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النضـال مـن أجــل :

*   رفع االضطهاد القومي عن كاهل الشعب الكردي يف سوريا.

*  الحريات الدميقراطية واحرتام حقوق اإلنسان.

*  الحقوق القومية املرشوعة لشعبنا الكردي يف إطار وحدة البالد.
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طلق صرخات الوعيد والتهديد ... عفرين قوية بإرادة أبنائها
ُ
تركيا ت

بخصــوص  تصريــح  أي  يخلــو  ال  يــكاد 

رأســهم  وعلــى  أتــراك  ملســؤولين  ســوريا 

رجــب طيــب أردوغــان مــن عبــارات الوعيــد 

ودورهــم  ـــرد 
ُ

الك حضــور  ضــد  والتهديــد 

فــي  لصرخاتهــم  العنــان  يطلقــون  املتنامــي، 

الذاتيــة  اإلدارة  لتطويــق  محمــوم  ســعي 

وإفشــالها  الكرديــة  املناطــق  فــي  القائمــة 

بوحـــدات  اإلرهــاب  تهمــة  إلصــاق  وألجــل 

رغــم   ،  YPG-YPJ واملــرأة  الشــعب  حمايــة 

مــدار  علــى  والتنميــة  العدالــة  حكومــة  أن 

وال  كانــت  2    ســنوات 

رحيل الشخصية الكردستانية العراقية
الرئيس مـام جـالل طـالباين

يــوم  جــال  مــام  رحيــل  نبــأ  وقــع  جــاء 

فــي   
ً
أليمــا  2017 األول  تشــرين   3 الثاثــاء 

وأصدقائــه   
ً
عمومــا ـــرد 

ُ
الك أبنــاء  نفــوس 

ومعارفــه، وســط مشــاعر الحــزن واأل�ســى، 

ُيشــكلها  التــي  الخســارة  علــى  واألســف 

فقدانــه، حيــث امتــأت شــبكات التواصــل 

االجتماعــي وصفحــات النــت بصــور الفقيــد 

والــوداع. الرثــاء  وبعبــارات 

ســنوات،  دام  املــرض  مــع  صــراع  بعــد 

 – الكردســتانية  الوطنيــة  الشــخصية 

هللا  نــور  الديــن  حســام  جــال  العراقيــة 

نــوري طالبانــي )مــام جــال( أغمــض عينــاه 

عمــٍر  عــن  أملانــي  بمشــفى  أبديــة  رحلــٍة  فــي 

.
ً
عامــا  84 11    ناهــز 

الرقة حتررت ... ولكـن!!!
ثوبهــا  الســورية  الرقــة  مدينــة  خلعــت 

مــا  بعــد  الحريــة،  نســيم  لتشــم  األســود 

يقــارب أربــع ســنوات مــن وحشــيات داعــش 

وجرائمــه بحــق أبنــاء تلــك املدينــة الوادعــة 

الهادئــة الرابضــة علــى ضفــاف نهــر الفــرات،

الريا�ســي  بامللعــب  رســمي  حفــل  فــي 

يــوم الجمعــة 20 /10 /2017، وبحضــور 

رســمية  مؤسســات  وممثلــي  رؤســاء 

مــن  وحشــد  مدنيــة  ومنظمــات  وسياســية 

األهالــي، بتغطيــة إلعاميــة واســعة، أعلنــت 

الرقــة.  تحريــر  »قســد«  قيــادة 

    3

لقاء تشاوري كردي يف الرميالن
اللقــاء  توصيــات  إلــى   

ً
اســتنادا

فــي  انعقــد  الــذي  الكردســتاني  التشــاوري 

العــراق  كردســتان   – الســليمانية  مدينــة 

املؤتمــر  مــن  وبرعايــة   ،2017 تمــوز 

يومــي  انعقــد   ،KNK الكردســتاني  الوطنــي 

فــي   2017/  10  /2  –  1 واألثنيــن  األحــد 

 
ً
لقــاءا فــي مقاطعــة قامشــلو،  رميــان  بلــدة 

.
ً
كرديــا  

ً
4 تشــاوريا

إحياء ذكرى رحيل الفقيد إمساعيل عمر
 10  /  18 الخميــس  يــوم  ظهيــرة 

أعضــاء  مــن  مئــات  توافــد   ،2017/

وكوبانــي  الجزيــرة  منظمــات  وأصدقــاء 

فــي  الكــردي  الديمقراطــي  الوحـــدة  لحــزب 

الدرباســية   – قــوي  قــره  قريــة  إلــى  ســوريا 

– الجزيــرة، لحضــور حفــل إحيــاء الذكــرى 

عمــر  إســماعيل  الفقيــد  لرحيــل  الســابعة 

الحــزب. رئيــس 

بعــد الوقــوف دقيقــة صمــت علــى روح 

حســين  ألقــى  الشــهداء  وأرواح  الراحــل 

للحــزب  القياديــة  الهيئــة  عضــو   – بــدر 

 
ً
ومذكــرا بالحضــور   

ً
مرحبــا باســمها،   

ً
كلمــة

الريــادي  ودوره  ونضالــه  الفقيــد  بمناقــب 

ســوريا،  فــي  الكرديــة  الوطنيــة  الحركــة  فــي 

 علــى الســير فــي خطــاه بالعمــل علــى 
ً
مشــددا

تعزيــز وحـــدة الصــف الكــردي والدفــاع عــن 

العادلــة. الكرديــة  القضيــة 

لقيت كلمات من:
ُ
5    ثم أ
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الوطنــي  التحالــف  مــن  لدعــوٍة   
ً
تلبيــة

لقــاٌء  ُعقــد  الســوري،  الديمقراطــي 

تشــاوري ســوري فــي مدينــة برليــن األملانيــة 

تحــت   ،2017/  10  /  14 الســبت  يــوم 

ســوريا  بنــاء  فــي  شــركاء  كلنــا   « شــعار 

خمســين  يقــارب  مــا  حضــره  تعدديــة«، 

 /  18/ ممثلــي  مــن  ومشــاركة،  مشــارك 

مســتقلة  وشــخصيات  سيا�ســي  حــزب 

ومــن  ديمقراطيــة  علمانيــة  توجهــات  ذوو 

حــزب  مــن  وفــٌد  بينهــم  املكونــات،  مختلــف 

ســوريا  فــي  الكــردي  الديمقراطــي  الوحـــدة 

إبراهيــم،  حبيــب  علمــداري،  )صــاح  ضــم 

و  القياديــة  الهيئــة  أعضــاء  كمــال(  علــي 

أوريــا. منظمــة  هيئــة  عضــو  آلــي  مصطفــى 

يــوم  نقاشــاٍت مســتفيضة خــال  بعــد 

حــول الواقــع الراهــن وآفــاق الحــل ومســائل 

تهــم مســتقبل الســوريين، صــدر عــن اللقــاء 

بــاغ، تضمــن توصيــات:

وطنــي  مؤتمــر  عقــد  علــى  االتفــاق   -  1

مــن  أحــدا  يســتثني  ال  شــامل  ســوري 

املوافقيــن علــى ســوريا ديمقراطيــة تعدديــة 

ذات ســيادة مــن قــوى املعارضــة يؤكــد علــى 

منفتحــة  عصريــة  جديــدة  ســورية  هويــة 

على الواقع تشــترك فيها املكونات الســورية 

الثقافيــة. بتعبيراتهــا 

تحقيــق  ضــرورة  علــى  التأكيــد   -  2

االســتبداد  مــع  يقطــع  سيا�ســي  انتقــال 

ويرســخ كافــة مفاعيــل قيــم دولــة املواطنــة 

والديمقراطيــة. واملســاواة 

3 - الحــل العلمانــي ضــروري لتحقيــق 

الحيــاد اإليجابــي للدولــة تجــاه كافــة األديــان 

واملعتقــدات

الــذي  الحــل  هــو  الفيدرالــي  الحــل   -  4

أوســع  علــى  الســلطة  توزيــع  يضمــن 

وتحقيــق  ممكنــة  اجتماعيــة  مســاهمة 

الديمقراطيــة  ممارســة  فــي  األفضــل 

املباشــرة وهــي ال تعنــي بحالــة مــن األحــوال 

تقســيم الدولــة أو التفريــط بســيادتها علــى 

أراضيهــا. مــن  جــزء  أي 

التفاعــل  تعزيــز  إلــى  اللقــاء  يدعــو   -  5

بيــن وجهــات النظــر السياســية للوصــول إلــى 

توافقــات كمقدمــة لتحقيــق هــدف املؤتمــر 

كافــة  ودعــوة  الداخــل  فــي  الجامــع  الوطنــي 

الديمقراطيــة  الوطنيــة  املعارضــة  أطيــاف 

للعمــل مــن داخــل األرا�ســي الســورية.

وتــم تشــكيل لجنــة متابعــة بخصــوص 

الســوري  الوطنــي  للمؤتمــر  التحضيــر 

والعلمانيــة. الديمقراطيــة  للقــوى 

وفــي توضيــٍح لــه كتــب الدكتــور ريــاض 

صفحتــه  فــي   - اللقــاء  حضــر  الــذي   - درار 

مــن  الغايــة  حــول  بــوك،  الفيــس  علــى 

هــي  الفدراليــة  مــن  غايتنــا   « الفيدراليــة: 

يتلبــس  التــي  اإلنــكار  حالــة  مــن  للخــاص 

رغــم  وتســانده  االســتبدادي،  النظــام  بهــا 

وأحــزاب  ومنظمــات  دول  معــه  الخصومــة 

فــي  تصــب  ال  بذرائــع  تتــذرع  كلهــا  وأفــراد 

مصلحــة الشــعب وإنمــا لتكــرس مصالحهــا 

قــرار  علــى  ســيطرتها  أو  بقائهــا  وأســباب 

عنــق  مــن  خرجــت  التــي  املنطقــة  شــعوب 

االســتبداد وراحــت تصنــع مســتقبلها راميــة 

وتهديــدات  الخائفيــن  خــوف  ظهرهــا  وراء 

مكاســبها  لحمايــة  مســتعدة  املتضرريــن، 

لتصنــع منهــا أمثولــة للمصيــر القــادم والــذي 

مــن  والتخلــص  للبــاد،  االســتقرار  يصنــع 

ســلطة النخــب الفاســدة املنتجــة لأنظمــة 

والقــرار.  املــال  احتكــرت  التــي  الفاشــية 

فــي  وتــرزح  الواقــع  تســفه  قيًمــا  وأنتجــت 

العبوديــة  جعــل  الــذي  الخيــال  ظــال 

 
ً
مــآال والجنــة  ديــن،  والطاعــة  مواطنــة، 

املســتكين. للخاضــع 

ملــاذا الفيدراليــة؟ باختصــار ألنهــا تعبير 

عــن ثــورة علــى القيــم الزائفــة واالنحطــاط 

الرائجــة  األعــراف  وعلــى  األخاقــي 

واملعتقــدات الســائدة والسياســات املرتهنــة 

علــى  تعمــل  التــي  الســكونية  واملدرســية 

املهــد  فــي  إرضاعهــا  مــن  الشــعوب  تنويــم 

املهانــة حتــى قبرهــا بــدون حريــة وال كرامــة.«

حــزب  وفــد  التقــى  اللقــاء  هامــش  علــى 

موفــق  الوطنيــة  بالشــخصية  الوحـــدة 

املعتقــل  زوجــة  بزيــارة  وقــام  نيربيــة، 

الســوري عبــد العزيــز الخيــر الســيدة أمــل 

ببرليــن.  منزلهــا  فــي  محمــود 

قضايا وطنية

تنظيمــي  شــبكات  مــع  عاقــة  علــى  تــزال 

داعــش والنصــرة اإلرهابييــن تحــت يافطــة 

تتــواَن عــن توفيــر  )الجهــاد والثــورة(، ولــم 

مســتلزمات اإلبقــاء علــى نشــاطهما املدمــّر 

العاقــة  تلــك  تبدلــت  وإن  وهنــاك،  هنــا 

قّدمــت  حيــث   ،
ً
مؤخــرا مســاراتها  وتغيــرت 

آالف  الســتقدام  واســعة  تســهيات  لهمــا 

دعــم  مــع  عديــدة  دول  مــن  العناصــر 

أجهــزة  أنظــار  تحــت  متواصــل  لوجســتي 

عديــدة. اســتخبارات 

علــى خلفيــة عدائهــا التاريخــي لتطلعات 

دأبــت  والحقوقيــة،  السياســية  ـــرد 
ُ

الك

حكومــة أنقــرة علــى دفــع فصائــل مســلحة 

عــام  منــذ  عفريــن  منطقــة  علــى  باالعتــداء 

2012، وفي أحلك أيام حصار املنطقة لم 

بفتــح  ودوليــة  شــعبية  ملطالبــات  تســتجب 

ممــرات إنســانية، بــل عملــت علــى تشــديد 

الحصــار وبنــاء جــدار عــازل علــى الشــريط 

الحــدودي الــذي اســتدعى قضــم األرا�ســي 

إلــى   
ً
إضافــة الزيتــون،  أشــجار  آالف  وقلــع 

باملدفعيــة  عفريــن  قصــف  فــي  مشــاركتها 

القــوات  وحشــد  عــدة  مــرات  الثقيلــة 

سياســاتها  مــن  تتملــص  ولكــي  قبالتهــا، 

لهــا  وتحجــز  بالســوريين  املضــرة  الفاشــلة 

موطــئ قــدم فــي ســوريا تدخلــت فــي مناطــق 

دون  والبــاب  وجرابلــس  ومــارع  اعــزاز 

ذكــر مــع داعــش - بمثابــة عمليــة 
ُ
معــارك ت

تصالحهــا  بعــد  وذلــك   - وتســليم  اســتام 

مــع روســيا وضمــن صفقــات محــددة، ومــن 

أســتانة  فــي  اجتماعــات  سلســلة  عقــد  ثــم 

خلصــت  والتــي   
ً
أيضــا إيــران  مــع  باالتفــاق 

بـــ »خفــض  مــا تســمى  إلــى تأســيس مناطــق 

التصعيــد«.

ُســميت  اإلرهــاب  مكافحــة  بدعــوى 

»خفــض  كمنطقــة  إدلــب  محافظــة 

الثــاث  الــدول  بيــن  باالتفــاق  التصعيــد« 

أنقــرة  لتبــدأ  تركيــا(،  إيــران،  )روســيا، 

 8 مــن   
ً
اعتبــارا  

ً
ميدانيــا إليهــا  بالدخــول 

تشــرين األول 2017 وتتوالــى قوافــل آلياتهــا 

مــع  املباشــر  بالتنســيق  وذلــك  العســكرية 

قيادات هيئة تحرير الشام )جبهة النصرة 

( اإلرهابيــة دون أي قتــال وبمزاعــم 
ً
ســابقا

االرهابيــون  بقــي  أي  االنتشــار،  إعــادة 

متمســكين  والزالــوا  املحاســبة  عــن  بمنــأى 

 آخــر 
ً
بقواتهــم، بينمــا تركيــا أكملــت قوســا

مــن تطويــق منطقــة عفريــن بإقامــة مراكــز 

مــن  الجنوبيــة،  أطرافهــا  علــى  عســكرية 

آطمــة. بلــدة  إلــى  ســمعان  جبــل 

مــن  عليهــا  واالعتــداء  عفريــن  حصــار 

قبــل تركيــا اليخــدم مصالــح أي مــن شــعوب 

الســورية وال  لأزمــة  حــٍل  أي  املنطقــة وال 

أمــن وســامة تركيــا )األمــن القومــي التركــي( 

املريضــة  النفــوس  تلــك  إرضــاء  ســوى 

األوضــاع  ُيزيــد  بــل  ـــرد، 
ُ

الك علــى  الحاقــدة 

.
ً
تعقيــدا

عمليــات  فــإن  أخــرى  جهــٍة  ومــن 

ـــرد مــن قبــل بعــض 
ُ

اختطــاف املدنييــن الك

املواليــة  والزهــراء(  )نبــل  كتائــب  مســلحي 

للنظــام، وتكــرار حــاالت االعتقــال الكيفــي 

ثلــج إال 
ُ
واملضايقــات بحــق أبنــاء عفريــن ال ت

ــاة الشــوفينيين وأعــداء الوطــن 
ُ
صــدور غ

كانــوا. أينمــا 

 فــي بعــض 
ً
رغــم الجمــود الســائد حاليــا

ثمــة  أن  إال  البعــض،  وقلــق  املجــاالت 

عفريــن  وبنــات  أبنــاء  لــدى  موحــدة  إرادة 

بوجــٍه عــام، قويــة التليــن، وهــم يجمعــون 

علــى صــد أي اعتــداء يســتهدف منطقتهــم 

وحـــدات  جانــب  إلــى  وقوفهــم  ويعلنــون 

 YPG-YPJ الـــ  واملــرأة  الشــعب  حمايــة 

تدابيرهــا  اتخــاذ  فــي  نهــار  ليــل  تعمــل  التــي 

عــدوان  أي  وجــه  فــي   
ً
دفاعــا الضروريــة 

. فر ســا

طلق صرخات ... تتمة
ُ
تركيا ت

لقاء تشاوري سوري يف برلني
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ثوبهــا  الســورية  الرقــة  مدينــة  خلعــت 

مــا  بعــد  الحريــة،  نســيم  لتشــم  األســود 

يقــارب أربــع ســنوات مــن وحشــيات داعــش 

وجرائمــه بحــق أبنــاء تلــك املدينــة الوادعــة 

الهادئــة الرابضــة علــى ضفــاف نهــر الفــرات، 

التــي  املجتمعــي،  بفسيفســائها  الجميلــة 

الراحــل  رأســهم  وعلــى  أدباءهــا  لهــا  صنــع 

مكانــة  العجيلــي  الســام  عبــد  الدكتــور 

وقــد  واألدب،  الثقافــة  مجــال  فــي  مرموقــة 

ليقــول  قبانــي  نــزار  الشــاعر  عينــا  ســحرت 

عــام  الرقــة  إلــى  لــه  زيــارة  أثنــاء  للعجيلــي 

وأعطيــك  الرقــة،  ليــل  »»أعطنــي   :1979

دمشــق«. نســاء 

عــام  منــذ  مســتمرة  الرقــة  تراجيديــا 

وســطها  النعيــم  دوار  وانقلــب   ،2013

اإلعــدام  حــاالت  لكثــرة  الجحيــم  دوار  إلــى 

أيــدي  علــى  فيــه  والصلــب  والنحــر 

يــوم  املتطرفيــن، الــدوار الــذي رفعــت فيــه 

روجــدا  املقاتلــة   2017/  10/  17 الثاثــاء 

رايــة  الفــرات  غضــب  حملــة  قائــد  فــات 

النصــر وعلــم قــوات ســوريا الديمقراطيــة، 

التــي  العمليــات  بانتهــاء  العالــم   
ً
مبشــرة

املــرأة   وحــدات حمايــة 
ً
أيضــا فيهــا  شــاركت 

شــنكال. مــن  ومقاتــات   YPJ

الريا�ســي  بامللعــب  رســمي  حفــل  فــي 

يــوم الجمعــة 20 /10 /2017، وبحضــور 

رســمية  مؤسســات  وممثلــي  رؤســاء 

مــن  وحشــد  مدنيــة  ومنظمــات  وسياســية 

األهالــي، بتغطيــة إلعاميــة واســعة، أعلنــت 

قيــادة »قســد« تحريــر الرقــة عبــر بيــان قــرأه 

فيــه:  جــاء  ســلو،  طــال  العميــد 

لقــوات  العامــة  القيــادة  ))باســم 

بــكل  اليــوم  نعلــن  الديمقراطيــة  ســوريا 

فخــر واعتــزاز مــن قلــب مدينــة الرقــة عــن 

لهزيمــة  الكبــرى  املعركــة  فــي  قواتنــا  نصــر 

تنظيــم داعــش اإلرهابــي ودحــره فــي عاصمــة 

خافتــه املزعومــة وتحريــر مدينــة الرشــيد 

الســورية. الرقــة  الفــرات،  وعــروس 

ننحنــي  التاريخيــة  املناســبة  بهــذه 

 أمــام أرواح شــهدائنا األبــرار الذيــن 
ً

إجــاال

فــي  الرئي�ســي  الــدور  لهــم  وكان  استبســلوا 

أبطالنــا  ونحيــي  املدينــة،  أحيــاء  تحريــر 

العاجــل  الشــفاء  لهــم  راجيــن  الجرحــى 

فشــهداء  النضــال،  ســاحات  إلــى  للعــودة 

الحقيقيــون  الصّنــاع  هــم  الرقــة  معركــة 

لهــذا النصــر العظيــم، امتزجــت علــى هــذه 

الشــعب  أبنــاء  مــن   )655( دمــاء  األرض 

 
ً
وســريانا  

ً
وتركمانــا  

ً
وكــردا  

ً
عربــا الســوري 

وأمميــن مــن أتــراك وأمريكييــن وبريطانييــن، 

ونجحــت فــي إجــاء وتأميــن حيــاة مــا يقــارب 

الرقــة. مــن  مدنــي  مواطــن  ألــف   )450(

علــى  انتصــار  هــو  هــذا  انتصارنــا 

اإلرهــاب ووحشــيته، فتحريــر الرقــة يشــكل 

التصــدي  ملحمــة  مــن  األخيــر  الفصــل 

التــي  ســوريا  فــي  داعــش  إرهــاب  ومحاربــة 

كوبانــي،  املقاومــة  مدينــة  مــن  أطلقناهــا 

وروح املقاومــة التــي أبداهــا املقاتلــون خــال 

 واســتطاعوا 
ً
مقاومــة كوبانــي فــي 134 يومــا

بالتنظيــم  الهزيمــة  إلحــاق  خالهــا  مــن 

للمــرة  العالــم  فــي  وحشــية  األكثــر  اإلرهابــي 

األولــى، تجلــت ثانيــة فــي معركــة تحريــر الرقة 

التــي دامــت هــي األخــرى لــــ 134 يومــا، وأنهــت 

بهــا إلــى حــد كبيــر وجــود التنظيــم اإلرهابــي 

البشــرية. تهــدد  عســكرية  كقــوة 

إننــا فــي القيــادة العامــة لقــوات ســوريا 

الديمقراطيــة نعلــن بأننــا ســنقوم بتســليم 

مجلــس  إلــى  وريفهــا  الرقــة  مدينــة  إدارة 

أمــن  حمايــة  مهــام  ونســلم  املدنــي  الرقــة 

فــي  الداخلــي  األمــن  لقــوى  وريفهــا  املدينــة 

املحافظــة  حــدود  بحمايــة  ونتعهــد  الرقــة، 

ضــد جميــع التهديــدات الخارجيــة، ونؤكــد 

ســيحدده  الرقــة  محافظــة  مســتقبل  بــأن 

ال  ديمقراطيــة  ســوريا  إطــار  ضمــن  أهلهــا 

مركزيــة اتحاديــة يقــوم فيهــا أهالــي املحافظة 

بأنفســهم. شــؤونهم  بــإدارة 

املحّبــة  والقــوى  الــدول  جميــع  ندعــو 

املنظمــات  وجميــع  والســام  للحرّيــة 

فــي  املشــاركة  إلــى  والدوليــة  اإلنســانية 

عمليــة إعــادة إعمــار وبنــاء املدينــة وريفهــا 

الحــرب  مخلفــات  إزالــة  فــي  واملســاعدة 

التنظيــم. خلفــه  الــذي  والدمــار 

بهــذا اإلعــان نكــون قــد حررنــا املدينــة 

تتمثــل  أخــرى  مهمــة  أمــام  وبتنــا   ،
ً
كاملــة

املدينــة  فــي  االســتقرار  وتحقيــق  البنــاء  فــي 

املحــررة، التــي تتطلــب التكاتــف والتعاضــد. 

لذلــك نناشــد جميــع أهالــي الرقــة بمكوناتهــا 

إلــى  والســريان  التركمــان  الكــرد،  العــرب، 

العمــل املوحــد فــي ســبيل إعــادة إعمــار وبنــاء 

املدينــة وريفهــا وتشــكيل إدارة ديمقراطيــة 

بّنــاءة  تمثــل إرادة الجميــع، لتكــون أرضّيــة 

العريقــة.((. املدينــة  الزدهــار 

 ملــا بعــد التحريــر قــام مجلــس 
ً
وتحضيــرا

الرقــة املدنــي بتأســيس العديــد مــن اللجــان 

الخدميــة والبــدء بتشــكيل هيئــات إداريــة، 

أطــراف  ودعــم  األهالــي  بمســاندة  وذلــك 

لإلرهــاب،  املناهــض  الدولــي  التحالــف 

حيــث التقــى ممثلــون عــن املجلــس أواســط 

ثــاث  ممثلــي  مــع  الجــاري  األول  تشــرين 

عشــر دولــة منهــا دولتــان عربيتــان )اإلمــارات 

رومــا  اإليطاليــة  العاصمــة  فــي  الكويــت(  و 

إعــادة  حــول  للتباحــث  أمريكيــة  وبرعايــٍة 

للمركــز  بيــان  وحســب  الرقــة.  إعمــار 

املجلــس  وفــد  قــّدم  »قســد«  لـــ  اإلعامــي 

 عــن وضــع الرقــة واحتياجاتهــا 
ً
 وافيــا

ً
شــرحا

بشــكل  املســاعدة  علــى  وركــز  الحاليــة 

األلغــام  وإزالــة  التعليــم  دعــم  فــي  أسا�ســي 

الكهربــاء وامليــاه، حيــث  وصيانــة محطــات 

ملســاندة  اســتعدادها  الــدول  تلــك  أبــدت 

مقومــات  عــودة  فــي  واملســاهمة  املجلــس 

الرقــة.  إلــى  الحيــاة 

ملتقــى  ــم 
َّ
نظ الرقــة  مجلــس  أن  كمــا 

والعشــائرية  االجتماعيــة  للفعاليــات 

عيــن  بلــدة  فــي   2017/  10/  12 بتاريــخ 

وجمــع  ووجهــاء  شــيوخ  حضــره  عي�ســى، 

فــي  أكــدوا  الذيــن  الرقــة  شــخصيات  مــن 

املجلــس  جانــب  إلــى  وقوفهــم  ختامــي  بيــان 

ودعمهــم لـــ »قســد« التــي وافقــت علــى العفو 

عن /275/ عنصر داع�سي من أبناء الرقة 

الحملــة  مــن  األخيــرة  األيــام  فــي  استســلموا 

الشــيوخ. بعــض  مــن  ملبــادرٍة  اســتجابة 

اســتقبل   2017  /10/  18 وبتاريــخ 

مجلــس الرقــة املدنــي فــي مقــره ببلــدة عيــن 

 من 
ً
عي�ســى مع شــيوخ ووجهاء عشــائر وفدا

مــا  بريــت  بقيــادة  الدولــي  التحالــف  قيــادة 

كــورك املبعــوث الخــاص للرئيــس األمريكــي 

 مــن الضيــوف. وقــد تحــدث الوفــد 
ً
وعــددا

الضيــف عــن التــزام التحالــف بالعمــل مــع 

الديمقراطيــة،  ســوريا  وقــوات  املجلــس 

بهــا  التــي ســيقوم  واملشــاريع  األعمــال  وعــن 

نــزع  فــي مجــال   
ً
الرقــة، خاصــة بعــد تحريــر 

األلغــام وتأميــن املــاء والكهربــاء واملــدارس، 

لـــ  اإلعامــي  املركــز  نشــره  بيــان  حســب 

»قســد«.

التشــويه  حمــات  وتســتمر  هــذا 

التهــم  وتلفيــق  »قســد«  دور  إلــى  واإلســاءة 

إليهــا مــع إنــكار دورهــا املحــوري فــي محاربــة 

اإلرهــاب، حيــث يتماهــى االئتــاف الســوري 

 مــع املواقــف واألجنــدات 
ً
املعــارض خاصــة

التركيــة فــي محاولــٍة يائســة إلبعــاد مجلــس 

ومظلتهــا  »قســد«  مــع  املدنــي  الرقــة 

الديمقراطيــة  ســوريا  مجلــس  السياســية 

بدمــاء  املحــررة  املحافظــة  إدارة  عــن 

الشــهداء.

الدمــار  ولكــن  تحــررت  الرقــة  نعــم 

الوضــع  يســتلزم  عميقــة،  والجــراح  كبيــر 

بــذل جهــود مضنيــة وإمكانــات ضخمــة مــن 

أجــل تأميــن مقومــات الحيــاة وعــودة األهالــي 

هــو ضمــان  األهــم  إلــى مدينتهــم، والجانــب 

األهلــي  الســلم  وترســيخ  العامــة  الحريــات 

املشــترك.  العيــش  وأســس 

قضايا وطنية

الرقة حتررت ... ولكـن!!!
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اللقــاء  توصيــات  إلــى   
ً
اســتنادا

فــي  انعقــد  الــذي  الكردســتاني  التشــاوري 

العــراق  كردســتان   – الســليمانية  مدينــة 

تمــوز 2017، وبرعايــة مــن املؤتمــر الوطنــي 

األحــد  يومــي  انعقــد   ،KNK الكردســتاني 

صالــٍة  فــي   2017/  10  /2  –  1 واألثنيــن 

فــي  رميــان  بلــدة   - العمــال  نقابــة  بمبنــى 

 ،
ً
 كرديــا

ً
 تشــاوريا

ً
مقاطعــة قامشــلو، لقــاءا

 مــن ممثلــي أحــزاب 
ً
بحضــور / 200/ مندوبــا

وشــخصيات  مدنيــة  ومنظمــات  سياســية 

حــزب  عــن  ممثليــن  بينهــم  ومــن  مســتقلة، 

ســوريا. فــي  الكــردي  الديمقراطــي  الوحـــدة 

علــى  صمــت  دقيقــة  الوقــوف  بعــد 

الكــردي  النشــيد  وترديــد  الشــهداء  أرواح 

نيلوفــر  الســيدة  افتتحــت  رقيــب(،  )أي 

اللقــاء   KNK لـــ  املشــترك  الرئيــس  قــوج 

 علــى ضــرورات وحـــدة 
ً
بكلمــة معبــرة، مؤكــدة

اللقــاء،  نجــاح   
ً
ومتمنيــة الكــردي،  الصــف 

ووفــق جــدول األعمــال وعلــى مــدار يوميــن 

ومداخــات  كلمــة   /60/ مــن  أكثــر  ألقيــت 

حيــث  مســتفيضة،  ونقاشــات  عديــدة 

قــرأت قــوج لــدى بــدء إلقــاء الكلمــات رســالة 

محــي  مــن  الكرديــة  باللغــة  وتضامــن  تهنئــة 

الديــن شــيخ آلــي – ســكرتير حــزب الوحـــدة.

أف�ســى اللقــاء إلــى إصــدار بيــان ختامــي 

حظــي بإجمــاع الحضــور، حيــث أكــد علــى 

األنظمــة  ضــد  الكــردي  الشــعب  كفــاح  أن 

فــي  إلــى مرحلــة جنــي ثمــاره  الغاصبــة وصــل 

هويتــه  وليبــرز  مؤاتيــة،  تاريخيــة  فرصــة 

املشــترك  العيــش  تجريــة  وأن  األمــم،  بيــن 

كردســتان  روزآفــاي  فــي  والديمقراطيــة 

املســتقبل،  لســوريا   
ً
نموذجــا ســتصبح 

جريــت 
ُ
وتعتبــر انتخابــات الكومينــات التــي أ

فــي  متقدمــة  خطــوة   2017/  9  /22 فــي 

ترسيخ نظام الفيديرالية – شمال سوريا، 

حيــث أبــدى الحضــور تقديرهــم واحترامهــم 

واملــرأة  الشــعب  حمايــة  وحـــدات  لشــهداء 

وحييــوا  الديمقراطيــة  ســوريا  وقــوات 

وانتصاراتهــم. نضالهــم 

الكريــا  قــوات  املجتمعــون  وحــي 

قــدرات  مــن  تعتبــر  التــي  والبيشــمركه 

كردســتان القيمــة، وطالبــوا حريــة الزعيــم 

عبــد هللا أوجــان ودانــوا العزلــة املفروضــة 

سياســات  تــرك  إلــى  تركيــا  ودعــوا  عليــه، 

عبــر  الكرديــة  القضيــة  وحــل  العــداء 

املعتقليــن  جميــع  ســراح  وإطــاق  الحــوار 

. ســيين لسيا ا

فــي  الكــرد  مــع  تضامنــه  اللقــاء  أبــدى 

فــي  ملطالبهــم  ودعمــه  الشــرقية،  كردســتان 

سياســات  ودان  والديمقراطيــة،  الحريــة 

بقبــول   
ً
مطالبــا تجاههــم،  اإليرانــي  النظــام 

مصيرهــم. تقريــر  فــي  حقهــم 

كمــا أكــد علــى تأييــده لنتائــج االســتفتاء 

فــي  فــي كردســتان الجنوبيــة كحــق مشــروع 

خطــورة  إلــى  أشــار  حيــث  املصيــر،  تقريــر 

االتفاقــات بيــن دول تركيــا وإيــران والعــراق 

وضــرورة  ـــرد، 
ُ

الك ضــد  املعقــودة  وســوريا 

وأهميــة عقــد املؤتمــر القومــي الكردســتاني.

الشــباب  دور  أهميــة  إلــى  اللقــاء  نــوه 

ودعــا  كردســتان،  روزآفــاي  فــي  واملــرأة 

واملصالــح  األنانيــة  لتــرك  األحــزاب  جميــع 

الحزبويــة ألجــل توحيــد الصفــوف، وأطلــق 

نــداًء لأحــزاب الكرديــة املنضويــة فــي إطــار 

االئتــاف الســوري املعــارض بضــرورة تركه.

التاليــة  النتائــج  إلــى  اللقــاء  وخلــص 

كمــا جــائ فــي البيــان الختامــي )ترجمــة عــن 

الكرديــة(:

1- تأســيس مجالس األعيان واملثقفين 

األحــزاب  بيــن  الخافــات  حــل  علــى  للعمــل 

السياســية فــي روج آفــاي كردســتان.

حمايــة  قــوات  وتوســيع  تعزيــز   -2

تهــدد  مخاطــر  مواجهــة  فــي  الشــعب 

وشــمال  كردســتان  آفــاي  روج  مكتســبات 

. يا ســور

الخاصــة  واملشــاريع  العمــل  تطويــر   -3

مــن أجــل عــودة أبنــاء روج آفــا املهاجريــن.

لتلقــي  حياديــة  منصــة  تأســيس   -4

القــوى  بيــن  فيمــا  واالنتقــادات  الشــكاوى 

الكرديــة.

نظــام  تطويــر  ضــروري،  كهــدف   -5

األحــزاب  لــدى  املشــتركة  الرئاســة 

. ت لتنظيمــا ا و

6- إعــداد اتفاقيــة املــرأة الكرديــة مــن 

القوميــة. الوحــدة  أجــل 

والنــدوات  االجتماعــات  عقــد   -7

بهــدف  ـــرد 
ُ

الك بيــن  املحاضــرات  وتنظيــم 

القوميــة. الوحــدة  أهميــة  شــرح 

بحريــة  املطالبــة  األنشــطة  تطويــر   -8

أوجــان. هللا  عبــد  الكــردي  الشــعب  قائــد 

9- للحــد مــن الصهــر القومــي بالنســبة 

فــي   
ً
وخاصــة الكــردي،  الشــعب  ألبنــاء 

دمشــق وحلــب ومناطــق خــارج نطــاق نظــام 

تطويــر  يجــب  الديمقراطيــة،  الفدراليــة 

الكرديــة. والثقافــة  اللغــة 

وتطويــر  ودعــم  تعليــم  اعتبــار   -10

.
ً
وقوميــا  

ً
وطنيــا  

ً
واجبــا الكرديــة  اللغــة 

مــن  العلميــة  املقاربــات  تعزيــز   -11

املشــاكل. كافــة  حــل  أجــل 

الدولــة  اعتــداءات  اســتنكار   -12

والشــهباء  عفريــن  مناطــق  ضــد  التركيــة 

 للخــط األحمــر ومعــاداة 
ً
واعتبارهــا تجــاوزا

القوميــة. للقيــم 

 
ً
موضوعــا املــرأة  قضيــة  اعتبــار   -13

الوحــدة  سياســات  نقاشــات  فــي   
ً
أساســيا

القوميــة.

تقارير وأخبار 

لقاء تشاوري كردي يف الرميالن

صورة عن وكالة »هاوار«

جــرى لقــاٌء بيــن منظمــة حــزب الوحـــدة 

حلــب  بمدينــة  مقصــود  الشــيخ  حــي  فــي 

الديمقراطــي،  االتحــاد  حــزب  ومنظمــة 

مقــّر  فــي   ،2017  /  10  /21 بتاريــخ  وذلــك 

لقــاءات  سلســلة  ضمــن  األخيــر،  مكتــب 

الشــقيقين. الحزبيــن  بيــن  دوريــة 

اســتمرار  أهميــة  علــى  الجانبــان  أكــد 

بخصــوص  والتشــاور  الثنائيــة  العاقــات 

ســكان  تهــم  والتــي  املشــتركة  القضايــا 

املســتجدات  إلــى  اللقــاء  تطــرق  كمــا  الحــي. 

الكبيــر  االنتصــار  والســيما  السياســية، 

الــذي حققتــه قــوات ســوريا الديمقراطيــة 

االرهــاب  مــن  الرقــة  مدينــة  بتحريــر 

الداع�ســي. وأشــار إلــى أهميــة وحــدة الصــف 

إلنجــاح املشــروع السيا�ســي ملجلــس ســوريا 

الديمقراطيــة فــي دولــٍة اتحاديــة )فيدراليــة( 

الشــعب  حقــوق  وتثبيــت  الســوريين  لــكل 

إطــار  ضمــن  البــاد  دســتور  فــي  الكــردي 

الحــل السيا�ســي املرتقــب لأزمــة فــي ســوريا. 

وضــرورة  أهميــة  الــى  االشــارة  تمــت  كمــا 

انجــاح العمليــات االنتخابيــة التــي ســتجرى 

األقاليــم الثاثــة لفيدراليــة شــمال ســوريا.

لقاٌء في حلـب 
بين حزبي الوحـدة واالتحاد الديمقراطي

زيارة وفد من كنيسة إنجيلية 
إلى التحالف الكردي في سوريا

زار وفــد مــن كنيســة االتحــاد اإلنجيليــة 

الوطنيــة مجلــس التحالــف الوطني الكردي 

الجزيــرة،   – ديريــك  بمدينــة  ســوريا  فــي 

بمقــّر   2017/  10/  3 الثاثــاء  يــوم  وذلــك 

الوحــدة. حــزب  مكتــب 

تبــادل الجانبــان أطــراف الحديــث عــن 

األوضــاع القائمــة وضــرورات حمايــة الســلم 

األهلــي وأســس العيــش املشــترك.
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اللجنــة  عضــو  محمــد  محمــود   -

إقليــم  فــي  وممثلــه  للحــزب  السياســية 

العــراق. كردســتان 

الكتــاب  اتحــاد  رئيــس  زنكــي  دالور   -

ســوريا. فــي  الكــورد 

- مصطفــى خليــل عــن منظمــة كوبانــي 

للحــزب.

عائلــة  عــن  عمــر  إســماعيل  بنكيــن   -

الراحــل.

ووردت عدة برقية مواساة.

أكاليــل  الحضــور  وضــع  وقــد  هــذا 

وســط  الراحــل،  ضريــح  علــى  الزهــور  مــن 

فقدانــه. علــى  الحــزن  مشــاعر 

كمــا أحيــت منظمــة إقليــم كردســتان 

يــوم الجمعــة 20 \  لحــزب الوحــدة مســاء 

الســابعة  الســنوية  الذكــرى   2017  \  10

الثانيــة  والذكــرى  اســماعيل عمــر  لرحيــل 

الهيئــة  عضــو  بــوزان  أحمــد  الستشــهاد 

مــن  جمــع  بحضــور  للحــزب،  القياديــة 

بمكتــب  فــي  املنظمــة  وأصدقــاء  أعضــاء 

هوليــر. فــي  الحــزب 

بالحضــور  أســعد  أســعد  حيــث رحــب 

علــى  صمــت  دقيقــة  للوقــوف  ودعاهــم 

الكــورد  الشــهداء  وأرواح  الراحليــن  روح 

وكوردســتان، وألقــى محمــد قاســم عضــو 

الهيئــة القياديــة للحــزب كلمــة، أشــاد فيهــا 

فــي  النضالــي  ودورهمــا  الفقيديــن  بمناقــب 

صفــوف الحركــة الكرديــة، كمــا تطــرَّق إلــى 

املنطقــة  بهــا  تمــرُّ  التــي  الراهنــة  األوضــاع 

بشــكٍل  والعــراق  وســورية  عــاٍم،  بشــكٍل 

مســؤول  بــوزان  صالــح  ألقــى  ثــم  خــاٍص، 

، رحَّ فيهــا بالحضــور وتطــرَّق 
ً
املنظمــة كلمــة

بيــن الحشــد الشــعبي  إلــى املعــارك الدائــرة 

 علــى ضــرورة 
ً
و قــوات البيشــمركة، مؤكــدا

 
ً
ـ الكرديــة، داعيــا حــل الخافــات الكرديــة 

بيــن  الحــزب  وثقافــة  سياســة  ترســيخ  إلــى 

وحــدة  ضــرورة  إلــى  تدعــو  التــي  الجماهيــر 

وألقيــت  الكوردييــن.  والخطــاب  الصــف 

إبراهيــم  عمــو،  )مســعود  مــن  كلمــات 

الراحليــن. عائلتــي  عــن  بــوزان( 

شــرق  فــرع  أقــام  املناســبة،  وبهــذه 

برليــن  فــي  سياســية  نـــدوة  للحــزب،  أملانيــا 

كل  فيهــا  تحدثــا   ،2017/10/  15 بتاريــخ 

إبراهيــم  حبيــب  و  علمــداري  صــاح  مــن 

قامــت 
ُ
وأ القياديــة،  الهيئــة  عضــوي 

منظمــة جنــوب أملانيــا نـــدوة أخــرى بتاريــخ 

ســاربروكن  مدينــة  فــي   2017/  10/  21

فــرع  أقــام  كمــا  إبراهيــم،  حبيــب  بــإدارة 

بتاريــخ  نـــدوة  األملانيــة  هانوفــر  مدينــة 

مــروان  فيهــا  حاضــر   2017/  10  /22

للحــزب،  القياديــة  الهيئــة  عضــو  عي�ســى 

أقامــت  البلجيكيــة  ألســت  مدينــة  وفــي 

سياســية  نـــدوة  الوحـــدة  حــزب  منظمــة 

أدارهــا علمــداري و إبراهيــم. حيــث ركــزت 

إســماعيل  الفقيــد  خصــال  علــى  الكلمــات 

عمــر ودوره النضالــي ومــدى الخســارة التــي 

شــكلها رحيلــه، كمــا توقفــت حيــال مجمــل 

األوضــاع السياســية الســائدة فــي املنطقــة 

بشــكل  والكردســتاني  الكــردي  والوضــع 

أســئلة  عــن  اإلجابــة  إلــى   
ً
إضافــة خــاص، 

الحضــور.

ذكرى رحيل إسماعيل عمر ... تتمة

توقيع كتاب للراحل ميتان هوري

حــج  إبراهيــم  عــادل  الراحــل  نشــأ 

وقوميــة  وطنيــة  بيئــة  فــي  وترعــرع  أحمــد 

تــل  قريــة  فــي  االبتدائيــة  درس  معروفــة، 

أكمــل  التــي  القامشــلي  مــن  القريبــة  زيــوان 

األدبــي،  الفــرع   - الثانويــة  دراســته  فيهــا 

الفلســفة  قســم  اآلداب  كليــة  فــي  ســّجل 

بالجامعــة اللبنانيــة، ولكــن بســبب أحــداث 

لــم  الصعبــة  ولظروفــه  فيهــا  الثمانينــات 

التعليمــي.  مشــواره  يكمــل  أن  يســتطع 

عــام  الحــزب  صفــوف  إلــى  انتســب 

والنضالــي  الوطنــي  بواجبــه  ليقــوم   ،1981

الكــردي  شــعبه  قضيــة  عــن  الدفــاع  فــي 

وحقــوق  الديمقراطيــة  ومبــادئ  العادلــة 

الفكــري  الجانــب  أولــى  وقــد  اإلنســان، 

رغــم  حياتــه  فــي   
ً
خاصــا  

ً
اهتمامــا والثقافــي 

وكان  طريقــه،  اعترضــت  التــي  الصعوبــات 

واملقــاالت  األبحــاث  مــن  العديــد  كتــب  قــد 

مجلــة  فــي  والكرديــة  العربيــة  باللغتيــن 

نـــوروز،  الحــوار وجريــدة الوحـــدة وجريــدة 

وعمــل  هــوري(،  )ميتــان  مســتعار  وباســم 

لفتــرة طويلــة فــي هيئــة تحريــر صفحــات آراء 

الثقــة  نــال  الوحـــدة،  جريــدة  فــي  ومواقــف 

فــي العديــد مــن املحافــل الحزبيــة وتــدّرج فــي 

تــه. هيئا

عــام  »غيبــي«  قريــة  فــي  الفقيــد  ولــد 

إثــر جلطــٍة  1966 ولــه ســبعة أوالد، توفــي 

قلبيــة حــادة فــي الســاعات األولــى مــن صبــاح 

جثمانــه  ووري   ،2011/10/4 الثاثــاء 

 DIYARÊ( كيلــي  ديــاري  مقبــرة  فــي  الثــرى 

مــن  حشــٍد  وســط  شــورك  بقريــة   )KÊLÊ

املنطقــة. وأهالــي  وأصدقائــه  رفاقــه 

واالعــام  الثقافــة  لجنــة  قامــت  وقــد 

التابعــة لدائــرة قامشــلو وتربــه ســبي لحــزب 

ســوريا  فــي  الكــردي  الديمقراطــي  الوحــدة 

»دراســة  كتــاب  توقيــع  حفــل  بتنظيــم 

الحركــة  حــول  تاريخيــة   – سياســية 

وهــو  ســوريا«،  فــي  الكرديــة  السياســية 

عبــارة عــن مجموعــة مــن نتاجــات الفقيــد 

 4 األربعــاء  يــوم  عصــر  وذلــك  املنشــورة، 

 مع الذكرى السادسة 
ً
/10 /2017، تزامنا

محبيــه  مــن  عشــراٍت  بحضــور  لرحيلــه، 

ومؤسســات. أحــزاب  وممثلــي  ومهتميــن 

بعــد الوقــوف دقيقــة صمــٍت علــى روح 

وأرواح  جــال  مــام  الراحــل  وروح  الفقيــد 

الشــهداء، قّدمــت الســيدة عدلــة – عريفــة 

هــوري«،  »ميتــان  حيــاة  عــن  نبــذة  الحفــل 

لقيــت كلمــات مــن:
ُ
وأ

دائــرة  إعــام  لجنــة  بيكــس،  دلــزار   -

الوحـــدة. لحــزب  ســبي  تربــه  قامشــلو 

جريــدة  تحريــر  هيئــة  بــدر،  حســين   -

الوحـــدة.

- فهــد حــاج يوســف، الهيئــة القياديــة 

لحــزب الوحـــدة.

- محمد زكي، أصدقاء الفقيد.

- آل الفقيد.

الديمقراطــي  )الحــزب  مــن  وبرقيــات 

لحــزب  ديريــك  دائــرة  ســوريا،  فــي  الكــردي 

اللغــة  وحمايــة  تعليــم  مؤسســة  الوحـــدة، 

الكرديــة(.

الفقيــد  خصــال  علــى  الكلمــات  ركــزت 

ونضالــه ومــدى اهتمامــه بالعلــم واملعرفــة، 

حيــث ذات اليــوم زار جمــٌع ضريــح الفقيــد 

وتــم وضــع إكليــل مــن الــورود عليــه.
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التعويل عىل الشباب يف أوروبا
والحيــاة  والروتيــن  البيروقراطيــة 

التقليدية أمســت مملة للغربيين – على ما 

يبــدو- والبحــث عــن مخــارج وســبل لتجديــد 

وتنشــيط الحيــاة السياســية واالجتماعيــة 

، بعــد أمريــكا، فرنســا، هولنــدا 
ً
أصبــح واقعــا

خــال  مــن  النمســاويين  هــم  هــا  وأملانيــا، 

يصوتــون  األخيــرة  التشــريعية  انتخاباتهــم 

الشــعب  حــزب  فــوز  التجديــد،  لصالــح 

األخيــرة  العامــة  االنتخابــات  فــي  النمســاوي 

الشــاب  زعيمــه  يؤهــل  قــد   %31.6 بنســبة 

فقــط   
ً
ربيعــا والثاثيــن  الواحــد  ذات 

فــي  ليكــون أصغــر زعيــم  كــورز  سباســتيان 

األغلبيــة  علــى  الحــزب  يحصــل  لــم  أوروبــا. 

التــي تؤهلــه ليشــكل حكومــة بمفــرده، لكنــه 

لــن يجــد صعوبــة فــي تشــكيل ائتــاف مــع أي 

مــن الحزبيــن اآلخريــن، وهمــا حــزب الحريــة 

االشــتراكي. الديمقراطــي  والحــزب  اليمينــي 

إن متابعــة نتائــج االنتخابــات األوربيــة 

األحــزاب  برامــج  علــى  واالضطــاع  األخيــرة 

الصاعــدة وشــعاراتها االنتخابيــة تف�ســي إلــى 

مهمتيــن: نتيجتيــن  اســتخاص 

- توجــه الشــارع الغربــي نحــو التجديــد 

والتعويــل علــى الشــباب فــي املرحلــة املقبلــة.

- ازديــاد دور اليميــن القومــي الداعــي إلــى 

الحد من اســتقبال النازحين.  

إلــى  دعــا  االنتخابيــة  حملتــه  فــي  كــورز 

وقــف الهجــرة وال ســيما مــن دول البلقــان، 

السيا�ســي  اإلســام  تهديــد  مــن  وحــذر 

. للنمســا

حــزب  زعيــم  كــورز  سباســتيان  ولــد 

بتاريــخ 27  املحافــظ،  النمســاوي  الشــعب 

النمســاوية  العاصمــة  فــي   1986 عــام  آب 

مدارســها  فــي  تعليمــه  وتلقــى  فيينــا، 

. معتهــا وجا

عــام  السياســية  مســيرته  كــورز  بــدأ 

الشــعب  لحــزب  انضــم  عندمــا   2003

القياديــة  املناصــب  فــي  وتــدرج  اليمينــي، 

تولــى  و2011   2010 عامــي  بيــن  للحــزب، 

 2013 عــام  وفــي  االندمــاج،  وزارة  حقيبــة 

تولــى حقيبــة وزارة الخارجيــة وهــو فــي الـــ 28 

مــن عمــره وكان مــا يــزال يــدرس القانــون فــي 

جامعــة فيينــا، واتســع امللــف الــذي يحملــه 

االجتماعــي. االندمــاج  ليشــمل 

فــي شــباط املا�ســي أعلــن كــورز أن بــاده 

ال ترحــب بزيــارة الرئيــس التركــي رجــب طيــب 

لاســتفتاء  حملتــه  قــاد  الــذي  أردوغــان 

الرئاســية.  صاحياتــه  يعــزز  قانــون  حــول 

كمــا منــع كــورز وزيــر االقتصــاد التركــي نهــاد 

فــي  للمشــاركة  البــاد  دخــول  مــن  زيبكجــي، 

أحد التجمعات املؤيدة لحكومة أردوغان، 

بمناســبة الذكرى الســنوية األولى لانقاب 

الفاشــل.

وفي أيار عام 2017 أصبح كورز زعيما 

للحــزب، وعقــب ذلــك دعــا إلجراء انتخابات 

مبكــرة فــي البــاد، وهــو أحــد أوائــل الزعمــاء 

األوروبييــن الذيــن انتقــدوا سياســة الهجــرة 

وكان  ميــركل،  أنغيــا  األملانيــة  للمستشــارة 

لــه الــدور الكبيــر فــي الســعي إلغــاق مــا بــات 

يعــرف بطريــق البلقــان للمهاجريــن.

إن فــوز أحــزاب اليميــن فــي االنتخابــات 

األوربيــة ُيقلــق املهاجريــن إلــى بلدانهــا، ممــا 

املزايــا  مــن  العديــد  لفقــدان  يتخوفــون 

قيــود  فــرض  أو  لهــم  املمنوحــة  والحقــوق 

عليهــم. جديــدة 

منظمة سري كانيه تهنئ 
حزب الحداثة والديمقراطية بافتتاح مقّره

رحيل الشاعر أحمد شيخ صالح

فــي مشــفى بمدينــة هوليــر توفــي الشــاعر 

 82 ناهــز  عمــر  عــن  صالــح  شــيخ  أحمــد 

 – ديــوار  عيــن  مواليــد  مــن  وهــو   ،
ً
عامــا

يــوم  جثمانــه  ــيع 
ُ

وش الجزيــرة،   – ديريــك 

ديريــك  إلــى   ،2017/  10  /23 االثنيــن 

فــي مقبرتهــا، بحضــور ممثلــي  الثــرى  ليــوري 

األهالــي. ومــن  وشــخصيات  أحــزاب 

لحــزب  ديريــك  منظمــة  تقّدمــت 

نعــزي   « فيهــا:  جــاء  عــزاء،  ببريقــة  الوحـــدة 

عائلــة الفقيــد ومحبيــه وأصدقائــه، ونعــزي 

آفــا  روج  كردســتان  فــي  الكــوردي  الشــعب 

أحــد  البــار،  حمكــو  ديــركا  ابــن  بفقدانهــم 

أبــرز محبــي اللغــة األم، لغــة أحمــدي خانــي 

وفقيــه طيــرا وســيداي جكرخويــن، راجيــن 

مــن املولــى العلــي القديــر أن يرحمــه ويغفــر 

لــه ويســكنه فســيح جناتــه، وألهلــه ومحبيــه 

البقــاء.«. وطــول  والســلوان  الصبــر 

كان الشــاعر يكتــب قصائــده بالعربيــة 

والكرديــة.

الشهيد البيشمركه رودي العمو
في معارك الدفاع عن إقليم كردستان 

العــراق فــي وجــه هجمــات الحشــد الشــعبي 

البيشــمركه  استشــهد  زمــار  بمنطقــة 

الشــاب رودي صالــح العمــر يــوم الخميــس 

قريــة  مواليــد  مــن  وهــو   .2017/  10/  26

إلــى   
ً
الدرباســية وكان منتســبا قــوي –  قــره 

فــي  الكــردي  الديمقراطــي  الوحـــدة  حــزب 

ســوريا.

الشــهيد  قــل جثمــان 
ُ
ن التالــي  اليــوم  فــي 

ومــدن  بلــدات  عبــر  ســيمالكا  معبــر  مــن 

لوداعــه،  أهاليهــا  خــرج  حيــث  الجزيــرة، 

ــيع جثمانــه فــي مســقط رأســه بحضــور 
ُ

وش

ووري  ومحبيــه،  رفاقــه  مــن  غفيــر  حشــٍد 

الثــرى قــرب ضريــح الفقيــد إســماعيل عمــر.

الهيئــة  عضــو  يوســف  فهــد  ألقــى 

عــن  فيهــا  تحــدث   ،
ً
كلمــة للحــزب  القياديــة 

ســبيل  فــي  والتضحيــة  الشــهادة  معانــي 

وطالــب  والكرامــة  األرض  عــن  الدفــاع 

بالوحــدة والتكاتــف بيــن األطــراف الكرديــة، 

كركــوك  علــى  الحــرب  عــن  تحــدث  كمــا 

يــروي  وحصــار عفريــن، وأكــد ان الشــهيد 

السياســيين  وعلــى   
ً
وطنــا ليؤســس  بدمــه 

لغــة  عــن   
ً
بعيــدا آمالهــم  لتحقيــق  االتفــاق 

املصالــح  عــن  والتعالــي  واالهانــة  التخويــن 

وأهلــه. لرفاقــه  تعازيــه   
ً
مقدمــا الحزبويــة، 

وألقــى بشــار أميــن كلمــة األمانــة العامــة 

ســوريا،  فــي  الكــوردي  الوطنــي  للمجلــس 

 تعازيــه 
ً
 عــن قيــم الشــهادة، ومقدمــا

ً
متحدثــا

الحــارة.

عوائــل  مؤسســة  باســم  أخــرى  وكلمــة 

الشــهيد  عائلــة  كلمــة  أمــا  الشــهداء، 

فيهــا  شــكر  العمــو،  عمــر  فألقاهــا 

سياســية  وأطــر  أحــزاب  وممثلــي  الحضــور 

املئــات  هــذا وتوافــد  وشــخصيات وطنيــة.  

إلــى خيمــة العــزاء للقيــام بواجــب املواســاة 

فــي  عــزاء  مجلــس  فتــح  وتــم  والتضامــن، 

مــدار  علــى  الوحـــدة  لحــزب  هوليــر  مكتــب 

املعزيــن. عشــرات  حضــره  يوميــن 

زار وفــد مــن منظمــة ســري كانيــه لحــزب 

الوحـدة مقّر حزب الحداثة والديمقراطية 

لســوريا فــي ســري كانيــه، الــذي تــم افتتاحــه 

كان  حيــث   ،2017/  10/  7 الســبت  يــوم 

وقيادييــن  املكتــب  مســؤول  اســتقباله  فــي 

وعــدد مــن أعضــاء الحــزب.

ــر  قــّدم الوفــد تهنئتــه بافتتــاح املقــر وعبَّ

السيا�ســي  الفكــر  النتشــار  ارتياحــه  عــن 

املجتمعيــة،  املكونــات  بيــن  الديمقراطــي 

الحداثــة  حــزب  أعضــاء  شــكر  وقــد 

والديمقراطيــة الوفــد وعبــروا عــن امتنانهــم 

الوحـــدة. لحــزب 
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قبــل بضــع ســنوات، قاطعــت فصائــل 

برنامــج  الحــر  الســوري  الجيــش  مــن 

وتســليحها،  بتدريبهــا  الخــاص  البنتاغــون 

داعــش،  لقتــال  التركيــة،  األرا�ســي  علــى 

مقاتــل  كل  علــى  األمريكيــون  اشــترط  حيــن 

أن يوقــع علــى تعهــد ينــص علــى أنــه ســيقاتل 

النظــام  قــوات  يقاتــل  ولــن  فقــط،  داعــش 

نــرى فصائــل  الكيمــاوي. أمــا اليــوم فنحــن 

الجيــش  بأوامــر  املؤتمــرة  الفــرات«  »درع 

التركــي تدخــل محافظــة إدلــب لقتــال »هيئــة 

 )
ً
ســابقا النصــرة  )جبهــة  الشــام«  تحريــر 

رو�ســي! جــوي  بغطــاء 

فصائــل   !
َ
حقــا فضائحــي  مشــهد  هــذا 

التــي  املظلــة  تلــك  إلــى  نفســها  تنســب 

الحــر«،  »الجيــش  أي  وهميــة،  أصبحــت 

ســتقوم بعمــل مــن املفتــرض أنــه مــن مهمــة 

الدولــة  طيــران  وبحمايــة  األســد،  قــوات 

املنتدبــة مــن »املجتمــع الدولــي« علــى مصيــر 

ســوريا، وتقصــف طائراتهــا الحربيــة املــدن 

ومراكزهــا  بالســكان  اآلهلــة  والبلــدات 

 
ً
الحيويــة كاملستشــفيات واملــدارس، مخلفــة

املجــزرة بعــد املجــزرة، فــي محافظــة إدلــب 

جرائمهــا  عــن  نتحــدث  ال  حتــى  نفســها، 

وجوارهــا. الــزور  ديــر  فــي  املماثلــة 

أمــا تركيــا، فهــي لــم تــزج بقواتهــا، بعــد، 

أعلــن،  كمــا  وهدفهــا،  إدلــب«  »عمليــة  فــي 

رابعــة،  توتــر«  خفــض  »منطقــة  إقامــة 

بالتنســيق مــع شــريكتيها فــي مســار آســتانة، 

املنطقــة  بعــد  وذلــك  وإيــران.  روســيا 

الجنوبية قرب الحدود مع األردن، وغوطة 

 
ً
دمشــق، وريــف حمــص علــى التوالــي. بــدال

مــن  ترـكـي  عســكري  وفــد  دخــل  ذلــك  مــن 

مــع  تفاهمــوا  إنهــم  قيــل  ضبــاط،  ثاثــة 

هيئــة تحريــر الشــام علــى انســحاب األخيــرة 

لقــوات  إدلــب  تســليم  بشــرط  قتــال،  بــا 

تركيــة، وليــس لقــوات »درع الفــرات« التــي 

العازلــة  املنطقــة  فــي   
ً
مؤقتــا عالقــة  بقيــت 

بانتظــار  الحــدودي  الهــوى  بــاب  معبــر  فــي 

الرئيــس  تصريحــات  وحســب  التطــورات. 

الثاثيــة  الخطــة  تقــوم  أردوغــان،  الترـكـي 

علــى نشــر 500 عنصــر مــن الجيــش الترـكـي 

داخــل مدينــة إدلــب، مقابــل الــروس الذيــن 

مــن املفتــرض أن يتمركــزوا فــي محيطهــا. أمــا 

اإليرانيــون فســوف يتموضعــون فــي مناطــق 

ســيطرة النظــام شــرق املحافظــة املاصــق 

تكتمــل  وبذلــك  الغربــي.  حلــب  لريــف 

ترتيبــات »خفــض التصعيــد« بعــد »تطهيــر« 

وفصائــل  النصــرة  قــوات  مــن  املحافظــة 

منهــا. قريبــة  جهاديــة 

ـ  االســتخبارية  التحــركات  أن  غيــر 

تحليــق  ذلــك  فــي  بمــا  التركيــة،  العســكرية 

طائــرات االســتطاع بــدون طيــار )الــدرون( 

ومحيطهــا  املجــاورة  عفريــن  منطقــة  فــوق 

وجهــة  إلــى  بشــفافية  تشــير  القريــب، 

املفتوحــة  التركيــة  العســكرية  الشــهية 

ضــد جيــب عفريــن الكــردي الــذي تســيطر 

والحــال  الشــعب«.  حمايــة  »قــوات  عليــه 

فــي  ترـكـي  عســكري  تــورط  احتمــال  أن 

بالنظــر   
ً
جــدا  

ً
ضعيفــا زال  مــا  عفريــن، 

ال  الوعــرة  الجبليــة  املنطقــة  هــذه  أن  إلــى 

ويعــرف  ســائغة،  لقمــة  تكــون  أن  يمكنهــا 

أن  يمكــن  هنــاك  الورطــة  أن  األتــراك 

نتائــج مضمونــة.  أي  وبــا  الكثيــر،  تكلفهــم 

الــروس  إلــى ذلــك أنهــا محميــة مــن  يضــاف 

يقبــل  ولــن  جنــة،  كفــر  فــي  املتمركزيــن 

فيهــا.  ترـكـي  تدخــل  بــأي   
ً
أيضــا األمريكيــون 

املحتمــل  مــن  االعتبــارات،  هــذه  ملجمــوع 

مــن  املناطــق املحاذيــة لعفريــن،  أن تســلم 

جهــة إدلــب، إلــى فصائــل درع الفــرات التــي 

الداخلــة  الفصائــل  وهــذه  أنقــرة.  تحركهــا 

مــن  أضعــف  الثاثــي،  آســتانة  مســار  فــي 

أن تواجــه القــوات الكرديــة ذات التنظيــم 

الجيديــن. والتســليح 

أن  كذلــك،  والحــال  املحتمــل،  مــن 

تتجــه أنقــرة إلــى االلتفــاف مــن حــول منطقة 

رفعــت  تــل  نحــو   ،
ً
وجنوبــا  

ً
شــرقا عفريــن 

تســليم  إلــى  يــؤدي  بمــا  املجــاورة،  والقــرى 

تلــك املناطــق إلــى قــوات النظــام الكيمــاوي 

وامليليشــيات اإليرانيــة »الرديفــة« )حســب 

التســمية األســدية املســتمدة من القاموس 

العتيــق(. البعثــي 

؟
ً
ماذا يعني كل ذلك سياسيا

يعنــي، قبــل أي �ســيء آخــر، أن التقــارب 

صيــف  منــذ  كان،  الــذي  األســدي  ـ  الترـكـي 

الوســيط  عبــر   
ً
مــداورا  ،2016 العــام 

تقــارب  إلــى  التحــول  مــن  اقتــرب  الرو�ســي، 

مباشــر قائــم علــى وحــدة األهــداف. فــي هــذا 

اإلطار، لم يكن تسريب خبر إجراء اتصال 

هاتفــي بيــن أردوغــان واألســد، بضغــط مــن 

عــن  النظــر  وبصــرف  حيــن،  قبــل  بوتيــن، 

 مــن القصــف السيا�ســي 
ً
صحتــه، إال نوعــا

التمهيــدي، قبــل إعــان رئيــس الــوزراء بــن 

بيــن  يلــدرم عــن املشــاورات املســتمرة  علــي 

وتركيــا  إيــران  أي  العــراق«،  جــوار  »دول 

وحكومــة بغــداد و«الجانــب الســوري« )أي 

العمــل ضــد  الكيمــاوي(، لتنســيق  النظــام 

اســتفتاًء  أجــرى  الــذي  كردســتان  إقليــم 

العراقيــة. الدولــة  عــن  اســتقاله  علــى 

قــد  أنقــرة  إن  إذن،  القــول،  يمكــن 

أكملــت إعــادة تموضعهــا، لتنتهــي مغامرتهــا 

 2011 العــام  فــي  بــدأت،  التــي  ســوريا  فــي 

بهــدف إســقاط النظــام الكيمــاوي، لتنتهــي 

املرحلــة  فــي  معــه  بالتعايــش  بالقبــول 

التنســيق  احتمــال  إلــى   
ً
وصــوال القادمــة، 

معــه، تحــت املظلــة الروســية، فــي مواجهــة 

العــراق  بيــن  املتصــل  الكــردي«  »الخطــر 

التركيــة  التموضــع  إعــادة  تأتــي  وســوريا. 

مــع  أنقــرة  عاقــات  توتــر  ظــل  فــي  هــذه، 

وقــد  واألوروبييــن،  األمريكييــن  مــن  كل 

ترامــب  إدارة  بقــرار  تجلياتهــا  ذروة  بلغــت 

الدخــول  تأشــيرات  منــح  عمليــات  تعليــق 

أنقــرة، وشــكلت  فــي  األمريكيــة  الســفارة  فــي 

البلديــن. بيــن  العاقــات  فــي   
ً
ســابقة

بإعــادة  أســميناه  مــا  أن  الواقــع 

التموضــع هــو أقــرب إلــى فقــدان البوصلــة، 

الضفــة  مــن   
ً
حــادا  

ً
انتقــاال كونــه  مــن  أكثــر 

روســيا  أن  ذلــك  الروســية.  إلــى  األمريكيــة 

موثــوق  حليــف  إلــى  تتحــول  أن  يمكــن  ال 

ألنقرة. وكل ما في األمر أن بوتين اســتطاع، 

مــن خــال لــي ذراع تركيــا فــي أزمــة إســقاط 

توســيع  فــي  فنجــح  الروســية،  الطائــرة 

الشــرخ داخــل الحلــف األطل�ســي بيــن تركيــا 

الغربييــن. وحلفائهــا 

عــن   
ً
أساســا ناجــم  بوصلــة  فقــدان 

ســوء تدبيــر فــي شــؤون الداخــل الترـكـي كمــا 

الحــرب  فــي  النشــط  الترـكـي  الــدور  فــي شــأن 

، إلــى عــودة النزعــة 
ً
الســورية. أدى، تدريجيــا

صــدارة  إلــى  املتشــددة  التركيــة  القوميــة 

املشــهد بوصفهــا العقيــدة الرســمية للدولــة 

العميقــة. التركيــة 

انفــات  اإلطــار،  هــذا  فــي   ،
ً
الفتــا كان 

فــي  الشــعبوية  القوميــة  الحماســة 

حكومتــه،  وأركان  أردوغــان  تصريحــات 

الســابق  الحليــف  ضــد  مفاجئــة،  بصــورة 

مــن  ســنوات  بعــد  بارزانــي،  مســعود 

السياســية  بأبعادهــا  الدافئــة  العاقــات 

قبــل  مــا  فإلــى  واألمنيــة.  واالقتصاديــة 

ظلــت  أيلــول،   25 فــي  االســتفتاء،  يــوم 

التصريحــات التركيــة فــي حــدود منضبطــة. 

والوعيــد،  التهديــد  إلــى  فجــأة  انقلبــت  ثــم 

بصــورة ال تتناســب حتــى مــع النوايــا التركيــة 

التــي يمكــن أن تكــون مبيتــة ضــد اإلقليــم. 

فقــد تجــاوزت تلــك التصريحــات فــي حدتهــا 

اإليرانيــة. نظيرتهــا  حتــى 

إلــى  الرو�ســي  الرئيــس  وصــل  أن  ومــا 

انتقلــت  حتــى  بأردوغــان،  والتقــى  أنقــرة 

أربيــل  مــن  الســاخنة  التركيــة  االهتمامــات 

هــذا  أن  والحــال  الســورية.  إدلــب  إلــى 

حــدود  حقيقــة  عــن   
ً
أيضــا يعبــر  االنتقــال 

والــذي  لتركيــا،  املســموح  االقليمــي  الــدور 

تضعــه  الــذي  الســقف  تجــاوز  يمكنــه  ال 

منطقــة  تحقيــق  فــي  املشــاركة  روســيا:  لهــا 

»خفــض التصعيــد« الرابعــة فــي إدلــب، مــع 

اســتمرار بقــاء الســيطرة التركيــة علــى جيــب 

حلــب. شــمال  البــاب  ـ  جرابلــس 

---------------------------
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الترـكـي  الرئيــس  أعلــن  أيــام  عــدة  قبــل 

بــاده  جهوزيــة  عــن  أردوغــان  طيــب  رجــب 

للقيــام بعمليــة عســكرية فــي محافظــة إدلب 

املعتدلــة  الســورية  املعارضــة  بمعاونــة 

هــذا  يحــرك  أن  دون  أنقــرة،  تدعمهــا  التــي 

مــن   
ً
خصوصــا فعــل  ردود  أي  املوضــوع 

الســوري. النظــام 

واضحــة  التركيــة  العمليــة  أســباب 

تدخلــت  أن  ســبق  إذ  الشــمس،  وضــوح 

مــا  لحمايــة  ســورية  فــي   
ً
عســكريا تركيــا 

تســميه أمنهــا القومــي وحدودهــا، علــى إثــر 

نشــاط كــردي محمــوم تــرى فيــه أنقــرة كارثــة 

كبيــرة علــى أمنهــا ومســتقبلها السيا�ســي إذا 

إلــى وجــود  مــا تطــور هــذا النشــاط وتحــول 

الســورية. التركيــة-  للحــدود  متاخــم  ثابــت 

إدلــب  عمليــة  إن  القــول  يمكــن  إذن، 

البــاء  دفــع  هــو  األسا�ســي  الترـكـي  عنوانهــا 

فــي  املنتشــر  الكــردي  الخطــر  مــن  القــادم 

عناويــن  إلــى  باإلضافــة  الســوري،  الشــمال 

عــن  أهميــة  تقــل  لكنهــا  مهمــة،  أخــرى 

موضــوع امللــف الكــردي الــذي يثيــر اســتياء 

التركيــة. السياســية  القيــادة 

علــى أن هــذه العمليــة مرتبطــة بالزيــارة 

فاديميــر  الرو�ســي  الرئيــس  بهــا  قــام  التــي 

بوتيــن إلــى تركيــا، ولقائــه الرئيــس أردوغــان 

الــذي أثــار ملفــات عديــدة متعلقــة بالشــأن 

الكــردي،  امللــف  مقدمتهــا  فــي  الســوري، 

إلــى  بتشــاؤم  تنظــر  أنقــرة  وأن   
ً
خاصــة

األكــراد  مــع  الناعــم  األميرـكـي  املوقــف 

ســورية. أكــراد  منهــم  القلــب  وفــي   ،
ً
عمومــا

 أخضــر 
ً
أردوغــان يبــدو أنــه أخــذ ضــوءا

العســكري  للتدخــل  الرو�ســي  الرئيــس  مــن 

مصلحــة  فــي  يصــب  هــذا  ولعــل  إدلــب،  فــي 

الطرفيــن، ال بــل يصــب فــي مصلحــة جميــع 

الســوري،  للنظــام  الداعمــة  األطــراف 

ســورية  أكــراد  أن  ذلــك  األخيــر،  فيــه  بمــا 

مــع  ينســجم  ذاتــي  حكــم  إلــى  يتطلعــون 

فــي  حققوهــا  التــي  العســكرية  اإلنجــازات 

الســوري. الشــمال 

الســوري  النظــام  ســكوت  أن  ويبــدو 

بعامليــن،  عاقــة  لــه  الترـكـي  الوجــود  عــن 

ال  الســورية  الحكوميــة  القــوات  أن  األول 

األكــراد  مــع  القتــال  مــن  جبهــة  فتــح  تريــد 

هــذا  تــوكل  أنهــا  والثانــي  الســوريين، 

تؤمــن  حتــى  تركيــا  إلــى   
ً
ضمنيــا املوضــوع 

وجــود  مــن  الســورية  والحــدود  حدودهــا 

مصالحهــا. يهــدد  كــردي  حــزام 

الــروس مســتفيدون مــن الــدور التركــي، 

بوتينــي-  اتفــاق  جــرى  يبــدو  مــا  علــى  ألنــه 

املعارضــة  فصــل  فــي  البــدء  علــى  أردوغانــي 

الســورية املعتدلــة عــن املتطرفــة، وحــدث 

الروســية  الجويــة  القــوات  قامــت  أن 

بضــرب أهــداف تابعــة لهيئــة تنظيــم الشــام 

مــن  واحــدة  النصــرة«  »جبهــة  تشــكل  التــي 

أعمدتهــا.

متفقــان  والترـكـي  الرو�ســي  الطرفــان 

إلبعــاد  الجراحــي  اإلجــراء  هــذا  أن  علــى 

إجــراء  هــو  تركيــا،  عــن  الكــردي  الخطــر 

العمليــة  تحقــق  حتــى  يــدوم  ولــن  مؤقــت 

عّبــر  وأن  ســبق  حيــث  أهدافهــا،  التركيــة 

هــذا  عــن  جانيكلــي  الترـكـي  الدفــاع  وزيــر 

ينبغــي أن تظــل  بــاده  بالقــول إن  الســياق 

التهديــد. يــزول  أن  إلــى  إدلــب  فــي 

الوجــود  مــن   
ً
جــدا متحسســة  تركيــا 

لجهــة  علــى حدودهــا، ومتحمســة  الكــردي 

املنطقــة،  فــي  الكــردي  التمــدد  كبــح جمــاح 

ذاتــي  حكــم  قيــام  احتمــاالت  فــي  تــرى  وهــي 

كارثــة  الســورية  األرا�ســي  داخــل  كــردي 

ألن  التركيــة،  والســيادة  األمــن  علــى  كبــرى 

ذلــك قــد يفتــح شــهية أكــراد تركيــا للمطالبة 

عنــد  األمــر  يتوقــف  ال  وقــد  ذاتــي،  بحكــم 

الحــد. هــذا 

متصلــة  خــرى 
ُ
أ  

ً
أســبابا هنــاك  أن  غيــر 

علــى  الحملــة  هــذه  شــن  أنقــرة  برغبــة 

متخوفــة  التركيــة  القيــادة  أن  منهــا  إدلــب، 

الســورية  الجماعــات  هــروب  احتمــال  مــن 

أمــر  وهــذا  الترـكـي،  الداخــل  إلــى  املتطرفــة 

مســتجدات  ظــل  فــي   
ً
جــدا وممكــن  وارد 

النــزاع الســوري املقبــل علــى فصــل أخيــر فــي 

الحســم. عمليــة 

 من بين األســباب أن تركيا ترغب 
ً
أيضا

املعتدلــة  الســورية  املعارضــة  دعــم  فــي 

ويمكــن   ،
ً
وسياســيا  

ً
عســكريا وإســنادها 

أن  تريــد  أنقــرة  إن  اإلطــار  هــذا  فــي  القــول 

 
ً
مقبــوال  

ً
مكانــا املعتدلــة  للمعارضــة  تحجــز 

فــي الفعــل السيا�ســي بســورية بعــد أن يضــع 

أوزاره. النــزاع 

 
ً
خاصــة القــول هنــا إن هنــاك تقاطعــا

والتركيــة والســورية  الروســية  املصالــح  فــي 

التــي  إدلــب  عمليــة  مــن  اإليرانيــة  وحتــى 

املنطقــة  هــذه  تجهيــز  إلــى   
ً
أيضــا تهــدف 

حتــى ينطبــق عليهــا مفهــوم خفــض التوتــر، 

 
ً
 ديمغرافيــا

ً
وبالتالــي تصلــح ألن تكــون خزانــا

ظهــور  مــن  ويمنــع  الســوريين  يســتوعب 

ناحيــة  الهجــرات  مــن  جديــدة  موجــة 

التركيــة. الحــدود 

مــن  األتــراك  حــال  حالهــم  اإليرانيــون 

بالغــة  بأهميــة  ينظــرون  الكــردي،  املوقــف 

ألي وجــود كــردي قــوي فــي املنطقــة قــد يهــدد 

، فهــذه الــدول ســورية 
ً
مصالحهــم مســتقبا

حواضــن  تشــكل  وتركيــا  وإيــران  والعــراق 

لوجــود كــردي متغلغــل فيهــا، وأكــراد تركيــا 

العالــم  أكــراد  مــن   %56 حوالــي  يشــكلون 

شــخص  مليــون   20 حوالــي  إلــى  ويصلــون 

الشــرقي  الجنــوب  فــي  معظمهــم  يعيــش 

لتركيــا.

بعــد  يأتــي  الترـكـي  التحــرك  إن  ثــم 

السياســية  القيــادة  مــن  أنقــرة  ــت 
ّ
مل أن 

لتخوفــات  تســتجب  لــم  التــي  األميركيــة 

األولــى مــن تنامــي الوجــود الكــردي الســوري 

أنقــرة  أطلقــت  أن  وســبق  حدودهــا،  علــى 

التــي  العســكرية  الفــرات«  »درع  عمليــة 

هدفــت إلــى قتــال وإبعــاد األكــراد وعناصــر 

حدودهــا. عــن  »داعــش«  تنظيــم  مــن 

النظــام  مــن  الترـكـي  املوقــف  أن  يبــدو 

تقبــل  ضــرورات  إلــى  يميــل  بــدأ  الســوري 

املجاهــرة  عــدم  حيــث  مــن  الواقــع،  األمــر 

 برحيــل الرئيــس بشــار األســد عــن 
ً
 نهــارا

ً
ليــا

السلطة، وهي-أنقرة- على الرغم من بقائها 

علــى مســافة مــن روســيا والنظــام الســوري 

بــأن  مســتدركة  أنهــا  إال  النــزاع،  هــذا  مــن 

موســكو  مــع  التواصــل  تقت�ســي  مصلحتهــا 

دمشــق. مــع  والتصالــح 

وتنســق  تتعــاون  تركيــا  أن  والحقيقــة 

أن  مــن   
ً
انطاقــا ســورية،  فــي  الــروس  مــع 

اليــد  إلــى  يدهــا  وضــع  فــي  تكمــن  مصلحتهــا 

امللعــب  فــي  املصالــح  وتبــادل  الروســية 

يحصــل  أن  نســتبعد  ال  وقــد  الســوري، 

علــى  املســتقبل  فــي  ســوري  ترـكـي-  تعــاون 

املشــتركة. املصالــح  قاعــدة 

للسياســة،  الحقيقــي  املعنــى  هــو  هــذا 

علــى  تتحــرك  وال  باألخــاق  تعتــرف  ال  فهــي 

هــذا األســاس، وإنمــا هــي تعبيــر صريــح عــن 

أن  التاريــخ  فــي  فحصــل  املصالــح،  التقــاء 

عــدو األمــس هــو صديــق مقــرب اليــوم، وقــد 

يلتقــي ويتصالــح الطرفــان التركــي والســوري 

تحــت يافطــة تحجيــم التوســع الكــردي فــي 

املنطقــة.

أنقــرة لــن توافــق بــأي حــال مــن األحــوال 

أظافــر  لــه  ســوري  كــردي  وجــود  علــى 

وأســنان وقــادر علــى أن يهددهــا ويتواصــل 

مــع نصفــه اآلخــر فــي تركيــا، وال هــو النظــام 

كــردي  وجــود  لفكــرة  منحــاز  الســوري 

 
ً
أيضــا لكــن  الوطنيــة،  ســيادته  يهــدد  قــد 

ينبغــي األخــذ بالحســبان أن ســورية األســد 

فيــه  وُتهــّدد  الكــردي  امللــف  تحتــوي  قــد 

تركيــا، وهــذا أمــر خاضــع اللتقــاء املصالــح 

والصغــار.  الكبــار  وحســابات 

يوميــة  فلســطينية  صحيفــة  األيــام   *
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تركيــا  فــي  ايفريــن  كنعــان  انقــاب  بعــد 

– أيلــول 1980، ســادت أجــواٌء مــن الرعــب 

حيــث  مكوناتــه،  بجميــع  الشــعب  بيــن 

والسياســيين  النشــطاء  مــن   
ٌ

آالف تشــتت 

وإلــى  الداخــل  فــي  والصحفييــن  والكّتــاب 

الخــارج، بفعــل هــول االعتقاالت والســجون 

واالعدامــات. واالغتيــاالت 

بنتــر  هارولــد  البريطانــي  الكاتبــان 

عــام  تركيــا  زارا  ميللــر  آرثــر  واألميريكــي 

العامليــة  الجمعيــة  مــن  بتكليــف   ،1985

والكّتــاب  الشــعراء  بشــؤون  املهتمــة   PEN

مــن  وبدعــم  والروائييــن،  املســرحيين 

مــن  للتحقــق  الدوليــة،  العفــو  منظمــة 

فــي  حفــل  قيــم 
ُ
أ حينهــا  الســيئة،  األوضــاع 

الكاتــب  شــرف  علــى  األمريكيــة  الســفارة 

تضمنــت   
ً
كلمــة بنتــر  فيــه  ألقــى  ميللــر، 

فــي تركيــا  معانــاة الكّتــاب ومعارضــو الــرأي 

فــي  جســدي  وتعذيــب  إنســاني  إذالل  مــن 

كانــت  الــذي  ذلــك  الترـكـي  النظــام  ســجون 

تدعمــه الحكومــة األمريكيــة آنــذاك. أثــارت 

الكلمــة حفيظــة وصدمــة الســفير األمريكــي 

ممــا دفعــه إلــى طــرد هارولــد بنتــر مــن الحفــل 

صديقــه  معــه  فتضامــن  الجميــع،  أمــام 

.
ً
ســويا وغــادرا  ميللــر 

مقــال  فــي  كامــل  علــي  الكاتــب  ذكــر 

 12  /25 االلكترونــي  إيــاف  بموقــع  لــه 

بنتــر  أن  الرحلــة  تلــك  بشــأن   ،2006/

معضلــة  كان  هنــاك  اكتشــفته  »مــا  قــال: 

ـــرد 
ُ

حقيقيــة، فقــد عرفــت وعــن كثــب أن ك

مســموح  غيــر   ،
ً
جــدا ببســاطة  كانــوا  تركيــا 

، ومــن ثــم غيــر مســموح 
ً
لهــم بالوجــود أصــا

أتذكــر  األم.  بلغتهــم  التحــدث  بالطبــع  لهــم 

أننــي حيــن عــدت مــن تركيــا كنــت قــد كتبــت 

إال  الشــأن،  بهــذا  صفحــات  أربــع  أو  ثــاث 

 ،
ً
 منهــا تمامــا

ً
 أو متأكــدا

ً
أننــي لــم أكــن واثقــا

أن  إال  املهمــات،  ســلة  فــي  يومهــا  فرميتهــا 

 مــن الســلة 
ً
أنتونيــا زوجتــي، أخرجتهــا فــورا

وقرأتهــا، وطلبــت منــي وبإلحــاح أن أحتفــظ 

بهــا، فوضعتهــا حينهــا فــي أحــد األدراج. وفــي 

ســنوات،  ثــاث  مــرور  وبعــد  األيــام  أحــد 

مــن  األوراق  تلــك  أخرجــت  وبالصدفــة، 

ال  بســرعة  النــص  كتابــة  وأكملــت  الــدرج 

تصــدق.«*

وأضــاف علــي كامــل: لــم يكــن هدف بنتر 

الصــور  تلــك  تأمــل  مــن  أكثــر  �ســيء  كتابــة 

ذاكرتــه،  فــي  عالقــة  وبقيــت  شــاهدها  التــي 

ســببت  قــد  كانــت  وصاعقــة  مؤثــرة   
ً
صــورا

، ســواء 
ً
مــا يشــبه الصدمــة يومهــا حقــا لــه 

كان ذلــك فــي ميــدان الكتابــة أو فــي خضــم 

املســكوت  الفضائــح  إنهــا  نفســها.  الحيــاة 

عنهــا، تلــك التــي كان يعرفهــا الجميــع، لكــن 

غيــر  مفهــوم،  غيــر  وبشــكل  ظــل  الجميــع 

وجــود  ال  أن  بإصــرار   
ً
زاعمــا بذلــك،  مبــال 

»حيــن  بنتــر:  يقــول  إذ  اإلطــاق!،  علــى  لهــا 

بتلــك  رّوعــوا  الذيــن  النــاس  أولئــك  تقابــل 

االعتــداءات وتلــك الخســارات املرعبــة التــي 

 
ً
تمامــا تــدرك  هنــاك،  النظــام  لهــم  ســببها 

أنهــم بشــر، بشــر مثلنــا ويشــبهوننا، فلمــاذا 

أن  صحيــح  ذلــك!؟...  كل  لهــم  يحصــل 

نقطــة االنطــاق فــي كتابتــي هــذه املســرحية 

عــن  ليســت  املســرحية  لكــن  ـــرد، 
ُ

الك هــم 

. أظــن أن مــا قمــت 
ً
ـــرد مطلقــا

ُ
األتــراك أو الك

هنــا  لنــا  يحــدث  بمــا  الصلــة  وثيــق  هــو  بــه 

مرغريــت  فحكومــة  املتحــدة.  اململكــة  فــي 

تاتشــر بــدأت توجــه هجومهــا بشــكل قــوي 

نحــو  م�ســى  وقــت  أي  مــن  أكثــر  وعنيــف 

مؤسســاتنا الديموقراطيــة، وهــذا مــا يجــد 

 لــه فــي التضييــق علــى حريــة 
ً
 صارخــا

ً
تعبيــرا

الــكام والــرأي وحظــر األفــكار واملعتقــدات 

الكثيــر  أن  أعتقــد   ... للحكومــة،  املعارضــة 

الصــوت  أن  يدركــون  ال  هنــا  النــاس  مــن 

املخالــف أو املعــارض ووضــع األقليــات هــم 

مطلــوب  البلــد.  هــذا  فــي  حقيقــي  خطــر  فــي 

منــا أن ننظــر إلــى مــا يحــدث فــي مجتمعاتنــا. 

األوســع  الصــورة  إلــى  ننظــر  أن  ينبغــي 

هــذه  الديموقراطيــة  للديموقراطيــة. 

الكلمــة التــي اســتخدمت وتســتخدم اليــوم 

مخجلــة  كلمــة  أصبحــت  زائــف،  بشــكل 

ومفّرغــة مــن دالالتهــا وال تعنــي أي �ســيء.«*

مســرحية لغــة الجبــل مؤلفــة مــن أربعــة 

)الفتــاة،  ثمانيــة  وشــخصياتها  مشــاهد، 

الضابــط،  الرقيــب،  العجــوز،  املــرأة 

الرجــل  الســجين،  األول،  الحــارس 

الثانــي(،  الحــارس  العينيــن،  املعصــوب 

فــي لنــدن عــام  حيــث تــم عرضهــا ألول مــرة 

 - ثياتــر  الناشــينال  مســرح  علــى   1988

اإلخراجيــة  بالعمليــة  وقــام  ليتلتــون، 

عــرض  تــم  كمــا  نفســه،  بنتــر  هارولــد 

املســرحية مــن قبــل آخريــن فــي مــدٍن أخــرى، 

اليوتيــوب  شــبكة  علــى  مشــاهدتها  ويمكــن 

 MOUNTAIN - بالبحــث عــن )لغــة الجبــل

 .)  LANGUAGE

 « :
ً
وفــي تعليقــه أردف علــي كامــل قائــا

فــي أحــد أيــام شــهر حزيــران مــن عــام 1996 

 إلــى منطقــة HARINGEY فــي 
ً
كنــت متوجهــا

شــمال لنــدن لحضــور بروفــات مســرحية » 

االجتماعــي  املركــز  قاعــة  فــي   « الجبــل  لغــة 

 ،NEW LIFE COMPANY الكردي، لفرقة

أعضائهــا  كورديــة  مســرحية  فرقــة  وهــي 

لكتابــة  أتهيــأ  كنــت  حينهــا  أكــراد.  الجئــون 

موضــوع خــاص بصحيفــة الشــرق األوســط 

إلــى  وصلــت  حيــن  العــرض.  ذلــك  عــن 

مغلقــة  بالطــرق  فوجئــت  البروفــة،  مــكان 

املؤديــة  األزقــة  تقطــع  الشــرطة  وحشــود 

إلــى بنايــة املركــز االجتماعــي الكــردي وثمــة 

فــوق  تحــوم  كانــت  عســكرية  مروحيــة 

أحــد  أن  هــو  بعــد  فيمــا  فهمتــه  مــا  املــكان. 

ســكان املنطقــة رأى مجموعــة مــن النــاس 

ويحملــون  عســكرية  مابــس  يرتــدون 

املركــز،  ذلــك  يدخلــون  متنوعــة،  أســلحة 

 ســيحصل بيــن األتــراك 
ً
 أن اشــتباكا

ً
معتقــدا

والكــرد، ولــم يكــن يعــرف أن مــا شــاهدهم 

املمثليــن.  مــن  مجموعــة  ســوى  ليســوا  هــم 

لــذا فقــد قــام بعجالــة إلــى االتصــال بمركــز 

. عندهــا وعلــى الفــور 
ً
شــرطة البلديــة فــورا

رجــال  قــام  تلــك  معلومتــه  علــى   
ً
واعتمــادا

الشــرطة بتجهيــز مروحيــة ورجــال بارعيــن 

أوتوماتيكيــة،  بنــادق  ومعهــم  القنــص  فــي 

فيمــا  ومحاصرتهــا  البنايــة  بتطويــق  قامــوا 

البنايــة  ســطح  فــوق  املروحيــة  حلقــت 

وقاموا بإنزال ســريع إلى داخل البناية. بعد 

قليــل خــرج املمثلــون مــن قاعــة التمرينــات 

خضعــوا  وبعدهــا  بالقيــود  مكبلــون  وهــم 

قبــل خمســة  مــن  ملعاملــة عنيفــة وخشــنة 

أكثــر، كمــا علمــت.  أو  بوليــس  عشــر رجــل 

الجديــر بالذكــر أن رجــال الشــرطة منعــت 

بينهــم  فيمــا  التحــدث  مــن  وقتهــا  ـــرد 
ُ

الك

 أنهــم الجئــون جــدد 
ً
بلغتهــم الكورديــة، علمــا

وال يعرفــون التحــدث باإلنكليزيــة. املفارقــة 

يتماهــى  كاد  حصــل  مــا  إن  هــي  األمــر  فــي 

 مــع مــا يحــدث فــي ثيمــة النــص ذاتهــا! 
ً
تمامــا

 
ً
أيضــا هــم  املســرحية  فــي  الســجن  فحــرس 

ذويهــن  لزيــارة  القادمــات  النســوة  يمنعــون 

مــن الســجناء التحــدث معهــم بلغتهــم األم، 

لغة الجبل!.  حين اكتشــف رجال الشــرطة 

 مابســات هــذا املــأزق، أطلقــوا ســراح 
ً
أخيــرا

التماريــن  بإســتئناف  لهــم  وســمح  املمثليــن 

هنــا  التنويــه  مــن  البــد  املســرحية.  علــى 

واألســلحة  العســكرية  املابــس  أن  مــن 

املصنوعــة مــن الباســتيك، تلــك التــي كانــت 

 لذلــك االلتبــاس كانــت قــد أعيــرت إلــى 
ً
ســببا

الوطنــي  املســرح  قبــل  مــن   
ً
مجانــا الفرقــة 

البريطانــي. بعــد مــرور أربــع ســنوات، وبنــاء 

ضــد  املمثلــون  قدمهــا  التــي  الشــكوى  علــى 

 - يــارد  ســكوتاند  قــررت  الشــرطة،  رجــال 

املســؤولة  اإلقليميــة  الشــرطة  قــوة  مقــّر 

تغريــم   - لنــدن  معظــم  فــي  الشــرطة  عــن 

ألــف   55 مبلــغ  دفــع  البلديــة  تلــك  شــرطة 

اإلهانــة  تلــك  لقــاء  الفرقــة  ألعضــاء  باونــد 

بهــم.«. ألحقتهــا  10التــي 
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نعيم شباب: الفن الكردي خطى نقلة نوعية في ظل الحريات التي ننعم بها

معهد آواز مسيرة فن ومدرسة للموسيقا والغناء

والحصــار  الحــرب  ظــروف  رغــم 

ــر 
ُ
تتميــز مدينــة عفريــن بمشــاهد طــاب كث

يذهبــون إلــى املــدارس واملعاهــد والجامعــة، 

موســيقية،  آالت  أو   
ً
كتبــا يحملــون  وهــم 

اإلنــاث. مــن  عاليــة  وبنســبة 

عفريــن   – للموســيقا  آواز  معهــد 

تأسيســه  منــذ  وتعليمــه  نشــاطه  يواصــل 

عــام 2010 بــإدارة املوســيقار نعيــم شــباب 

بتفــاؤل  »الوحـــدة«  إلــى  تحــدث  الــذي 

املوســيقا  الطــاب  علــم 
ُ
ن فقــال:  واهتمــام، 

)تنبــور،  آالت  علــى  مواهبهــم  ونطــّور 

القانــون،  بيانــو،  أورغ،  كمــان،  غيتــار، 

مــن  معظمهــم   ،
ً
أيضــا والغنــاء  إيقــاع( 

األطفــال والفئــات العمريــة الشــابة، حيــث 

الراغبيــن  الفقــراء  أبنــاء  بأوضــاع  نهتــم 

الفــن  اليكــون  بحيــث   ،
ً
أيضــا ونســاعدهم 

الدعــم  قــدم 
ُ
ن معينــة،  فئــة  علــى   

ً
حكــرا

أكاديميــة،  بصــورٍة  ونعلمهــم  لطابنــا، 

بــدروس نظريــة وعمليــة. ومــن جانــب آخــر 

مشــاكلهم  تجــاوز  علــى  بعضهــم  ســاعد 
ُ
ن

نحــو  أهاليهــم  مــع  بالتواصــل  االجتماعيــة 

فاملعهــد  واالنســجام،  االســتقرار  خلــق 

 الطــاب علــى 
ْ

 ِبَحــث
ً
 أيضــا

ً
 تربويــا

ً
يلعــب دورا

النشــاذ. الســلوكيات  نبــذ 

حول رؤيته للموسيقا، أضاف شباب: 

إن املوســيقا لغــة عامليــة وبألــوان عديــدة، 

االنعتــاق  علينــا  باقتــدار،  مهــا 
ُّ
تعل علينــا 

االنفصــال  وليــس  الكاســيكية  األطــر  مــن 

عنهــا، الفولكلــور الكــردي يعبــر عــن هويتنــا 

الثقافيــة والقوميــة، مــن الضــروري العمــل 

املوســيقية  واملذاهــب  األلــوان  كافــة  علــى 

الفــن  إلــى  الحداثــة  إدخــال  أي  العامليــة، 

الكــردي.

الفــن  أجــاب:  الحالــي  الوضــع  وعــن 

نقلــة  خطــى  وغنــاء  موســيقا  مــن  الكــردي 

بهــا،  ننعــم  التــي  الحريــات  ظــل  فــي  نوعيــة 

آلــة  منــزل  كل  فــي  توجــد  القــول  بإمكاننــا 

. ســيقية مو

كــوادر  ثاثــة   
ً
أيضــا املعهــد  فــي  ُيــدرس 

مــدار ســبع  إليــه علــى  وفــد  آخريــن، حيــث 

ســنوات مــا يزيــد / 4000 / طالــب، نســبة 

االنــاث بينهــم تجــاوز 60%، وتخــّرج منــه مــا 

، حيــث ُيمنحــون شــهادة 
ً
يزيــد /30/ طالبــا

تخــرج بعــد تجــاوز أربعــة مســتويات مــدة كل 

منهــا ســتة أشــهر وســنة تخــرج مــن األنشــطة 

املهــارات. وصقــل 

املعهــد،  يؤديهــا  التــي  األنشــطة  وحــول 

أمســيات  بتنظيــم  نقــوم  شــباب:  أفــاد 

مهتميــن  بحضــور  غنائيــة  موســيقية 

أو  مــّرة  األهالــي،  ومــن  ومثقفيــن  وفنانيــن 

ســنوات  ســبع  خــال  العــام،  فــي  مرتيــن 

بمثابــة  وهــي  أمســيات،   /6/ إلــى  وصلــت 

صــك تخــرج للطــاب عبــر حضورهــم علــى 

املســرح وأدائهــم ملقطوعــات عديــدة، وآخــر 

املركــز  مســرح  فــي  كانــت  بهــا  قمنــا  أمســية 

شــارك   ،2017/  9/  9 بتاريــخ  الثقافــي 

فــي  شــاركنا  كمــا  ومغنــي.  عــازف   /95/ فيهــا 

أخــرى  ومناســبات  نـــوروز  أعيــاد  حفــات 

ترفيهيــة  رحــات  وننظــم  إليهــا،  اســتضفنا 

حضــر ألمســية جديــدة.
ُ
ن  

ً
لطابنــا، وحاليــا

الذاتيــة  اإلدارة  مــن  مرخــص  املعهــد 

القائمــة، ويجــري العمــل علــى وضــع نظــاٍم 

أبــدى  حيــث  لــه،  منظــم  وأرشــيف  داخلــي 

االهتمــام  مــن  ارتياحــه  شــباب  نعيــم 

هيئــة  قدمهــا 
ُ
ت التــي  املســاعدات  وبعــض 

األريحيــة  ظــل  فــي  وقــال:  والفــن،  الثقافــة 

اآلخريــن  الفنانيــن  علــى  ننفتــح  الحاليــة 

واملراكــز واملؤسســات األخــرى. كمــا أبشــرنا 

تأســيس  علــى  تعمــل  لجنــة  فــي  عضــو  بأنــه 

عفريــن  فنانــي  مــن  موســيقية  أوركســترا 

الثقافــة. هيئــة  بإشــراف  املميزيــن 

إن  شــباب  أوضــح  أخــرى  جهــٍة  مــن 

مراحــل  إلــى  يصلــون  الطــاب  مــن  الكثيــر 

بســبب  املعهــد  عــن  وينقطعــون  متقدمــة 

باقــي املحافظــات أو  إلــى  الدراســة والهجــرة 

خــارج البلــد، حيــث تتبــدل أوضــاع الطــاب 

الشــباب االجتماعية، وكشــف عن معاناته 

مــن  للمعهــد  جيــد  مقــّر  توفــّر  عــدم  مــن 

الغــرف  الديمومــة واملســاحة وعــدد  حيــث 

وآجــاره، وبّيــن إن تعــززت اإلمكانــات لقــّدم 

أفضــل. خدمــات  املعهــد 

مواليــد  مــن  شــباب  نعيــم  أن  ُيذكــر 

 تعلــم العــزف 
ً
قريــة كفرجنــة 1982، بدايــة

علــى آلــة الغيتــار باجتهــاد شــخ�سي، ثــم تابــع 

تعليمــه فــي معهــد حلــب للموســيقا وتخــرج 

 .
ً
 أيضــا

ً
منــه عــام 2010، وعمــل فيــه مدرســا

بســبب ظــروف الحــرب غــادر مدينــة حلــب 

فــي  تدريســه  ويتابــع  عفريــن  فــي  ليســتقر 

فــي  شــارك   
ً
ســابقا للموســيقا،  آواز  معهــد 

كروبــات )ميــرال، ديــار، آرام ...( وفــي فرقــة 

ومشــاركات  غنائييــن  ألبوميــن  لــه  آرمانــج، 

فرديــة وجماعيــة فــي الكثيــر مــن األمســيات 

يتابــع  وهــو  وعفريــن،  بحلــب  واملهرجانــات 

والكبــار. لأطفــال  أغــاٍن  تلحيــن 

 HAROLD PINTER بنتــر  هارولــد 

بريطانــي،  مســرحي  ومخــرج  كاتــب  أديــب، 

 ،1930 األول  تشــرين   10 لنــدن  فــي  ولــد 

كناشــط  ظهــر   .2008/ فــي 12/24  وتوفــي 

الحقــوق  عــن  مدافــع  مميــز  سيا�ســي 

املواقــف  عــن  النظــر  بغــض  والحريــات، 

األول  تشــرين   13 وفــي  لبــاده،  الرســمية 

الســويدية  األكاديميــة  أعلنــت   2005

ذلــك  معللــة  لــآداب،  نوبــل  بجائــزة  فــوزه 

املوجــودة  الهاويــة  تكشــف  أعمالــه  )بــأن 

خلــف قــوى االضطهــاد فــي غــرف التعذيــب 

أبــرز  الجبــل(  )لغــة  ومســرحية  املغلقــة(، 

ذلــك. علــى  مثــال 

 
ً
خاصــة باألمــس،  اليــوم  أشــبه  مــا 

االنقــاب  علــى  أردوغــان  انقــاب  بعــد 

الفاشــل ضــده تمــوز 2016، وبعــد انفــراج 

الفائــت،  العقــد  فــي  تركيــا  شــهدته  نســبي 

الزاخــر  تراثهــا  إلــى  أنقــرة  حكومــة  عــادت 

وشــددت  معارضيهــا،  ضــد  باالضطهــاد 

 
ً
محاربتهــا للثقافــة واللغــة الكرديــة، إضافــة

وكّتــاب  سياســيين  نشــطاء  اعتقــال  إلــى 

وغيرهــم. وصحفييــن 

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

ـــا 
ّ
* مقتبســات مــن حديــث لبنتــر مــع آنـ

فــورد، مجلــة املســتمع 27 أكتوبــر 1988.

لغة الجبل ... تتمة
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ي
رحيل الشخصية الكردستانية العراقية الرئيس مـام جـالل طـالبا�ن

يــوم  جــال  مــام  رحيــل  نبــأ  وقــع  جــاء 

فــي   
ً
أليمــا  2017 األول  تشــرين   3 الثاثــاء 

وأصدقائــه   
ً
عمومــا ـــرد 

ُ
الك أبنــاء  نفــوس 

ومعارفــه، وســط مشــاعر الحــزن واأل�ســى، 

ُيشــكلها  التــي  الخســارة  علــى  واألســف 

فقدانــه، حيــث امتــأت شــبكات التواصــل 

االجتماعــي وصفحــات النــت بصــور الفقيــد 

والــوداع. الرثــاء  وبعبــارات 

ســنوات،  دام  املــرض  مــع  صــراع  بعــد 

 – الكردســتانية  الوطنيــة  الشــخصية 

هللا  نــور  الديــن  حســام  جــال  العراقيــة 

نــوري طالبانــي )مــام جــال( أغمــض عينــاه 

عمــٍر  عــن  أملانــي  بمشــفى  أبديــة  رحلــٍة  فــي 

السيا�ســي  املكتــب  ونعــاه   ،
ً
عامــا  84 ناهــز 

عبــر  الكردســتاني  الوطنــي  االتحــاد  لحــزب 

صحفــي. بيــان 

العــراق  رئيــس  معصــوم  فــؤاد  وعّبــر 

 تعازيــه برســالٍة 
ً
عــن مــدى حزنــه، مقدمــا

فيهــا: جــاء  خاصــة، 

جــال  الســيد  برحيــل  شــعبنا  ))نعــزي 

صلبــا  مناضــا  خســرناه  الــذي  طالبانــي 

االنســاني  القومــي  الفكــر  بيــن  جمــع 

الرفيعــة  والثقافــة  الصادقــة  والوطنيــة 

بالفكــر  الراســخ  االيمــان  عــن   
ً
فضــا

العالــي  واالحســاس  التقدمــي  الديمقراطــي 

الظلــم واالضطهــاد،  باملســؤولية ومقارعــة 

أجــل  مــن  نضالــه  باعتــزاز  نســتذكر  فإننــا 

اظفــاره  نعومــة  منــذ  وأمتــه  شــعبه  خدمــة 

املشــّرِفة  أدواره  مــن  الكثيــر  نســتذكر  كمــا 

 للتــازم بيــن الفكــر 
ً
 بــارزا

ً
التــي كرســته مثــاال

قــادة  أبــرز  مــن  وواحــدا  واملســؤولية، 

املعارضــة العراقيــة املناهضــة للدكتاتوريــة 

ديمقراطــي  عــراق  أجــل  مــن  واملناضلــة 

وحــر.((. متقــدم 

البارزانــي  مســعود  الرئيــس  أن  كمــا 

رســالة  عبــر  تعازيــه  وقــّدم  الراحــل  نعــى 

فيهــا: جــاء  تلفزيونيــة،  صوتيــة 

))إن خسارة قائد كـ مام جال خسارة 

كبيرة لشعبنا واليمكن تعويضه بسهولة.

نف�ســي  أعــزي  األليمــة،  املناســبة  بهــذه 

وكل شــعب كوردســتان واإلخــوة فــي قيــادة 

وجميــع  الكوردســتاني  الوطنــي  االتحــاد 

... أعضائــه. 

 
ً
 برحيلــه رفيقــا

ً
لقــد فقــدت أنــا شــخصيا

أن  فخــر  ملبعــث  إنــه   .
ً
قويــا  

ً
وســندا  

ً
وأخــا

تمكنــا نحــن اإلثنيــن ومعنــا اإلخــوة اآلخريــن 

العقبــات  مــن  العديــد  علــى  التغلــب  مــن 

نضالنــا  مســيرة  تعرضــت  التــي  والصعــاب 

الكثيــر  واجهنــا  كمــا  الطريــق.  مــن  وإزالتهــا 

ولحظــات  محطــات  واجتزنــا  املراحــل  مــن 

كثيــرة. مــّرة 

الكثيــر  بــأن  واعتــزاز  فخــر  ملبعــث  إنــه 

ذلــك  الــى  تعــود  الحاليــة  املنجــزات  مــن 

حجــر   
ً
معــا وضعنــا  التــي  واألخــوة  التآخــي 

. ســها سا أ

أخــي  لــروح  وفــاء  أفضــل  فــإن  واآلن 

العزيز مام جال وروح كل شهداء الحركة 

التحرريــة لشــعبنا هــو تقويــة وتعزيــز وحــدة 

صفنــا، وبــه فقــط نتمكــن مــن الوصــول الــى 

مــن  الكثيــر  ضحــى  التــي  املقدســة  أهدافنــا 

قادتنــا وأبنــاء شــعبنا بأرواحهــم مــن أجلها... 

وبهــذه املناســبة األليمــة نعلــن عــن الحــداد 

العــام فــي إقليــم كوردســتان ملــدة اســبوع((.

جــرت للراحــل علــى أرض مطــار مدينــة 

 10  /7 الجمعــة  يــوم  الدولــي،  الســليمانية 

الئقــة  حضاريــة  تشــييع  مراســم   2017/

نقــل  وفــي  واســع،  وشــعبي  رســمي  بحضــور 

تلفــزة  وقنــوات  فضائيــات  عبــر  مباشــر 

عديــدة، فيمــا أطلقــت املدفعيــة 21 طلقــة 

علــى  الجنــازة  وتمــت صــاة  للراحــل.  تحيــة 

ووري  ثــم  الكبيــر،  الجامــع  فــي  الجثمــان 

بالســليمانية. دباشــان  منطقــة  فــي  الثــرى 

الرئيــس  التشــييع  فــي  هــذا وقــد شــارك 

فــؤاد معصــوم والرئيــس مســعود البارزانــي 

وأحــزاب  مؤسســات  وممثلــو  ورؤســاء 

رســمية  ووفــود  كردســتانية  ومنظمــات 

عديــدة،  دول  وممثلــو  عراقيــة  وسياســية 

وثقافيــة  اجتماعيــة  فعاليــات  إلــى   
ً
إضافــة

وضــع  حيــث  غفيــرة،  جماهيريــة  وحشــود 

العشــرات منهــم أكليــل الزهــور علــى النعــش 

والضريــح.

فــي  العــزاء  إلــى مجالــس  توافــد األلــوف 

وفــي  أوربيــة  دوٍل  وفــي  وغيرهــا  الســليمانية 

زار  حيــث  ســوريا،  فــي  الكرديــة  املناطــق 

وفــٌد مــن التحالــف الوطنــي الديمقراطــي 

الســادة  ضــم  ســوريا،  فــي  الكــردي 

)مصطفى مشايخ رئيس التحالف، نصر 

وأمجــد  شــنكالي  وفــوزي  ابراهيــم  الديــن 

هيئــة  -أعضــاء  الســيد  وعمــران  عثمــان 

 ،2017/  10  /8 الســبت  يــوم  الرئاســة(، 

الســليمانية لتقديــم واجــب العــزاء، ووضــع 

الراحــل،  ضريــح  علــى  الزهــور  مــن  إكليــل 

التحالــف،  باســم  عــزاء  برقيــة  إلــى   
ً
إضافــة

نصهــا: فيمايلــي 

املكتــب  فــي  املناضلــون  األخــوة 

لالتحــاد  القياديــة  والهيئــة  السيا�ســي 

الكردســتاني الوطنــي 

آل الراحل الرئيس مام جالل

بعميــق الحــزن واأل�ســى تلقينــا نبــأ رحيل 

 
ً
القائــد الكــردي الــذي ســطر بنضالــه تاريخا

العــام  األميــن  العريــق  املناضــل  ومســيرة، 

والرئيــس  الكردســتاني  الوطنــي  لاتحــاد 

االتحــادي،  العــراق  لجمهوريــة  الســابق 

بعــد  أملانيــا  فــي  طالبانــي  جــال  األســتاذ 

املــرض. مــع  مؤلــم  صــراع 

بســعة  الكبيــر  الراحــل  تمتــع  لقــد 

مكنتــه  التــي  السياســية  وحنكتــه  ثقافتــه 

شــعبنا  حيــاة  فــي  تاريخيــة  أدواٍر  لعــب  مــن 

الحركــة  رمــوز  مــن   
ً
رمــزا وأصبــح  الكــردي 

عمــوم  فــي  الكردســتانية  التحرريــة 

أجــل  مــن  بالكفــاح  التــزم  لقــد  كردســتان، 

العــراق  وشــعوب  الكــردي  شــعبه  قضيــة 

 عــن مجمــل 
ً
 أمينــا

ً
الفدرالــي، وكان مدافعــا

 بــروح 
ً
قضايــا الشــعوب وحريتهــا، ومشــبعا

فــكان  املعاصــرة،  اإلنســانية  الثقافــة 

رئيــس  كنائــب  دوليــة  مهــام  بتقلــده   
ً
جديــرا

الدوليــة. االشــتراكية 

فقــد  جــال،  مــام  الرئيــس  برحيــل 

قادتــه  أبــرز  أحــد  الكــردي  شــعبنا 

املخلصيــن، وخســرت العــراق وشــعبها أحــد 

رجاالتهــا. أكبــر 

فــي  الكــردي  الوطنــي  التحالــف  فــي  إننــا 

الــذي  الوقــت  فــي   )  HEVBENDÎ  ( ســوريا 

نعــزي فيــه أنفســنا وشــعبنا فــي هــذا املصــاب 

الجلــل، نتقــدم بخالــص العــزاء إلــى الرفــاق 

وآل  الكردســتاني  الوطنــي  االتحــاد  فــي 

الراحــل وحكومــة إقليــم كردســتان العــراق 

األهــداف  بــأن  وثقــة  أمــل  وكلنــا  وشــعبها، 

والقيــم التــي طاملــا ناضــل مــن أجلهــا الراحــل 

 أنظاركم 
َّ
» مام جال » سوف تكون محط

املرحلــة  هــذه  فــي  األسا�ســي  واهتمامكــم 

العصيبــة.

قامشلو 2017/9/3 م 

الهيئة الرئاسية للتحالف الوطني 

الكردي في سوريا

قــد  التحالــف  12   وكان 

»البيشمركه جالل طالباني«
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فــي  أقــام مجلــس عــزاء أمــام مقــّره الرئيــس 

مدينــة القامشــلي الســورية يــوم الخميــس 

العشــرات  إليــه  توافــد   ،2017/  10  /5

ومنظمــات  سياســية  أحــزاب  ممثلــي  مــن 

وفعاليــات مجتمعيــة وشــخصيات وجمــوع 

برقيــات  عــدة  فيــه  لقيــت 
ُ
وأ األهالــي،  مــن 

جــال. مــام  برحيــل  ورثــاء  وداع  وكلمــات 

منظمــات  مــن  عديــدة  وفــود  زار  كمــا 

ســوريا  فــي  الديمقراطــي  الوحـــدة  حــزب 

مجالــس العــزاء املقامــة فــي إقليــم كردســتان 

محــي  وتقــّدم   ، ســوريا  وفــي  أوربيــة  ودول 

الحــزب  ســكرتير   – آلــي  شــيخ  الديــن 

فيمايلــي  برقيــة،  عبــر  تعازيــه،  بأصــدق 

: نصهــا

السيا�ســي  املكتــب  أعضــاء  اإلخــوة 

لالتحاد الوطني الكردســتاني الشــقيق ... 

... 
ً
 واحتراما

ً
تحية

اســمحوا لنــا بتقديــم تعازينــا الصادقــة 

الشــقيق  حزبكــم  عــام  أميــن  برحيــل  لكــم 

ابــن الشــعب الكــردي البــار األســتاذ جــال 

 
ً
مكافحــا عمــره  أم�ســى  الــذي  الطالبانــي 

والعدالــة،  الحريــة  أجــل  مــن  هــوادة  بــا 

أبنــاء  مــن  املاييــن  واحتــرام  بحــب  وحظــي 

ـــرد وغيرهــم مــن شــعوب املنطقــة 
ُ

وبنــات الك

والعالــم.

 كــم كان 
ً
لقــد عرفنــا مــام جــال جيــدا

 إلــى نشــر العلــم واملعرفــة بيــن عمــوم 
ً
تواقــا

والعــراق،  كردســتان  ربــوع  فــي  النــاس 

 عــن حقــوق االنســان دون تمييــز، 
ً
مدافعــا

 إلــى لغــة الســلم والحــوار دون تــردد. 
ً
منحــازا

جــال  األســتاذ  الكبيــر  الفقيــد  وبرحيــل 

الطالبانــي يفتقــد شــعب إقليــم كردســتان 

 ،
ً
كبيــرا  

ً
سياســيا  

ً
قائــدا كافــة  والعراقييــن 

أرجــاء  فــي  ـــرد 
ُ

الك عمــوم  يفتقــده  مثلمــا 

املهجــر. وبلــدان  كردســتان 

نكرر لكم تعازينا القلبية ومن خالكم 

الديمقراطــي  الوحـــدة  حــزب  وباســم 

الكــردي فــي ســوريا نعــزي أعضــاء ومــؤازري 

االتحــاد الوطنــي الكردســتاني وأفــراد أســرة 

الراحــل  ومحبــي  أصدقــاء  وجميــع  الفقيــد 

مــام جــال. الكبيــر 

دمتم ساملين

عفرين - سوريا 4 تشرين األول 2017

 أخوكم

محي الدين شيخ آلي

سكرتير حزب الوحـدة الديمقراطي 

الكردي في سوريا )يكيتي(

سيرة مناضل وقائد رمز*
قريــة  فــي   )1933( عــام  صيــف  ولــد 

واملطلــة  كوســرت  جبــل  ســفح  علــى  كلــكان 

علــى بحيــرة دوكان. ينتمــي إلــى أســرة دينيــة، 

أم�ســى عــدة ســنوات مــن طفولتــه فــي تلــك 

 
ً
مرشــدا والــده  أصبــح  أن  وبعــد  القريــة، 

دخــل  كويســنجق،  فــي  الطالبانيــة  للتكيــة 

أكمــل  االبتدائيــة،  املدرســة  طالبانــي  فيهــا 

بتفــوق.  فيهــا  دراســته 

مــن  عــدد  مــع   )1946( عــام  أســس   *

زمائــه التاميــذ وبإرشــاد مــن أحــد معلميــه 

عليهــا  أطلقــت  ســرية  تعليميــة  جمعيــة 

تســمية )K.P.X( )جمعيــة تقــدم القــراءة(، 

لهــا،   
ً
ســكرتيرا جــال  مــام  انتخــب  حيــث 

التاميــذ  تشــجيع  الجمعيــة  هــدف  وكان 

واملطالعــة. القــراءة  علــى 

تأســيس  وبعــد  نفســه  العــام  وفــي   *

 16 فــي  الكــوردي  الديمقراطــي  الحــزب 

فــي  تأثــر بنهــج الحــزب وانخــرط  آب 1946 

العمــل الطابــي فــي إطــار تنظيمــات الحــزب.

العمــل  مــن   
ً
نوعــا ممارســته  بعــد   *

صحيفــة  لــه  نشــرت  الســري،  السيا�ســي 

يصدرهــا  كان  التــي  الســرية  )رزكارى( 

مقــاال  الكــوردي  الديمقراطــي  الحــزب 

 لــه باســم مســتعار وهــو )ئاكــر( أي 
ً
قصيــرا

)النــار(.

فــي  اشــترك  العــام  ذلــك  خريــف  وفــي   *

صحيفــة )األهالــي( التــي كان الحــزب الوطنــي 

األســتاذ  لــه  املغفــور  بزعامــة  الديمقراطــي 

أصبــح  وبذلــك  الجادرجــي يصدرهــا،  كامــل 

.
ً
 علــى قــراءة )األهالــي( يوميــا

ً
مواظبــا

* حبــه للقــراءة دفعــه إلــى أن يكــون مــن 

ليســتعير  قادركويــي،  الحــاج  مكتبــة  رواد 

منهــا الكتــب ويطالعهــا بشــغف مــع حرصــه 

علــى تعلــم اللغــة العربيــة وإجادتهــا.

فــي   
ً
عضــوا أصبــح   1947 عــام   *

حيــث  الكــوردي،  الديمقراطــي  الحــزب 

تميــز بنشــاطه وكفاءتــه فــي أداء الواجبــات 

بهــا.  
ً
مكلفــا كان  التــي  الحزبيــة  واملهمــات 

* عــام 1948 أنهــى الدراســة االبتدائيــة 

وانتخــب  كويســنجق،  متوســطة  ودخــل 

فــي املؤتمــر األول   لطلبتهــا، فاشــترك 
ً
ممثــا

لطلبــة العــراق الــذي انعقــد فــي نيســان عــام 

وألول  ببغــداد.  الســباع  ســاحة  فــي   1948

الشــاعر  إلــى  املؤتمــر  هــذا  فــي  اســتمع  مــرة 

وهــو  الجواهــري  مهــدي  محمــد  العظيــم 

الشــهيد(،  بـ)يــوم  املوســومة  رائعتــه  يلقــي 

فــي  تأريخيــة  تعتبــر  اللحظــات  تلــك  وكانــت 

أشــد  مــن  أصبــح  حيــث  طالبانــي،  حيــاة 

مــن  بعــد  فيمــا  وصــار  بشــعره،  املعجبيــن 

بينهمــا صداقــة  إذ نشــأت  أعــز أصدقائــه، 

مــن حيــاة  اللحظــة االخيــرة  اســتمرت حتــى 

الشــاعر.

* عام 1949 وفي ظل األحكام العرفية 

واالرهــاب الــذي شــمل كوردســتان والعــراق 

 فــي 
ً
تقــدم طالبانــي فــي الحــزب وأصبــح عضــوا

اللجنة املحلية لكويســنجق.

 1953 عــام  مــن  الثانــي  كانــون  وفــي   *

للحــزب  الثالــث  املؤتمــر  فــي  شــارك 

 
ً
الديمقراطي الكوردستاني وانتخب عضوا

للجنــة املركزيــة وفــي شــباط مــن عــام 1953 

أشــرف علــى عقــد أول مؤتمــر التحــاد طلبــة 

انتخــب  املؤتمــر  ذلــك  وفــي  كوردســتان، 

كوردســتان،  طلبــة  التحــاد   
ً
عامــا  

ً
ســكرتيرا

لــه كــراس بعنــوان )ضــرورة وجــود  وصــدر 

اتحــاد طلبــة كوردســتان(، وفــي نفــس العــام 

الديمقراطــي  الشــبيبة  أحــد مؤس�ســي  كان 

 
ً
عامــا  

ً
ســكرتيرا وأصبــح  الكوردســتاني، 

 
ً
للشــبيبة خــال 1953-1955، وكان ممثــا

للحــزب لــدى األحــزاب الســرية والعلنيــة فــي 

العــراق، وفــي عــام 1955 ســافر إلــى خــارج 

الشــبيبة  مهرجــان  فــي  للمشــاركة  العــراق 

الســوفيتي  االتحــاد  زار  العالمــي،  والطلبــة 

اوروبــا. شــرقي  دول  الــى  إضافــة  والصيــن 

فــي  عضــوا  انتخــب   1954 عــام  فــي   *

للحــزب. السيا�ســي  املكتــب 

* وفــي عــام 1956 اختفــى عــن األنظــار 

إلــى  واضطــر  الســري،  النضــال  فــي  وعمــل 

تــرك الدراســة حينمــا كان فــي الصــف الرابــع 

بكليــة الحقــوق.

خــارج  إلــى  ســافر   1957 عــام  فــي   *

حيــث  موســكو،  و  ســوريا  إلــى  الوطــن، 

شــارك فــي مهرجــان الطلبــة والشــبيبة، ففــي 

ســورية التقى بالضباط األحرار الســوريين 

املصــري  رفعــت  الديــن  كمــال  واملرحــوم 

وتحدث إليه عن امكانية تقديم املساعدة 

النــدالع الثــورة فــي كوردســتان، كمــا حصــل 

لفتــح  املصريــة  الحكومــة  موافقــة  علــى 

نفــس  وفــي  القاهــرة.  فــي  الكورديــة  االذاعــة 

فــي أعمــال  إلــى العــراق وشــارك  العــام رجــع 

الديمقراطــي  للحــزب  السيا�ســي  املكتــب 

مســؤوال  وأصبــح  املوحــد،  الكوردســتاني 

كوردســتان(  )نضــال  جريــدة  اصــدار  عــن 

بشــكل  الســليمانية  مدينــة  فــي  وطبعهــا 

ســري.

* وفــي اليــوم األول النتصــار ثــورة )14( 

تمــوز نظــم وقــاد مظاهــرة أهالــي الســليمانية 

مــع رفــاق الحــزب فــي املدينــة، ومــن ثــم قصــد 

بغــداد وشــارك فــي أعمــال املكتــب السيا�ســي 

وإصــدار مجلــة التحــرر.

 
ً
مجــددا انتخــب   1959 عــام  وفــي   *

عضوا للجنة املركزية للحزب الديمقراطي 

فــي  السيا�ســي  واملكتــب  الكوردســتاني 

احتيــاط  ضابــط  كان  أنــه  رغــم  بغــداد، 

أنــه  إال  الرابعــة(،  الدبابــات  )كتيبــة  فــي 

إصــدار  فــي  يشــارك  13كان 

رحيل مام جالل ... تتمة

 من الزهور على ضريح الراحل«
ً
»وفد التحالف الكردي يضع إكليال
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تصــدر  كانــت  التــي  )خةبــات(  صحيفــة 

الحزبيــة  نشــاطاته  فــي  واســتمر  بالعربيــة، 

العســكري. للفــرع  مســؤوال  آنــذاك  وكان 

لفــرع   
ً
مســؤوال كان   1960 عــام  *وفــي 

السيا�ســي،  للمكتــب   
ً
وعضــوا الســليمانية 

حيــث  للكــوادر  توعيــة  دورة  فتــح  وهنــاك 

الكــوادر. عشــرات  يــده  علــى  تخــرج 

* وفــي عــام 1961 أصبــح رئيــس تحريــر 

اغــاق  وبعــد  )كوردســتان(،  صحيفــة 

فــي  املاحقــة  إلــى  تعــرض  خةبــات  صحيفــة 

بغــداد، إال أنــه وفــي ليلــة نــوروز عــام 1961 

الدكتاتوريــة  ضــد   
ً
خطابــا ألقــى  بغــداد  فــي 

البارزانــي. الجنــرال  املرحــوم  عــن   
ً
ودفاعــا

اندلعــت  وحينمــا   1961 ايلــول  فــي   *

الســليمانية،  للــواء  مســؤوال  كان  الثــورة 

ريــزان  جمــي  فــي  الثــورة  مراكــز  اولــى  وفتــح 

فــي الســليمانية وأشــرف عليــه وقــاد قــوات 

البيشــمركة في لواء الســليمانية حتى توســع 

وزاد حجــم القــوات وأصبحــت قــوة كبيــرة، 

بيشــمركة  لقــوات   
ً
مســؤوال عيــن  وآنــذاك 

الديمقراطــي  الحــزب  فــي  كردســتان 

الكوردســتاني.

قــاد   1962 عــام  مــن  نــوروز  وفــي   *

منطقــة  كامــل  علــى  الواســع  الهجــوم 

وخــال  الســيطرة  تمــت  حيــث  شــاربازير، 

بضعــة أيــام علــى جميــع املخافــر وتأســيس 

للثــورة. مراكــز 

* وفــي عــام 1963 وبعــد انقــاب شــباط 

الكــوردي  للوفــد  رئيســا  عيــن  االســود 

التــي  الجديــدة  الحكومــة  مــع  للتفــاوض 

إجــراء  علــى  موافقتهــا  البدايــة  فــي  أبــدت 

وزار  للقضيــة،  ســلمي  حــل  إلقــرار  حــوار 

عبــد الناصــر فــي مصــر وبــن بــا فــي الجزائــر 

الكورديــة  القضيــة  لدعــم  وأقنعهــم 

أوروبــا  زار  العــام  نفــس  وفــي  املشــروعة، 

 عــن ثــورة كردســتان ونجــح 
ً
باعتبــاره ممثــا

فــي  فــي الدعايــة لقضيــة الشــعب الكــوردي 

وجيكوســلوفاكيا  وروســيا  وأملانيــا  فرنســا 

والنمســا.

* وفــي عــام 1964 عــاد إلــى كوردســتان 

وإلــى مهامــه فــي قيــادة قــوات التحريــر.

نــدوة  فــي  شــارك   1967 عــام   *

)االشــتراكيين العــرب( فــي الجزائــر وقــدم إلــى 

والدراســات  البحــوث  مــن  العديــد  النــدوة 

عــن الكــورد واالشــتراكية والوحــدة العربيــة.

املؤثــر  دوره  لعــب   1970 عــام  وفــي   *

الحــزب  فــي  الجناحيــن  كا  توحيــد  فــي 

الــذي كان قــد  الديمقراطــي الكوردســتاني 

جناحيــن. الــى  انشــق 

خــارج  الــى  ســافر   1972 عــام  وفــي   *

ولبنــان  مصــر  فــي  لفتــرة  وبقــي  العــراق 

الكورديــة  الثــورة  انهيــار  وعقــب  وســوريا 

صــدام  بيــن  أبــرم  الــذي  االتفــاق  نتيجــة 

حسين وشاه ايران في الجزائر آذار 1975، 

فــي  الكوردســتاني  الوطنــي  االتحــاد  أســس 

ومــن  بدمشــق،   1975 عــام  حزيــران   1

جديــد  مــن  تندلــع  لكــي  للثــورة  خطــط  ثــم 

 
ً
عامــا  

ً
ســكرتيرا وأصبــح   1976-6-1 فــي 

لاتحــاد.

مــع  تعاطفــه  طالبانــي  عــن  وعــرف   *

املتينــة  وعاقاتــه  الفلســطينية  الحــركات 

قادتهــا. مــع 

* وفــي الســاحة العراقيــة كان لطالبانــي 

الــدور البــارز فــي تنظيــم صفــوف املعارضــة 

فــي اجتماعاتهــا  بفاعليــة  العراقيــة وشــارك 

ومؤتمراتهــا.

شــارك  الدوليــة  الســاحة  وعلــى   *

التــي  املؤتمــرات  مــن  العديــد  فــي  طالبانــي 

ويحتفــظ  الدوليــة  االشــتراكية  عقدتهــا 

القــادة  أغلــب  مــع  متينــة  بصداقــات 

. كيين الشــترا ا

* كان مــن الكتــاب الدائميــن لصحيفــة 

)خةبــات( وكذلــك صحيفــة )النــور( اللتيــن 

العربيــة،  باللغــة  بغــداد  فــي  كانتــا تصــدران 

االولــى عــام 1959-1961 والثانيــة 1969-

.1970

* وكان يســاهم فــي كتابــة االفتتاحيــات 

لهاتيــن الصحيفتيــن.

صحيفــة  مقــاالت  أغلــب  وكان   *

الثــورة  تصدرهــا  كانــت  التــي  )الشــرارة( 

طالبانــي. كتابــات  مــن  الكورديــة 

)االتحــاد(  صحيفــة  صــدور  ومنــذ   *

الوطنــي  لاتحــاد  املركزيــة  الصحيفــة 

بحســب  يرفدهــا  الكوردســتاني، وطالبانــي 

وكتاباتــه. بمقاالتــه  لديــه  املتوفــر  الوقــت 

 
ً
 ومناضــا

ً
* إضافــة إلــى كونــه سياســيا

العمــل  مــارس   ،
ً
وقانونيــا  

ً
وكاتبــا  

ً
ومفكــرا

انتخــب  وقــد  والعلنــي،  الســري  الصحفــي 

نقابــة  مجلــس  فــي   
ً
عضــوا  1959 عــام 

يرأســه  كان  الــذي  العراقييــن  الصحفييــن 

الشــاعر األكبــر محمــد مهــدي الجواهــري.

كونــه  الــى  اضافــة  طالبانــي  يعتبــر   *

سياســيا ودبلوماســيا وصحفيــا مــن الكتــاب 

فعــال  وبشــكل  ســاهم  والــذي  البارزيــن، 

الحركــة  مجمــل  علــى  األضــواء  تســليط  فــي 

بشــكل  واملنطقــة  العــراق  فــي  السياســية 

عــام والحركــة السياســية الكورديــة بشــكل 

خــاص ولــه فــي هــذا الخصــوص عــدة كتــب 

أغنــت  والتــي  متفاوتــة،  زمنيــة  حقبــات  فــي 

املكتبــة العربيــة والكورديــة علــى حــد ســواء 

واملحلليــن  للباحثيــن   
ً
مصــدرا وأمســت 

تأريــخ  فــي  يبحثــون  الذيــن  السياســيين 

والعراقيــة  الكورديــة  السياســية  الحركــة 

الحكومــات  ومواقــف  نظــرة  عــام،  بشــكل 

القضيــة  تجــاه  املتعاقبــة  العراقيــة 

املؤلفــات:  هــذه  بيــن  مــن  الكورديــة. 

حــول  تحليليــة  دراســة  كوردايتــي:   -

السياســية  الحركــة  وتنامــي  نشــوء 

الكورديــة فــي كوردســتان العــراق واالحــزاب 

والشــخصيات التي ســاهمت في نشــر الوعي 

الكورديــة. باللغــة   - حينــه  فــي  القومــي 

القوميــة:  والحركــة  كوردســتان   -

الجزائريــة  العاصمــة  فــي  ألقيــت  محاضــرة 

للشــعب  القومــي  النضــال  تناولــت مراحــل 

العــراق. فــي  الكــوردي 

حــق  مــن  حتــى  شــعب  حرمــان   -

حــق  مســألة  حــول  نظريــة  دراســة  الحلــم: 

تقريــر مصيــر الشــعوب ومنهــا حــق الشــعب 

الكــوردي.

عشــرة  الثــاث  الســنوات  خــال   *

مؤتمــرات  فــي  طالبانــي  شــارك  املاضيــة 

ولنــدن  نيويــورك  فــي  العراقيــة  املعارضــة 

كقائــد  خالهــا  بــرز  والتــي  الديــن  وصــاح 

ممــا  النضاليــة،  املهمــات  ورجــل  محنــك 

املعارضــة  قــادة  لــدى  محبوبــا  جعلــه 

قــوى  باســتضافة  أوعــز  وقــد  العراقيــة 

فــي  وفصائلهــا  العراقيــة  املعارضــة 

كوردســتان وفي مدينة الســليمانية بالذات 

األحــزاب  تلــك  مقــرات  فيهــا  كثــرت  حيــث 

السياســية. والتيــارات 

* كان لــه دور بــارز فــي توحيــد صفــوف 

واللقــاءات  املؤتمــرات  خــال  املعارضــة 

والعامليــة. املحليــة 

 فــي 
ً
*انتخــب بعــد تحريــر العــراق عضــوا

مجلــس الحكــم، كمــا تــرأس املجلــس خــال 

خالــه  أثبــت   2003 عــام  نوفمبــر  شــهر 

براعتــه فــي إدارة الحكــم ممــا حظــي باحتــرام 

العراقــي. الشــعب  وإعجــاب 

همــوم  عــن   
ً
أمينــا  

ً
مدافعــا *ظــل 

دون  العراقييــن  جميــع  وطموحــات  وآمــال 

وتآخــي  بصداقــة  املعتزيــن  ومــن  اســتثناء، 

العراقيــة. الشــعوب 

نائبــا  فــي بدايــة تمــوز 2008  * انتخــب 

فــي  الدوليــة،  االشــتراكية  منظمــة  لرئيــس 

انتخابــه  اعــادة  تــم   2010/11/11 يــوم 

العراقــي كرئيــس  النــواب  قبــل مجلــس  مــن 

مدتهــا  ثانيــة  لواليــة  العــراق  لجمهوريــة 

أربــع ســنوات، وفــي نهايــة عــام 2012 غــادر 

العــراق للعــاج فــي أملانيــا مــن جلطــة أصيــب 

بهــا وبقــي قيــد العــاج والتنقــل بيــن العــراق 

املنيــة. وافتــه  أن  إلــى  وأملانيــا 

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

PUKMEDIA :املصدر*

رحيل مام جالل ... تتمة

»جالل طالباني ورفاقه الذين أعلنوا تأسيس االتحاد الوطني الكردستاني«
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االستيالء عىل كركوك ... مطامع إقليمية جاحمة
ا قي�ق

ق
يق � ي طر

ن
ة � ر ع�ث د من طموحاتمك ويقف حج ة، بل �ي ي طياته عواقب خط�ي

ن
مل � : االستفتاء �ي ي

تيلرسون إىل البارزا�ن

بعــد أن تــم إجــراء اســتفتاء كردســتان 

وصوتــت  املا�ســي  أيلــول   25 فــي  العــراق 

لـــ  بنعــم  شــعبه  مــن  الســاحقة  األغلبيــة 

بشــكل  تداعياتهــا  ظهــرت  »االســتقال«، 

حضــرت  التــي  تلــك  خاصــة  دراماتيكــي، 

طهــران(  أنقــرة،  )بغــداد،  حكومــات  لهــا 

والتــي باشــرت بتطبيــق اتفاقاتهــا الســرية - 

وحقهــم  األكــراد  حلــم  محاربــة  فــي  العلنيــة 

خــال  مــن  مصيرهــم  تقريــر  فــي  املشــروع 

فــرض حصــار خانــق، سيا�ســي واقتصــادي 

مــن  أمكــن  مــا  وإغــاق  وعســكري،  وإداري 

حشــد  وكذلــك  وجويــة،  حدوديــة  منافــذ 

قــوات مشــتركة كبيــرة مــن القــوات العراقيــة 

وبإشــراف  الشــعبي  الحشــد  وميليشــيات 

االيرانــي،  الثــوري  الحــرس  مــن  مباشــر 

مدججــة بمختلــف أنــواع األســلحة لتهاجــم 

يوميــن  خــال  وتســتولي  كركــوك  محافظــة 

16- 10/17 /2017 علــى كافــة مســاحات 

قدر بـ 
ُ
مناطق ما تسمى باملتنازع عليها وهي ت

37 كــم2، إثــر انســحاب قــوات البيشــمركه 

دون قتــال ممــا اضطــر أكثــر مــن 100 ألــف 

اإلقليــم  مناطــق  إلــى  للنــزوح  ـــرد 
ُ

الك مــن 

الحشــد  ميليشــيات  وتحــاول  الداخليــة. 

مــن أرا�ســي اإلقليــم  املزيــد  الســيطرة علــى 

خــاص.  بشــكل  فيشــخابرو  ومعبــر 

األحــداث  تداعيــات  وتتواصــل  هــذا 

الجاريــة خــال األســبوعين األخيريــن بشــكل 

العــراق  وفــي  اإلقليــم  داخــل  علــى  كبيــر 

عقــد جلســات برملــان كردســتان 
ُ
، وت

ً
عمومــا

املعارضــة،  نــواب  مــن  عــدد  حضــور  دون 

وبعــث الرئيــس مســعود البارزانــي برســالة 

منصــب  فــي  البقــاء  رفضــه  تضمنــت  إليــه 

الرئاســة.

قيــادات  بيــن  مفاوضــات  بــدأت  وقــد 

عســكرية عراقيــة وقيــادة البيشــمركه، علــى 

خلفيــة وقــف إطــاق النــار وتجميــد نتائــج 

االســتفتاء الــذي أعلنتــه حكومــة اإلقليــم.

كان وزيــر الخارجيــة األمريكيــة ريكــس 

إلــى  رســالة  مســودة  بعــث  قــد  تيلرســون 

 23 بتاريــخ  البارزانــي  مســعود  الرئيــس 

أيلــول قبــل يوميــن مــن إجــراء االســتفتاء، 

آلــي: فيمايلــي نصهــا – ترجمــة يونــس 

آخر مسودة مكتوبة – وصلت في 
يوم 23 أيلول

الرئيس بارزاني املحترم 

باســم  الرســالة  هــذه  إليكــم  أوجــه 

احترامنــا  عــن  للتعبيــر  املتحــدة  الواليــات 

العــراق،  كردســتان  ولشــعب  لــك  العميــق 

تاريخيــة  عاقــة  بيننــا  فيمــا  تربــط  حيــث 

 
ً
منــذ عقــود، كمــا أنــه يتعيــن علينــا انطاقــا

مــن ارادتنــا والتزاماتنــا، االســتمرار فــي تلــك 

مــدى  فعلــى  مســتقبا.  لتعزيزهــا  العاقــة 

الســنوات الثــاث املاضيــة بشــكل خــاص، 

وذلــك  داعــش  ضــد  طاقاتنــا  تســخير  يتــم 

وتحالفنــا  الشــجاعة  قراراتكــم  خــال  مــن 

قــوات األمــن  مــع  التــام  القــوي وبالتنســيق 

نن�ســى  ولــن  ذلــك  ويشــرفنا  العراقيــة، 

تضحيــات البيشــمركه فــي الصــراع املشــترك 

اإلرهــاب.  ضــد 

علــى  االســتفتاء  مســألة  اآلن  أمامنــا 

اســتقال إقليــم كردســتان واملزمــع إجــراؤه 

بهــذا  قلقنــا  عــن  عبرنــا  وقــد  أيلــول،  فــي25 

الشــأن .إن مخاوفنــا هــذه تتعلــق بالحملــة 

ذلــك  فــي  كمــا  داعــش،  ضــد  الجاريــة 

العمليــات القادمــة فــي الحويجــة، والوضــع 

الحاجــة  وأيضــا  املســتقر،  غيــر  اإلقليمــي 

األمــن  اســتتباب  علــى  الشــديد  للتركيــز 

لضمــان  املحــررة  املناطــق  فــي  واالســتقرار 

الدولــة  تنظيــم  عــودة  إمكانيــة  عــدم 

إليكــم  نتطلــع  لذلــك   
ً
وفقــا اإلســامية، 

والــذي  املطــروح  البديــل  قبــول  بطلــب 

نعتقــد أنــه سيســاعد علــى تلبيــة تطلعاتكــم 

بصــورة أفضــل ويضمــن األمــن والســلم فــي 

ظــل تصاعــد الحــرب الواجبــة ضــد داعــش.

 
ً
 جديدا

ً
يمهــد هــذا املقتــرح البديــل إطــارا

الحكومــة  مــع  مفاوضــات  إلجــراء   
ً
وجديــا

العراقــي  الــوزراء  رئيــس  بقيــادة  املركزيــة 

أجنــدة  طياتــه  فــي  يحمــل  وهــذا  العبــادي. 

امكانيــة  مــع  الســنة،  تتعــدى  ال  مفتوحــة 

املســائل  جميــع  لحــل  تهــدف  التجديــد. 

وطبيعــة  وأربيــل  بغــداد  بيــن  العالقــة 

األخــذ  مــع  بينهمــا،  املســتقبلية  العاقــة 

بعيــن االعتبــار كذلــك احتياجاتكــم األمنيــة 

العاجلــة. واملاليــة 

نتلمــس  إننــا  الرئيــس،  الســيد 

العقــد  م�ســى  علــى  باإلحبــاط  شــعوركم 

املا�ســي، وحقيقــة املظالــم التاريخيــة التــي 

منــذ  العــراق  فــي  الكــردي  الشــعب  عاناهــا 

الحاجــة  نتقبــل  أننــا  كمــا   ،1921 العــام 

امللحــة والضروريــة إليجــاد مخــرج توافقــي 

مقبــول يمكــن أن يلبــي متطلبــات وحاجــات 

جميــع األعــراق والطوائــف واإلثنيــات علــى 

هــذه األرض العريقــة، وهــذا يشــكل عامــل 

وحمايــة  ملنطقتكــم،  أسا�ســي  اســتقرار 

ولهــذه  واألمنيــة.  القوميــة  مصالحنــا 

مقتضيــات  مــن  فإنــه  مجتمعــة  األســباب 

السياســة األمريكيــة فــي ظــل إدارة الرئيــس 

يلــزم ملســاعدتكم  مــا  بــكل  القيــام  ترامــب، 

حــل  علــى  للعمــل  املركزيــة  والحكومــة 

الوقــوف  علــى  والتأكيــد  العالقــة  املســائل 

مــن  اإلطــار  ذاك  فــي  وقوتنــا  ثقلنــا  بــكل 

املفاوضــات. 

كامــل  نبــدي  ذلــك،  علــى  عــاوة 

اســتعدادنا لتســهيل دعــم وقبــول مجلــس 

العمليــة  لهــذه  يمكــن  مــا  بأســرع  األمــن، 

واملشــاركة التامــة والفاعلــة لأمــم املتحــدة 

وفرنســا.  كبريطانيــا  الفاعلــون،  وشــركائنا 

بقــوة  ندعوكــم  نــادرة،  لفرصــة  إنهــا 

الســتغالها والقبــول بهــا كبديــل لاســتفتاء 

املعلــن، والــذي نعتقــد أنــه يحمــل فــي طياتــه 

عواقــب خطيــرة، بــل يحــد مــن طموحاتكــم 

تحقيقهــا.  طريــق  فــي  عثــرة  حجــر  ويقــف 

تاريــخ  خــال  مــن  نتفهــم  أننــا  كــم 

هــذا  ســتعتبرون  أنكــم  الكــردي،  الشــعب 

مهمــا  أخيــرة.  كفرصــة  املقتــرح  الحــوار 

جديــرة  فرصــة  بأنهــا  نعتقــد  فإننــا  يكــن، 

فــي أعقــاب   
ً
فــي الحســبان، خاصــة بأخذهــا 

داعــش،  ضــد  التاريخيــة  انتصاراتكــم 

األمــن  قــوات  بيــن  املســبوق  غيــر  والتعــاون 

وكذلــك  الكرديــة،  والبيشــمركة  العراقيــة 

الدعــم الدولــي القــوي. نصبــو فــي نهايــة هــذه 

بالنجــاح  املحادثــات  تتكلــل  أن  العمليــة 

تلمــس  عبــر  مشــترك،  تفاهــم  الــى  وتف�ســي 

وإال  بغــداد،  جانــب  مــن  النيــة  حســن 

االســتفتاء. إلجــراء  بالحاجــة  ســنعترف 

ودعــم  باملســاعدة  التزامنــا  ومقابــل 

كبديــل  الجــدي،  الحــوار  مــن  اإلطــار  هــذا 

ندعوكــم  املقــرر،  االســتفتاء  لتأجيــل 

يلــي: مــا  بتطبيــق  لالتــزام 

: بقــاء التفــاوض مــع بغــداد قاعــدة 
ً
أوال

اتفاقيــة  واعتمــاد  تفاهــم  إلــى  للتوصــل 

إقليــم  بيــن  املســتقبلية  للعاقــة  مشــتركة 

بحيــث  العراقيــة،  والحكومــة  كردســتان 

الفيدراليــة  أســس  تفعيــل  ذلــك  يســتهدف 

أو أي شــكل كونفدرالــي أو اســتقالي آخــر، 

يتوجــب إنجــازه عبــر املفاوضــات الســلمية.

وقــوات  كردســتان  إقليــم  بقــاء   :
ً
ثانيــا

ضمــن  رئيســيون  شــركاء  البيشــمركه 

والتعهــد  داعــش،  لدحــر  الدولــي  تحالفنــا 

لطاملــا  للتحالــف،  الكامــل  الدعــم  بتقديــم 

التاريخــي  التنســيق  عمليــة  فــي  اســتمريتم 

العراقيــة. وســوف تعمــل  قــوات األمــن  مــع 

الجهــود  تصعيــد  علــى  املتحــدة  الواليــات 

املشــتركة،  األمــن  آليــات  ومســاندة  لدعــم 

كســنجار،  مناطــق،  فــي  خاصــة  وبصــورة 

مضطربــة  بقيــت  15التــي 
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مــن   2017 صيــف   -  /70/ العــدد  صــدر 

مجلة الحوار، ثقافية فصلية مهتمة بالشؤون 

العربــي- الحــوار  تنشــيط  إلــى  وتهــدف  الكرديــة 

املعرفيــة  مســيرتها  تواصــل  حيــث  الكــردي، 

التنويريــة وفــق ذات األســس التــي اعتمدتهــا منــذ 

عــام 1993. تمــوز  فــي  األول  صــدور عددهــا 

اإلســام  بيــن  ـــرد 
ُ

)الك بعنــوان  العــدد  ملــف 

بحــوث  يتضمــن  واالجتماعــي(  السيا�ســي 

دراســات  العــدد  يحتــوي  كمــا  قيمــة،  ومقــاالت 

واألدب  والتاريــخ  الثقافــة  مجــال  فــي  ومقــاالت 

 علــى الرابــط:
ً
وغيرهــا. العــدد متوفــر الكترونيــا

HTTP://WWW.YEK-DEM.COM/?P=4810

تتمات

أبنــاء  أن  مفادهــا  عنتــاب...( 

املنطقــة ســيحافظون علــى ســامة 

وحســن  الدوليــة  الحــدود  وضــع 

الجيــرة كمــا كانــت قبــل األزمــة، وأن 

تركيــا تبقــى جــارة كبيــرة ينتظــر منهــا 

 
ً
ضمنــا عفريــن  وأبنــاء  الســوريون 

متبــادل.  
ً
واحترامــا  

ً
إنســانيا  

ً
عونــا

الترـكـي  العســكري  الحشــد   

الســوري  الشــمال  مــن  مناطــق  فــي 

عفريــن  تخــوم  علــى   
ً
وخاصــة

شــيخ  عــزة،  دارة  ســمعان،  )قلعــة 

احتــاٌل  هــو  آطمــة...(  بــركات، 

يرمــي   
ً
ســافرا  

ً
عدوانــا ُيشــكل 

الحضــور  ضــرب  إلــى  خالــه  مــن 

تبريــر  إلــى  وكذلــك  الكــردي 

علــى  مســتدام  نفــوذ  فــي  أطماعهــا 

الفــرات  غربــي  مــن  املنطقــة  كامــل 

لشــمال  اإلداريــة  الحــدود  حتــى 

الســاحل  فــي  الاذقيــة  محافظــة 

املدينــة  حلــب  وجعــل  الســوري 

 
ً
شــرقا )البــاب  كماشــتها  فكــي  بيــن 

(... النوايــا العدوانيــة 
ً
و إدلــب غربــا

للحكومــة التركيــة باتــت مفضوحــة 

وحشــدها  والدانــي،  للقا�ســي 

 ،
ً
وممــا  

ً
ممجوجــا بــات  اإلعامــي 

لكــن املــؤذي أن تتــردد أصــداؤه فــي 

مــن  البعــض  لــدى  عفريــن  جــوار 

والغــد.  األمــس  شــركاء 

عفرين تنشد ... تتمة

اإلعامــي.  

الشــهيدة  جثمــان  اآلالف  شــيع  وقــد  هــذا 

دلشــان مــع شــهيدين آخريــن مــن قــوات قســد، 

إلــى مقبــرة الشــهيدة دجلــة فــي كوبانــي، بمراســم 

العشــرات  قدمــه  عســكري  عــرض  مــن  مهيبــة 

وإلقــاء  الذاتــي،  الدفــاع  قــوات  مقاتلــي  مــن 

وقيمهــا  الشــهادة  معنــى  عــن  معبــرة  كلمــات 

الفقيــدة. بــه  تقــوم  كانــت  الــذي  والــدور 

- كوبانــي  مــن مواليــد قريــة حلنــج  دلشــان 

1993 كانــت طالبــة فــي جامعــة حلــب، وهــي مــن 

اإلعامــي  العمــل  إلــى  انضمــت  وطنيــة،  عائلــة 

عــام 2013، بدايــة فــي إذاعــة »كوبانــي اف ام«، 

والتقاريــر  األخبــار  تعــد  صحفيــة  مراســلة  ثــم 

والرقــة  ومنبــج  كوبانــي  فــي  القتــال  جبهــات  مــن 

وديرالــزور.

بجــروح  صيــب 
ُ
أ قــد  هوكــر  الشــهيد  كان 

شــيع   .2017/  10/  15 بتاريــخ  وتوفــي  بليغــة 

قامشــلو  مقاطعــة  أهالــي  مــن  اآلالف  جثمانــه 

مــع أربعــة شــهداء مــن مقاتلــي وحــدات حمايــة 

الذاتــي،  الدفــاع  واجــب  وقــوات  الشــعب 

دليــل  الشــهيد  مقبــرة  فــي  األخيــر  مثواهــم  إلــى 

الئقــة. بمراســم  وذلــك  ســاروخان، 

قامشــلو   - الهاليــة  مواليــد  مــن  هوكــر 

فــي  وطنيــة،  عائلــة  كنــف  فــي  ترعــرع   ،1991

نهايــات عــام 2011 انضــم إلــى صفــوف وحــدات 

حمايــة الشــعب، ثــم دخــل فــي املجــال اإلعامــي.

واالبــداع  بالــروح  مفعمــة  دلشــان  كانــت 

فــي صفحتهــا علــى الفيــس  والتفــاؤل، إذ كتبــت 

ومــن  اإلبــداع  يولــد  األلــم  مــن صميــم   « بــوك: 

أحبــت  وكــم  اإلرادة...«،  تولــد  املعانــاة  كبــد 

أشــتاق  »كــم  لتقــول:  كوبانــي  و  الفــرح  حيــاة 

 ... ممتلئــة  األفــراح  صــاالت  فيــه  كانــت  أليــام 

فــرات شــيخو روديــن ســيامند ونيــروز ... أليــام 

 
ً
جميــا الليــل  كان  أليــام   ... قليــل  املــوت  كان 

 قصــص الســارقين توترنــا 
ً
 وفقــط أحيانــا

ً
جــدا

كوبانــي  فــي  الكثيــرة  والعجقــة  البنــاء  أليــام   ...

يكــن يســتدعي ملريــض أن يتجــاوز  لــم  ... أليــام 

ولكــن   ... أفتقدهــا  كثيــرة  ألشــياء   ... الحــدود 

رغــم كل الخــراب ... كوبانــي أجمــل مــن كل بــاد 

»... عامــرة 

الشــهيدين  لــروح  إجــالل  وتحيــة   
ً
ســالما

الخالديــن.

دليشان و هوكر ... تتمة

كردســتان  أجــزاء  إلــى  رحاتــه  ــرت 
ُ
كث

العالــم. ودول  األربعــة 

إلــى  اإلنجيــل  ترجــم  مــن  أول 

 
ً
الكرديــة، ولــه أكثــر مــن أربعيــن مؤلفــا

فــي التاريــخ والجغرافيــة الكردســتانية 

ومواضيــع شــتى أخــرى، أبرزهــا كتــاب 

العديــد  ونشــر  كردســتان،  جغرافيــا 

مــن املقــاالت فــي الصحــف واملجــات، 

الســليمانية.  فــي  مدرســة  وباســمه 

البازانــي  مســعود  الرئيــس  كّرمــه 

بميداليــة ميلــي مصطفــى البارزانــي، 

عائلــة  إلــى  عزائــه  رســالة  فــي  وجــاء 

مناضــا  الراحــل  كان   « الفقيــد: 

للتعــب  يعــرف  لــم  لشــعبنا  وطنيــا 

املخلصيــن  أحــد  كان  معنــى،  مــن 

الذيــن خدمــوا جمهوريــة كوردســتان 

كأســتاذ  حياتــه  وق�ســى  مهابــاد  فــي 

صاحــب  ومثقــف  وباحــث  ومــؤرخ 

إغنــاء  فــي   
ً
كبيــرا  

ً
دورا ولعــب  تجربــة، 

الكتــب  بعشــرات  الكورديــة  الثقافــة 

التاريــخ  مجــال  فــي  املقــاالت  ومئــات 

لشــعبه.« والجغرافيــة 

الديمقراطــي  الحــزب  أن  كمــا 

الكردســتاني – إيــران قــد نعــى كريــم 

زنــد، وقــّدم ســكرتيره العــام مصطفــى 

هجــري عبــر برقيــة خاصــة بالكرديــة 

الراحــل،  عائلــة  إلــى  تعازيــه  أخلــص 

الجليلــة. وخدماتــه  بمكانتــه   
ً
مذكــرا

رحيل كريم زند ... تتمة

بعــد هزيمــة داعــش. علينــا أن نعمــل ســويا 

ذات  املناطــق  تلــك  فــي  االســتقرار  لضمــان 

. ســية لحسا ا

كردســتان  حــدود  تعييــن  ســيتم   :
ً
ثالثــا

العــراق، مــن خــال املفاوضــات مــع بغــداد 

كمــا هــو منصــوص عليــه ومحــدد فــي املــادة 

140. ســتدعم الواليــات املتحــدة بالتعــاون 

مــع األمــم املتحــددة، التنســيق مــع الحكومــة 

هــذه  حــل  عمليــة  لتســريع  العراقيــة، 

املحــدد  الزمنــي  الجــدول  إطــار  فــي  املســائل 

أعــاه.

بــذل  فــي  اســتمراركم  نتوقــع   :
ً
رابعــا

الحاليــة  الحكومــة  مــع  وتنســيقها  الجهــود 

فــي العــراق بقيــادة رئيــس الــوزراء العبــادي، 

االنتخابــات  فــي  اإلســهام  ذلــك  فــي  بمــا 

بشــكل  والتأثيــر   ،2018 لعــام  الوطنيــة 

حكومــة  تشــكيل  لــدى  بغــداد  فــي  إيجابــي 

أن  كمــا  االنتخابــات.  تعقــب  جديــدة 

ستشــكل  وقيادتكــم  السياســية  إدارتكــم 

 أساســيا للمنطقــة كلهــا فــي حقبــة مــا 
ً
عامــا

بعــد تنظيــم الدولــة )داعــش( وبمــوازاة ســير 

اإلطــار،  ذاك  ضمــن  املفاوضــات  عمليــة 

لحــل  التســهيات  ونقــدم  ندعــم  ســوف 

ســنة: غضــون  فــي  التاليــة  القضايــا 

املتعلقــة  الترتيبــات  تطبيــق   -1

بالشــكل  العائــدات  وتقاســم  بالســلطة 

. ألمثــل ا

2- تطبيق املادة 140

3- العمــل علــى حــل اإلشــكاالت األخــرى 

مثــل موضــوع البيشــمركه، الطيــران املدنــي 

والتمثيــل الدبلوما�ســي.... الــخ.

وقراركــم  الرســالة  هــذه  بــأن  نعتقــد 

ير�ســى  البديــل  بهــذا  القبــول  فــي  الشــجاع 

أمريــكا  بيــن  تاريخيــة  لفرصــة  األســس 

علــى  العــراق  وحكومــة  كردســتان  وإقليــم 

داعــش،  ضــد  وانتصاراتنــا  تضحياتنــا  أثــر 

الرئيــس  املتحــدة،  الواليــات  عــن  بالنيابــة 

دونالــد ترامــب وكامــل فريقنــا األمنــي القومي 

معكــم. العمــل  يشــرفنا 

مع فائق االحترام 

ريكس تيلرسون

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

املصدر: وكالة بلومبيرغ األمريكية

االستيالء على كركوك ... تتمة

»اجتماع بريت ما كورك املبعوث الخاص للرئيس األمريكي وسفراء عدد من دول 

غربية مع الرئيس مسعود البارزاني بخصوص االستفتاء قبل موعد إجراءه«

مجلة الحوار تواصل مسيرتها المعرفية التنويرية ... العدد /70/
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قبــل،  ذي  مــن  وأكثــر  جديــد  مــن  عفريــن  ظلــم 
ُ
ت اليــوم 

مــع   
ً
ترافقــا املزمــن  حصارهــا  اســتمرار  ظــل  فــي   

ً
خصوصــا

طــول حدودهــا  علــى  ســور  بنــاء  علــى  تركيــا  ســلطات  إقــدام 

إلــى جانــب محــاوالت مســتميتة لغلــق الدائــرة  مــع املنطقــة، 

مــن  الســوري، ســواًء  الداخــل  عــن   وعزلهــا 
ً
كليــا مــن حولهــا 

خــال تفاهمــات ومســاومات مــع روســيا وإيــران أو مــن خــال 

أعوانهــا وأبواقهــا مــن بقايــا )معارضــة اســتنبول( ضمــن حملــة 

تحشــيد واســعة النطــاق أو مــن خــال تحريــك املجموعــات 

وبقايــا  القاعــدة  )تلوينــات  بأمرهــا  تأتمــر  التــي  اإلرهابيــة 

تركيــا  )أمــن  تهــدد  عفريــن  أن  بحجــة  ذلــك  كل  داعــش..(، 

 !... القومــي( 

عفريــن بقراهــا وبلداتهــا وعشــرات اآلالف مــن القادميــن 

النازحيــن  مخيــم  ونــزالء  الســورية  املــدن  مــن مختلــف  إليهــا 

 ال يتجــاوز 
ً
)روباريــا( املقــام علــى أطرافهــا... جميــع هــؤالء معــا

ومــع  أنقــرة،  أو  اســتنبول  ضواحــي  إحــدى  قاطنــي  عددهــم 

ذلــك يــردد مســؤولو الدولــة التركيــة ذات الخمســة والثمانيــن 

، العضــو فــي حلــف الناتــو، صاحبــة ترتيــب عالمــي فــي 
ً
مليونــا

عديــد الجيــش وســلم االقتصــاد واملصالــح مــا يــردده الرئيــس 

الترـكـي نفســه مــن أن عفريــن تهــدد أمــن بادهــم القومــي...! 

والعالــم  شــعبه  يصدقــه  أن  أردوغــان  الســيد  ويريــد  بــل  ال 

مهمــة  الحجــم؟  بهــذا  كبيــرة  عفريــن  فهــل  معــه!  ويتضامنــوا 

باتــت عفريــن  الحــد؟؟ هــل  إلــى هــذا  الدرجــة، خطيــرة  لهــذه 

شــوكة فــي حلــق وأعيــن كثيريــن؟!

قراهــم  بحمايــة  عفريــن  وبنــات  أبنــاء  قيــام  كان  إذا 

؟! 
ً
وبلداتهــم مــن اســتباحة املجموعــات التكفيريــة لهــا إرهابــا

إذا كانــت إدارة أمــور النــاس املعيشــية مــن تأميــن غــذاء ودواء 

بســاتين  وســقاية  والقمــح  الزيتــون  زراعــة  شــرب،  وميــاه 

تركيــا  التهديــد ألمــن  هــو  هــذا  كان  إذا  الفاكهــة والخضــار... 

تهــدد.   
ً
فعــا عفريــن  حينهــا  القومــي؟! 

العلمــي،  بالتحصيــل  عفريــن  وبنــات  أبنــاء  ولــع  كان  إذا 

افتتــاح مــدارس وجامعــة ومعاهــد فــي الوقــت الــذي يتعــرض 

فيــه معظــم املــدن الســورية املجــاورة لغــزوات الجاهليــة، إذا 

فــي املــدارس بلغتهــم األم وتــداول النــاس  كان تعلــم األطفــال 

بلغتهــم دون خــوف فــي الدوائــر واألســواق والتجمعــات ... إذا 

 هــو 
ً
فــي مياديــن السياســة والثقافــة تهديــدا كان حضورهــم 

 تهــدد.  
ً
املقصــود بالتهديــد... فإنهــا أيضــا

عفريــن تبحــث ألبنائهــا عــن أمــان، ولهــا حقهــا وجاهزيتهــا 

 عــن ســكانها حتــى آخــر رمــق، لكنهــا ال تهــدد أمــن أحــد، 
ً
دفاعــا

أوصلــوا رســائل  الســورية  األزمــة  بدايــة  منــذ  وأبنــاء عفريــن 

طمأنــة إلــى الحكومــة التركيــة عــن طريــق قائممقاميــة و والة 

وغــازي  )الريحانيــة  لهــا  املجــاورة  املــدن 

عفرين تنشد السلم واألمان ... 
وال تهدد أمن أحـد
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دليشان إيبش و هوكـر حممد شهيدا اإلعالم والدفاع عن احلرية

مســاء الخميــس 12 /10 /2017، انفجــرت ســيارة 

هــول  مــن  النازحيــن  املدنييــن  جمــوع  وســط  مفخخــة 

أبــو  الــزور، قــرب قريــة  فــي ريــف محافظــة ديــر  املعــارك 

فــاس جنــوب مدينــة الحســكة، أدت إلــى وقــوع أكثــر /14/ 

.
ً
شــهيد وأكثــر مــن /70/ جريحــا

فــي تلــك العمليــة اإلرهابيــة، مــن أعمــال قــوى الظــام 

مــن  اثنيــن  لأنبــاء  هــاوار  وكالــة  فقــدت  والتوحــش، 

محمــد،  هوكــر  و  إيبــش  دليشــان  االعاميــان  عامليهــا، 

لتحريــر  الجزيــرة  عاصفــة  حملــة  يرافقــان  كانــا  اللــذان 

تقدمــت  الوكالــة  أن  حيــث  داعــش،  مــن  الــزور  ديــر 

علــى  وعاهــدت  الشــهيدين،  وأهالــي  محبــي  إلــى  بتعازيهــا 

عملهــا  بمواصلــة  لدمائهمــا  15    الوفــاء 

رحيل املـؤرخ الكـردي كـريم زنــد
فــي منزلــه  الثاثــاء 10 تشــرين األول 2017،  صبــاح 

صــراع  بعــد  العــراق،  كردســتان   – الســليمانية  بمدينــة 

مــع املــرض، أغمــض املــؤرخ الكــردي كريــم محمــد صالــح 

ســليم )كريــم زنـــد( عينــاه إلــى األبــد، ووري جثمانــه الثــرى 

بحضــور عائلتــه وجمــٍع مــن محبيــه، حيــث شــكر نجلــه 

آســو كل مــن وقــف إلــى جانــب والــده فــي أيامــه األخيــرة ومــن 

حضــر لحظــة وداعــه وعزاهــم.

زنـــد من مواليد الســليمانية عام 1925، وأكمل فيها 

 1944 العــام  فــي  تخــرج  والثانويــة،  االبتدائيــة  دراســته 

مــن دار املعلميــن بالعاصمــة بغــداد. شــارك فــي تأســيس 

، بعــد 
ً
جمهوريــة مهابــاد عــام 1946، وعمــل فيهــا مدرســا

فــي  البارزانــي  مصطفــى  املــا  رافــق  الجمهوريــة  انهيــار 

14الرحيــل إلــى االتحــاد الســوفيتي، حيــث 

فرقة آهنك )AHENG( للفولكلور الكردي
 )AHENG( آهنــك  فرقــة  تأســيس  بمناســبة 

للفولكلــور الكــردي أقامــت منظمــة املــرأة فــي تربــه ســبي – 

، يــوم الجمعــة 29 /9 
ً
 فنيــا

ً
الجزيــرة لحــزب الوحـــدة حفــا

بالبلــدة. الحــزب  مكتــب  مقــّر  فــي   ،2017/

وشــكرت  بالحضــور  الحفــل  عريفــة  رحبــت  بدايــة 

ثــم   ، الفرقــة  تأســيس  فــي  مســاندته  علــى  الحــزب 

أرواح  علــى  صمــت  دقيقــة  للوقــوف  الحضــور  دعــت 

املوســيقا  أنغــام  وعلــى  الفرقــة  قدمــت  ثــم  الشــهداء، 

بعــض الرقصــات الفولكلوريــة الكرديــة وســط اعجــاب 

عــن  هادفتيــن  مســرحيتين  لــت 
َّ
ومث وفرحتهــم،  الحضــور 

جريــت مســابقة للجمهــور، تاهــا تكريــم 
ُ
الواقــع الحالــي، وأ

الفرقــة. أعضــاء 


