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الثمن 51:ل س

ســىسَا
أزمة مستعصية  ...ال حلول في األفق المنظور
في األزمة السورية المستعصية التي طال أمدهادا ذ قاا البدعد
السوري األمرّ ين بفعل تهاور مقومات الحياة اإلنسانية ذ حديدد هفد
ؾ مضاه مستعرين ذ واو اليزال يبن تحت وطدةة
ؾ وعن ٍ
ضريبة عن ٍ
حالة مؤلمة ذ تعههت فيها أبكال االقتتال الهمجي والقم الدممدحدهوه
ت متعههة.
من جها ٍ
وإقا أمعنا النظر فيما يتعلا بسوريا من تحركات سياسية هولية -
إقليمية ومحلية والتي من المفدتدرأ أن تدكدون بدوابدة لدلده دول إلد
فكفكة تعقيهات األزمة ذ نجه أنها ذ مبتتة ومتدضداربدة ذ وال تدهدهؾ
إل تحصيل نتابج مبتركة مُرضية للسوريين .
ً
عامة مهتمة بدمدصدالدحدهدا وفدي الدهرجدة
فةمريكا والهول الؽربية
األول بقضايا مكافحة االراا القي بات يها أبوابها الها لية ذ بعده
حدل سديداسدي لد زمدة
أن تماطلت ومعها األسرة الهوليدة فدي إيدجداه ٍ
السورية منق بهاياتها ذ وقبل أن تتفاقم وتبكل أرضيدة صدبدة لدندمدو
االسمم السياسي المتطرؾ القي حظي بحاضنة مجتمدعديدة مديدؤوسدة
ت إقليمية وببكات عالميدة ذ وبدالدتدالدي ظدهدور
ورعاية وتمويل جها ٍ
تنظيمات تكفيرية ظممية تهميرية وعل رأسهدا مدا يسدمد بدتدندظديدم
الهولة االسممية ( هاعش ).
أما روسيا – واي هولة مؤثرة  -أصبحت أكثر تمسدكدا ً بدندفدوقادا
في برا بحر األبيأ المتوسط وبالدمدلدؾ السدوري لدجدهدة تدرجديد
ً
اصة بعه أن ه لت م الدؽدر فدي صدراعدات
طروحات النظام ذ
سا نة حول قضايا الطاقة والدندزاف فدي أوكدرانديدا الدقي جدلد لدهدا
عقوبات بهيهة ذ وقه بقلت موسكو جهوهاً حدثديدثدة فدي عدقده مدندتده
حواري أوا ر البهر الدمدندصدرم بديدن وفد ٍه مدن الدندظدام وعده ٍه مدن
ب صيات سورية معارضة ذ ورؼدم إيدجدابديدة أي تدحدر سديداسدي
وهبلوماسي ذ إال أن الدمدندتده لدم يدكدن عدلد مسدتدو الدطدمدوحدات
واآلمال من حيد التحضير والدتدمدثديدل أو الدمدبداركدة واالبدراؾ ذ
ف رج ببيان سياسي مقتض .
وهول ال ليج العربي الدتدي يدبدقد ادمدهدا األسداف مدلدؾ الدندفدط
والحفاظ عل أنظمة حكمها ذ ت وأ صراعا ً طابفيا ً إل ح ٍه مدا مد
جارتها إيران ذ و تتوجف تاري يا ً مدن حدركدة اإل دوان الدمدسدلدمديدن
وأتباعها وكقل ببكات تنظيم القاعهة ذ فقه انص اادتدمدامدهدا دمل
العام الفابت عل هعم وحماية النظام المصري الجهيه بقياهة الربديدف
عبه الفتاح السيسي ذ كما أن هولة قطر التي أراهت أن تدندفدره بدهور
ً
اصة ذ حيد فبلدت
رياهي في المنطقة ومن مل الوض السوري
فيه ذ باهرت مؤ راً إل المصالحة م مصر المعروفة 2 « ........

" ساحح آصادٌ  -كىتاٍَ "

كـىتاٍَ ذُرصش ػهً اإلسهاب
مل أربعة أبهر واصلت هولة اإلسمم ( هاعدش ) ادجدمداتدهدا
البرسة عل مهينة كوباني ذ وأوقعت فديدهدا سدابدر مداهيدة كدبديدرة
وهمرت نسبة كبيرة من المباني والبن التحدتديدة ذ وراح ضدحديدتدهدا
مبات البههاء والجرح من قوات وحهات حماية 15 « ............
اػرذاء شاسل اَثذوا 3 « ........................................
تُاٌ اجرًاع انماهشج 4 « ......................................
اػرذاء آثى ػهً يذَُح احلسكح5 « ..........................
والغ انرتتُح وانرؼهُى يف يُطمح ػفشٍَ 6 « ..............
انشهُذ كًال حُاٌ يف ركشاِ انثاَُح7 « ...................
انسُاسٍ ػثذ انشمحٍ محادج َغًض ػُُاِ 9 « ..........
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االفتتاحٌة  ...تتمة
بمؤسساتها وهيبلوماسيتها المُحكمة ذ الهولة التي بهأت تستعيه استقدرارادا الدندسدبدي وهورادا
اإلقليمي ذ وقه رعت أواسط البهر الجاري اجتماعا ً لبعأ أطياؾ المدعدارضدة السدوريدة ذ
القي رج ببيان تضمن عبرة بنوه تنم عن عقمنية وواقعية سياسية .
أما إيران ذ هولة المملي ونظام القم واإلمعان في اضطهاه ال ُكره والنبطاء الحقوقيديدن
والمعارضين السياسيين ذ فلها نفوق قدوي وضدار فدي كدل مدن الديدمدن ولدبدندان وسدوريدا
ً
راعية للبيع ِة وتقوه صراعا ً لتوسي نفوقادا ذ وتدواصدل
والعراا وؼيراا ذ و ُتنص ُ نفسها
قدهر مدن الدمدكداسد فدي
أكبدر
لتحقيا
وتناور
ذ
السوري
هعمها الممحهوه لسياسات النظام
ٍ
ملفها النووي ذ ك ّل قل في سبيل حماية ندظدام حدكدمدهدا وإحدكدام قدبدضدتدهدا عدلد وضدعدهدا
الها لي .
وتركيا ذ الهولة األكثر احتكاكاًذ وتدةثدراً وتدةثديدراً بدالدوضد السدوري ذ والدتدي حداولدت
وتسع بقياهة حز العهالة والتنمية وربيسها رج طي أرهوؼان إلد االضدطدمف بدهور
قياهي في البرا األوسط ذ ُتبتم وتفوح منه رابحة الفوقية واالسدتدعدمء الدقدومدي ذ التدزال
ً
اصة لجدهدة
ؼامضة ومرتبكة في تعاملها م الوض الليبي والمصري والسوري وؼيره ذ
هعمها ألطراؾ اإلسمم السياسي وكقل ارتباكها وعدهم وقدوفدهدا عدلد مسدافدة واحدهة مدن
أطياؾ المعارضة السورية ذ وكقل تحسسها وتوجسها من الوجوه والحرا الكدرهي الدعدام
ً
اصة عهابها المبطن والظاار أحيانا ً لددهارة الدقاتديدة الدقدابدمدة فدي الدمدنداطدا
في سوريا و
الكرهية ذ كما أنها تلكةت في القيام بهوراا إل جان التحالؾ الهولدي فدي مدحداربدة هاعدش
وعضو فدي الدنداتدو وحدلديدؾ مدفدتدرأ
واجماتها عل كوباني ذ كهولة معنية ببكل مبابر
ٍ
ألمريكا  .وقه تحاول تركيا إعاهة النظر في تعاملها م التحالؾ الهولي المنااأ لددرادا
ذ وكقل م الملفين المصري والسوري وم األكراه عدمدومدا ً ذ وتسديدر بدمدبدروف السدمم
الها لي م حز العمال الكرهسدتداندي إلد األمدام وبصدها وجدهيدة ذ وادقا سديدكدون فدي
ً
اصة وأن حدز الدعدهالدة
صالحها وصال بعو المنطقة ومستقبل عمقاتها وتطوراا ذ
والتنمية سي وأ انت ابات برلمانية سا نة ومؤثرة عل وضدعده الدبدرلدمداندي وطدمدوحدات
ربيسه ذ في حزيران القاهم.
أما إسرابيل ذ الهولة األقل كمما ً وتصريحات بالبةن السوري ذ تتاب بهقة ما يدجدري ذ
والتقبل بةي بكل من األبكال حضور أو مجديء مدن يدهدهه حدهوهادا البدمدالديدة وأمدندهدا ذ
وتستبا إلحاا عهوه المفترأ ب سابر نوعية ذ واي مستمرة في تطوير وتحسين إمكاناتهدا
العسكرية الهفاعية والهجومية.
المبعود الهولي السيه ستيفان هي مستورا يقهم تصورات لحلول جزبية قه تبا طدريدقدا ً
ما ذ لكنه ال يفل واو يتنقل بين العواصم هون أن يمل وسابل ضاؼطة يمنحه إيااا مجلدف
األمن بةطرافه الهولية المؤثرة .
أما العراا ولبنان فهما يعانيان أزمات ها لية مزمندة وعدمديدقدة ذ تدتدبدابد مد األزمدة
السورية ب يوط عهيهة ذ وهور األرهن في المسةلة السوريدة لديدف مدحدوري ذ إال أندهدا أي
المملكة األرهنية تقؾ بوضوح وهون ترهه إلد جداند الدتدحدالدؾ الدهولدي وقدرارات األمدم
المتحهة ومجلف األمن .
من حيد النتيجة وبعيهاً عن نظريات المؤامرة ولؽة العواطؾ والبعدارات ذ ورؼدم أن
العهيه من الهول والجهات الجارة والصهيقة ق ّهمت همات إنسانية جدلديدلدة وال تدزال ألبدنداء
البع السوري المفجوف ذ وكقل هاعمي المدعدارضدة السديداسديدة والدمدسدلدحدة تسدتدمدر فدي
مسانهتها لهاذ حيد من المقرر أن يتم تهري فصابل عسكريدة ( مدعدتدهلدة ) وفدا بدرندامدج
طويل األمه  ...ذ فإن مجمل السياسات الهولية المتبعة تؤول إل اإلبقاء عدلد ندظدام الدحدكدم
القابم في همبا وربيسه ذ حيد أن الجهوه تبق مركزة علد مدكدافدحدة اإلرادا كدةولدويدة
أساسيةذ إل إبعار آ ر .
في ظل اقه الوقاب والظروؾ ذ يملي الواج والمسؤولية عدلد الدمدعدارضدة السدوريدة
بم تلؾ أطيافها التمقي والتباور لبلورة عمل مبدتدر لدلدقديدام بده وتدؽداهر هر األوادام
والمصال اآلنية ذ عس أن تة ق زمام المباهرة وتفدلد ف فدي إقدنداف كدل األطدراؾ الدمدعدنديدة
بضرورة إيجاه حل سياسي لهقه األزمة المستهامة وترجمته عل أرأ الواق السوري.
بلدنا سورٌا  ،بلد الحضارات والثقافات  ،بلد الثروات والطاقات  ،بلد شعبع ٍ يعرٌع ،
حلول مع
جرٌ ٌح  ،جرحه يمٌ وٌنزف دما ً  ،منكو ٌ بكارث ٍة قل ّ نظٌرها  ،هلك فً انتظار
ٍ
خارج الحدود  ،وٌؤمل م أصدقائه المفترضٌ تقدٌم ٌد العبعو يلعٌعه لعوقعف نعزٌعف العدم
ً
خاصعة  ،االلعتعفعات والعنعظعر فعً العداخعل
والدمار أوالً  ،وٌتمنى م أبنائه  ،البقالء منهم
السوري لرإٌة لوحة الواقع وتحدٌاته  ،وذلك بغٌة يدراك ومبرفة ما هعو معمعكع ومعتعا
للبمل فً ضوئه وصٌاغة السٌاسات .
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خطش ذُظُى انذونح ياصال
ً
لائًا وخشوج انثشًشكح يٍ
سىسَح أيش شائك

وكالة (آكً) اإلٌطالٌة لألنباء*
أ ّكه زعيم حز كرهي فدي سدوريدة أن
طر تنظيم الهولة اإلسمميدة مدازال قدابدمدا ً
عل أكراه بمال سورية وؼيرام من سكان
المنطقة ويههه وجوهام بسب تدوفدر طدرا
اإلمهاه والموالين المحليينذ وأبدار إلد أن
األكراه السوريين منهمجون م مدجدتدمدعدهدم
لكنهم يرفضون االنصهار رفضا ً كاممً.
ونف محي الهين بديدآ آلديذ سدكدرتديدر
عام حز الوحهة الهيمقراطي الدكدرهي فدي
سورية (يكيتدي)ذ أن يدكدون دطدر تدندظديدم
الهولة اإلسممية قده زال عدن األكدراه بدعده
ازيمته في كوبانيذ عين العر
وقال لوكالة (آكدي) اإليدطدالديدة لد ندبداء
"لتنظيم الهولة (هاعش) مبروعه العقابدهيذ
واو يمتل إمدكدانديدات عسدكدريدة ويدحدظد
بحاضنة مجتمعية تمبمهاذ سواء في أجدزاء
من مهن وريؾ محافظة الحسكةذ الجدزيدرةذ
(عها البلهات والمهن قات الكثافة الدكدرهيدة)ذ
أو في مهن وبدلدهات تدتدبد مدحدافدظدة حدلد
و صوصا ً في جانبها الدجدندوبدي والبدرقدي
وكقل في البمال البرقي للمحدافدظدة الدتدي
ُتع ّه األكدبدر فدي عدمدوم سدوريدة مدن حديدد
السددكددانذ الددتددي تبددتددمددل إهاريدا ً مددنددطددقددتدديددن
كرهيتين معروفتين تداريد ديدا ً ادمدا مدندطدقدة
عفرين المجاورة لتركيا في أقصد البدمدال
الؽربي لمهينة حل ومنطقة كوبداندي (عديدن
العر ) المجاورة أيضا ً لتركديدا فدي أقصد
البمال البرقي لحل ذ بحيد تتوفر لتندظديدم
الهولة طرا إمهاه وموالين مدحدلديديدنذ مدمدا
يبقي طره قائما ً ٌهدد وجعود ومصعٌعر الع ُكعرد
السورٌٌ بعوجعه خعاك وكعذلعك حعٌعا سعكعا
المحافظتٌ بعوجعه يعام ،بصعرف العنعظعر يع
انتماءاتهم الدٌنٌة والقومٌة والمذهبٌة" ،وفع
تؤكٌده .وأضاف "واقع العحعال ٌعظعهعر لعنعا بعؤ
أكععراد سععورٌععة ٌشععكععلععو حضععوراً مععجععتععمععبععٌعا ً
تارٌخٌا ً أصٌالً ٌتمركز أساسا ً 14 « ........
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ٌ
اػرذاء شاسل اَثذوا  ...إسهاب ضذ انفكش واإلَساٌ

بارل شار :
" لست كورهياذ ولست قاهرا عل التحهد باللؽدة الدكدورهيدةذ وال
أعلم بيبا عن التاريآ الكورهيذ إال أني أبعر اليومذ كما لو أن إلهاما
أتاني فجةةذ أني أتناول الطعام كدكدورهيذ وأفدكدر كدورهيداذ وأتدحدهد
باللؽة الكورهيةذ وأترنم باألؼاني الكورهية .اليوم أبعر بةني كورهي.
الكوره في سورياذ محاصرون من كافة الجهداتذ ولدكدندهدم عدلد
الرؼم من قل ذ يحاربون قو الظممذ ويهافعون عن أرضهم وأالهدم
وحياتهمذ ويقفون لوحهام في وجه تنظيم هاعشذ ادم بدقلد يدهافدعدون
عنا أيضاذ ويقومون بحمايتنا من طر أكثر المجموعات وحبيدة فدي
العالم.
كيؾ سيثا الكوره بالتحالؾ الهولي المنااأ لتنظيم هاعدشذ فدي
الوقت القي تتمت بعأ الهول المباركدة فديدهذ بدعدمقدات اقدتدصداهيدة
وسياسية واستراتيجية م التنظيمذ ولكن الكوره عل الرؼم من قلد ذ
أثبتوا أنهم قاهرون عل النهوأ مجههاذ والحفاظ عل اويتهم".
http://rudaw.net/arabic/world/070120155
إقا كان الكدبدت والدفدقدر والدتد دلدؾ والدقدهدر والدفدكدر الدمدتدطدرؾ
والحرو وقم حريات األفراه والبعو وصدراف اإليدهيدولدوجديدات
أسبا أساسية في ظهور ببدكدات اإلرادا الدعدالدمدي والدتدندظديدمدات
التكفيرية ذ فإن لسياسات الحكومات ولؽة المدصدالد وتدقداسدم الدندفدوق
وتفاقم المعضمت هور كبيدر فدي تدوسدعدهدا واندتدبدارادا ذ وادا ادي
أراأ وإمدكداندات كدبديدرة وبداتدت تدهدز مضداجد هول
تسيطر عل
ٍ
العالم  .وقه أعلن ربيف جهاز البرطة األوروبية ذ رو ويدندرايدتذ
وصرح لدوسدابدل اإلعدمم ذ أن مدا بديدن ٖٓٓٓ وٓٓٓ٘ أوروبدي
انضموا إل صفوؾ الحركات الجهاهية في هول مثل سوريا .
صباح يوم األربدعداء  ٕٓٔ٘ / ٔ / 7اداجدم البدقديدقدان بدريدؾ
وسعيه كوابي بةسلحة حربية مقرّ الجريهة الفرنسية السا رة " شعارل
اٌبدوا " وسط باريف مهينة األناقة والثقافدة ذ والزوا بدالدفدرار ذ ثدم
قتلوا عل يه البرطة الفرنسية بعه أيام في منطقة أ ر .
راح ضحيدة اعدتدهاء بدارل ايدبدهوار ٕٔ بد دصدا ً عدلد الدفدور
وأُصي آ رون ذ من بينهم رسامين معدروفديدن كبدار ووالنسدكدي
وكابي ذ ووقعت عمليات ارادابديدة أ در فدي فدرنسدا دمل أيدام ذ
فوصلت أعهاه الضحايا اإلجمالية إل  / ٔ7 /ب صا ً .
أجم الفرنسيون ذ ربيسا ً وحكومة وبعبا ً وتيارات سياسية ذ عل
إهانة الجريمدة والدتدضدامدن يدهاً واحدهاً ذ ذ وأعدلدن ربديدف مدندظدمدة
"مراسلون بم حهوه" أن يوم األربعاء او يوم أسوه بالنسبة للصحافة
الفرنسية ذ كما حظيت فرنسا بتضامن هولي مندقدطد الدندظديدر ذ فدقده
بدار الددعدهيدده مدن رؤسدداء هول وحددكدومددات ومدنددظددمدات وأحددزا
وهبلوماسيين في مسيرات كبر عمّت عهة مهن فدرنسديدة يدوم األحده
ٔٔ  ٕٓٔ٘ / ٔ /ذ وفي مقهمدتده الفدتدات "ارفعبعوا أقعالمعكعم" و
"حعرٌعة ،مسعاوا  ،ارسععمعوا ،اكعتعبععوا ".ذ وقددالدت وزارة الدها ددلديددة
الفرنسية إن ما ال يقل عنٖ 7,مليون بد دش بداركدوا األحده فدي
مسيرات حابهة جابت م تلؾ أنحاء فرنسا للتندهيده بداإلرادا ذ وادو
أكبر رقم سجل في تاريآ البمه .
اقا وقه صهر العدهه األول مدن صدحديدفدة "بدارلدي إيدبدهو" بدعده
تعرضها لتل الجريمة ذ يدوم األربدعداء ٗٔ  ٕٓٔ٘ / ٔ /ذ بدثدمثدة
مميين نس ة ذ ومترجمة إل عهة لدؽدات ومدوزعدة فدي الدعدهيده مدن
العواصم ذ في الوقت القي لم تكن طدبداعدتدهدا تدتدجداوز / ٙٓٓٓٓ /
نس ة.
ومهما تكن مبررات التكدفديدريديدن لدمعدتدهاء عدلد بدارل ايدبدهوا
والعاملين فيها بسب نبدر الدجدريدهة لدرسدومدات ( مسديدبدة لدددسدمم
ومستفزة لمباعر اإلسمميين ) ذ فإن فعلتهم تدلد تدندهرج فدي إطدار

اإلراا ضه الفكر اإلنساني وحرية التعبديدر ذ وادي جدريدمدة بدحدا
اإلنسان ومسيبة لسمعة جدمديد الدمدسدلدمديدن وضدارة لدعدمقداتدهدم مد
المجتمعات الؽربية .
وقه باهر األستاق محي الهين بديدآ آلدي إلد تدقدهيدم تدعدازيده إلد
الرباسة الفرنسة عبر برقية اقا نصها

تـبزٌة
إل ....
ربيف جمهورية فرنسا
السيه فرانسوا اوالنه .....
بعه التحية واالحترام ............
اسمحوا لنا باسم أعضاء ومؤازري حز الدوحددهة الدهيدمدقدراطدي
الكرهي في سوريا بةن ننقل إليكم ومن ملكم تدعدازيدندا الدحدارّ ة إلد
بع وحكومة فرنسا ذ وجمي أصهقاء وأفراه أ ُ فسر وعوابل الضحايدا
القين فارقوا الحياة جراء العمل اإلراابي المتوحش القي طال مركدز
صحيفة بارلي إيبهوا وفي العمليات اإلراابية األ ر الدتدي تدلدتده ذ
والقي يرمي أساسا ً إل ضر الحريات وقيم الحضارة الببرية .
سياهة الربيف ......
إننا كسوريين ذ كرهاً وعربا ً ذ عانينا كثيدراً والندزال ندعداندي مدن
بت صنوؾ اإلراا ذ  ...وبعدبدندا الدكدرهي فدي كدوبداندي ( عديدن
العر ) القي يقاوم اجمات اإلراابييدن البدرسدة والدمدتدمحدقدة مدندق
بهور سر الكثير من األرواح والممتلكات ذ إال أنده بدقدي واليدزال
مصمما ً عل الهفاف صفا ً واحهاً فدي تدقدهيدم تضدحديدات كدبديدرة لدمدند
ببكات اإلراابيين من التمهه وإفبال مبروعهم المعاهي لدقديدم السدلدم
والحرية والمساواة .
مرّ ًة أ ر نعزيكم ذ متمنين لبع فرنسا الصهيا هوام التقهم .
المجه وال لوه لبههاء بارلي إيبهوا وجمي بههاء الحريدة .
م وافر االحترام
المخلك
محً الدٌ شٌخ آلً
سكرتٌر يام حز الوحـد الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا
( ٌكٌتً )
سوريا – عفرين ٓٔ . ٕٓٔ٘ / ٔ /
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تُاٌ  ....اجرًاع انماهشج نمىي سىسَح يؼاسضح
عابت سوريدة فدي األعدوام األربدعدة األ ديدرة
تصاعها في العنؾ والتهمير و رابا بامدم لدلدهولدة
والمجتم  .وكان إلصرار السلطة منق البهايدة عدلد
تجاال المطال البعبديدة فدي اإلصدمح والدتدؽديديدر
الهور المركزي في زياهة حدهة الدعدندؾ والدتدطدرؾ
واإلراا وإؼما أفا حل سياسي ألزمة المجتمد
والهولة.
إن األوضدداف السددوريددة تددتددطددل د مددن قددو
المعارضة استنهداأ قدواادا ومدؤيدهيدهدا مدن أجدل
إعاهة برنامج التدؽديديدر الدهيدمدقدراطدي إلد مدكداندتده
الطبيعية ألنها وحهاا قاهرة عل ت لديدش اإلنسدان
السوري من آفات االستبهاه والفساه واإلراا .
بددهعددوة مددن الددمددجددلددف الددمددصددري لددلددبددؤون
ال ارجيةذ اجتدمد فدي الدقداادرة جدمد مدن الدقدو
السياسية والب صيات الوطنية السدوريدة فدي ٕٕ-
ٕ٘ٔٓ ٕٗ/ٓٔ/مددن أجددل الددتددهاول فددي األوضدداف
المصيرية التي تمر بها سوريةذ بههؾ وض رؤية
و ارطة طريا مبتركة تعبر عن أوس طيؾ مدن
المعارضةذ وتوحيده الدجدهدوه والدمدسداعدي إلحديداء
الحل السياسي التفاوضي طدبدقدا لدد “بديدان جدنديدؾ”
وقرارات األمم المتحهة قات الصلة.
بعه اإلطمف عل بعأ المباري الدمدطدروحدة
التي تهاولتها القو السياسية والب صيات الوطنيدة
قبل االجتماف جهه المجتمعون عل التوافا عل ما
او مبتر فيها باعتباره األرضية األسداف لد دلدا
أجواء العمل المبتر والتحدر الدجدمداعدي إلندقداق
البمه .كما اتفا المدجدتدمدعدون عدلد أادمديدة اتد داق
ال طوات العملية م م تلؾ أطدراؾ الدمدعدارضدة
أن الد ديدار
السورية عدلد أسدف مدوحدهة تدر
السياسي الوطني يدندطدلدا مدن مدقدومدات جدوادريدة
أساسها الحفاظ عل وحهة سدوريدة أرضدا وبدعدبداذ
وتةكيه استقملها واحترام سياهتهاذ والدحدفداظ عدلد
الهولة السورية بكامل مؤسساتها مدن دمل تدندفديدق
“بيان جنيؾ” و اصة البنه الد داش بدإنبداء اديدبدة
حكم انتقالية مبدتدركدة كدامدلدة الصدمحديدات تدكدون
مهمتها اإلبراؾ عل عملية االنتقال الدهيدمدقدراطدي
ضمن برنامدج زمدندي مدحدهه وبضدمداندات هولديدةذ
ضمن “النقاط العبر” التالية
ٔ -الههؾ من العملية التفاوضيدة ادو االندتدقدال
إل نظام هيمقراطي وهولة مهنية قات سديداهةذ وأن
الحل في سورية او حتما ً حل سياسي وطني .
ٕ -االتفاا عل عقه اجتماعي وميدثداا وطدندي
مؤسف لهولة هيمقراطية حهيثة تدؤصدل الدحدريدات
السديدداسديددة والدحددقددوا الددمددهنديددة وتددقددوم عددلد مددبددهأ
المواطنة والمسداواة بديدن السدوريديدن فدي الدحدقدوا
والواجبات والمساواة بين الجنسين وضمان حدقدوا
كامل المكونات القومية للبع السدوري فدي إطدار
الم مركزية اإلهارية .
ٖ -يدحدتداج أي حدل سديداسدي واقدعدي الدؽدطداء
الددهولددي واإلقددلدديددمددي الضددروريدديددنذ واالحددتددضددان
البعبي الواس ذ األمر القي يتطل تسوية تاري ديدة
تجسه طموحات البعد السدوري وثدورتده وتدبدند
عددلد أسدداف “بدديددان جددندديددؾ” وبضددمددانددات هولدديددة

واضحة م الترحي بالجدهدوه الدهولديدة الدمد دتدلدفدة
للتسوية.
ٗ -إن عهم اتحاه جهوه المعارضة كان عدامدم
سلبيا ً و سببا من أسبا استهامة النزافذ لقل ندر
أن وحهة موقؾ المعارضة واج ً ومطل ً وطني.
٘ -إن انطما العمليدة السديداسديدة يدحدتداج إلد
إجراءات ضدروريدة تدتدطدلد مدن كدل الدهاعدمديدن
إلنجاح الحل السياسي العمل المبتر لدفراج عدن
جمديد الدمدعدتدقدلديدن والدمدعدتدقدمتذ والدمد دطدوفديدن
والم طوفاتذ والتعدهده بداحدتدرام الدقداندون الدهولدي
اإلنسانيذ بوقؾ جرابم الحر وقصدؾ الدمدهنديديدن
وحرمانهم من بروط الحياة الدطدبديدعديدةذ ووصدول
االحتياجات الؽقابية والدهوابديدة واإلؼداثدة إلد كدل
المناطا المحاصرةذ ورف العدقدوبدات االقدتدصداهيدة
الجدابدرة الدتدي تدمدف حديداة الدمدواطدنديدنذ وتدةمديدن
البروط الضرورية لعوهة النازحين والمهجرين.
 -ٙال به من اتفاا مدبدهبدي بديدن كدل األطدراؾ
السورية إلنهاء م تلؾ أبكال الدوجدوه الدعدسدكدري
ؼير السدوري مدن أي بدلده أو طدرؾ جداء وألي
طددرؾ انضددمذ بدداعددتددبددار وجددوه الددمددقدداتددلدديددن ؼدديددر
السوريينذ ضاعؾ من حجم الكدارثدة وهمدر وحدهة
النسيج المجتمعي السدوري وحدرم السدوريديدن مدن
مبابرة حل مبكمتهم بةنفسهم.
 -7إن إنجاز الحل التفداوضدي سديدفدرأ عدلد
جمي األطراؾ االلتزام بمبهأ حصدر حدمدل الدهولدة
للسمح .األمر القي يتطل إعاهة ايكلة المؤسسدات
الدعدسدكدريددة واألمدنديدةذ وهمدج الدقدو الدمدعدارضددة
العسكرية المباركة في الحل السياسيذ مما يضمدن
تحول مهمة اقه المؤسسات إلد حدمدايدة اسدتدقدمل
وسدديدداهة الددوطددن وتددوفدديددر الددكددرامددة واألمددان لددكددل
السوريين.
 -8مطالبة البرعية الهولية بتحمل مسؤوليداتدهدا
القانونية في تجفيؾ مناب اإلراا  .ومطالبة جمي
الهول بداحدتدرام قدرارات مدجدلدف األمدن الد داصدة
بمكافحة اإلراا ذ وببكدل داش الدقدراريدن رقدم
ٓ ٕٔ7و .ٕٔ78
 -9إن الحل السديداسدي الدقي يضدمدن الدتدؽديديدر
الددهيددمددقددراطددي الددجددقري البددامددل ويددجددرم الددعددنددؾ
والطابفيدة ادو البدرط الدمدوضدوعدي السدتدندهداأ
وتعببة السوريين في محاربة التنظيمات اإلرادابديدة
الددتددي انددتددبددرت فددي سددوريددة مددهددههة حدداضددراددا
ومستقبلها.
ٓٔ -التحضير لمؤتمر وطني سوري يعدقده فدي
القاارة في الربي الدمدقدبدل وتبدكديدل لدجدندة تدتدابد
االتصدداالت م د أطددراؾ الددمددعددارضددة السددوريددة
للتحضير لدلدمدؤتدمدر والدمدبداركدة فديدهذ والدتدرويدج
لم رجات لقاء القداادرة بدالدتدواصدل مد األطدراؾ
العربية واإلقليمية والهولية للمساامة بالوصول إلد
الحل السياسي المنبوه وفا بيان جنيؾ.
النصر للبعد السدوري الدعدظديدم فدي تدطدلدعده
لتحقيا أاهافه في الحرية والهيمقراطية والدكدرامدةذ
والمجه للبههاء.
القاارة ٖٕٕٓٔ٘-ٓٔ-

احلمىق نُسد خطأ
يف أولاخ االضطشاتاخ
نبددرت هععٌععومعع راٌععتعع
ووت ع بددتدداريددآ  ٕ9كددانددون
الثاني ٕ٘ٔٓ تقريراا السدندوي
عن حصاه عام ٕٗٔٓ بعنوان
" الععحععقععو لععٌععسععت خععطععؤ فععً
أوقات االضعطعرابعات " ذ وقده
جاء في مدقدهمدة قسدم مدنده عدن
سوريا
ازهاهت همدددو ّيدددة الدددندددزاف
المسلّ في سوريا عام ٕٗٔٓذ
م تكثيؾ الحكومة والمليبيدات
المدوالديدة لدهدا ادجدمداتدهدا عدلد
المناطا المدهنديدة واسدتدمدرارادا
في است هام األسلحة العبدوابديدة
عهيمة التدمديديدز .كدمدا واصدلدت
الددقددوات الددحددكددومدديددة االعددتددقددال
التعسفي للمحتجزين وإ دفداءادم
وتعقيبدهدمذ فدلدقدي كدثديدر مدندهدم
حتفهم أثناء االحتجاز .وارتكبت
جماعات مسلحة ؼير حدكدومديدة
مددعددارضددة لددلددحددكددومددة أيض دا ً
انتهاكات طيرة بدمدا فدي قلد
الهجمات المتعمّهة والدعدبدوابديدة
عل المهنيينذ وتجنيه األطدفدال
للقتال وال طؾ والتعقي أثدنداء
االحتجاز.
تتحمّل الجماعة الدمدتدطدرفدة
المعروفة بداسدم تدندظديدم هاعدش
والتي تطلا عدلد ندفدسدهدا اسدم
"الهولة اإلسمميدة"ذ بداإلضدافدة
إل جبهة النصرة التابعة لتنظيم
القاعهة في سورياذ الدمدسدؤولديدة
عن انتهاكات ممدندهدجدة واسدعدة
النطاا بما فدي قلد اسدتدهدهاؾ
المدهنديديدن وعدمدلديدات الد دطدؾ
واإلعهام.
بلػ عهه قتل الدندزاف أكدثدر
من ٔ ٔ9ألفا ً حت أؼسطف/آ
ٕٗٔٓذ وفددقدا ً لدد نددافددي بدديددمي
مفوّ ضة األمم المتحدهة السدامديدة
لحقوا اإلنسانذ وأ ّه اندتدبدار
القتال وازهياه ح ّهتده إلد أزمدة
إنسداندديددة مسددتددفدحددلددة مد وجددوه
مميين الدندازحديدن فدي الدها دل
السوري أو لجوبهم إل الدبدلدهان
المجاورة.
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الوطني وؼير م وّ لين من
استناهاً إل برنامدج
المجلف القي قدوامده
حدددزبدددندددا السددديددداسدددي
تُـاٌ إنـً انـشأٌ انؼـاو
( ٕٔ حدزبدا ً بدندسدبدة
وبعاره في ضدرورة
٘ٗ %و٘٘ %مدددن
تبدكديددل مدرجددعديددة سديدداسديددة
ؼير الحزبيين ) ذ وبالتالي ما صهر
للكره السوريين تصوغ حقوقهدم وتصدوّ
سياساتهم ذ وتلتؾ حولها كافة بدرابد وفدبدات عنهم يُع ُّه تجنيا ً عل المجدلدف وتدجداوزاً عدلد
المجتم التي هفعت ضريبة التبظي واالنقسدام المرجعية.
 حز الوحدهة الدهيدمدقدراطدي الدكدرهيلعقوه ....ذ وانطمقا ً من مسؤوليتنا التاريد ديدة
كحز سياسي يناضل من أجل قضديدة بدعد ٍ فددي سددوريددا مددلددتددز هم بدداتددفدداقدديددة هاددو نص دا ً
عاهلة في اقه الظروؾ الحرجة التي تمدرّ بدهدا ومضددمددون دا ً ذ وبددالددتددالددي يددبددق د عضددواً فددي
بدمهنددا ذ حديددد يددتدنددامد فدديدهددا نددفدوق اإلسددمم المرجعية المنبثقة عنهدا رؼدم كدل مدا دقندا ذ
وملتزما ً بقرارات الجلسدة األولد لدلدمدرجدعديدة
السديدداسدي ذ و ُتضدداؾ فدديددهدا مد دداطدر إراددا
الدمدجدمدوعدات الدجدهداهيدة إلد قدمد واسدتدبددهاه المنعقهة بتاريآ ٔٔ . ٕٓٔٗ / ٕٔ /
ج  -لم ي ول حزبنا أحهاً للتحهد باسدمده ذ
النظام ....ذ واستثماراً للفرصة الدمدتداحدة أمدام
بعبنا للتعبير عن ثقافته وحقوقه ذ كان لحزبدندا واو أكبر من أن يتم بطبه مدن تدلد الدقدابدمدة
برؾ المدبداهرة إلد لعقعاء دهعوك الدقي تدوّ ج واحتسابه عل أ ر ذ كما جر ترويجه فدي
باالتفاا بين الطرفيدن الدكدرهيديدن الدربديدسديديدن بعأ وسابل االعمم.
د  -يُسجل الحز أسفه حيال إ دفداا األ
( المدجدلدف الدوطدندي الدكدرهي فدي سدوريدا –
ENKSوحركة المجتم الهيمقراطي  TEVمسؤول ملؾ ُكره سوريدا لده هيدوان ربداسدة
تعامل حياهي م الملؾ ذ وتدجداادل
 )- DEMبثمد نقاطٍ أساسية سميت باتدفداقديدة االقليم في
ٍ
هاو التدي حدظديدت بدرعدايدة ربديدف اإلقدلديدم هور حددزبدنددا وتددؽديدديدبدده ذ وا دتددزال الددمدجددلددف
ومباركة جمي الدقدو البدقديدقدة والصدهيدقدة ذ الوطني في االجتماف األ ير  -أربيل ٕٓ/ٕٗ-
ٕ٘ٔٓ ٔ/فقط بمسؤولين من األحزا ال مسة
وكقل القت ارتياحا ً بعبيا ً عل أمل أن تضد
نهاية للصراعات الحزبية وحروبهدا الدبدارهة ذ .
هـ  -في الوقت القي ندعداتد األبدقداء فدي
لكن سرعان ما اصطهم االتفاا وقدبديدل تدندفديدق
ت حدزبديدة مدن طدرؾ  TEV - DEMلقبولهم باالتفاا األ ير(زياهة
أول دطدواتده بدةجدندها ٍ
المجلف الوطني ذ فافتعل بعأ أحدزابده قصدة مقاعه) القي نال من مصهاقيدة الدتدوقديد عدلد
اتفاقٌة دهعوك ٕٕ ٔٓ/ٕٓٔٗ /ذ نبديدر إلد
التمثيل والمقاعه ذ مواومديدن بدبدهعدة الدحدز
الكبير لعهة أسابي ذ لتلده الدمدرجدعديدة بدعدمدلديدة سعة صهورام حيال تلدكدؤ مدجدلدسدندا الدوطدندي
قيصرية عسيرة ذ حيد تم تحهيه أعضابها مدن وكقل إل الحرش القي أبهوه علد اندطدمقدة
الطرفين ذ وتم انت ا األعضاء الستة إلكمدال الدمدرجدعدديدة وعددهم الدتددفدريدط بدةي مددكدوّ ن مددن
النصا المتفا عليه ذ ليتعانا الجمي بمناسبدة مكوناتها.
و  -بههؾ تفعيل  ENKSواندتدبدالده مدن
انطما مرجعية سياسية كرهية ذ حديدد فتدحدهه
حالة االرتجالية واالتكالية والعطالة والندزعدات
موعه اجتماعها األول .
فددي الددوقددت الددقي كددان البددارف الددكددرهي الحزبوية ذ يقتضي الواج ذ البروف بتبكديدل
يتباهل التهاني بمديدمه مدرجدعديدتده ذ ويدتدبدوّ ا لجنة تحضيرية لعقه مؤتمره الدقي تدة در عدن
لتنفيق البنوه المتبقية من اتفاا هاو ذ فداجدةت موعهه وطال انتظاره.
ز  -نق ّكر الجمي ذ بةن اإلبقاء عدلد حدالدة
مددجددمددوعددة مددن أحددزا الددمددجددلددف الددوطددنددي
الحضور والجمهور بعرأ مسدرحديدة ادزيدلدة إطدداريددن مددتددنددافسدديددن (مددتد دداصددمدديددن) ضددمددن
تدتددحددمدل قدديدداهة  PDK-Sمسددؤولديددة تددةلديددفددهددا مرجعية سياسية تضطل بمهام وأعباء مرحدلدة
وإ راجها ذ بدهءاً بدتد دويدن حدز الدوحددهة ذ مصيرية عصيبة كالتي يعيبها بعبنا وبلدهندا ذ
مروراً بمساعيها المؤسفة والمفضوحة بته لهدا يثير القلا ...ذ وإن ال يار األفضل او العدمدل
مؤتمر وطدندي لد ُكدره سدوريدا وفدي
في بؤونه التنظيمية والنيل من كيانه وانتدهدا ًء الجاه لعقه
ٍ
بااللتفاؾ عل اتفاقية هاو في زيداهة نصدابده الها ل السوري ذ تنبثا عنه مرجعية سديداسديدة
تحظ بالمصهاقية ذ وتحوق عل وثيقة سياسية
أي عهه مقاعهه.
إننا في الوقت القي لم نجه فيه مبرراً لدكدل والبحة ها لية تنظم عملها .
ليبق بعارنا او تؽلي التناقأ الربديدسدي
اقا التة ير فدي اندطدما عدمدل الدمدرجدعديدة ذ
واالضطمف بمهامها وفدا مضدامديدن اتدفداقديدة عل سواه ذ بهدهؾ تدحدقديدا الدتدمقدي ووحددهة
هاو ذ نر أنه من حقنا أن نبك في النوايدا الصؾ الكرهي في سوريدا ذ مدن أجدل السعلعم
ذ ونددبددحددد فددي األجددنددهات ونددتددمددس د أكددثددر والحرٌة والمساوا .
المجد والخلود لشهداء الحرٌعة والعكعرامعة
بالمصلحة العامة لبعدبدندا وقضديدتده الدعداهلدة ذ
وعل اقا األساف فإننا نعدلدن لدقدواعده حدزبدندا أٌنما كانوا ...
ومؤيهي توجهاته وسياساته ذ كما للرأي الدعدام
ٖٔ ٕٓٔ٘ / ٔ /
ما يلي
الهٌئة القٌادٌة
عدلد
أقدهمدت
الدتدي
دمدسدة
ال
األحزا
أ
لحز الوحــد الدٌمقراطً الكردي فً
توقي االتفاا األ يدر ذ ال يدمدثدلدون الدمدجدلدف
سورٌا ( ٌكٌتً )
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اػرذاء آثى ػهً يذَُح احلسكح
تددعددرضددت مددهيددنددة الددحددسددكددة يددوم
ٕ٘ٔٓ ٔ7/ٓٔ/إل توترات أمنيدة بدهيدهة
بين قوات حماية البع  YPGوالملثميدن
وميليبيات ما تسم بالهفاف الوطني أوه
بةرواح الدعدهيده مدن الدمدواطدنديدن وسدقدوط
بههاءذ وتسدبد فدي ادجدرة الدكدثديدر مدن
العوابل عن هيارام .لتبديدان الدمدوقدؾ مدن
اقا الحدهدذ أصدهرت الدلدجدندة السديداسديدة
لحزبنا تصريحا ً للرأي العام فيما يلي أهنداه
تصرٌح
نصه الكامل
بددتدداريددآ ٕ٘ٔٓٔ7/ٓٔ/مذ وبددهددهؾ
النيل من األمن واالستقرار النسبيين اللقين
ه
ْ
قدوات
ااجمت
تنعم بهما محافظة الحسكةذ
من النظام والملثمين وميليبيات ما تسدمد
بدالددهفدداف الددوطددنددي عددلد مددقددرات وحددهات
حماية البع في مهينة الحسكةذ اسدتدعدمدل
نددظددام الددقددمدد واالسددتددبددهاه الصددواريدد فآ
والدمددهفددعدديددة الدثددقدديددلددة فدي قصددؾ األحدديدداء
السكنية قات الؽالبديدة الدكدرهيدةذ مدمدا أ ّه
إل سقدوط بدعدأ البدهدهاء فدي صدفدوؾ
ّ
الدعدزل وقدوات حدمدايدة البدعد ذ
المهنيين
ونزوح اآلالؾ من المواطنيدن الدكدره مدن
منازلهم صو مهينتي القامبلي وعدامدوها
وؼيراماذ وعل الرؼم من توقؾ القصؾ
المهفدعدي واندحدسدار االبدتدبداكداتذ إال أن
األجواء في المهينة ال تزال متوترة.
إننا في حز الوحهة الدهيدمدقدراطدي
الكرهي في سدوريدا(يدكديدتدي)ذ فدي الدوقدت
القي نهين فديده ادقا اإلعدتدهاء اآلثدم عدلد
األحياء السكنية من جان الدندظدامذ والدتدي
يددرا ُه مددنددهددا ددلددا فددتددنددة بدديددن مددكددونددات
المحدافدظدةذ مدؤكدهيدن أن مدحداربدة قدوات
حمدايدة البدعد ال يد دهم مدهدام مدواجدهدة
اإلراددا الددهاعبددي كددمددا يد ّهعدديدده ويددرههه
النظام البوفينيذ فإننا ننابد ُه عدمدو فم أبدنداء
المحافظة وكافة القو الوطنية وفدعدالديدات
المجتم المهنيذ ورجال الهيدن اإلسدممدي
والددمددسدديددحددي األفدداضددلذ والب د ددصدديددات
الوطنية والثقافية في المدحدافدظدةذ الدتدحدلدي
بددالددحددقر والدديددقددظددة حدديددال مددثددل األعددمددال
والهسابف التي تبتؽي الفتنة ونبر الدمدزيده
من الفوض ذ والقيام بما يلزم لحماية السلم
األالي والتعدايدش الدمدبدتدر بديدن جدمديد
مكوّ نات المحافظةذ صدوصدافذ وأن قدو
الظدمم والدتدكدفديدر اإلرادابديدة مدن هاعدش
وا واتدهدا عدلد األبدوا ذ حديدد يدفدرأ
الواج الوطني وقوفنا جميعا ً صفا ً واحدهاً
لمواجهتها.
الرحمة للبههاء القين سقطوا فدي ادقه
األحهاد الهموية ولكل بههاء سوريا.
ٕٕٕ٘ٔٓ/ٓٔ/م
الععلععجععنععة السععٌععاسععٌععة لععحععز الععوحععد
الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا(ٌكٌتً)
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والغ انرتتُح وانرؼهُى يف يُطمح ػفشٍَ  /جهىد يثزونح  ....لـهك وآيال
باألساف عانت منطقة عدفدريدن (كدرهاغ)
كؽيراا من المنداطدا الدكدرهيدة والزالدت مدن
نتابج السياسات البوفينية لنظام الدبدعدد بدحدا
البع الكرهي ذ من نظام تربوي ال يدعدتدرؾ
بالوجوه الكرهي في سوريا ذ ال بل استهدهفدت
تل السياسات صهر ال ُكره واقابدتدهدم ذ وكدان
انا إامال متعمه للمنطقة ذ وؼالبا ً مدا كدان
الكرهي أكان معلما ً أو طالبا ً أو موظفا ً ضحيدة
سياسة التبعيد والتعري والدتدمديديدز الدقدومدي
والسياسي والمباري العنصرية .وفي أوا در
ثمانينات القرن الماضي تم إؼما معهه إعهاه
المهرسين في عفرين بعه بضد سدندوات مدن
افتتاحه ذ والقي بهه دمل عدمدره الدقدصديدر
فصل عبرات الطدم مدنده  -ومدن مدعدااده
مددهيددنددة حددلد وؼدديددراددا أيضدا ً – ( ألسددبددا
ً
إضدافدة إلد مدوجدات فصدل وندقدل
أمنية ) ذ
ً
الموظفين ذ اصة في مجدال الدتدربديدة ذ مدن
أبناء وبنات المنطقة وألتفده األسدبدا ندااديد
عن أسبا سياسية م تلفدة ذ وكدان مدعدروفدا ً
كيفية تعيين االهارات التربوية وفا تدقديديدمدات
سياسية وأمنية.
عل سبيل المثال ال الدحدصدر كدان ادندا
حت بهاية األحهاد  -أواسط ٕٔٔٓ الدكدثديدر
من معلمي ومعلمات مرحلة التعليدم األسداسدي
من ؼير المثبتين (الوكمء ) ذ وفي الدمدرحدلدة
الثانوية والمتوسطة مدمدن يدقدومدون بدتدهريدف
ساعات إضافيدة (ؼديدر مدثدبدتديدن أيضدا ومدن
ارج المم الوظديدفدي ) ذ وكدان مدن بديدن
٘ ٕٙمهرسة في المنطقة حوالي ٓ٘ مهرسة
كامل مدمكدهدا مدن الدوكدمء (ؼديدر األصدمء
والكثير مندهدم لديدسدوا مدن أبدنداء الدمدندطدقدة ذ
يعيهون البكلوريا أو ام طم جدامدعدات ) ذ
حيد ال ي ف
ُلزم المعلم الوكديدل ومدن ادو دارج
المم الوظيفي بالعمل المستمر والمدتدواصدل
حت نهاية العام الهراسدي ذ عدمو ًة عدلد أن
المعلم الوكيل أو ؼير الدمدوظدؾ بدهون دبدرة
وؼير مؤال تربويا ً ذ فديدمدا كدان اآلالؾ مدن
ريجي المعااه والجامعات السدوريدة وؼديدر
السورية من أبناء المنطقة بدهون عدمدل ذ وال
يتم قبولهم في المسابقات الحكوميدة الدرسدمديدة
النددتددقدداء الددمددهرسدديددن والددمددوظددفدديددن ( انددتددبددر
مصطل معروؾ بعهم التوظيؾ تحت اسمه
ط أحمر) ذ حيدد كدان يد دضد كدل طدلد
عمل في المهارف الحكومية وحتد الد داصدة
والوظابؾ فدي أيدة وزارة لدمدوافدقدات أمدنديدة
متبعبة .
أمددا ددمل األعددوام األربددعددة الددمدداضدديددة
وببكل عام ذ كان الواق التربوي والتعدلديدمدي
في سوريا في أهن مستوياته وحس أوضداف
كل محافظة أو منطقدة أو مدهيدندة أو قدريدة ذ
حيد تم إؼما آالؾ المهراف والعبرات من
المعااه والكليات وانقدطد مدبدات اآلالؾ مدن
التمميق والطم عن هراساتهم ذ مدمدا يدهدهه

مستقبل األجيال بم اطر و يمة  .وقده تدهبدر
األاالي في منطقة عفرين أمورام في الحدهوه
الدمددمددكددنددة ذ ولددكددن اليددزال يسدداوراددم الددقددلددا
وال وؾ عل مستقبل أبنابهم الهراسي .
ففي العام الهراسي الجدهيده تدزايده اادتدمدام
اآلباء واألمهات بكيفية وسبل تعليم أوالهادم ذ
والسؤال القي يطرح نفسه ببكل كبديدر كديدؾ
يمكن تقليل اآلثار الضارة لدلدمدةسداة السدوريدة
عل عمل المهارف في مندطدقدة عدفدريدن ذ
حيد األوضاف فيدهدا ببدكدل عدام أفضدل مدن
مناطا سورية عهة ذ وكدمدا ادو مدعدروؾ ذ
فإن اإلنسان يضحي كثيراً من أجل اسدتدكدمدال
تربية وتعليم أوالهه .
في ظل الظروؾ الحالية ذ قامدت الدلدجدندة
ال همية لهيبة التربية والتعليم التابدعدة لددهارة
القاتية القابمة في المنطقة بدعدمدل مضدندي فدي
تجهيز العهيه المهارف من حيد اإلصدمحدات
وأعمال الصيانة وتةمين بعأ المستلزمات ذ
وقامت بفت مهارف كانت مؽدلدقدة سدابدقدا ً فدي
الددكددثدديددر مددن الددقددر ذ وكددقل د تددم تددةمدديددن
مستلزمات التهفبة وؼيراا ببكل مقبول ذ وتم
نبر تعليم اللؽة الكرهية وفت مدعدهده لدتدةاديدل
كواهراا ذ كما تدوافده الدكدثديدر مدن الدكدفداءات
التربوية إل المنطقة ذ حيد انا ما يدقدار
٘ ٕٙمهرسة تقوم بدعدمدلدهدا ذ مدندهدا / ٔٓ /
ثانويدات عدامدة (فدي الدمدهيدندة والدندواحدي) ذ
واندا ثداندويدة صدنداعديدة وثداندويدة تدجداريدة
وأ ر مهنية في مهينة عفرينذ يتلدقد أكدثدر
من  ٗ9ألؾ طال وطالبة التدعدلديدم فدي ادقه
المهارف الم تلفة (من الصدؾ األول وحدتد
الصؾ الثاني عبر ) ذ ويوجه فديدهدا تدهريدف
باللؽة الكرهية إل جان العربية واالنكلديدزيدة
والفرنسية ذ وتوجه مهرستان للتعليدم الد داش
ذ إضددافد ًدة إل د عدده ٍه مددن مددراكددز الددهورات
ال اصة للتقوية ذ جيهة اال تصداش والدكداهر
المهني وتفيه ببكل داش لدطدم بدهداهتدي
البكلوريا والتاس وطدم اإلعداهة واألحدرار
ذ وقه افتتحت معااه متوسطة جهيهة من قدبدل
ايبة االهارة القاتية في المنطدقدة ذ وادقا أمدر

ايددجددابددي ومددهددم ذ دداصددة فددي ظددل قسدداوة
وصعوبة الظروؾ الحالية .
ومن الوقاب الحالية أيضا ً
ٔ -نددقددش الددكددت د الددمددهرسدديددة ذ وعددهم
استقرار الكاهر الدتدهريسدي مدن حديدد الدعدهه
والهوام والرات والقرطاسية وإهارة بؤونهمذ
ولم يتم تجهيز جمي المهارف ببكل أمثل .
ٕ -ارتفاف أسعار الكت والهفاتر وؼيرادا
من مستلزمات التمميق والطم ذ إل جاند
زياهة تكاليؾ المعيبة ورف رسوم الدتدسدجديدل
والتدعداون والدندبداط الدمدهرسدي بدةضدعداؾ (
ٓٓ٘ٔ ل.ف لددلددطددالد ) ذ وارتددفدداف أجددور
السددفددر والددمددواصددمت وان د ددفدداأ مددها دديددل
األاالي وتهني فرش العمل ذ وانا تدبدعدات
ما تتعرأ له المندطدقدة مدن حصدار وتدهدهيده
ومتطلبات الهفاف عنها ذ وزياهة األعباء عدلد
الدنداف والدتدي ادي بداألصدل مدزمددندة ذ كدمددا
يتواصل اجرة الكثير من األسر ألسبا عدهة
منها الحاجة إل تةمين تدعدلديدم البدا ألبدندابدهدا
ارج سوريا ذ ومن ضمن اؤالء المهاجريدن
مبات الكفاءات العلمية والتربوية ذ فدي اطدار
استنزاؾ المجتم ل براتده وطداقداتده الدطدبديدة
والهنهسية والثقافيدة والصدنداعديدة والدتدجداريدة
وؼيراا .
ٖ -ضعؾ ثقة األاالي إل ح ٍه ما بالتعلديدم
في المهارف العامة منق عبرات السنين وإلد
اآلن ( واقا مؤبر كبير عل فبل مدا يدهعد
النظام الدتدربدوي الدمدمدندهدج والدمدوجده ببدكدل
إقصابي ) ذ لدقلد فتدند ّ
بدط الدتدعدلديدم الد داش
والدهروف الد دصدوصديدة واندتدبدرت مدراكددز
الددهورات الد دداصددة ذ رؼددم أن الددعددهيدده مددن
العاملين فيها بهون ا تصاش وتةايل تربدوي
وعلمي مناس ذ حيد أن التعامل م مدراكدز
قاف نوعا ً ما واعتباطي ذ مدن
الهورات حاليا ً ٍ
فرأ قرارات وتحصيل ضراب زابهة الدتدي
بددالددنددتدديددجددة تددكددون عددل د حسددا الددطددم
وتحصيلهم العلمي .
ٗ -استيداء األادالدي وقوي اال دتدصداش
مما فرضته ايبة التربية والتعليم فدي مدندطدقدة
عفرين بحصر التعليم فدي الصدفدوؾ الدثدمثدة
األول فدي الدمدهارف بدالدلدؽدة الدكدرهيدة هون
مراعاة الجان العلمي وحركدة الدتدممديدق مدن
دارج الدمدندطدقدة الدكدرهيدة ذ حديدد ال
وإل
اعتراؾ بةية وثيقة يحملها التلميق أو الدطدالد
من اقه المهارف ارج منطقة عفرين ذ كدمدا
أن عبقنا للؽدتدندا األم وادي إحده مدقدومدات
بعبنا الكرهي ال يعني عهم حاجتنا لدلدمدعدرفدة
والعلم وتمكدن الدلدؽدات األ در ذ فدالدتدربديدة
والددتددعددلدديددم والددبددرامددج والد ددطددط والسدديدداسددات
باألساف تقام من أجل االنسان قبل أن يدكدون
منتميا ً ألية قومية أو هين ومقا أو بع أو
7 « ........
وطن .
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واقع التربٌة والتبلٌم  ...تتمة
٘ -تعيين أؼل إهارات المهارف من قوي الكفاءات الضدعديدفدة
وهون مراعاة األسف التربوية والعلمية ببكل عام ذ مما أثار س ط
أؼل العاملين في المجال التربوي والتعليمي.
 -ٙاعتماه بعأ المنااج بمضامين تربوية فيها نوف من ال فن ففدف
الحزبي وااليهيولوجي ذ في الوقت القي يحتاج فيه الطم لوثدابدا
رسمية معترؾ بها عل مستو المهارف ها ل سوريا و دارجدهدا
ذ واقه مبكلة وطنية يدعداندي مدندهدا كدل السدوريديدن ذ ولدهدقا كدان
يفترأ – حس رأي معظم األاالي والكاهر التدهريسدي  -االبدقداء
ً
داصدة ) ألجدل
عل منااج وزارة التربية الرسمية ( العلمية منها
ضمان استمم وثابا رسمية من الهولدة وكدقلد ألجدل الدتدقدهم إلد
امتحانات البهاهتين االعهاهية والثانوية الدرسدمديدة ذ وكدان مدمدكدندا ً
داصدة ( لدؽدة وأه وتداريدآ كدرهي ) ...
اضافدة مدواه أ در
كمرحلة انتقالية ذ ريثما يتم حل الموضوف عل المستدو الدوطدندي
العام أو يتم حله ضمن اإلهارة الدقاتديدة لدلدمدنداطدا الدكدرهيدة ببدكدل
أفضل وتستوي األمور هون أن يتضرر الطم .
 -7التعامل ببكل ؼير البا أحيانا ً مد الدمدربديدن والدمدربديدات
وإامال هورام ( يقهر عدههادم بدمدا يدتدجداوز الد دمدسدة آالؾ بديدن
األساسيين في المنطدقدة والدوافدهيدن ) ذ والد دلدل فدي الدعدمقدة مد
الموظفين والمجم التربوي الدقي اندحدصدر هوره فدي دتدم قدوابدم
الموظفين لتحصيل رواتبهم من المعتمهين في مهينة حل كدؽديدرادم
من الموظفين والمتقاعهين ذ وتعرأ آالؾ الدمدوظدفديدن لدمد داطدر
وتكاليؾ السفر ليوم كامل قاابا ً
ويوم آ ر إيابا ً في طريا يمرّ بعهة
ٍ
محافظات ويبهه عبرات الحواجدز الدمدسدلدحدة ذ فدي ظدل ضدؽدط
النظام عليهم وتههيهام بإيقاؾ رواتبهم ذ مما هف بالمبات منهم إلد
الهجرة ارج البله أو اللجوء إل أعمال أ ر التناس وضعهم.
 -8قيام وزارة التربية التابعة للنظام بإلؽاء المراكز اإلمتدحدانديدة
( للبهاهتين اإلعهاهية والثانوية ) فدي عدفدريدن ومدراكدز الدندواحدي
التابعة لها وفي المناطا المجاورة وإجبار الطدم عدلد تدقدهيدمدهدا
حصراً في مهينة حل أو في محافظات أ ر ذ لتةكيه سيطرته أو
سلطته عل حسا مسدتدقدبدل األجديدال ذ وإن فبدل االمدتدحداندات
المحلية لبهاهتي التعليم االساسي والثانوي العام الدتدي أجدريدت فدي
المنطقة صيؾ ٕٕٔٓ في تحقيا اعتراؾ جه ٍة علدمديدة مدحدلديدة أو
هولية بها هليل عل االرتجالية وعهم وجوه برة في اقا المجدال ذ
زه عل قل تجاال رأي وطلبات المهرسين والمهرسات حولها .
 -9عل لفية الصراعات الحزبية والسياسية بيدن الدمدجدلدسديدن
الكرهيين ذ ورؼم بقل جهوه مضنية من أناف م لصديدن ذ لدم يدتدم
التوصل إل إطارين بعيهيدن عدن األجدندهات الدحدزبديدة ذ يدكدوندان
جامعين للطاقات وال برات في مدجدالدي ( الدتدربديدة والدتدعدلديدم ) و
( اللؽة الكرهية ) ذ حيد بقي الكثير دارج اتدحداه مدعدلدمدي ؼدر
كرهستان ومؤسسة اللؽة الكرهيدة الدتدابدعدتديدن لددهارة الدقاتديدة وتدم
تجاال هورام ذ مما أُبعه عن مجال اإلهارة وصناعة القرار.
إن ما سبا يستهعي العمل عل معالجتها وتقليل الممكدن مدندهدا
وتددهار الددنددواقددش واال ددطدداء وحددت د الددتددطددويددر عددبددر الددحددوار
والمباركة في صن القرارات والتهابير الملحة م الم تصديدن فدي
اقا البةن واالستفاهة من ال برات والكفاءات الموجوهة وبمدبداركدة
م تلؾ الفعاليات الوطنية في المنطقة ذ ألن المسدؤولديدة تدقد عدلد
الجمي حقا ً ذ وواجبا ً ذ ومصيراً .
ويقكر أنه في األعوام الفابتة والحقيقة تقال ذ إن مؤسسة حمايدة
وتعليم اللؽة الكرهية في سوريدا (  ) SFPZKو مدؤسدسدة الدلدؽدة
الكرهية (  ) SZKبقلت جهوه كبيرة في مجال نبر وتعلديدم الدلدؽدة
الكرهيدة والدتدرويدج لدهدا وتدةمديدن مسدتدلدزمداتدهدا ذ كدمدا أن مدبدات
المتطوعين عملوا في تعليم وتهريف التممديدق والدطدم ذ وكدقلد
أقهمت منظمات حز الوحدهة انا أو انا عل تقهيم ما أمكن .
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انشهُذ كًال حُاٌ يف ركشاِ انثاَُح

في األول من بهر بدبداط زار وفد هه مدن حدز الدوحددهة ذ ضدم
أعضاء ايبة قياهية وكدواهر مدن مدندظدمدات الدحدز فدي جدندهيدرف
وعفرين ذ إل جان رفيقة هربده وآ دريدن مدن أادلده  ...ذ ضدريد
البهيه الراحل كمال حنان ( أبا بيار ) فدي مدقدبدرة قدريدتده تدلدلدؾ –
عفرين ذ حيد وض إكليمً من الزار عليه ذ ووقدؾ الدجدمد هقديدقدة
صمت عل روحه وعل أرواح جمي البدهدهاء ذ ثدم ألدقد األسدتداق
حسين طرموش عضو الهيبة القياهية كلمة معبرة عن صدال الدفدقديده
وال سارة التي لفه رحيله ذ كمدا بدكدرت األ دت فداطدمدة أم بديدار
الحضور وعبرت عن حزنها البهيه .
يقكر أن البهيه أبا بيار توفي برصاش قناش ؼد ّهار مدن قدوات
النظام قر منزله في حي األبرفية بحل يوم ٖٔ . ٕٖٓٔ / ٔ/
اقا وقه امت ت صفحات الفيف بو بالكثير من تعليدقدات الدعدزاء
والرثاء والحزن والوفاء للراحل الكبير أبا بيار .

ذشُُغ انشفُك املُاضم حمًذ سؼُذ احلسٍُُ
فددي صددبدداح االربددعدداء الددمددوافددا فددي
ٕٕ٘ٔٓ8/ٔ/مذ بيد الدرفديدا الدمدنداضدل
محمه سعيه الحسينيذ إلد مدثدواه األ ديدر
حيد هفن في مقبرة قهورب ذ فدي مدوكد
مهي يليا به كمناضل كرف حديداتده فدي
سبيل القضية الكرهية ووحهة كلمة البدعد
الكرهيذ حيد بار في تبييعه العبرات
من رفاقه وأصدهقدابده وعدابدلدتدهذ وكدواهر
وأعضدددداء حددددزبددددهذ حددددز الددددوحددددهة
الددهيددمددقددراطددي الددكددرهي فددي سددوريددا ذ
وبمباركة وفه قياهي ضم الساهة محموه محمه عضو اللجنة السياسية
ممثل الحز في إقليم كرهستانذ وحسديدن بدهر ذ ومدحدمده صدالد ذ
عضوي الهيبة القياهية لحزبناذ
وبعه أن وري الدثدر تدم قدراءة صدورة الدفداتدحدة عدلد روحده
الطاارة والقيت كلمة الحز من قبل الرفيا حسين بهر-عضو الهيبدة
القياهيةذ ركزت عل صال ومناق الدفدقديده الدراحدل مدحدمده سدعديده
الحسيني.

انشاػش تٍ تهاس يف انزاكشج
بمناسبة القكر السنوية الساهسة لرحيل الباعر الكدرهي يدوسدؾ
برازي ( بي بهار ) ذ قام وف هه من منظمة سري كانيه لحدز الدوحدهة
الهيمقراطي الكرهي في سدوريدا بدزيدارة ضدريد الدراحدل ذ ووضد
اكليل من الزاور عليه .
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سحُم انشخصُح انىطُُح حمًىد ششو
محموه بي و برو من مواليه بيه ( بيآ
الحهيه ) – عفرين عام ٕٖ ٔ9ذ ب صية
وطنية ذ مح لبعبه الكرهي ومهاف عن
قضيته العاهلة ذ عام ٔ9٘8انضم إل صفوؾ
الحز الكرهي األول ذ وفي ليلة ٕٔ آقار
ٓ ٔ9ٙأبعل م بقية رفاقه نيران نوروز ذ
رمز الحرية ذ في قمم جبال ( حسي هر )
بيه ذ فاعتقل من قبل السلطات وتعرأ
للتعقي في السجون ذ إل أن أُفرج عنه بعه
فترة .
يوم من رحيله في ٕٔ
بقي م لصا ً ومتعلقا ً بقضية بعبه إل آ ر ٍ
كانون الثاني ٕ٘ٔٓ ذ حيد بي جثمانه بمراسم وبااتمام البا من قبل
منظمة حز الوحدهة في بيآ الحهيه ذ وبعه هفنه في مقبرة البلهة ذ ألق
ً
كلمة باسم الحز ذ مرحبا ً بالحضور ومقكراً بسجايا
األستاق نبي هاووه
الراحل ونضاله ومقهما ً تعازيه إل األاالي وعابلة الفقيه  .اقا وقه حضر
في وهاف الراحل حب هه ؼفير من أاالي ناحية بيه وقر قرمتلا وجقم
ومستكا وآنقلة وأرنهه وؼيراا .

حمًذ تريو يف ريح اهلل
في بلهة راجو – عفرين ذ وسط جبال
كرهاغ ذ بتاريآ ٕٕ  ٕٓٔ٘ / ٕٔ /ذ رحل
عمر
السيه محمه بيرو بكر إل جوار ربه عن
ٍ
نااز الثمانين ذ بعه معاناة م المرأ .
كان الراحل ب صية وطنية معروفة ذ وقه
انتس إل صفوؾ الحز الكرهي األول عام
ٔ9٘9ذ محبا ً لبعبه ومهافعا ً عن قضيته ذ
وتعرأ لمعتقال بسب نباطه السياسي عام
ٖ ٔ9ٙوحكم عليه بالحبف  / ٙ /سنوات ذ ثم أُفرج عنه بقرار عفو بعه
قضابه مهة ستة أبهر في السجن .
بقي متابعا ً لبؤون قضية البع الكرهي ذ وقه تم تكريمه م مجموعة
من المناضلين األوابل في حفل رسمي أقامته منظمة چيا لحز الوحدهة
في ٖٔ  ٕٓٔٗ / ٙ /بمناسبة القكر الد  ٘7لتةسيف أول حز سياسي
كرهي ذ وقل في هار السياسي الراحل ربيه حمو .

وداع انشفُك صربٌ ػهى إىل يثىاِ األخري
بموك ٍ مُهي ذ وبةكاليل من أزاار
ت واأل واتِذ
عفرين ذ وزؼاريه األمها ِ
وبةعمم قومية ورمز حزبنا ذ تم يوم الجمعة
ٍ
ٕ٘ٔٓ ٔٙ/ٔ/تبيي جثمان الرفيا صبري
نبو علو من قرية اسكان توله  ٔ9ٙٙومُنتس
للحز منق عام ٔ ٔ99ولحين وفاته في
ٕ٘ٔٓ ٗ/ٔ/في جمهورية لبنان الجارة ذ
والقي كان يعمل ألجل تةمين معيبة عابلته ذ
إثر حاهد سقوطه من بجرة الصنوبر..
( تر وراءه زوجة وثمثة أواله اوزان وسوزي وهل ) .
وبعه اتمام مراسم هفنه بحضور حب ٍه ؼفير من الرفاا واألصهقاء
وأال القرية والفقيهذ حيد ألق الرفيا عهنان إيبو كلمة منظمة ( ليلون)
للحز ذ ثم كلمة ألال الفقيه  ...مؤكهين عل هوره النضالي في همة
أاله وقريته ومنطقته ووطنه وقضيته الكرهية العاهلةذ مُبينين صاله
الحميهة وثباته واصراره في العيش بكرامة وببرؾ العمل.
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أقامت منظمة سر كانيه ( رأف الدعديدن ) لدحدز الدوحددهة
يوم الجمعة ٖٕ  ٕٓٔ٘/ ٔ /احتفالية بمناسبة الدقكدر ( ) ٙ9
إلعمن ( جمهورية كرهستان الهيمقراطية قات الحدكدم الدقاتدي )
والمعروفة بجمهورية مهاباه برباسة ال اله الكبير البهيه قداضدي
محمه ذ حيد حضر الحفل جم ؼفير من أبنداء سدر كدانديده و
من كافة األطراؾ السياسية.
بهأ الحفل بالوقوؾ هقيدقدة صدمدت اجدمالٍ و اكدبداراً ألرواح
بههاء الكوره و مقاومته ضده قدو الدظدمم و بدهدهاء مدقداومدة
مهينة الحسكدة ذ تدمهُ عدرأ تدعدريدفدي بدحدز الدوحددهة ذ ثدم
عُرضت مقتطفات من وصايا القاضي محمه قبدل إعدهامده بدندقدا ً
يحد الكوره فيها عل الوحهة لمواجهدة أعدهاادم و كدقلد عدلد
طل العلم.
بعهاا تم تقهيم الفيلم الوثابقي (مهابداه  ...قصدة جدمدهدوريدة
 )Mehabad … Çêroka Komarekêذ مددن إنددتدداج
وإعهاه المنظمة ذ والقي يعتبر من االفمم الوثابقية الدقدلديدلدة عدن
جمهورية مهاباه وربيسها الراحل القاضي محمه.
و في ال تام حيت عريفة الحفل مقداومدة الدقدوات الدكدورهيدة
))YPJ – YPG - Pêşmergaفددي كدوبدداندي مدتددمدندديدا ً لدهددا
تحرير كامل ترابها و قرااا.

َــذواخ
بمناسبة انعقاه االجتمداف الدمدوسد لدلدهديدبدة الدقديداهيدة لدحدز
الوحدهة أيام ٕ٘ –  ٕٓٔ٘ / ٕٔ/ ٕ7ونجداح أعدمدالده وصدهور
قرارات اامة عنه ذ هأبت منظمات الدحدز عدلد عدقده ندهوات
حزبية وسياسية في م تلؾ مناطا العمدل ذ تدم فديدهدا بدرح مدا
تم أ عن االجتماف وما صهر عنهذ واي
 في قرية قره قوي – الهرباسية بدتداريدآ ٖٕ ٕٓٔ٘ / ٔ /ذ وبتاريآ ٕٗ  ٕٓٔ٘ / ٔ/زار وفه قياهي مركز اسماعيل عمر
للحز ألجل التواصل م الرفاا والمؤيهين .
 وفي بيه ( بيآ الحهيه ) عفرين بتاريآ ٕٓٔ٘ / ٔ/ ٔٙ وفي تربه سبي – الجزيرة ٖٕ . ٕٓٔ٘ / ٔ/ وفي اولير – كرهستان العراا . ٕٓٔ٘ / ٔ / ٔٙ وفي السليمانية – كرهستان العراا ٖٕ . ٕٓٔ٘ / ٔ/ وفي بران – عفرين . ٕٓٔ٘ / ٔ/ ٔ9 وفي جنهيرف – عفرين ٘ٔ . ٕٓٔ٘ / ٔ/ وفي عفرين المهينة . ٕٓٔ٘ / ٔ/ ٔ8 وفي راجو – عفرين . ٕٓٔ٘ / ٔ/ ٔ7 وفي بعهينا – عفرين . ٕٓٔ٘ / ٔ / ٔ8 وفي ميهانكي – عفرين . ٕٓٔ٘ / ٔ/ ٔٙوفي حي البيآ مقصوه – حل ٕٓٔ٘ / ٔ/ ٔٙ
 وفي منطقة آليان – الجزيرة ذ ونهوة ببابية في جدندهيدرفذ أواسط البهر الجاري .
ولم تصلنا أ بار العهيه من النهوات الدتدندظديدمديدة والسديداسديدة
التي انعقهت في م تلؾ المناطا لحين إعهاه اقا ال بر .

9

آراء ومواقف

الوحـــــدة YEKÎTÎ

العـدد/ 852 /

كانون الثاني  8105م 8282 -ك

صشخح ضًري

انسُاسٍ ػثذ انشمحٍ محادج َغًض ػُُاِ

ش

وكت
ش
ي
خو

في مبف هيدرسدم بدمدهيدندة
عددفددريددن ذ بددتدداريددآ ٖ / ٔ /
ٕ٘ٔٓ ذ أؼمأ األستاق عدبده
الرحمن حماهة ( أبدو جدوان )
عدديددندداه إلد األبدده ذ واددو مددن
مواليه ٘ٗ ٔ9قرية جدوالقدا –
عددفددريددن ذ كددان مددعددلددم دا ً فددي
مهارف عهة بعفرين وحدلد ذ
وقدده انددتددسدد إلدد صددفددوؾ
الحركة الكرهية أوا ر ستينات
القرن الماضدي ذ وتدم تدؽديديدر
ً
مكان عمله تعسفيا ً بنا ًء عل تعليمات أمنية بعيها عن منطقته بسدبد
نباطه السياسي  .عُرؾ أبو جوان بإ دمدصده وتدفدانديده فدي عدمدلده
التهريسي ونضاله السياسي ذ وتبجيعه للطم عدلد هوام الدتدعدلّدم
وتحصيل أعل المرات ذ كما كان مهافعا ً عن قضية بعبه الدعداهلدة
وقضايا الهيمقراطية وحقوا اإلنسان .
تهرج الفقيه في ايبات حز الوحدهة الهيمقراطدي الدكدرهي فدي
سوريا ذ وبقي لعهة هورات عضواً في الهيبة القياهية لدلدحدز ذ إال
أن تقاعه في عمله الوظيفي واستقر في قريته ذ ولكنده دمل بضد
سنوات لت فُج بوفاة اثنين من أوالهه ذ فدةثدقدل الدحدزن كداادلده ذ
ورؼم قل لم تنقط صمته بةصهقابه ورفاقه ذ وبقي مهتما ً بدالبدةن
العام ومتابعا ً له .
ُ
بي جثمان الراحل ذ بحضور حب ٍه ؼفير من أعضاء وأصهقاء
الحز ومن األاالي والمحبين ذ ووري الثر إلد مدقدبدرة مسدقدط
رأسه يوم األحه ٗ  ٕٓٔ٘ / ٔ /ذ وضمن مراسم البقة ألقد السديده
محمه عمر كلمة منظمة اابتيا للحز ذ متحهثا ً عدن حديداة الدفدقديده
وأعماله ذ وألق األستاق قازقلي محمه كلمة الهيبة القياهية للحز ذ
مقكراً بنضاالت الفقيه و صاله وال سدارة الدتدي يبدكدلده رحديدلده ذ
ً
كدلدمدة بداسدم عدابدلدة
ومقهما ً التعازي لرفاقه وعابلته ذ كدمدا أُلدقديدت
الراحل ذ تضمنت البكر واالمتنان للحضور .
اقا وقه أقامت منظمة الحز في إقليم كدرهسدتدان الدعدراا يدوم
عزاء بتاريآ  ٕٓٔ٘ / ٔ / 7عل روح الراحل ذ حضره جم من
األصهقاء والرفاا.
وقامت منظمة الحز في مهينة بريمن االلمانيدة مدراسدم عدزاء
يوم ٔٔ  ٕٓٔ٘ / ٔ /ذ بحضور ممثلي أحزا وب صيات وطنيدة
ورفاا وأصهقاء .
بؤحـر التبازي يلعى يعائعلعة ورفعا
تتقدم أسر تحرٌر الوحـد
ّ
الراحل أبو جوا وتتمنى له فسٌح الجنا .

األسه إل مظاارات الدتدندهيده بداألبدن ذ
من مسيرات الوالء ل
معارضة تحهه انهيار النظام بالتواريآ والمُهه ذ تصريدحدات لدرؤسداء
بضرورة تنحي ربيف النظام ذ فصابل مسلحة تحظ بدهعدم مدلد ٍ أو
أمير أو ربيف أو مليونير ذ أموال وعتاه وأسلحة مدن دارج الدحدهوه
م مقاتلين جهه ذ النظام يتراج والكتاب تتمهه  .تحو هل كبير وتفداؤ هل
بةن انتصار الثورة بات بحكم المؤكه لحينه ذ ولم يت يل الكثيرون إل
أية كارثة أو ااوية لربما ينزلا بلهنا سوريا .
بهأ كل أمير محلي يرسم حهوه إمارته ذ يفرأ أتداواتده ذ يبدرّ ف
قوانينه التي ما أنزل هللا بها من سلطان من قبل أو بعه ذ ومد ادقا ال
يرض أن يكون كاألسه ذ لم ال وباألمف ربما كان ثعلبا ً ويُكن الديدوم
باألمير أبو الفهه .
بهأت المصال عل مصاهر التمدويدل والدندفدوق بديدن الدتدبدكديدمت
تتضار ذ فالمعامل اُربت ذ والمستوهعات ُنهبت ذ والبيوت سُدرقدت
ذ حت أكفان المسنات وحقاب ألبسة العقار اي األ در ُنبدلدت ذ
وتجاوز معها عهه المعتقلين مابتي ألؾ وكقلد الدقدتدلد والدمدفدقدوهيدن
بالرقم والعهه وفا بيانات ُنبرت من أكثر من جهة ومرصه  .أصدبد
القتال يحته والمعار تبته ذ قتل وندحدر وجدلده ذ وبدقدرارة ندفدوسدهدم
يستعيهون أمجاه أجهاهام في موقعة ال دندها وؼدزوتدي بدهر واُحده ذ
يهعون زوراً وبهتانا ً بةن ما يحهد جهداه فدي سدبديدل هللا تدحدت رايدة
اإلسمم وعباءة نبينا محمه ذ تبا ً لكم ذ ويدحدكدم  ،،ذ أكداه أجدزم بدةن
الكثير منكم كان من المتسكعين ذ من رواه حداندات الد دمدر ومدقداادي
القمار أو من أصحا السوابا و ريجدي الدمدعدتدقدمت أو مدن صدند
أجهزة االست بارات  ...ذ ما فاا من نومه يومدا ً و فتبد فهده ذ وال ه دل
مسجهاً وصل لربه ركعتين أو حت سجه .
طرفان انقسما أحهام تبن الد دط األحدمدر وآ در اندتدهدج الد دط
األسوه ذ واتهموا من لم يلدحدا بدركدبدهدم ببدتد الدتدعدابديدر وسدمدوادم
بالرماهيين  ... ،،ذ نعم رماهيون نحن ذ وا دتدرندا فدي ادقه الدقدضديدة
اللون الرمه ذ ألننا نكره اهير الطابدرات وأزيدز الدرصداش ذ ندكدره
لون الهم ذ صوت المهف ذ النحلم بمنص ٍ أو مقعه ذ بل نريه الحدفداظ
عل البله ذ ّ
حقرنا ذ توسلنا ذ صر نا حت فبدحدت حدنداجدرندا ومدلدبدت
ُ
أفواانا بالزبه  .فقه قرت العيون بالرمه والدقدلدو بدالدحدقده والدندفدوف
بالعقه ذ وما عاه في الهيار من أحه يسدتدمد ألحده ذ طداحدش فداحدش
هاحش ذ الكل ُي وّ ن الكل ذ الكل يُكفر الكل ذ ولم يبا مدن وطدنديٍ أو
مسلم إال وأصب في نظرام ابنا ً أو مرتهاً .
أما الرماهيون  ،ذ قسم قاب في بيته يواكد تدعدقديدهات الدمدبدهده ذ
ضاعت به السبل ذ ما له إال الهم والؽم والصبر ذ وقسدم عداؾ الدبدلده
إل ارج الحهوه علّه يحظ بد ديدمدة فدي مدعدسدكدرات الدلدجدوء فدي
الزعتري وانطاكية أو برسوف وعربه ذ وقسم متدسدكد فدي بدواطدا
لبنان والمؽر أو استنبول وأزمير ينتظر هوره عل قدوار الدمدوت
إما ينقل بهم بعرأ البحر إل القاف فيت لصون من البله أو يت لش
منهم البله ذ ومن ينجو منهم يُلق بهم عل سواحل ؼر المدتدوسدط ذ
حيد بلهان اللجوء ذ يبحثون عن بله يةويهم ؼير اقا البله10 « .... .
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صرخة ضمٌر  ...تتمة
قليلة اي الكدتدابد الدتدي تدحدار
لتحقيا أاهاؾ الثورة ذ أمدا الدبدقديدة ذ
فقه ا تلفوا عل كدل بديء إال عدلد
همار وتدمدزيدا الدبدلده واتدهدام الد ُكدره
زوراً بتقسيم البله .
ال ت د ددافددوا  ...ارتدداحددوا ذ أنددا
الكرهي أُطمبنكم بةنني ما وجهت فدي
كت التاريآ ما يبير إلد أن الد ُكدره
يوما ً انوا الصهاقة والدبدلده ذ عبداا
حرية نحن ذ طم حقوا ذ حلدفداؤندا
ام أصحا القيم والمباهئ ومدندابدهو
العهل والمساواة والحضارة من أبدنداء
البله ذ بدبدتدم أم أبديدتدم سدندبدقد إلد
جانبهم بدركداء فداعدلدون فدي تدحدهيده
مستقبل اقا الدبدلده ذ طدال الدزمدن أم
قصر .
أال ترمون بعه ،ذ من عدقدولدكدم ذ
قا الفكر الدعدفدن الدمدتدطدرؾ والدقي
كسه ذ أال تدكدفدون عدن أفدعدال الدقبد
والكرااية  ...ذ أمدا فداقدت أعدمدالدكدم
أفددعددال أبددي لددهد والبدده أن تددكددونددوا
ت مدحدتدوم ذ أمدا رأيدتدم
مباري مدو ٍ
اتمة صدهام ومدعدمدر وندهدايدة زيدن
العابهين ومبار ،ذ ألدم تسدمدعدوا كدم
من مههي منتظر في العراا وحهه قه
ظهر وكانت اتمته الدقدتدل واإلعدهام
أو الحكدم بدالسدجدن الدمدؤبده  ...ذ مدا
تفعلونه ال يرضي هللا وال بيعة عدلدي
وال سنة سيهنا محمه .
اددا نددحددن ُكددره سددوريددا ذ ُكددنددا
والنزال مدعدارضدون بدقدوة الدمدندطدا
والقلم ذ آلياتنا الندضدالديدة ذ ندهوات ذ
تجمعات ذ احتجاجدات واعدتدصدامدات
ومظاارات ذ ندعدم نضدال سدلدمدي ذ
اكقا سنبق إل األبده ذ مدعدارضدون
لدكدل طداؼدديدة ومددعدتدده ذ لددكدل سدفدداح
ومستبه  ...ذ وإن حملندا السدمح فدي
اقه الظروؾ الحالكة فهو للهفاف عدن
النفف والبرؾ واألرأ ذ ال نعتدهي
بالظلم عل أحه  ...ذ اكقا نكون إلد
يوم الرحيل إل هار اآل رة .
بكيت عل كل ما جر ويدجدري
لبلهي ذ عل الدطدلدبدة الدقيدن ؼداهروا
المهرسة وبرحوا المقعده ذ عدلد كدل
مددن فددقدده بددنددتدا ً أو ولدده ذ عددلد قا
الرضي القي قُدتدل فدي الدمدهده  ...ذ
لكنني ما بكيت قط كمدا بدكديدت عدلد
التي تعني بالكرهية " الحديداة "ذ تدلد
الفتاة اليافدعدة بدعدمدر الدوره ذ تدتدفدوه
بكلمات وال البهه ذ تل التي أُرؼمت
عل أن تتر المعهه ذ لتعمل داهمدة
ذ عاملة ذ جارية ذ بابعة سجدابدر فدي
ً
حاملة بيهادا بدطداقدتدهدا
هول الجوار ذ
الوطنية لتثبت سوريتها حت تستطيد
أن تقؾ عل الطرقات لتتسول.
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اغرُال احلشكح انكشدَح يف سىسَا ملصهحح يٍ ؟
م انطمقة الثورة السورية الدمدجديدهة ذعدمدلدت قديداهات أحدزا
الحركة الكرهية في سوريا ذ وببكل مكثؾ علد تدةطديدر صدفدوفدهدا
وتوحيه طابها السياسي ذ رؼم مفاتها وضعؾ برتدهدا إال أندهدا
استطاعت ان تتوج تل الجهوه في اإلعمن عن الدمدبداهرة الدكدرهيدة
( لحل األزمة السورية ) ك طوة أول في االتجاه الصدحديد  .بدعده
قل بابرت تل القياهات بالعمل الجهي ندحدو بدنداء إطدار بدامدل
يضم كافة األحزا وم تلؾ الدفدعدالديدات مدن البدبدا والدمدثدقدفديدن
والكتدا والدمدرأة وؼديدرادم مدن الدمدسدتدقدلديدن  .رؼدم الدعدراقديدل
والمصاع وبعه انسحا حز االتحاه الهيمقراطدي  PYDذ م
ح
م
ذ
عل
ي
أُعلن عن والهة مجلف وطني كرهي في مؤتمر عدقده فدي مدهيدندة
كيال
قامبلي  -كره ستان سوريا.
حيد كان لهقه ال طوة التاري ية أثراا اإليجابي له م تلؾ األوساط البعبديدة مدن
أبناء البع الكرهي في سوريا وفي بلهان االؼترا وأجزاء كرهستان األ ر ذ رؼدم البدوابد
والعوالا التي رافقت والهة المجلف الوطني الكرهي ذ إال أن الفرحة والتفاؤل بالمولوه الدجدهيده لدم
يهم طويم ذ حيد ه ل المجلف وبكل مكوناته ذ و اصة المؤثرة منها ذ هابرة االستههاؾ والدنديدل
ذ تجل قل بوضوح في
ٔ -اؼتيال المجلف الوطني الكرهي من مل تبكيل االتحداه السديداسدي الدهيدمدقدراطدي ضدمدن
المجلف من مجموعة من أحزا تنتمي ال مهرستين م تلفتين منق عقوه.
ٕ -اؼتيال الهيبة الكرهية العليا التي تبكلت وفا اتفاقية اولير ذ التي نالت رض وارتياح كدل
الؽيورين عل مصلحة البع الكرهي في سوريا ذ وما روج التظاادرات فدي كدل مدن قدامبدلدو
وعفرين وكوباني تحت بعار " الهيبة الكرهية العليا تمثلني " إال هليل عل أاميتها وضرورتها.
ٖ -اؼتيال الحز الهيمقراطي الكرهي في سوريا ( البارتي)  -جناح المرحوم نقير مصدطدفد
بعملية سميت بالوحهة االنهماجية ل حزا المتقاربة سياسيا ً وفدكدريدا ً ذ عدلد الدرؼدم مدن مدعدرفدة
ً
اصة من كان وراء اقه الوحهة بدةنده ال عدمقدة لدلدتدقدار السديداسدي والدفدكدري وحدتد
الجمي و
المزاجي بهقه الوحهة وإنما ألسبا لسنا في معرأ سرهاا.
ٗ -محاولة اؼتيال المرجعية السياسية الكرهية التي وافقت عل تبكيلدهدا الدطدرفديدن – TEV
 DEMو  ENKSوفا اتفاقية هاو بمباركة األطراؾ الكرهستانية ذ حت قبل ان تر النور ذ
وسنر في األيام واألسابي القاهمة مساعي محمومة في اقا االتجاه ..
٘ -محاولة اؼتيال فابلة لحز الوحهة الهيمقراطي الكرهي في سوريا ( يكيتي) ذ أقول فدابدلدة
لعهة أسبا ذ منها
 ا تيار التوقيت الؽير المناس عل اإلطما ذ حيد حبر اتفاقية هادو لدم يدجدؾ بدعده مدنجهة والجمي يعلم هور حز الوحدهة فيها من جهة أ ر ذ عل الدرؼدم مدن الدتدعدتديدم اإلعدممدي
المتقصه لهقا الهور.
 اعتماه مسرحية ازيلة جهاً من حيد السيناريو والممثلين وتسدريد ادهؾ الدمدسدرحديدة (مداجر في انت ابات المرجعية السياسية )  -حت قبل العرأ  -لدلدمدواقد اإللدكدتدرونديدة ومدحدطدات
التلفزة.
 االعتماه عل بعأ قياهي حز الوحدهة القين يتهربون من حضور االجتماعات الحزبية ذليف وفا من العقوبة أو ما بابه قل وإنما جمً منهم في ما اقترفوه من قندو بدحدا حدزبدهدم ذ
وأجزم بةنهم ال يستطيعون حت النظر في عيون باقي رفاقهم القياهيين.
أعتقه بةن مسلسل عمليات االؼتيال سوؾ تستمر بؽية تميديد مدفدهدوم وقديدم الدندضدال والدعدمدل
السياسي ذ واإلجهاز عل ما تبق من الحركة الكرهية في سوريا ذ وكما يبهو ليف فقط المستهدهؾ
او وحدهة الصؾ الكرهي وإنما القضية الكرهية برمتها ذ وفي اقا السياا أر من بدا الدحدرش
والواج أن نقول ل وة والرفاا في الحزبين ( يكتي الكرهي والتقهمي) بةن محاوالت عدمدلديدات
االؼتيال سوؾ تطالكم ولو بعه حين ذ لقل يج عليكم أ ق الدحديدطدة والدحدقر وتدرتديد امدوركدم
لمواجهتها.
ويبق السؤال القي يطرح نفسه من المستفيه من اإلجهداز عدلد ادقه الدحدركدة ذ وفدي ادقه
االجواء والظروؾ الحساسة والهقيقة جهاً ذ و اصة الوض السوري بات عل مدفدتدرا الدطدرا ذ
وال ُكره يتعرضون لهجمات وضربات التكفيريين والبوفنيين والحاقهين ذ في الدوقدت الدقي يدظدهدر
فيه بواهر في األفا ومعطيات تتطل وجوه وتمثيل كرهي قوي ومستقل فدي الدمدحدافدل اإلقدلديدمديدة
/كوبنهاغ
والهولية لمعالجة األزمة السورية.
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انسىسَىٌ ػهً يشاسف ػاو جذَذ!  ...واالسرهراس املخضٌ تأسواح انثشش
بعيهاً من تنبؤات المنجمين و براء الفلد ذ
ربما يتوق السوريون جيهاً ما القي ينتظدرادم
في العام المقبلذ أوضحده الدمدزيده مدن تدفداقدم
الصراف الهموي وما ي لفه من ضحايا وهمار
ومبرّ هينذ ومن تباؤم ويةف ب مش قدريد
من كارثة يدرجد أن تد درج عدن السديدطدرة
وتزهاه حهة واتساعا ً.
في البعيهذ ومن م يمات الدلدجدوءذ سدوؾ
تددتددصدداعدده أكددثددر فددةكددثددر أ ّنددات الددمددعددقبدديددن
والمعوزين وام يكابهون بدروط حديداة تبدتده
قسوتها حيد تتراج فرش حصدولدهدم عدلد
المواه الؽقابية والرعاية الصدحديدة طدرهاً مد
التراج المتوق للقهرة األممديدة عدلد تدةمديدن
اددقه االحددتدديدداجددات الضددروريددةذ وسدديددكددون
األطفال أكثر المتضررينذ فدلدن يدحدمدل لدهدم
العام المقبل المن والسلو ذ بدل األ دبدار عدن
أعهاه قتمام والمبواين منهم بسب المدرأ
أو سوء التؽقيةذ وعن المصير المفج لمن تم
تجدنديدهادم فدي بدبدكدات الدتدسدول والدجدريدمدة
والهعارة وب اصة من القصر.
وفي الدبدعديده أيضدا ً سدوؾ تدتدضد أكدثدر
االحددتددجدداجددات ال د ددجددولددة لددطددالددبددي الددلددجددوء
والمهاجرين إل بلهان ؼربيدةذ فدثدمدة مدعدانداة
ؼير متوقعة من ظروؾ حياة ال تدلديدا أو لدم
تددرأ «أحددممددهددم»ذ ربددمددا بسددبد قصددور
اإلمكانيات الم صصة الستيعا اقا الفديدأ
منهمذ وربما بسب صعوبة تةقلمهم م محيدط
أجنبي بات متحفظا ً وأحيداندا ً مدعداهيداًذ فدكديدؾ
الحال بالنسبة إل المجبين في بلدهان الدجدوار
م مدا ندراه كدل يدوم مدن حداالت ازهرابدهدم
وإقاللهدم وامدتدهدان كدرامداتدهدم لدمدجدره أندهدم
سوريون.
وفي القريد يدرجد ان تدتدعدمدا مدعدانداة
السوريين في عامهم الجهيه وب اصة مدميديدن
النازحين ومن وجدوه كدثديدرةذ بدهءاً بدالدبدحدد
المضني عن مةو ولقمة عيش وعدن قويدهدم
من المعتقلين والدمدفدقدوهيدنذ مدروراً بدتدراجد
فسدحدة األمدن واألمددان مد اندتدبددار حدواجددز
وجماعات مسلحة ؼير منضبطةذ يمكدندهدا أن
ّ
وتبتزه أو تقرّ ر مصيره كدمدا
تعترأ أيا ً كان
يددحددلددو لددهددا مددن هون ددوؾ مددن الددمددسدداءلددة
والحسا ذ ثم تصاعه وابل القصؾ والقدقابدؾ
التي تسقط بصورة عبدوابديدة عدلد األحديداء
السكنيدة مدن هون اكدتدراد بدمدا تد دلّدفده مدن
ضحايا وهمارذ ومروراً بالتر ّهي فدي بدروط
الحياة جراء تعطل ؼالبية المباري اإلنتاجديدة
وتهاور القهرة البرابية وتف ّ
بي ؼمء فاحدشذ
ربطا ً بصدعدوبدة تدةمديدن مسدتدلدزمدات حديدويدة
كالؽاز والمازوتذ وتفاقم مبكمت االندقدطداف
المتواتر للماء والدكدهدربداءذ واندتدهدا ًء بدتدهد ّتد

البنية ال همية الصحية والتعليمديدةذ وأبسدطدهدا
عوهة بعأ األمراأ السارية بعه أن طواادا
الماضيذ وتزايه أعدهاه األطدفدال الدمدبدرهيدن
القين باتوا من هون تعليم وضاعدت فدرصدهدم
في بناء مستقبلهم.
وفي القري أيضا ً وفي المناطا ال ارجدة
عن سيدطدرة السدلدطدةذ سدوؾ تدزهاه بدروط
عيش السوريين سوءاً وتعقيهاً بسب الحصدار
المزمن ونمط الحياة القي تفرضه المعدارضدة
المسلحة انا ذ يزيه الطديدن بدلدةذ والدحدصدار
حصاراًذ تنامي حاالت الفسداه والدتدواطدؤ مد
تجار الحرو لمدسدتدبدثدار بدكدل بديء عدلد
حسددا حدداجددات الددبددبددرذ وأيضدا ً الددعددقددوبددات
البنيعة التي تنفقادا الدجدمداعدات اإلسدممدويدة
بحا من ي ّل بما وضعته من قدواعده وندواهٍذ
كقط الدرؤوف واأليداهي والدجدلده والصدلد
والرجم وؼيدراداذ ثدم سدبدي الدندسداء وفدرأ
زواج الفتيات القاصرات مدن مدجداادهيدن فدي
أعمار آبابهمذ عهاكم عن الدتدجدنديده اإلجدبداري
أللوؾ األطفال وزجّ دهدم فدي قدتدال مدكدبدوؾ
يوازي االنتحار أو تحويلهم قنابل موقوتة يدتدم
تفجيراا من بعه.
وعددندده السددؤال عددن جددهو الددتددحددركددات
والمباهرات التي نبههاا اقه األيام كالمسدعد
الروسي لدعدقده مدؤتدمدر حدوار بديدن السدلدطدة
والمعدارضدةذ وعدمدا إقا كدان الدعدام الدجدهيده
سيحمل فرصة جهية لوقؾ العدندؾ والبدروف
بمعالجة سياسية لمستدعدصداء الدقدابدمذ يدةتديد
الجوا من عيدون السدوريديدن حديدن تدفديدأ
بحزن سا ر ومرارة عميقة.

أ

كرم
ا
ل
بن
ي *

الصراف السوري سياسياًذ لم يعده بيه أطرافده
الها لية بل راينة قو ارجية لها مصدلدحدة
في تركه مفتوحاًذ ربدمدا حدتد آ در سدوريذ
طالما ال تزال ريدطدة الدندددددددظدام اإلقدلديدمدي
الددجددهيدده فددي طددور الصدديدداؼددة وال تدددددددددزال
ال دمفدات مسدتدمدرة حدول حصدش الدندفدوقذ
وطددالما ثمة حاجة لمستثمار ؼربيا ً فدي ادقا
الصراف بهليل حرش التحالؾ الدهولدي عدلد
االكتفاء بكسر بوكة هاعش وتحدجديدمدهذ مدرة
الستجرار مزيه من الكواهر الهاعدمدة لده إلد
المقتلةذ ومرة الستنزاؾ الد دصدوم والضدؽدط
عليهمذ ومرة ثالثة كي تبق هاعش وأ دواتدهدا
فزاعة لبعو المنطقدة حدتد ال تدفدكدر مدرة
أ ر بحقوقها وحريتها وكرامتها.
أاو حظ السوريين العاثر أالّ يكتدرد أحده
بمبااه مدوتدهدم وعدقابدهدم وتبدرّ هادم وهمدار
بنيانهم  ،أم ابتمؤام بقو متصارعة ال تقديدم
لدنسان وزنا ً وتحكمها مصال أنانيدة وأوادام
عن جهو العنؾ ومنطا كسدر الدعدظدم  ،أم
انتماؤام إل بدقدعدة حديدويدة كداندت وال تدزال
محط اطماف الؽير  ،اقه األسبلة تدتدرهه بدةلدم
ومرارة عل كل لسان عنه النظر ال ما آلدت
اليه األمورذ مبفوعة م إطملة العام الجدهيده
برجاء جمعيذ بةن ينجلي اقا اللديدل الدطدويدل
وتنتهي اقه المحدندةذ كدمدا لدو أن السدوريديدن
الددبددسددطدداء تددوافددقددوا أ دديددراًذ عددل د ا ددتددمؾ
مواقعهمذ عدلد ضدرورة الد دمش مدن ادقا
الوجد والد درا وعدلد الدرفدأ الصدريد
الستدمدرار الدعدندؾ وأليدة هوافد تسدوّ غ ادقا
االستهتار الم زي بةرواح الدبدبدر ومسدتدقدبدل
وطنهم.

صحي أن وقدؾ الدعدندؾ بدات ضدرورة
إلعاهة االعتبار للطابد السديداسدي لدلدصدرافذ
وصحي أن إعمن التزام الجمي الحدوار ادو
اعتراؾ واض وإن متة ددددددر بدفدبدل ديدار
الحر وتراجد صدريد عدن مدندطدا الدقدوة
والؽدلدبدة وعدن الدهعدوات الدمدتدبداهلدة لدلدحدسدم
والسحاذ لكن يبهو أن ال مكان للتفاؤل عندددده
السوريين بةن تقؾ بمهام في الدعدام الدمدقدبدل
علدد مبدارؾ مدرحدلدة جدهيدهة تدحدتدل فديدهدا
المعالجة السدددياسة الحيز األكبرذ ربما ألندهدم
ير من يهر طاب أطدراؾ الصدراف الدتدي
في ؼالبيتها تزهري السدددياسة وترفأ تقدهيدم
تنازالت تفت البا أمام حلول سلمديدة والدتدي
عاهة ما تدلدجدة لدلدتدفداوأ كدي تدربد الدوقدت
وتتوؼل أكثر في الفت والتنكيل عسااا تحقدا
«انتصاراا الدمدرتدقد »ذ فدكديدؾ وقده بداتدت
محكومة بمراكز قوة وجماعات مسلحة يهمهدا
استمرار الوض القابم لما يهره لها من نفدددوق
* جرٌد الحٌا  -األحدٌ ٤ ،ناٌر /كانو
وامتيازات ،وربما ألنهم ير مدن يدعدرؾ إن
قرار وقدؾ الدعدندؾ والدبدهء بدمدعدالدجدة بدؤرة الثانً ٥١٠٢
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سأٌ آخش حىل املشاسكح يف املشجؼُح انسُاسُح انكشدَح
استناها ال النظام الها لي لحزبنا حز الوحهة الدهيدمدقدراطدي
الكرهي في سوريا (يكيتي) وانطمقا ً من احترامنا لدلدرأي اآل درذ
نوه إيصال رأينا ال قواعه حدزبدندا وجدمدااديدر بدعدبدندا الدكدرهي
ب صوش ما جر مؤ راً من تؽيير قوام المدرجدعديدة السديداسديدة
المنبثقة عن اتدفداقديدة هادو ذ وحضدور مدمدثدل حدزبدندا اجدتدمداف
المرجعية السياسية.
مما ال ب فيه بةن لحزبنا سياسة مدتدزنده ومدوضدوعديدة مدندق
عقوهذ وحافظنا عل استقملية قرارنا السياسيذ وعملنا جداادهيدن
من اجل وحهة الموقؾ الكرهي ذ وبعه تلكؤ اتفاقية اربيل الثدانديدةذ
وفبل الهيبة الكرهية العدلديدا فدي الدقديدام بدمدهدامدهداذ وبده ُء بدعدأ
هفدددددددد
األحزا بالتصعيه في الوسط الكرهيذ و وفدندا مدن
البعأ الحركة الكرهية ال مواق ؼيدر مدواقدعدهداذ مح
م
و
وتفويت الفرصة التاري ية عل بعبنا الكرهي فدي
د
محم
سورياذ وبمباهرة من حزبناذ وبعه لقاءات مستفديدضدة
ذ
أبو
وجوالت عهيهة بين اولير والسليمانيدة وقدندهيدلذ تدوصدلدندا الد
ص
ابر
ت وهعم من قبل األبقاء بضرورة عقه لقاء بين الدمدجدلدف الدوطدندي
تفااما ٍ
الكرهي في سوريا وحركة المجتم الهيمقدراطدي  tev-demوبدرعدايدة كدريدمدة مدن
ه
لدقداءات فدي
ربيف اقليم كرهستان األ مسعوه البارزاني .ومباركة القو الكرهستدانديدةذ عدقدهت
هاو بين المجلف الوطني وtev-demذ وتوصل الطرفان ال اتفاا مدن ثدمد بدندوه سدمديدت
باتفاقية هاو .
ً
ير لمستقبل اجيالنداذ
فاتحة
تكون
أن
وتمنوا
ذ
ا
ير
المواطنون
استببر
عنها
األعمن
وبعه
ٍ
ألن الفرصة التاري ية ال تعوأ اقا ما فقهنااا ذ ولكن سرعان ما اصطهم االتفاا وقدبديدل الدبدهء
بتنفيق اول بنوهه بةجنهات حزبيةذ وافتعال البعأ من احدزا الدمدجدلدف قصدة الدتدمدثديدل وعدهه
المقاعه لعهة اسابي ذ متقرعين بمقولة األحزا الكبيرة والصؽيرة .وكدندا هومداًذ ومدندق حدوارات
تبكيل المجلف الوطني الكرهي من الهاعين ال التوافا وعهم إعدطداء صدوصديدة ألي حدز ذ
ألن المرحلة تستهعي منا رشّ الصفوؾ واالستفاهة مدن طداقدات بدعدبدندا حدتد اسدقداط الدندظدام
البمولي األ ستبهاهي .وعنهب ٍق ستحهه صناهيا األقتدراف مدن ادو الدكدبديدر و مدن ادو الصدؽديدر.
وبعهاا تم التوافا عل ٕٔ عضواًذ وعقهت أول اجتماعات المرجعية بدتداريدآ ٕٗٔٓٔٔ/ٕٔ/
ً
صراحة عل (بالنسبة ألعضاء
حيد تم تثبيت األعضاء ال ٕٗ في محضر الجلسةذ والتي نصت
المرجعية تثبت عضويتهم وفي حال تؽيير اي عضدو يدتدم بدقدرار مدن الدمدرجدعديدةذ كدمدا يدحدا
لسكريتيرية االحزا حضور االجتماف بهالً عن ممثل حزبه في الدمدرجدعديده)ذ وتدم تدحدهيده يدوم
ٕٗٔٓ ٔٙ/ٕٔ/النت ا األعضاء الستة المكملينذ وبعه الفدرز مدبدابدرة سدر بدعدأ قديداهيدي
المجلف الوطني لدعمم بةن حز الوحهة قه صوّ ف
ت لقابمة  tev-demهون أي هليل او اثدبداتذ
ً
ً
مما يؤكه لهينا بةن قرار الفصل من المرجعية كان م فع ّها له مسبقاذ واست هموا التدصدويدت قريدعدة
لقل ذ وبقرار كيهي جابر تم فصل حدزبدندا وحدزبديدن آ دريدن مدن الدمدجدلدف الدوطدندي الدكدرهي
ت استمرت قدرابدة األسدبدوف بديدن بدعدأ
واألبتمؾ والمجالف المحليةذ وبعه اجتماعات ومهاوال ٍ
احزا المجلي و tev-demوبتؽيي متعمه لحزبنا بقراب وااية ال تستنه ال اي قريندة .وفدي
يوم السبت المصاهؾ ل ٕ٘ٔٓ ٕٗ/ٔ/أعلن عن توصل الجانبين ال اتفاا ببةن اعداهة تبدكديدل
المرجعية السياسية بعه تؽيير قوامها من ٖٓ الد  ٖٙعضدوا وقلد ارضدا ًء لدندزعدة الدهديدمدندة
واألستبثار واالقصاء له بعأ احزا المجلفذ والمفت لدنتبداه والدبداعدد عدلد األسدؾ ادو
إمعان احزا المجلف التي ؼهرت بحزبنا وطعنته من ال لؾ في المزيه من االساءةذ مدن دمل
إهعابها باحتسابنا هون اراهتنا او تكليؾ منا ألحه لتمثيلنا في تل االجتماعات عدلد قدابدمدةtev-
demذ وفي الوقت القي نقهر فيه ونحترم حرصها عل انطمقة المرجدعديدة هون اقصداء أحدهذ
نبهي أس ففنا عل قبولهم لتمرير المسرحية الهزلية بحا حزبناذ وكان األجهر بها ايقاؾ الحدوارات
وعهم الموافقة عل المساف بةتفاقية هاو وببنوهاا الثمته .ممدا تدقدهم ذ واندطدمقدا مدن ثدوابدت
حزبنا ونهجه القابم عل أسف وهعابم راس ة في المقهمة منها استقملية قرارنا السياسي القي لدم
ولن نتنازل عنه يوماًذ نعلن لجمااير بعبنا ورفاا واصهقاء حزبناذ بةننا سنلتزم بدقدراراألكدثدريدة
في المباركة بالمرجعية التي تم زياهة اعضابها المقررين في االتفاقية هون رأيناذ واقا بدندظدرندا
طة ه وقعت فيه األكثريةذ ونعتقه بةنه كان ينبؽدي أال ندلدتدزم بداجدتدمداعدات أربديدل ٕٕ٘ٔٓٗ/ٔ/
ومقرراتها.
م االحترام لكافة اآلراءذ ونبكر ايبة التحرير عل منحنا اقه الفرصة والحا للتعبير الدحدر
عن رأينا.
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حضب انىحـذج يا تني
االسرهذاف وخُاساخ مل
انشًم
دلذار
ق
ا
م
ش
ل
وكي
المسرحيدة الدهدزلديدة الدتدي تدم حدبدكدهدا
وتمثيلها بإ راج ضعيؾ مدن قدبدل بدعدأ
أحزا المجلف الوطني الكرهيذ ومدن ثدم
ما تم ت طيطه مسبقا ً الستصهار قرار رفد
عضوية المجلف عن ثمثة أحدزا أ در
أساسية من بينها حز الوحهةذ وأيا ً كداندت
المبررات واألعقارذ فإن أقل ما يقال عدنده
أنه قرار كيهيذ مؤسؾ ومتسرف و طيرذ
لا مستجهات قسرية واصطفافات تكتلديدة
جهيهة ألقت بظملها القاتمدة عدلد حداضدر
ومستقبل العمل الكرهي المبتدر ذ وبداتدت
معها ترميم الثقة والدعدمقدة بديدن مدكدوندات
الددمددجددلددف صددعددبددة جددهاً أقددلدده فددي األمدده
المنظورذ كقل عمل عدلد إحدهاد بدر
كددبدديددر مددجددههاً فددي جددهران وحددهة الصددؾ
الددكددرهي ببددكددل عددامذ واتددفدداا هاددو
والمرجعية السيداسديدة الدتدي اندبدثدقدت عدنده
ببكل اشذ لقل ال به من التفكير جدهيدا ً
بوسابل وطرابا أكثدر جدهو مدن األطدر
والتكتمت القابمدةذ والدعدمدل عدلد تدهديدبدة
األجواء لتجمي القو أبمل وأعم.
بالنظر إلد مسديدرة تدعدامدل األحدزا
الددكددرهيددة فدديددمددا بدديددنددهددا و دداصددة أحددزا
المجلف الوطني الكرهي نجه أندهدا مدلديدبدة
بالمهاتدرات واالتدهدامدات الدمدتدبداهلدةذ ومدا
يميزاا بدوضدوح ادو اسدتدهدهاؾ مدتدقدصده
لحز الوحهة مدن قدبدل بدعدأ األطدراؾ
التي تجه فديده عدابدقدا ً أمدام ندفدوقادا كدونده
(حددز الددوحددهة) يددتددمددت د بددنددفددوق قددويذ
وحاضنة جماايرية وتوزف تنظيمي الفدت
عل كامدل جدؽدرافديدة الدمدنداطدا الدكدرهيدة
بعكف ؼالبية األحزا التي تتميز بكدوندهدا
أحزا مناطقية قه تجه لها انتباراً تنظيميا ً
في منطقة معينة لكندهدا ؼدابدبدة تدمدامدا ً فدي
مناطا باسعة أ ر .
األمثلة عل اسدتدهدهاؾ حدز الدوحدهة
كةهاة وكمبروف سياسدي كدثديدرة وقدهيدمدةذ
فمنق انطمقته األول في بدهايدة تسدعديدندات
القرن الماضيذ وقيامه بةول نباط عدمدلدي
يتجاوز الحهوه المرسومة من قبل األجهزة
األمنية لدلدندظدامذ وفدي الدوقدت الدقي كدان
يعاني رفاقه من الممحقات األمنديدةذ ويدتدم
زج مددندداضددلدديدده فددي السددجددون عددلد إثددر
نباطاته تل ذ كانت الهجمة 13 « .........
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آراء ومواقف

الوحـــــدة YEKÎTÎ

حز الوحـد ما بٌ  ...تتمة
يلى الحز شرسة م قبل ببض األحزا الكردٌة وٌا لعغعرابعة الصعدفييٌ ،عتعم
ببدها تشكٌل (التحعالعف العدٌعمعقعراطعً العكعردي) مع قعبعل نعفعس هعذه األحعزا
متجاهلٌ حز الوحد فً محاولة لبزله ،لكنه لم ٌتبامل بردود األفعبعال ،فعقعرر
فً مإتمره الثالث يام ٠991م .االنضمام لذاك العتعحعالعف بعدو قعٌعد أو شعرط
يلى الرغم م المآخذ الكثٌر يلى طرٌقة تشكٌله ويلى بنعٌعتعه ،ومعا أ انضعم
الحز للتحالف حتى بدأت الكثٌر م األحزا العمعإسعسعة لعه بعاالنسعحعا معنعه
الواحد تلو اآلخر تحت حجج ومبررات واهٌة ،لتقوم ببدها بتشكعٌعل أطعر بعدٌعلعة
(الجبهة الدٌمقراطٌة الكردٌة ،لجنة التعنعسعٌع العكعردٌعة) ،ثعم الحعقعا ً (العمعجعلعس
السٌاسً) كرد فبل يلى تطوٌر بنٌة التحالف بتشكٌل (المجلس البام لعلعتعحعالعف)
الذي ضم فً صفوفه نسبة كبٌر م المستقلٌ  ،ومنبا ً لتصارع تلك األطر فٌعمعا
بٌنها بذل الحز جهوداً مضنٌة للتقرٌ بٌعنعهعا حعتعى تعم العتعوافع يعلعى رإٌعة
سٌاسٌة مشتركة واالتفا يلى يقد مإتمر وطنً كردي ٌنبعثع يعنعه معرجعبعٌعة
كردٌة ،لتؤتً يراد التبطٌل ،ورغبات استهعداف العحعز ومشعرويعه السعٌعاسعً
فتقضٌا يلى أٌة آمال ببقد المإتمر المنعشعود بعالعبعدء فعً اخعتعال معهعاتعرات،
وافتبال خالفات بٌ ببض األطراف وتضخٌمها ،وييطاء تلك الخالفات األولوٌعة
واالهتمام.
أٌضا ً فً زم االقتتال بٌ اإلخو فً كردستا تمٌز حز الوحد بعمعوقعفعه
الدايً لوقف االقتتال وتجرٌمه ،ويدم التخند مع أي طعرف بعخعالف غعالعبعٌعة
األحزا التً تخند كل منها مع أحد طرفً الصراع ،وقد واجه حعٌعنعذاك سعٌعالً
م االتهامات وترهٌ وترغٌ  ،بسب موقفه ذاك ،حعالعٌعا ً ال تعخعتعلعف األمعور
كثٌراً ي سابقاتها ،فلٌس بخافٍ يلى أحد معا قعام بعه العحعز مع دور معمعٌعز
لتنفٌذ بنود اتفا هولٌر وتفاهماته الالحقة ،وتفبٌل يمل (الهٌئة الكردٌة البلٌعا)
فً بداٌة تاسٌسها لٌكو استبباد الحز م الهٌئة الكردٌة البلٌا فٌما بعبعد يع
طرٌ استبباد ممثله (سكرتٌر الحز حٌنها) مقدمة لتجمٌد يملها ،ثم يفشعالعهعا
الحقاً.
لٌس غرٌبا ً فً ثقافة ونزية الحزبوٌة الضٌقة والتمحور أ ٌعتعم اسعتعهعداف
المشروع السٌاسً لحز الوحد باستهداف أداته كونه ٌتبارض بطعبعٌعبعتعه معع
يملٌة االستقطا والتمعحعور العتعً تعبعرر لعنعفعسعهعا كعل شعًء ،وتعخعو اآلخعر
المختلف ،ولكو هذا المشروع ٌسعتعنعد يلعى وحعد الصعف والعخعطعا العكعردي
وٌتخذ منه هدفا ً ومسبى وٌتمٌز به ،فلم ٌك باالمكا استهداف األدا (العحعز )
بدو استهداف وحد الصف الكردي نفسها ،وهذا ما حصل وظهر بشعكعل جعلعً
فً ممارسات ببض أحز المجلس الوطنً الكردي معإخعراً ،وبعات معبعه جعلعٌعا ً
أٌضا ً أ محاوالت البحث ي أي تواف أو تفاهم بٌ األطراف الكعردٌعة بعمعبعزل
ي حز الوحد هً محاوالت يبثٌة ،وهً ي حدثت ستبقى تفاهمات مرحعلعٌعة
يرجاء ل ٌكت لها الدٌمومة والنجا  ،لذلك ال ٌمك الركو لسٌعر العمعرجعبعٌعة
السٌاسٌة و(اإلدار الذاتٌة المبدلة)  -وي حدثت  -بمبزل ي حز الوحد .
حز الوحد الذي ٌبتبر بح أبرز مهندسً اتفا دهعوك ،وكعا لعه دوره
الملحوظ فً تهٌئة المناخات للتوقٌع يلٌها ،األمر الذي فتح المجال أمام تعمعثعٌعل
أوسع لكل التٌارات واأللوا السٌاسٌة  -فٌما لعو أحسع اسعتعثعمعاره  -سعٌعكعو
بإمكانه ابتداع أسالٌ وأطر جدٌد لضما استمرار االتفا وانطال المرجعبعٌعة
سواء بشكلها الحالً أو بؤشكال أخرى ربما تكو أيم وأشمل.
الكردٌة
ً
م بٌ الخٌارات الممكنة والتً قد تكو معتعاحعة بعبعد معرور فعتعر زمعنعٌعة
مبقولة بانتظار زوال السحابعة السعوداء العتعً غعطعت سعمعاء العفعبعل السعٌعاسعً
الكردي ،هً البمل الجاد والدإو خارج يطار المجلس الوطعنعً العكعردي بعغعٌعة
تهٌئة األجواء للتبامل اإلٌجابً بعٌع كعافعة األطعراف والعبعود يلعى العمعرجعبعٌعة
السٌاسٌة بتشكٌلتها األساسٌة ،وايتبارها شعخعصعٌعة ايعتعبعارٌعة ،والعبعمعل يعلعى
استصدار قرار م أول جلسة للمرجبٌة ببدم أحقٌة أو صالحٌة أي قرار يفرادي
م أي م مكوناتها (أطر ،أحعزا  ،افعراد  ...........العخ) فعٌعمعا ٌعخعك يعمعل
المرجبٌة وقراراتها وبنٌتها األساسٌة ،واالسراع بصٌاغة نظام داخلً وبرنعامعج
سٌاسً ،واختٌار هٌئة تنفٌذٌة وبرنامج يمل زمنً لتنفٌذ معقعرارات العمعرجعبعٌعة
واستكمال تنفٌذ بقٌة بنود اتفا دهوك.
الخٌار اآلخر أمام حز الوحد هو البمل  -ترافقا ً مع الخٌار الساب  -يعلعى
يقد مإتمر وطنً كردي ٌضم كعل األطعر السعٌعاسعٌعة واألحعزا  ،والعتعنعظعٌعمعات
الشبابٌة والنسائٌة ،وكافة الفبالٌات المجتمبٌة ،وتشكٌل مجلس وهٌئة تمثعٌعلعٌعة
يلٌا م بٌ أيضاء المإتمر باالنتخا العحعر والعمعبعاشعر تعتعولعى معهعام وضعع
السٌاسات والبت فً القضاٌا األساسٌة ،هذا الخٌعار فعٌعمعا لعو كعتع لعه العنعجعا
سٌكو بداٌة االنطالقة الصحٌحة نحو المستقبل المنشود.

العـدد/ 852 /
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إسادج انرغُري

ا
دري
س
يقول الفيلسوؾ اوراف ( إقا
شنك
الي
ف
أرهت أن ت لدا لد الد دصدوم فدحداول أن

تؽيّر بيبا ً قابما ً )  .فالتؽيير ظاارة اجتماعية وطبيعيّة
وعلميّةذ وله نوعان ذ تؽيير طبيعي للمفاايم حيد تدتدؽديّدر ندظدرة
المجتم للعالم وفا مراحل تطوّ رهذ وتؽيير بفعل إراهة المؽيّريدن
كالثورات الفكريّة واالجتماعيّة والسياسيّة.
عبر التاريآ لم تسم القو المستفيهة من الدمدفدااديدم السدابدهة
لمجتمعاتها أن ت ّتجه بسهولة نحو المفاايم واألفكار الجهيهةذ وكد ّل
من أراه تؽيير المفاايم السابهة هف ضريبة إراهتدهذ فعغعالعٌعلعو لدم
ين ُج من عقا الكنيسة ذ ألنّ اكدتدبدافده لدحدقديدقدة هوران األرأ
حول البمف جاء متناقضا ً مد الدمدفدااديدم الدتدي كداندت تدتدبد ّنداادا
الكنيسةذ وكقل لم يفلت المناضلون وقاهة حدركدات الدتدحدرّ ر فدي
العالم وال ُكره منهم من عقا األنظمة االستبهاهيّة ذ أمدثدال تبدي
ؼيفارا والمم مصطف البارزاني وعبه الرحمن قاسملو ومظلدوم
هوؼان والبيآ معبوا ال زنوي وؼيرام ذ أل ّنهم أراهوا تدؽديديدر
المفاايم التي روّ جتها تل األنظمة .
ّ
ومثل حز الوحهة الهيدمدقدراطدي الدكدرهي فدي سدوريدا مدندق
انطمقته إراهة التؽيير لمفاايم سياسيّة وضوابط مدكدبدلدة لدحدركدة
المجتم ذ فكان مباهراً إل تحري النضال السياسي السلمي عبر
البيان الملصا ذ ّ
ونظم وبار في التجمدعدات االحدتدجداجديدة فدي
همبا وحل وبلهان أوروبية ذ مؤكهاً أنّ ح ّل القضديّدة الدكدرهيّدة
في سوريا يكون في همباذ وعل استدقدملديّدة قدراره السديداسديّ ذ
وتؽلي التناقأ الربيسي عل سدواهذ واالعدتدمداه عدلد الدقاتذ
والوقوؾ عل مسافة واحهة من كدا ّفدة األطدراؾ الدكدرهسدتدانديّدةذ
وعهم االستجابة إلؼراءات المال السياسيّ ذ والتةكيه عل النضال
السياسي السلمي الجماايري ونبق العنؾ ذ وتجن رف بدعدارات
برّ اقة ت هم أجنهات ومحاور إقليميّةذ  ...فهقه المدفدااديدم لدم تدكدن
متبلورة فعمً عل الساحة السياسديّدة فدي سدوريداذ وبدقلد فضد
ونف ا ّتهامات النظدام الدمدعدتداهة والدقدو البدوفديدنديّدة لده وأثدبدت
بطمنها مثل ( التعامل م األجنبيذ واالرتزااذ واقتطاف أجدزاء
من أرأ الوطنذ  ) ...ذ ألنّ تل االتهامات كانت منافية تدمدامدا ً
لطروحات ومواقدؾ الدحدز الدوطدنديّدة ذ وكدان طدرح الدحدز
لدهارة القاتيّة كوحهة إهاريّة سياسيّة صفعة للنظام والبدوفديدنديّديدن
القين تحجّ جوا بةنّ المناطا الكرهيّة في سوريا منفصلة وأندهدا ال
تبكل جزءاً من أرأ كرهستان التداريد ديدة .أمّدا عدلد السداحدة
السياسيّة الكرهيّة فكانت الدمدفدااديدم الدجدهيدهة مدوضد اسدتدؽدرا
الكثيرينذ فمن وجهة نظرام كديدؾ لدحدز ٍ كدرهي فدي سدوريدا
كحز الوحهة أن يؽيّر ما اعتاهت عليه القادنديّدة السديداسديّدة مدن
مفاايم باتت من المسلّمات مدثدل الدوصدايدة ذ وتدفدويدأ الدقدرار
السيداسدي ذ واأل األصدؽدر ذ والصدراعدات الدحدزبديدة وتدبداهل
اال ّتهامات .وكانت محاولة التؽيير اقه المرّ ة عدبدر االندتدقدال مدن
بعارات وحدهة الصؾّ الكرهي إل التنفيق عل الواق من دمل
إنجاز اتفاقيّة هاو ذ وكسر حاجز الجليه بين األطراؾ الدكدرهيّدة
والكرهستانيّة إلعطاء األولويّة لدلدمدصدلدحدة الدكدرهيّدة الدعدلديدا فدي
سورياذ واو ما لم يرا لمنتهدازيّديدن والدمدسدتدفديدهيدن وأصدحدا
األجنهات ال ابفين من انتبار مفاايم الواقعية السياسية والتسدامد
واأل وّ ة والحوارذ وما كانت االتهامات المتتاليدة وإجدراء إبدعداهه
ً
ضريبة عدلد إراهة الدتدؽديديدر
من المجلف الوطني الكرهي سو
التي جسّهاا اقا الحز  .ولك ّنهم تناسوا أنّ اقا الحز له انتبار
تنظيمي تاري ي في كافة المناطا الكرهية في سوريا والعهيه من
بلهان المهجر ذ نااي عن آالؾ األصهقاء والمؤيهين بين البع
الكرهي حيثما وجهذ ويمتل من األعضاء والكواهر القاهرة عدلد
نبر مفاايم التؽيير التي باتت ضرورة حتميّة ومصلحة حدقديدقديّدة
للبع الكرهي ببهاهة العهيه من القو ال يّرة .
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خطر تنظٌم الدولة  ...تتمة
فععً محععافظتً حل ع والحععسكة وجععزء م ع رٌععف
الرقععة ،وكععذلك فععً الباصععمة دمععش فععضالً ي ع
انتععشار ببععض قععرى وبلععدات كردٌععة بائععسة فععً
جٌو م جبال الساحل السوري شر المتوسط
ومدٌنة حماه وغٌرها ،وأٌعضا ً ثمعة قعرى وبلعدات
كردٌة ـ تركمانٌة ضم محٌط يروبعً يسعالموي
تطبعععع معععد جعععرابلس والبعععا ومنبعععج وييعععزاز
التاببة لمحافظة حل " .وأضعاف "أكعراد سعورٌة
أولئك مندمجو فً المجتمع العسوري وٌعشكلو
جعععزءاً هامعععا ً مععع نعععسٌجه ،يال أنهعععم ٌرفعععضو
االنصهار رفضا ً كامالً ،وبالتالً فهم ٌدافبو بعال
تعععردد يععع وجعععودهم وحقهعععم فعععً حٌعععا الئقعععة،
وقوتهم الدفايٌة المتمثلة أساسا ً بوحعدات حماٌعة
الشب أثبتت جدارتها فً تقعدٌم التعضحٌات لدفعع
شرور الهجمات الغادر التً لطالما تبرضت لهعا
المناط الكردٌة م العشمال العسوري (يفعرٌ ـ
كوبعععانً ـععع الجزٌعععر ) ،وبهعععدف ردع الهجمعععات
المحتملععة ويببععاد شععرور تنظٌععم الدولععة وأخواتهععا
ودحع ّعر مععشرويها التكفععٌري الظالمععً" .وأردف
"أكعععراد سعععورٌة مهٌئعععو للعععشراكة معععع فعععصائل
الحعر ألداء واجبهعم المعشترك فعً يٌقعاف
الجٌ
ّ
سعواء فعً معدٌنتً حلع والحعسكة
تمدّ د دايع ،
ً
وغٌرهمعععا مععع أراضعععً سعععورٌة ،حٌعععث الخطعععر
الععداهم واألسععاس بععل األسععوأ ٌتمثععل الٌععوم وفععً
المععدى المنظععور بمععشروع تنظٌععم الدولععة وباقععً
شعبكات اإلرهععا الععدائر فععً فلععك تنظٌععم القايععد
البالمً" ،يلى حد تببٌره.
وايتععععبر شععععٌخ آلععععً أ انععععسحا قععععوات
البععععشمركة الكردٌععععة معععع سععععورٌة ببععععد طععععرد
التنظٌمععات اإلرهابٌععة مع كوبععانً (يٌع البععر )
أمععر شععائك ومبقععد ،وقععال "تلععك التاببععة إلقلٌععم
كردسععتا البععرا والععتً سععاندت وحععدات حماٌععة
الشب فً كوبعانً بجعدار وبؤسعلحة نويٌعة ،لعم
عاء
ٌتجععاوز تبععدادها الـ ع  ٠٢١ينععصراً ،جععاءت بنع ً
يلععى قععرار م ع برلمععا اإلقلٌععم وموافقععة رئٌععس
اإلقلٌعععم معععسبود بعععارزانً ببعععد اتعععصاالت مكثفعععة
أجرتها أكثر م جهة معع اإلدار األمرٌكٌعة التعً
بععدورها اسععتطايت أ ُتقنععع تركٌععا بقبععول يبععور
تلععك القععو الرمزٌععة يععبر أراضععٌها لتععصل يلععى
كوبععانً" .ورأى أ "بقععاء أو سععح تلععك القععو
م كوبانً أمر شائك ٌتوقف حعسمه يلعى نتائعج
معععشاورات رئاسعععة اإلقلٌعععم معععع أنقعععر وبغعععداد
وواشعععنط  ،ومعععدى جدٌعععة حكومعععة أنقعععر فعععً
مكافحععععة قععععوى اإلسععععالم السٌاسععععً المتطععععرف
وشععبكات داي ع وجبهععة النععصر هنععا وهنععاك"،
حس توضٌحه.
ونفععى أ ٌكععو بقائهععا فععً سععورٌة تععدخالً
بالعععشؤ العععداخلً وقعععال "ي مواجهعععة شعععبكات
اإلرهععا وخصوص عا ً يٌقععاف تمععدد داي ع ودحع ّعر
مععشرويه تلتقععً مععع مععصالح الععشب الععسوري
بكععرده ويربععه ،وبالتععالً فععإ بقععاء تلععك القععو
الرمزٌة م البشمه ركه ٌبدّ يسعناداً لجمٌعع قعوى
العععسلم والحرٌعععة يلعععى صعععبٌد المنطقعععة والبالعععم
ولٌس تدخالً فً شؤ ٍ سعوري محعض ،أو يسعاء
لمإسععسات الدولععة الععسورٌة أو يياقععة لمععسايً
بلععور حععل ّ سٌاسععً سععلمً لألزمععة الععسورٌة"،
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مععع هٌئعععة التنعععسٌ  ،وقعععال "ثمعععة ييعععاد نظعععر
ومراجبات جدٌة لمواقف وسٌاسات كانت تراهع
يلٌهععععا قععععوى وأحععععزا المبارضععععة الععععسورٌة
وخصوصعا ً أشععهرها ييالمٌعا ً االئتععالف الععذي ٌُبععدّ
ضععبٌف المععصداقٌة فععً الععداخل الععسوري جععراء
البدٌعععد مععع األسعععبا والبوامعععل والملفعععات ،وي ّ
تواجععد ببععض ال ُكععرد (المجلععس الوطععنً الكععردي)
فعععً االئتعععالف والببعععض اآلخعععر (حعععز االتحعععاد
الدٌمقراطً وغٌره) فً هٌئة التنسٌ الوطنٌة ال
ٌحععول دو اإلقععدام يلععى بنععاء مرجبٌععة سٌاسععٌة
لل ُكعععرد العععسورٌٌ والبمعععل فعععً ضعععوء فحعععوى
ومعععضامٌ اتفاقٌعععة دهعععوك رغعععم وجعععود كوابعععح
وتدخالت م هنا وهناك".
وأضععاف "لقععد بععات ممجوجعا ً ومنبععوذاً كثععٌراً
أمععر كععل مع ٌععسبى لتععشتٌت الععصف الكععردي فععً
سورٌة ومنع تالقٌعه ،بعدءاً بؤاليٌع نظعام الببعث
فععً دمعععش معععروراً بؤوسعععاط اإلسعععالم السٌاسعععً
ووصععوالً يلععى أوسععاط فععً أنقععر والععدائرٌ فععً
فلكهعععا ومستعععسهلً رفعععع العععشبارات" يلعععى حعععد
تببٌره.
وشعععدد يلعععى أ حزبعععه سعععٌبقى جعععزءاً مععع
المبارضععة الععتً تععرفض الععسال والرهععا يلععى
الخععارج ،وقععال "نح ع فععً حععز الوحـععد نبقععى
نعععشكل جعععزءاً حٌوٌعععا ً مععع المبارضعععة السٌاسعععٌة
الوطنٌعععة ،ننبعععذ لغعععة العععسال أو الرهعععا يلعععى
الخعععارج إلحعععداث تغٌعععٌر دٌمقراطعععً فعععً الداخعععل
العععسوري ،ننتهعععج مبعععدأ الالينعععف ونعععشر ثقافعععة
حقعععو اإلنعععسا والمواطنعععة وسعععٌاد القعععانو
ويتباع سبل الحوار وقو المنطع فعً حعل جمٌعع
المسائل والقضاٌا ،ال منط القو ولغعة الحعرو
والبداوات ،ننشد السلم والحرٌة والمساوا  ،ولعم
نتعععشارك ٌومعععا ً معععع نظعععام الببعععث فعععً أيمالعععه
وسٌاسععاته الرينععاء" .وأضععاف "ال أرى أ ثمععة
حز سٌاسً كعردي ٌتمتعع بحعضور تنظٌمعً معا
فً المناط الكردٌة مشارك للنظعام أو مإٌعد لعه،
أمععا وجععود ببععض أسععماء محععسوبة يلععى الوسععط
الكعععردي العععسوري جعععرى تلمٌبهعععا ييالمٌعععا ً فعععً
اآلونة األخعٌر سعواء مع قبعل أجهعز النظعام أو
قنوات اإلسالم السٌاسً ،فهذا أمعر نعشاذ ال ٌمعت
يلععى الحركععة السٌاسععٌة الكردٌععة بععصلة" ،وفعع
تؤكٌده.
وأثععنى المبععارض يلععى بٌععا القععاهر الععذي
ٌسبى لتوحٌد رإى وبرامج المبارضة العسورٌة،
قال "بٌا القاهر ببنوده البشر ٌجعسد يلعى حعد
كبععٌر يقلنععة وواقبٌععة سٌاسععٌة فععً تنععاول قععضاٌا
سععورٌة وأزمتهععا الكارثٌععة ،فععالمطلو هععو وقععف
نزٌف العدم والعدمار قبعل أي ايتبعار آخعر ،وحمعل
النظام يلى قبعول لغعة التفعاوض والحعوار إلٌجعاد
حعععل ّ سٌاسعععً سعععلمً لألزمعععة بإشعععراف دولعععً،
وامتثعععال جمٌعععع األطعععراف المحلٌعععة واإلقلٌمٌعععة
والدولٌععة لمقععررات مجلععس األم ع الععدولً" ذات
الصلة .

حس تقدٌره
وأثععنى زيٌععم الحععز الكععردي يلععى تجربععة
اإلدار الذاتٌة للمناط ذات الغالبٌعة الكردٌعة فعً
شععمال سععورٌة ووصععفها بؤنهععا مقدمععة لمععستقبل
سورٌة ،وقال "ي تجربة اإلدار الذاتٌعة القائمعة
فً المناط الكردٌة م الشمال العسوري تجربعة
عض يلٌهععا أيععوام ،فهععً بحاجععة يلععى
فتٌععة لععم تمع ِ
يغناء وتطوٌعر وحماٌعة أكعثر ،كونهعا لٌعست فقعط
حاجععة موضععويٌة لمععلء الفععرات ،بععل باتععت تلععك
المناط تشكل مالذات آمنة لبشرات األلعوف مع
النازحٌ السورٌٌ م منعاط أخعرى ،يلمعا ً أ
ثمة جهات محلٌة ويقلٌمٌة تجهد كثٌراً للنٌعل مع
هععذه التجربععة ويفععشالها ومنععع التبامععل اإلٌجابععً
مبها".
وأضعععاف "وحعععدات حماٌعععة العععشب وبقعععدر
يمكاناتها لم تتردد فً العدفاع يع تلعك المنعاط ،
وتصدت ببسالة لهجمعات غعادر ومتكعرر طالعت
منعععاط (قعععسطل جنعععدو ،جنعععدٌرس )...يفعععرٌ ،
رأس البٌ  ،الحسكة وغٌرهعا ،وسعجلت بطعوالت
فعععً مبعععارك تحرٌعععر كوبعععانً ويلحعععا الهزٌمعععة
بععالغزا المبتععدٌ  ،فععاإلدار الذاتٌععة توفععر األمععا
وتحمععً الععسلم األهلععً والتبععاٌ بٌ ع مكونععات
الععشب  ،وبالتععالً تبقععى قائمععة ،وتععشكل مقدمععة
صععععالحة ومفٌععععد لمععععستقبل سععععورٌة وحماٌععععة
وحععدتها ،وال تععشكل خطععراً يلععى األم ع القومععً
البربً أو التركً كما ٌتم التروٌج لعه فعً الكثٌعر
م وسائل اإليالم".
ُ
كمععا أيععر يعع رضععاه يعع مععا أنجععز معع
خطععوات لتععشكٌل مرجبٌععة سٌاسععٌة كردٌععة وف ع
اتفاقٌة (دهوك) ،وقال "اتفاقٌة دهوك يبار يع
مععسبى جععاد ونبٌععل تحققععت برياٌععة مباشععر م ع
مععسبود بععارزانً وبجهععود مبروفععة بععذلها حزبنععا
وحظٌععت بمباركععة
فععً التحععضٌر لهععا وينجازهععا َ
جمٌععععع القععععوى الكردسععععتانٌة ،يال أ الخطععععوات
التنفٌذٌععة لالتفاقٌععة ايترضععتها اشععتراطات وتلكععإ
مععع جانععع معععسإولً ببعععض أحعععزا المجلعععس
الوطنً الكردي ،مردهعا نزيعات حزبوٌعة وضعٌ
أف  ،يال أنه ويلى البموم تحق نزع فتٌل التوتر
والحالععة شععبه البدائٌععة الععتً كانععت سععائد بٌعع
المجلس  ENKSوحركة المجتمعع العدٌمقراطً
 ،TEV - DEMوهذا أمر يٌجابً ال ٌُستها به
فً الوسط الكردي البام".
وأضعععععاف "ي ضعععععرور وجعععععود مرجبٌعععععة
سٌاسٌة ل ُكرد سورٌة التً لطالما نادى بها حعز
الوحـععد منععذ أكععثر م ع يقععد زمععنً باتععت تدخععل
وبقعو فعً الويعً الجمبععً للغالبٌعة البظمعى مع
أكعععراد سعععورٌة وحعععراكهم السٌاسعععً والثقعععافً،
عسد هععذه الععضرور ،
فجععاءت اتفاقٌععة دهععوك ل ُتجع ّ
فمهمععععا ايترضععععت طرٌعععع التنفٌععععذ صعععععبوبات
وسلبٌات ،يال أنها تبقى محط تعضافر كعل الجهعود
المخلصة والوايٌة إلنجا االتفاقٌة يعبر ترجمعة
معععضامٌنها يلعععى أرض الواقعععع وي تطلععع ذلعععك
وقتاً" وف قوله.
* روما ( ٥9كانو الثانًٌ/ناٌر) .
ونع ّععوه شعععٌخ آلعععً بإمكانٌعععة توافععع القعععوى
هععذا وقععد أيععاد المرصععد الععسوري لحقععو
الكردٌة السورٌة يلى الرغم م أ ببضها جعزء اإلنسا  -مقره لنعد  -نعشر النعك الكامعل لهعذه
م ع ائتععالف المبارضععة الععسورٌة وببععضها جععزء المقابلة .
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كـوبانً تنتصر  ...تتمة
الشب  YPGو  YPJوالقوات المساند لها يلعى
األرض م قوات البٌٌشمركة فً صعور ٍ بعطعولعٌعة
أدهشت البالم أجمع  ،ولك دايع هُعزمعت أخعٌعراً
وسقطت اسطورتها الدموٌة العبعنعٌعفعة  ،وأُصعٌعبعت
بذير شدٌد جراء الخسائر البشرٌة والمادٌعة العتعً
ٍ
لحقت بها وفً  ٥١٠٢ / ٠ / ٥2أيلعنعت العقعٌعاد
البامة لقوات  YPGفً بٌا رسمعً لعهعا تعحعرٌعر
مدٌنة كوبانً  ،وجاء فٌه :
" الٌوم تم تحرٌر مدٌنة كوبانعً بشعكعل كعامعل
م مرتزقة داي ،منذ ٌ ٠11وما وقواتنا تسعطعر
مالحم العبعطعولعة و العفعداء وتعحعقع آمعال شعبعبعنعا
واإلنسانٌة فً التصدي إلرها معرتعزقعة دايع ،
وتمكنت وحداتنا م الوفاء بويدها للشبع  ،وا
هذا االنتصار هو انتصار لثور روج آفا ،وسعورٌعا
الدٌمقراطٌة  ،واإلنسانٌة جمباء ،وهو انتصار ضد
وحشٌة و ظالمٌة مرتزقة داي ".
منذ ٌ ٠11وم ومقاتلعٌعنعا مع وحعدات حعمعاٌعة
الشب ووحدات حماٌة العمعرأ ،وشعبعا وشعابعات
كردستا م األجزاء األرببة ،والذٌ انضمعوا لعنعا
م كافة أنحاء العبعالعم ٌ،عخعوضعو حعر شعرسعة
وٌبدو مقاومة بطولٌة ضد مرتزقعة دايع ،وقعد
استشهد البدٌد م مقاتلعٌعنعا ومعقعاتعالتعنعا فعً هعذه
المقاومة ولك الذي انتصر فً النهعاٌعة هعً يراد
و يزٌمة شهعدائعنعا ،ومعر أخعرى أثعبعتعت وحعدات
حماٌة الشب ووحدات حماٌعة العمعرأ انعه ال احعد
ٌستطٌع النٌل م ثور روج آفا كما أثبتت وحداتنعا
انهم وحدات الدفاع ي الشب بكافة مكونعاتعه فعً
المنطقة".
ي الععحععر و االشععتععبععاكععات الععتععً وقععبععت فععً
كوبانً لعم تعكع بعٌع وحعدات حعمعاٌعة الشعبع و
مرتزقة داي فقط ،بل كانت حر بٌ اإلنسعانعٌعة
والوحشٌة ،حر ضد رو الحرٌة والظلعم ،كعانعت
حر ضد القٌم اإلنسانٌة ،ولك النصر كا لعلعحع
ولرو ويراد الحرٌة و المقاومة".
ي حر كعوبعانعً كعانعت مصعٌعرٌعة لعمعرتعزقعة
دايع أٌضععا ،وهععزٌعمععة دايع وانعكععسعارهععا فععً
كوبانً تبنً بداٌة لنهاٌة معرتعزقعة دايع ولعهعذا
فمقاومة كوبانً كانت تؤخذ طابعبعا بعهعذا الشعكعل ،
كما ا هزٌمة داي وفشل مخططاتهعا لع تعكعو
فً كوبانً فقط  ،فنح يلى ثعقعة ا االنعتعصعارات
ستستمر ضد مرتزقة داي ألنه ال احعد ٌسعتعطعٌعع
الععوقععوف ضععد يراد الشععبععو وسععنععزف بشععرى
انتصارات أخرى لشببنا فً وقت قرٌ ".
نح كوحدات حماٌة الشب ووحعدات حعمعاٌعة
المرأ وبتحرٌر كوبانً قد وفٌنا بعويعدنعا لشعبعو
المنطقة ،ونح نعبعارك لشعبع روج آفعا وسعورٌعا
وكردستا كافة هذا االنتصار ،ونح بدورنا نشكعر
كل م ساندنا وسايدنا فً هذه المقعاومعة وحعمعلعة
التحرٌر  ،كما يننا نشكر شببنا وباألخك الشعبع
فً باكور "شمال كردستا " يلى وقعوفعهعم معبعنعا
،وباإلضافة يلى ذلك ،نشكر قوى التحعالعف العدولعً
التً سايدتنا فً كوبانً يبر غاراتها الجوٌة ضعد
مرتزقة داي ،كذلك نشكر كتائ بعركعا العفعرات
والكتائ األخرى التاببة لعلعجعٌع السعوري العحعر
الذٌ حاربوا مبنا جعنعبعا يلعى جعنع ضعد معرتعزقعة
داي ،ومر أخرى نشكر قوات البٌشمركة العذٌع
ساندونا فً التصدي لداي وتحرٌر كوبانً".
نح كوحدات حماٌة الشب نبعلعم ا العواجع
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الذي ٌقع يلى ياتقنا لم ٌنعتعهعً بعبعد ،ال أمعامعنعا
حملة تحرٌر باقً مناط مقاطعبعة كعوبعانعً ولعهعذا
نععجععدد يععهععدنععا بععا نسععتععكععمععل حععمععلععتععنععا ونععكععلععلععهععا
باالنتصارات".
وقد أصدرت منظمعة كعوبعانعً لعحعز العوحعد
الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا بٌانا ً بهذه المناسبعة
فً  ،٥١٠٢ / ٠ / ٥2جاء فٌه :
" ببد تبرض منطقتنا العحعبعٌعبعة " كعوبعانعً "
للهجمة العبعسعكعرٌعة الشعرسعة مع تعنعظعٌعم العدولعة
االسالمٌة اإلرهابً " داي " منذ أكثر م أرببعة
أشهعر ووقعوف وتضعامع دول العبعالعم والشعبعو
الحر وأبناء الشب الكردي فً أجعزاء كعردسعتعا
الى جان أبناء كوبانً الصامد وتقدٌعمعهعم العديعم
والمساند سوا ًء أكا مادٌا ً أو مبنوٌا ً أو االنضمعام
الى صفوف المقعاتعلعٌع العبعواسعل العمعدافعبعٌع يع
كوبانً لٌنضم الكثٌرٌع العى قعوافعل الشعهعداء معع
أبناء وبعنعات كعوبعانعً وكعذلعك العديعم العذي قعدمعه
الرئٌس مسبود البارزانً واقلعٌعم كعردسعتعا يعبعر
تقدٌم السال وارسال قوات البٌعشعمعركعة واالسعنعاد
الجوي الذي قدمه التحالف الدولً ووقوف كعتعائع
الجٌ الحعر وبعفعضعل اسعتعبعسعال وصعمعود أبعنعاء
وبنات كوبانً وقوات " ي ك ـع ي ج " ا
التضحٌات التً قدمها كل هعإالء ودمعاء الشعهعداء
غال ونفعٌعس دفعايعا ً يع كعوبعانعً
الذٌ قدموا كل ٍ
وبفضل تضافر الجهود يلى جمٌع الصبد أصعبعحعت
كوبانً رمزاً لعلعصعمعود والعمعقعاومعة ووجعهعة لعكعل
األحرار  ،وأخٌراً تكللت تلك العتعضعحعٌعات بعالعنعصعر
المظفر لكوبانً الحعر يعلعى قعوى الشعر والعظعالم
ودحرها م المدٌنة الصامد وتعم تعحعرٌعر معدٌعنعة
كوبانً مساء ٌوم  ٥٢ـ  ٠ـع  ٥١٠٢وتعطعهعٌعرهعا
كاملة م يناصر داي .
بهذه المناسبة الغالٌة نح فً منظمة كعوبعانعً
لحز الوحد الدٌمقراطً العكعردي فعً سعورٌعا "
ٌكٌتً " نهنئ جماهٌر شببنا فً كوبانعً والشعبع
السععوري والشععب ع الععكععردي فععً يععمععوم أجععزاء
كردستا وجمٌع الشبو الحر العخعٌعر بعالعنعصعر
البظٌم الذي تحق فً كوبانً ضعد قعوى االرهعا
والظالم  ..ونعبعارك لعقعوات العبعشعمعركعة ووحعدات
الحماٌة الشببٌة " ي ك ـع ي ج "والعجعٌع
الععحععر هععذا االنععتععصععار ونععثععم ع غععالععٌعا ً صععمععودهععم
وتضحٌاتهم ونتوجه بعالشعكعر لعكعل مع وقعف العى
جان مدٌنة كوبانً  ،وقوفهم الى جان الح فعً
وجه الباطل ".
كما أ سكرتٌر الحز األستاذ محً شٌخ آلعً
 ،قدّم تهانٌه يبر برقٌة مفتوحة  ،هذا نصها :

درس كبٌر
كـوبانً ...
ٌ
فً مواجهة تمدد تعنعظعٌعم العدولعة ( دايع )
ويلى مدى أرببة أشهر ونٌعف  ،خعاضعت وحعدات
حماٌة الشب (  ) YPJ ،YPGمعبعارك طعاحعنعة
يلى األرض ويملٌات بطولٌة  ،وقدمت المئات م
الشهداء والجرحى  ،لتتكلل تلك التضحٌات الكبعٌعر
ونصر تارٌخً ٌتعجعسعد العٌعوم
والغالٌة بنجا ٍ كبٌر
ٍ
بتحرٌر كوبانً م بعراثع اإلرهعا  ،حعٌعث كعا
إلسناد قوات البشمركه ومشعاركعة العكعرٌعال HPG
الحر ( شمس الشمعال ،
وببض م فصائل الجٌ
ّ
ثوار الرقة  ) ...دوراً هعامعا ً فعً يلعحعا العهعزٌعمعة
بالتكفٌرٌعٌع العغعزا  ،وكعذلعك يعمعلعٌعات العقعصعف
الجوي م قبل طائرات التحالف الدولً المعنعاهعض
لإلرها .
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بهذا النصر المإزر ي ّمت الفرحة قعلعو أبعنعاء
وبنات كوبانً وال ُكرد يموما ً  ،وكذلعك جعمعٌعع مع
ّ
تبز يلٌهم كرامتهم اإلنسانٌة وقٌم الحرٌة .
نتقدّم بتهانعٌعنعا العقعلعبعٌعة يلعى العقعٌعاد العبعامعة
لوحدات حماٌة الشب وجمٌع م تضام وشعارك
فً تحرٌر كوبانً .
المجد والخلود لشهداء كوبانً ...
المجد والخلود لشهداء الحرٌة أٌنما كانوا ...
يفرٌ " ٥١٠٢ / ٠/ ٥2
وكذلك العبعدٌعد مع معنعظعمعات حعز العوحـعد
أصدرت بٌانات ورسائل تهنعئعة النعتعصعار كعوبعانعً
والتضام مبها .
هذا وقد حظً تحرٌر كوبانً بمبعاركعة العبعدٌعد
م رإساء دول وحكومات ومعنعظعمعات يعالعمعٌعة ،
وكذلك م مبظم األحعزا والعقعوى العكعردسعتعانعٌعة
وم أبرزها رسالة الرئٌس مسبود البرزانً  ،هذا
نصها :

بسم هللا الرحم الرحٌم
بسم هللا الرحم العرحعٌعم تعلعقعٌعنعا العٌعوم خعبعر
تحرٌر كوبانً الصعامعد  .هعذا العخعبعر ٌعفعر قعلع
جمٌع الكوردستانٌٌ والتحررٌٌ  .وبمنعاسعبعة هعذا
اإلنتصار البظٌم أهنًء شب كوردسعتعا جعمعٌعبعاً.
ا هذا اإلنتصار هو نصر جمٌع شب كوردسعتعا ،
ينتصار لإلنسانٌة يلى الوحشٌة واإلرهابٌٌ .
مببث فخر لشب كوردستا ا ٌعواجعه اكعثعر
المنظمات اإلرهابٌة وحشٌة يلى جبهة ٌزٌد طولها
ي الـ  ٠٢١١كٌلومتر وٌلح الهزٌمة بعه .أثعمع
يالٌا ً صمود ودور مقاتلً الوحدات ومساند قوات
الپٌشمرگه البطلة لألخوات واإلخعو فعً كعوبعانعً،
وأقبل سوايدهم وأيٌنهم .وهنا ارى لزاما ً يلً ا
اتقدم بإسمً وشب كوردستا بالشكر لعلعتعحعالعف
الدولً لديمهم الجوي المستمر ودورهم فعً ديعم
صمود المقاتلٌ والمنجزات البظٌمة التعً حعقعقعهعا
شب كوردستا .
كما اتقدم بالشكر الى دولة تركٌا التعً فسعحعت
المجعال لعقعوات العپعٌعشعمعرگعه العمعسعانعد بعالعبعبعور
والوصول الى كوبانً لديم المقاتلٌ هناك .فعقعدا
ببض القرى والمد واألحٌعاء ال ٌعبعتعبعر هعزٌعمعة،
الهزٌمة ٌكو يند فقدا يراد العبعقعاء والصعمعود.
وكوبانً لم تسعقعط أل يرادتعهعا لعم ُتعهعزم وبعقعت
صامد  .كنت واثقا ً م ا ديم شعبع كعوردسعتعا
ومسععايععد أصععدقععاء شععبع كععوردسععتععا وصععمععود
كوبانً سٌبزز وٌقوي مع يعزٌعمعة ويراد شعبع
كوردستا بوجه وحشٌة اإلرهعابعٌعٌع والعحعٌعلعولعة
دو سقوط كوبانً وبقائها مرفوية الرأس .
ا التضحٌة فً سبٌل األرض والعوطع شعرف
يععظععٌععم ،وأبععنععاء شععبععبععنععا سععطععروا بععتععضععحععٌععاتععهععم
وبععطععوالتععهععم مععالحععم فععرٌععد فععً الععحععر ضععد
اإلرهععابععٌععٌ ع  ،واسععتععشععهععاد زٌععرا يب ع الععجععنععو
وپشمرگه قوات اإلسناد فً كوبانً فً الٌوم العذي
استشهد فٌه نٌچٌرا بٌشمرگه روژاا فعً معبعركعة
تحرٌر معنعطعقعة أسعكعً معوصعل دلعٌعل يعلعى أخعو
ووحد صوت شب كوردستا  ،وأثعبعت ا شعبع
كوردستا أصحا قضٌة واحد .
تحٌة الى األروا الطاهر لكافة شهداء طرٌ
الحرٌة
مسبود بارزا
رئٌس يقلٌم كوردستا
٥2ـ ٠ـ ٥١٠٢
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انكاذة وصَشٌ ػشى
َشحم ػُا

وزيددددري عبددددو ( Wezîrê
 ) Eşoyê Hûtî Begêذ كداتد
وأهي ذ مؤر ولؽوي ذ من مدوالديده
الددعدداصددمددة تددبددلدديددف – جددورجدديددا
( ؼددورجسددتددان ) عددام ٖٗ ٔ9ذ
حاصل عل اإلجازة في التاريآ مدن
جامعة يريفان – أرمينيا عام ٔ9٘8
ذ و دددمل أعدددوام ٔٔ9ٖٙ -ٔ9ٙ
أصددب د مددت د ددصددص دا ً فددي البددؤون
الكرهية والتداريدآ الدكدرهسدتداندي فدي
معهه االستبراا بمهينة بطرسبدورغ
( لينينؽراه ) ذ و مل أعوام ٗٔ9ٙ
– ٗ ٔ99عمل مهيراً فدي الصدحدافدة
األرمنية ومحرراً لدلدبدؤون الدكدرهيدة
في راهيو يريفان ذ وكداندت ندتداجداتده
تنبر في صحيفة ( ريا تدزه Riya
 ) Tezeذ وله الدعدهيده مدن الدكدتد
المطبوعة والمنبورة ذ و فكت مقهمدة
العهيه من كدتد بداحدثديدن آ دريدن ذ
وأقام المبات مدن األنبدطدة الدثدقدافديدة
واألهبية .
ؼاهر العم وزير إل بلجيكدا عدام
٘ ٔ99وواصدل عدمدلدده الدتدندويددريذ
الثقافيذ التاري ي واألهبديذ إلد أن
وافته المنية بتاريآ ٖٕ كانون الثاندي
ٕ٘ٔٓ ووري الددثددر فددي مددقددبددر ٍة
بالعاصمة بروكسلذ بحدضدور جدمد ٍ
مددن مددحددبدديدده وأصددهقددابددهذ وقدده ق د ّهم
األسددتدداق مددحددي الددهيددن بدديددآ آلددي–
سكرتير حزبنا تعدازيده عدبدر رسدالد ٍة
معبرة باللؽة الكرهية .

كـىتاٍَ  ...يا تؼذ انرحشَش
قبل أن يرحل كداندون الدثداندي ؼداهر
آ ر هاعبي مهينة " كوبانعً"ذ ؼداهرادا
مددتددقددهددقددراً ذ مددنددكددسددراً ذ تددطددارهه أسددوه
ت ال آ در ذ
( القلعة ) واللبواتذ من بي ٍ
ومن قري ٍة ال أ ر ذ لتتحول أسدطدورة
وام وسدرا أمدام إراهة
" هاعش " إل
ٍ
المقاومة في بوارف المهينة.
ً
في " كوباني" تقابلت وجها لدوجده ذ
إراهة الحرية وح الحيداة مدن طدرؾ ذ
وعقيهة التكفيريين القاهمين للموت ألجدل
نعيم موعوه من طرؾ آ ر ذ ففيها ُك ِت ف
ٍ
التاريآ من جهيه ذ ومدا بدعده تدحدريدرادا
سي تلؾ حكما ً عما قبلده ذ حديدد سدجدل
الكره مدلدحدمدة فدي الدبدطدولدة والدفدهاء ذ
سيروي فصولها للعدالدم كدل بداادهة فدي
مقابر البههاء ذ وكل حجر فدي الدمدهيدندة
المنكوبة ذ وكل ببر من ترابها.
فددي " كددوبددانددي " تددوحددهت بددندداها
المهافعيدن الدكدره مدن " الد"دريدم " و"
الببمركة " و " وحهات حدمدايدة البدعد
" ذ وا ددتددلددطددت همدداؤاددم مددن األجددزاء
األربعةذ وفيها سجدلدت الدمدرأة الدكدرهيدة
حضوراا المم كمقاتلة قدويدة تدتدصده
لمهمة الهفاف عن كيانها الدمدندفدصدل عدن
الرجلذ في الوقت القي تدلدتدحدؾ الدمدرأة
عنه باقي البعو الجارة العباءة و ُتعتبدر
تددابددعددة لددلددرجددلذ وفدديددهددا وقددفددت الددقددو
العظم والتحالؾ الدمدنداادأ لددرادا
إل جان الكرهذ وفيهدا سدقدط أقدل عدهه
من الضحايا المهنيين رؼم ادول الدهمدار
وفظاب هاعش والحر الدتدي اسدتدمدرت
أربعة أبهر ونيؾ....
" كوباني " بعه التحرير بحاجدة إلد
التطهير والتعمير ذ وإل الدندهدوأ مدن
بيدن األندقداأ والدركدام وبدقدايدا الدجدثدد
واألبمءذ بدحداجدة إلد إعداهة الدتدةاديدل
وتةمين ال همات وإصمح البن التحدتديدة
ذ لددكددي تسددتددقددبددل أبددندداءاددا الددعددابددهيددن ذ
الددمددبددرهيددن فددي م د دديددمددات الددلددجددوء
والبتات ذ بدحداجدة إلد تضدافدر جدهدوه
ال ُكره السوريين قبل جهوه البدركداء فدي
الوطدن ذ وإلد تضدافدر جدهدوه األ دوة
واألبقاء قبل هول الجوار ذ وإل منابهة

احلــــشَح نهًؼـرمـــهني انسـُاسُني وملُاضـــهٍ شـــؼثُا انكــشدٌ يف ســـجىٌ انثـــالد

المجتم الهولي والمدندظدمدات والدهديدبدات
الهولية وهعاة السمم والحرية عبر العالم
ت جماعي واحه هون نباق.
بصو ٍ
ال ثمة براان أقو من االستدبدسدال
والفهاء واالستبهاه كالقي قدهمده أبدنداؤندا
وبناتنا من قوات وحهات حماية البع (
 YPGو  ) YPJفي "كوباني" ذ لدكدي
يعترؾ المنظرون السلبيون والمبكدكدون
بفوات أوان طاباتهم ذ ادل ال زالدت
ثمة حجج ومبررات للترابا والتصدارف
البيني وللفرقدة وبدا الصدفدوؾ ذ ادل
سنعيه الكرّ ة ونرسم الد دطدوط والدحدهوه
والد دنداها عدلد قدبددر البدهديده ذ اددل
ستتحول كوباني إل محدطدة ومدندعدطدؾ
تقؾ فيها القيداهات السديداسديدة لد حدزا
الكرهية أمام الدمدرآة و ُتدراجد مدواقدفدهداذ
ويكؾ عل إثراا الكثيرون عن الدلدهداد
ددلددؾ األنددا والددمددندداص د والددتددحددزبددات
ويضعون نهايدة لدحدروبدهدم الدبدارهة فدي
زمن الحرو السا نة لهاعش وأ واتدهدا
عل الكره وعل كرهستان من "رانيدا "
و" انقين" إل " كوباني" و"عدفدريدن"
ذ ال ستدسدتدثدمدر جدهدة كدرهيدة بدعديدندهدا
المكاس واالنتصارات وتسجلها باسمهدا
هون اآل رين ذ لديدتدحدول الدندصدر عدلد
"هاعش" ال ازيمة أمام القات ذ ادل
سيساام انتصار " كدوبداندي" فدي إقدمف
المرجعية الكرهية المرتبكة ذ وفي تدندفديدق
باقي بنوه اتفاقية "هاو " ذ لدتدبدكديدل
فريا متكامل متعاضه ينهأ بمسؤوليته
التاري ية تجاه بعبنا الكرهي القي عان
عبر تاري ه من الفرقة والبدقداا والدقي
لم يفقه األمل يوما ً بالحرية والدندصدر ...
أسبلة تطرح نفسهدا الديدوم ذ لدكدن األيدام
القاهمة اي التي ستفص عن أجوبتها.
النهوأ بكوبداندي وتد دلديدصدهدا مدن
آثار الحدر والدهمدار وإعداهة مدقدومدات
الحياة اليومية إليها بؽية عوهة أبدندابدهدا ذ
يبق او االمتدحدان الدعدمدلدي الديدوم أمدام
المرجعية السياسية وأمام الكره أجدمد ذ
لددندديددل اسددتددحددقدداا الددنددصددر أمددام الددعددالددم
المتحضر بجهارة ذ وبدالدتدالدي اسدتدمدتداف
الكره بطعم ومقاا الحرية.

راسلونا يلى البنوا التالً:
Yekiti@yek-dem.com

