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 النضـال مـن أجــل :

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

 *  الحریات الدیمقراطیة واحترام حقوق اإلنسان.

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

ق�وام وأخ�الق�ن�ا أل "ومن الضار بنا أن نبقى نمدح أنفسنا ون�ع�د ق�وم�ن�ا خ�ی�ر ا
خالق ... والمجتمع الذي ینكر وجود مرض فیھ، ھ�و ك�ال�م�س�ل�ول ال�ذي أل أحسن ا

 ینخر المرض في رئتھ وھو یأبى أن یستمع إلى ما ینصحھ بھ الطبیب.".

 د. علي الوردي 

 ....   اٌفا 

  إرادة أ  اا ز

�سارعت األحداث وال��ديدات ال�� اس��دفت منطقة عفر�ن والشـ�ـبـاء خـالل شـ�ـر 

تموز ا��اري بوت��ة تصاعدية، فلم يـمـ�ـ�ـ� يـوٌم إال ووقـعـت فـ�ـ�ـا اشـ�ـبـا�ـات أو سـقـوط 

قــذائــف عــ�ــ� املــنــطــقــة، إ�ــ� جــانــب حــمــالت إعــالمــيــة وتصــر�ــحــات عــدائــيــة نــحــو املــ�ــون 

الكردي ودوره، و�ش�ل خاص من قبل ح�ومة العدالة والتنـمـيـة �ـ� تـركـيـا وأعـوا�ـ�ـا مـن 

 3فصائل مس��ة ومر�د��ا مما �س�� باملعارضة السور�ة املقيمة �� است�بول.            

 ا ر واات ا  ... ّ ط واء  ج

رغم صعو�ة املـعـارك و�ـعـقـيـدا�ـ�ـا مـع 

تنظيم داعش املتمرس واملتحصن ضـمـن 

املدن و��ن املدني�ن، �س�� حمـلـة "غضـب 

الفرات" بخطى حث�ثة نـحـو تـحـر�ـر الـرقـة 

من براثن حكم تكف��ي ظالمـي مـتـوحـش، 

فــال تـــ�ـــ�اح قــوات ســـور�ـــا الـــديــمـــقـــراطـــيـــة 

(قســـد) والـــذي �شـــ�ـــل مـــجـــلـــس ســـور�ـــا 

الديمقراطية الغـطـاء السـيـا�ـ�ـ� لـ�ـا، عـن 

مشــروعــ�ــا املـــنــا�ــض لـــإلر�ــاب والســا�ـــ� 

ل��سيخ التـعـدديـة والـالمـركـز�ـة �ـ� الـدولـة 

وضمان حقوق جميع م�ونا�ـ�ـا، املشـروع 

الذي يحظـى بـدعـم وإسـنـاد دو�ـ� وُ�شـ�ـل 

ا�ــ�ــيـــار األفضــل لــلـــســور�ــ�ـــن مــن بــطـــش 

قـــــوات الـــــنـــــظـــــام وحـــــلـــــفـــــائـــــھ و�ـــــمـــــجـــــيـــــة 

الـــفــــصــــائــــل اإلســــالمــــيـــة املــــتــــطــــرفــــة عــــ�ــــ� 

 اختالف مسميا��ا.

تـجـارب مـدن مــنـبـج والـطـبــقـة وغـ�ـ��ــا 

ا��ررة من داعش وإدارا�ـ�ـا املـدنـيـة الـ�ـ� 

�عمل ع�� توفـ�ـ� مـقـومـات ا�ـ�ـيـاة، تـؤكـد 

مـدى جـديــة قـوات ســور�ـا الــديـمــقـراطــيــة 

وكفاء��ا �� �غي�� األحـوال نـحـو األحسـن، 

لــذا يــحــظــى مــجــلــس الــرقــة املــد�ــي بــدعــم 

قادة ومبعو�ي التحالف الـدو�ـ� املـنـا�ـض 

لإلر�اب، فالوضع امليدا�ي مرصـود تـحـت 

أنــظــار قــوى ومــنــظــمــات ا�ــ�ــتــمــع الــدو�ــ� 

ومـــؤســـســـاتـــھ ومـــتـــا�ـــٌع مـــن وســـائـــل إعـــالم 

عـــديـــدة. ر�ـــمـــا أخـــطـــاء مـــخـــتـــلـــفـــة تـــحـــدث 

وانــ�ــ�ــا�ــات إ�ســانــيــة تــقــع، لــكــ�ــ�ــا تــبــقــى �ــ� 

مســـتـــو�ـــات غـــ�ـــ� مـــمـــنـــ�ـــ�ـــة، حـــيـــث يـــتـــم 

 التـمـت بصـلـة 
ً
ت��يم�ا وإعطا��ـا أ�ـعـادا

إ�ــ� الــوقــا�ــع وا�ــ�ــقــائــق مــن قــبــل جــ�ــات 

فشـــلـــت �ـــ� تـــحـــقـــيـــق أجـــنـــدا�ـــ�ـــا وأخـــرى 

مـعــاديــة لــلــمـشــروع الــوطــ�ــ� الــديــمــقــراطــي 

        2التعددي.                                             

 “تظاھرة كبرى في عفرين تنديداً باالعتداءات التركیة”

 اح  ب اة 

   –  

بحضور حشٍد غف�� من األ�ا�� وأصدقاء وأعضاء ل��زب، ومـمـثـ�ـ� أطـر وأحـزاب 

 5،           ٧/٢٠١٧/  ٢٠كردية و��صيات ثقافية واجتماعية، عصر يوم ا��م�س 

ما  مد وري ء 

 ٣٠٠، و�ـحـضـور أكـ�ـ� مـن / KNKبدعوٍة وتنظيم من املؤتمر الوط�� الكردستا�ي 

ممث�� أحزاب ومنظمات مـدنـيـة و�ـحـثـيـة و�ـ�ـصـيـات مسـتـقـلـة و�ـرملـانـيـ�ـن / ��ص، 

وأ�اديمي�ن ومثقف�ن وعلماء دين من أجزاء كردستان األر�عة ومن ا�ـ�ـالـيـات الـكـرديـة 

  14، �� صالة تاالري الثقا��، ا�عقد  لقاٌء            ٢٠١٧تموز  ١٦ – ��١٥ أور�ا، يومي 
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 ... ر ا 
ــ�   مـــع تـــلـــك  االنـــتـــصـــارات   عـــ�ـ

ً
تـــزامـــنـــا

ـــوات (قســـــد)  ـــامـــــي دور قــ ـــاب وتـــــنــ اإلر�ـ

، ومـــن بـــيـــ�ـــ�ــــا 
ً
 وعـــتــــادا

ً
وتـــطـــور�ـــا عـــددا

 – YPGوحـدات حمـايـة الشـعـب واملـرأة 

YPJ شتّد �ـ�ـديـدات تـركـيـا وتـحـشـدا�ـ�ـا� ،

العسـكـر�ـة عـ�ـ� ا�ـ�ـدود مـع سـور�ـا و�ـ� 

أرا�ــ�ــ� مــنــاطــق نــفــوذ�ــا الشــمــالــيــة مــن 

 لـــلـــفـــصـــائـــل 
ً
اعـــزاز إ�ـــ� جـــرابـــلـــس، دعـــمـــا

 لـدور�ـا واعـتـداءا�ـ�ـا 
ً
التا�عة ل�ا و�عز�زا

عـفـر�ـن �شـ�ـل   –ع�ـ� املـنـاطـق الـكـرديـة 

عـــ�ـــ� خـــلـــفـــيـــة رفـــض حـــكـــومـــة  -خـــاص 

العدالة والتنمية وسيد�ا أردوغـان ألي 

مشــروع يــحـــمـــل بصـــمـــة كـــرديـــة، ولـــ�ـــس 

 �ــ� دحــّر داعــش وأخــوا�ــ�ــا، نــا�ــيــك 
ً
حــبــا

عــن حــمــالت إعــالمــيــة وتصــر�ــحــات مــن 

أوســـاط شـــوفـــيـــيـــ�ـــيـــة عـــر�ـــيـــة وفـــارســـيـــة 

وتــــركــــيــــة �ســــ�ــــ�ــــدف الــــدور وا�ــــ�ــــضــــور 

 شـــ�ـــ� عـــلـــيـــھ، 
ً
 �ـــعـــوتـــا

ً
الـــكـــردي، ُمـــطـــلـــقـــة

ـــوج  ـــجــ ـــومـــــي مـــــمــ ــعـــــالء قــ بـــــمـــــنـــــطـــــق اســـــتـــ

ــــــــــرد  ـــ
ُ

ــــك ـــو الــ ــــفــــــرطــــــة نــــــحــ وحســـــاســــــيــــــة مـ

ــامـــى  ووجـــود�ـــم، ذلـــك الـــدور الـــذي تـــنـ

 عــ�ــ� إمــ�ــانــات 
ً
بــالــدرجــة األو�ــ� اعــتــمــادا

ـــــة  ـــالـ ــــام وحـــ ـــات جســ ـــــيـــ ــــ�ـ ـــــيــــــة وت�ــ ذاتـ

مـجــتـمــعــيـة مــتـقــدمــة، والـذي اســتـقــطــب 

 بــجــدارة، دون 
ً
 مــ�ــ�ــوظــا

ً
 دولــيــا

ً
�ــعــاطــفــا

 الر�ان ع�� �ذا الطرف أو ذاك.

إذا �ـان اإلر�ــاب مــرض فــتــاك يــنــخــر 

�ــ� كـــيــان ا�ــ�ـــتــمـــعــات و�ـــ�ــدد الــ�ـــشــر�ـــة 

جــمــعــاء، وا�ــ�ــرب عــلــيــھ أولــو�ــة كــ�ــ�ى، 

، فإن االعتداءات 
ً
 ودوليا

ً
 وإقليميا

ً
محليا

ظ�ر بجـالء 
ُ
اليومية ع�� منطقة عفر�ن ت

ــعـــدالــــة  مـــدى �ــــ�ـــاون حــــكـــومـــة حـــزب الـ

مــع شــبـــ�ــات الــقـــاعـــدة  AKPوالــتـــنــمـــيــة 

وغـــ�ـــ��ـــا والـــ�ـــ� �ـــغـــزو مـــحـــافـــظـــة إدلـــب 

ـع 
َ
ا��اورة لعفر�ن بأكمل�ا، �� وقـٍت َوض

ـــــــرد جـــل طـــاقـــا�ـــ�ـــم �ـــ� الـــدفـــاع عـــن 
ُ

الـــك

مناطق�م ومحار�ة اإلر�اب والعمل عـ�ـ� 

بــنــاء أســس الــعــ�ــش املشــ�ــ�ك وا�ــ�ــفــاظ 

عـ�ــ� الســلــم األ�ــ�ــ� وحســن ا�ـ�ــوار، أي 

أن الــنــظــام الــ�ــ��ــي ال �ــعــمــل عــ�ــ� مســار 

تــلـــك األولـــو�ـــة الـــكـــ�ـــ�ى، بـــل يـــمـــ�ـــ�ـــ� �ـــ� 

 غروره وأو�امھ العثمانية املتجددة.

إن الـتـظـا�ـرات الـ�ـ� عــمـت املـنـاطــق 

 مــع أ�ــا�ــ� 
ً
الــكــرديــة و�ــ� ا�ــ�ــارج تضــامــنــا

عـفــر�ـن، وتـلــك الــ�ـ� طــافـت مـ�ــ�ـا شــوارع 

مدينة عفر�ن، �ـعـ�ـ� عـن مـدى الـتـ�ـاتـف 

الشع�� والتالحم النضا�ـ� الـذي يـجـسـد 

الـوقـوف إ�ـ� جـانــب الــقـوات الـ�ــ� تــحـ�ــ� 

املــنــطــقــة، و�ــ� خـــالـصــة إرادة ســيــاســيــة 

جــمــا�ــ�ــ�يــة رافضــة لــلــعــدوان وا�ــ�ــنـــوع 

 واالست�انة.

، تـواقـ�ـن 
ً
 وشـعـبـا

ً
ـرد، حـركـة

ُ
يبقى الك

إ�� السلـم وا�ـ�ـر�ـة واملسـاواة، وإ�ـ� بـنـاء 

 ديـــمـــقـــراطـــيـــة 
ً
ســـور�ـــا املســـتـــقـــبـــل، دولـــة

 �عددية برملانية المركز�ة.

 مع سياسات حـ�ـومـة الـعـدالـة 
ً
تما�يا

 ألجـــنـــدات   –والـــتـــنـــمـــيـــة 
ً
تـــركـــيـــا وتـــنـــفـــيـــذا

االســـتـــخـــبـــارات الـــ�ـــ�كـــيـــة، يصـــّر االئـــتـــالف 

الســـوري املـــعـــارض الـــذي �ـــ�ـــيـــمـــن عـــلـــيـــھ 

تنظـيـم االخـوان املسـلـمـ�ـن �ـ� سـور�ـا عـ�ـ� 

متا�عة توج�اتھ وأ�شطتھ املـعـاديـة لـلـدور 

وا�ــ�ــضــور الــكــردي املــتــنــامــي �ــ� ســور�ــا، 

و�و �غـض الـنـظـر عـن انـ�ـ�ـا�ـات جسـيـمـة 

وجــرائـــم حـــرب تـــقـــع �ـــ� مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة 

فصـائــل إســالمـيــة مـتــطـرفــة عـديــدة، فــقــد 

 بــإدراج 
ً
طــالــبــت �ــ�ــنــتــھ الــقــانــونــيــة مــؤخــرا

ـــــدات حـــــمـــــايـــــة الشـــــعـــــب �ـــــ� قـــــائـــــمـــــة  وحـ

املـنـظــمـات اإلر�ـابــيـة، عـ�ـ� رسـالــة مــوقـعــة 

/   ٢٥مـن رئـ�ـسـ�ـا �ـيـثـم املـا�ـ� ومـؤرخـة بــ 

، مـــرفـــوعـــة إ�ـــ� جـــ�ـــاٍت دولـــيـــة. ٧/٢٠١٧

وجاء �� تصر�ح ��فـي رسـ�ـ� صـدر عـن 

: " �ـعـتـ�ـ� ٢٠١٧تـمـوز  ٣٠االئتالف بتار�خ 

االئتالف الوط�� السـوري "حـزب االتـحـاد 

الديمقراطي" وفروعھ األمنية والعسكر�ـة 

تنظيمات إر�ـابـيـة،... فـإنـھ يـطـالـب الـدول 

املــعــنــيــة بــالــتــوقــف عــن دعــم �ــذا ا�ــ�ــزب 

 االر�ا�ي وعدم توف�� غطاء سيا��� لھ..".

إن مـــــواقـــــف االئـــــتـــــالف املـــــنـــــا�ضـــــة 

لــ�ــ�ــراك الــكــردي مــوضــع اشــمــ�ــ�از وإدانــة 

ـــــرد �ــ� ســور�ــا، وقــد جــاء �ــ� رد 
ُ

عــمــوم الــك

ع�� تلك الرسالة مـن  ٢٠٧/ ٧/ ٢٩بتار�خ 

املـــــــكـــــــتـــــــب اإلعـــــــالمـــــــي لـــــــقـــــــوات ســـــــور�ـــــــا 

 الديمقراطية:

(( تــــكــــمــــن أســــبــــاب تــــزايــــد ا�ــــ�ــــمــــلــــة 

املضادة ملشروع اإلدارة الـذاتـيـة وتـجـر�ـ�ـ�ـا 

�ـ� شـمـال سـور�ـا، إ�ـ� جـمـلـة مـن الـدوافــع 

الســيــاســيــة ا�ــ�ــضــة،... وحــدات حــمــايــة 

تـــلـــ�ـــ�م خـــطـــاب وطـــ�ـــ� ”    YPG”  الشـــعـــب 

وا�ـــ� �ـــعـــيـــدا عـــن الـــتـــطـــرف، و�ـــعـــتـــمـــد 

الــدفــاع عــن الــ�ــو�ـــة الســور�ــة ا�ــ�ــامــعـــة 

 ل�ا،... ومنـذ بـدايـة األحـداث 
ً
 محور�ا

ً
�دفا

السور�ة وقفت �ـذه الـقـوات بـالضـد مـن 

ا�ــ�ــطــاب اإلســالمــي املــتــطــرف، والــ�ــ�مـــت 

ســــيــــاســــة ا�ــــ�ــــمــــايــــة والــــدفــــاع عــــن �ــــل 

امل�ونات �� مناطق سيطر��ا،... لـم �سـمـح 

وحــــدات حــــمــــايــــة الشــــعــــب أن �ــــ�ــــيــــمــــن 

ا��ماعات اإلر�ابية ع�� املناطق الكـرديـة 

والعر�ية �� شمال سور�ا �غـرض تـحـو�ـلـ�ـا 

إ�ـــ� بـــؤرة لـــإلر�ـــاب عـــ�ـــ� إقـــامـــة دو�ــــالت 

إسالمية ج�ادية تزعزع مـن خـاللـ�ـا األمـن 

 ا���� والعال��،...

�ــذه ا�ــ�ــمــالت زادت وتــ�ــ��ــ�ــا عشــيــة 

الــتــعــاون والــتــ�ــســيــق املــبــاشــر بــ�ــن قــوات 

ومـن ضــمـ�ـ�ــا ”  SDF” سـور�ـا الــديـمـقــراطـيـة

مـــــع ”  YPG” وحـــــدات حـــــمـــــايـــــة الشـــــعـــــب

الـــتـــحـــالـــف الـــدو�ـــ� ضـــمـــن إســـ�ـــ�اتـــيـــجـــيـــة 

ا��رب ع�� اإلر�اب، وتحقـيـق انـتـصـارات 

-عســـكـــر�ـــة �ـــ�ـــز�ـــمـــة الـــدولـــة االســـالمـــيـــة 

وإعــــادة املــــ�ــــ�ــــر�ــــن إ�ــــ� قــــرا�ــــم  -داعــــش

وتــنـــظــيـــم الشــؤون ا�ـــ�ــدمـــيـــة الـــعـــامــة �ـــ� 

 من داعش، وذلـك 
ً
املناطق ا��ررة حديثا

بــإتــبــاع خــاصــيــة االعــتــمــاد عــ�ــ� الــقــدرات 

الذاتية ا��لية املتعارضة مـع الـتـوصـيـات 

اإلقليمية املعروفة ل��ماعات العسـكـر�ـة 

 والسياسية املتحار�ة �� سور�ا.

�عت�� وحدات حماية الشـعـب وقـوات 

ســــور�ــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة بــــمــــثــــابــــة الــــقــــوة 

العسكر�ة السور�ة ا��امعة ال�� تـنـاضـل 

�� س�يل إرساء القواعـد الـديـمـقـراطـيـة �ـ� 

عـمــوم الــبــالد فــ�ــ� تــؤمــن بــالــتــنــوع الــعــر�ــ� 

والــــطــــائــــفــــي واملــــذ�ــــ�ــــ� وتــــ�ــــافــــح اإلر�ــــاب 

الـــــعـــــالـــــ�ـــــ� املـــــتـــــمـــــثـــــل بـــــ�ـــــنـــــظـــــيـــــم داعـــــش 

وشـــقـــيـــقـــا�ـــ�ـــا إلحـــالل الســـالم واألمـــن �ـــ� 

 ا��تمع.

وحــــدات حـــــمـــــايـــــة الشـــــعــــب �ـــــعـــــتـــــ�ـــــ� 

السباقة إ�ـ� تـأمـ�ـن احـتـيـاجـات املـواطـنـ�ـن 

اإلغاثية العاجـلـة �ـعـد تـحـر�ـر أي مـنـطـقـة 

مــن داعــش حــ�ــ� قــبــل مــ�ــ�ء املــنــظــمــات 

اإلغــــاثــــيــــة ا�ــــ�ــــتــــصــــة وتــــقــــديــــم الــــرعــــايــــة 

 الطبية حسب اإلم�انيات املتاحة.

يـتـجــا�ـل الـتـقــر�ـر أن وحــدات حــمـايــة 

الشعب �� إحدى مـ�ـونـات قـوات سـور�ـا 

الديمقراطية الـ�ـ� أُعـلـن عـن �شـكـيـلـ�ـا �ـ� 

مـــن شـــ�ـــر �شـــر�ـــن األول/أكـــتـــو�ـــر  ١٠الــــ 

�شكيل عسكري لـ�ـا  ٣٥و�� تضم  ٢٠١٦

قـــيــــادة مــــوحـــدة وغــــرفـــة تـــ�ــــســـيــــق وإدارة 

وعــــمــــلــــيــــات تــــتــــحــــكــــم وتــــديــــر ا�ــــ�ــــمــــالت 

 العسكر�ة.

�ـــذه الــــقـــوات والـــ�ـــ� �ـــ� مـــز�ــــج مــــن 

كردي، �ـ� اآلن ثـا�ـي أكـ�ـ�  –تحالف عر�ي 

قــــوة �ــــ� املشــــ�ــــد الســــوري، وأصــــبــــحــــت 

% مـن مسـاحـة �٢٢٫٥١سيطر ع�� �سبة 

ألــف كـــيــلــومــ�ـــ�  ٤٢األرا�ــ�ــ� الســـور�ــة / 

مــر�ــع/ ... وســاعــدت األ�ــا�ــ� بــ�ــنــاء قــوات 

أمـن مـحــلــيـة �ــ�ـمــايــة مــد�ــ�ـم ا�ــ�ـررة مــن 

داعش، و�شكيل مجالس محلية وادارات 

مــــدنــــيــــة �شــــرف عــــ�ــــ� �ســــيــــ�ــــ� الشــــؤون 

الـــعـــامـــة،... و�ـــ� مـــلـــ�ـــ�مـــة بـــ�ـــل الـــقـــوانـــ�ـــن 

واملــــعــــا�ــــدات الــــدولــــيــــة حــــيــــال مــــعــــامــــلــــة 

املـــدنـــيـــ�ـــن وحـــمـــايـــة أمـــالكـــ�ـــم ومـــعـــامـــلـــة 

 األسرى.

االئـــتــــالف يــــواصـــل ومــــنــــذ تـــأســــ�ــــســــھ 

الــتــ�ــ�ــم عــ�ــ� وحــدات حــمــايــة الشــعــب، 

والحقا قوات سور�ة الـديـمـقـراطـيـة سـواء 

أ�ان �� اللقاءات ا��اصة ال�� يجـر�ـ�ـا مـع 

مــخــتــلــف ا�ــ�ــ�ــات واملــنــظــمــات واألطــراف 

الـدولـيـة، أو �ـ� الـلــقـاءات الـعـامـة م�ـ�ــرا 

�ل ام�انياتھ للوقـوف ضـد تـجـر�ـة اإلدارة 

الذاتية �� شمال سور�ـا، ومـارس حصـاره 

ع�� املنطقة، من خـالل إزالـ�ـ�ـا مـن بـرامـج 

املســــاعـــــدات الـــــ�ـــــ� يـــــديــــر�ـــــا مــــن خـــــالل 

مــؤســســات تــا�ــعــة لــھ، تــتــلــق تــمــو�ــل دو�ــ� 

 مخصص للشعب السوري.)).

 ا دي وور ا ديا   ّ رضري اف ااYPG إر  
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�ســارعــت األحــداث والــ�ــ�ــديــدات الــ�ــ� 

اســـ�ـــ�ـــدفـــت مـــنـــطـــقـــة عـــفـــر�ـــن والشـــ�ـــبـــاء 

خـــــالل شـــــ�ـــــر تـــــمـــــوز ا�ـــــ�ـــــاري بـــــوتـــــ�ـــــ�ة 

تصـاعـديــة، فــلـم يــمـ�ــ�ـ� يــوٌم إال ووقـعــت 

فــ�ــ�ــا اشــ�ــبــا�ــات أو ســقــوط قــذائــف عــ�ــ� 

املـــنـــطـــقـــة، إ�ـــ� جـــانـــب حـــمـــالت إعـــالمـــيـــة 

وتصر�حات عدائية نـحـو املـ�ـون الـكـردي 

ودوره، و�شــ�ــل خــاص مــن قــبــل حــ�ــومــة 

الـعـدالـة والـتـنـمــيـة �ــ� تـركـيــا وأعـوا�ــ�ـا مــن 

فصــائـــل مســـ�ـــ�ــة ومـــر�ــد�ـــ�ـــا مـــمـــا �ســـ�ـــ� 

 باملعارضة السور�ة املقيمة �� است�بول.

مساء الثا�ي من تموز، سـقـطـت عـدة 

نـاحـيـة شـ�ـ�وا،   –قذائف ع�� قر�ة جل�ـ� 

أدت إ�� وقوع خسائـر مـاديـة وجـرح امـرأة 

 وإصابات أخرى طفيفة.

فــإثــر قصــف عشــوا�ــي عــ�ــ� مــنــاطــق 

تواجد قوات سور�ا الديمقراطـيـة، أوائـل 

تــمــوز ا�ــ�ــاري، أودى بــحــيــاة رب أســرة �ــ� 

بلدة كفرأنطـون و�ـ�ـ� سـاق ابـنـھ، وكـذلـك 

فــقــدان ثــالثــة مــدنــيــ�ــن مــن عــائــلــة واحــدة 

 ��يا��م، وجرح أر�عة آخر�ن.

، ســــقـــطــــت ٢٠١٧/   ٧/   ١٤و�ـــتـــار�ــــخ 

عــــدة قــــذائــــف بــــجــــوار مــــخــــيــــم رو�ــــار�ــــا 

 للنازح�ن ومحيط قر�ة باسليھ.

، ســـقـــطـــت عـــدة ٢٠١٧/  ٧/  ١٥و�ـــ� 

قــــذائــــف قــــرب مــــديــــنــــة عــــفــــر�ــــن، أودت 

إحــدا�ـــا إ�ـــ� اســـ�ـــشــ�ـــاد املـــواطــن دوغـــان 

) وجرح ثالثة آخر�ـن، و�ـ�  ٣٣حنان (
ً
عاما

 سـقـطـت عـدة قـذائـف 
ً
اليوم الـتـا�ـ� أيضـا

�� مواقع متفرقة قرب املدينة ولـم �سـفـر 

 عن أية إصابات.

 مـــع تـــلـــك االعـــتـــداءات عـــ�ـــ� 
ً
وتـــزامـــنـــا

منطقة عفر�ن، حسـب املـرصـد السـوري 

�ــ�ــقــوق اال�ســان:" تــواصــل قــوات حــرس 

ا�ــ�ــدود الــ�ــ�كــيــة، اســ�ــ�ــداف املــواطــنــ�ــن 

الســور�ـــ�ـــن الـــفـــار�ــن مـــن �ـــ�ــيـــم املـــوت، 

بطلقا��ا الـنـار�ـة عـ�ـ� الشـر�ـط ا�ـ�ـدودي 

الواصل ب�ـن األرا�ـ�ـ� السـور�ـة وا�ـ�ـانـب 

شــ�ــداء مــدنــيــ�ــن  ٣الـ�ــ��ــي، ووثــق املــرصــد 

مــــن عــــمـــــره،  ١٦بــــيــــ�ــــ�ـــــم طــــفـــــل �ـــــ� الـــــ 

، ٧/٢٠١٧/  ١٣  -١٢اســـ�ـــشـــ�ـــدوا يـــومـــي 

بـــإطـــالق الـــنـــار عـــلـــ�ـــ�ـــم مـــن قـــبـــل قـــوات 

حـــــرس ا�ــــ�ـــــدود “ ا�ــــ�ــــنــــدرمـــــا الــــ�ــــ�كـــــيــــة 

، عــــ�ــــ� حــــدود إدلــــب مــــع لــــواء ” الــــ�ــــ��ــــي

اســكــنــدرون، كــمــا �ــعــرض مــواطــنــون �ــ� 

أوقات سابقة إلصـابـات �ـعـمـلـيـات إطـالق 

نــار مــن قــبــل ا�ــ�ــنــدرمــا الــ�ــ�كــيــة، والــ�ــ� 

تصـــاعـــدت خـــالل شـــ�ـــر تـــمـــوز / يـــولـــيـــو 

 ا��اري.".

 مت  دة
نــدد مـــجـــلـــس ســـور�ـــا الــديـــمـــقـــراطـــيـــة 

االعتداءات ع�� عفر�ـن والشـ�ـبـاء، وجـاء 

: " إن ٢٠١٧/  ٧/    �١ــ� بــيــان لــھ بـــتــار�ــخ 

�ـــذه الـــ�ـــ�ـــمـــات الشـــرســـة عـــ�ـــ� �ـــل مـــن 

الش�باء ومـقـاطـعـة عـفـر�ـن لـ�ـسـت ولـيـدة 

الـــ�ـــ�ـــظـــة و�ـــر�ـــدون بـــذلـــك �ـــ�ـــديـــد أمـــن 

وســـالمـــة املـــنـــطـــقـــة الـــ�ـــ� أصـــبـــحـــت املـــالذ 

لـــــألالف مـــــن الـــــنـــــازحـــــ�ـــــن واملـــــئـــــات مـــــن 

الــــعــــائــــالت الــــ�ــــ� أتــــت مــــن �ــــافــــة املــــدن 

الســور�ــة والــنــيــل مــن املشــروع الــفــدرا�ــ� 

 لشمال سور�ا.

وإنـــنـــا نـــحـــذر مـــن عـــواقـــب الـــتـــدخـــل 

العسكري �� مقاطعة عـفـر�ـن ونـؤكـد بـأن 

أي اعــتــداء عــ�ــ� عــفــر�ــن ســيــ�ــون بــمــثــابــة 

اعــالن حـــرب ونـــفـــ�ــ� عـــام ولـــن يصـــب �ـــ� 

مصــــ�ــــ�ــــة شــــعــــوب املــــنــــطــــقــــة، إذ أنــــنــــا 

كســور�ــ�ــن نــتــطــلــع لــبــنــاء عــالقــات حســن 

ا�ــ�ــوار مــع الشــعــب الــ�ــ��ــي و�ــنــاء أواصــر 

 الصداقة واألخوة مع�م.

اننـا �ـ� مـجـلـس سـور�ـا الـديـمـقـراطـيـة 

ندين و�س�نكر بـأشـد الـعـبـارات انـ�ـ�ـا�ـات 

الــنـــظــام الـــ�ـــ��ــي وجـــ�ــشـــھ لــبـــلـــدنــا ســـور�ـــا 

وخـــاصـــة احـــتـــاللـــھ ملـــنـــاطـــق جـــديـــدة مـــن 

الش�باء والعـدوان املـتـكـرر عـ�ـ� مـقـاطـعـة 

 عفر�ن.

ونـــطـــالـــب ا�ـــ�ـــتـــمـــع الـــدو�ـــ� وخـــاصـــة 

الـــواليـــات املـــتـــحـــدة االمـــ�ـــ�كـــيـــة واالتـــحـــاد 

الـــرو�ــــ�ـــ� واالتــــحــــاد األور�ــــي وا�ــــ�ـــامــــعــــة 

العر�ـيـة لـلـضـغـط عـ�ـ� ا�ـ�ـ�ـومـة الـ�ـ�كـيـة 

من اجل ا��اء احتالل�ا لألرا��� السور�ة 

ووقف االعتداءات املتكررة ع�� منطقـ�ـ� 

عــفــر�ــن والشــ�ــبــاء واال��ــ�ــاب الــفــوري 

من األرا��� السور�ة ال�� احتل��ا ووقـف 

دعــمــ�ــا لــقــوى الــظــلــم واإلر�ــاب واحــ�ــ�ام 

إرادة وتطلـعـات الشـعـب السـوري �ـ� نـيـل 

ا��ياة ا��رة والعـ�ـش عـ�ـ� ارضـھ �شـرف 

 وكرامة."

كــمــا دان الــتــحــالــف الــوطــ�ــ� الــكــردي 

 ١العدوان ال���ي ع�� بيان أصدره بـتـار�ـخ 

، حـــيـــث جـــاء فـــيـــھ:" أقـــدمـــت ٧/٢٠١٧/  

ا�ــ�ــ�ــومــة الــ�ــ�كــيــة الــ�ــ� �ــعــ�ــش بــدور�ــا 

حـــالـــة عـــزلـــة دولـــيـــة ونـــفـــوٍر مـــن جـــانـــب 

الــــعــــديــــد مــــن الــــدول األور�ــــيــــة نــــ�ــــيــــجــــة 

ســيــاســا�ــ�ــا املــ�ــادنــة والــداعــمــة لــإلر�ــاب، 

وعــ�ـــ� مـــدار األيـــام املـــاضـــيـــة عـــ�ـــ� حشـــد 

قوا��ا العسكر�ة وأسـ�ـ�ـ�ـ�ـا الـثـقـيـلـة عـ�ـ� 

حدود�ا ا��نو�ية املـتـاخـمـة لـر�ـف حـلـب 

الشــمــا�ــ� ... �ــ� الــوقــت الــذي نــديــن فــيــھ 

و�ســ�ــنــكــر الــعــدوان الــ�ــ��ــي املــتــكــرر عــ�ــ� 

مــنــاطــقــنــا وإقــدامــ�ــا عــ�ــ� انــ�ــ�ــاك ســيــادة 

ســور�ــا ، نــطــالــب ا�ــ�ــتــمــع الــدو�ــ� وعــ�ــ� 

وجـــــھ ا�ـــــ�ـــــصـــــوص االتـــــحـــــاد الـــــرو�ـــــ�ـــــ� 

والــواليــات املــتــحــدة االمــر�ــكــيــة واالتــحــاد 

األور�ـــي وا�ـــ�ـــامـــعـــة الـــعـــر�ـــيـــة بـــالـــتـــدخـــل 

الفوري لـلـضـغـط عـ�ـ� ا�ـ�ـ�ـومـة الـ�ـ�كـيـة 

ِ عن مغامرا��ا العسكر�ة �ـ� سـور�ـا 
ّ

للكف

وال�� قـد تـؤدي إ�ـ� خـلـط األوراق وازديـاد 

�ـعـقــيـد املــأسـاة الســور�ـة، وفــّك ارتــبـاطـ�ــا 

مـــع الـــتـــنـــظـــيـــمـــات ا�ـــ�ـــ�ـــاديـــة الســـلـــفـــيـــة 

اإلر�ــــابــــيــــة، كــــمــــا نــــنــــاشــــد �ــــافــــة الــــقــــوى 

السياسـيـة ومـنـظـمـات ا�ـ�ـتـمـع املـد�ـي �ـ� 

 
ً
 و�ـلـدوآشــور وتـركــمـانــا

ً
 وعــر�ـا

ً
سـور�ـا كـردا

 �� مواج�ة اإلر�اب 
ً
 واحدا

ً
بالوقوف صفا

والــتــدخــل الــعــســكــري الــ�ــ��ــي، وا�ــ�ــفــاظ 

 ع�� األمن والسلم األ��� ."

�ــــذا وأصـــــدرت أحـــــزاب كــــرديـــــة �ـــــ� 

ا�ـ�ـز�ـرة (حـزب الـتـجـمـع   –مدينة ديـر�ـك 

الــــــــوطــــــــ�ــــــــ� الــــــــكــــــــردســــــــتــــــــا�ــــــــي، ا�ــــــــ�ــــــــزب 

الــديــمــقــراطــي الــكــردي �ــ� ســور�ــا، حــزب 

الــوفــاق الــديــمــقــراطــي الــكــردي الســوري، 

ا�ــ�ــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردي الســوري، 

تـــجـــمـــع الـــ�ـــســـار�ـــ�ـــن الـــكـــردي �ـــ� ســـور�ـــا، 

ا�ــ�ــزب الشــيــو�ــ� الــكــردســتــا�ــي، ا�ــ�ــزب 

ال�ساري الديمقراطي الكـردي �ـ� سـور�ـا، 

، حــزب pydحــزب االتــحــاد الــديــمــقــراطــي 

الوحدة الـديـمـقـراطـي الـكـردي �ـ� سـور�ـا) 

، وعـــقـــدت أحـــزاب (حـــزب الـــوحـــدة 
ً
بـــيـــانـــا

 4الديمقراطي الكردي �� سور�ا،            

 ااٌف  ....   إرادة أ  اا ز

 “الجماھیر المحتشدة في عفرين”



 ك٢٦٢٩ -م  ٢٠١٧/  تموز  ٢٨٨العـدد/     	Yekîtîالوحـــــدة                  4 قضايا وطنية

 ...  افا 
ا��زب الديمقراطي الـتـقـدمـي الـكـردي �ـ� 

، pydسور�ا، حزب االتحاد الديمـقـراطـي 

ا�ـــ�ـــزب الـــ�ـــســـاري الـــكـــردي �ـــ� ســـور�ـــا، 

ا��زب الديمقراطي الكردي السـوري) �ـ� 

  ٢٠١٧/   ٧/   �٦ــــو�ــــا�ــــي بــــتــــار�ــــخ 
ً
مــــؤتــــمــــرا

 لقراءة بيان وإعالن موقف�ا، كـمـا 
ً
��فيا

عـفـر�ـن لـلـتـحـالـف   –أن ا�ـ�ـلـس املـركـزي 

 بــتــار�ــخ 
ً
/   ٢الــوطــ�ــ� الــكــردي أصــدر بــيــانــا

، حـــيـــث نـــددت جـــمـــيـــعـــ�ـــا تـــلـــك ٧/٢٠١٧

االعتداءات وال�ـ�ـديـدات وأبـدت تضـامـ�ـ�ـا 

مــــع أ�ـــــا�ــــ� عــــفـــــر�ــــن ونــــاشـــــدت أطـــــراف 

ا�ـــ�ـــتـــمـــع الـــدو�ـــ� بـــالـــوقـــوف إ�ـــ� جـــانـــ�ـــ�ـــم 

والــعــمــل عــ�ــ� ردع تــركــيــا عــن ســيــاســا�ــ�ــا 

 العدائية.

 ات وات
 مــــــع تــــــلــــــك الــــــتــــــحـــــضــــــ�ــــــ�ات 

ً
تـــــزامــــــنـــــا

الــــعــــســــكــــر�ــــة واإلجــــراءات األمــــنــــيــــة الــــ�ــــ� 

تتخذ�ا قوات األسا�ش ووحـدات حـمـايـة 

الشـعـب وقـوات ســور�ـا الـديـمــقـراطـيــة �ــ� 

�ـعــز�ــز إمــ�ـانــا�ــ�ــا ودفـاعــا�ــ�ــا ألجـل حــمــايــة 

مــــنــــاطــــق عــــفــــر�ــــن والشــــ�ــــبــــاء، خــــرجــــت 

تـــظـــا�ـــرات عـــارمـــة �ـــ� مـــنـــاطـــق ا�ـــ�ـــز�ـــرة 

 مــع أ�ــا�ــ� عــفــر�ــن، كــمــا 
ً
و�ــو�ــا�ــي تضــامــنــا

عــ�ــ�ت ا�ــ�ــمــا�ــ�ــ� الــكــرديــة �ــ� تــظــا�ــرات 

شــــمــــلــــت نــــوا�ــــ� (جــــنــــديــــرس، شــــ�ـــــ�وا، 

عــفــر�ــن عــن  -مــعــبــطــ�ــ�، شــيــھ، راجــو ...) 

إدانــ�ــ�ــا لــلــمــوقــف الــ�ــ��ــي وتــأكــيــد�ــا عــ�ــ� 

ـــــدة صـــــفـــــوفـــــ�ـــــا وإظـــــ�ـــــار قـــــوة إرادة  وحـ

املــواجــ�ــة، إال أن املــظــا�ــرة الــكــ�ــ�ى الــ�ــ� 

ـــرد و�ـا�ـ� 
ُ

خرجت �عشرات األلوف من الـك

امل�ونات املقيم�ن �� املنطقة، صباح يـوم 

�ــ� شــوارع مــديــنــة  ٢٠١٧/   ٧/   ٥األر�ــعــاء 

 لــنــداء مــن قــوى وأحــزاب 
ً
عــفــر�ــن تــلــبــيــة

كـــــــرديـــــــة �ـــــــ� ســـــــور�ـــــــا، و�ـــــــ�: ا�ـــــــ�ـــــــزب 

الديمقراطي التقدمي الكـردي �ـ� سـور�ـا، 

، ا�ــــ�ــــزب PYDاالتــــحــــاد الــــديــــمــــقــــراطــــي 

الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردي الســـوري، �ـــ�ـــنـــة 

العالقات الدبلوماسية �� حركة ا��ـتـمـع 

، حـزب الـوحــدة TEV-DEMالديمـقـراطـي 

طــلــق 
ُ
الــديــمــقــراطــي الــكــردي �ــ� ســور�ــا، أ

عــــ�ــــ� بــــيــــان ســــيــــا�ــــ�ــــ� مشــــ�ــــ�ك، وذلــــك 

 
ً
للمشاركة �� مسـ�ـ�ة احـتـجـاجـيـة، تـنـديـدا

�ـــعـــدوان تـــركـــيـــا وأتـــبـــاعـــ�ـــا عـــ�ـــ� مـــنـــطـــقـــة 

 لـــ�ـــ�ـــديـــدا�ـــ�ــــا 
ً
عـــفـــر�ـــن (كـــرداغ)، ورفضـــا

وتــحــشــدا�ــ�ــا الــعــســكــر�ــة داخــل األرا�ــ�ــ� 

 السور�ة .

بـــدأت األ�ـــا�ـــ� بـــالـــتـــوافـــد مـــن الـــقـــرى 

والنوا�� لتنضم إ�� س�ان املدينة و�سـ�ـ� 

نـــحــــو دوار نـــــوروز وعــــ�ـــ� طــــر�ـــق راجــــو، 

وتتدفق �األمواج �� االوتـوسـ�ـ�اد الـغـر�ـي، 

لتتجھ ع�� شارع ماراتيھ إ�� شارع املـلـعـب 

الر�ا��� الرئ���� وسط املـديـنـة، رافـعـ�ـن 

 رايات وأعالم والفتات مع��ة.

ردد ا��ضور شعارات إدانة العـدوان 

وال��مات الغادرة، والـتـأكـيـد عـ�ـ� وحــدة 

الصـــف الـــكـــردي، والـــوقـــوف إ�ـــ� جـــانـــب 

وحـــدات حــمــايــة الشــعــب واملــرأة وقــوات 

ســــور�ــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، مــــع تــــمــــجــــيــــد 

 الش�داء األبطال.

�ــــذا وقــــد شــــارك رفــــاق وأصــــدقــــاء 

وأعضـــاء قـــيـــادة حـــزب الـــوحــــدة �ـــ� �ـــذه 

التظا�رة، ووزعوا أالف الـ�ـ�ـ� مـن بـيـان 

 األحزاب والشعارات التالية:

ال لـــ�ــ�ـــمـــات تـــركـــيـــا وأعـــوا�ـــ�ـــا عـــ�ـــ�  -

 شعبنا.

 �ـ�  -
ً
 واحـدا

ً
ـرد و عـرب صـفـا

ُ
عفر�ن ك

 مواج�ة العدوان.

�ـــل الـــتـــضـــامـــن مـــع قـــوات ســـور�ـــا  -

 الديمقراطية.

 بــيــد مــع  -
ً
لــدحــّر قــوى  YPJ-YPGيــدا

 التكف�� واإلر�اب.

�ـــــل ا�ـــــ�ـــــ�ـــــود مـــــن أجـــــل الســـــلـــــم  -

 وا��ر�ة واملساواة.

- Aştî, Azadî û Wekhevî, doza me 

ye. 

-  YPG-YPJ Hêza me ye. 

-  Efrîn Berxwedane. 

عــفــر�ـــن  -كــمــا أن ا�ــ�ـــلــس املـــركــزي 

لـلــتــحــالــف الــوطــ�ــ� الــكــردي قــد شــارك �ــ� 

الــتــظــا�ــرة، إ�ــ� جــانــب مــؤســســات االدارة 

 الذاتية ومنظمات مدنية.

وُ�ــذكـــر أن إدارة املـــديــنـــة واألســـا�ـــش 

قــــد اتــــخــــذت �ــــافــــة االجــــراءات لــــنــــجــــاح 

املسـ�ــ�ة وضــمــان ســالمـ�ــ�ــا، حــيـث لــم تــقــع 

حــوادث مــؤســفــة، وانــ�ــ�ــت املســ�ــ�ة بــأمــان 

 ومز�د من الثقة بإرادة الشعب.

ا  
شــارك وفــد ملــنــظــمــة الــنــمــســا �ــ�ــزب 

الــوحـــدة �ــ� االعــتــصــام املــنــدد بــ�ــ�ــمــات 

ا�ــ�ــمــاعــات اإلســالمــيــة وا�ــ�ــ�ــش الــ�ــ��ــي 

عــ�ــ� مــنــطــقــة عــفــر�ــن، الــذي دعــت إلــيــھ 

جمعية عفر�ن أمام فرع ال��ملان األورو�ـي 

�ــ� الــعــاصــمــة فــيــ�ــنــا، حــيــث ألــقــى لــقــمــان 

آيــانــھ �ــلــمــة بــاســم املــنــظــمــة شــكــر فــ�ــ�ــا 

ا��معية ع�� إقامة �ذا الـتـجـمـع وكـذلـك 

ا�ــ�ــضــور، واســ�ــنــكــر �ــ�ــوم و�ــ�ــديــدات 

تـركــيــا وحــّيــا صــمــود أ�ــل عــفــر�ــن وكــذلــك 

 .YPG-YPJاملدافع�ن ع��ا من قوات 

، حضر حشـٌد ٢٠١٧/ ٧/ ١٤و�تار�خ 

�� وقفة احتـجـاجـيـة �ـ� الـعـاصـمـة فـيـ�ـنـا، 

ــــدة  دعــــت إلــــيــــھ مــــنــــظــــمــــ�ــــ� حــــزب الــــوحـ

وا�ــ�ــزب الــديــمــقــراطــي الــتــقــدمــي الــكــردي 

والــبــ�ــت الــكــردي �ــ� الــنــمــســا، كــمــا شــارك 

فـ�ــ�ــا �ــ�ــصــيــات وطــنــيــة كــرديــة وعــر�ــيــة، 

وألــقــى الــدكــتــور الــيــمــ�ــ� أنــور الــبــور�ــ�ـــ� 

 ندد ف��ا تلك االعـتـداءات وعـ�ـ� عـن 
ً
�لمة

 تضامنھ مع القوات الكردية.

   

 لـدعـوة مشـ�ـ�كـة مـن الـتـحـالـف 
ً
تلـبـيـة

الــــوطــــ�ــــ� الــــكــــردي �ــــ� ســــور�ــــا وا�ــــ�ــــزب 

الديمقراطي الـتـقـدمـي الـكـردي �ـ� سـور�ـا 

حضر املـئـات مـن أبـنـاء ا�ـ�ـالـيـة الـكـرديـة 

�ــــ� أور�ــــا إ�ــــ� الــــعــــاصــــمــــة الــــبــــ�ــــ�ــــيــــكــــيــــة 

/  ٧/    ٢٠بروكسل، عصـر يـوم ا�ـ�ـمـ�ـس 

، لــلـمــشـاركــة �ــ� وقــفــة احــتــجـاجــيــة ٢٠١٧

أمـــام مـــبـــ�ـــ� مـــفـــوضـــيـــة االتـــحـــاد األور�ـــي 

 -لــلــتــضــامــن مــع أ�ــا�ــ� مــنــطــقــة عــفــر�ــن 

 بــــ�ــــ�ــــديــــدات   –حــــلــــب 
ً
ســــور�ــــا وتــــنــــديــــدا

ا���ومة ال�ـ�كـيـة وأعـوا�ـ�ـا مـن الـفـصـائـل 

اإلســالمــيــة املســ�ــ�ــة ضــد�ــا واعــتــداءا�ــ�ــا 

املـــتـــكـــررة عـــلـــ�ـــ�ـــا بـــالـــقـــصـــف واالجـــتـــيـــاح 

. �ــذا وقــد جــاء �ــ� تــقــر�ــر إعــالمــي 
ً
أحــيــانــا

 ملوقع يكي�� دوت أورغ عن ذاك ال�شاط:

" تـــوافــــد املشــــار�ــــون مــــن مــــخــــتــــلــــف 

الــدول األور�ــّيــة وخــاصــة رفــاق مــنــظــمــات 

حــزب الــوحــدة الــديــمــقــراطــي الــكــردي �ــ� 

سور�ا ( يكي�� ) �� �ل من املانيا و�ـولـنـدا 

 و���ي�ا .

رفـــــع املشـــــار�ـــــون الـــــعـــــلـــــم الـــــقـــــومـــــي 

الــكـــردســـتـــا�ـــي ( آال رنـــكــ�ـــن ) كـــمـــا رفـــعـــوا 

أغصــان الــز�ــتــون �ــ� لــوحــة فــنــّيــة جــمــيــلــة 

بــاإلضــافـــة إ�ـــ� الـــالفــتــات الــ�ـــ� �ـــعــّ�ـــ� عـــن 

التضامن مـع عـفـر�ـن وأ�ـلـ�ـا ضـد عـدوان 

وإر�ـــــاب ا�ـــــ�ـــــ�ـــــومـــــة الـــــ�ـــــ�كـــــّيـــــة، ورّددوا 

الشـــعــــارات املــــنـــددة �ســـيــــاســـة أردوغــــان 

تـــجـــاه شـــعـــبـــنـــا الـــ�ـــوردي بـــاإلضـــافـــة إ�ـــ� 

 شعارات التضامن مع أ�لنا �� عفر�ن .

بـــدأت الــــوقـــفــــة بـــالــــ�ــــشـــيــــد الـــقــــومــــي 

الــــكــــردســــتــــا�ــــي (أي رقــــيــــب)، ثــــم رّحــــب 

الــــرفــــيــــق غــــانــــدي بــــرزنــــ�ــــ� بــــاملشــــاركــــ�ــــن 

بالوقفة وعـّ�ـ� عـن شـكـر الـقـوى الـداعـيـة 

ل�ا ��ـمـيـع الـذيـن تـكـّبـدوا عـنـاء ا�ـ�ـضـور 

ألداء واجـــ�ـــ�ـــم �ـــ� الـــتـــضـــامـــن مـــع أ�ـــلـــ�ـــم 

داخـــل الـــوطـــن كـــمـــا وّجـــھ الـــتـــحـــيـــة لـــ�ـــل 

الـــقـــوى الـــ�ـــوردّيـــة الـــ�ـــ� تـــقـــوم بـــمـــحـــار�ـــة 

اإلر�اب املتمثل بداعش وأخواتھ و تـقـوم 

بــواجــب حـــمــايــة املــنــاطـــق الــ�ـــوردّيــة مـــن 

بــ�ــشــمــر�ــا و�ــ�ــشــمــر�ــا روج آفــا ووحــدات 

حـــمـــايـــة الشـــعـــب واملـــرأة وقـــوات ســـور�ـــا 

الديمقراطّية كما وّجھ الـتـحـّيـة إ�ـ� أرواح 

شــــــ�ــــــداء ا�ــــــ�ــــــرّ�ــــــة وشــــــ�ــــــداء الــــــ�ــــــورد 

و�ــــوردســــتــــان كــــمــــا دعــــا بــــاســــم الــــقــــوى 

املـنـظــمـة �ـافــة األطــر واألحــزاب الــ�ـورديــة 

إ�ــ� ا�ــ�ــوار مــن أجــل تــوحــيــد الصــفــوف 

 والرؤى خدمة لقضية شعبنا العادلة؟".

وأو�ــ� الــتــقــر�ــر أنــھ ألــقــيــت قصــائــد 

شعر�ة من قبل محـمـد حـبـو و�ـلـمـات �ـل 

 من:

حـــبــــ�ــــب إبــــرا�ـــيــــم عضــــو الـــ�ــــيــــئــــة   –

               5القيادّية ��زب الوحدة،                
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 ...  افا 
الــتــحـــالــف الــوطــ�ـــ�  -بــالــلـــغــة اإلنـــ�ــلــ�ـــ�يــة 

 الكردي �� سور�ا.

ا�ـــ�ـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــتـــقـــدمـــي   –

 الكردي �� سور�ا

املـركـز الـتـعـلـيـ�ـ� �ـ�ـقـوق اال�سـان   –

 ومؤسسة التآ��

ز�ــن جــمــو، مــنــظــمــة بــار�ــس �ــ�ــزب   –

 الوحـدة.

 ا��امي حس�ن �عسو –

الــدكــتــور آزاد عــ�ــ�، �ــيــئــة تــحــر�ــر   –

 مجلة ا��وار 

الـنــاشـط السـيــا�ـ�ــ� عــ�ـ� نــكـرو�ــش   –

 من �وردستان إيران ( باللغة الفر�سّية )

 جمعية �يفي –

مـــارســـيـــل دبـــر�ـــ�ـــس مـــن بـــ�ـــ�ـــيـــ�ـــا،   –

 صديق الشعب ال�وردي 

 أحد أعضاء ال��ملان األور�ي –

ومــــن جــــ�ــــٍة أخــــرى قــــّدمــــت ا�ــــ�ــــ�ــــة 

الداعية للوقـفـة االحـتـجـاجـيـة مـذكـرة إ�ـ� 

مــفــوضــّيــة االتــحــاد األور�ــي، تــرجــمــت إ�ــ� 

 العديد من اللغات. 

 و 

أقــامــت مــنــظــمــة شــرق أملــانــيــا �ــ�ــزب 

 �ـــ� بــرلـــ�ـــن، 
ً
 احــتـــجــاجـــيـــا

ً
الــوحـــدة تـــجـــمــعـــا

 مــــع ٧/٢٠١٧/    ٢٩بــــتــــار�ــــخ 
ً
، تضــــامــــنــــا

عفر�ن �� وجھ ال��مات الغادرة لـلـقـوات 

الــ�ــ�كــيــة وا�ــ�ــامــيــع املســ�ــ�ــة املــتــحــالــفــة 

 مع�ا.

بدأ التجـمـع بـالـوقـوف دقـيـقـة صـمـت 

ع�� أرواح الش�داء، ثـم الـقـى عـ�ـ� كـمـال 

، تـلـ�ـ�ـا �ـلـمـة 
ً
عضو ال�يئة الـقـيـاديـة �ـلـمـة

مــمــثــل اإلدارة الــذاتــيــة الــدكــتــور مســعــود 

ا�ــ�ـامــي أحــمـد أحـمــد،  -و�ـلـمــة املــنـظــمـة 

و�ـــــلـــــمـــــة الـــــ�ــــــاتـــــب عـــــ�ـــــ� عـــــ�ـــــ� (دلــــــدار 

قامشلو�ـي) . أكـدت جـمـيـع الـ�ـلـمـات عـ�ـ� 

ضــرورة وحــدة الصــف الــكــردي واحــ�ــ�ام 

الـــتـــنـــوع والـــتـــعـــدديـــة واالخـــتـــالف وحـــّيـــت 

صـــمـــود أ�ـــلـــنـــا �ـــ� عـــفـــر�ـــن واســـتـــ�ـــســـال 

وحدات حـمـايـة الشـعـب �ـ� الـدفـاع عـ�ـ�ـا. 

اخــتــتــم االحــتــجــاج عــ�ــ� أ�ــغــام مــوســيــقــى 

وأغــــا�ــــي الــــفــــنــــانــــ�ــــن آالن بــــيــــوار، ذكــــر�ــــا 

د�ــ�ـــان، �ـــاوا إبـــرا�ــيـــم، أوصـــمــان جـــان، 

إبـــرا�ــــيــــم كــــردي، وعــــازف االورغ خــــالــــد 

 وعازف الكمان أحمد. 

 من ا ط  
بــدعــوة مــن مــنــظــمــ�ــ� حــزب الــوحــدة 

الــديــمــقــراطــي الــكــردي �ــ� ســور�ــا وحــزب 

/   ٢٢االتحـاد الـديـمـقـراطـي، يـوم السـ�ـت 

، شارك العـشـرات مـن ا�ـ�ـالـيـة ٢٠١٧/ ٧

الــكــرديــة بــوقــفــة احــتــجــاجــيــة �ــ� مــديــنــة 

إيـــنـــغـــولشـــتـــات بـــمـــقـــاطـــعـــة بـــايـــرن، وذلـــك 

 تضامنا مع عفر�ن.

ألـــقـــى عـــبـــد الـــبـــاســـط حســـن �ـــلـــمـــة 

منظمة حزب الـوحـدة، نـّدد فـ�ـ�ـا سـيـاسـة 

ا�ــــ�ــــ�ـــــومــــة الــــ�ـــــ�كــــيـــــة وحـــــزب الـــــعــــدالـــــة 

والـتــنــمــيـة تــجــاه الشــعـب الــكــردي وطــالــب 

ا�ــ�ـــتـــمــع الـــدو�ـــ� لـــلـــقـــيــام بـــواجـــبــھ تـــجـــاه 

الشـــعـــب الـــكـــردي وحـــمـــايـــة عـــفـــر�ـــن مـــن 

 ال��مات ال�� تتعرض ل�ا.

  ن
تـــلـــبـــيـــة لـــدعـــوة مـــن مـــنـــظـــمـــ�ـــ� حـــز�ـــي 

الــوحـــدة واالتــحــاد الــديــمــقــراطــي، تــجــمــع 

الـــعــــشــــرات أمــــام مــــبــــ�ـــ� مــــكــــتــــب رئــــاســــة 

/   ٢٢الـــوزراء الـــ�ـــ�يـــطـــا�ـــي، يـــوم الســـ�ـــت 

٧/٢٠١٧ 
ً
، للتضامـن مـع عـفـر�ـن وتـنـديـدا

 بال��مات ال��كية.

جــــــديــــــر بــــــالــــــذكــــــر أن تــــــجــــــمــــــعـــــــات 

واحــتــجــاجــات عــديــدة أخــرى خــرجــت �ــ� 

مـدن أور�ـيـة عـديـدة، �سـ�ــ� لـلـتـأثـ�ـ� عـ�ــ� 

الرأي العام وتوج�ات ا���ومات الغر�ـيـة 

ألجــل الضـــغـــط عـــ�ـــ� ا�ـــ�ــ�ـــومـــة الــ�ـــ�كـــيـــة 

ومنع�ا من العـدوان عـ�ـ� مـنـاطـق عـفـر�ـن 

 والش�باء.

بـــحـــضـــور حشـــٍد غـــفـــ�ـــ� مـــن األ�ـــا�ـــ� 

وأصدقاء وأعضـاء لـ�ـ�ـزب، ومـمـثـ�ـ� أطـر 

وأحـــزاب كـــرديــــة و�ـــ�ــــصـــيـــات ثــــقـــافـــيــــة 

/   ٢٠واجــتــمــاعــيــة، عصــر يــوم ا�ــ�ــمــ�ــس 

، افـــــــتـــــــتـــــــح حـــــــزب الـــــــوحــــــــدة ٧/٢٠١٧

 
ً
الــديــمـــقــراطـــي الـــكــردي �ــ� ســـور�ــا مــركـــزا

 لــھ بــجــوار قــر�ــة كــيــال 
ً
الــطــر�ــق   –جــديــدا

مــنــطــقــة عــفــر�ــن،   –نــاحــيــة بــلــبــل  -الــعــام 

إضـــافــــة إ�ــــ� مــــراكـــزه الســــابــــقــــة االحــــدى 

عشــرة، وذلـــك �ـــ� إطـــار مـــتـــا�ـــعـــة الـــعـــمـــل 

لتفعيل دور منظمات ا��زب ��دف شـرح 

توج�اتـھ وإيصـال صـوتـھ إ�ـ� أوسـع فـئـات 

 ا��تمع.

بـــدأ حـــفـــل االفـــتـــتــــاح بـــ�ـــ�حـــيـــٍب مــــن 

مـقــدمـھ رشــيـد جـنــجــ�ـ� والـوقــوف دقـيــقــة 

صمٍت ع�� أرواح الش�داء وتـرديـد �شـيـد 

أي رقــيــب، ثــم شــكــرت روالت بــ�ــ�م بــاســم 

 أن 
ً
منظمة چيا ل��زب ا�ـ�ـضـور، مـؤكـدة

 لـلــتـواصـل وا�ـ�ــوار، 
ً
املـركـز سـيـ�ــون مـقـرا

لقيت �لمات �ل من:
ُ
 وأ

جــــمــــال شــــيــــخــــمــــوس، ا�ــــ�ــــلــــس  -١

عـــفـــر�ـــن لـــلـــتـــحـــالـــف الـــوطـــ�ـــ�   –املـــركـــزي 

 الكردي �� سور�ا.

مـــــنـــــان طـــــا�ـــــر، حـــــزب االتـــــحـــــاد  -٢

 ناحية بلبل. – PYDالديمقراطي 

مـــحـــمـــد حـــنـــان، حـــركـــة ا�ـــ�ـــتـــمـــع  -٣

 ناحية بلبل. – Tev-Demالديمقراطي 

رشــيــد شــعــبــان، الــ�ــيــئــة الــقــيــاديــة  -٤

 ��زب الوحـدة.

ركزت ال�لمات عـ�ـ� الـوضـع السـوري 

الــقــائــم و�ــ� املــنــاطــق الــكــرديــة عــ�ــ� وجــھ 

ا�ـ�ـصـوص ومــا �ـعـ�ـشــ�ـا مـنـطــقـة عـفـر�ــن 

مـــن مـــخـــاطـــر واعـــتـــداءات مـــن ا�ـــ�ـــانـــب 

الــــ�ــــ��ـــــي وأعــــوانــــھ، وضـــــرورات الـــــتــــآلـــــف 

وا�ــ�ــوار ووحـــدة الصــف الــكــردي ومــ�ــام 

الـــدفـــاع الـــذا�ـــي ودعـــم وحــــدات حـــمـــايـــة 

 افـتـتـاح 
ً
الشعب وقوات األسا�ـش، مـ�ـنـئـة

 دوام 
ً
املـــقـــّر ا�ـــ�ـــديـــد لـــ�ـــ�ـــزب، مـــتـــمـــنـــيـــة

 التقدم والنجاح.

قـــرأت �ـــل مـــن الـــطـــفـــلـــتـــ�ـــن (رونـــا�ـــ� 

مــحــمــد، رو�ــار) قصــائــد شــعــر�ــة جــمــيــلــة، 

وقــّدمــت فــرقــة الشــ�ــيــد شــ�ــ�زاد لــوحــات 

رقـــص فــــولـــ�ــــلـــور�ــــة، كـــمــــا أدى الـــفــــنــــان 

 إسماعيل أحمد أغا�ي جميلة.

وإ�ـــــ� جـــــانـــــب أعضـــــاء مـــــن الـــــ�ـــــيـــــئـــــة 

الــقــيــاديــة تــقــدم الســيــد طــا�ــر ديــ�ــو مــن 

وجـــ�ـــاء ا�ـــ�ـــزب واألخـــت حـــور�ـــة إحـــدى 

 
ً
رفيقات ا�ـ�ـزب إ�ـ� قـص الشـر�ـط إيـذانـا

بــفـــتـــح املــركـــز وســـط تصـــفـــيـــق ا�ـــ�ـــضـــور 

 و��ان��م.

    ةب ا  حا–  



 ك٢٦٢٩ -م  ٢٠١٧/  تموز  ٢٨٨العـدد/     	Yekîtîالوحـــــدة                  6 تقارير و أخبار

و�ــعــد جــوالت ســابــقــة مــن  �٧ــ� مســ�ــ�ــل جــنــيــف

ا�ـ�ـادثـات الــفـاشـلـة مـع وفـود الــنـظـام واملــعـارضـة �ــ� 

سو�سرا، توصل املبعوث األم�ـ� اسـ�ـيـفـان  –جنيف 

دي مســتــورا إ�ــ� قــنــاعــٍة بــأنــھ يــجــب إشــراك األكــراد 

 السور��ن �� صياغة دستور جديد للبالد.

�ذا ما صرح بھ دي مستورا �ـ� مـقـابـلـة مـع و�ـالـة 

الــروسـيــة، �شــرت يــوم الــثـالثــاء »  سـبــوتـ�ـيــك« اإلعـالم 

، حـيـث جـري تـنـظـيـم مـحـادثـات فـنـيـة ٢٠١٧/  ٧/ ١١

حـــول الـــدســـتـــور مـــع جـــمـــاعـــات مـــعـــارضـــة ســـور�ــــة 

مــخــتــلــفــة �ــ� لــوزان مــن قــبــل األمــم املــتــحــدة، و�ــانــت 

روسيا قد سلمت مسودة دستور لـألطـراف السـور�ـة 

 �� وقت سابق.

وقــد أبـــدى املــتـــضـــايـــقــون مـــن الــدور وا�ـــ�ـــضـــور 

 الكردي �� سور�ا انزعاج�م من �كذا تصر�ح.

 اث ا  :ر ااد ار   ار

تــــ�ـــــســــلـــــســـــل مـــــواعـــــيــــد ذكـــــرى اآلالم 

واملــآ�ــ�ــ� �ــ� حــيــاة الشــعــب الســوري، فــال 

يخلو يـوٌم مـن ذكـرى فـاجـعـٍة قـد وقـعـت، 

و�ا �� قامشلو ا��ر�حة وسط جـغـرافـيـا 

ا�ــ�ــز�ــرة املــعــطــاء، تــلــتــقــي بــيــوم واقــعــ�ــ�ــا 

األليمـة الـكـ�ـ�ى، الـذكـرى السـنـو�ـة األو�ـ� 

لـلـتـفـجـ�ـ� اإلر�ـا�ـي الـذي وقـع قـرب جـامــع 

 –قــاســمــو عــ�ــ� الــطــر�ــق الــعــام قــامشــ�ــ� 

، ٢٠١٦/   ٧/   ٢٧عـــامـــودا، يـــوم األر�ـــعـــاء 

حـــيـــث راح �ـــ�ـــيـــتـــھ مـــا يـــقـــارب ســـتـــ�ـــن 

 وأكـ�ـ� مـن /
ً
/ جـر�ـح و�ـ�ـدمـت ١٧٠ش�يدا

 أب�ية ومحال عديدة.

�ــ�ــذه املــنــاســبــة صــدر بــيــان مشــ�ــ�ك 

عن (التحالف الوط�ـ� الـكـردي �ـ� سـور�ـا 

و ا��زب الـديـمـقـراطـي الـتـقـدمـي الـكـردي 

 �� سور�ا)، جاء فيھ:

"إن �ـذا الـعــمـل اإلر�ــا�ـي ا�ـ�ـبــان لــم 

�ســـ�ـــ�ـــدف شـــر�ـــحـــة أو فـــئـــة مـــعـــيـــنـــة مـــن 

مجتمع ا��ز�رة بقدر ما اس��دف الع�ـش 

املش��ك ب�ن �ـافـة مـ�ـونـات املـنـطـقـة عـ�ـ� 

اخـتــالف انــتــمــاءا�ــ�ــم الـقــومــيــة والــديــ�ــيــة، 

و�ــ�ـــذه املـــنــاســـبـــة األلـــيــمـــة فـــإنـــنــا نـــتـــوجـــھ 

بـــتـــعـــاز�ـــنـــا ا�ـــ�ـــارة لـــذوي الشـــ�ـــداء، كـــمـــا 

نــديــن و�ســ�ــنــكــر �ــ� الــوقــت نــفــســھ �ــذه 

األعـمــال الــ�ـ�بــر�ــة الــوحشـيــة الــبـعــيــدة �ــل 

البعد عن القـيـم اإل�سـانـيـة وا�ـ�ـضـار�ـة، 

وندعو أبناء شـعـبـنـا إ�ـ� الـتـحـ�ـ� بـالـيـقـظـة 

وا��ذر ع�� الدوام حيال �ـذه املـؤامـرات 

 ال�� �س��دف مناطقنا.

إن القوى اإلر�ـابـيـة الـظـالمـيـة �سـ�ـ� 

�شــ�ــ� الــوســائــل والســبــل إ�ــ� الــنــيــل مـــن 

شــعــبــنــا الــكــردي و�ــ�ــديــد وجــوده الــقــومــي 

لذا فإن وحدة الصف واملوقف الكرديـ�ـن 

بــات ضـــرورة قـــومــيـــة أكـــ�ــ� مــن أي وقـــت 

م�ـ�ــ� ال يــتـحــمــل الـتــأجــيــل أو الـ�ــســو�ــف 

تـحـت أي ذر�ـعـة أو مسـ�ـ� مــن �ـنـا فـإنـنــا 

نناشد وندعو أطراف ا��ركة السـيـاسـيـة 

الـــكـــرديـــة إ�ـــ� تـــجـــاوز خـــالفـــا�ـــ�ـــا والـــعـــمـــل 

ا�ــ�ــدي عــ�ــ� تــوحــيــد صــفــوفــ�ــا ملــواجــ�ــة 

التحديات وا��اطر الـ�ـ� تـواجـھ الشـعـب 

الــكــردي �ــ� �ــذه املــرحــلــة الــعــصــ�ــبــة مــن 

تار�خھ �� الوقـت الـذي نـحـ�ـ� فـيـھ أولـئـك 

األبطال من أبناء شعبنا الذيـن �سـطـرون 

اآلن أروع مــالحــم الــبــطــولــة والــفــداء ضــد 

 قوى اإلر�اب والظالم."

 تـجـمـع اآلالف 
ً
وإلحياء املناسـبـة أيضـا

�ــ� مــوقــع الــتــفــجــ�ــ�، حــيــث وقــفــوا دقــيــقــة 

 عــــ�ــــ� أرواح ال�ــــ�ــــايــــا 
ً
صــــمــــت حــــدادا

الشــ�ــداء، كــمــا حضــر الــتــحــالــف الــوطــ�ــ� 

الكردي بأحزابھ و�ـ�ـصـيـاتـھ وأصـدقـائـھ 

وا�ــ�ــزب الــديــمــقــراطــي الــتــقــدمــي الــكــردي 

 وأحزاب وفعاليات أخرى.

را   وا ى اا 

  ا   أ ة

 –، قــامــت مــنــظــمــة إقــلــيــم كــردســتــان ٧/٢٠١٧/    ٧بــتــار�ــخ 

فــرع د�ــوك �ــ�ــزب الــوحـــدة، و�ــحــضــور جــمــٍع مــن أعضــا�ــ�ــا، 

بـتــكــر�ــم رفــيــقـ�ــا املــنــاضــل عــ�ــ� مــحــمــد امــ�ــن حــمــزة (أبــو روديــا) 

 لــنــضــالــھ الــدؤوب ضــمــن صــفــوف ا�ــ�ــزب واخـــالـصــھ 
ً
تــقــديــرا

وتفانيھ، والذي ان�سب إليھ بداية ثمان�نات الـقـرن املـا�ـ�ـ� ومـا 

 �� عملھ ا��ـز�ـي رغـم كـ�ـ� سـنـھ وصـعـو�ـات ا�ـ�ـيـاة 
ً
زال مستمرا

 ال�� تواج�ھ.

زار وفد مـوسـع مـن أحـزاب كـرديـة �ـ� 

مـــــنـــــطـــــقـــــة عـــــفـــــر�ـــــن (مـــــركـــــز الـــــعـــــالقـــــات 

الـــــديـــــبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة �ـــــ�ـــــركـــــة ا�ـــــ�ـــــتـــــمـــــع 

الديمقراطي، حزب الوحــدة الـديـمـقـراطـي 

الـكـردي �ــ� ســور�ـا، ا�ـ�ــزب الــديـمــقـراطــي 

الـــتـــقـــدمـــي الـــكـــردي �ـــ� ســـور�ـــا، ا�ـــ�ـــزب 

الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردي الســـوري، حـــزب 

االتــــحــــاد الــــديــــمــــقــــراطــــي)، يــــوم الســــ�ــــت 

، وحـــدات حــمــايــة الشــعــب ٢٢/٧/٢٠١٧

 واملرأة �� ا����ات األمامية.

ناحـيـة شـرا،   –�� مركز بقر�ة قاطمة 

اســتــقــبــل الــوفــد مــن قــبــل مــجــمــوعــة مــن 

املــقــاتــلــ�ــن و�ــم بــمــعــنــو�ــات عــالــيــة، و�ــعــد 

الــــوقــــوف دقــــيــــقــــة صــــمــــت عــــ�ــــ� أرواح 

، ثم ألـقـى 
ً
 عسكر�ا

ً
الش�داء قّدمت عرضا

 رحــب فــ�ــ�ــا بــالــوفــد، 
ً
املــقــاتــل �ــوكــر �ــلــمــة

 عــــ�ــــ� امل�ــــ�ــــ� �ــــ� الــــدفــــاع عــــن 
ً
مــــؤكــــدا

مــــقــــاطــــعــــة عــــفــــر�ــــن والشــــ�ــــبــــاء �ــــ� وجــــھ 

��مات تركيا وأعوا��ا، لي�ونوا ع�� قـدر 

 
ً
الثقة ال�� منح�م إيا�ا الشعب، مـعـا�ـدا

لـــقــيـــت 
ً
أن يــبـــقــوا ا�ــ�ــصـــن املـــنــيـــع. كــمـــا أ

�ــلــمــات أخــرى، ومــن بــيــ�ــ�ــا �ــلــمــة لــلــســيــد 

رشيد شعبـان بـاسـم األحـزاب، الـذي أكـد 

عـــ�ـــ� االســـتـــمـــرار �ـــ� الـــوقـــوف إ�ـــ� جـــانـــب 

املـــــقـــــاتـــــلـــــ�ـــــن واملـــــقـــــاتـــــالت ضـــــد اإلر�ـــــاب 

 لــ�ــم الــنــصــر الــدائــم. 
ً
واالحــتــالل، مــتــمــنــيــا

وعـــ�ـــّ� املـــقـــاتـــلـــون عـــن ســـعـــاد�ـــ�ـــم بـــز�ـــارة 

الــوفــد الضــيــف، وعــا�ــدوا بــالســ�ــ� عــ�ــ� 

خطى الش�داء واملناضل�ن �� س�ـيـل دحـّر 

 �افة ال��مات.

ثـــم تـــوجـــھ الـــوفـــد إ�ـــ� قـــر�ـــة قســـطـــل 

جندو واطلع عـ�ـ� نـقـاط الـدفـاع والـوضـع 

�ـــ� ا�ـــ�ـــ�ـــ�ـــات ومـــدى جـــا�ـــز�ـــة املـــقـــاتـــلـــ�ـــن 

ومعنو�ـا�ـ�ـم الـعـالـيـة، حـيـث قـّدم الشـكـر 

لـــ�ـــم عـــ�ــــ� ت�ــــ�ـــيــــا�ـــ�ـــم وا�ـــ�ــــ�ـــود الـــ�ــــ� 

 يبذلو��ا.

 ان��ت الز�ارة بمشاعر الود واالح��ام.

 زرة إ ات ا ات  ا  ط  واء

األو�ـ� ألــقــا�ــا األســتــاذ خــلــيــل شــيــخــو 

ــفـــر�ــــن)،  ــيـــة عـ �ـــعـــنـــوان (تـــار�ـــخ وجــــغـــرافـ

، والــثــانــيــة ألــقــا�ــا ٦/٢٠١٧/    ٣٠بــتــار�ــخ 

ا�ـــ�ـــامـــي شـــيـــخـــو بـــلـــو �ـــعـــنـــوان (الـــدولـــة 

٢٨املركز�ة والدولة الفيدرالـيـة)، بـتـار�ـخ 

، وذلـــك بـــحـــضـــور جـــمـــٍع مـــن ٧/٢٠١٧/  

املـ�ــتــمــ�ــن، �ــ� مــقــّر مــركــز مــيــدانــ�ــي �ــ�ــزب 

 الوحـدة.

تضــــمــــنــــت ا�ــــ�ــــاضــــرة األو�ــــ� �ــــ�ــــة 

موجزة عن تار�خ املنـطـقـة وأصـل �سـمـيـة 

(جــاي كــورمــيــنــج) ثــم عــفــر�ــن ومــوقــعــ�ــا 

ا��غرا�� من ا�ـ�ـ�ـات األر�ـعـة ومسـاحـ�ـ�ـا 

وعدد س�ا��ا والنوا�� الـثـمـانـيـة الـتـا�ـعـة 

لـ�ــا، وتــقــســيــمـا�ــ�ــا الــعــشــائـر�ــة الــقــديــمــة، 

ــ�ــــا والــــزراعــــة والصــــنــــاعــــة  وعــــن مــــنــــاخــ

 وال��وات الباطنية واملناطق األثر�ة ف��ا. 

أما ا��اضرة الثانية فتضمنت �ـ�ـة 

عن مقومات الدولة من حيث ا��غرافـيـا 

والشــعـــب والســـيـــادة، و�ـــدايــات �شـــ�ـــلـــ�ـــا 

لـــغـــايـــة الـــدولـــة ا�ـــ�ـــديـــثـــة، وعـــن الـــدولـــة 

 املركز�ة والالمركز�ة، والفرق بي��ما.

أجــــاب ا�ـــــ�ــــاضــــران عــــن األســـــئــــلـــــة 

 واالستفسارات.

 ام   ن-  
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بــــإدارة وإشــــراف "شــــعــــبــــة مــــ�ــــافــــحــــة 

ا��ر�مة املنظمة" التا�عة لـ "األسا�ش" �ـ� 

مــنــطــقــة عــفــر�ــن، تــم إتــالف كــمــيــات مــن 

املــــــواد ا�ــــــ�ــــــدرة (حشــــــ�ــــــش مــــــ�ــــــ�ــــــون، 

حشـــ�ـــش أخضـــر، حـــب مـــخـــدر، حـــبـــوب 

كبتا�ون) ومواد مصنعة للـمـخـدرات ومـن 

املشرو�ات الكحولية املن�ـ�ـيـة الصـالحـيـة، 

وذلك �� إطار حـمـلـة مـ�ـافـحـة ا�ـ�ـدرات، 

و�ـان قــد تــم تـوقــيــف عــنــاصـر �ــ� شـبــ�ــات 

 تجار��ا وترو�ج�ا وإحال��م إ�� القضاء.

جـرى االتـالف �ـ� سـاحـة قـر�ـة تـرنـدة، 

، بــحــضــور ٢٠١٧/   ٧/    ٢٠يــوم ا�ــ�ــمــ�ــس 

وفوٍد من فعاليات مدنيـة وسـيـاسـيـة ومـن 

 وفـٌد 
ً
مؤسسات اإلدارة، وقـد حضـر أيضـا

مــن حــزب الــوحـــدة، الــذي أبــدى امــتــنــانــھ 

لـــدور األســـا�ـــش �ـــ� مـــ�ـــافـــحـــة ا�ـــ�ـــدرات 

وعـمـلـھ الـدؤوب �ـ� تــأمـ�ـن األمـان وحـمـايــة 

 أخرى أواسط ش�ر ن�سان املا���.و�ــانــت األســا�ــش قــد أتــلــفــت كــمــيــات  املواطن.

  رةاد اا  ت فإ 

، �ـ� مـقـّر ٢٠١٧/ ٧/ ٣٠اليوم األحد 

حــزب الــوحـــدة الــديــمــقــراطــي الــكــردي �ــ� 

سور�ا �عفر�ن، ُعـقـد لـقـاء بـ�ـن وفـٍد مـن 

مـجـلـس سـور�ـا الـديـمـقـراطـيـة ووفـد مـن 

عــفــر�ــن لــلــتــحــالــف   –ا�ــ�ــلــس املــركــزي 

 الوط�� الكردي.

تـــمـــحـــور الـــلـــقـــاء حـــول الـــ�ـــ�ـــديـــدات 

واالعــتــداءات املــتــكــررة لــ�ــ�كــيــا وأعــوا�ــ�ــا 

ع�� منطقة عـفـر�ـن والشـ�ـبـاء، وضـرورة 

تــوحــيــد املــوقــف والــرؤى تــجــاه الــقــضــايــا 

املصــ�ــ�يــة، مــؤكــديــن عــ�ــ� االســتــمــرار �ــ� 

 عقد �كذا لقاءات.

 اطا ر   ء 
بمدينة حلب، �� الشـيـخ مـقـصـود،    اط ادي –وا اي 

خـرجـت مسـ�ـ�ة  ٢٠١٧/  ٧/    ١٦و�تـار�ـخ 

 مــع أ�ــا�ـ� عــفـر�ــن ضــد 
ً
حـاشـدة تضـامــنـا

االعتداءات ال��كية، حيث شـاركـت فـ�ـ�ـا 

، و�ــ� ذات 
ً
مـنــظـمــة حـزب الــوحــدة أيضـا

اليوم قام وفـد مـن املـنـظـمـة بـز�ـارة مـقـّر 

مـجــلــس ســور�ـا الــديــمــقــراطـيــة �ــ� الــ�ــ�، 

 ال��ا�ي بافتتاحھ. كما �ـان الـوفـد 
ً
مقدما

مقّر حـزب  ٢٠١٧/ ٧/  ١٥قد زار بتار�خ 

االتـــحـــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي، حـــيـــث تـــبـــادل 

ا�ــــ�ـــــديــــث مـــــع املســـــؤولـــــ�ــــن فـــــيــــھ عـــــن 

 وحــــــال �ـــــ� الشـــــيــــــخ 
ً
األوضـــــاع عـــــامـــــة

 مقصود �ش�ل خاص.

  -أم   ا د 

�ـ� مـكــتـب الــتـحــالـف الــوطـ�ــ� الــكــردي 

، ٢٠١٧تـمـوز  ٥بمدينة قـامشـلـو، بـتـار�ـخ 

استقبل السادة (مصطـفـى مشـايـخ رئـ�ـس 

التـحـالـف، نصـر الـديـن إبـرا�ـيـم و صـا�ـ� 

كـــــدو وأمـــــجـــــد عـــــثـــــمـــــان أعضـــــاء �ـــــيـــــئـــــة 

 مـــن االتـــحـــاد الســـر�ـــا�ـــي 
ً
الـــرئـــاســـة) وفـــدا

بـــرئـــاســـة األســـتـــاذ �ســـام ا�ـــ�ـــاق رئـــ�ـــس 

االتـحــاد وعضـو�ــة األسـتــاذ إ�شـوع �ــور�ــة 

ســـكـــرتـــ�ـــ� ا�ـــ�ـــزب والـــدكـــتـــور ســـنـــحـــر�ـــب 

 برصوم نائب السكرت��.

تــبــادل ا�ــ�ــانــبــان الــنــقــاش حــول آخــر 

املســـتــــجـــدات والـــتــــطــــورات الســــيـــاســــيــــة، 

واجتماع أستانھ والعدوان ال���ي الغاشـم 

عـــ�ـــ� مـــنـــاطـــق حـــلـــب الشـــ�ـــبـــاء و�ـــاألخـــص 

منطقة عفر�ن، حيث أدان الطرفان تـلـك 

ال��مات، وأكدا ع�� تضافـر �ـل ا�ـ�ـ�ـود 

مــــع بــــقــــيــــة مــــ�ــــونــــات الشــــعــــب الســــوري 

 لصــــد الــــعــــدوان 
ً
 واحــــدا

ً
لـــلــــوقــــوف صــــفــــا

الــ�ـــ��ـــي عـــ�ـــ� بـــلــدنـــا ســـور�ـــا، وكـــمـــا أشـــادا 

بــبــطــوالت قــوات ســور�ــا الــديــمــقــراطــيــة �ــ� 

حـــمـــلـــة غضـــب الـــفـــرات لـــتـــحـــر�ـــر مـــديـــنـــة 

الــرقــة ور�ــفــ�ــا مــن يــد الــقــوى الــظــالمــيـــة 

اإلر�ـابــيــة، وثــمــنـا الــتــمــاســك بـ�ــن مــ�ــونــات 

 
ً
 وعـر�ـا

ً
مجـتـمـع روج آفـاي كـردسـتـان كـردا

وســر�ــان �ــلــدو آشــور وتــركــمــان وغــ�ــ��ــم، 

نـا�ـيــك عــن حــفـاظــ�ـم عـ�ــ� الســلـم األ�ـ�ــ� 

 وأسس الع�ش املش��ك.

مد اا  ء 

بــدعــوة مــن �ــ�ــنــة الــعــالقــات 

��زب اإلتحاد الديمقراطي، يـوم 

، إ�ـــــ� ٢٠١٧/  ٧/    ١٧االثــــنـــــ�ـــــن 

أحــــزاب ســــيــــاســــيــــة وفــــعــــالــــيــــات 

ومــؤســســات إدار�ــة ومــجــتــمــعــيــة 

وثقافية والـعـشـائـر املـتـواجـدة �ـ� 

جــري لــقــاء حــواري �ــ� 
ُ
عــفــر�ــن، أ

صـــالـــة جـــ�ـــن حـــول االعـــتـــداءات 

الـ�ـ�كـيـة لـلـشـمـال السـوري عـامــة 

وعـــــفـــــر�ـــــن ومـــــنـــــاطـــــق الشـــــ�ـــــبـــــاء 

 خاصة.

شـــارك �ـــ� الـــلـــقـــاء وفـــٌد مـــن 

حـــــزب الـــــوحـــــــدة ضـــــم الســــــادة 

(رشــــــــيــــــــد شــــــــعــــــــبــــــــان، حســــــــ�ــــــــن 

طرموش، قازق�� محمد) أعضـاء 

الــــ�ــــيــــئــــة الــــقــــيــــاديــــة والســــيــــدات 

فـــاطـــمـــة مـــحـــمـــد و جـــمـــيـــلـــة مـــن 

مـــــنـــــظـــــمـــــة املـــــرأة، وقـــــّدم ثـــــالث 

مـــداخـــالت مــــتـــعــــلـــقـــة بــــمـــوضــــوع 

 ا��وار.

 مـن 
ً
 وغـنـيـا

ً
�ان اللقاء إيجابيا

حيث مداخالت الوفود املشاركة 

 وروحية التواصل وا��وار.

  اري ء 
، زار وفــٌد مــن ٢٠١٧/   ٧/   ١٣يــوم ا�ــ�ــمــ�ــس 

 –مــكــتــب الشــبــاب �ــ�ــلــس ســور�ــا الــديــمــقــراطــيــة 

مـقــاطــعــة عــفــر�ــن والشــ�ــبــاء ضــم الســادة (مــروان 

يوسف رئ�س املـكـتـب، �ـولسـتـان سـيـدو الـرئـ�ـسـة 

املشـ�ــ�كــة ومــحــمــد حــيــدر مــن مــكــتــب الــعــالقــات)، 

مقّر حزب الوحــدة بـمـديـنـة عـفـر�ـن، حـيـث الـتـقـى 

 مع املسؤول�ن عن الشباب والطلبة.

تـبــادل ا�ــ�ــانــبــان ا�ــ�ـديــث �شــ�ــل مســتــفــيــض 

عــن أ�ــمــيــة دور الشــبــاب �ــ� املــرحــلــة الــرا�ــنــة مــن 

الــنـــضــال واملـــ�ــام املـــلــقـــاة عــ�ـــ� عــاتـــقـــ�ــم وكـــيــفـــيـــة 

 تنظيم�م.

 ةب ا ّ  با  ء 

، زار وفـد مـن مـنـظـمـة سـري �ـانـيـھ ٢٠١٧/ ٧/ ٢٦

�ــ�ــزب الــوحــــدة مــقــّر حـــزب الــ�ــســار الــكــردي �ـــ� 

املـــديـــنـــة، و�ـــ� الـــيـــوم الـــتـــا�ـــ� زار وفـــد آخـــر املـــقـــّر 

 ا��ديد ��زب االتحاد الديمقراطي.

تم تبادل أطراف ا��ديث أثنـاء تـلـك الـز�ـارات 

عن العديـد مـن املسـائـل ومـا �ـو ضـمـن اال�ـتـمـام 

 املش��ك.

م ي  راتز 
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 إعداد: عارف حسو+
أغلب املـؤسـسـات �ـ� مـنـطـقـة �ـو�ـا�ـي 

�ـــعـــمـــل وفـــق االمـــ�ـــانـــيـــات املـــتـــاحـــة، �ـــعـــد 

الدمار الذي ��ق بـالـبـ�ـيـة الـتـحـتـيـة اثـنـاء 

 . حرب داعش

 أن �و�ا�ي �عتمد ع�� زراعـة 
ٌ

معروف

ا�ـــ�ـــبـــوب بـــالـــدرجـــة األو�ـــ�، 

الــقــمــح والشــعــ�ــ� والــكــمــون 

والــعــدس، وأصــبــح مــعــظــم األرا�ــ�ــ� غــ�ــ� 

مرو�ة �س�ب سرقـة الـتـجـ�ـ�ـ�ات مـن قـبـل 

 لــــنــــقــــص مــــادة املــــازوت 
ً
داعــــش، وأيضــــا

وا��لل �� توز�ع�ا، وحاالت فساٍد، حـيـث 

تــبــاع كــمــيــات مــ�ــ�ــا �ــ� الســوق الســوداء، 

و�ــتـــحـــمـــل مســـؤولـــيـــة ذلـــك �ـــعــض �ـــ�ـــان 

الـــ�ـــومـــيـــنـــات. كـــمـــا النـــخـــفـــاض كـــمـــيــــات 

األمـــطـــار تـــأثـــ�ـــ� كـــبـــ�ـــ� �ـــ� تـــد�ـــي مســـتـــوى 

 اإلنتاج.

لــدى ز�ــارتــنــا إ�ــ� صــومــعــة ا�ــ�ــلــبــيــة، 

أو�ــــ� لــــنــــا االدار�ــــون فــــ�ــــ�ــــا أن جــــمــــيــــع 

الـعـامــلـ�ـن �ـعـمــلـون بـروح الــفـر�ـق الـواحــد 

، وتـــم إصـــالح 
ً
ومـــ�ـــ�ـــم مـــن �ـــعـــمـــل طـــوعـــا

األعــطــال �ــ� مــدد قصــ�ــ�ة، و�ــتــم اســتــالم 

القمح "دوكما" من املزارع�ـن وفـق عـمـلـيـة 

مــنــتــظــمــة، و�ــم يــقــبــضــون مســتــحــقــا�ــ�ــم 

، الصـومـعـة  ١٥خالل مدة التتجاوز 
ً
يـومـا

/ ألــف طــن و�ــ� حــال امــتــالئــھ �١٢ســع / 

�ناك صومعة أخرى بنفـس السـعـة قـرب 

 �و�ا�ي املدينة.

... م  ل ا ا 

بـــــــحــــــــضــــــــور مــــــــئــــــــاٍت مـــــــن األ�ــــــــا�ــــــــ� 

طــر�ــق   –واألصــدقــاء، �ــ� مــقــصــف كــتــخ 

/  ١٤عفر�ن، عصر يـوم ا�ـ�ـمـعـة  -راجو 

، و�ــ� حــفــٍل �ــ�ــيــج، تــم تــكــر�ــم ٢٠١٧/    ٧

طالٍب نـا�ـ�ـ�ـن �ـ� الشـ�ـادتـ�ـن اإلعـداديـة 

 والثانو�ة ومدرس�ن متقاعدين.

رحــب الســـيــد مــحــمـــد جـــعــفــر بــاســـم 

منظمة �عدينا ��ـزب الـوحــدة بـا�ـ�ـضـور 

وشكر�م و�نأ الطالب ع�ـ� نـجـاحـ�ـم، ثـم 

ألقى املدرس عابديـن أحـمـد غـر�ـبـو �ـلـمـة 

وقصيدة شعـٍر مـعـ�ـ�ة، أمـا بـاسـم ا�ـ�ـزب 

 
ً
، مـرحـبـا

ً
فألقى ا��ـامـي شـيـخـو بـلـو �ـلـمـة

 عــ�ــ� 
ً
 الــطــالب وأ�ــالــ�ــ�ــم، مــؤكــدا

ً
ومــ�ــنــئــا

 أ�مية العلم واملعرفة �� حياة الشعوب.

تـــم تـــقـــديـــم �ـــدايـــا رمـــز�ـــة ملـــدرســـ�ـــن 

مـتــقــاعــديــن (مـحــمــد حســن، أمــل حــ�ــش، 

 
ً
حســـــ�ـــــن أمـــــ�ـــــن، مـــــلـــــك بـــــالل) تـــــقـــــديـــــرا

�ـــ�ـــ�ـــود�ـــم املـــبـــذولـــة �ـــ� مـــجـــال الـــ�ـــ�بـــيـــة 

/ طـالـب  ٣٥والتعلـيـم، و�ـدايـا أخـرى لــ / 

وطـــالـــبـــة، نـــا�ـــ�ـــون �ـــ� الشـــ�ـــادتـــ�ـــن �ـــذا 

رمــز الســلــم   –الـعــام، مــع أغصــان ز�ـتــون 

 وا��ر�ة.

الـــتـــقـــطـــت صـــور جـــمـــاعـــيـــة لـــلـــطـــالب 

واملـدرســ�ــن ومــع أ�ــالــ�ــ�ــم، وســط مشــاعــر 

الـــــفـــــرح واالمـــــتـــــنـــــان، وُعـــــقـــــدت دبـــــ�ـــــات 

 فل�لور�ة.

 
ً
كما ألقى املـدرس حسـ�ـن أمـ�ـن �ـلـمـة

عن العلم وأ�مـيـتـھ وا�ـ�ـ�ـود الـ�ـ� يـبـذلـ�ـا 

املعلمون، والطالبة ميديا بـكـر الـ�ـ� نـالـت 

الـــــدرجـــــة األو�ـــــ� �ـــــ� مـــــنـــــطـــــقـــــة عـــــفـــــر�ـــــن 

بـالشــ�ـادة الــثـانــو�ـة الــعـلــمـيــة ألـقــت �ـلــمــة 

مقتضـبـة مـعـ�ـ�ة، وقـّدمـت املـدرسـة ز�ـ�ـب 

عـــ�ـــ� الشـــكـــر ملـــنـــظـــ�ـــ� ا�ـــ�ـــفـــل والـــ�ـــ�ـــا�ـــي 

 لـ�ـم الـتـوفـيـق والـنـجـاح، 
ً
للطالب مـتـمـنـيـة

 
ً
وألــقـــت الـــطــالـــبـــة فـــاطــمـــة جـــعـــفــر �ـــلـــمـــة

 بالكردية.

قــّدمــتــا ا�ــ�ــفــل (�ــلــ�ــ�ــار عــطــو، دالف 

 جعفر) وقرأتا قصائد شعر�ة حماسية.

   ب مط –  

 كــــّرمــــت مــــنــــظــــمــــة قــــامشــــلــــو �ــــ�ــــزب 
ً
الــوحـــدة �ــ� مــكــتــبــھ بــالــ�ــ� الــغــر�ــي، عــددا

مــن الــطــالب املــتــفــوقــ�ــن الــنــا�ــ�ــ�ــن �ــذا 

العام �ـ� الشـ�ـادة الـثـانـو�ـة، ضـمـن حـفـل 

/   ٢٨الئـــــق، أقـــــامـــــتـــــھ يـــــوم ا�ـــــ�ـــــمـــــعـــــة 

، بـــحـــضـــور الـــطـــالب وأ�ـــالـــ�ـــ�ـــم ٧/٢٠١٧

 وأعضاء وأصدقاء ل��زب.

بـــدأ ا�ـــ�ـــفـــل بـــ�ـــلـــمـــة تـــرحـــيـــ�ـــيـــة مـــن 

دلشــاد شـــكــر والـــوقـــوف دقـــيـــقــة صـــمـــت 

لــقــيــت �ــلــمــات 
ُ
عــ�ــ� أرواح الشــ�ــداء، ثــم أ

 من قبل:

فرخوزاد عـ�ـ�ـ�ـ�، مـنـظـمـة قـامشـلـو  -

 ل��زب.

عــــــ�ــــــ� �شــــــار، أحــــــد املــــــدرســــــ�ــــــن  -

 القدير�ن.

 والدة الطالب بيار، عن األولياء. -

مصــطــفــى مشــايــخ، نــائــب ســكــرتــ�ــ�  -

 حزب الوحـدة.

�ــيــلـــ�ــن عـــبــد ا�ــ�ـــلــيــم حســن، عـــن  -

 الطلبة املتفوق�ن.

وتــم تــقــديــم دروع عــلــ�ــ�ــا رمــز ا�ــ�ــزب 

 
ً
والـــــعـــــلـــــم الـــــكـــــردي لـــــلـــــطـــــلـــــبـــــة، تـــــقـــــديـــــرا

�ــ�ــ�ــود�ــم وتــفــوقــ�ــم �ــ� تــحــصــيــل الــعــلــم 

واملـــعـــرفـــة، ثـــم الـــتـــقـــطـــت صـــور تـــذ�ـــار�ـــة 

 وسط مشاعر الود واالمتنان.

 

  مدة اا   بط  

�عد رحلة طو�لة مـع الـنـضـال �ـ� صـفـوف ا�ـ�ـركـة 

 بـالـدفـاع عـن 
ً
الكردية �� سور�ا، و�و الذي بقي مل�ـ�مـا

قضــيــة شــعــبــھ الــعــادلــة، وإثــر نــو�ــة مــرضــيــة مــفــاجــئــة 

، ٢٠١٧/   ٧/   ٢٤لــفــظ أنــفــاســھ األخــ�ــ�ة يــوم األثــنــ�ــن 

حــيــث تــم �شــ�ــيــع جــثــمــانــھ إ�ــ� قــر�ــتــھ ووري الــ�ــ�ى �ــ� 

 مق����ا.

الـــــراحـــــل حســـــ�ــــــن 

شـيــخ عــ�ــ� مــن مـوالــيــد 

 –قــــــر�ــــــة خــــــلــــــيــــــال�ــــــا 

، ١٩٥٩عـــفـــر�ـــن عـــام 

وقـــد شـــارك �ـــ� عـــزائـــھ 

األســـتـــاذ مـــ�ـــ� الـــديـــن 

ســـكـــرتـــ�ـــ�   –شـــيـــخ آ�ـــ� 

 لـرفـاق الـراحـل وعـائـلـتـھ الصـ�ـ� 
ً
حزب الوحـدة، متمنيـا

 والسلوان.

   ا ر م  وةم 

زار وفـــٌد مـــن الـــ�ـــيـــئـــة  ٢٠١٧/  ٧/    ٦يـــوم ا�ـــ�ـــمـــ�ـــس 

الــقــيــاديــة �ــ�ــزب الــوحـــدة ضــم الســادة (مصــطــفــى مشــايــخ 

نائب سكرت�� ا��زب، أحمد جـتـو و خـبـات مـحـمـد عضـوي 

الــ�ــيــئــة الــقــيــاديــة) مــديــنــة �ــو�ــا�ــي، الــتــقــى خــاللــھ بــأعضــاء 

مـــنـــظـــمـــة ا�ـــ�ـــزب وتـــنـــاول األوضـــاع الســـيـــاســـيـــة والـــوقـــا�ـــع 

الرا�نة �� املناطـق الـكـرديـة، حـيـث تـم اإلجـابـة عـ�ـ� أسـئـلـة 

 ا��ضور.
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 نورالدين عمر+
تـــجـــر�ـــة اإلدارة الـــذاتـــيـــة �ـــ� روجـــآفـــا 

ومــنــذ بــدايــة تــأســ�ــســ�ــا �ــعــرضــت لــلــعــديــد 

مـن االنــتــقـادات واال�ــ�ــامـات، مــ�ــ�ـا مــا �ــو 

مــــحــــق و�ســـــتــــوجــــب الــــتــــوقــــف عــــنــــد�ـــــا 

وت�ـــ�ــــيـــح املــــمـــارســــات ا�ــــ�ـــاطــــئـــة الــــ�ــــ� 

تــواكــب عــمــلــيــة الــتــأســ�ــس، ومــ�ــ�ــا مــا �ــو 

غ�� مـحـق و�ـعـ�ـ� عـن الـعـداوة املـكـشـوفـة 

لــــ�ــــذه الــــتــــجــــر�ــــة الــــ�ــــ� �ــــ� مــــن أفضــــل 

 النماذج �� الساحة السور�ة ك�ل.

اإلدارة الذاتية الديمقراطية لـم تـكـن 

تــجـــر�ـــة شـــبــ�ـــ�ـــة أو لـــم تــكـــن ��ـــ�ـــة عـــن 

تـجـر�ـة دولـة مـتـحـضـرة �ـالسـو�سـرا، الـ�ـ� 

غالبا مـا يـتـم مـقـارنـة تـجـر�ـة روجـآفـا �ـ�ـا، 

بــاعــتــبــار�ــا تضــم �ــانــتــونــات مــثــل الــدولــة 

الســـو�ســـر�ـــة. ومـــن الـــظـــلـــم واإل�ـــ�ــــاف 

الــتــ�ــ�ــم عــ�ــ� مــمــارســات اإلدارة الــذاتــيــة 

عــ�ــ� مــقــارنــ�ــ�ــا بــالــتــجــر�ــة الســو�ســر�ــة أو 

بـتـجـر�ــة أي دولـة مــتـحـضــرة أخـرى. فـ�ــذه 

املقارنة خاطئة و�شبھ إ�� حـد مـا مـقـارنـة 

قـوة طـالـب يـبــدأ بـالـتـدر�ـب عـ�ـ� املـالكـمــة 

مــــع أحــــد أبــــطــــال املــــالكــــمــــة �ــــ� األوزان 

 الثقيلة.

تجر�ة سو�سرا أو تجر�ة الـعـديـد مـن 

الدول الغر�ية �� بناء أنظمـة ديـمـقـراطـيـة 

�� ن�يجة نضـال وكـفـاح اسـتـمـر عشـرات 

ومئات السن�ن، وكذلك �� ن�ـيـجـة ثـقـافـة 

 عـن ثـقـافـة 
ً
وظروف مـعـيـنـة تـخـتـلـف �ـلـيـا

وظــروف الشــرق األوســط املــكــبــل بــقــيــود 

الــعــبــوديــة والــديــن والــعــادات والــتــقــالــيــد 

 البالية.

ورغــــــم ا�ــــــ�ــــــديــــــث عــــــن الــــــثــــــقــــــافــــــة 

 
ً
والــــظـــــروف، ولـــــكــــن �ـــــذا لـــــ�ــــس تــــ�ـــــ�يـــــرا

لــلــمــمــارســات املــنــافــيــة لــلــمــعــايــ�ــ� الــدولــيــة 

�ــ�ــقــوق اإل�ســان. فــأي ســلــطــة أو إدارة 

ومــ�ــمــا تــكــن ظــروفــ�ــا عــلــ�ــ�ــا تــأمــ�ــن حــيــاة 

كــر�ــمـــة لـــلــمـــواطــنـــ�ــن وإال فـــإ�ــ�ـــا ســـتــ�ـــون 

 مقصرة وم��مة.

لكن ماذا لو تم تطـبـيـق نـمـوذج غـر�ـي 

مـــــتـــــحـــــضـــــر بـــــ�ـــــل قـــــوانـــــ�ـــــنـــــھ ودســـــاتـــــ�ـــــ�ه 

وممارساتـھ عـ�ـ� روجـآفـا و شـمـال سـور�ـا 

؟، �ــل بــإمــ�ــان �ــذا الــنــمــوذج الصــمــود 

 
ً
 جـمـا�ـ�ـ�يـا

ً
والتطور؟، �ل سي�ون مقـبـوال

 ؟.

األزمــة الســور�ــة ورغــم مــرور ســبــعــة 

سنوات ع�� بداي��ا لم تفرز ولـم تـتـأسـس 

�ـ� أي مـنـطــقـة مـن املـنــاطـق السـور�ـة أيــة 

إدارة ديمقراطية، رغـم أن الـعـشـرات مـن 

الفصائل واملنظمات �سيطر ع�� مـنـاطـق 

واســــــعــــــة، وشــــــ�ــــــلــــــت دو�ــــــالت وإدارات 

وســــلــــطــــة تــــنــــفــــيــــذيــــة وقضــــائــــيــــة و�شــــرع 

الـــقـــوانـــ�ـــن. فـــأغـــلـــبـــيـــة �ـــذه الـــدو�ـــالت أو 

اإلمارات املعلنة والغ�� املعلـنـة �ـ� نـمـاذج 

دي�ية متطرفة ال �ع��ف باملعاي�ـ� الـدولـيـة 

�ـ�ــقــوق اإل�ســان. وتــبــقـى تــجــر�ــة روجــآفــا 

 
ً
�� الوحيدة �� الساحـة السـور�ـة عـمـومـا

الــ�ــ� تــلــ�ــ�م إ�ــ� حــد مــا بــمــعــايــ�ــ� حــقـــوق 

اإل�ســان و�ــعــ�ــ�ف بــالــديــمــقــراطــيــة كــفــكــر 

 ون�� وممارسة. 

ولـــكـــن تـــجـــر�ـــة روجـــآفـــا مـــ�ـــ�ـــمـــة مـــن 

ـــورد والـــعـــرب. فــــاإلدارة 
ُ
الـــقـــومـــو�ـــ�ـــن الــــ�

ـورد تـنـازلـت 
ُ
الذاتية بنظـر الـقـومـو�ـ�ـن الـ�

عــــن حـــــقـــــوق الـــــ�ــــورد وشـــــطـــــبـــــت اســـــم 

�وردستان وروجآفا، و�ـ� تـخـدم وتـطـبـق 

أوامــر الــنــظــام لــلــقــضــاء عــ�ــ� �ــل مــا �ــو 

�وردي. باملقابل ي��م�ا القومو��ن الـعـرب 

مـمــا �ســ�ـ� ال�ــ�ـصــيـات املــعـارضــة، إ�ــ�ــا 

ترتكب مجازر و�عمل ع�� ت���ـ� السـ�ـان 

 
ً
الــعــرب والــ�ــ�كــمــان وإســ�ــان الــ�ــورد بــدال

ع��م �ـ� مـحـاولـة لـتـغـيـ�ـ� تـركـيـبـة السـ�ـان 

األصـلـيـ�ـن، و�ـالـتـا�ـ� تـحـاول �شــكـيـل دولــة 

�ــورديـــة �ـــ� شــمـــال ســـور�ــا و�ـــعــمـــل عـــ�ـــ� 

تــقــســيــم ســور�ــا و�شــكــيــل كــيــان �ــوردي 

 انفصا��.

 لــبــعــض الــنــقــاط املــتــعــلــقــة 
ً
تــوضــيــحــا

 �شأن اإلدارة الذاتية: 

 
ً
لـــن نـــد�ـــ� أن تـــجـــر�ـــة اإلدارة  -أوال

الذاتية ال تتضمن أية مـمـارسـات مـنـافـيـة 

ملــعــايــ�ــ� حــقــوق اإل�ســان، حــيــث �ــعــ�ــ�ف 

املســـؤولـــون �ـــ� �ـــذه االدارات بـــاألخـــطـــاء 

والــنــواقــص الــ�ــ� حصــلــت وتــحــصــل، و�ــ� 

ـــجـــرى فـــ�ـــ�ـــا �ـــعـــديـــالت 
ُ
تـــجـــر�ـــة تـــتـــطـــور وت

 و�غ��ات منذ بداية تأس�س�ا وح�� اآلن.

 
ً
�ـــ� تـــجـــر�ـــة مـــتـــأثـــرة بـــاألفـــ�ـــار  -ثـــانـــيـــا

والــــنــــظــــر�ــــات الــــ�ــــ� وردت �ــــ� مــــرافــــعــــات 

الســـيـــد عـــبـــد هللا أوجـــالن، و�ـــ� مـــتـــأثـــرة 

 بــــــأفــــــ�ــــــار مــــــنــــــظـــــومــــــة ا�ــــــ�ــــــتــــــمــــــع 
ً
أيضـــــا

الكردستا�ي وحزب العمال الـكـردسـتـا�ـي، 

ولــــــــ�ــــــــوادر وأعضــــــــاء حــــــــزب االتــــــــحــــــــاد 

الــديــمــقــراطــي الــدور الــفــعــال �ــ� تــأســ�ــس 

وتـطــو�ــر �ــذه اإلدارة، ولــلـ�ــوادر ا�ـ�ــز�ــيــة 

دور فعال بـل أسـا�ـ�ـ� �ـ� تـأسـ�ـس قـاعـدة 

لــ�ــذه اإلدارة، و�ــان مــن غــ�ــ� املــمــكــن �ــ� 

ظروف روجـآفـا بـنـاء أي إدارة �ـعـيـدة عـن 

األفــــ�ــــار األيــــديــــولــــوجــــيــــة و�ــــدون �ــــوادر 

 منظمة ومنضبطة وم��ية. 

الثقافة والظـروف السـائـدة �ـ�  -ثالثا 

 �سـتـوجـب تـأسـ�ـس إدارة 
ً
املنطقة عـمـومـا

ديــمــقــراطــيــة تــأخــذ بــا�ــ�ــســبــان الــعــقــلــيــة 

والــفــكــر الســائــد وطــر�ــقــة الــتــعــا�ــش بــ�ــن 

املــ�ـــونـــات، فـــتـــأســ�ـــس أي إدارة قــومـــو�ـــة 

ســـتـــؤدي بـــالـــنـــ�ـــيـــجـــة إ�ـــ� الـــتـــصـــادم بـــ�ـــن 

 
ً
امل�ونات، ألن امل�ـونـات �ـ� سـور�ـا عـمـومـا

 مــتــداخــلــة �ســ�ــب 
ً
و�ــ� روجــآفــا خصــوصــا

جــــــمــــــلــــــة مــــــن الــــــظــــــروف واملــــــمــــــارســــــات 

السلطو�ة السابقة. ولذلـك �ـانـت اإلدارة 

الـــذاتـــيـــة ومـــنـــذ بـــدايـــة تـــأســـ�ـــســـ�ـــا إدارة 

�شـاركـيـة لــ�ـل املـ�ــونـات وإن �ــان لـلـ�ــورد 

الدور األسا��� �� التأس�ـس. فـ�ـ� لـ�ـسـت 

إدارة �ــــورديــــة قــــومــــو�ــــة كــــمــــا يــــ�ــــ�ــــمــــ�ــــا 

القومو��ن العـرب، ولـ�ـسـت إدارة تـنـازلـت 

عن حقوق ال�ورد كما ي��مـ�ـا الـقـومـو�ـ�ـن 

الـــ�ـــورد. بـــل �ـــ� إدارة �شـــارك فـــ�ـــ�ـــا �ـــل 

امل�ونات الـعـرقـيـة والـقـومـيـة دون إقصـاء 

اي م�ون. و�ذا بحد ذاتـھ إنـجـاز يـحـسـب 

لإلدارة الذاتية. ف�� لم تـنـجـر إ�ـ� ا�ـ�ـرب 

األ�ــلــيــة كــمــا أراد�ــا الــقــومــو�ــ�ــن الــعــرب، 

و�ـ� لـم تـمــارس الـتــ�ـ�ــ�ـ� بــحـق أي مــ�ــون 

كـــمــــا أراد�ــــا الـــبــــعــــض مــــن الـــقــــومــــو�ــــ�ــــن 

 ال�ورد.

و�ــــعــــتــــ�ــــ� قــــوانــــ�ــــن ودســــاتــــ�ــــ� اإلدارة 

الذاتية متطورة ومتـقـدمـة ولـ�ـس فـ�ـ�ـا مـا 

يـخــالــف مـعــايــ�ــ� حــقــوق اإل�سـان و�ــنــاك 

عـــدالـــة بـــ�ـــن ا�ـــ�ـــ�ـــســـ�ـــن و�ـــ�ـــن مـــخـــتـــلـــف 

املـــ�ـــونـــات، مـــع مـــراعـــاة ظـــروف وثـــقـــافـــة 

 مجتمعنا.

اإلدارة الــذاتــيــة الــ�ــ� تــتــجــھ إ�ــ� وضــع 

أسـس قـو�ــة لـفـيــدرالـيـة �ـ� شـمــال سـور�ــا 

واملر�ـ�ـة أن تـ�ـون الـبـديـل األكـ�ـ� قـبـوال 

 ،
ً
 �� عمـوم سـور�ـا مسـتـقـبـال

ً
 ودوليا

ً
شعبيا

ســ�ــشــ�ــد تــطــورات و�ــغــ�ــ�ات وتــوســيــع �ــ� 

رقـــعـــة ا�ـــ�ـــغـــرافـــيـــة، ومـــع تـــحـــر�ـــر الـــرقـــة 

ســـتـــدخـــل مـــرحـــلـــة جـــديـــدة تـــ�ـــون فـــ�ـــ�ـــا 

مــــنــــاطــــق الــــفــــيــــدرالــــيــــة مــــركــــز ومــــنــــطــــلــــق 

لــلــمــعــارضــة الســور�ــة الــديــمــقــراطــيــة مــن 

أجل إحداث التغ�� الديمقراطـي الشـامـل 

 �� عموم سور�ا.

 مقارنات يف جتربة االدارة الذاتية

شـــارك مـــكـــتـــب املـــرأة �ـــ� الـــتـــحـــالـــف 

الـــوطـــ�ـــ� الـــكـــردي بـــوفـــٍد (ســـتـــ�ـــ� قـــاســـم، 

س�ام عموكة، سلوى يو�س) ضـمـن وفـد 

روجــــآفــــا �ــــ� االجــــتــــمــــاع األول لــــلــــمــــرأة، 

بــــحــــضــــور �ســــاء مــــن أجــــزاء كــــردســــتــــان 

األر�عة، والذي ُعقد �� الـتـاسـع مـن شـ�ـر 

 –تـــمـــوز ا�ـــ�ـــاري بـــمـــديـــنـــة الســـلـــيـــمـــانـــيـــة 

إقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق، و�ــو اجــتــمــاع 

تــــحــــضـــــ�ــــ�ي لــــلــــمـــــؤتــــمـــــر الــــعـــــام لـــــلــــمـــــرأة 

الــكــردســتــانــيــة املــزمــع عــقــده �ــ� وقــت 

 آخر.

ناقش ا��ضور الوضع �ـ� كـردسـتـان 

�شــــ�ــــل عــــام ووضــــع املــــرأة وانــــجــــازا�ــــ�ــــا 

ورؤ���ا �ش�ل خاص، و تم �شكيل �ـ�ـنـة 

مــ�ــونــة مــن اثــ�ــتــ�ــن وعشــر�ــن امــرأة مــن 

اجـــــزاء كـــــردســـــتـــــان األر�ـــــعـــــة، مـــــ�ـــــمـــــ�ـــــ�ـــــا 

الــتــحــضــ�ــ� لــعــقــد مــؤتــمــر عــام لــلــمــرأة �ــ� 

املســتــقــبــل الــقــر�ــب، وتــم �ــعــيــ�ــن ســلــوى 

يـــو�ـــس مـــمـــثـــلـــة عـــن الـــتـــحـــالـــف الـــوطـــ�ـــ� 

 الكردي �� تلك ال��نة.

ما  أة عا 
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حــــــوار مــــــطــــــول أجــــــراه ال�ــــــ�ــــــفــــــي 

إبـرا�ـيـم حـمـيـدي مـع السـيـد أحـمـد جـر�ــا 

رئــ�ــس تــيــار الــغــد الســوري املــعــارض، �ــ� 

/ مــن �ــ�ــيــفــة الشــرق ١٤٠٩٧الــعــدد /

، حـــيـــث أو�ـــ� ٢٠١٧تـــمـــوز  ٣األوســـط 

مـــوقـــفـــھ حــــيـــال الـــعــــديـــد مـــن الـــقـــضـــايــــا 

 الساخنة.

حــول قــوات الــنــخــبــة الــتــا�ــعــة لــتــيــاره 

» قوات الـنـخـبـة« قال: "أعلنا منذ تأس�س 

» ا�ـ�ـ�ـش ا�ـ�ـر« من فصائل ومقاتل�ـن �ـ� 

أن ال�دف األس�� �� املرحلة ا��ـالـيـة �ـو 

مــواجــ�ــة ا�ــ�ــمــاعــات اإلر�ــابــيــة. ال يــمــكــن 

الـقـيـام ��ـ�ـ�ء أو الـتـفـاؤل بـقــيـام �ـ�ـ�ء �ــ� 

ســـور�ـــا إال بـــالـــتـــخـــلـــص مـــن �ـــذه اآلفـــة 

ا�ــ�ــطــرة الــ�ــ� أ�ــ�ــقــت الــكــثــ�ــ� مــن األذى 

بـحــلـمــنــا وســعــيـنــا إ�ـ� ســور�ـا حــرة كـر�ــمــة. 

تـنــظـيــم داعــش اإلر�ـا�ــي، لــم �شـ�ــل يــومــا 

 ع�� النظام (السوري) كمـا شـ�ـلـت 
ً
خطرا

مـــــن خـــــطـــــر عـــــلـــــيـــــنـــــا كـــــقـــــوة ســـــيـــــاســـــيـــــة 

ديمقراطية."، وأردف إزاء عالق��ـا بـقـوات 

» قــوات الــنــخــبــة« سـور�ــا الــديـمــقــراطــيــة: "

مـن أبـنـاء »  قوات سور�ا الـديـمـقـراطـيـة« و

سور�ا، واالختالف ال �ـعـ�ـ� أبـدا ا�ـ�ـالف. 

 ،
ً
 ومـــ�ـــم جـــدا

ً
ومـــا يـــجـــمـــعـــنـــا كـــبـــ�ـــ� جـــدا

أ�مـيـتـھ و�ـ�ـمـھ بـقـدر سـور�ـ�ـنـا وحـلـمـنـا 

 بذلك."

وحــــول كــــيــــفــــيــــة إدارة الــــرقــــة �ــــعــــد 

: " الــرقــة جــزء مــن 
ً
داعــش، أو�ــ� قــائــال

ســور�ــا ومســتــقــبــلــ�ــا مــن مســتــقــبــل بــالدنــا 

�ــــلــــھ. ...لــــن يــــحــــكــــم الــــرقــــة، إال أ�ــــلــــ�ــــا 

الســور�ــون الــوطــنــيـــون الــديــمــقــراطــيـــون. 

و�ــــا �ــــم أ�ــــل الــــرقــــة يــــبــــذلــــون الــــغــــا�ــــ� 

قــوات »والـرخـيـص إ�ـ� جــانـب إخــو�ـ�ـم �ـ� 

 «قوات سـور�ـا الـديـمـقـراطـيـة»و «النخبة

الس�ئـصـال �ـذا السـرطـان ا�ـ�ـبـ�ـث. ولـن 

يــ�ــون �ــنــاك اســتــ�ــثــار أو حــكــم جــائــر �ــ� 

الــرقــة �ــعــد الــتــحــر�ـــر. لــم نــذ�ــب �ــنـــاك 

بجنود مرتزقة مـجـلـو�ـ�ـن مـن ا�ـ�ـارج، بـل 

ذ�ـــبـــنـــا لـــتـــحـــر�ـــر�ـــا �ســـواعـــد الســـور�ـــ�ـــن 

األبــطــال وأبــنــاء املــنــطــقــة نــفــســ�ــا وأبــنــاء 

القبائل ذا��ا. القبائل العـر�ـيـة والـعـائـالت 

الـــ�ـــ� دفـــعـــت الضـــر�ـــبـــة األكـــ�ـــ� �ـــ� تـــار�ـــخ 

ال�شر�ة ملطالب��ا با��ر�ة والـكـرامـة. �ـعـم 

سـيــحــكــم الــرقــة مـجــلــس مـد�ــي مــن أ�ــلــنــا 

ضــمــن مشــروع ســور�ــا ا�ــ�ــر�ــة والــكــرامــة 

والــتـــعــدد، ســور�ـــا ا�ـــ�ــلـــم الــذي ثــار مـــن 

 أجلھ السور�ون."

وأكــد الســيــد جــر�ــا: "�ــعــم نــحــن جــزء 

مــن الـــتـــحـــالـــف الــدو�ـــ� �ـــ�ـــار�ـــة اإلر�ـــاب 

 مــن 
ً
الــذي تــقــوده أمــ�ــ��ــا. وســ�ــبــقــى جــزءا

املـــنـــظـــومـــة الـــدولـــيـــة ومـــلـــ�ـــ�مـــ�ـــن بـــقـــرارات 

مؤسسا��ا الناظمة للعالقـات بـ�ـن الـدول 

 وال�يئات."

وحول دور إيران �� املنطـقـة أجـاب: " 

�ـنـاك صـراع إيـرا�ـي مــع ا�ـ�ـيــط والـعـالــم 

�ـ� الــعـراق وســور�ـا ولــبـنـان ودول ا�ــ�ـلـيــج 

العر�ي وأفر�قيا وأم���ـا الـالتـيـ�ـيـة. تـحـاول 

 -إيـران الســيـطـرة عـ�ـ� ا�ـ�ـدود الـعـراقــيـة 

الســــور�ــــة لــــ�ــــســــ�ــــل لــــ�ــــا الــــوصــــول إ�ـــــ� 

املـــيـــلـــ�ـــشـــيـــات الـــتـــا�ـــعـــة لـــ�ـــا �ـــ� املـــنـــطـــقـــة 

الــــعــــر�ــــيــــة. الــــغــــايــــة �ــــ� إيصــــال الســــالح 

واملقاتل�ن إ�� �افة الـدول الـعـر�ـيـة وإذ�ـاء 

وإشــعــال ا�ــ�ــروب. دول اإلقــلــيــم وأمــ�ــ��ــا 

تــحــاول جــا�ــدة وقــف �ــذا املــد ا�ــ�ــطــ�ــ� 

و�ــذه االنــدفــاعــة الــ�ــوجــاء.... �ــعــم �ــنــاك 

صـــــراع، وأعـــــتـــــقـــــد أن إيـــــران املـــــتـــــكـــــ�ـــــ�ة 

واملـتــ�ـ�ــرفـة واملــنـدفــعــة لــ�ـ�ــروب والـفــ�ــن 

وال�� تدفع بالطائفية املقـيـتـة لـن �سـتـمـر 

 طو�ال ودروس التار�خ تب�ن لنا ذلك."

عن إم�انـيـة بـدء عـمـلـيـة سـيـاسـيـة �ـ� 

ســور�ــا قــال: " ال بــد مــن وقــف االقــتــتــال 

عـــ�ـــ� أرضـــنـــا، أوال بـــالـــ�ـــ�افـــق مـــع إخـــراج 

جــمــيــع املــيــلــ�ــشــيــات والــعــنــاصــر األجــنــ�ــيــة 

والقـضـاء عـ�ـ� الـتـنـظـيـمـات املصـنـفـة أ�ـ�ـا 

إر�ــــابــــيــــة. حــــيـــــ�ــــ�ــــا ســــتــــ�ـــــون الــــعــــمــــلــــيـــــة 

الســوري  -الســيــاســيــة وا�ــ�ــوار الســوري

. أمـا مـا عـدا ذلـك فـ�ــ� 
ً
 ال احـتــمـاال

ً
إمـ�ـانـا

مـحـاوالت ســ�ـتـعـ�ـ� كـثـ�ـ�ا كـمـا نـالحـظ مــن 

مسـار مـفـاوضــات جـنـيــف املـتـعــ�ـ�.... �ـعــم 

 «بـيـان جـنـيـف»�يـئـة ا�ـ�ـكـم االنـتـقـا�ـ� و

واقعيان إذا توفرت الوسائل والضمـانـات 

ا��قيقة لتنفـيـذ�ـمـا. مـا زلـت أرا�ـن عـ�ـ� 

ا�ــ�ــل الــذي يـــجــ�ـــ�حــھ الســـور�ــون، وأرى 

يـــؤدي إ�ـــ� ذلـــك و�ـــيـــئـــة  «بـــيـــان جـــنـــيـــف»

ا�ــ�ــكــم االنــتــقــا�ــ� �ــ� إحــدى ا�ــ�ــطــوات 

 ال�� تؤدي للوصول إ�� سور�ا جديدة."

و�شأن مستقبل سور�ـا ودور األكـراد 

فـــ�ـــ�ـــا، أضـــاف:" �ـــذه ا�ـــ�ـــرب ال بـــد أ�ـــ�ـــا 

ست�ت��. وسور�ا القادمة ال يـمـكـن بـحـال 

مـــــن األحـــــوال أن �ـــــعـــــود إ�ـــــ� ســـــنـــــوات 

االســـ�ـــبـــداد حـــيـــث الـــنـــظـــام املـــركـــزي �ـــو 

اآلمـــر والـــنـــا�ـــ�. لـــذلـــك يـــجـــب أن تـــ�ـــون 

ســور�ــا ا�ــ�ــديــدة ذات حــكــم ال مــركــزي. 

ســـور�ـــا الـــ�ـــ� نـــبــــحـــث عــــ�ـــ�ــــا �ـــ� ســـور�ــــا 

الـواحـدة الـقـو�ـة بـتـعــدد�ـا الـغـّنـاء �ـعـر�ـ�ــا 

وأكراد�ا وتركما�ـ�ـا وسـر�ـا�ـ�ـا و�ـل انـتـمـاء 

وطـ�ــ� فــ�ـ�ــا....  األكــراد جـزء ال يـتــجـزأ مــن 

الــ�ــســيــج الســوري ومــن الــتــار�ــخ الســوري 

الـــــقـــــديـــــم وا�ـــــ�ـــــديـــــث ولـــــقـــــد �ـــــعـــــرضـــــوا 

لالضط�اد عـ�ـ� مـدى عـقـود. لـذلـك ال بـد 

من إعادة االعتبـار لـ�ـم كـقـومـيـة ثـانـيـة �ـ� 

البالد. ل�م ما لنـا وعـلـ�ـ�ـم مـا عـلـيـنـا و�ـ�ـذه 

 
ً
 ســور�ــا

ً
ا�ــ�ــال ال أعــتــقــد أن ثــمــة كــرديــا

يفكر باالنفصال. عالقة سور�ـا بـالـكـردي 

كـــعـــالقـــة الـــقـــلـــب بـــاألوردة والشـــرايـــ�ـــن ال 

يــــمــــكــــن فصــــلــــ�ــــا.... ال شــــك أن �ــــنــــاك 

�عقيدات كب��ة �� املش�د السـوري، لـكـن 

الــوصـــول إ�ـــ� حـــل ســـيـــا�ــ�ـــ� لـــ�ـــس �ـــعـــيـــد 

األمــــ�ـــ��ــــي إن -املـــنــــال واالتــــفـــاق الـــرو�ــــ�ـــ�

حصــل، فــ�ــو ســيــضــع قــطــار ا�ــ�ــل عــ�ــ� 

 السكة."

وعن عالقة تياره مع اإلدارة الـذاتـيـة، 

:" عـــالقـــتـــنـــا مـــع اإلخـــوة �ـــ� 
ً
أو�ـــ� قـــائـــال

مـــجـــلـــس »اإلدارة الـــذاتـــيـــة (�ـــ� ســـور�ـــا) و

�ــ� حــالــة شــراكــة  «ســور�ــا الــديــمــقــراطــيــة

وتـــطـــور مســـتـــمـــر، و�ـــ� عـــالقـــة عـــّمــــدت 

�ـــ� الـــرقـــة  «داعـــش»بـــالـــدم �ـــ� مـــواجـــ�ـــة 

وعموم املنطقة الشرقيـة �ـ� سـور�ـا. و�ـم 

شــر�ــاؤنــا �ــ� �ــذه ا�ــ�ــرب، و�ــ� األســابــيــع 

القادمة سي�ون �ناك �ـعـز�ـز لـالتـفـاقـات 

الســابــقــة بــيــ�ــنــا وســيــ�ــون لــ�ــا، بــإذن هللا، 

مــردود إيــجــا�ــي ملــا فــيــھ خــ�ــ� لــلــســور�ــ�ــن 

عــمــومــا وإضــافـــة �ــامـــة �ــ� طــر�ــق ا�ــ�ـــل 

 السيا��� �� سور�ا."

أمــا عــن عــالقــتــھ بــإقــلــيــم كــردســتــان 

تـيـار »أنـا �ـ�ـصـيـا و -العراق قال جر�ـا:" 

لنا عالقة اس��اتـيـجـيـة مـع الـرئـ�ـس  «الغد

مســعــود الــبــارزا�ــي �ــ� كــردســتــان الــعــراق 

والسيد الـبـارزا�ـي لـھ وقـفـات مضـ�ـئـة مـع 

الســور�ــ�ــن �ــ� مــحــنــ�ــ�ــم، �ــنــاك أكــ�ــ� مــن 

مـخـيــم لـلـســور�ـ�ــن �ــ� اإلقـلـيــم. و�ـ� بـدايــة 

الــثــورة الســور�ــة �ــان الــثــوار �ــ� ا�ــ�ــز�ــرة 

السور�ة ي��أون إ�� ح�ـومـة اإلقـلـيـم مـن 

�ــــعـــد ذلــــك.  «داعـــش»ظـــلـــم الــــنـــظـــام أو 

بال�سبة لنا، �ناك عالقة عائـلـيـة وقـبـلـيـة 

وطـيـدة مــع أسـرة الســيـد الـبــارزا�ـي بــدأت 

 �� ثالث�نات القرن التاسع عشر."

الســيــد جــر�ــا بــّ�ــن مــوقــفــھ مــن بــقــاء 

الرئ�س األسد:" السياسة �علمنـا �ـل يـوم 

 ورغــبــات، وإنــمــا �ــ� 
ً
بــأ�ــ�ــا لــ�ــســت أحــالمــا

مـــمـــكـــنـــات ووقـــا�ـــع مـــتـــبـــدلـــة مـــثـــلـــ�ـــا مـــثـــل 

ا��ياة.... سور�ا الديـمـقـراطـيـة الـتـعـدديـة 

�� مسعـانـا و�سـ�ـ� إلـ�ـ�ـا �ـ� �ـل مـا نـمـلـك 

مــن إمــ�ــانــات. ســور�ــا �ــذه (الــ�ــ� �ســ�ــ� 

 .«سـور�ـا األسـد»إل��ا)، ت�ناقض �ليا مـع 

واألســـد �ـــ� ر�ـــانـــھ عـــ�ـــ� ا�ـــ�ـــل األمـــ�ـــ� �ـــ� 

مــواجــ�ــة انــتــفــاضــة شــعــبــيــة ســلــمــيــة �ــ� 

بـدايـة الـثـورة، يـتـحـمـل بصـفـتـھ ومـنـصـبــھ 

 املسؤولية الك��ى �� املقتلة السور�ة."

أما عن موقفھ من روسـيـا ودور�ـا �ـ� 

ســور�ــا، أجــاب:" روســيــا دولــة كــ�ــ�ى ولــ�ــا 

مصا�� ك�ـ�ى �ـ� سـور�ـا. ا�ـ�ـل �ـ� سـور�ـا 

أمــ�ــ��ــي. أمــا تصــفــيــة -يــبــدأ بــاتــفــاق رو�ــ�ــ�

حســابــات الــكــبــار عــ�ــ� األرض الســور�ــة، 

يــدفــع ثــمــنــھ الســور�ــون فــقــط. ونــحــن �ــ� 

�ــــ� تــــواصــــل و�شــــاور مــــع  «تــــيــــار الــــغــــد»

الـــقـــيـــادة الـــروســـيـــة. ومـــن �ـــذا املـــنـــطـــلـــق 

أســــتــــطــــيــــع أن أقــــول �ــــعــــم. إن الــــروس 

يـــر�ـــدون الـــتـــوصـــل إ�ـــ� حـــل ســـيـــا�ـــ�ـــ� �ـــ� 

 سور�ا."

 أمحد اجلربا لـ صحيفة الشرق األوسط: عالقتنا مع اإلخوة يف اإلدارة الذاتية يف حالة شراكة وتطور مستمر

    وةم 

عـــقـــدت مـــنـــظـــمـــة تـــر�ـــھ ســـ�ـــ� �ـــ�ـــزب 

، ٧/٢٠١٧/    ٢٧الـوحــدة، يــوم ا�ــ�ــمـ�ــس 

نـدوة ســيـاســيــة لـرفــاق الــتـنــظــيـم، حــاضــر 

فـــ�ـــ�ـــا األســـتـــاذ مصـــطـــفـــى مشـــايـــخ نـــائـــب 

ســــكــــرتــــ�ــــ� ا�ــــ�ــــزب، حــــيــــث تــــحــــدث عــــن 

األوضاع الرا�نة والوضـع الـكـردي �شـ�ـل 

ـــــــرد 
ُ

خــاص والـــتـــحــديـــات الـــ�ــ� تـــواجـــھ الـــك

 إ�ــ� 
ً
والــ�ــ�ــديــدات الــ�ــ� تــالحــقــ�ــم، مــتــطــرقــا

وضــــــع الــــــتــــــحــــــالــــــف الــــــوطــــــ�ــــــ� الــــــكــــــردي 

وحضـــــوره �ـــــ� الـــــلـــــقـــــاء الـــــ�ـــــشـــــاوري �ـــــ� 

الســــلــــيــــمــــانــــيــــة، ثــــم أجــــاب عــــن أســــئــــلــــة 

 ا��ضور.
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 شكري ده دو*+
 عـــ�ـــ� أحـــد الـــوضـــع 

ً
لـــم يـــكـــن خـــافـــيـــا

ــة تــحــت نــ�ــ� 
ّ
ا�ـ�ــتــمــ�ــ� املــزري أل�ــا�ــ� الــرق

حكم تنظيم "داعش" ومـدى وحشـّ�ـتـھ �ـ� 

ارتــ�ــاب ا�ــ�ــرائــم وعــقــاب الــنــاس، وكــيــده 

ـــــرد 
ُ

ـــيـــات مــــن مســــيـــحــــيـــ�ـــن وك
ّ
أبـــنـــاء األقــــل

ة ال�� خرج م��ا الـنـظـام مـنـذ 
ّ
وغ���م. الرق

بـدايــات الــثـورة الســور�ــة، �ــعـد تضــعــضــع 

ـــ�ـــة 
ّ

قـــّواتـــھ أمـــام �ـــ�ـــمـــات فصـــائـــل مســـ�

اندثرت مع نمّو وتـوّسـع "داعـش" وإعـالنـھ 

، ٢٠١٤ل�ا عاصمة ��الفتھ أواسط عـام 

لم تكن فـ�ـ�ـا إدارة مـدنـيـة بـل نـظـام حـكـم 

 إسالمي اس�بدادي متطّرف.

ـ� اإلر�ـاب 
ّ

آفـة الـعـصـر ــ بـأفـظـع  -تج�

صوره �� دوٍل عديدة وتناثرت شـظـايـاه �ـ� 

، مــا حــدا بــا�ــ�ــتــمــع الــدو�ــّ� 
ً
الــغــرب أيضــا

لــتــوســيــع مــ�ــافــحــتــھ لــھ وتــ�ــشــيــطــ�ــا. وقــد 

�شـــــ�ـــــل الـــــتـــــحـــــالـــــف الـــــدو�ـــــ� املـــــنـــــا�ـــــض 

لإلر�اب، الذي باشر بدحر "داعش"، مـع 

حلفاء محلّي�ن �ـ� الـعـراق وسـور�ـا، حـيـث 

لــم تــجــد أمــ�ــ��ــا �ــ� ســور�ــا ســوى "قــّوات 

 
ً
ســـور�ـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة" (قســـد) شـــر�ـــ�ـــا

 أثــــ�ــــت جــــدارتــــھ عــــ�ــــ� األرض 
ً
حــــقــــيــــقــــيــــا

كـــ�ـــشـــكـــيـــل عســـكـــري مـــنـــظـــم ولـــھ غـــطـــاء 

ـن، عـنـاصـره مــن 
ّ

سـيـا�ـ�ـّ� مسـؤول ومـتـمـك

ـــــرد والــعــرب واملســيــحــيــ�ــن وإن بــ�ــســب 
ُ

الــك

مــتــفــاوتــة، فــيــمــا خــلــت الســاحــة الســور�ــة 

مــن تــنــظــيــم عســكــرّي مــعــارض آخــر �ــ�ــذا 

ـــيـــھ 
ّ
الــتـــنـــّوع واال��ـــ�ـــام، نــا�ـــيـــك عـــن تـــبــ�

سياسة وطنية مدنـيـة مـنـفـتـحـة. فـخـالص 

ـة مـن "داعـش" ومـن الـوحشـيـة 
ّ
أ�ا�� الـرق

والــــظــــالم، عــــ�ــــ� أيــــدي أبــــنــــاء مــــخــــتــــلــــف 

 بمـعـايـ�ـ� عـّدة 
ً
م�ّونات بلد�م، ُ�عدُّ تحر�را

.
ً
 ال احتالال

أوســــــاط واســــــعــــــة مــــــن املــــــعــــــارضــــــة 

السور�ة ونخ��ا تنظر �ع�ن الشّك والر�بة 

ــ�ــ�ــا 
ّ
إ�ــ� حــمــلــة "غضــب الــفــرات" الــ�ــ� تــول

% مــــن ٥٠"قســــد" وحــــررت مــــا يــــقــــارب 

الـــرقـــة، وتـــنـــعـــ�ـــ�ـــا بــــ "االحـــتـــالل"، لســـ�ـــب 

ـــــدات حـــــمـــــايـــــة  ؤ "وحـ جــــو�ـــــري �ـــــو تـــــبــــوُّ

لــدور رائــد فــ�ــ�ــا، و�ــنــمــط  YPGالشــعــب" 

ا�ـــ�ـــامـــي �شـــكـــيـــ�ـــي بـــات شـــبـــھ ســـائـــد �ـــ� 

ا�ـــ�ـــطـــاب الســـيـــا�ـــ�ـــ� الســـوري املـــعـــارض 

 إ�ــ� مــوروث االســتـــعـــالء 
ً
، إضــافـــة

ً
عــمـــومــا

ـــــرد �ــ� ســور�ــا، ومــا �ــو 
ُ

الــقــومــي تــجــاه الــك

مســـتـــجـــّد مـــن حســـاســـيـــة مـــفـــرطـــة نـــحـــو 

نــجــاحــاٍت ُيــحــقــقــ�ــا املــ�ــّون الــكــردي. �ــذا 

الــنــمــط يــدفــع الســور�ــ�ــن نــحــو املــز�ــد مــن 

الــ�ــشــ�ــت واالفــ�ــ�اق، و�ــ�ــ�لــق إ�ــ� مــتــا�ــاتــھ 

مـــثـــقـــفـــون مـــن خـــلـــفـــيـــات عـــلـــمـــانـــيـــة وذوو 

إمــ�ــانــات فــكــر�ــة بــارزة، دون الــنــظــر إ�ــ� 

الــوقــا�ــع بــمــوضــوعــيــة وفــق مــا �ــو مــمــكــن 

 ومتاح. 

ـة. 
ّ
ج�ات ش�� ترصد ما يجـري �ـ� الـرق

ر�ـمـا تـقــع أخــطـاء أو انــ�ـ�ـا�ــات مــتـفــّرقـة أو 

حاالت انتقام فردية �� حرب "قسد" ضـد 

"داعـــش"، ولـــكـــن لـــ�ـــس بـــإمـــ�ـــان أّي قـــوة 

عســـكـــر�ـــة تـــفـــادي وقـــوع خســـائـــر مـــاّديـــة 

و�شــر�ــة بــاملــطــلــق �ــ� مــعــارك ضــد تــنــظــيــم 

وح��ّ� متمّرس ومتحّصن �� املدن و�تخذ 

 �شر�ة، فـال �ـعـلـو تـلـك 
ً
من املدني�ن دروعا

األخــطــاء واالنــ�ــ�ــا�ــات إ�ــ� مســتــوى جــرائــم 

حــرب واســعــة أو ســيــاســات مــمــنــ�ــ�ــة �ــ� 

 التدم�� أو الت���� أو التط���.

كــمـــا أّن إطـــالق اســم االحـــتــالل عـــ�ـــ� 

حــمــلــة قســد �ــ� الــرقــة وغــ�ــ��ــا، واإليــحــاء 

ــرد 
ُ

 بــتــفـجــر مشــ�ــلــة إثــ�ـيــة بــ�ــن الــك
ً
مسـبــقــا

والـــعـــرب، مـــوقـــف مســـبـــق وتـــجـــٍن، فـــيـــمـــا 

قّدم "قسد" و "
ُ
" ت�ـ�ـيـاٍت جسـام YPGت

�ــ�ــالص الــنــاس مــن أفــظــع الــتــنــظــيــمــات 

 �ـ� تـأسـ�ـس إدارات 
ً
اإلر�ابية، وتبدأ تـبـاعـا

مدنية. ف�ل من بديل أفضل ع�� الساحة 

الســـور�ـــة؟ "الـــقـــاعـــدة" شـــقـــيـــق "داعـــش" 

ــمــت 
ّ
األكــ�ــ�؟ أم "أحــرار الشــام" الــ�ــ� ســل

ـــ "داعـــش"؟ أم "جـــ�ـــش اإلســـالم"  الـــرقـــة لـ

 دولـة 
ً
املعروف بان��ا�اتھ الـذي يـر�ـد أيضـا

إســـــــــالمـــــــــيـــــــــة و�صـــــــــّرح عـــــــــالنـــــــــيـــــــــة بـــــــــأّن 

الــديـــمــوقـــراطـــيــة كــفـــٌر وِشــرك؟! أم بضـــع 

عشــــرات أو مــــئــــات مــــن بــــقــــايــــا فصــــائــــل 

ــ�ــة جــّنــد�ــم ا�ــ�ــ�ــش الــ�ــ��ــي تــحــت 
ّ

مســ�

مســـّ�ـــ� جـــديــــد (درع الـــفــــرات)، تـــخـــضــــع 

حرك�ـ�ـم وسـيـاسـا�ـ�ـم �شـ�ـل كـ�ـّ� لـألوامـر 

الــ�ــ�كــيــة، و�ــم غــ�ــ� قــادر�ــن عــ�ــ� خــوض 

مــعـــركــة كــبـــ�ــ�ة كــمـــعــركـــة تـــحــر�ـــر الــرقـــة؟ 

ـان تـلــك 
ّ
فـأفضـل ا�ـ�ـيــارات �ـو دعـوة سـ�

املناطق وفاعليا��ا إ�� التعاون مع "قسـد" 

وإطـالق حــوار داخــ�ــّ� بــّنــاء ألجــل تــأســ�ــس 

حــالــة عــ�ــش مشــ�ــ�ك وســلــم أ�ــ�ــ�، نــحــو 

تأم�ن مقـّومـات ا�ـ�ـيـاة األسـاسـيـة ملـا �ـعـد 

)، حــيــث صــّرح 
ً
"داعــش" (مــنــبــج نــمــوذجــا

ا��ـ�ـ�ال رو�ـرت جـونـز، نـائـب قـائـد قـوات 

التحالـف الـدو�ـ�، أثـنـاء ز�ـارتـھ األخـ�ـ�ة إ�ـ� 

ة املد�ي �� بـلـدة عـ�ـن عـ�ـ�ـ�ـ�، 
ّ
مجلس الرق

بــــأّن دول الــــتــــحــــالــــف تــــقــــف إ�ــــ� جــــانــــب 

ا��لس وس�س�م �� تمك�ن الب�� التحتيـة 

 و��يئة الظروف لعودة النازح�ن. 

 مــا ُيــقــال عــن وصــف 
ً
لــ�ــس �ــ�ــيــحــا

، فـ 
ً
ان ا��لّي�ـن بـالــ "دواعـش" جـمـلـة

ّ
الس�

"تدع�ش" األ�ا�� ال يخدم أ�ـداف تـحـر�ـر 

ـثـ�ـت 
ُ
الرقة، وال يمكن لقـوات "قسـد" أن ت

وجــود�ـــا دون رضـــا�ـــم و�ـــعـــاو�ـــ�ـــم... فـــأّي 

مـــؤشـــرات وتـــمـــ�ــــيـــدات إلبــــادة جـــمــــاعـــيــــة 

يقرأ�ا املشك�ون؟ و�ل حصلت مـن قـبـل 

�� البلدات واملدن ا�ـ�ـررة مـن "داعـش"، 

مـثــل صــّر�ــن والشــيــوخ ومــنــبــج وتــل أبــيــض 

والـــطـــبـــقـــة؟ ... فـــلـــ�ـــس الـــ�ـــدف �ـــو قـــتـــل 

ــة وإذاللــ�ـــم. مـــئــات الشــبـــاب 
ّ
مــدنــّ�ـــ� الـــرق

ــشــ�ــدوا �ـــ� 
ُ
، اســ�

ً
 وعــر�ـــا

ً
والشــاّبــات، كــردا

املعارك ضّد داعش و�ـ� تـنـظـيـف املـنـاطـق 

ا��ّررة من األلغام املتفّجرة املزروعة ب�ن 

املــنــازل واألمــاكــن الــعــاّمــة، ال �ــ� مــواجــ�ــة 

 الس�ان ا��لّي�ن.

ا�ــ�ــانــب اإلشــ�ــا�ــّ� اآلخــر الــذي يــبــ�ــ� 

عليھ املشك�ون رؤ���م �ـو عـالقـة "حـزب 

بــــ "حـــزب  PYDاالتـــحـــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي" 

. فــــ�ــــنــــاك PKKالــــعــــمــــال الــــكــــردســــتــــا�ــــي" 

تداخل اجتما�� وسيا��� بـ�ـن الـكـرد عـ�ـ� 

أطــــراف ا�ــــ�ــــدود بــــ�ــــن الــــعــــراق وتــــركــــيــــا 

وســــور�ـــــا وإيـــــران؛ مـــــعــــانـــــاة وت�ـــــ�ـــــيـــــات 

مش��كة مل�ّون قومي كب�� �� املنطقة عـ�ـ� 

مـدار مـا يــقـارب املـئــة عـام مـن عــمـر �ــذه 

 فـــطــــبــــيــــ�ــــ� و�ــــَد�ــــّ� أن نــــجــــد 
ً
الـــدول. إذا

 بـ�ـن األطـراف، 
ً
ارتباطات حز�ية و�ـعـاضـدا

حـــيـــث الـــعـــالقـــة بـــ�ــــن ا�ـــ�ــــز�ـــ�ـــن لـــ�ـــســــت 

بخطيئـة ونـقـيـصـة، �ـغـّض الـنـظـر إن �ـان 

املـــرء يـــؤ�ـــد ســـيـــاســـ�ـــ�ـــمـــا أو ال، أو لـــديـــھ 

مــالحــظــات وانـــتــقــادات عـــلــ�ــ�ــمـــا، كــمــا أّن 

 –"ا�ــ�ـــزب الــديـــمــقـــراطـــي الــكـــردســتـــا�ـــي" 

العراق ع�� عـالقـة وثـيـقـة بـبـعـض أحـزاب 

كردية �ـ� سـور�ـا. ورغـم ا�ـ�ـصـار ا�ـ�ـانـق 

الذي تفرضـھ ا�ـ�ـ�ـومـة الـ�ـ�كـيـة وأعـوا�ـ�ـا 

ـــرد ســور�ــا، 
ُ

واعــتــداءا�ــ�ــا الــيــومــيــة عــ�ــ� ك

 PYDجـــــا�ـــــد "
ً
" وكـــــرد ســـــور�ـــــا عـــــمـــــومـــــا

لــ�ـــ�ـــفـــاظ عـــ�ـــ� ا�ـــ�ـــدود مــع تـــركـــيــا آمـــنـــة 

وسعوا لـعـالقـات جـوار حسـنـة، إال أّن مـا 

" من انتقاد �ـو إضـفـاء ���PYDل ع�� "

طا�ع شمو�� ع�� اإلدارة الـذاتـيـة الـقـائـمـة 

�ـــ� املـــنـــاطـــق الـــكـــرديـــة، و�ـــو الـــذي يـــقـــوم 

بـــأ�شـــطـــة ســـيـــاســـيـــة وإعـــالمـــيـــة مـــؤ�ـــدة لـ 

"PKK ،وزعيمھ املعتقل عبد هللا أوجالن "

�عّد�ا ا���ومة ال��كية مسـتـفـّزة لـ�ـا عـ�ـ� 

خلفية عدا��ا الـعـلـ�ـ� ألّي كـيـان كـردّي �ـ� 

 شمال سور�ا.

إّن اســــ�ــــ�اتــــيــــجــــيــــة وحــــدات حــــمــــايــــة 

" األساسيـة �ـ� YPG- YPJالشعب واملرأة "

حماية املناطق الكردية (عفر�ن، �ـو�ـا�ـي، 

ا��ز�رة) واإلدارة الذاتية القائمة ف��ا، إ�� 

جــانــب مــحــار�ـــة اإلر�ــاب الــذي ابــُتــ�ــ� بـــھ 

عدُّ تلك االس��اتيـجـيـة 
ُ
� .

ً
السور�ون جميعا

ــرد سـور�ـا 
ُ

من صـلـب ا�ـتـمـامـات مـعـظـم ك

ونضــــالــــ�ــــم الــــيــــومــــي، و�ــــالــــتــــا�ــــ� تــــحــــظــــى 

الـوحـــدات بـحــاضــنــة مــجــتـمــعــيــة والــتــفــاف 

جـــــمــــــا�ـــــ�ــــــ�ي مــــــ�ـــــ�ــــــوظ. أمـــــا "الـــــعــــــّمــــــال 

ـــرد ســور�ــا 
ُ

الــكــردســتــا�ــي" فــال �ســتــخــدم ك

�ورقة ألجنداتھ ا��اصة �ش�ل أسـا�ـ�ـ�، 

وإن �ـــان �ســـتـــفـــيـــد مـــن تـــبـــلـــور الـــقـــضـــيـــة 

الــــكــــرديــــة �ــــ� ســــور�ــــا ومــــن تــــنــــامــــي دور 

الـــوحــــدات إ�ـــ� جـــانـــب الـــتـــحـــالـــف الـــدو�ـــ� 

 املنا�ض لإلر�اب.

وضع "قوات سور�ا الديمقراطـيـة" �ـ� 

 داعــش والــنــظــام إ�ــ�ــاف كــبــ�ــ� 
ّ

مصــاف

نا�ٌع من حساسّية غ�ـ� مـ�ـ�رة، فـال يـ�ـبـ�ـ� 

حصر�ا ضمن أجندات اف��اضية خاّصـة 

بحزب العمال الكردستا�ي، بل إ��ا تجر�ة 

 ال تـــخـــلـــو مـــن أخـــطـــاء أو 
ً
وطــنـــيـــة، حـــتـــمـــا

مـمــارســات ســلــبــّيـة، يــمــكـنــنــا تــقــيــيـم أدا�ــ�ــا 

 ونقد�ا بنظرة موضوعية.

  ٢٠١٧تموز  ٢٨* املصدر: "ال��ار" 

ة: حترير أم احتالل؟
ّ
ات سوريا الدميوقراطية يف معركة الرق

ّ
 قو
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Rozad Ali 

١٦/٧/٢٠١٧ 

إخوتنا �� الدين والثـقـافـة 

ـــوار  ـــ� جـــ ــــا �ـــ ــغــــــرافـــــيــ وا�ـــــ�ــــ

 
ً
 مئـات السـنـ�ـن، وكـنـا دائـمـا

ً
عفر�ن، �عا�شنا معا

أك�� من اخوة، راح الـكـثـ�ـ� و�ـقـي الـقـلـيـل، سـور�ـا 

أصبحت إرادة الدول لـ�ـس إال. تـركـيـا �شـعـر أ�ـ�ـا 

((خرجت من املولـد بـال حـمـص)). لـذلـك تـحـاول 

أن تـــ�ـــ�ـــق لـــتـــنـــال ولـــو كســـرة خـــ�ـــ� مـــن الـــوضـــع 

 
ً
السوري املرتقب ع��نا وع��كم. أما نحـن، فـ�ـائـنـا

من �ان الذي سيحكم �� دمشق، فس�بقى اخـوة 

ــعــــ�ــــود طــــو�ــــلــــة أخــــرى.  وجــــ�ــــ�انــــا أعــــزاء ر�ــــمــــا لــ

التنخدعوا بـالسـلـطـة الـ�ـ�كـيـة ا�ـ�ـالـيـة وتـقـيـمـوا 

العداء مع اخوتـكـم �ـ� عـفـر�ـن. أعـداد كـبـ�ـ�ة مـن 

ناسكم وأ�اليكم �ع�شون بي�نا بكرامة واحـ�ـ�ام. 

بــاألمــس ســألــت فــتــاة مــن قــر�ــة ديــرجــمــال: كــيــف 

تـــأتـــ�ـــن إ�ـــ� عـــفـــر�ـــن لـــوحـــدك؟ أال تـــخـــافـــ�ـــن مـــن 

عـــفـــر�ـــن؟ قـــالـــت يـــا عـــم، أنـــا أخـــاف أن أذ�ـــب 

وحدي إ�� حـلـب، ولـكـنـ�ـ� أرتـاح جـدا حـيـنـمـا آ�ـي 

الــيــكــم �ــ� عــفــر�ــن!، أ�ــلــنــا �ــ� أعــزاز، دارة عــزة، 

حارم، أدلب، عندان، تل رفعت.... لنحافظ ع�ـ� 

خطوط الرجعة وأواصر ا����ة واالخوة واملـودة، 

لتبقـى مـتـ�ـنـة أمـام دسـا�ـس األعـداد والشـامـتـ�ـن 

 بحالنا وحال سور�ا أجمع�ن. 

ز�ارة أ�ل جبل سنجار، أو الناجـيـات 

والـنـاجـ�ــن مـ�ـ�ــم، تـدفـع املـرء إ�ــ� الشـعــور 

بأن ثمة ما لـم �ـعـد مـن املـمـكـن إصـالحـھ. 

ا��راب وصل إ�� جـو�ـر األشـيـاء �ـعـد أن 

بــدد �ــيــا�ــلــ�ــا. اإليــز�ــديــات ا�ــ�ــررات مــن 

سـ�ـ� مسـوخ الـعـصـر، مـعـظـمـ�ـن زوجــات 

ح�ن غزا مناطق�ـم  «داعش»رجال قتل�م 

 .�� ذلك ا��بل البا�س

أقدم ع�� قـتـل رجـالـنـا وعـ�ـ� سـبـ�ـنـا »

رجــال مــن الــعــشــائــر الــعــر�ــيــة املــقــيــمــة �ــ� 

جوارنا. قوات الـبـ�ـشـمـركـة ا��ـ�ـبـت مـن 

مناطقنا مفضلة العودة ��مايـة املـنـاطـق 

الـكـردسـتـانـيــة، فـيـمـا ا�ـ�ـ�ـومـة الشـيـعـيــة 

لم �شعر بـواجـب إرسـال وحـدات لـكـسـر 

 .«ا�ــ�ــصــار الــذي ضــر�ــھ داعــش عــلــيــنــا

ـ�ـررة 
ُ
��ص جملة السـيـدة اإليـز�ـديـة ا�

ُ
ت

�ـذه، حـال أقـلـيــة تــخـلــت عــ�ـ�ــا األكــ�ـ�يــات 

واألقـــلـــيـــات الـــكـــ�ـــ�ى �ـــ� مـــحــــنـــة الـــعــــراق 

األخ��ة. وا��ال أن �ذا القدر لـطـاملـا �ـان 

مـــن نصـــ�ـــب الـــكـــثـــ�ـــ� مـــن الضـــعـــفـــاء �ـــ� 

إقليمنا. أال �شبـھ �ـ�ـظـة الـتـخـ�ـ� الـعـرا�ـ� 

(الســــــ�ـــــــ� والـــــــكـــــــردي والشـــــــيـــــــ�ــــــ�) عـــــــن 

اإليــــز�ــــديــــ�ــــن �ــــ� جــــبــــل ســــنــــجــــار �ــــ�ــــظــــة 

الــــتــــوافــــق الــــلــــبــــنــــا�ــــي (الســــ�ــــ� والشــــيــــ�ــــ� 

واملـــارو�ـــي) عـــ�ـــ� اســـ�ــــ�ـــداف الـــالجـــئـــيـــ�ــــن 

 .السور��ن �� مخيمات عرسال

لـــ�ــــس لــــلــــضــــعــــيــــف مــــن يــــحــــمــــيــــھ �ــــ� 

إقـــلـــيــــمـــنـــا. أقـــرب الـــنـــاس إلـــيــــھ (األكــــراد 

 �ــ� 
ً
 والــعــشــائــر الســ�ــيــة جــغــرافــيــا

ً
ثــقــافــيــا

حالة اإليـز�ـديـ�ـن) سـيـ�ـ��ـونـھ ملصـ�ـ�ه. فـال 

ثقـافـة سـوى ثـقـافـة الـغـزوات، وال تـقـلـيـد 

 عـمـا جـرى 
ً
سوى الس��. و�ذا ل�س �عيدا

لــالجــئــ�ــن الســور�ــ�ــن �ــ� عــرســال، عــنــدمــا 

تضامن لبنانيون مع جـ�ـشـ�ـم الـذي مـات 

 .معتقلون �� ��ونھ

لــكــن ا�ــ�ــراب �ــ� بــالد اإليــز�ــديــ�ــن زاد 

جـــرعـــة �ـــذه املـــرة. فـــقـــتـــل الـــرجـــال أمـــام 

أطـفـالـ�ــم، وسـ�ــ� الـ�ــسـاء مـع بــنـا�ـ�ـن �ـانــا 

 لـھ وظـيـفـة مـحـددة. سـبـعـة 
ً
 مـنـ�ـ�ـيـا

ً
فعال

آالف ســيــدة ُســبــ�ــن، وآالف مــن الــرجــال 

�� قـرى  «داعش»قتلوا. واليوم و�عد �زم 

اإليــز�ــديـــ�ــن �ـــ� ســنـــجــار وابـــتــعــاده مــئـــات 

الكيلوم��ات ع��م، ما زالت عودة األحـيـاء 

وا�ــ�ــررات غــ�ــ� مــمــكــنــة. الــنــاس فــقــدوا 

 
ً
ثــقـــ�ـــ�ـــم بـــمــنـــازلـــ�ـــم، و�ـــقــرا�ـــم، وتـــحـــديـــدا

بـــجـــ�ـــ�ا�ـــ�ـــم. األطـــفـــال صـــارت تـــمـــثـــل لـــ�ـــم 

بالد�م مشـانـق آبـا�ـ�ـم، والـ�ـسـاء �شـعـرن 

أن الـــــبـــــيـــــوت لـــــم تـــــحـــــمـــــ�ـــــم مـــــن أمـــــراء 

 .االغتصاب والس��

ثــــم أن الــــعــــائــــدات وا�ــــ�ــــررات مــــن 

الس�ـ�، و�ـبـلـغ عـدد�ـن نـحـو ثـالثـة آالف، 

عـــدن بـــحـــ�ـــايـــات ال يـــ�ـــســـع صـــدر الـــبـــالد 

لســــرد�ــــا، وال تــــجــــ�ــــ� األعــــراف تــــحــــولــــ�ــــا 

ظــالمــة مــعــلــنــة. عــ�ــ� الــ�ــســاء أن ُيــبــقــ�ــن 

ا�ـــــ�ـــــ�ـــــايـــــات �ـــــ� صـــــدور�ـــــن إ�ـــــ� حـــــ�ـــــن 

مـــغـــادر�ـــ�ـــن إ�ـــ� املـــ�ـــاجـــر الـــبـــعـــيـــدة، الـــ�ـــ� 

بــاشــرت دول كــ�ــ�ى عــرضــ�ــا عــلــ�ــ�ــن �ــن 

 .وعائال��ن

مــا جــرى ال يــمــكــن الــعــودة عــنــھ، وال 

يــمــكــن اســ�ــيــعــاب تــبــعــاتــھ. ا�ــ�ــراب الــذي 

ال يـــــمــــكـــــن  «داعــــش»أ�ــــ�ــــقـــــھ تـــــنــــظـــــيــــم 

 
ً
 جـو�ـر�ـا

ً
مداواتھ. س�بقى عـالمـة وصـدعـا

�شغل مستقبل �ذه البالد. ال نا�َ� مـنـھ، 

وال أحد براء منھ. اإليز�ديـون سـيـغـادرون 

 «داعـش»�ل�م سنجار عـ�ـ� رغـم �ـز�ـمـة 

�ناك، ومسيحيو س�ل ن�نوى لن �ـعـودوا 

عـــ�ـــ� رغـــم تـــحـــرر قـــرا�ـــم ومـــد�ـــ�ـــم فـــيـــھ. 

 بــــ�ــــن 
ً
ســــتــــ�ــــون ا�ــــ�ــــرب املــــقــــبــــلــــة حــــر�ــــا

أك��يات، و�ؤالء سيـعـ�ـ�ون عـ�ـ� ضـعـفـاء 

آخر�ن غ�� اإليز�دي�ـن واملسـيـحـيـ�ـن. فـفـي 

داخـــل �ـــل أكـــ�ـــ�يـــة، ثـــمـــة أقـــلـــيـــة يـــمـــكـــن 

االستغناء عـ�ـ�ـا. إ�ـ�ـم ضـعـفـاء ا�ـ�ـمـاعـة، 

 .املستقبل «داعش»و�ؤالء سيقدمون لـ 

ـــ�ـــ�ـــص قصـــة اإليـــز�ـــديـــ�ـــن �ـــ� جـــبـــل 
ُ
ت

ســـنـــجـــار حـــ�ـــايـــة املـــنـــطـــقـــة مـــع أقـــلـــيـــا�ـــ�ـــا 

وضـــعـــفـــا�ـــ�ـــا، و�شـــرح عـــ�ـــ� نـــحـــو مـــذ�ـــل 

كـــيـــف أ�ـــ�ـــا طـــاردة لـــ�ـــم، وغـــ�ـــ� مـــؤمـــنـــة 

بضــرور�ــ�ــم. أكــ�ــ�يــات ثــالث تــواطــأت عــ�ــ� 

 تــــبــــقــــى 
ً
اإليــــز�ــــديــــ�ــــن. املســــؤولــــيــــة طــــبــــعــــا

متفاوتة. لكـن ضـعـف ا�ـ�ـسـاسـيـة حـيـال 

اآلخـر وتــركـز�ــا وت�ـ�ــمـ�ــا حـيــال الــنـفــس 

يؤشر إ�� طبيعة بدائية، وإ�ـ� خـلـل ثـقـا�ـ� 

�ــائــل. فــلــيــكــن ا�ــ�ــمــســمــئــة ألــف إيــز�ــدي 

ك�ش فداء حر�نا األ�لية طاملـا أن مـو�ـ�ـم 

 أمــام طــمــوحــاتــنــا املــذ�ــبــيــة 
ً
لــ�ــس عــائــقــا

والقومية. ولُيبعث الس�� من جديد طاملـا 

 .أن �ساءنا ال تنطبق عل��ن شروطھ

اإليـــز�ـــديـــون الســـنـــجـــار�ـــون يـــقـــولـــون 

أكــــ�ــــ� مــــن �ــــذا الــــكــــالم. لــــكــــن أ�ــــم مــــا 

يـقــولــونــھ �ــو أ�ــ�ــم لــن �ــعــودوا إ�ــ� قــرا�ــم 

وإن جـمــعــيــات ومــنــظـمــات دولــيــة بــاشــرت 

نقل�ـم إ�ـ� دول الـ�ـ�ـرة. وثـمـة مـن يـ�ـتـظـر 

عودة أمھ أو شقيقتھ من الرقة ليـأخـذ�ـا 

 معھ ح�اي��ا ال�� ال تـ�ـسـع 
ً
و�غادر، حامال

 .ل�ا ثقافتنا وتقاليدنا

ســـــتـــــغـــــادر الســـــيـــــدات اإليـــــز�ـــــديـــــات 

ا�ـــ�ـــررات إ�ـــ� بـــالد تـــ�ـــســـع �ـــ�ـــ�ـــايـــا�ـــ�ـــن. 

�ـــنـــاك ســـيـــعـــيـــدن روايـــة مـــا جـــرى لـــ�ـــن، 

 و�ـعـيـد 
ً
وسيجدن �ناك من يـذرف دمـوعـا

كتابة ما جرى. أما نحن فس�بقى �ـنـا مـن 

دون إيز�ـديـ�ـنـا، وسـ�ـشـابـھ أنـفـسـنـا أكـ�ـ�، 

وسـيـأ�ـي وقــت لـن نــجـد مـن �ســ�ـيـھ ســوى 

 .أنفسنا

 ١٠اإلثــــنــــ�ــــن،  -* جــــر�ــــدة ا�ــــ�ــــيــــاة 

  ٢٠١٧يوليو/ تموز 

 ال أحد براء من سبي اإليزيديات

 حازم األمین*+

قــام الســـيـــد مصـــطـــفـــى مشـــايـــخ نــائـــب ســـكـــرتـــ�ـــ� حـــزب الـــوحــــدة 

، ٢٠١٧/  ٧/    ١٩و�رفقتـھ أعضـاء مـن مـنـظـمـة ا�ـ�ـزب، يـوم األر�ـعـاء 

ـــــرد �ــ� الســلــيــمــانــيــة 
ُ

كــردســتــان   –بــز�ــار مــكــتــب مــجــلــس الــالجــئــ�ــن الــك

العراق، واستقبل من قبل ح�� عـفـر�ـ�ـ� رئـ�ـس ا�ـ�ـلـس وأعضـائـھ، 

الـــذيـــن عـــ�ـــ�وا عـــن ســـرور�ـــم، وقـــّدم عـــفـــر�ـــ�ـــ� نـــبـــذة عـــن ا�ـــ�ـــلـــس 

وأ�شــطــتــھ ودوره بــ�ــن الــالجــئــ�ــن. مــن جــانــبــھ شــكــر مشــايــخ ا�ــ�ــلــس 

وأعضــاءه عــ�ــ� ا�ــ�ــدمــات الــ�ــ� يــقــومــون �ــ�ــا، وتــطــرق إ�ــ� مــواضــيــع 

 سياسية.

ما  دا ا   رةز 

  نآ  وةم-  

عـــفـــر�ـــن �ـــ�ـــزب الـــوحـــدة بـــتـــار�ـــخ  -عـــقـــدت مـــنـــظـــمـــة املـــرأة 

نــدوة �ــ� قــر�ــة أشــ�ــان غــر�ــي، اســتــعــرضــت فــ�ــ�ــا  ٢٨/٧/٢٠١٧

 وقا�ع األزمة السور�ة، وتم التأكيد ع�� دور املرأة وفاعلي��ا.
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كـمــا �ــو مــعـتــاد �ــ� تــار�ــخـ�ــا الــطــو�ــل، 

تقف أنظمة الدول املق�سمة لـكـردسـتـان 

�� وجھ تطلعات شع��ا وتكن لـ�ـا الـبـغـض 

والـــعـــداء، رغـــم الـــتـــحـــوالت الـــكـــ�ـــ�ى الـــ�ـــ� 

ش�د��ا املنطقة، و�روز القضايا الـكـرديـة 

وتف�ـم ا�ـ�ـتـمـع الـدو�ـ� لـعـدالـ�ـ�ـا، نـا�ـيـك 

عــن تــبــلــور وتــطــور الــقــوى املــدافــعــة عــ�ــ�ــا 

 وتحقيق�ا مل�اسب جمة.

 
ً
قــــرر إقــــلــــيــــم كــــردســــتــــان، حــــ�ــــومــــة

ورئاسة وأحزاب، و�ش�ل توافـقـي، إجـراء 

اسـتـفـتـاء حـول اسـتـقـاللـھ عـن الـعـراق �ـ� 

مــن شــ�ـــر أيــلــول الــقـــادم، حــيــث تـــم  ٢٥

�شـــكـــيـــل مـــفـــوضـــيـــة االســـتـــفـــتـــاء الـــعـــلـــيـــا، 

وقــامــت وفــود بــز�ــارات عــديــدة. وقــد بــرز 

عـــ�ـــ� الســـطـــح رفـــض حـــ�ـــومـــة الـــعـــدالـــة 

والــــتــــنــــمــــيــــة �ــــ� تــــركــــيــــا ورفــــض الــــنــــظــــام 

اإليـرا�ـي، ومـوقــف سـيـاسـيــ�ـن ومسـؤولـ�ــن 

 عراقي�ن ب�ن التململ والرفق.

جـــاء �ـــ� بـــيـــان صـــادر عـــن اجـــتـــمـــاع 

��لس األمن القومي ال���ي برئاسة رجـب 

/   ١٧طــــــيــــــب أردوغــــــان يــــــوم االثــــــنــــــ�ــــــن 

: " قـرار حـ�ــومـة شـمــال الــعــراق ٧/٢٠١٧

�شأن إجراء اسـتـفـتـاء شـعـ�ـ� لـالـسـتـقـالل 

عــــن الـــــعــــراق، ســــيـــــ�ــــون خـــــطــــأ فــــادحـــــا 

 وسيولد نتائجا غ�� مرغو�ة ".

ونقـلـت و�ـالـة "�سـ�ـيـم" اإليـرانـيـة عـن 

ع�� شمخا�ي االم�ن األع�� �ـ�ـلـس االمـن 

الــقــومــي اإليــرا�ــي قــولــھ خــالل اســتــقــبــالــھ 

 ٢٠١٧تـمـوز  ١٧وفد كردي، يوم االثـنـ�ـن 

إن "األحــاديــث حــول إجــراء اســتــفــتــاء �ــ� 

اقليم كردسـتـان مـن املـمـكـن أن تـ�ـون �ـ� 

ظا�ر القضية شيـقـة، لـكـن �ـ� ا�ـ�ـقـيـقـة 

ا��ديث عن االستفتاء سـيـؤدي إ�ـ� عـزلـة 

وممارسة الضغوط ع�� الكـرد �ـ� الـعـراق 

وإضــعــاف كــردســتــان و�ــ� الــ�ــ�ــايــة جــمــيــع 

 العراق.".

�ــذا وتــتــكــرر مــثــل تــلــك الــتــصــر�ــحــات 

عــــ�ــــ� لســــان الــــعــــديــــد مــــن املســــؤولــــ�ـــــن 

 اإليراني�ن واألتراك.

مــــن جــــانــــبــــھ أو�ــــ� رئــــ�ــــس إقــــلــــيــــم 

كردستان مسعود البارزا�ي، يوم األر�عـاء 

عــ�ــ� رســالــة مــفــتــوحــة: "  ٢٠١٧/   ٧/   ١٩

�ــعــلــ�ــ�ــا لــ�ــ�ــمــيــع، أن االســتــفــتــاء �ــو حــق 

طــــبــــيــــ�ــــ� لشــــعــــب �ــــوردســــتــــان وجــــمــــيــــع 

شــعــوب الــعــالــم و�ـــجــب أن نــمــارس �ـــذا 

ا�ـ�ــق الــطــبــيـ�ــ�، وأود أن أســأل: لــم �ــذا 

االصــرار عــ�ــ� حــرمــان �ــذا الشــعــب مـــن 

مـمـارسـة �ـذا ا�ـ�ـق الـذي يـحـق لـغـ�ـ�نــا؟، 

الــ�ــ�امــنــا �ــ� تــحــقــيــق مــا   وأؤكــد أيضــا عــ�ــ�   

ض�� بھ ش�داؤنا بدما��م من أجلھ، كمـا 

أنـنــا مــلــ�ـ�مــون امــام الــرأي الـعــام بــإحــقــاق 

ا��قوق العادلة لشعبنا، كـمـا نـؤكـد عـ�ـ� 

أنــنــا لــن نــ�ــ�اجــع عــن �ــذا ا�ــ�ــق وســوف 

يـــمـــارس شـــعـــب �ـــوردســـتـــان �ـــذا ا�ـــ�ـــق 

ألنـنـا   بطر�قة سلميـة �ـعـيـدة عـن الـعـنـف، 

ال نــر�ـد تـكــرار الــتـجــر�ـة املـر�ــرة والـفــاشـلــة 

السابقة، وأنا أرى من االفضل أن �ـعـ�ـش 

كـــجـــ�ـــ�ان نـــحـــ�ـــ�م �ـــعـــض ونـــرا�ـــ� الـــعـــمـــق 

االســــ�ــــ�اتــــيــــ�ــــ� لــــبــــعــــضــــنــــا، وأن نــــتــــعــــاون 

 �أصدقاء وإخوان �� ا��االت املتعددة.

والــــوعــــيـــد �ــــ�   انـــتــــ�ـــ� زمــــن الــــ�ـــ�ــــديــــد 

الــتــعــامــل مـــع ا�ــ�ــقــوق الـــعــادلــة لشــعـــب 

�وردستـان، وال نـحـب وال نـر�ـد وال نـحـبـذ 

اســـــتـــــخـــــدام �ـــــذه الـــــلـــــغـــــة. إن شـــــعــــــب 

�ـــوردســـتـــان يـــر�ـــد أن �ـــعـــ�ـــش �ـــ� ســـالم 

يـمـكـن لـ�ـذا الشـعـب أن يـقـبـل   وتآ��، وال 

 بلغة ال��ديد والوعيد من أي �ان."

 

 والوعيد ... شعب كوردستان يريد أن يعيش يف سالم وتآخي مسعود البارزاني: انتهى زمن التهديد 

وردود را  ءا 

ـــــدة  ضـــــمـــــن تـــــوجـــــ�ـــــات حـــــزب الـــــوحـ

الـديـمـقــراطـي الـكــردي �ـ� ســور�ـا بضــرورة 

�ـعـز�ـز الـعـالقــات األخـو�ـة الـكـردســتـانـيــة، 

قـام وفــٌد مــن �ـ�ــنـة الـعـالقــات ا�ـ�ــارجـيــة 

(أحـــمـــد جـــتـــو، مـــحـــمـــود مـــحـــمـــد، صـــا�ـــ� 

أعضاء ال�يئة القيادية لـ�ـ�ـزب  –بوزان) 

�ســــلــــســــلــــة مــــن الــــلــــقــــاءات مــــع أحــــزاب 

 كردستانية شقيقة.

زار  ٧/٢٠١٧/    ١٣يـــوم ا�ــــ�ـــمــــ�ـــس 

الـــــوفـــــد مـــــقـــــّر حـــــزب زحـــــمـــــتـــــكـــــ�ـــــشـــــا�ـــــي 

�ــوردســتــان �ــ�ــولــ�ــ�، و�ــان �ــ� اســتــقــبــالــھ 

مســـــؤول الـــــعـــــالقـــــات وعضـــــو املـــــكـــــتـــــب 

الســـيـــا�ـــ�ـــ� بـــيـــكـــھ س قـــادر ود�ـــ�ـــار 

عــبــد هللا عضــو املـــكــتــب الســيــا�ــ�ـــ� 

وشاخوان عضو املكتب الـتـنـظـيـ�ـ�، كـمـا 

زار مــقــّر االتــحــاد الــقــومــي الــديــمــقــراطــي 

) �ــــــ�ــــــولــــــ�ــــــ�، YNDKالــــــ�ــــــوردســــــتــــــا�ــــــي (

فـــاســـتـــقـــبـــل مـــن قـــبـــل د.شـــاخـــوان خـــالـــھ 

عضو ال�يئة العامة وجالل عايد وفاخـ�ـ� 

نـانــكــ�ــ� عضــوي �ــ�ــنــة الــعــالقــات وشــاكــر 

�اشم عضو قـيـادي، ثـم زار الـوفـد املـقـّر 

املــركــزي �ــ�ــزب ديــمــقــراطــي �ــوردســتــان ( 

PDK    (–   ايـران �ـ� مـديـنـة (�ـو�ـة)، حـيـث

اســـتــــقــــبــــل مـــن قــــبــــل الســـيــــد مصــــطــــفــــى 

مـولــودي الســكـرتــ�ــ� الــعـام لــ�ـ�ــزب وحــ�ــ� 

رســـول و�ـــورش نـــوســـر�ــــي وعـــ�ــــ� بـــدا�ــــ� 

 و�اشم عز�زي أعضاء مكتب العالقات.

زار الوفـد  ٧/٢٠١٧/  ١٥يوم الس�ت 

مقّر املكـتـب السـيـا�ـ�ـ� لـ�ـ�ـزب الشـيـو�ـ� 

ال�وردستا�ي �ـ�ـولـ�ـ�، و�ـان �ـ� اسـتـقـبـالـھ 

�ـنــدر�ــن أحـمــد عضــو املـكــتــب السـيــا�ــ�ــ� 

لـ�ــ�ــزب و ئـومــيــد مــحـمــد و نــ�ـ� مصــطــفــى 

 
ً
عضـــوي مـــكـــتـــب الـــعـــالقـــات، وزار أيضـــا

مــقــّر حــزب الــعــمــال وفــال�ــ� �ــوردســتــان 

�ــ�ــولــ�ــ�، حــيــث اســتــقــبــل مــن قــبــل بــابــ�ــ� 

�ــامــال الســكــرتــ�ــ� الــعــام لــ�ــ�ــزب وســامــي 

خــــوشــــنــــاف عضــــو املــــكــــتــــب الســــيــــا�ــــ�ــــ� 

ومسؤول مـكـتـب الـعـالقـات وعـ�ـ� مـحـمـد 

عضــو الــ�ــ�ــنــة املــركــز�ــة، كــمــا زار مســاًء 

مــقــّر املــكــتــب الســيــا�ــ�ــ� �ــ�ــركــة �ــوران 

ال�وردستانية ��ول��، فاستقبل مـن قـبـل 

�يمـداد مـحـمـد عضـو املـكـتـب السـيـا�ـ�ـ� 

ومســــؤول مــــكــــتــــب الــــعــــالقــــات و أردالن 

لــطــيــف وأومــيــد عــبــدهللا عضــوي مــكــتــب 

 العالقات.

تـــبــــادل الــــوفــــد مــــع اإلخــــوة األشــــقــــاء 

ا�ــ�ــديــث حــول أوضــاع ا�ــ�ــركــة الــكــرديــة 

والــــكــــردســــتــــانــــيــــة وضــــرورات تــــطــــو�ــــرات 

و�ــعــز�ــز الــعــالقــات الــبــيــ�ــيــة عــ�ــ� أســاس 

االحـــ�ـــ�ام املـــتـــبـــادل، حـــيـــث أدان اإلخـــوة 

��ديدات واعتداءات تركيـا وأعـوا�ـ�ـا عـ�ـ� 

 منطقة عفر�ن.

ان�ـ�ـت الـلـقـاءات وسـط مشـاعـر الـود 

 والتقدير.

مد ابأ  ءات 

 لـــدعـــوة مـــن حـــركـــة الـــتـــغـــيـــ�ـــ� 
ً
تـــلـــبـــيـــة

كـــردســـتـــان الـــعـــراق، حضـــر   –(�ـــوران) 

وفٌد من منظمة سـو�سـرا �ـ�ـزب الـوحــدة 

حفل إحياء أر�عـيـ�ـيـة الـراحـل نـوشـ�ـ�وان 

 ٧/   ٢مصطفى بمدينة ز�ورخ، يـوم األحـد 

/٢٠١٧ . 

ترأس الوفد شيخموس شـيـخ مـحـمـد 

عضـو الـ�ـيـئـة الـقـيـاديـة ملـنـظـمـة أور�ـا،   –

 الــتــعــازي 
ً
 بــالــكــرديــة، مــقــدمــا

ً
وألــقــى �ــلــمــة

 
ً
ر حـيـاتـھ مـنـاضـال

ّ
���� الفقيد الذي ��

 عـ�ـ� أن 
ً
�� خدمة قضية شعـبـھ، ومـؤكـدا

ـــــرد يــتــعــرضــون ألشــرس �ــ�ــمــات مــن 
ُ

الــك

مـــنـــظـــمـــات إر�ـــابـــيـــة، داعـــش، و�ـــفـــضــــل 

بــطــوالت مــقــاتــ�ــ�  الــبــ�ــشــمــركــھ ووحــدات 

حــمــايــة الشــعــب واملــرأة مــن خــانــقــ�ــن ا�ــ� 

عفر�ن يتم �ز�ـمـة تـلـك الـقـوى الـظـالمـيـة 

 أن 
ً
وتــفــكــيــك أر�ــان دولــة داعــش، مــذكــرا

مــنــطــقــة عــفــر�ــن تــتــعــرض إ�ــ� �ــ�ــديــدات 

و�ـــ�ــــمـــات ا�ـــ�ــــ�ـــش الــــ�ـــ��ــــي وحــــلـــفــــائــــھ، 

واملـــطـــلـــوب مـــن ا�ـــ�ـــمـــيـــع �ـــعـــز�ـــز وحـــدة 

الصفوف والت�اتف للدفاع عـن �ـل جـزء 

 اتــخــاذ خــطــوات 
ً
مــن كــردســتــان، مــتــمــنــيــا

جــر�ــئــة نــحــو تــرتــ�ــب الــبــ�ــت الــداخــ�ــ� �ــ� 

 كردستان العراق.

 ر  أر اا موان   ا



 ك٢٦٢٩ -م  ٢٠١٧/  تموز  ٢٨٨العـدد/     	Yekîtîالوحـــــدة                  14 قضايا كردستانية

بـدعــوٍة وتــنــظــيــم مــن املــؤتــمــر الــوطــ�ــ� 

، و�ـحـضـور أكـ�ـ� مـن / KNKالكردستا�ي 

/ ��ص، ممث�� أحزاب ومنـظـمـات  ٣٠٠

مــدنــيــة و�ـــحــثــيــة و�ــ�ــصــيــات مســتــقــلـــة 

و�ـرملـانـيــ�ـن وأ�ــاديـمـيـ�ــن ومـثــقـفـ�ـن وعـلـمــاء 

ديــن مــن أجــزاء كــردســتــان األر�ــعــة ومــن 

 –  ١٥ا��الـيـات الـكـرديـة �ـ� أور�ـا، يـومـي 

، �� صالة تاالري الثقـا�ـ�، ٢٠١٧تموز  ١٦

ا�ــــــعــــــقــــــد لــــــقــــــاٌء �شــــــاوري �ــــــ� مــــــديــــــنــــــة 

إقـلـيـم كـردسـتـان الـعـراق،   –السليـمـانـيـة 

لـــقـــيـــت فـــيـــھ أكـــ�ـــ� مـــن /
ُ
/ �ـــلـــمـــة ١١٢وأ

تـــــنـــــاولـــــت مـــــخـــــتـــــلـــــف جـــــوانـــــب األوضـــــاع 

الكرديـة والـكـردسـتـانـيـة وسـبـل مـعـا�ـ�ـ�ـ�ـا 

 نحو حال أفضل.

شـــارك وفـــٌد مـــن الـــتـــحـــالـــف الـــوطـــ�ـــ� 

الكردي �� سور�ا �� اللقاء، وألقى رئـ�ـسـھ 

 ركزت ع�ـ� ضـرورة 
ً
مصطفى مشايخ �لمة

 
ً
وحدة الصف واملـوقـف الـكـرديـ�ـن وصـوال

إ�� ا�عقاد مؤتمر قومي كردستـا�ـي، ودعـا 

إ�ــــ� اســــتــــمــــرار بــــذل ا�ــــ�ــــ�ــــود مــــن أجــــل 

التقر�ـب بـ�ـن الـقـوى السـيـاسـّيـة �ـ� غـر�ـي 

 �وردستان.

خــرج الــلـــقــاء بــ�ـــيــاٍن خــتـــامــي تضــمـــن 

 عــن الــنــقــاط الــ�ــ� تــم نــقــاشــ�ـــا 
ً
مــ�ــ�ــصــا

والتأكيد عـلـ�ـ�ـا، وقـد صـرح مشـايـخ ملـوقـع 

ـــد ا�ــ�ــضـــور عــ�ـــ� 
ّ

يــكــيــ�ــ� دوت أورغ: "أك

استمرار العمل مـن أجـل ا�ـعـقـاد املـؤتـمـر 

القومي الكـردسـتـا�ـي وفـق مـراحـل بـحـيـث 

يحضر ا��ميع بدون است�نـاء، وسـتـجـرى 

عــدة لــقــاءات �شــاورّ�ــة عــ�ــ� مســتــوى �ــل 

جـزء و�ـتــم تـبــلـيــغ ا�ـ�ــمــيـع، كـمــا سـتــجــرى 

لـــقـــاءات ثـــنـــائـــّيـــة مـــن قـــبـــل املـــؤتـــمـــر مـــع 

األحزاب ال�ـ� غـابـت بـحـيـث �سـبـق الـلـقـاء 

الـــعـــام عـــ�ـــ� مســـتـــوى �ـــل جـــزء.... �ـــانـــت 

 
ً
قـــيـــادة الـــلـــقـــاء الـــ�ـــشـــاوري حـــيـــادّيـــة جـــدا

واقــ�ــ�ح ا�ــ�ــاضــرون الــعــمــل عــ�ــ� تــذلــيــل 

الــــــعــــــقــــــبــــــات وحــــــل �ــــــعــــــض ا�ــــــ�ــــــالفــــــات 

الســيــاســّيــة املــوجــودة بــ�ــن �ــعــض الــقــوى 

الســـيـــاســـّيـــة �ـــ� �ـــل جـــزء لـــلـــوصـــول إ�ـــ� 

د جـمـيـع ا�ـ�ـضـور 
ّ

األرضّية املناسبة ... أك

حـق شـعــب �ـوردسـتــان الـعـراق �ـ� إجــراء 

االســتــفــتــاء ... وأدان بــاإلجــمــاع ا�ــ�ــ�ــومــة 

ال��كّية وأعلنوا �عاطف�م ودعمـ�ـم أل�ـلـنـا 

 الصامدين �� عفر�ن."

ما  مد وري ء 

بــحــضــور املــئــات مــن مــحــبــيــھ ومــمــثــ�ــ� 

فــعــالــيـــات وأحــزاب كــرديـــة وكــردســـتــانــيـــة 

وعــراقــيــة، ورئــ�ــس ا�ــ�ــ�ــومــة نــيــجــ�ــ�فــان 

، �ـ� ٢٠١٧تـمـوز  ١٠بارزا�ي، يوم األثن�ن 

قــاعــة الشــ�ــيــد ســعــد عــبــد هللا بـــمــديــنـــة 

أر�ـيـل، تـم إحـيـاء أر�ـعــيـ�ــيـة الــراحـل عـز�ــز 

مـــــــحـــــــمـــــــد ال�ـــــــ�ـــــــصـــــــيـــــــة الســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة 

الكردستانية والسـكـرتـ�ـ� االسـبـق لـ�ـ�ـزب 

الشيو�� العرا�ـ� الـذي تـو�ـ� يـوم األر�ـعـاء 

. ٩٣عن عمر نا�ز ٢٠١٧أيار  ٣١
ً
 عاما

بــدأ ا�ــ�ــفــل بــالــ�ــشــيــد األمــ�ــ� و�شــيــد 

أي رقــيــب والــوقــوف دقــيــقــة صــمــت عــ�ــ� 

روح الفقيد وأرواح الشـ�ـداء، ثـم ألـقـيـت 

 �لمات من:

�ــــاوه مــــحــــمــــود ســــكــــرتــــ�ــــ� الــــ�ــــ�ــــنــــة  -

 املركز�ة ل��زب الشيو�� العرا��.

نــيــجــ�ــ�فــان بــارزا�ــي رئــ�ــس مــجــلــس  -

 وزراء إقليم كردستان.

ايــوب عــبــد الــو�ــاب عضــو املــكــتــب  -

 السيا��� ل��زب الشيو�� العرا��.

حميد مجيد مو��� سكرت�� الـ�ـ�ـنـة  -

املــــركــــز�ــــة الســــابــــق لــــ�ــــ�ــــزب الشــــيــــو�ــــ� 

 العرا��.

رســـالـــة مـــن فـــؤاد مـــعـــصـــوم رئـــ�ـــس  -

 ا��م�ور�ة العراقية.

ركــزت الــ�ــلــمــات عــ�ــ� ســ�ــ�ة الــفــقــيــد 

الــنــضــالــيــة الــطــو�ــلــة و�ــ�ــايــاه ا�ــ�ــمــيــدة 

 ودوره السيا��� الكب��.

وتـــم عـــرض فـــيـــلـــم عـــن ســـ�ـــ�ة حـــيـــاة 

الراحل وسفر نضالھ الطو�ل الـذي امـتـد 

لـعـقــود مــّر فـ�ــ�ـا الـعــراق والـعــالـم بـأوضــاع 

دقـــيـــقـــة وصـــعـــبـــة، و�ـــ� ا�ـــ�ـــتـــام قـــدمـــت 

الســـيـــدة ��ـــ�ـــان عـــبـــدهللا زنـــكـــنـــة �ـــلـــمـــة 

 للمشارك�ن نيابة عن عائلة الفقيد.

�ــذا وقــد حضــر �ــذا ا�ــ�ــفــل الســيــد 

مـــحـــمـــود مـــحـــمـــد مـــمـــثـــل حـــزب الـــوحــــدة 

الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردي �ـــ� ســـور�ـــا لـــدى 

إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان وعضـــو�ـــن مـــن قـــيـــادة 

مـــنـــظـــمـــة ا�ـــ�ـــزب، وقـــّدم الـــوفـــد بـــرقـــيـــة 

 مواساة إ�� ال��نة املشرفة.

 اءأ    اا ء أرإ 

حضـــر وفـــٌد مـــن مـــنـــظـــمـــة أور�ـــا �ـــ�ـــزب الـــوحــــدة 

احتفالية أقام��ا ��نة دعم االستفتاء �� مدينـة �ـ�ـ�نـا 

، حـيـث ألـقـى ا�ـ�ـامـي ٢٠١٧/   ٧/   ٢٣األملانية، بتـار�ـخ 

 باسم املنظمـة، أكـد فـ�ـ�ـا مسـانـدة 
ً
حس�ن �عسو �لمة

ا�ــ�ــزب ألي جــ�ــد و�شــاط جــمــا�ــ� يــدخــل �ــ� خــدمــة 

الـــقـــضـــيـــة الـــكـــرديـــة، ودعـــمـــھ إلجـــراء االســـتـــفـــتـــاء �ـــ� 

 
ً
 وشـرعـيـا

ً
 طـبـيـعـيـا

ً
 ذلـك حـقـا

ً
كردستان العراق، معتـ�ـ�ا

 لــلــقــانــون الــدو�ــ�، كــمــا نــدد �ــ� �ــلــمــتــھ 
ً
لــلــشــعــب وفــقــا

بالعدوان ال���ي ومرتزقتھ من الفصائل اإلر�ابيـة عـ�ـ� 

 مدينة عفر�ن.

 ر ا د ء

، زار مــقــّر مــكــتــب الــعــالقــات ٢٠١٧/    ١٩/٧بــتــار�ــخ 

الــكــردســتــانــيــة لــالتــحــاد الــوطــ�ــ� الــكــردســتــا�ــي بــمــديــنــة 

الســلـــيــمـــانــيـــة، وفــد مشـــ�ــ�ك ضـــم الســـادة (نصــرالـــديـــن 

ابرا�يم سكرت�� ا��زب الديمقراطي الكردي �ـ� سـور�ـا/ 

البار�ي، مصـطـفـى مشـايـخ نـائـب سـكـرتـ�ـ� حـزب الـوحـدة 

الديمقراطي الكردي �� سور�ا/ يكي�� ورئ�ـس الـتـحـالـف 

الوط�� الكردي �� سور�ا، عبـدي رمضـان عضـو الـ�ـيـئـة 

القيادية ��زب آزادي الكردستا�ي املوحـد، عـبـد ا�ـ�ـبـار 

سـور�ـا،  -محمد عضو ال�يئة الـقـيـاديـة �ـ�ـركـة االصـالح

عــــ�ــــ� شــــمــــديــــن عضــــو املــــكــــتــــب الســــيــــا�ــــ�ــــ� لــــ�ــــ�ــــزب 

الديمقراطي التقدمي الكردي �ـ� سـور�ـا ومـمـثـل ا�ـ�ـزب 

 بإقليم كردستان).

استقبل الوفد من قبل السادة (إكرام ع�� مسـؤول 

مـــكـــتــــب الـــعــــالقـــات الــــكـــردســــتـــانـــيــــة لـــالتــــحـــاد الــــوطـــ�ــــ� 

الـكــردســتــا�ــي، وخــالــد عــبـدال عضـو الـ�ــيــئــة الــعــامــلــة �ــ� 

املــكــتــب ومســؤول املــلــف الــكــردي الســوري، ومــامــوســتــا 

 عز�ز عضو ال�يئة العاملة �� املكتب).

تــنــاول ا�ــ�ــانــبــان االوضــاع الســيــاســيــة الــرا�ــنــة �ــ� 

 والــوضــع الــكــردي �شــ�ــل خــاص، وأكــدا 
ً
ســور�ــا عــمــومــا

ع�� ضرورة العمـل مـن أجـل وحـدة الصـف الـكـردي بـمـا 

يــخــدم قضــيــة شــعــبــنــا الــكــردي �ــ� ســور�ــا، وخصــوصــيــة 

 نضالھ القومي واستقاللية قراره السيا���.

مدا طد ات ا   د ابأ  و 
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 ...   
 و�ـــ� تـــنــادي بـــوحـــدة 

ً
الــ�ـــســـطـــاء عـــقـــودا

وسيادة الـبـالد، وسـكـتـت عـ�ـ� االحـتـالل 

ال���ي ��رابلس والبـاب وتصـمـت حـيـال 

اجتياح�ا الوشيك ملناطق أخـرى، و�ـأن 

�ذه املناطق ل�ست جزء من سور�ا! ... 

و�أن االحتالل ال���ي ال ُ�سقط السـيـادة 

والــكــرامــة!، و�ــأن الــوطــنــيــة لــم تــكــن إال 

ــــن  ــــذيـــ ــــا و�ـــــــل الــ ـــــ�ــ ـــا�ــ ـــ� زمـــ صــــــرعــــــة و�ــــ

اســ�ــشـــ�ــدوا �ــ� مـــعــارك الــوطـــنــيــة ضـــد 

املســتــعــمــر�ــن و�ــ� مــعــارك ا�ــ�ــوالن لــم 

يــكــونــوا ســوى مــغــرر�ــن �ــ�ــم !، وســوابــق 

تركيا العدائيـة �ـ� لـواء اسـكـنـدرون و�ـ� 

 .... !
ً
 قــائــمــا

ً
قــ�ــ�ص �ــأ�ــ�ــا لــ�ــســت يــقــيــنــا

نا�يكـم عـن إعـالن قسـم مـن املـعـارضـة 

ــ�  الســـور�ـــة دون �ـــ�ـــل انضـــمـــامـــ�ـــا إ�ـ

املشروع الـ�ـ��ـي ضـد بـالد�ـم، املـوضـوع 

ال يــتـوقـف عــنـد حـدود عـفــر�ـن الـ�ـ� �ــ� 

بـــمـــثـــابـــة بـــ�ـــت ا�ـــ�ـــار�ـــة وفـــق حســـابـــات 

�ؤالء، وا��طط العسكر�ة املـوضـوعـة 

ل��ملة ال��كية ��دد باإلضافـة إ�ـ� عـزل 

عـــفـــر�ـــن عـــن ا�ـــ�ـــســـد الســـوري �ـــامـــل 

محافظ�� إدلب وحلب ور�ف�ما، أي �ـل 

ــــفــــــيــــــد" غــــــرب  ـــوري "املــ ـــال الســـ الشــــــمـــ

 الفرات ..!. 

أمــا أشــقــاءنــا �ــ� األجــزاء األخــرى مــن 

ــــم الســـــيــــــاســــــيــــــة  ـــ�ــ ـــأحــــــزا�ـــ ـــان بــ كـــــردســــــتـــ

 أي 
ً
ــعــــ�ــــ�ون أيضــــا ـــا�ــــ�ــــم فــــال �ــ ــعــــالــــيـ وفــ

ا�ــتـــمـــام يـــذكـــر بصــرخـــات أبـــنــاء و�ـــنـــات 

عــفــر�ــن الــذيــن تــوحــدت حــنــاجــر�ــم �ــ� 

ــعـــــدوان  ــالــ ــا�ــــرات عــــارمــــة تــــنــــدد بــ ـــظــ مـ

و�ـا�ــ�ــرب وا�ــ�ــصـار... �ــ� نــفــس الــوقــت 

الذي ينظم فيھ �عضـ�ـم مـظـا�ـرات مـن 

ــا!،  أجـــل الــــقــــدس �ــــ� كــــردســـتــــان تــــركــــيــ

و�حّضر البعض اآلخر مراسيم استفـتـاء 

ــردنــا 
ُ

�ـ� كــردسـتـان الـعـراق، أمـا �ـعـض ك

آفـا فـيـقـيـمـون مـ�ـرجـانـات -من أبنـاء روز

الـتـأيـيـد  لـالـسـتـفـتـاء دون أن يـكـون لـ�ــم 

حـــق الـــتـــصـــو�ـــت فـــيـــھ، و�ـــ�ـــنـــاســـون أمـــر 

عـفــر�ــن الــ�ــ� تـتــعــرض لــلــ�ـ�ــديــد بـا�ــ�ــرب 

وا�ــــ�ــــصــــار والــــ�ــــ� مــــن املــــفــــ�ــــ�ض أ�ــــ�ــــا 

 أن عـفـر�ـن حـ�ـ� 
ً
و�ـ� !. عـلـمـا

َ
األقرب واأل

و�ــ� مــ�ــددة ومــحــاصــرة لــم تــتــوا�ــى عــن 

تـــأيـــيـــد�ـــا الـــرســـ�ـــ� والشـــعـــ�ـــ� لـــعـــمـــلـــيـــة 

االســتــفــتــاء، وقــبــل �ــل ذلــك لــم تــبــخــل 

 عـــ�ـــ� أشـــقـــا�ـــ�ـــا بـــالـــدعـــم 
ً
عـــفـــر�ـــن يـــومـــا

 والتضامن.

ليكن كذلك ... فعندما أطلق "محـو 

إيبو شاشـو الـكـردي " الـرصـاصـة األو�ـ� 

ضـد االحـتـالل الـفـر��ـ�ـ� مـن قـلـب جـبـل 

 –الـــكـــرد 
ً
عـــفـــر�ـــن لـــم يـــ�ـــتـــظـــر إجـــمـــاعـــا

 وال مـــؤازرة كـــردســـتـــانـــيـــة، و�ـــان 
ً
ســـور�ـــا

 �ـ�ــم 
ً
�سـمـع عـن بـار�ـس، و�ـدرك جـيـدا

قــوة فــر�ســا ...... �ــ� الــ�ــ�ــايــة انــتــصــر �ــو 

 ورحلت فر�سا. 

عفر�ن السماق والرمان والـز�ـتـون، 

أسطورة ال��ر وا��بل�ن، ليلون و�ـاوار، 

ســـ�ـــبـــقـــى عصـــيـــة عـــ�ـــ� تـــركـــيـــا وأذنـــا�ـــ�ـــا 

الــعــنــصــر�ــ�ــن ... ســ�ــبــقــى تــزرع وتــنــجــب 

ــــــدارس  ـــ� املـــ ــــ ــــا إ�ــ ــــ ـــــاء�ـ ـــــنــــ ـــــل أبــــ ــــــرســــ وتـــ

وا�ـ�ــامـعــات، تــدافــع عــن نــفــسـ�ــا وتــز�ــن 

ـــــي  ــا�ــ ــــ ـــــتـ ــــــردســ ـــكـ ـــوري والــــ ـــــد الســــ ـــ�ــ املشــــ

 �شروال�ا الكردي وفستا��ا الكرمان��.

 ...    ر  
 فـقـط 

ً
 شباب و�نـات شـعـبـنـا

ً
وأضاف حسو: "إّن النظام اإليرا�ي ا��رم �عدم يوميا

، و�ــ� أمــاكــن أخــرى يــتــعــرض شــعــبــنــا إ�ــ� �ــ�ــمــات تــنــظــيــم داعــش 
ً
أل�ــ�ــم خــلــقــوا أكــرادا

اإلر�ا�ي وأخواتھ، واآلن تتعـرض مـنـطـقـة عـفـر�ـن �ـ� غـر�ـي كـردسـتـان إ�ـ� االسـتـفـزازات 

والـ�ــ�ـديــدات، وتــ�ــ�ـال عـلــ�ـ�ــا الـقــذائـف �شــ�ـل يـومــي مـن قـبــل جـ�ــش ا�ــ�ــ�ـومــة الــ�ـ�كــيــة 

وحلفا��ا، ... إّن أفضـل رد عـ�ـ� أعـدائـنـا، أعـداء اإل�سـانـيـة، �ـو تـلـبـيـة الـنـداء لـتـوحـيـد 

 صف ا��ركة الكردية ونبذ األحقاد والكرا�ية والتفرقة، وترت�ب الب�ت الكردي.".

قيـمـت �ـ�ـذه املـنـاسـبـة 
ٌ
ومن جانبھ حضر ممثل حزب الوحـدة محمود محمد نـدوة أ

، تــلــبــيــة لــدعــوة مــن الســيــد مــحــمــد صــا�ــ� قــادري �١٢/٧/٢٠١٧ــ� الــعــاصــمــة �ــولــ�ــ�، 

إيــران،   –مسـؤول مـكـتـب الــعـالقـات الـكـردسـتــانـيـة لـ�ـ�ـزب الـديـمـقـراطـي الــكـردسـتـا�ـي 

 وقواعد مع قضية الشعب الكردي �� إيران. 
ً
 وع�ّ� عن تضامن حزب الوحـدة قيادة

، زار وفــد مــن مــنــظــمــة ١٣/٧/٢٠١٧

تــر�ــة ســ�ــ� �ــ�ــزب الــوحــدة خــيــمــة عــزاء 

الشــ�ــيــديــن نــوروز مــحــمــد عــ�ــ� وشــرفــان 

قامشلو من قـوات ( قسـد) �ـ� بـلـدة تـر�ـھ 

س��، وألقـى عـبـد الـرحـمـن مـحـمـد عضـو 

دائرة (قامشلو وتر�ـھ سـ�ـ� ) �ـلـمـة، عـزى 

ف��ا عائلة الش�يدين ومحب��مـا، ونـوه ا�ـ� 

أن �ــؤالء �ــم شــ�ــداء الشــعــب الــكــردي 

 وشر�ائنا �� الوطن من امل�ونات األخرى.

   اء اء  رةز 

، قـــام أعضـــاء ٢٢/٦/٢٠١٧لـــيـــلـــة 

�ــعــديــنــا �ــ�ــزب الــوحـــدة   –تـنــظــيــم املــرأة 

وأصدقائھ بز�ارة مركز ا��زب �� الـبـلـدة 

والــــلـــــقــــاء بــــإدارتـــــھ وعــــدٍد مــــن أعضـــــاء 

ا�ــــ�ــــزب، وقــــد بــــاركــــن تــــجــــديــــد املــــقــــّر 

وتــــوســــيــــعــــھ، كــــمــــا تــــم تــــبــــادل أطــــراف 

ا�ــــ�ــــديــــث عــــن الــــوضــــع الــــكــــردي ودور 

املــنــاضــلــ�ــن واملــنــاضــالت �ــ� الــدفــاع عــن 

 قضية الشعب الكردي العادلة.

   ء-  

أقــــامـــــت  ٢٠١٧/  ٧/    ١٨بــــتــــار�ـــــخ 

مــنــظـــمــة الســلـــيــمـــانــيـــة �ـــ�ــزب الــوحــــدة 

نــــدوتـــان �ـــ� مـــنـــاطـــق أولـــو�ـــا و خـــبـــات، 

حــيــث تــحــدث فــ�ــ�ــمــا الســيــد مصــطــفــى 

مشــــايــــخ عــــن األوضــــاع واملســــتــــجــــدات 

الســــيــــاســــيــــة ومــــعــــركــــة تــــحــــر�ــــر الــــرقــــة 

والــوضــع �ــ� املــنــاطــق الــكــرديــة وتــجــر�ــة 

 عـــن 
ً
اإلدارة الــذاتــيــة الــقــائـــمــة، مــجــيــبــا

 أسئلة ا��ضور واستفسارا��م.

ما  نوم 
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 الحــــریة للمعـتقـــلین السـیاسیین ولمناضـــلي شـــعبنا الكــردي في ســـجون البـــالد

 عفرين ... بنت الجارية !
ا��طة الـعـسـكـر�ـة الـ�ـ� تـم تصـديـقـ�ـا واإلعـالن عـ�ـ�ـا 

مــن قــيــادة أر�ــان ا�ــ�ــ�ــش الــ�ــ��ــي مــحــددة �ســقــف زمــ�ــ�، 

تـحــت مســ�ــ� (سـيــف الــفــرات) تـقــ�ــ�ــ� �سـد املــنــافــذ مــن 

الـــغـــرب والـــ�ـــ�ـــوم مـــن الشـــرق حـــيـــث يـــتـــمـــركـــز جـــ�ـــشـــ�ـــا 

 بــجــبــل 
ً
وا�ــ�ــامــيــع ا�ــ�ــاضــعــة ألوامــر�ــا نــحــو إدلــب مــرورا

لــيــلــون بــمــوازاة بــلــد�ــي نــبــل والــز�ــراء، �ــغــايــة مــعــلــنــة �ــ� 

محار�ة اإلر�اب املتمثل ببقايا القاعدة (تحت أي مسـ�ـ� 

�ان) وأخرى مضمرة �� ضرب ا��ضور الكـردي وحصـار 

 عفر�ن وعزل�ا عن ا��سد السوري.

ال��افت ال���ي إلقحام نفس�ا �� ا��رب الدولية عـ�ـ� 

اإلر�اب وال�� قد تتجھ نحو إدلب �عد املوصل والرقة لـھ 

 عـن الـ�ـدف الـدو�ـ� 
ً
أ�دافـھ ومسـوغـاتـھ ا�ـ�ـاصـة �ـعـيـدة

 كذلك عن �دف الغـيـور�ـن مـن أبـنـاء 
ً
من ا��ملة و�عيدة

سور�ا �� وضع حد لشالالت الدم، وقـف الـدمـار وحـمـايـة 

 ما تبقى من وطن... لعل أ�م �ذه األ�داف ال��كية ��:

استـعـادة سـمـعـ�ـ�ـا ومـ�ـانـ�ـ�ـا كـقـوة كـبـ�ـ�ة �ـ� الـنـاتـو  -١

�ــعــد اســتــعــانــة حــلــفــا�ــ�ــا بــقــوات كــرديــة (الــ�ــشــمــركــة �ــ� 

 عـ�ـ�ـا 
ً
املوصل ووحدات حماية الشعب �� الرقـة)، عـوضـا

ــ�  �ـــ� مـــحـــار�ـــة اإلر�ـــاب، ومـــا تـــبـــع ذلـــك مـــن إشـــ�ـــاالت �ـ

 عالقات تركيا بالغرب.

مـــحــاولـــة الـــتـــمـــلـــص مـــن �ــ�ـــمـــة إجـــ�ـــاض ا�ـــ�ـــراك  -٢

السوري السل�� ودفعھ نحو العسكرة بـتـواطـؤ مـوثـق مـع 

 �ـــ� صـــنـــاعـــة ورعـــايـــة 
ً
اإلخــوان املســلـــمـــ�ـــن ودور�ـــمـــا مـــعـــا

 اإلر�اب.

تقو�ة موقـعـ�ـا عـ�ـ� األرض �ـ� أي تـوافـقـات دولـيـة  -٣

 قادمة ل��ل �� سور�ا.

العمل ع�� إلصاق ��مة اإلر�اب بقـوات الـدفـاع   – ٤

الكردية و�ذل أق��� ا���ود إلضاف��ا إ�� لوائح اإلر�ـاب 

 الدولية.

ـــرد واملـ�ـاسـب  - ٥
ُ

ضرب ا��ضـور الـدو�ـ� الـالفـت لـلـك

ــعــــ�ــــاســــا�ــــ�ــــا   مــــن ا�ــ
ً
الـــ�ــــ� حــــقــــقــــو�ــــا عــــ�ــــ� األرض خــــوفــــا

 املستقبلية ع�� كرد تركيا.

مــحــاولــة قــطــع الــطــر�ــق لــتــواصــل مســتــقــبــ�ــ� بــ�ــن  -٦

الشــمــال الســوري وغــر�ــھ ... و�ــحــره، و�ــواجــس تــركــيــا �ــ� 

 �ذا الصدد.

إعــادة حــيــاكــة الــ�ــســيــج اإلثــ�ــ� �ــ� مــنــطــقــة غــر�ــي  -٧

الفرات وفرض حصار ع�� عفر�ن ضمن مس�� إضـعـاف 

 موقع�ا ا��يوسيا��� وإرادة أبنا��ا.

 أواخـر 
ً
رغم تأجيل مـوعـد االنـطـالق الـذي �ـان مـقـررا

تـمــوز ا�ــ�ـاري واحـتــمـالــيـة مـوقــف أمـر�ــ�ـي رافـض، إال أن 

ســاعــة الصــفــر الجــتــيــاح تــر�ــي جــديــد �ــ�ــزء مــن األرا�ــ�ــ� 

السور�ة قد تـكـون �ـ� أيـة �ـ�ـظـة، املـلـفـت �ـنـا �ـو خـنـوع 

 15قسم من النخبة السور�ة صدعت رؤوس                    

ي
ّ
 لينني... إينيسا ... قصة عشق سر

ــا أرمــيــ�ــ� �ــ� 
ّ
الــ�ــاتــبــة وال�ــ�ــفــيــة اإليــطــالــيــة رتــيــان

رحـالت اســتـقــصــائـيــة بـ�ــن بـار�ــس ومـوســ�ــو، واطـالعــ�ــا 

عــ�ــ� وثــائــق مــن أرشــيــف االتــحــاد الســوفــيــ�ــ� �ــعــد رفــع 

، اسـتــطــاعـت أن تـوثــق قصــة ١٩٩٢السـر�ــة عـنــھ عـام 

ولعت �� بار�س 
ُ
املنفى ب�ن لين�ـن زعـيـم الـثـورة  -عشق أ

البلشفية �� روسيا واملناضلة إينـ�ـسـا آرمـانـد، و�سـلـط 

الضوء ع�� جانب مـن حـيـاة الـعـاشـقـ�ـن �ـعـد عـود�ـ�ـمـا 

وتـفــسـ�ــ�  ١٩١٧إ�ـ� الــبـالد وانـتـصــار ثـورة اكـتــو�ـر عــام 

 أسباب القطيعة واالختالف بي��ما.

الــ�ــاتــبــة أرمــيــ�ــ� �ســرد ا�ــ�ــ�ــايــة �ــ� روايــٍة �ــعــنــوان 

"عشــق ســري" ، و�ــ� مــ�ــ�جــمــة إ�ــ� الــعــر�ــيــة مــن قــبــل 

الدكتورة أسمـاء غـر�ـب، ضـمـَن مـ�ـشـورات دار نـ�ـنـوى 

شر والّتوز�ع، صدرْت حديـثـا �ـ� دمشـق 
ّ
للّدراسات وال�

 ).٢٠١٧(ن�سان 

يــقــول الــ�ــاتــب خــلــيــل صــو�ــ�ــ� �ــ� مــقــال لــھ: " عــدا 

الــكــتــب الــ�ــ� تــنــاولــت ســ�ــ�ة �ــذيــن الــعــاشــقــ�ــن، جــالــت 

أرمــيــ�ــ� �ــ� الشــوارع الــ�ــ� قــطــ�ــ�ــا لــيــنــ�ــن، وزارت بــ�ــتــھ 

 أكـدوا 
ً
املتواضع �� ضوا�� موس�و، والتقت أ�ـ�ـاصـا

 عـــ�ـــ� 
ً
مـــثـــل �ـــذه الـــعـــالقـــة، وآخـــر�ـــن أنـــكـــرو�ـــا حـــرصـــا

ســمــعــة زعــيــم ثــورة اكــتــو�ــر حــ�ــ� �ــعــد ا�ــ�ــيــار ا�ــ�ــقــبــة 

 الكـ�ـشـافـات 
ً
الشيوعية. لكن الوثـائـق ا�ـ�ـتـلـفـة ــــ وفـقـا

�ذه ال��افيـة ــــــ تـتـفـق عـ�ـ� نـظـرة ذ�ـور�ـة �ـ� تـفـسـ�ـ� 

عــالقــة الــعــشــق الســرّ�ــة �ــذه، بــ�ــ�ــب صــورة إيــنــ�ــســا 

وإعالء شأن لين�ن بتخليـص صـورتـھ مـن الشـوائـب. إذ 

 »ال يجوز �عميم صـورة 
ً
مـاتـت إيـنـ�ـسـا  .«لـيـنـ�ـن عـاشـقـا

قل جثما��ا إ�� مـوسـ�ـو لـُتـدفـن ��١٩٢٠ القوقاز (
ُ
)، ون

�ـــ� الســـاحـــة ا�ـــ�ــمـــراء �ـــ� مـــقـــ�ـــ�ة  -بـــأمــر مـــن لـــيـــنـــ�ــن  –

�ــــ� ذاك املــــوكـــب ا�ــــ�ـــنـــائــــزي، لـــم يـــكــــن »الـــعـــظـــمــــاء، 

باستطاعة أحـد الـتـعـّرف عـ�ـ� لـيـنـ�ـن، لـقـد �ـان يـمـ�ـ�ـ� 

�عين�ن مغمضت�ن، لدرجة أنھ �ان يخّيل لنا أنھ سـيـقـع 

 ع�� األرض ب�ن ا��طوة واألخرى 
ً
 ".«صر�عا

 يف رحيل عبد الرمحن قامسلو

/ الغـتـيـال سـكـرتـ�ـ� ا�ـ�ـزب ٢٨بمناسبة الذكرى / 

ايـران الشـ�ـيـد الـدكـتــور   –الـديـمـقــراطـي الـكــردسـتـا�ــي 

عبد الرحمن قاسملو ورفاقـھ �ـ� فـيـ�ـنـا مـن قـبـل أزالم 

النظام االيـرا�ـي، زار وفـٌد مـن مـنـظـمـة الـنـمـسـا �ـ�ـزب 

، موقع النصـب ٢٠١٧/ ٧/ ١٣الوحـدة، يوم ا��م�س 

الــتــذ�ــاري املشــيــد لــ�ــم، �ــذا وقــد رافــق الــوفــد ســيــدة 

نــمــســاو�ــة مــن ســ�ــان الــبــنــاء الــذي تــمــت فــيــھ عــمــلــيــة 

االغــــتــــيــــال، وتــــحــــدثــــت عــــن وقــــا�ــــع تــــلــــك ا�ــــ�ــــادثــــة 

ومـــال�ســـا�ـــ�ـــا، حـــيـــث أدانـــت تـــلـــك ا�ـــ�ـــر�ـــمـــة وأبـــدت 

 تضام��ا مع قضية الشعب الكردي العادلة.

كـمـا شـارك بـذات الـتـار�ـخ وفـٌد مــن مـنـظـمـة شــرق 

قـيـم �ــ� 
ُ
أملـانـيـا �ــ�ـزب الـوحـــدة إحـيـاء املـنـاسـبــة الـذي أ

مدينة برل�ن، �عد الـوقـوف دقـيـقـة صـمـٍت عـ�ـ� أرواح 

ــــرأ بــــيــــان الــــ�ــــ�ــــنــــة املــــركــــز�ــــة لــــ�ــــ�ــــزب 
ُ
الشــــ�ــــداء، ق

إيــران، تــلـــتــھ �ــلــمــة مـــن -الــديــمــقــراطــي الــكـــردســتــا�ــي 

ـز عـ�ـ� مـنـاقـب 
ّ

محمد حسو بـاسـم املـنـظـمـة، حـيـث رك

الفقيد الكب�� ودوره الـبـارز �ـ� ا�ـ�ـركـة الـكـردسـتـانـيـة 

 
ً
و��ص�تھ ا��بة لـلـسـلـم وا�ـ�ـر�ـة واملسـاواة، مـنـو�ـا

 15أن الفقيد �و ش�يد أجزاء كردستان األر�عة        


