـطـالـبـون بـحـق الـتـمـثـيـل 

الســـيـــا�ـــ�ـــ� و�جـــتـــمـــا�ـــ� و�د�ـــي الـــالئـــق 

 أ�ـــ�ـــم 
ً
الـــذي يـــحـــ�ـــ�م �ـــو�ـــ�ـــ�ـــم، خصـــوصـــا

�ـ� املـئـة مـن عـدد السـ�ـان �ـ�  ٢٠يمثلون 

بـلــد يــرفــع لــواء الــديــمـوقــراطــيــة حــ�ــ� و�ــو 

 
ً
يـــــــتـــــــصـــــــدر الـــــــدول �كـــــــ�ـــــــ� اعـــــــتـــــــقـــــــاال

لـلــ�ــ�ــافــيــ�ـن، بــل واملــواطــنــ�ــن، �ــان ذلــك 

ـــ  ، «�نـــقـــالب الـــفـــاشـــل»�ـــعـــد مـــا عـــرف بـ

الذي نا�ز عدد املـأخـوذيـن بـجـر�ـرتـھ مـئـة 

ألف من شـ�ـ� أطـيـاف ا�ـ�ـتـمـع، بـحـسـب 

 �عض التقديرات!

أردوغان الذي ر�ـ� قـدمـيـھ �ـ� تـركـيـا 

 بأمر هللا ال �شق لـھ غـبـار، الـتـفـت 
ً
حاكما

إ�ـ� الـدول الـعـر�ـيـة بـ�ـامـل قـوتـھ وتـركـ�ـ�ه، 

�عد أن تيقن أن ال م�ـان لـھ �ـ� أورو�ـا وال 

مـ�ـانـة �ـ� ا�ـ�ـقـيـقـة، حـ�ـ� بـلـغ بـھ الـوضــع 

 جــعـــلــھ يـــحــرق أوراقـــھ �ــافـــة عــ�ـــ� 
ً
مــبــلــغـــا

أرضـــ�ـــم �ـــ� ســـ�ـــيـــل طـــمـــوحـــھ الـــرئـــا�ـــ�ـــ�، 

 �عد أن أخـذ يـكـيـل الـ�ـ�ـم الـ�ـ�ـم 
ً
خصوصا

بـمـعــاداة �سـالم �سـ�ــب مـنــع �ــعـض دول 

أورو�ــا �تـــراك املـــقـــيــمـــ�ـــن مـــن الـــتــجـــمـــع، 

ومـــنـــع مـــمـــثـــ�ـــ� حـــز�ـــھ مـــن �لـــتـــقـــاء �ـــ�ـــم 

�ــــ�ــــضــــ�ــــم عــــ�ــــ� الــــتــــصــــو�ــــت ملصــــ�ــــ�ــــة 

التعديالت الدستور�ة �ـ� نـ�ـسـان (أبـر�ـل) 

املــا�ــ�ــ�. طــمــوح الــزعــامــة ال حــدود لــھ �ــ� 

، بــل ر�ــمــا ال «الصــا�ــ�»مــخــيــلــة الــرئــ�ــس 

يضا�يھ �ـ� ذلـك أحـد، بـاسـتـ�ـنـاء الـ�ـوس 

الــقــطــري الــذي تــجــمــعــھ بــھ أوجــھ �شــابــھ 

كب��ة ومـتـعـددة، فـأردوغـان يـرى �ـ� إيـران 

ب�تھ الثا�ي، وقطر �عت�ـ� عـالقـا�ـ�ـا بـإيـران 

واجــبــة. �ــلــتــا الــدولــتــ�ــن تــحــتــضــن قــواعــد 

أم��كية ع�� أرض�ا، تحارب �ر�ـاب، و�ـ� 

املـقــابــل تــتــحــدث تــقــار�ــر اســتــخــبــار�ـة عــن 

عــالقـــات تـــجـــمـــع الـــدولـــتـــ�ـــن بـــاإلر�ـــابـــيـــ�ـــن. 

تدعمان حركة حماس �� غزة و�� الـوقـت 

ذاتـــــھ تـــــقـــــيـــــمـــــان عـــــالقـــــات مـــــمـــــ�ـــــ�ة مـــــع 

�ســــرائــــيــــلــــيــــ�ــــن! الــــدولــــتــــان الشــــبــــ�ــــ�ــــتــــان 

ترفعان شعار العداء ضـد مصـر، الـدولـة 

العر�يـة املـ�ـمـة، و�سـعـيـان إ�ـ� إسـقـاطـ�ـا. 

 عـ�ـ� الـلـعـب 
ً
تركيا وقطـر تـجـتـمـعـان أيضـا

» جـــمـــاعـــة �خـــوان« بـــالـــورقـــة ا�ـــ�ـــطـــرة، 

�ر�ـــابـــيـــة، وقـــد �ـــ�ـــرتـــا لـــ�ـــذا الـــغـــرض 

 
ً
 م�ـمـا

ً
فضاءات قنوا��ما ال�� �ش�ل رافدا

إلشاعة الفـو�ـ�ـ�، �ـ� تـحـٍد صـارٍخ لـإلرادة 

الـعـر�ـيـة الـ�ـ� تـحـاول جـا�ـدة الـتـعـا�ـ� مـن 

جــــــراحــــــ�ــــــا لــــــوال مــــــفــــــرقــــــعــــــات �خــــــوان 

الــ�ــ� تــنــكــ�ــ�ــا �ــلــمــا شــارفــت  «املــدعــومــ�ــن»

 ع�� �ندمال.

�� ا��تام، لعل من املناسب الـتـذكـ�ـ� 

بـوجــھ �خــتــالف الــوحــيـد ر�ـمــا بــ�ــن تــركــيــا 

وقطر من وجـ�ـة نـظـر الـدول ا�ـ�ـلـيـجـيـة، 

وع�� رأس�ا السعودية و�مـارات، فـ�ـ�كـيـا 

وإن �ـــانــت مـــن أكـــ�ــ� أســـواق �ســـ�ــثـــمـــار 

والــتــبــادل الــتــجــاري بــالــ�ــســبــة إلــ�ــ�ــا، فــإ�ــ�ــا 

لـ�ــسـت ا�ـ�ــار الــقـر�ــب، وال �خ الشـقــيــق 

الـــــذي تـــــجـــــتـــــمـــــع إلـــــيـــــھ بـــــأواصـــــر الـــــدم 

وا�ــ�ــغــرافــيــا والــتــار�ــخ واملصــ�ــ� املشــ�ــ�ك، 

مثل قطر، ال�ـ� �سـ�ـب تـجـاوزا�ـ�ـا الـ�ـ� ال 

 تحتمل، قطعت عالقا��ا ��ا.

 * �اتب سعودي.

يـونـيـو/  �١٩ثـنـ�ـن،  -جر�دة ا�ـ�ـيـاة 

  ٢٠١٧حز�ران 

 تركيا ... دولة يف حزب!

 

 

 

Aktham Naisse 
٢٠١٧/ ٦/  ٢١ 

ال�ورد السور�ون، واحد من 

امل�ونات �صيلة للشعب السوري، 

ذاقوا الظلم و�قصاء وال��م�ش، طوال 

قرون عديدة ، حال�م حال با�� �قليات 

السور�ة �خرى، ور�ما أك��، وناضلوا 

ب�ل عزم و��اعة لينالوا حر���م 

وحقوق�م العادلة، و�م �ن اليقاتلون 

من أجل حر���م فقط، بل من أجل 

حر�ة �ك��ية ال�� ظلم��م واضط�د��م 

 ب�ل ما اؤت�ت من قوة .

الدي�ية"،   –�ذه �ك��ية "القومية 

لم �ستطع خالل عصور من الزمن، أن 

تحطم قيود�ا، بل بالعكس قاتلت ب�ل 

شراسة من أجل مز�د من استعباد�ا 

ومز�د من تخلف�ا، و�ذلت �� س�يل ذلك 

�ل الت��يات، وقدمت �ل الذرا�ع 

وامل��رات الدي�ية لفعل ذلك، لقد 

��زت و��ل أسف عن و�� وادراك 

حقيقة ا��ر�ة والكرامة، وفشلت ايما 

فشل �� بناء مشروع وط�� حر وعادل، 

 من أن ت�ون �ذه �ك��ية، �� 
ً
و�دال

طليعة املدافع�ن عن حر�ة مجتمع�ا، 

 �� 
ً
وحر�ة م�وناتھ، أ��ت عائقا �ارثيا

طر�ق تحرر أوطا��ا، و�� �ذه املرحلة 

املفصلية من تار�خ سور�ا، وخالل ست 

سنوات من الدم والعنف واملوت ��زت 

�ذه �ك��ية عن تقديم رؤ�ة وطنية 

 حضار�ة وشاملة ملستقبل بالد�ا .

لقد انقلبت �ية بما �شا�ده 

ونلمسھ ع�� �رض، ففي (طليعة) من 

يقاتل �ر�اب وال�شدد والطائفية، 

و�نادي با��ر�ة والديمقراطية، ��ميع 

أبناء ا��تمع والوطن السوري، و�صر 

ع�� وحدة سور�ا �� إطار من حكم 

وط�� را�� وحضاري، �م اكراد سور�ا، 

 بيد وكتفا إ�� كتف مع با�� طال�ع 
ً
يدا

قوى التحرر والديمقراطية السور�ة، 

واملتمثلة �� مجلس سور�ا الديمقراطية 

 بصورة خاصة .

وإن كنا صادق�ن مع أنفسنا ولو 

ل��ظة واحدة، " فلنضع حصوة م�� �� 

أعي�نا ون��ل " ولنع��ف، أن حر��نا 

 و�ش�ل 
ً
 وعمليا

ً
�سا�م �� صنع�ا نظر�ا

أسا��� أكراد سور�ا كراس حر�ة 

التل�ن، تمتلك رؤ�ة �عيدة املدى 

ملستقبل ديمقراطي لسور�ا موحدة، 

منطلق�ن من مبدا وط�� ديمقراطي 

عميق، يؤكد ع�� أن حر�ة م�ون سوري 

 بحر�ة 
ً
 عضو�ا

ً
واحد مرتبط ارتباطا

جميع امل�ونات السور�ة �خرى، وأن 

، اليمكن 
ً
 عادال

ً
حل القضية الكردية حال

تحقيقھ إال �� اطار حل القضية 

الديمقراطية �� مجمل ا��غرافية 

 والديمغرافية السور�ة .

فليكف النواحون القومجيون 

والب�ائون وأ��اب النوايا القاتلة 

، وص�يان 
ً
 وسياسيا

ً
وا��صيون فكر�ا

القوى املتخلفة �� املنطقة، وحام�� 

�جندات الو�ابية والعثمانية ا��ديدة، 

عن توجيھ خناجر�م املسمومة نحو 

صدر من يض�� ألجل خالص�م. إن �ان 

لد��م ���ء ينفع الوطن، فليضعوه ع�� 

الطاولة، أو فليصمتوا إ�� �بد، و�داروا 

 عار�م ا��زي.
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  Farhad Naasan   

 ٢٠١٧أيار  ٥ -ف�س بوك 

 املدرسة �حمدية �� حلب القديمة 

بــانــ�ــ�ــا الســيــد أحــمــد افــنــدي بــن طــھ 

عــ�ــ� وجــھ الــتــقــر�ــب، ١٧٦٣  -  ١٦٩٨زادة 

�ذه ال��صية الغامضة �� تـار�ـخ الـكـرد 

وتــار�ــخ حــلــب، والــذي اشــ�ــ�ط ان يــ�ــون  -

طـــالب املـــدرســـة ومـــعـــلـــمـــ�ـــ�ـــا مـــن �كـــراد 

 ان رائـد الـفـكـر  -فقط 
ً
وملاذا ؟؟؟ ... عـلـمـا

أحـــمـــدى  -الشـــاعـــر  -الـــقـــومـــي الـــكـــردي 

عـامـا  ٥٠خا�ي �ان قـد ولـد قـبـلـھ بـحـوا�ـ� 

مـيـالدي و�ـو أول مـن  ١٦٥٠عام  -فقط  

�ـــان قـــد نـــادى بـــإ�شـــاء دولـــة مســـتـــقـــلـــة 

 مم وز�ن . -�� م��متھ  -لألكراد 

 أي السؤال:

ال  -�ل �انت لديھ بذور فكـر قـومـي  -

 ندري ك��ھ ؟

أم �ـــو شـــعـــور بـــرد الـــديـــن لـــلـــكـــرد  -

 لس�ب ال�عرفھ ؟

أم ان الـــكـــرد �ـــانـــوا قـــد امـــتـــلـــ�ــــوا  -

 أن غـالـبـيـة  -ناصية العلم واملعـرفـة 
ً
عـلـمـا

املعلم�ن و�ساتذة �� املدارس مـن الـفـ�ـ�ة 

�يو�ية وقبل�ا الزنكية �انوا مـن �كـراد، 

 ضمنا أكراد ش�رزور و��ار و�وران .

أم شـــعـــور غـــامـــض آخـــر أو ســـ�ـــب  -

 مج�ول آخر ؟

ولــد أحــمــد أفــنــدي �ــ� مــديــنــة حــلــب 

م) عــــ�ــــ� وجــــھ �١٦٩٨ـــــ ـــــ ١١١٠ســــنــــة (

الــتــقــر�ــب، وتــو�ــ� نــقــابــة �شــراف ســنــة (

م)، كما تو�ـ� الـقـضـاء �ـ� �١٧٣٤ـ ـ  ١١٤٧

الــقــدس و�ــغــداد، و�ــقــي �ــ� قضــاء �ــغــداد 

م )، و�ـ� �١٧٥٠ــ ١١٦٤إ�� أواخر سـنـة (

م) عـــاد مـــ�ـــ�ـــا إ�ـــ� �١٧٥١ــــ ١١٦٥ســـنـــة (

وطــنــھ حــلــب، فشــرع �ــ� بــنــاء مــدرســتــھ �ــ� 

محلة ا��لوم، زقاق ا��ل��، شر�� جـامـع 

 ".�حمديةال��رمية، وسما�ا "

ووقــف فـــ�ــ�ـــا مــا اقـــتـــنــاه مـــن الــكـــتـــب 

الــنــفــ�ــســة و�الت الــنــادرة، و�ــلــغــت كــتــبــھ 

ثــالثــة آالف مــجــلــد، مــ�ــ�ــا عــدة مــجــلــدات 

بخطـھ ا�ـ�ـسـن)،  وصـرح �ـ� كـتـاب وقـفـھ 

(إن الكتب املـوقـوفـة ال تـخـرج مـن �ـ�ـرة 

الـكـتـب وال مـن املـدرسـة ألحـد، إال بـإعــارة 

للقراءة و�ست�ساخ، وال غـ�ـ� ذلـك بـوجـھ 

، و�ـــــل مـــــن أراد 
ً
مـــــن الـــــوجـــــوه مـــــطـــــلـــــقـــــا

املــــراجــــعـــــة و�ســــتــــ�ـــــســــاخ مــــن الـــــكــــتـــــب 

املذ�ورة، فليأت �� �يام �ر�ـعـة املـعـيـنـة 

لـــفـــتـــح �ـــ�ـــرة الـــكـــتـــب، و�ـــ� يـــوم �حـــد 

 و�ثن�ن و�ر�عاء وا��م�س.)،

واشـــ�ـــ�ط واقـــف املـــدرســـة أن يـــ�ـــون 

 للمدرسة :

(مــدرس عــالـــم مــتــمـــم �ــ�ــمـــيــع مـــواد  

الــعــلــوم الــعــقــلــيــة والــنــقــلــيــة، و�ــ�ــون مــن 

صــــ�ــــ�ــــاء أكــــراد مــــا وراء املــــوصــــل مــــن 

صــنـــجـــق �ـــوي أو صـــنـــجـــق بـــابـــان أو مـــن 

صــــوران أو مـــــن غـــــ�ــــ��ـــــم)، وقـــــد عــــ�ـــــن 

الــواقــف الشــيــخ أحــمــد بــن إبــرا�ــيــم بــن 

عـــمـــر الـــكـــردي مـــن صـــنـــجـــق �ـــوي، وإذا 

انحل التدر�س يوجھ املتو�� ملن يـوجـد �ـ� 

املـدرســة مـن �كــراد املــذ�ــور�ـن، وإن لــم 

يـوجـد �ــ� املــدرسـة املـرمــوقـة مـن �كــراد، 

يــوجــھ الـــتــدر�ــس ملـــن يــوجــد مــن �كـــراد 

املذ�ور�ن �� البلدة، وإن لم يـوجـد يـنـ�ـب 

 �ـ� خـدمـة الـتـدر�ـس املـذ�ـور 
ً
املتو�� أحـدا

بــالــوظــيــفــة إ�ــ� أن يــقــدم إ�ــ� الــبــلــدة مــن 

 علماء �كراد من �و ��ذه الصفات.

 كما اش��ط :

أن يـــ�ـــون ســـ�ـــان �ـــ�ـــر املـــدرســـة  -

الــــعــــشــــرة مــــن أكــــراد مــــا وراء املــــوصــــل 

وصــنــجــق بــابــان وغــ�ــ��ــم مــن أكــراد تــلــك 

�طراف، ال �سك��ا من أ�ل البلدة أحـد، 

عــ�ــ� شــرط أن يــ�ــون غــ�ــ� مــ�ــ�وج، ومــن 

 تزوج سقط حق سكناه �� املدرسة .

تـو�ـ� الــقـا�ــ�ـ� أحـمــد أفــنـدي بـن طــھ 

م) �ــ� مـديـ�ـتــھ �١٧٦٣ــ ١١٧٧زاده سـنـة (

�ـ ١٣١٥حـلــب الشــ�ــبــاء. و�ـ� نــحــو ســنــة (

م)، أ�ـــى إ�ـــ� حـــلـــب الشـــيـــخ عـــبـــد ١٨٩٧

الســــمــــيــــع بــــن الشــــيــــخ أحــــمــــد الــــكــــردي 

ال��زن��، من قر�ة جنارة التا�عة لـقـضـاء 

وتـــو�ـــ� الـــتـــدر�ـــس �ـــ� املـــدرســـة  -حـــلـــبـــجـــة 

�حـــمـــديـــة، �ـــعـــد وفـــاة مـــدرســـ�ـــا الشـــيـــخ 

حســــ�ــــن الــــكــــردي، وذلــــك نــــحــــو ســــنــــة (

م)، ولم يـكـن الشـيـخ عـبـد �١٩١٥ـ ١٣٣٤

السميع فصيح اللسان �ـ� الـلـغـة الـعـر�ـيـة 

(وإذا قـرأ ألبـنـاء �كـراد، قـرر لـ�ـم الـكـتـب 

الــعــر�ــيــة بــالــلــغــة الــكــرديــة، مــع فصــاحــة 

وحسن بـيـان أل�ـ�ـا لـغـتـھ �صـلـيـة)،  و�ـنـا 

يـــطـــرح ســـؤال نـــفــــســـھ: كـــيـــف لصـــاحــــب 

كــــتــــاب (إعــــالم الــــنــــبــــالء بــــتــــار�ــــخ حــــلــــب 

الشــ�ــبــاء) أن يــقــّيــم لــغــة الشــيــخ الــكــردي 

و�ث�� ع�ـ� حسـن بـيـانـھ �ـ� الـكـرديـة، دون 

 معرفتھ باللغة الكردية؟ 

تـرى �ــل �ــعــلــم مــنــھ الــكــرديــة �ــعـد أن 

الزمھ خمس سن�ن أو أز�ـد؟ أم �ـو مـديـح 

 التلميذ ألستاذه؟ .

تـــو�ـــ� الشـــيـــخ عـــبـــد الســـمـــيـــع ســـنـــة (

ـــ ١٣٣٨ م) �ـــ� مـــديـــنـــة حـــلـــب، �١٩١٩٩ـ

ور�ــــمــــا �ــــان آخــــر املــــدرســــ�ــــن الــــكــــرد �ــــ� 

املـــــدرســــــة �حــــــمـــــديــــــة الــــــ�ـــــ� اشــــــ�ــــــ�ــــــرت 

بــمــخــطــوطــا�ــ�ــا الــثــمــيــنــة والــنــادرة، ونــقــل 

قسـم كـبـ�ــ� مـن مــخـطـوطـا�ــ�ـا إ�ـ� "مـكـتـبــة 

 �سد"

أصبحت �ذه املدرسة منذ نـحـو عـام 

 لــــلــــبــــطــــالــــة، ثــــم �١٨٨٢ـــــ/١٣٠٠
ً
م دارا

�ـــعـــطـــلـــت خـــالل ا�ـــ�ـــرب الـــعـــاملـــيـــة �و�ـــ� 

. أمــا 
ً
وأصــبــحــت خــالــيــة مــن الــطــالب بــتــاتــا

 
ً
مكتب��ا الش�ـ�ـ�ة الـ�ـ� �ـانـت تضـم أعـدادا

كب��ة من ا��طوطات فقد بقي م��ـا حـ�ـ� 

 فــقــط، مــن ١٤٦٧م (١٩٠٨عــام 
ً
) كــتــابــا

مــجـــلــد نـــقــلـــت إ�ـــ� املـــكــتـــبـــة  ٣٠٠٠أصــل 

الــوقــفــيــة �ــ� املــدرســة الشــرفــيــة �ــ� حــلــب 

الــ�ــ� نــقــل قســم كــبــ�ــ� مــن مــخــطــوطــا�ــ�ــا 

 إ�� مكتبة �سد �� دمشق.
ً
 مؤخرا

لـــتـــعـــود مـــرة أخـــرى إ�ــــ� حـــلــــب �ـــعــــد 

عــاصــمــة الــثــقــافــة �ســالمــيــة  -اخــتــيــار�ــا 

٢٠٠٦. 

 ومن خالل متا�عة �خبار  نجد أن :

والـ�ــ� نـقــلـت الـ�ــ�ــا  -املـكــتـبــة الــوقـفــّيـة 

قـد �ـعـّرضـت  -مكتبـة املـدرسـة �حـمـديـة 

 -��ر�ق كب�� مـن جـّراء �عـمـال ا�ـ�ـر�ـّيـة 

�ـــ� حـــلـــب، وســـط تـــبـــادل طـــر�ـــ� املـــعـــارك 

��ــ�ـــامــات بـــاملســـؤولــّيـــة عــن ا�ـــ�ـــادثــتـــ�ـــن 

 و�دم مئذنة ا��امع الكب��). -( ا��ر�ق 

أدى حـــر�ــــق املــــكـــتـــبــــة الــــوقـــفـــّيــــة إ�ــــ� 

 
ً
خسارة محتو�ا��ا مـن الـكـتـب، و�ـ� وفـقـا

لــــبــــعـــــض املصــــادر �ــــانـــــت تضــــّم قــــرابـــــة 

 عنوان.  ٣٥٠٠٠

أمـــا ا�ـــ�ـــطـــوطـــات، فـــقـــد نـــجـــت ألّن 

ا�ــــــ�ــــــر�ــــــق لــــــم يصــــــل إ�ــــــ� مســــــتــــــودع »

 لبعض املصادر. فيـمـا  «ا��طوطات
ً
وفقا

تذ�ب مصادر أخرى إ�� أن ا�ـ�ـطـوطـات 

حفظ�ا �� ا���رة املفّرغـة »نجت بفضل 

(و�ــــ� �ــــ�ــــرة مــــخــــّصــــصــــة  «مــــن الــــ�ــــواء
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*مختار هوشمند 

ا�ـــ�  «الســـلـــفـــيـــة ا�ـــ�ـــ�ـــاديـــة»تــمـــددت 

، �ــ� 
ً
كــردســتــان إيــران قــبــل عشــر�ــن عــامــا

مــــنــــتــــصــــف الــــ�ــــســــعــــيــــنــــات واســــتــــمــــالــــت 

�يديولوجيا �ذه مؤ�دين ل�ـا �ـ� املـنـاطـق 

 
ً
 بـارزا

ً
يـة. وأدت ثـالثـة تـطـورات دورا

ّ
الس�

�� ان�شار �يديولوجيا �ـذه: إرسـاء إمـارة 

طــــــالــــــبــــــان �ــــــ� أفــــــغــــــا�ســــــتـــــــان، وإ�شـــــــاء 

�ـــــ� »  الـــــقـــــاعـــــدة« مـــــعـــــســـــكـــــرات تـــــدر�ـــــب 

�ــ� »  أنصــار �ســالم« أفــغــا�ســتــان، و�ــروز 

املــنــاطــق الــعــراقــيــة الــكــرديــة �ــ� أورامــان 

عـــ�ـــ� حـــدود كـــردســـتـــان إيـــران. وحـــمـــلـــت 

(تــبــلــيــ�ــ� جــمــاعــة) ا�ــ�  «جــمــاعــة الــتــبــلــيــغ»

كــردســتــان الــعــراق مــن طــر�ــق بــاكســتــان، 

واســتــمــالــت �ــعــضــ�ــم �ــ� أوســاط �قــلــيــة 

الــبــلــوشــيــة. ولــم يــتــأثــر �ــذا الضــرب مــن 

 السلفية بالسيد قطب.

وســيــاســات الــنــظــام �يــرا�ــي الــرامــيــة 

ا�� تقو�ض املشـاعـر الـقـومـيـة والـ�ـسـار�ـة 

 �ــــ� بـــــروز �ســـــالم 
ً
 بـــــارزا

ً
�ــــانـــــت عــــامـــــال

السيا��� �� كردستان إيران، و�ذا ي�ـ� 

 
ً
 حــــ�ــــن تــــنــــاول الــــكــــالم، أحــــزابــــا

ً
تــــحــــديــــدا

مــــــــــدرســــــــــة »ومــــــــــجــــــــــمــــــــــوعــــــــــات، مــــــــــثــــــــــل 

«الــــــــقـــــــــرآن  (Ma k ta b e  q ura n ـــــــــ�� (

، و�ـــ� » الــدعـــوة و�صـــالح« كــردســـتـــان و 

�خــــــوان « مــــــجــــــمــــــوعــــــة مــــــتــــــحــــــدرة مــــــن 

وأ�ش�ت �ذه ا��موعـات إثـر  .«املسلم�ن

 عــ�ـــ�  �١٩٧٩ــ�  «الــثــورة �ســالمــيــة»
ً
ردا

أ�شــطــة �حــزاب الــقــومــيــة والــ�ــســار�ــة �ــ� 

دوائـر الــعـالنــيـة. و�ــ� �شــ�ـر الـتـالــيـة عـ�ــ� 

مــقــر�ــة  «مــدرســة الــقــرآن»الــثــورة، �ــانــت 

بــرم 
ُ
مــن نــظــام ا�ــ�ــمــ�ــور�ــة �ســالمــيــة. وأ

اتـــفـــاق بـــ�ـــن أحـــمـــد مـــفـــ�ـــ� زادة وآيـــة هللا 

 مـن 
ً
خمي�� يق�ـ�ـ� بـمـنـح كـردسـتـان نـوعـا

�دارة الــذاتــيــة تــحــت لــواء مــفــ�ــ� زادة و 

، إذا أفـ�ـ� �سـالمـيـون «مدرسـة الـقـرآن»

�� طرد ال�سار��ن و�كـراد الـقـومـيـ�ـن مـن 

مــدرســة »كــردســتــان. و�ــعــود مــوجــة قــمــع 

�و�ـــ� ا�ـــ� مـــطــلـــع الـــثــمـــانـــ�ـــنـــات،  «الــقـــرآن

�ـذه ا�ـ� مـديـنـة  «املـدرسـة»ح�ـن انـتـقـلـت 

أو  «شـمـس»كرما�شاه، وأ�شـأت مـجـلـس 

و�ــــان دور  .«ا�ـــ�ــــلــــس الســــّ�ــــ� املـــركــــزي »

 �ــ� تــنـظــيــم ا�ـ�ــلــس �ــذا 
ً
مـفــ�ــ� زادة بـارزا

واخــتــيــار أعضــائــھ. ولــكــن مــوجــة الــقــمــع 

الثانية وقعت إثر عامـ�ـن عـ�ـ� وفـاة مـفـ�ـ� 

. واملــوجــة ١٩٩٣زادة �ــ� شــبــاط (فــ�ــ�ايــر) 

�ـذه مـتـواصـلـة الـفـصـول ا�ـ� الـيـوم، عـ�ــ� 

 «مـكــتـب الـقـرآن»رغـم أن مـا يـدعـو الــيـھ 

بـــالـــغ الـــلـــيـــ�ـــ�الـــيـــة مـــقـــارنـــة بـــا�ـــ�ـــمـــاعـــات 

الــــتــــكــــفــــ�ــــ�يــــة. وإثــــر إطــــالق ســــراحــــھ مــــن 

ال�ـ�ــن، �ـان خــطـاب مــفــ�ـ� زادة بــمـثــابــة 

ثورة ايديولوجية تق��� �عـدم اسـ�ـ�ـداف 

الــكــفــار �ــ� أصــقــاع الــعــالــم. ولــكــن قــمـــع 

�ـان وراء مـوجـة جـديـدة مـن  «مدرسة...»

، ٢٠٠١القومية �� كـردسـتـان إيـران. و�ـ� 

وصـــار  -وصـــل أبـــو مصـــعـــب الـــزرقـــاوي 

 زعـــيــم 
ً
الـــقــاعـــدة �ــ� بــالد مـــا بـــ�ـــن »الحــقـــا

ا�ــ� إيــران مــن أفــغــا�ســتــان مــن  -«الــ�ــ�ــر�ــن

 طر�ق س�ستان و�لوشستان.

و�روز السلفية �� كردستـان وإفسـاح 

ا�ــ�ــال أمــام ا�ــ�ــركــة �ــذه وثــيــق الصــلــة 

ب��م�ش القومية الكـرديـة. وفـ�ـم مـا جـرى 

 .«أنصــار �ســالم»يــقــتــ�ــ�ــ� الــكــالم عــن 

أنصــار »، أ�شــأت مــجــمــوعــة ٢٠٠١فــفــي 

إمـــــــارة بـــــــيـــــــارة »املـــــــتـــــــطـــــــرفـــــــة  «�ســـــــالم

، عــ�ــ� مــقــر�ــة مــن حــلــبــجــة �ــ� «�ســالمــيــة

» أنصـار �سـالم«كردستان العراق. و�ان 

وراء عدد من الـعـمـلـيـات �ر�ـابـيـة وقـطـع 

الرؤوس �� السليمانية وأر�يـل. وسـيـطـرت 

ا�ــ�ـــمـــوعـــة �ـــذه عــ�ـــ� مــنـــاطـــق ا�ــ� حـــ�ـــن 

. �٢٠٠٣جـــتــــيـــاح �مـــ�ــــ��ـــي الــــعـــراق �ـــ� 

�ــ�  «ا�ـ�ــمــ�ــور�ــة �ســالمـيــة»فـاســتــقــبــلـت 

أنصـــار »كـــردســـتـــان إيـــران عـــنـــاصـــر مـــن 

نـــجــــوا مـــن �حـــتـــالل �مـــ�ـــ��ــــي  «�ســـالم

واسـُتـجـوب  .«إمارة بيارة..»وعملية تط��� 

�عض قادة ا��موعة �ـذه، واسـتـقـر كـ�ـ� 

م��م �ـ� مـدن كـردسـتـان إيـران. ومـذ ذاك 

�ـــ�  «الســـلـــفـــيـــة ا�ـــ�ـــ�ـــاديـــة»صـــار وجـــود 

. فـــــتــــــعــــــاونــــــت 
ً
كـــــردســــــتــــــان إيـــــران، وازنــــــا

مـــجـــمـــوعـــات صـــغـــ�ـــ�ة مـــن الســـلـــفـــيـــ�ـــن �ـــ� 

، و�شــرت » أنصــار �ســالم« املــنــطــقــة مــع 

 دعاي��ا السياسية �� عدد من املدن.

وال �ــــغــــفــــل أن ا�ــــ�ــــ�ــــاديــــ�ــــن �كــــراد 

أدخــلــوا الــزرقــاوي ا�ــ� كــردســتـــان إيـــران. 

 لثمـانـيـة أشـ�ـر. وحـدث 
ً
وحل عل��م ضيفا

 «ا�ــ�ـــمــ�ــور�ـــة �ســـالمــيــة»أن اعــتـــقــلــت 

الزرقاوي واستـجـو�ـتـھ. و�ـان عـلـيـھ طـوال 

أسابيع، أن يقصد صباح �ـل يـوم بـلـدات 

�� الشمال الغـر�ـي، مـثـل بـو�ـان وسـاغـ�ـ�، 

الســتــكــمــال �ســتــجــواب. ثــم روفــق عــ�ــ� 

) ا�ــــ� Mariwanا�ــــ�ــــدود �ــــ� مــــار�ــــوان (

أنصـار « الـواقـعـة �ـ� قـبـضـة »  إمارة بيارة« 

وســـاعـــدتـــھ ا�ـــ�ـــمـــوعـــة �ـــذه، ».  �ســـالم

فوسعھ قصد �غداد ليؤسس أول تنظـيـم 

�� املناطـق الـعـر�ـيـة �ـ� الـعـراق.  «ج�ادي»

و�ــان الــتــنــظــيــم وأ�شــطــتــھ ســر�ــ�ــن. وإثــر 

ســــقــــوط نــــظــــام صــــدام حســــ�ــــن، شــــ�ــــل 

 أكــــ�ــــ�، 
ً
جــــمــــاعــــة »الــــزرقــــاوي تــــنــــظــــيــــمــــا

 بـ  «الــتــوحــيــة وا�ــ�ــ�ــاد
ً
الــذي عــرف الحــقــا

و�ــ�  .«الــقــاعــدة �ــ� بــالد مــا بــ�ــن الــ�ــ�ــر�ــن»

أنصــــار »، انــــقـــســــم ٢٠٠٣مـــطــــلـــع ر�ــــيــــع 

�ــ� إيــران ا�ــ� ثــالث مــجــمــوعــات،  «�ســالم

الــ�ـ� بــا�ـعــت �ــ�  «كــتــائـب كــردسـتــان»مـ�ــ�ـا 

وقـــت الحـــق الـــزرقـــاوي، وانـــتـــقـــل �ـــعـــض 

عناصر�ا ا�ـ� الـعـراق و�ـقـي قسـم آخـر �ـ� 

إيـران لـتــوســيــع الــتــنــظــيــم وإدارة مــعــســكــر 

تــدر�ــب عــ�ــ� مــقــر�ــة مــن ســر�ــول الــذ�ــب 

حـــــيـــــث يـــــكـــــ�ـــــســـــب املـــــتـــــدر�ـــــون مـــــ�ـــــارات 

عسكر�ة مـثـل إعـداد الـقـنـابـل، و�ـرسـلـون 

ا�� كردستان العراق وحـلـبـجـة. وتصـدرت 

�شر مـ�ـامـن  «كتائب كردستان»أولو�ات 

مــتــفــجــرة لــلــبــ�ــشــمــركــة الــعــراقــيــة وحــرس 

ا�ـــ�ــــدود �ــــ� كــــردســـتــــان الــــعــــراق، وشــــن 

عـمـلـيــات إر�ـابــيـة �ــ� أر�ـيـل والسـلـيــمـانـيــة. 

و�ان التـنـظـيـم �ـذا وراء مـحـاولـة اغـتـيـال 

 املال بختيار.

والـــــــالفـــــــت أن بـــــــرو�ـــــــاغـــــــنـــــــدا �ـــــــذه 

الـــتـــنـــظـــيـــمـــات وتـــدر�ـــبـــا�ـــ�ـــا وعـــبـــور�ـــا ا�ـــ� 

كردستان إيران �انـت عـالنـيـة. وعـ�ـ� رغـم 

إجــــراءا�ــــ�ــــا �مــــنــــيــــة، لــــم تــــخــــَش أجــــ�ــــزة 

و�ـانـت �جـ�ـزة  .«ا��ـ�ـمـور�ـة �سـالمـيـة»

�يـــرانـــيـــة �ســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة مـــطـــلـــعـــة عـــ�ـــ� 

، يقول سلـفـيـون ٢٠٠٧أ�شط��ا �ل�ا. و�� 

 أبــــرم بــــ�ــــن إيــــران وحــــ�ــــومــــة 
ً
أن اتــــفــــاقــــا

ا�ـــ�ـــرس »كــردســـتـــان الـــعـــراق، أدى فـــيـــھ 

دور الوسيط. وحملت ا��ـ�ـومـة  «الثوري

عـ�ــ� وقــف  «كــتـائـب كـردسـتــان»�يـرانـيــة 

عمل�ا �� كردسـتـان الـعـراق و�نـتـقـال ا�ـ� 

 «الكتائب»أفغا�ستان. وإثر صدوع قادة 

بضــــغـــــوط ا�ـــــ�ـــــرس الـــــثـــــوري، ا�شـــــقـــــت 

صـــفـــوفـــ�ـــا، ورفـــض عـــدد مـــن أعضـــا�ـــ�ـــا 

 .«ج�ش صـالح الـديـن»�تفاق، وأ�شأوا 

 من الـعـمـلـيـات  «ا���ش»وشن 
ً
�ذا عددا

�ـــ� املـــنـــاطـــق ا�ـــ�ـــدوديـــة مـــن كـــردســـتـــان 

العراق. و�عد عدد من العمليـات، حـذرت 

 «ا�ــــ�ــــمــــ�ــــور�ــــة �ســــالمــــيــــة �يــــرانــــيــــة»

�ذا من مواصلة الـعـمـلـيـات �ـ�  «ا���ش«

كـــتـــائـــب « كـــردســـتـــان الـــعـــراق، واتصـــلـــت 

وا�ـــ�ـــرس الـــثـــوري بـــقـــادتـــھ، »  كـــردســـتـــان

فوافق ع�� وقف العمليات. و�ـعـد�ـا عـاد 

ا�ـ� إيـران، »  ج�ـش صـالح الـديـن«عناصر 

زع سالح�م،                             
ُ
 15ون

 إلى كردستان إيران  «داعش»تسلل 
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 عدد سكان ... تتمة ٢٠٥٠في عام 

مـلـيـون �ـ�ـص �ـل عـام، مـن املـتـوقـع أن  ٨٣و�� ح�ن ي��ايد عدد س�ان العالم بـحـوا�ـ� 

�ستمر �تجاه التصاعدي �� عدد الس�ان، ح�� مـع افـ�ـ�اض أن مسـتـو�ـات ا�ـ�ـصـو�ـة 

"، الـذي �٢٠١٧ستمر �� �نخفاض. وتقر�ر "التوقعات الس�انية �� العالم: تنقيح عام 

 
ً
أصــدرتــھ إدارة الشــؤون �قــتــصــاديــة و�جــتــمــاعــيــة بــاألمــم املــتــحــدة، يــقــدم اســتــعــراضــا

 لالتجا�ـات الـديـمـغـرافـيـة الـعـاملـيـة وآفـاق املسـتـقـبـل. وخـالل إطـالقـھ الـتـقـر�ـر �ـ� 
ً
شامال

املـقــر الــدائـم قــال مــديــر شـعــبــة الســ�ـان �ــ� إدارة الشــؤون �قـتــصــاديــة و�جـتــمــاعــيــة، 

 �ــ� الــعــالــم 
ً
 كــبــ�ــ�ا

ً
جــون و�ــلــمــوث، إن قضــايــا الــرعــايــة ال�ــ�ــيــة والــتــعــلــيــم تــمــثــل تــحــديــا

. لــكــنــھ 
ً
الـنــامــي، حــيــث يـفــوق عــدد الشـبــاب بــكـثــ�ــ� عـدد الــفــئـات الــعــمـر�ــة �خــرى حــالــيــا

أضاف أنھ سي�ون �ناك فرص �ـ� وقـت الحـق: "يـ�ـ� (�ـذا الـوضـع) الـفـرصـة ملـا �سـمـيـھ 

العائد الديمغرا��: عندما ت�ون �ناك ف��ة زمنية ع�ـ� مـدى �ـذا الـتـحـول وعـنـدمـا يـمـيـل 

الس�ان �� عمر العمل إ�ـ� الـفـئـة املسـنـة عـ�ـ� نـحـو غـ�ـ� عـادي، وقـبـل تـقـدم شـيـخـوخـة 

الس�ان، �مر الذي ي�� الفرصة للنمو السر�ع والتطور. ولكن ذلك يـتـطـلـب �سـ�ـثـمـار 

�شــ�ــل مســبــق �ــ� قــدرات الشــبــاب." و�شــ�ــ� الــتــقــر�ــر أيضــا إ�ــ� حــدوث تــقــدم كــبــ�ــ� �ــ� 

 ٦٥، بـلـغ مـتـوسـط الـعـمـر لـدى الـرجـال ٢٠٠٥متوسط عمر الس�ان املتوقع. ففي عـام 

عـامـا لـلـ�ـسـاء.  ٧٣لـلـرجـال و ٦٩أصـبـح  ٢٠١٥عاما. و�حلول عام  ٦٩عاما ولدى ال�ساء 

مــلــيــار) أكــ�ــ� الــبــلــدان مــن حــيــث عــدد  ١.٣مــلــيــار �ســمــة) والــ�ــنــد ( ١.٤وتــبــقــى الصــ�ــن (

٪ من مجموع س�ان العالم. وخـالل حـوا�ـ� ١٨٪ و ١٩الس�ان، و�و ما يمثل ع�� التوا�� 

، من املتوقع أن يفوق عدد س�ان ال�ند عـدد سـ�ـان ٢٠٢٤سبع سنوات، و�اق��اب عام 

، يتوقع أن ي��كز نصف الـنـمـو السـ�ـا�ـي الـعـالـ�ـ� �ـ� �سـع ٢٠٥٠إ��  ٢٠١٧الص�ن. ومن 

  -دول فقط 
ً
وال��ت�ب التا�� �عـكـس مسـا�ـمـة �ـل دولـة �ـ� الـنـمـو السـ�ـا�ـي الـعـالـ�ـ�: أوال

ال�ند، فنيج��يا وجم�ور�ة ال�و�غو الديمقراطية، باكستان وإثيـو�ـيـا وتـ�ـ�انـيـا والـواليـات 

 املتحدة وأوغندا وإندون�سيا.

رحيل البروفـيـسـور    

 أمير ... تتمة

وقــــالــــت عــــقــــيــــلــــتــــھ الــــدكــــتــــورة 

امـــرأة فـــارســـيـــة   –شـــ�ـــرزاد ُمـــجـــاب 

تدرس �� جامعة تورنتو و�ـاحـثـة �ـ� 

مــجــال الــلــغــة والــثــقــافــة، �ــ� رحــيــلــھ 

، �ـانـت �ـنـاك 
ً
"إنـھ أمـر مـحـزن جـدا

�ـعــلــيــقـات �ــ� جــمــيــع أنـحــاء الــعــالــم، 

وخاصة �� الشرق �وسـط وأورو�ـا 

و�ــــ�ــــن �كــــراد والــــفــــلــــســــطــــيــــ�ــــيــــ�ــــن 

و�مر�ـكـيـ�ـن الـالتـيـ�ـيـ�ـن و�يـرانـيـ�ـن 

و�صـــــدقـــــاء �ـــــ� كـــــنـــــدا والـــــواليـــــات 

 املتحدة.".

 
ً
 عـــظـــيـــمـــا

ً
وأضـــافـــت "�ـــان رجـــال

من العلم، �عمل ع�� قضايا تتـعـلـق 

بالعدالة �جتمـاعـيـة. و�ـان صـديـق 

 من قبل ا��ميع".
ً
 ومحبو�ا

ً
 مخلصا

تتقدم �يئة تـحـر�ـر (الـوحــدة) 

بــتــعــاز�ــ�ــا ا�ـــ�ــارة إ�ــ� أســرة وذوي 

ـــع  ــــيـــ ــــمــ ــــراحــــــل حســــــن بــــــور وجــ الــ

 أصدقائھ ومحبيھ. 

 ... تتمة  »داعش  «تسلل 

وفرط عقد تنظيم�م. ووقع ا�شـقـاق ثـاٍن 

وخـــــلـــــصـــــت  .«كـــــتـــــائـــــب كـــــردســـــتـــــان»�ـــــ� 

مجموعة سـلـفـيـ�ـن أكـراد إيـرانـيـ�ـن ا�ـ� ان 

، ومــعــظــمــ�ــم مــن أكــراد » الــكــتــائــب« قــادة 

الـــعــــراق، مـــقــــر�ــــون مـــن ا�ــــ�ــــ�ـــاز �مــــ�ــــ� 

�يــــــرا�ــــــي وا�ــــــ�ــــــرس الــــــثــــــوري. وســــــ�ــــــ� 

ســـلـــفـــيـــون إيـــرانـــيـــون أكـــراد ا�ـــ� �مســـاك 

، ولــكــ�ــ�ــم «كــتــائــب كــردســتــان»بــمــقــالــيــد 

اخفقوا. فـا�شـقـوا عـن الـتـنـظـيـم وأ�شـأوا 

. وتصــدر �٢٠٠٩ــ�  «الــتــوحــيــد وا�ــ�ــ�ــاد»

الـنــظـام �يـرا�ــي الئــحـة أ�ـداف الــتـنــظـيــم 

�ـــ� املـــئـــة مـــن عـــنـــاصـــره مـــن  �٩٥ـــذا، و

الــــتــــوحــــيــــد »�يــــرانــــيــــ�ــــن �كــــراد. وشــــن 

عـمــلـيــات �ـ� عــدد مــن الـبــلــدات  «وا�ـ�ــ�ـاد

واملدن �يرانيـة الـكـرديـة، ونـفـذ عـمـلـيـات 

سـرقــة مسـ�ــ�ــة �ـ� مــتـاجــر مــجـو�ــرات �ــ� 

�ـــمـــدان وزانـــجـــان، واغـــتـــال املـــال بـــر�ـــان 

عـــ�ـــ�، أمـــام جـــامـــع ســـ�ـــنـــدج، وغـــ�ـــ�ه مـــن 

، أفـ�ـ�ـت أجـ�ـزة ٢٠١٢رجال الديـن. و�ـ� 

�سـتـخــبـارات �يــرانـيـة وا�ـ�ـرس الـثــوري 

الــتــوحــيــد »والشــرطــة �ــ� وقــف عــمــلــيــات 

 .«وا���اد

والـــــــيـــــــوم، أ�شـــــــطـــــــة ا�ـــــــ�ـــــــمـــــــوعـــــــات 

ا�ــ�ــ�ــاديــة �ــ� إيــران صــارت ســر�ــة. ولــكــن 

الـــنـــظـــام �يـــرا�ـــي نـــ�ـــ� �ـــ� تـــوجـــيـــھ دفـــة 

أ�شـــطـــ�ـــ�ـــا الـــدعـــو�ـــة الســـيـــاســـيـــة. وتـــلـــ�ـــ�م 

طـــ�ـــران الشـــدة مـــع �ـــذه الـــتـــنـــظـــيـــمـــات، 

«أنصـــــــار �ســـــــالم»ســـــــواء �ــــــــانـــــــت  أو  

ولـكـ�ـ�ـا ال تـالحـق  .«داعـش»أو  «القاعدة»

 مــن عــلــمــاء الــديــن املــ�ــشــدديــن مــن 
ً
عــددا

أمثال املال علوي �� بو�ان، وتـالحـق �قـل 

 �� أوساط�م.
ً
 نفوذا

وعـــ�ـــ� رغـــم أن وزارة �ســـتـــخـــبـــارات 

�يـــرانــــيـــة أعــــلـــنــــت أســــمـــاء �ــــ�ـــصــــيــــات 

مـــثـــل ســـار�ـــاس صـــاد�ـــ�، لـــم  «داعشـــيـــة»

تالحق�م، فإيران تر�ـد فـحـسـب أن �ـغـادر 

التنظيمات ا���ادية و�سالمية أراض��ـا. 

ــــ� مــــن ٢٠١١و ٢٠٠٧و�ــــ�ــــن 
ُ
ــــ�

ُ
، غــــادر ك

ســلــفــ�ــ� كــردســتــان واملــنــاطــق الســ�ــيــة ا�ــ� 

بلدة �� أفغا�ستان �سيطر عـلـ�ـ�ـا �ـل مـن 

واثــــنــــان مــــن  .«طــــالــــبــــان»و  «الــــقــــاعــــدة»

إر�ــــابــــ�ــــ� �ــــ�ــــمــــات طــــ�ــــران الــــتــــحــــقــــا بـ 

وحــار�ــا �ــ� ســور�ــة، ثــم ســلــمــا  «داعــش»

 «ا�ــ�ــمــ�ــور�ــة �ســالمــيــة»نــفــســ�ــ�ــمــا ا�ــ� 

وأعلنا الـتـو�ـة. وحـ�ـن عـود�ـ�ـمـا ا�ـ� إيـران، 

اعتقال لثالثـة أشـ�ـر قـبـل �فـراج عـ�ـ�ـمـا. 

وتـزعـم وزارة �ســتـخــبـارات �يـرانــيـة ا�ـ�ــا 

 اسمھ ابو عا�شـة أو 
ً
 داعشيا

ً
أردت زعيما

أبــو عــا�شــة الــكــردي. و�ــذه أ�ــاذيــب. ولــم 

�سـقـط أحـد يـحــمـل �سـم �ـذا �ـ� إيــران 

عــ�ــ� يــد �مــن �يــرا�ــي. وأبــو عــا�شــة �ــ� 

كنـيـة �ـ�ـص اسـمـھ فـاتـح كـردسـتـا�ـي أو 

اســـمـــاعـــيـــل دمحم مـــن كـــردســـتـــان الـــعـــراق، 

 �ــ� 
ً
 بــارزا

ً
 كــرديــا

ً
 .«داعــش»و�ــان مســؤوال

، أفــــ�ــــ� وغــــ�ــــ�ه مــــن ٢٠١٦و�ــــ� صــــيــــف 

�ـ� الـ�ـسـلـل  «داعـش»العناصر �كراد �� 

ا�ــ� حــلــبــجــة ومــ�ــ�ــا ا�ــ� كــردســتــان إيــران. 

 «�تـــــــحـــــــاد الـــــــوطـــــــ�ـــــــ�»وأردت قـــــــوات 

الكردستا�ي أبو عا�شة �ـ� الـعـراق. ولـكـن 

ما حصل �� ط�ران يحا�ي عـمـلـيـاتـھ. ومـن 

نـفــذ الـ�ــ�ــمــات ســار عـ�ــ� خـطــاه. وأ�ــدى 

ال��مات ا�� أبـو عـا�شـة. » داعش«موقع 

و�ـعـض الـبـلــوش وأ�ـ�ـاص مــن تـالـش �ــ� 

جيالن وال��راء ال��كـمـانـيـة، الـتـحـقـوا بـ 

وســـيــد دمحم قــر��ــ�ـــ� مــن بــلـــدة ».  داعــش« 

 �ـــ� 
ً
 بـــارزا

ً
شــالـــغـــون �ـــ� تـــالــش �ـــان قـــائـــدا

، ثـــــم عـــــاد ا�ـــــ� إيـــــران ونـــــدد » داعـــــش« 

بالتـنـظـيـم �ـ� مـقـابـالت. و�ـلـغـ�ـ� أن �ـعـض 

الشيـعـة مـن مـحـافـظـة فـارس تـحـولـوا ا�ـ� 

 .«داعش»املذ�ب السّ��، والتحقوا بـ 

* �ـــ�ـــ�ـــن كـــردي ســـيـــا�ـــ�ـــ� ســـابــــق، 

�يـرا�ـي،  «إيـــران وايــــر»باحث، عن مــوقع 

 ، إعداد منال نحاس١٣/٦/٢٠١٧

يــونــيــو/ حــز�ــران  ٢١جــر�ــدة ا�ــ�ــيــاة 

٢٠١٧ 

 مساهمة الكرد  ... تتمة

 ملصادر 
ً
وترميم�ا عند اللزوم) وفقا

ة �و�� للكنوز �عد نقل�ا 
ّ
أخرى. ا��ط

�انت املنطقة الصناعّية �� الشيخ نّجار، 

 �� وج���ا 
ً
قبل أن تتضارب �نباء الحقا

مع تضارب �نباء حول مص��  -التالية 

 ا��طوطات.

اح��قت املكتبة عدا قاعة 

ا��اضرات ومستودع ا��طوطات 

و�دوات الفلكية و�عض الوثائق 

والسندات املكتو�ة باللغة العثمانية 

وقليل من اللوحات القماشية �ثر�ة. 

وتأ�ل الن��ان أك�� من خمس�ن ألف 

مطبوعة، بما ف��ا املكتبات ا��اصة 

للعلماء، إضافة ��طوطات وألف�ن 

 وستمائة كتاب نادر.

 
ً
عن مص��  -و�بقى السؤال قائما

 املدرسة �حمدية ؟؟؟ -مكتبة 

خسارة  - -وال حول وال قوة إال با� 

 كب��ة لل�ل .

 املصادر :

 عن كتب التار�خ  -الباحث محسن سيدا -

ومخطط املدرسة  -الباحثة ملياء ا��اسر -

 من دراس��ا 

 أخبار �ن��نت -

 باحة املدرسة  -الصورة -
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 الحــــریة للمعـتقـــلین السـیاسیین ولمناضـــلي شـــعبنا الكــردي في ســـجون البـــالد

 حمق
ٌّ
 ...  االستفتاء أمر

ا�ـ�ــرص عــ�ــ� عــالقــات �حــ�ــ�ام املــتـبــادل ضـمــن الـبــ�ــت 

الــــكــــردي دون الــــتــــدخــــل �ــــ� صــــراعــــات جــــانــــ�ــــيــــة ألحــــزاب 

 لــ�ــ�ــمــيــع، فــ�ــل حــزب 
ً
 ســلــيــمــا

ً
كــردســتــانــيــة �شــ�ــل أســاســا

�شا�د اللوحة من زاو�تھ وحسب رؤ�تھ �ـ� ��ـ�ـيـص واقـع 

 ا��ال و�حوال.

ثــمــة جــ�ــود وتــحــضــ�ــ�ات �ــ� إقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق 

إلجراء استفتاء شع�� ع�� الـبـقـاء ضـمـن الـعـراق �تـحـادي 

إلجــراء  ٢٠١٧\ ٩\ ٢٥أو �ســتــقــالل، وقــد تــم تــحــديــد يــوم 

�ذا �ستفتاء، والوقا�ع تفيـد بـأن ا�ـ�ـوار الـ�ـ��ـي، الـعـر�ـي، 

الفار��� وح�ومات الدول ا��يطة رغم خالفا��ـا قـد تـتـفـق 

ع�� خنق الصوت الكردي مـن جـديـد و�سـتـمـرار �ـ� نـكـران 

حق�م واس�بـاحـة أرضـ�ـم وتـار�ـخـ�ـم وثـقـافـ�ـ�ـم وثـروا�ـ�ـم ... 

ـــرد �ـو 
ُ

كما حدث ذلك طوال قرن �امل، البديل الـدو�ـ� لـلـك

�خــر غــ�ــ� �ــاٍف وغــ�ــ� مــوثــوق بــھ مــن حــيــث املــبــدأ، ولــ�ــي 

تــتــحــول نــ�ــيــجــة �ســتــفــتــاء املــرتــقــب إ�ــ� واقــع عــ�ــ� �رض 

ـــــرد، ولــ�ــس مــجــرد "�ــعــم" مــع وقــف 
ُ

يــدافــع عــنــھ جــمــيــع الــك

التنفيذ، ال بد لألشقاء �� �قليم إطالق مبادرة مسـتـ�ـ�ـلـة 

لكسر ا��ليد املـ�ـ�اكـم عـ�ـ� الـدروب الـبـيـ�ـيـة الـكـردسـتـانـيـة 

والتواصل مع القوى و�حزاب دون است�ناء، �ـغـيـة صـيـاغـة 

تفا�مات جديدة، �� مقـدمـ�ـ�ـا تـفـا�ـٌم بـ�ـن حـ�ـومـة �قـلـيـم 

 و�دارة القائمة �� املناطق الكردية �� سور�ا.

الدعوة إ�� حماية تجر�ة �دارة �� املـنـاطـق الـكـرديـة �ـ� 

سور�ا ح�ن إ�شـا�ـ�ـا ومشـروع الـفـيـدرالـيـة املـزمـع �ـ� شـمـال 

ســور�ــا ور�ــمــا صــيــغ و�ســمــيــات أخــرى تــفــرضــ�ــا الــظــروف، 

�ــو�ــ�ــا أفضــل ا�ــ�ــيــارات املــمــكــنــة، والتــ�ــنــاقــض مــع الــدعــوة 

منذ أك�� مـن عـقـديـن ونـّيـف إ�ـ� حـمـايـة �دارة الـكـرديـة �ـ� 

شمـال الـعـراق، ا�ـ�ـكـم الـذا�ـي الـكـردي ثـم حـمـايـة �قـلـيـم 

الـفــيــدرا�ــ�، دون الســؤال عــن الــ�ــسـمــيــة واملــزاودة فــ�ــ�ــا عــ�ــ� 

 أحزاب �قليم نفس�ا.

ــــرد �ـ� الـداخـل وا�ـ�ـارج بــبـطـوالت الـ 
ُ

الـيـوم  يـفـتـخــر الـك

YPG  و الـــYPJ  الــذيــن �سـتــ�ــســلـون �ــ� الــدفــاع عـن املــنــاطــق

الكردية �� سور�ـا، كـمـثـل افـتـخـار�ـم بـالـبـ�ـشـمـركـة صـا�ـ�ـ� 

ـرد، دون السؤال عن أي حزٍب يـ�ـتـمـون إلـيـھ، ومـن 
ُ

مجد الك

نفس املنطلق نرى بـأن �سـتـفـتـاء، طـاملـا أنـھ خـيـار �شـقـاء 

�� غـالـبـيـة أحـزاب �قـلـيـم ورئـاسـتـھ وحـ�ـومـتـھ، أمـر مـحـق 

 الر�ب فيھ.

 رحيل الربوفيسور أمري حسن بور

 مليار نسمة ٩.٨عدد سكان العامل إىل  ٢٠٥٠يف عام 

وســط �الم و�زمــات، و�ــفــطــنــتــھ وذ�ــائــھ، شــق 

 �ــ� 
ً
طــر�ــقــھ �ــ� الــعــلــم بــنــجــاح واقــتــدار، لــيــغــدو عــاملــا

 
ً
 �ــ� الــلــغــة الــكــرديــة. �ــعــد �ــاتــبــا

ً
 كــبــ�ــ�ا

ً
الــلــغــات، و�ــاحــثــا

 ولـھ الــعـديـد مــن الـبــحـوث �ــ� مـجــاالت 
ً
 �سـار�ـا

ً
ومـفـكـرا

الفكـر والـلـغـة والـتـار�ـخ والسـيـاسـة و�عـالم واملسـائـل 

 مـن كـبـار 
ً
ا��ركية �� ا��تمع الـكـردي، لـيـ�ـون واحـدا

ـــــرد. لــھ الــعــديــد مــن املــؤلــفــات بــالــلــغــتــ�ــن 
ُ

الــكــتــاب الــك

الكردية و�نجل�ـ�يـة، مـ�ـ�ـا كـتـاب "الـقـومـيـة والـلـغـة �ـ� 

" (ســــان فــــرا�ســــ�ــــســــ�ــــو: ١٩٨٥-١٩١٨كــــردســــتــــان، 

)، و "الـتـقـالـيـد الشـفـو�ـة ١٩٩٢مطبعة جامعة ميلن، 

واملكتـو�ـة لـكـردسـتـان (الـثـقـافـة وا�ـ�ـضـارة �ـ� الشـرق 

). وقــدم الــعــديــد ٢٠٠٤آب،  �٢٨وســط)" روتــلــدج (

مــن املســا�ــمــات �ــ� ا�ــ�ــالت ��ــاديــمــيــة، مــوســوعــة 

الـتـلـفـز�ـون، واملـوسـوعـة إيـرانـيـ�ـا، إضـافـة ا�ـ� الـعـديـد 

 من البحوث الفكر�ة �خرى.

وطــبــع املــفــكــر الــكــردي املــعــروف مســعــود دمحم �ــ� 

 عنوانھ 
ً
إ�� أم�� حسـن “ ثماني�يات القرن املا��� كتابا

 من �ضواء ع�ـ� الـراحـل ” بور أينما ي�ون 
ً
سلط مز�دا

 وازدادت معھ ش�رتھ.

الـ�ـ�وفـ�ــسـور أمـ�ــ� حسـن بـور مـن مـوالـيـد مـديـنــة 

، ١٩٤٣إيــران عــام   –كــردســتــان الشــرقــيــة   –مــ�ــابــاد 

درس ف��ا �بتدائية، ثـم انـتـقـل إ�ـ� الـعـاصـمـة طـ�ـران 

ليكمل دراستھ �عدادية والثـانـو�ـة ولـيـنـال �جـازة �ـ� 

، ودّرس اللـغـة ١٩٦٤اللغة �ن�ل��ية من جامع��ا عام 

�نــ�ــلــ�ــ�يــة �ــ� املــدارس الــثــانــو�ــة بــمــ�ــابــاد بــ�ــن أعــوام 

،  وحصــل عــ�ــ� درجــة املــاجســ�ــ� �ــ� ١٩٦٦  –  ١٩٦٥

جـامـعـة طـ�ـران، و�ـ�   –  ١٩٧٠مـجـال الـلـغـو�ـات عـام  

درس الــدكــتــوراه ملــدة ســنــة ولــم �ســتــطــع  ١٩٧٢عــام 

حصـل عـ�ـ� شـ�ــادة  ١٩٨٩تـقـديـم اطـروحـتـھ. �ـ� عـام 

الــدكــتــوراه �ــ� عــلــم الــلــغــة �جــتــمــا�ــ� وتــار�ــخ الشــرق 

�وسط من جامعة ايلينوي �مر�كيـة عـن اطـروحـتـھ 

"الــلــغــة �ــ� الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة: تــوحــيــد الــلــغــة الــكــرديــة 

ا�ــ� كــنــدا وعــمــل  ١٩٨٦". تــوجــھ عــام ١٩٨٥-١٩١٨

 �ـ� جـامـعـات و�ـنـدسـور و�ـونـ�ـورديـا �ـ� مـديـنـة 
ً
مـدرسـا

مــونــ�ــ�يــال، ســافــر �ــعــد�ــا ا�ــ� مــديــنــة تــورنــتــو وعــمــل 

 �� جامع��ا �أستاذ مشـارك �ـ� �ـلـيـة حضـارات 
ً
مدرسا

 الشرق �د�ى و�وسط.

�ــعــد أر�ــعــة أعــوام مــن مــرض الســرطــان أغــمــض 

حسن بور عيناه إ�ـ� �بـد �ـ� مشـفـى �مـ�ـ�ة مـارجـر�ـت 

 ٢٠١٧حــز�ــران  �٢٤ــ� تــورونــتــو، يــوم الســ�ــت 
ً
، تــار�ــا

 مــن الــفــكــر 
ً
 �ــ�ــمــا

ً
خــلــفــھ زوجــتــھ وابــنــھ صــالح وإرثــا

 15والعلم واملعرفة.                                                

 أخبار -األمم المتحدة 

مــــن املــــتــــوقــــع أن يصــــل عــــدد 

 ٧.٦ســ�ــان الــعــالــم ا�ــ�ــا�ــ� الــبــالــغ 

مـلـيـار �ـ� عـام  ٨.٦مليار �سـمـة إ�ـ� 

مـــــلـــــيـــــار �ـــــ� عـــــام  ٩.٨، و ٢٠٣٠

مــــلــــيــــار �ــــ� عــــام  ١١.٢، و ٢٠٥٠

، وفقا لتقر�ر جديد أطلقـتـھ ٢١٠٠

 ٦/    ٢١ -�مم املتحدة يوم �ر�عاء 
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