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 النضـال مـن أجــل :

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

 *  الحریات الدیمقراطیة واحترام حقوق اإلنسان.

*  الحقوق القومیة المش�روع�ة لش�ع�ب�ن�ا ال�ك�ردي ف�ي 
 إطار وحدة البالد.
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 ونضال دؤوب 2017نـوروز 
ٌ
 داعش يف الرقة أولوية كربى...  ... عيد

ّ
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 وقوات سوريا الدميقراطية ليست وحدها

مع تقدم قوات سوریا ال�دی�م�ق�راط�ی�ة (قس�د) ب�إت�ج�اه م�دی�ن�ة ال�رق�ة 

عاصمة دول�ة ال�خ�الف�ة االس�الم�ی�ة ال�م�زع�وم�ة (داع�ش) وإح�رازھ�ا 
لنجاحات ملموسة في إلحاق ھزائم میدانیة بجحافل ھذه األخیرة، وذل�ك 
بدعم من التحالف الدولي، إثر ثبوت فعالیة ومصداقیة م�ق�ات�ل�ي (قس�د) 

ودورھ�ا ال�ب�ن�اء ف�ي ت�أط�ی�ر  YPGمن بینھم وحـدات حمایة الشع�ب 
وتآلف مكوناتھا الس�وری�ة بص�رف ال�ن�ظ�ر ع�ن إن�ت�م�اءات�ھ�ا ال�ق�وم�ی�ة 
والدینیة، بات م�ن الض�رورة ب�م�ك�ان أن ت�ب�ادر األح�زاب الس�ی�اس�ی�ة 

السوریة وفعالیات المجتمع المدني وك�ذل�ك األھ�ل�ي وأص�ح�اب ال�ف�ك�ر 
والقلم، لتقییم المشھد المیداني ومراجعة مواق�ف�ھ�م، ب�غ�ی�ة ت�وف�ی�ر س�ب�ل 
وأشكال التضامن واإلسناد من إعالمیة سیاس�ی�ة ودب�ل�وم�اس�ی�ة ل�ج�ھ�ود 
وتضحیات قوات سوریا الدیمقراطی�ة وت�ع�ب�ی�رھ�ا الس�ی�اس�ي ال�م�ت�م�ث�ل 
بمجلس سوریا الدیمقراطي، وذلك على قاعدة أن دحّر داعش ومثیالت�ھ 
من قوى التكفیر والتفجیر لیس نصراً لـ (قسد) وال�ُك�ـ�رد ف�ح�س�ب، ب�ل 

لعموم السوریین وجمیع محبي السلم وقیم الصداقة والعیش ال�م�ش�ت�رك، 
 المذھبیة أو االستعالء القومي الممجوج. –بعیداً عن الكراھیات الدینیة 

ً م�ع  وأما التعتیم االعالمي على نجاحات (قس�د) ودورھ�ا، ت�زام�ن�ا
مواصلة بعض الجھات الم�ح�ل�ی�ة واإلق�ل�ی�م�ی�ة ف�ي ح�م�الت ال�ت�ش�ك�ی�ك 
واإلساءة ضد وحـدات حمایة الشعب وُكـرد سوریا عم�وم�اً، إس�ت�ج�اب�ة 
لضغوط وتوجھات قوى االسالم السیاسي وماكنة شب�ك�ات�ھ�ا االع�الم�ی�ة 

والمالیة عبرة القارات، یبقى أمراً عبثی�اً، م�رده ع�ج�ز وانس�داد األف�ق 
أمام تلك (الفتاوى الشرعیة) التي لطالما أس�اءت وتُس�يء إل�ى االس�الم 
والمسلمین قبل غیرھم وألحقت األذى بالجمیع بما ف�ی�ھ ال�ع�ش�رات م�ن 

 عواصم ومدن المنطقة والعالم.

لع�ل ال�ُك�ـ�رد ع�ل�ى وج�ھ ال�م�ع�م�ورة 

آذار /،  ٢١یحتفون ب�ع�ی�دھ�م نـ�وروز / 
وھم ی�ع�ان�ون ال�م�آس�ي أو ی�ب�ح�ث�ون ع�ن 
انتصاراٍت جدیدة على طریق نیل حریتھم 
منذ قرون، رافعین رایة النضال ال�دؤوب 
ضد الظلم واالضطھاد، مفع�م�ی�ن ب�األم�ل 
وال��ت��ف��اؤل، س��اع��ی��ن ل��ل��س��ل��م وال��ح��ری��ة 

والمساواة التي لط�ال�م�ا ك�ان�ت م�ن أب�رز 
معاني انتصار كاوا الحداد ع�ل�ى ط�اغ�ی�ة 

 عصره أزدھاك.

ھ��ذا ال��ع��ام ی��واج��ھ ال��ُك��ـ��رد أف��ظ��ع 
التنظیمات التكفیریة االرھابیة، إلى جانب 

مواجھة أن�ظ�م�ة اس�ت�ب�دادی�ة غ�اص�ب�ة ل�م 

تتوانى یوماً والزال ع�ن ح�ب�ك وت�م�ری�ر 
سیاسات بغیض�ة ب�ح�ق�ھ�م، ورغ�م أج�واء 
القلق والحروب، أحیت الجماھیر الكردیة 
عید نـ�وروز ب�إش�ع�ال ال�ن�ی�ران ف�ي ق�م�م 
الجبال والمرتفعات، والشموع في مراك�ز 
ال�م�دن وأم�ام ال�م��ق�رات وع��ل�ى ش�رف��ات 

المنازل، والخروج إلى أحضان الط�ب�ی�ع�ة 
وإقامة الحف�الت ف�ي ال�ع�دی�د م�ن ال�ق�رى 

 والبلدات والمدن.

وق��ُع خ��اص ف��ي ق��ل��وب  نـ��وروزلـ�� 
 4الُكـرد السوریین، وبمناسبة          

ل�م ت�ك��ت��رث ق��وات ال�ن��ظ��ام وال ال��ف�ص��ائ��ل 

المسلحة المقاتلة ضدھا یوماً خالل ست سنواٍت 
خلت بحیاة المدنیین، ف�ع�م ال�ق�ت�ل وال�دم�ار ف�ي 
أجزاٍء واسعة من سوریا، ومع انتشار وت�وس�ع 
ال��ت��ن��ظ��ی��م��ات االرھ��اب��ی��ة  ك��ث��رت ال��ع��م��ل��ی��ات 
التفجیریة األكثر ف�ت�ك�اً، ح�ی�ث ش�ھ�دت م�واق�ع 
عدیدة في العاص�م�ة دمش�ق خ�الل ش�ھ�ر آذار 

عملیات إنغماسیة ألفراد حاملین أحزمة ناسف�ة، 
بتدبیر من ھیئة تحریر الشام (الن�ص�رة س�اب�ق�اً) 

 وغیرھا.

وقع تفجیران  ٢٠١٧/   ١١/٣ففي یوم السبت 

متعاقبان في منطقة باب صغی�ر وس�ط دمش�ق ، 
أدى إلى وقوع أضرار مادیة وم�ق�ت�ل أك�ث�ر م�ن 

، أغلب�ھ�م زوار ١٣٠مدنیاً وجرح ما یقارب  ٥٠
 عراقیین.

وقع تف�ج�ی�ر ف�ي  ١٥/٣/٢٠١٧ویوم الجمعة 

أم�ام س�وق ال�ح�م�ی�دی�ة   –مبنى الق�ص�ر ال�ع�دل�ي 
بدمشق، وبعده بساعتی�ن وق�ع ت�ف�ج�ی�ر آخ�ر ف�ي 

مطعم بمنطقة ال�رب�وة، أدی�ا إل�ى وق�وع أض�رار 

مادیة وسقوط ضحایا قتلى وجرحى ب�ال�ع�ش�رات 
 أغلبھم مدنیون.

ھذا وقد كانت تلك التفجیرات م�وض�ع إدان�ة 
دول�ی�ة واس�ع��ة وم��ن ق�وى م�ن��اھض�ة ل�إلرھ��اب 

والتكف�ی�ر، وم�ن األم�ی�ن ال�ع�ام ل�ألم�م ال�م�ت�ح�دة 

 أنطونیو غوتیریس.

� العاصمة دمشق
�

ات إر�ابية �  تفج��

ال�ك�ول�وم�ب�ی�ة ع�ق�دت م�ن�ظ�م�ة  ق�رط�اج�ی�ن�افي م�دی�ن�ة 
آذار الجاري م�ؤت�م�رھ�ا الـ  ٤  –  ٢االشتراكیة الدولیة بین 

من أج�ل ع�ال�م یس�وده الس�الم وال�ع�دل  تحت شعار " ٢٥
ح�زب م�ن أك�ث�ر م�ن  ١٠٠"، حضره أكثر من والتضامن

 بلداً في العالم. ٩٠

وقد شارك في المؤتم�ر الس�ی�د ص�ال�ح مس�ل�م ال�رئ�ی�س 
، وألقى ك�ل�م�ةً، PYDالمشترك لحزب االتحاد الدیمقراطي 

طالب فیھا بتأیید اطروحات مجل�س س�وری�ا ال�دی�م�ق�راط�ی�ة 
 بخصوص األزمة في سوریا.

تطرق المؤتمر إلى العدید من القضایا الساخنة ومسائ�ل 

شائكة تھم البشریة جمعاء، وركز في بیانھ الخ�ت�ام�ي ع�ل�ى 
الحل السیاسي والمشروع الفیدیرالي لسوریا، ك�م�ا ان�ت�خ�ب 
ً ل�ل�م�ن�ظ�م�ة، وج�دد  ً ف�خ�ری�ا الزعیم جالل الطالباني رئ�ی�س�ا

 4لرئاسة السید جورج باباندریو للدورة الثانیة.          

اكية الدولية   االش��
 25تعقد مؤتمر�ا الـ 
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 األخ المناضل مسعود البارزاني

 األخ المناضل جالل الطالباني

الرفاق في المكتب السیاسي للحزبین الشقیقین االت�ح�اد 
الوطني الكردستاني والحزب ال�دی�م�ق�راط�ي ال�ك�ردس�ت�ان�ي 

 الموّحد.

ببالغ القلق والتأثر تلقینا نبأ االق�ت�ت�ال ب�ی�ن األخ�وة ف�ي 
حزبیكم الشقیقین، مما خلَق لدى جماھیر ش�ع�ب�ن�ا ال�ك�ردي 
إحباطاً شدیداً، وأعاد إلى ذاكرتھ  الصوَر القاتمة ل�ح�وادث 
مماثلة یُفترُض بھا أن ت�ك�ون ق�د قُ�ب�رْت إل�ى األب�د، ألن 
التجربة أثبتت فداحة الخ�س�ائ�ر واألض�رار ال�ن�اج�م�ة ع�ن 
اقتتال األخوة، خاصة في ھذه الم�رح�ل�ة ال�ع�ص�ی�ب�ة ح�ی�ث 
تحولت التجربة الدیمقراطیة ف�ي ك�ردس�ت�ان ال�ع�راق إل�ى 

ھدف لمؤامرات النظام العراقي وعمالئھ والقوى اإلقلیمی�ة 
األخرى. تلك التجربة التي كانت ثمرة ال�ت�ع�اون وال�ت�ف�اھ�م 

 بین حزبیكم الشقیقین.

إننا في حزب الوحدة الدیمقراطي الكردي ف�ي س�وری�ا
(یكیتي) قیادةً وقواعَد نناشد فیكم حسَّ المسؤولیة التاریخیة 
والروح الوطنیة للعمل من أجل تطویق الخالفات، ووضع 

حد نھائّيٍ وثابٍت لمثل ھ�ذه ال�ت�ص�رف�ات، وب�ن�اء ع�الق�اٍت 

سلیمة بین مجمل أطراف الحركة الوطنی�ة ف�ي ك�ردس�ت�ان 
العراق التي یجب أن تكون التجربةُ الدیمقراطیة وصیانتُھا 
من المقدسات الوطنیة ل�ت�ظ�لَّ دل�ی�الً ع�ل�ى ج�دارة ش�ع�ب�ن�ا 
الكردي في إدارة شؤون�ھ ب�ن�ف�س�ھ وق�درت�ھ ع�ل�ى ال�ل�ح�اق 

 بالركب الحضاري العالمي.

 ١٩٩٤/  ٥/  ٧سوریا: 

 اللجنة المركزیة

 )لحزب الوحـدة الدیمقراطي الكردي في سوریا(یكیتي

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

 ١٩٩٤أیار  -/١٢العدد/ –من جریدة "الوحدة" 

 رة الـوحــــــــــــدةـمـن ذاك

ـ�� ب��ع��د س��ت س��ن��وات م��ن األزم��ة ١س

السوریة ماھي توقعاتكم لمستقبل ھ�ذا ال�ب�ل�د، 
وما ھي توقعاتكم لمصیر ال�م�ن�اط�ق ال�ُك�ردی�ة 
في التسویة النھائیة للوضع الس�وري س�واء 

 كانت تسویة سیاسیة أم حسماً عسكریاً؟

األزمة السوریة بنیویة مركب�ة م�ن�ذ   –  ١ج
ً وت�ع�ق�ی�داً إن�ف�الت ال�ع�ن�ف  زمن، زادھا ع�م�ق�ا

وال��ع��ن��ف ال��م��ض��اد خ��الل الس��ن��وات الس��ت 
المنصرمة، رافقتھا تدخالت خارجی�ة ع�دی�دة، 
لیدخل معھا العباد وال�ب�الد ف�ي دوام�ة أھ�وال 
حرب مدّمرة جراء ت�ع�نّ�ت ال�ن�ظ�ام وت�م�س�ك�ھ 

العسكري المقیت، وتفجیرات  -بالخیار األمني 
إنتحاریة  تبقى مخاطر استمراریتھا كامنة ف�ي 
رؤى وخ��ط��ط ج��م��اع��ات اإلس��الم الس��ی��اس��ي 

ب��ط��الئ��ع��ھ��ا ال��ج��ھ��ادی��ة ال��م��ق��ات��ل��ة ون��زع��ات��ھ��ا 
االنتقامیة، مستغلةً بیئة وحواضن محلیة مثق�ل�ة 
بموروث فتاوى وقصص تقفل أبواب االفتك�ار 
والمنطق، مضافاً إلیھ تحری�ض م�ن ال�ج�وار، 

دول�ی�ة   –وتداخل واشتداد صراعات إق�ل�ی�م�ی�ة 
على حاضر ومستقبل سوریا، م�ن الص�ع�وب�ة 

بمكان أن تتمت�ع بس�ل�م وأم�ان وس�ی�ادة ق�ان�ون 
حض��اري ع��ل��ى ك��ام��ل أرج��ائ��ھ��ا ف��ي األم��د 
القریب، فالحسم العسكري مستبع�د وال�ت�س�وی�ة 
السیاسیة متعث�رة إل�ى إش�ع�اٍر آخ�ر، بص�رف 
النظر عن مسلسل وبیانات اجتماعات ج�ن�ی�ف 

 وأستانھ وجھود المبعوث األممي المتواصلة.

أما الش�ق ال�ث�ان�ي م�ن س�ؤال�ك�م ال�م�ت�ع�ل�ق 
بمصیر المناطق الكردیة، فإنھ یب�ق�ى م�رت�ب�ط�اً 
بأوضاع ومصیر سوریا، فكلما ك�ان�ت س�وری�ا 

 بخیر نحن بخیر.

الحرب على االرھاب والت�ن�ظ�ی�م�ات  -٢س
ال��ت��ك��ف��ی��ری��ة ف��ي ال��ع��راق وس��وری��ا س��اخ��ن��ة، 

وبمشاركة قوات البیشمركھ و وحـدات حمایة 

، ھ��ل ل��ل��ُك��ـ��رد م��ن مص��ل��ح��ة YPGالش��ع��ب 

 ومكاسب سیاسیة في ھذه الحرب؟

عدائیة وتوحش التنظیمات التكفی�ری�ة  -٢ج
حیال وجود الُكـرد وقضیتھم القومی�ة، وك�ذل�ك 
حیال قیم الحضارة البشری�ة وم�ف�ھ�وم ال�ع�ی�ش 
المشترك، تَحمل ق�واھ�م ال�ح�ی�ة م�ن س�ی�اس�ی�ة 

...) YPG  –وأخرى دفاعیة مسلحة (بیشمركھ 

ع��ل��ى ال��ع��م��ل دون ت��ردد ل��م��ن��اھض��ة داع��ش 
واإلسھام النشط مع التحال�ف ال�دول�ي ل�دح�ره، 
سواًء في الموصل العراقیة أو الرقة السوریة، 

حیث أن إفشال مشاریع التنظیمات ال�ت�ك�ف�ی�ری�ة 

التفج�ی�ری�ة وف�ي م�ق�دم�ت�ھ�ا ت�ن�ظ�ی�م ال�دول�ة   –
(داعش) یُعد مكسباً سیاسیاً وأخالقیاً، فمصلحة 
الُكـرد تك�م�ن ف�ي ت�ذل�ی�ل ال�ع�ق�ب�ات أم�ام ح�ّل 
قضیتھم القومیة االنسانیة، وجماع�ات االس�الم 
السیاسي المتزاوجة مع غالة الشوفی�ن�ی�ی�ن م�ن 
ً ع�ق�ب�ة ك�أداء ف�ي  القومیات السائدة تُشكل مع�ا

ط��ری��ق ت��م��ت��ع ال��ُك��ـ��رد ب��ح��ق��وق��ھ��م ال��ق��وم��ی��ة 
وال��دی��م��ق��راط��ی��ة إس��وةً ب��غ��ی��رھ��م م��ن ش��ع��وب 

 ومكونات سوریا والعراق والمنطقة.

تعیش تركیا حالة مخ�اض داخ�ل�ي،  -٣س
وباتت عالقاتھا متوترة مع العدید من ال�دول، 
برأیكم ما ھ�ي ت�ب�ع�ات الس�ی�اس�ات ال�داخ�ل�ی�ة 
وال�خ�ارج�ی�ة ل�ح�ك�وم�ة أن�ق�رة ع�ل�ى ال�وض��ع 

ال��ك��ردي وال��ك��ردس��ت��ان��ي وال��وض��ع الس��وري 
 أیضاً؟

أود االشارة إلى أن ص�خ�ب االع�الم  -٣ج
وتبادل االتھامات ونبرة الخط�اب�ات ال�م�ت�ب�ادل�ة 
بین تركیا والعدید من الدول، التعكس ح�ق�ی�ق�ة 
وكنھ العالقات والمصالح الحیویة القائمة فی�م�ا 
بینھا، من عالقات اقتصادیة وم�ی�زان ت�ج�اري 
عالي وتنسیق استخباراتي وأمن�ي ع�ل�ى أك�ث�ر 

م��ن ص��ع��ی��د ( ك��ال��ع��الق��ة م��ع ال��ج��م��ھ��وری��ة 
اإلسالمیة اإلیرانیة على سبیل المثال )، إال أن 
ص��ورة ومص��داق��ی��ة س��ل��ط��ة ح��زب ال��ع��دال��ة 
والتنمیة تبدو مھتزة كثیراً، فسیاساتھ�ا وج�م�ل�ة 
سلوكیاتھا وتدخالتھا في ش�ؤون ال�غ�ی�ر، ب�دءاً 
من لیبیا ومص�ر، م�روراً بس�وری�ا، ووص�والً 

إلى العراق وإنتھاءاً بإقلیم ك�ردس�ت�ان ال�ع�راق 
وسھل نینوى وجبل سنجار التبشر بالخیر ف�ي 
قادم األیام، ولیس ثمة بوادر تُشیر إل�ى ع�دول 
حكومة أنقرة عن استمرار تعنتھا في ت�ن�اول�ھ�ا 
العنفي والمری�ب ألوض�اع ج�وارھ�ا الس�وري 
عامةً والكردي منھ خاصةً، ناھیك عن إقدامھا 

ع�ل��ى اع�ت��ق��ال ك��ی��ف�ي ب��ح�ق رؤس��اء ب��ل��دی��ات 
وب��رل��م��ان��ی��ی��ن ُكـ��رد وال��م��ئ��ات م��ن أعض��اء 
وأص��دق��اء ح��زب الش��ع��وب ال��دی��م��ق��راط��ي 
المرخص وفق القانون التركي، واس�ت�س�ھ�ال�ھ�ا 
قصف العدید من مدن وبلدات كردستان تركی�ا 
بالمدفعیة والطیران، وتجاھلھا ال�ت�ام ل�ج�والت 

الحوار والتباحث م�ع م�م�ث�ل�ي ح�زب ال�ع�م�ال 
الكردستاني و(لجنة الح�ك�م�اء) ال�م�ش�ك�ل�ة م�ن 

   3قبلھا، وإبقائھا فرض العزلة            

 :  NRTشيخ آيل لـ 

 احلسم العسكري مستبعد يف سوريا والتسوية متعثرة

)، بــتــاريــخ NRTعــربــيــة (فضــائــيــة  NRTأجــرى مــوقــع ”  

 مـع سـكـرتـ�� حـزب الـوحــدة الـديـمـقـرا�� ٣٠�٣�٢٠١٧
ً
، لـقـاءا

 ( �
� ســوريــا (يــكــيــ��

�
، بشــأن  -الــكــردي � مــ�� الــديــن شــيــخ آ��

� يــمــّر بــهــا ســوريــا والــمــنــطــقــة، وقــد قــارب عــدد 
االوضــاع الــ��

 “� زائر. ١٠٠٠٠مشا�دات الصفحة � 

 إلیكم النص الكامل للحوار:

 بـ نـوروز 
ٌ
 احتفاء

 يف الربملان الدمناركي

بحضور عدد من البرلمانیین الدنماركیین و ممثلي 
أحزاب سیاسیة كردیة وكردستانیة، ووفد من حزب 
الوحـدة، تم االحتفاء بعید نـوروز داخل مبنى البرلمان، 

 .٢٠١٧/ ٣/ ٢٥یوم السبت 

تحدثت البرلمانیة یلدز آكدوغان من أصل كردي عن 
عید نـوروز، ثم قامت شخصیات سیاسیة بالحدیث أیضاً 

عن نوروز ومكانتھ لدى الُكـرد. وبعد انتھاء الكلمات، قام 
شابان من كردستان تركیا بالعزف على آلة التنبور والعود 

 ابتھاجاً بالعید.
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 شیخ آلي ... تتمة

على السید عبد هللا أوجالن الم�ع�ت�ق�ل 
 عام. ١٨في سجن إیمرالي منذ 

إن الم�ع�ط�ی�ات ع�ل�ى أك�ث�ر م�ن 
صعید تُفید بأن سیاسات أن�ق�رة غ�ی�ر 
موفقة، إن لم نقل أنھا في حالة عجز 
وشبھ إفالس، مما یلقي بظاللھا عل�ى 

تدني قیمة اللیرة التركیة، ولی�س م�ن 
المستبع�د إق�دام�ھ�ا ع�ل�ى م�غ�ام�رات 
عسكریة وأعمال عدائیة واسعة ض�د 
المناطق الكردیة في ش�م�ال س�وری�ا، 
وكذلك قضاء سنجار المتداخل معھا، 
وذلك ت�ح�ت ی�اف�ط�ة ح�م�ای�ة (األم�ن 
القومي ال�ت�رك�ي)، ب�ھ�دف تص�ری�ف 

أزمات الداخل التركي نحو الخ�ارج، 
وشّد أوتار العص�ب�ی�ة ال�ق�وم�ی�ة ل�دى 
الناخب التركي عشیة اقتراب م�وع�د 

 ١٦االستفتاء ال�م�زم�ع إج�رائ�ھ ی�وم 
نیسان ال�م�ق�ب�ل ل�ت�م�ری�ر ال�ت�ع�دی�الت 
ال��دس��ت��وری��ة وت��غ��ی��ی��ر ال��ن��ظ��ام م��ن 

 برلماني إلى رئاسي.

ـ��� ف���ي اآلون���ة األخ���ی���رة ٤س
ت��وس��ع��ت رق��ع��ة الص��راع ال��ُك��ردي 
الكردي واالنقسام الداخلي في إقل�ی�م 
ُكردستان العراق لتشم�ل ال�ُك�رد ف�ي 
روج آف�ا ع�ب��ر تص�ادم ق�وات روج 

وقوات حمایة سنجار، كیف تقیّم�ون 
الوضع في ظل تحذیرات من حتم�ی�ة 
التصادم في المرحلة المق�ب�ل�ة ن�ظ�راً 

 التساع الھوة بین الجانبین؟

ثمة تقاریر لجھات رصی�ن�ة  -٤ج
ومراكز عدیدة ومحایدة تلقي أض�واء 

على المخاطر التي أشرتم إل�ی�ھ�ا ف�ي 
سؤالكم المشروع ھذا. ص�ح�ی�ح أن�ن�ا 
م��ع إرادة وخ��ی��ارات ش��ع��ب إق��ل��ی��م 
كردستان العراق، إال أن نش�وب أي 
صدام دموي بین ھذا الفص�ی�ل وذاك 
أمٌر مدان جملةً وتفصیالً، وسبق ل�ن�ا 

كحزب أن ارت�أی�ن�ا ض�رورة رف�ض 
مساعي تسویغ االقتتال الداخلي الذي 
نش��ب ب��ی��ن ح��زب��ي ال��دی��م��ق��راط��ي 
ال��ك��ردس��ت��ان��ي و االت��ح��اد ال��وط��ن��ي 

وراح  ١٩٩٦ال��ك��ردس��ت��ان��ي ع��ام 
ضحیتھ أكثر من أربعة آالف م�ق�ات�ل 

بیشمركھ، التزال آث�ار وذی�ول ذل�ك 
االقتتال الداخ�ل�ي م�اث�ل�ة أم�ام أع�ی�ن 
كوادر ومسؤولي الحزبین وت�ن�ع�ك�س 
سلباً على إدارة اإلقلیم ومؤسسات�ھ... 
إن ح��ال��ة االن��ق��س��ام ال��داخ��ل��ي ال��ی��وم 
واألزمات التي یعانیھا شعب االق�ل�ی�م 

بما فیھ برلمانھ المن�ت�خ�ب، ال�م�ع�ط�ل 

م��ن��ذ ع��اٍم ون��ی��ف،  واالش��ك��ال��ی��ات 
القانونیة و السیاسیة ال�م�ع�لّ�ق�ة ب�دون 
حل وترحیلھا إلى المستقبل و  جمل�ة 
ال�وع�ود وال�خ��ط�اب��ات ال��ت�ي ی�ج��ري 
تسویقھا، تصغر كثی�راً أم�ام ح�ق�ی�ق�ة 
الفظائع والمآسي التي ل�ح�ق�ت ب�أھ�ل 

س�ن�ج��ار م�ن ح�رب إب��ادة ج�م��اع�ی��ة 

"ج��ی��ن��وس��ای��د" (حس��ب ال��ت��وص��ی��ف 
القانوني الرسمي الذي اعتمدتھ لجن�ة 
التحقیق المنبثقة عن م�ج�ل�س ح�ق�وق 
اإلنس��ان ال��ت��اب��ع ل��ألم��م ال��م��ت��ح��دة) 
وعناوینھا الفرعی�ة ال�م�ت�م�ث�ل�ة ب�ق�ت�ل 
جماعي وسبي وحرق قرى وتش�ری�د 

عش��رات اآلالف، الی��زال مص��ی��ر 
أك��ث��ر م��ن ث��الث��ة آالف م��ن نس��اء 
وأطفال الُكـرد اإلیزدیین في ق�ب�ض�ة 
داعش م�ج�ھ�والً، م�م�ا تُ�ذك�رن�ا ھ�ذه 

م��ن  ١٢٠٠٠ال��ت��راج��ی��دی��ا بس��ق��وط 
من ال�ُك�ـ�رد  ٨٠٠٠الُكـرد الفیلیین و 

البارزانیین ضحایا حملة األنفال إبان 

عھد الطاغیة صدام ال�ب�ائ�د ... م�م�ا 
یترتب تضافر وتكثیف جھود ج�م�ی�ع 
األط��راف وال��ق��وى ال��ك��ردس��ت��ان��ی��ة 
وال�ح�ك�وم�ات ال�م�ح�ل�ی�ة واإلق�ل�ی�م�ی��ة 
والدولیة لحمایة أھل سنجار وت�وف�ی�ر 
مقومات ال�ح�ی�اة ل�ھ�م، وإب�ع�اد ش�ب�ح 

اإلرھاب والتمییز عنھم، وذلك ع�ل�ى 
قاعدة احترام إرادتھم، وتمكینھم م�ن 
إع��ادة إع��م��ار ق��راھ��م وب��ل��دات��ھ��م، 
وتسھی�ل ع�ودة ج�م�وع ال�م�ھ�ج�ری�ن 

 منھم.

ول�ك�ي ال ت�ت�ك��رر واق�ع�ة (خ�ان��ا 

سور) المخ�زی�ة، ال�ت�ي وق�ع�ت ب�ی�ن 

وقوات حم�ای�ة ژ)  قوات (لشكري رو
س��ن��ج��ار، وراح ض��ح��ی��ت��ھ��ا ق��ت��ل��ى 
وج�رح�ى، والت�زال األج�واء م�ل�ب��دة 
بغیوم سوداء، وتس�ع�ى ج�ھ�ات ع�دة 
بإتجاه التحریض والتوتی�ر وت�ع�م�ی�ق 

الھوة بین أبناء سن�ج�ار أن�ف�س�ھ�م، ال 
نرى بدیالً عن لغة الحوار واالحتكام 
إلى لغة وقوة المنط�ق، ال ال�ق�ط�ی�ع�ة 
ومنطق القوة وإستسھال اللج�وء إل�ى 
الس��الح ف��ي م��ع��ال��ج��ة ال��م��ن��ازع��ات 

 البینیة.

ـ ب�ع�د س�ن�وات م�ن اإلدارة ٥س
الذاتیة كیف تقیّ�م�ون ال�ت�ج�رب�ة م�ن 
النواحي االقت�ص�ادی�ة وال�ع�م�ران�ی�ة؟ 
وما ھي نمط العالقة م�ع ال�ح�ك�وم�ة 

 السوریة القائمة كما یُشاع كثیرا؟

مع مرور ثالثة أعوام على  -٥ج

تجربة اإلدارة ال�ذات�ی�ة ال�ق�ائ�م�ة ف�ي 
المناطق الك�ردی�ة، ورغ�م ال�ح�ص�ار 
والحمالت ال�ع�دائ�ی�ة ض�دھ�ا وش�ح�ة 
ال���م���وارد وص���ع���وب���ات ال���ت���ن���ق���ل، 
واس��ت��م��رار ال��ج��ان��ب ال��ت��رك��ي ف��ي 
استخدام الذخیرة الح�ی�ة ض�د س�ك�ان 

قرى الشریط الحدودي ف�ي ال�ج�ان�ب 
السوري وقصف مدفعي متكرر راح 

ضحیتھ عشرات قتلى وج�رح�ى م�ن 
أب��ن��اء م��ن��اط��ق ع��ف��ری��ن وك��وب��ان��ي 
والجزیرة، لم تتوق�ف ح�رك�ة ال�ب�ن�اء 
وال��ع��م��ار، ب��ل وش��ھ��دت ال��م��ن��اط��ق 
ً ف�ي أع�م�ال  الثالث توسعاً م�ل�ح�وظ�ا

البناء على مس�ت�وى م�ئ�ات ال�ب�ل�دات 

والقرى ومدن م�ع�روف�ة، ك�ق�امش�ل�ي 

ودیریك وعفرین على سبیل الم�ث�ال، 
كما وتتنامى زراعة القمح والح�ب�وب 
وزرع الش���ج���ر وإن���ت���اج ال���زی���ت 
والصابون وتتكاثر ورشات صغ�ی�رة 
لصناعة األلبسة، یلت�م�س أص�ح�اب�ھ�ا 
الدعم والحمایة. أما ح�ك�وم�ة دمش�ق 

فإنھا ماض�ی�ة ف�ي ص�رف ال�روات�ب 
الش��ھ��ری��ة ل��ع��ش��رات األل��وف م��ن 
ال��ع��ام��ل��ی��ن ل��دى م��ؤس��س��ات ال��دول��ة 
السوریة، وكذلك المتقاعدی�ن م�ن�ھ�م، 
كما في جمیع المحافظات الس�وری�ة، 
إال أنھا متحسسة كثیراً وتتضایق م�ن 
اتس��اع دور ون��ف��وذ اإلدارة ال��ذات��ی��ة 

وقوات سوریا الدیمقراطیة وما تل�ق�اه 
من دعم وإسن�اد م�ن ل�دن ال�ت�ح�ال�ف 
الدولي بقی�ادة ال�والی�ات ال�م�ت�ح�دة و 

 كذلك روسیا االتحادیة.

ـ ب�اع�ت�ب�ارك�م ف�ي ال�م�ی�دان ٦س
ب��روج آف��ا.. م��ا ت��ع��ل��ی��ق��ك��م ع��ل��ى 

االنتقادات ال�م�ت�داول�ة ح�ول ك�ی�ف�ی�ة 
إدارة المناط�ق ال�ذات�ی�ة م�ن ن�اح�ی�ة 
ح��ری��ة ال��ت��ع��ب��ی��ر والس��م��اح ب��ت��ع��دد 
األح���زاب واألف���ك���ار؟ ھ���ل أن���ت���م 
راض��ون؟ ھ��ل تض��ای��ق��ك��م وح��دات 
ح��م��ای��ة الش��ع��ب م��ث��ال ك��م��ا ت��ق��ول 

األحزاب الم�ن�ض�وی�ة ف�ي ال�م�ج�ل�س 

 الوطني الُكردي؟

منذ البدای�ة أب�دی�ن�ا م�وق�ف�ن�ا  -٦ج
ب��وض��وحٍ ت��ام، أن االدارة ال��ذات��ی��ة 
القائمة ف�ي ال�م�ن�اط�ق ال�ك�ردی�ة م�ن 
الش��م��ال الس��وري ض��رورة وإن ل��م 

نكن جزءاً من ھیكلیتھا ال�ت�ن�ظ�ی�م�ی�ة، 
وثبت للجمیع أنھا ض�م�ان�ة ل�ل�ح�ؤول 
دون تفشي حاالت ف�وض�ى وف�ل�ت�ان، 
وذل��ك ع��ب��ر وج��ود ح��زم��ة ق��وان��ی��ن 
تس�ھ��ر ع��ل��ى ت��ط��ب��ی��ق��ھ��ا ق��وات أم��ن 
( أسایش) من أبناء وبنات من�اط�ق�ن�ا، 

و شرط�ة ال�م�رور وق�وان�ی�ن الس�ی�ر 
وح��م��ل األس��ل��ح��ة، م��روراً ب��ق��ان��ون 
تنظیم عمل األح�زاب وال�ج�م�ع�ی�ات، 
وص��والً إل��ى م��ك��اف��ح��ة ال��م��خ��درات 
وصّد ھ�ج�م�ات اإلرھ�اب ودح�رھ�ا، 
وحمایة البیئة والغ�ط�اء ال�ن�ب�ات�ي ... 

الخ، ب�ح�ی�ث ب�ات�ت م�ن�اط�ق االدارة 
الذاتیة عندنا تتمتع بمزایا سل�م أھ�ل�ي 
وأم��ان، ت��وج��ھ��ت إل��ی��ھ��ا عش��رات 
األل���وف م���ن ن���ازح����ي ال����م����دن 
وال��م��ح��اف��ظ��ات الس��وری��ة األخ��رى، 
ج��راء ف��ظ��ائ��ع ال��ح��رب وم��ع��ارك��ھ��ا 

الطاحنة، مما أث�ار ح�ف�ی�ظ�ة ج�ھ�ات 
محلیة وإقلیمیة متحاملة ع�ل�ى وج�ود 

ال��ُك��ـ��رد ال��ت��اری��خ��ي وحض��ورھ��م 

المیداني، دأب�ت والت�زال ع�ل�ى ب�ذل 
كل الجھود لإلساءة إلى اإلدارة ت�ل�ك 
وتشویھ صورتھا ونع�ت�ھ�ا ب�أوص�اٍف 
شتى، ومن قبیل أنھا إنفصالیة تسعى 
لشق وحدة سوریا، ك�م�ا ت�روج ل�ھ�ا 
وس��ائ��ل إع��الم م��ن ب��ی��ن��ھ��ا ق��ن��وات 

 فضائیة كثیرة.

وحدات حمای�ة الش�ع�ب وال�م�رأة 

YPG – YPJ  أثبتت للقاصي وال�دان�ي

جدارتھا في الدفاع عن مناط�ق�ن�ا ف�ي 
وجھ الھجمات الظالمة، وحالت دون 

تحول م�ن�اط�ق ال�ج�زی�رة وك�وب�ان�ي 
وعفرین إلى م�رت�ع ل�ت�ن�ظ�ی�م ال�دول�ة 
(داعش) أو ش�ب�ك�ات ال�ق�اع�دة ال�ت�ي 
ت��ح��م��ل أس��م��اء ع��دی��دة (ال��ن��ص��رة، 
االس��الم��ي ال��ت��ركس��ت��ان��ي، ج��م��اع��ة 
خراسان، جند األقصى، ھیئة تحریر 

الشام، ... الخ)، فھي تتمت�ع ب�م�ك�ان�ة 
محترمة لدى الغالبی�ة ال�ع�ظ�م�ى م�ن 
أب��ن��اء وب��ن��ات م��ن��اط��ق��ن��ا ب��م��خ��ت��ل��ف 
شرائحھا ومكون�ات�ھ�ا، ول�ھ�ا ك�ی�ان�ھ�ا 
وشخصیتھا االعتباریة وآلیات عملھا 
وفق دیسبلین، شغلھا الشاغل ح�م�ای�ة 

من�اط�ق�ن�ا وإفش�ال خ�ط�ط ج�م�اع�ات 
 التكفیر والتفجیر.

وزر YPGإنھ لمن التجني تحمیل 

السلوكیات الخاط�ئ�ة وأوج�ھ ال�ف�س�اد 
لدى بعض ال�ل�ج�ان وال�ع�ام�ل�ی�ن ف�ي 

االدارة الذاتیة، أو  أوج�ھ ال�ق�ص�ور 
في ھذه اإلدارة أو م�م�ارس�ات ذات 
طابع حزبوي ت�ط�ف�و ع�ل�ى الس�ط�ح 
أحیاناً .. أما مسألة االنتق�اد وم�ا ھ�و 
متداول بخ�ص�وص ح�ری�ة ال�ت�ع�ب�ی�ر 
وعمل األحزاب والج�م�ع�ی�ات ف�إن�ھ�ا 

ذات جانبین، أولھ ال�م�ش�اع إع�الم�ی�اً 
ھو تشكیكي تھجمي متح�ام�ل ی�ھ�دف 
االس��اءة إل��ى اإلدارة واالس��ت��خ��ف��اف 
بوجودھا وقوانینھا، وث�ان�ی�ھ ی�ت�ط�ل�ع 
إلى حمایة اإلدارة وتط�وی�رھ�ا ع�ل�ى 
ق��اع��دة واج��ب وض��رورة ال��ت��ع��ام��ل 
االیجابي معھ�ا واح�ت�رام ق�وان�ی�ن�ھ�ا، 

وإن كان ثمة عسف وأخطاء یتوج�ب 
تناولھا بلغة ال�ح�وار وال�ن�ق�د ب�ھ�دف 
التصویب والبناء، وحزبنا یندرج في 
ھذا الجانب الذي نرى فی�ھ األول�وی�ة 
لحمای�ة وخ�دم�ة الص�ال�ح ال�ع�ام ف�ي 
الحاضر والمستق�ب�ل، أم�ا م�ا ی�ق�ول�ھ 

آخرون من أفراد وأحزاب من�ض�وی�ة 
ف��ي إط��ار ھ��ذا ال��م��ج��ل��س أو ذاك 

 االئتالف فھذا شأنھم.
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 االشتراكیة الدولیة ... تتمة

كما عبرت المنظم�ة ع�ن ق�ل�ق�ھ�ا 
الش��دی��د ح��ی��ال ع��م��ل��ی��ات االع��ت��ق��ال 
التعسفي في تركیا " اع�ت�ق�ال اآلالف 
م��ن ال��ن��ش��ط��اء الس��ی��اس��ی��ی��ن وم��ئ��ات 
رؤساء البلدیات المن�ت�خ�ب�ی�ن وك�ذل�ك 
اعتقال ك�ل م�ن ف�ی�غ�ان ی�وكس�ك�داغ 

… وص���الح ال���دی���ن دم���ی���رت���اش 
االشتراكیة الدولیة ت�ن�اش�د م�ن أج�ل 

إطالق سراحھم وال�ب�دء ف�ي ع�م�ل�ی�ة 
س���الم ج���دی���دة ت���ح���ت ع���ن���وان 

 الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان".

 –وكان األستاذ مصطفى مشایخ 
رئیس التحالف الوطني الك�ردي ف�ي 

س��وری��ا ق��د ت��ل��ق��ى دع��وةً رس��م��ی��ة 
لحضور المؤتمر، لكن�ھ اع�ت�ذر ع�ن 
الحضور، بسبب ظ�روف ال�ح�ص�ار 
التي تعیشھا الم�ن�اط�ق ال�ك�ردی�ة ف�ي 
سوریا، حسب ما ج�اء ف�ي رس�ال�ت�ھ 

 الجوابیة، فیمایلي نصھا:

 رسالة تهنئة

إلى المؤتمر الخامس والعشری�ن 
لالشتراك�ی�ة ال�دول�ی�ة ال�م�ن�ع�ق�د ف�ي 

 كولومبیا

األخ����وة أعض����اء ال����ل����ج����ن����ة 

 التحضیریة للمؤتمر

 ...األخوة واألخوات الحضور

إن ان��ع��ق��اد م��ؤت��م��رك��م ف��ي ھ��ذه 
الظروف الدولیة المتداخلة والمعقدة، 

حیث الحرب الدولیة عل�ى اإلرھ�اب 
العالمي المتم�ث�ل ب�ت�ن�ظ�ی�م�ي ال�دول�ة 
اإلس���الم���ی���ة (داع���ش) وال���ق���اع���دة 
وأخواتھا م�ن ال�ف�ص�ائ�ل اإلس�الم�ی�ة 
ال��رادی��ك��ال��ی��ة ال��م��ت��ط��رف��ة ف��ي أش��ّد 
م�راح�ل��ھ، ی��ع�ّد خ��ط�وة ھ�ام�ة ع�ل��ى 

طریق حشد كل ال�ط�اق�ات ال�ع�ال�م�ی�ة 
وتوجیھھا صوب الخطر الذي یت�ھ�دد 
العالم المتمدن وص�والً إل�ى تص�ف�ی�ة 
ال��ف��ك��ر اإلرھ��اب��ي وال��ت��خ��ل��ص م��ن 

 .شروره

 ..األخوة واألخوات األعزاء

ن��ا حض��ور م��ؤت��م��رك��م  ك��ان ب��وّدِ
وت��ل��ب��ی��ة دع��وت��ك��م ال��ك��ری��م��ة، وأن 

نشاركك�م ال�ن�ق�اش وال�م�س�اھ�م�ة ف�ي 
ح��وارات ال��م��ؤت��م��ر ول��ق��اءات��ھ، وأن 
نشرَح لكم ظروف وم�ع�ان�اة ش�ع�ب�ن�ا 
ال���ك���ردي ال���ذي ی���ع���ان���ي ال���ظ���ل���م 
واالض��ط��ھ��اد ع��ل��ى أی��دي أن��ظ��م��ٍة 
ت��م��ارس ال��ع��ن��ف ب��ح��ق م��ن��اض��ل��ی��ھ، 

وتحرمھ من ح�ق�وق�ھ ال�ق�وم�ی�ة ال�ت�ي 
كفل�ت�ھ�ا ال�ق�وان�ی�ن ال�دول�ی�ة وش�رع�ة 
ح��ق��وق اإلنس��ان. إال أن ظ��روَف 
ال�ح�رب ال�دائ�رة ف�ي ب�الدن�ا وح�ال�ة 
ال�ح��ص�ار ال�ت��ي ت��ع�ی��ش�ھ��ا م��ن�اط��ق�ن��ا 

الكردیة من كل ال�ج�ھ�ات ق�د ح�ال�ْت 
وبكل أسٍف دون حض�ورن�ا، ول�ھ�ذا 

 .فإننا نتقدم إلیكم باالعتذار

ن���أم���ُل ل���م���ؤت���م���رك���م ال���ن���ج���اح 
ولالش�ت�راك�ی�ة ال�دول�ی�ة ال�م�زی�د م�ن 
التقدم على طریق بناء عالٍم خاٍل من 
اإلرھاب والظلم االجتماعي وال�ق�ھ�ر 

 .بمختلف صنوفھ

 .النصر لقوى الحریة والسالم

 ٠١/٠٣/٢٠١٧قامشلي 

 مصطفى مشایخ

رئیس التحالف الوطني الكردي في 
 (HEVBENDÎ)سوریا

 ... تتمة 2017نـوروز 

عید ھذا العام مارسوا طقوسھ، غن�وا 
ودبكوا ورفعوا الرایات والشعارات، 
متجمھرین ومش�ارك�ی�ن ف�ي م�راك�ز 
االحتفاء، م�ؤك�دی�ن ع�ل�ى اس�ت�م�رار 

 نضالھم.

من جھتھ ھنأ التح�ال�ف ال�وط�ن�ي 

ال������ك������ردي ف������ي س������وری������ا(
HEVBENDÎ أب���ن���اء ال���ُك���ـ���رد (

والس�وری��ی��ن ب��ع�ی��د نـ��وروز، ووج��ھ 
 إلیھم رسالةً، جاء فیھا:

(( یطلُّ علینا نوروُز ھذا ال�ع�ام، 
ل�ی��ق��رأ ال�ح��زَن واألس��ى م��ج��دداً ف��ي 
عیون الس�وری�ی�ن وأط�ف�اِل�ھ�م ال�ذی�ن 

یعیشون ح�ال�ةً م�أس�اوی�ة یُ�ن�دى ل�ھ�ا 
ال��ج��ب��ی��ُن. ف��ال ت��زاُل رح��ى ال��ح��رِب 
الكارثیة الدمویة ت�دوُر دون ت�وق�ٍف، 
وأْلس��ن��ةُ ن��ی��رانِ��ھ��ا ت��ل��ت��ھ��ُم األخض��َر 
والیابس لتجھَز ع�ل�ى م�ا ت�ب�قّ�ى م�ن 
الشعب والوطن، فتحّولْت سوریا إلى 

دولة شبِھ فاشلٍة ب�ال�م�ع�ن�ى الس�ی�اس�ي 
للكل�م�ة، إْذ ت�م�ّزق�ْت أوص�الُ�ھ�ا إل�ى 
أجزاٍء متعددة، تحكُم بع�َض�ھ�ا أم�راُء 
ح�رٍب وفص��ائ��ُل مس��ل�ح��ة م��رت��ب��ط��ة 
ب��ج��ھ��اٍت خ��ارج��ی��ة ل��ی��س ل��ل��ش��ع��ِب 
السوري وانتفاضة ش�ب�اب�ھ الس�ل�م�ی�ة 

فیھا من ناقٍة وال ج�م�ٍل، وأص�ب�ح�ْت 
ً ل��ل��ق��وى ال��ت��ك��ف��ی��ری��ة  ً ِخص��ب��ا م��رت��ع��ا
التفجیریة اإلرھابیة المتع�ط�ش�ة ل�ل�دم 

وال��م��ع��ادی��ة ل��ك��ل م��ا ھ��و حض��اري 

وإنسانّيٍ، تدعُمھا جھاٌت تحمل الحق�د 
للشعب السوري، وتُخفي أطماعاً ف�ي 
أراض��ی��ھ وث��روات��ھ وم��وق��ع ب��الده 

 االستراتیجي. 

أم��ا ف��ي الش��أن ال��ك��ردس��ت��ان��ي، 
فیمكن القوُل بعمومیٍة واختصار، أنَّ 

ال��ع��الق��اِت ب��ی��ن األح��زاب واألط��ر 
الكردستانی�ة بص�ورة ع�ام�ٍة ل�ی�س�ت 
ُمرضیةً بسبب خض�وع�ھ�ا ألج�ن�دات 
محاور الدول اإلقلیم�ی�ة ال�ت�ي ت�ج�ی�د 
اصطیاَد واستثمار الظروف ل�خ�دم�ة 
مصالحھا. إْذ تتعاوُن األن�ظ�م�ة ال�ت�ي 
تقتسم بالد الكرد ف�ي الس�ّرِ وال�ع�ل�ِن 

رغم اختالفاتھا وعداواتھا وت�ن�اق�ض 
مصالحھا، لتلتقَي في قضیة مح�ارب�ة 
القضیة الكردیة واالستمرار في خلق 
الفتن بین قیاداتھا، لوضع المزید م�ن 
ال�ع��راق��ی�ل وال��ع�ق��ب��ات أم��ام ت�ق��دم��ھ��ا 

 وتطورھا. 

ف�ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن ال�ت��ض�ح�ی��ات 
الجسام التي قدََّمھا أشقاؤنا ف�ي إق�ل�ی�م 
ك��ردس��ت��ان ال��ع��راق وب��ی��ش��م��رك��ت��ھ 
األب��ط��ال ع��ل��ى ط��ری��ق ال��ح��ری��ة 
ومحاربة التنظیم اإلرھابي، ال ت�زاُل 
العدیُد من الق�ض�ای�ا الس�ی�اس�ی�ة م�ث�ل 

البرلم�ان وال�رئ�اس�ة م�ع�ل�ق�ةً وتُ�ل�ق�ي 
ب��ظ��الل��ھ��ا ع��ل��ى م��ج��م��ل األوض��اع 
الم�ع�ی�ش�ی�ة، وال�ت�ي ت�ت�ط�لّ�ُب ج�ھ�وَد 

الجمیع لحلھا عبر لغ�ة ال�ح�وار. أم�ا 

في كردستان إیران، فال ی�زال ن�ظ�ام 
الماللي في ط�ھ�ران ی�ت�ع�ام�ل ب�ل�غ�ة 
القتِل مع قضیة الشعب الكردي دون 
غیرھا، لیمارُس اإلرھاَب ال�م�م�ن�ھ�َج 
بحقّ ِ مناضلیھ وإعدامھم دون إی�الء 
أي اھتماٍم للرأي ال�ع�ام، أو م�راع�اةٍ 

للقوانین الدولیة التي تك�ف�ُل وتض�م�ن 
ح���ق���وق اإلنس���ان وح���ری���ة ال���رأي 

 والتعبیر.

وعلى صعید ال�ح�رك�ة ال�وط�ن�ی�ة 
الكردیة في سوریا، فھي تمّر ب�أس�وأ 
ح��االت��ھ��ا ج��ّراء ان��ق��س��ام��ھ��ا ال��م��ری��ع 
وس��ی��ادة أج��واء الش��ّكِ وال��ری��ب��ة ف��ي 

أوس��اط��ھ��ا، وال��م��ح��اوالِت ال��ج��دی��ة 
ل��ت��ك��ری��س ت��ق��س��ی��م��ھ��ا إل��ى ط��رف��ی��ن 
متخاصم�ی�ن م�رت�ب�ط�ی�ن ب�م�ح�وری�ن 
كردستانیین. كما أنَّ مساعَي إش�ع�ال 
نار ال�ف�ت�ن�ة وت�غ�ذی�ت�ھ�ا وص�والً إل�ى 
حرٍب أھلیة بین األشقاء مستمرة ول�م 

تتوقْف، وقد نجحت القوى ال�م�ع�ادی�ة 
لتطلعات شعبنا مؤخراً من خلق فتن�ة 
بین األخوة في منطق�ة س�ن�ج�ار أدْت 
إلى س�ق�وط ع�دٍد م�ن الش�ھ�داء ب�ی�د 
أخ��وت��ھ��م، ف��خ��یَّ��م��ْت أج��واُء ال��ح��زن 
واألسى كلَّ ربوع كردستان وق�ل�وَب 

أصدقاء الشعب الكردي ف�ي ال�ع�ال�م. 
ویرى التحالف الوطني الك�ردي ف�ي 
سوریا بأن ع�ق�َد ال�م�ؤت�م�ر ال�وط�ن�ي 

الكردستان�ي ك�ف�ی�ٌل ب�ح�ّلِ م�ث�ل ھ�ذه 

 القضایا.

حیال ما یجري اآلن من تجی�ی�ٍش 
واحتدام معارَك إعالمیة بین المجلس 
ال��وط��ن��ي ال��ك��ردي واإلدارة ال��ذات��ی��ة 
ومؤسساتھا ال�ت�ي ی�ج�ب أن ت�ح�ت�رَم 
قوان�ی�نَ�ھ�ا، وإق�داِم�ھ�ا ع�ل�ى اع�ت�ق�ال 

أعضاء ألحزاب ال�م�ج�ل�س ال�وط�ن�ي 
الكردي وإحراق مكاتب�ھ�ا وم�ق�رات�ھ�ا 
الحزبی�ة دون أي م�ب�رر أو مس�ّوغ 
قانوني. ومن جانب آخ�ر، ال�م�ج�ل�ُس 
الوطني الكردي الذي حصَر نض�ال�ھ 
ومھاَمھ في محارب�ة اإلدارة ال�ذات�ی�ة 
القائمة وَك�ْی�ِل ش�ت�ى ص�ن�وف ال�ت�ھ�م 

والنعوت السلبیة إل�ی�ھ�ا وإل�ى ق�وات 
حمایة الشعب واألسایش التي تح�م�ي 
مناطقنا، ویقوم بع�ق�د ل�ق�اءاٍت دول�ی�ة 
لفض�ح م�ا تس�م�ی�ھ ب�ت�ج�اوزات ھ�ذه 
ال�ق��وات ع��ل�ى ح��ق�وق ال�م��واط�ن��ی��ن، 
والمطالبة بقطع اإلمدادات العسكری�ة 

عنھا ووضعھا على خ�ان�ة اإلرھ�اب 
ب��دل أن ت��ك��ون م��ظ��ل��وم��ی��ة الش��ع��ب 
الك�ردي وس�ب�ل ح�ل قض�ی�ت�ھ ع�ل�ى 
طاولة ال�ب�ح�ث وال�ح�وار!!. إّن ھ�ذه 
ً ھ�ائ�الً م�ن  الحرب التي تض�خُّ ك�م�ا
الحقد والكراھیة بین أبناء شعبنا تزیُد 

د السبیَل الق�ت�ت�اٍل  الشرخ عمقاً، وتمّھِ
داخلي بین األشقاء، ذلك الذي تراھُن 

  5علیھ الجھاُت المتربصة          
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 بشعبنا وقضیتھ العادلة. 

حیاَل ما ت�ث�ی�ُرهُ ھ�ذه الس�ی�اس�اِت م�ن م�خ�اط�َر 
وتسمیٍم لألجواء، فإننا في التحالف الوطني الكردي 
في سوریا نجدُد رفضنا واستیائنا من ھذا الص�راع 
ً ب�ع�د آخ�ر، ویس�ت�رخ�ُص  الذي یزداُد ویتفاقم ی�وم�ا

الذین نُدیُن  YPGدماَء شھدائنا من البیشمركة والـ 

�لُ�ھ�م�ا مس�ؤول�ی�ة ون�ت�ائ�َج ھ�ذه  لھم بالكث�ی�ر، ون�ح�ّمِ

السیاسات التي تلحُق أفدَح األضرار بشعبن�ا وأم�ن�ھ 

�ل  واستقراره المجتمعي، بصرف النظ�ر ع�ن ت�ح�مُّ
ھذه الجھة أو تلك القسَم األك�ب�ر م�ن ال�م�س�ؤول�ی�ة، 
منطلقین من مبدأ ترتیب األولوی�ات، وت�رك�ی�ز ك�ّلِ 
الجھود الوطنیة المخلصة إلطفاء ھذا اللھ�ی�ب ق�ب�ل 
انتشاره وخروجھ عن السیطرة والتحك�م، وت�وج�ی�ھ 

دفة العمل والنض�ال ص�وب ال�ت�ن�اق�ض ال�رئ�ی�س�ي 
المتمثل بالشوفینیة المتنكرة لحقوقنا. ون�دع�و أب�ن�اء 
شعبن�ا، وأش�ق�اَءن�ا ف�ي ك�ردس�ت�ان وك�ل أص�دق�ائ�ھ 
ً ل�م�ن�ع إراق�ة ال�دم  الت�دخ�َل ورف�َع الص�وت ع�ال�ی�ا
الكردي بأیاٍد كردیة، والع�م�ل ع�ل�ى رأب الص�دع 
وتطبیع العالقات بین األشقاء بغیة تفویت ال�ف�رص�ة 

على الذین یبتغون إلھاَء شعبنا بصراعاٍت ھامشیة، 
��رة ع��ل��ى وج��وده  وم��ع��ارَك ت��ت��رُك آث��ارھ��ا ال��م��دّمِ

 ومستقبلھ.)).

س�ك�رت�ی�ر  -ووجھ األستاذ محي الدین شیخ آلي 
حزب الوحـدة الدیمقراطي الكردي في سوریا كلمةً 

 ، جاء فیھا:٢٠١٧بمناسبة نـوروز 

((وسط مناخات الح�رب وع�ذاب�ات الس�وری�ی�ن 
آذار ع�ی�د  ٢١وفظائع التفجیرات، یحلُّ علینا ی�وم 

نـوروز الذي یحییھ العدید من الشعوب، من ب�ی�ن�ھ�ا 
شعبنا الكردي الذي تعّز علیھ كثیراً ھذه ال�م�ن�اس�ب�ة 
وتعّد من أبرز وأھم مناسباتھ، لما تحملھ من معاني 
وقیم السلم والحریة وجمال الطبیعة، لیتم من خاللھ 

ً ع�ن  استذكار لم�آس�ي وتض�ح�ی�ات ال�ُك�ـ�رد دف�اع�ا
وجودھم وھویتھم في وجھ ظلم وظ�الم�ی�ة ال�ج�ھ�ل 
والعنصریة وأدواتھا في ك�ل م�ن س�وری�ا وت�رك�ی�ا 

 وإیران والعراق.

إن ج�م�ل�ة ال�وق�ائ�ع ف�ي األم�س وال�ی�وم، تُ�ف�ی�د 
بوضوح أن ثمة مشاریع وسیاسات ممنھج�ة ك�ان�ت 

والتزال ترمي أساساً إلى م�ح�و ال�ھ�وی�ة ال�ث�ق�اف�ی�ة 
للش�ع�ب ال�ك�ردي ووج�وده ال�ق�وم�ي ف�ي م�ن�اط�ق�ھ 
التاریخ�ی�ة ال�م�ق�س�م�ة ب�م�وج�ب ت�رس�ی�م�ات ح�دود 
كّرستھا اتفاقیات دولیة إثر الحرب العالمیة األول�ى 
وإلى ی�وم�ن�ا ھ�ذا، ح�ی�ث ی�واص�ل أص�ح�اب ت�ل�ك 
المشاریع والسیاسات العنصریة بالتشارك مع ق�وى 

االس��الم الس��ی��اس��ي وأع��وان��ھ��ا ج��ھ��وداً م��ت��ش��ع��ب��ة 
الستمرار فرض الحصار على الُكـرد ف�ي الش�م�ال 
السوري بھدف إضعاف وشّل ق�درات�ھ�م ال�دف�اع�ی�ة 

 وإجھاض تجربتھم الفتیة في اإلدارة الذاتیة،...)).

ھ��ذا وق��د ق��ام��ت م��ن��ظ��م��ات ح��زب ال��وحـ��دة 
الدیمقراطي الكردي في سوریا بإقام�ة ال�ع�دی�د م�ن 

االحتفاالت، داخل ال�ب�الد وخ�ارج�ھ�ا، وس�ط ف�رح 
 وارتیاح الحاضرین.

 في عفرین (كرداغ)

أحیت الجم�اھ�ی�ر ال�ك�ردی�ة  نـ�وروز ب�إش�ع�ال 
النیران وإقامة الحفالت لیالً في ال�ع�دی�د م�ن ق�رى 
وبلدات المنطقة من بینھا (ب�ع�دی�ن�ا، ك�ی�ال، ج�ل�م�ة، 
ك�ف��رص��ف�رة، ش��ی�ھ، م��ع�ب��ط��ل�ي...)، ون��ظ�م ح��زب 

ً ق�رب ب�ح�ی�رة م�ی�دان�ك�ي  الوحـدة حفالً ج�م�اھ�ی�ری�ا
الش�ھ�ی��رة، ب��ت�ن��ص�ی��ب مس�رح الئ�ق وإش�ع��ال ن��ار 
نـوروز صباحاً والوقوف دقیقة صمٍت على أرواح 
الشھداء وتردید النشی�د ال�ك�ردي (أي رق�ی�ب) م�ع 

 تقدیم الفرق الفنیة لوحةً مشتركة.

بعد إلقاء الكلمات (رسالة مشتركة لستة أحزاب 
قرأھ�ا الس�ی�د رش�ی�د ج�ن�ج�ل�ي،  -كردیة في عفرین

الس�ی�دة ك�ف�ای�ت   –جمعیة روشن بدرخ�ان ل�ل�م�رأة 
حسن رئیسة الجمعیة، الحزب الش�ی�وع�ي الس�وري 

المھندس حكمت جوالق عض�و ال�ل�ج�ن�ة   –الموحد 
المركزیة، رسالة نـوروز للتحالف الوطني الكردي 

 –قرأھا د. غالب حسن رئیس المجلس ال�م�رك�زي 
ل�أل�س�ت�اذ  ٢٠١٧عفرین، كلمة بم�ن�اس�ب�ة نـ�وروز 

ق�رأھ�ا  -سكرتیر ال�ح�زب   –محي الدین شیخ آلي 
عض�و ال�ھ�ی�ئ�ة ال�ق�ی�ادی�ة   –السید حسین طرموش 

 -للحزب)، قدمت الفرق ال�ف�ول�ك�ل�وری�ة (ش�ی�رزاد 
كیال، نشتمان، ھاوار، زوزان) رقصاتھا التراث�ی�ة، 

وأدى الفنانون (جھاد سل�ی�م�ان، اس�م�اع�ی�ل أح�م�د، 
عمر خلو، سعید قرمتلق، ج�ك�ر دوم�ل�ل�ي) أغ�ان�ي 
جمیلة، وألقى الشاعران (م�روان ب�رك�ات، س�ی�ل�ف�ا 
حسن) قصائد شعریة عذبة، مع الفرقة الم�وس�ی�ق�ی�ة 
(دم�ھ��ات ع�ل��ى األورغ، ل��ق��م��ان مص��ط��ف�ى ع��ل��ى 

 -إلھ�ام ع�ث�م�ان   –التنبور)، وتقدیم (رشید جنجلي 

 روالف داوود). –قھرمان حسن

استمر الحفل لغایة ساعات العصر مع ھ�ط�ول 
 زخات مطر ربیعي جمیل.

 في كوباني

أحیا التحالف ال�وط�ن�ي ال�ك�ردي ع�ی�د نـ�وروز 
بمراسم احتفالیة بھیجة في م�وق�ع غ�اب�ة ك�وب�ان�ي، 

 بحضور حشد جماھیري كبیر. 

بدأ الحفل بالترحیب وتھنئة الحضور م�ن ق�ب�ل 
عریفتھ أمل عطي والوقوف دق�ی�ق�ة ص�م�ت ع�ل�ى 

أرواح الشھداء والنشید ال�ك�ردي (أي رق�ی�ب)، ث�م 
القى السید ریزان مصطفى كلمة اللج�ن�ة ال�م�ح�ل�ی�ة 
للتحالف، وألقى السید مسلم شیخ حسن كلم�ةً ب�اس�م 

 التحالف باللغة الكردیة.

كما ق�دم�ت ف�رق�ة ب�ھ�ار ل�ل�ف�ول�ك�ل�ور ال�ك�ردي 

مجموعة من اللوحات الفنی�ة ال�راقص�ة وع�روض�اً 
 penaber , komkujiyaمسرحیة ب�ع�ن�وان (

Hesikê  وأغان�ي ق�وم�ی�ة وأخ�رى ع�ن ال�ح�ب (
والطبیعة غناھ�ا( ال�ف�ن�ان ف�رھ�اد م�ن�ال، ص�ب�ح�ي، 
عادل، آھین، نشتم�ان، ح�م�ودة ، ب�اف�ي ح�ی�دو )، 
وألقى السید عزت حبش قصیدة شعری�ة. وق�د زار 

الحفل وفود أحزاب كردی�ة، وال�ذي ان�ت�ھ�ي ب�ف�رح 
 وسرور.

من جھٍة أخرى شارك وف�ٌد ق�ی�ادي م�ن ح�زب 

الوحـدة في احتفالیة أقام�ھ�ا ال�ح�زب ال�دی�م�ق�راط�ي 
الكردي السوري في صالة نیروز بمدینة ك�وب�ان�ي، 

، حیث ألقى السید مس�ل�م  ٢٠١٧/    ٣/   ١٩بتاریخ 
عضو اللجنة السیاسیة كلمةً، ھنأ فیھ�ا  -شیخ حسن 

 الحضور بعیدھم.

 في سري كانیھ

بدعوة من منظمة سري كانیھ ل�ح�زب ال�وحـ�دة 
حضر حشٌد  جماھیري في حفل أُق�ی�م ق�رب ق�ری�ة 

تویمیة، الذي بدأ بال�ت�رح�ی�ب وال�ت�ھ�ن�ئ�ة وال�وق�وف 
دقیقة صمت على أرواح الشھداء وع�زف ال�ن�ش�ی�د 

 ( أي رقیب ). 

ألقى السید عبدالحلیم سلیمان مسؤول الم�ن�ظ�م�ة 
كلمةً، وقدمت ف�رق�ة م�ی�ت�ان ل�ل�ف�ول�ك�ل�ور ال�ك�ردي 

 Roja Aştiyê – serعروضاً مسرحیة بعنوان 

hişko  كما قدمت أربع سكیتشات درامیة، إض�اف�ة
إلى مجموعة من األغاني والدبكات الف�ول�ك�ل�وری�ة، 
وألقى األستاذ دلدار شكو قصیدة شعریة، كما ألق�ت 

 الشابة النا حجي قصیدة أخرى. 

زار ال�ح�ف�ل وف�د م�ن ل�ج�ن�ة ع��الق�ات ح�رك��ة 
المجتمع الدیمقراطي في سري كانیھ وش�خ�ص�ی�ات 

اجتماعیة ومسؤولة في المدینة، مثلما زار عدد من 
أعضاء منظمة سري ك�ان�ی�ھ ال�ح�ف�ل ال�ذي أق�ام�ت�ھ 
حركة المجتمع الدیمقراطي لت�ق�دی�م ال�ت�ھ�ن�ئ�ة ب�ع�ی�د 

 نوروز.

تخللت الحف�ل دب�ك�ات ج�م�اھ�ی�ری�ة ع�ل�ى وق�ع 
أغاني الفنان دمحم مجید، حیث استمتع بھا الجم�ھ�ور 

المحتشد منذ ساعات الص�ب�اح إل�ى ن�ھ�ای�ة ال�ح�ف�ل 
 عصراً.

 حلب –في الشیخ مقصود 

أقامت منظمة حزب ال�وحـ�دة ب�م�ن�اس�ب�ة ال�ع�ی�د 
حفالً ل�ی�ل�ة ال�ع�ی�د، ب�إش�ع�ال ن�ار نـ�وروز وت�ب�ادل 
التھاني، وسط أجواء من البھحة واالمل بع�د ط�ول 

 معاناة من القصف والحصار.

 في لبنان

أحیت م�ن�ظ�م�ة ل�ب�ن�ان ل�ح�زب ال�وحـ�دة ح�ف�الً 
ف�ي  ٢١/٣/٢٠١٧جماھیریاً، صبیحة یوم الثالثاء 

  6لبنان، الذي          –منطقة نھر اإلبراھیم 
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بدأ بالترحیب من قبل ع�ری�ف�ھ الس�ی�د 
مص��ط��ف��ى ب��رك��ل وال��وق��وف دق��ی��ق��ة 
صمت ع�ل�ى أرواح الش�ھ�داء، ت�اله 
النشیدین الكردي واللبناني، ث�م أل�ق�ى 

عض��و ال��ھ��ی��ئ��ة   –الس��ی��د دمحم ق��اس��م 
 القیادیة للحزب كلمة معبرة.

وأغ����ن����ت ف����رق����ة "ب����رور" 

الف�ول�ك�ل�وری�ة ال�ح�ف�ل ب�ل�وح�ات م�ن 
ال��ت��راث ال��ك��ردي، ث��م ق��دم ك��ل م��ن 
الفنانین "دمحم دلخاش و محمود أح�م�د 
و م��ی��ران ك��وب��ان��ي" ف��ق��رات م��ن 
األغاني القومیة والراقصة، وأتیح�ت 
الفرصة للحضور ممن أح�ب ب�إل�ق�اء 

قصائد شعریة، ومنھا ف�ق�رة خ�اص�ة 
ل��ألط��ف��ال. اخ��ت��ت��م ال��ح��ف��ل بش��ك��ر 
الحضور وتقدیم التھاني والتبری�ك�ات 

 للُكـرد جمیعاً.

اقلیم ك�ردس�ت�ان   –في السلیمانیة 
 العراق

أقامت منظمة حزب الوحـدة ی�وم 
العید مراسم احتفالیة، بحضور جم�ع 
غ��ف��ی��ر م��ن أعض��اء و م��ؤازري 
ال�ح�زب وُكـ�رد س�وری�ی�ن وم�م�ث�ل��ي 
التحالف الوطني الك�ردي و م�ج�ل�س 

الالجئین الكرد في السلیمانی�ة، ال�ت�ي 
بدأت بكلمة ترحیبیة من قبل عری�ف�ي 
الحفل ری�زان ك�م�روك�ي و ش�ی�ری�ن 
خلیل، في أجواء ربیعیة في م�ن�ط�ق�ة 
گو�ژە، حیث تم إشعال ن�ار نـ�وروز 
والوقوف دقیقة صم�ت ع�ل�ى أرواح 

الشھداء وتردید النشید ال�ك�ردي (اي 
رقیب)، تاله باقة من أغاني ل�ل�ف�ن�ان�ة 

 نسرین برازي.

كما ألقیت كلمة ب�اس�م ال�م�ن�ظ�م�ة 
من قبل الس�ی�د ص�ال�ح م�ام�و عض�و 
ق��ی��ادت��ھ��ا، وق��دم��ت ف��رق��ة ی��ك��ب��ون (

Yekbûn ب��اق��ة م��ن ال��رقص��ات (
الفلكلوریة، ثم أدى  الف�ن�ان�ون (م�م�و 
ن��ی��ش��ان، رض��وان أم��ی��ن، ری��زان 
شوكت، ری�زان ج�اف) م�ع ع�ازف 
االورغ آالن آل����ك���ي و ع����ازف 

 الطنبورعبدو بالل، أغان جمیلة.

ویُذكر أن سلطات االقلیم امتنعت 
منح رخص�ة إلق�ام�ة ح�ف�ل نـ�وروز 
كانت قد تقدمت بھا المنظمة إلحی�ائ�ھ 
في إحدى ضواحي العاصم�ة أرب�ی�ل 

بحركھ، فاضطرت قیادة المنظ�م�ة   –
لنشر اعتذارھا ع�ن ت�ن�ظ�ی�م ال�ح�ف�ل 

 والدعوة للحضور.

 في ھولندا

أقام�ت م�ن�ظ�م�ة ح�زب ال�وحـ�دة 
/   ١٩احتفاالً في مدینة زیتن بتاری�خ 

، حض��رت��ھ ال��م��ئ��ات م��ن ٢٠١٧/   ٣
أب�ن�اء ال�ج��ال�ی�ة ال�ك��ردی�ة وع�دد م��ن 
ال��ع��ائ��الت ال��ھ��ول��ن��دی��ة وال��ع��رب��یّ��ة 

السوریّة، وتمیز بالتنظیم الجید، ك�م�ا 
حضره وفٌد یمثل الجالیة الفلسطی�ن�ی�ة 
في ھ�ول�ن�دا ب�رئ�اس�ة األس�ت�اذ واث�ق 
سعادة الذي ألقى كلمة، عبّر فیھا عن 
سعادتھ باحتفال الُكـرد بع�ی�دھ�م وھ�م 
مص��م��م��ون ع��ل��ى االس��ت��م��رار ف��ي 

نض��ال��ھ��م ح��ت��ى ت��ح��ق��ی��ق م��ط��ال��ب��ھ��م 

 العادلة .

بدأ االحتفال بالترحیب بالحضور 
باللغات الثالث (ال�ك�ردیّ�ة وال�ع�رب�یّ�ة 
والھولندیّة) من قبل ع�ری�ف�ي ال�ح�ف�ل 
السید غاندي برزنجي واآلنسة شین�دا 

أوصمان، ثم الوقوف دق�ی�ق�ة ص�م�ت 
على أرواح الشھداء وعزف ال�ن�ش�ی�د 
الكردي، وكان ھناك دب�ك�ات ك�ردی�ة 
وأغاني جمیلة من قبل الفنانین (لی�ان 
ع��ف��ری��ن��ي، زب��ی��رص��ال��ح، دل��وف��ان 
موسى، ھوزان دی�ن�و، آالن ب�ی�وار، 

شریف أومري، بلند إبراھ�ی�م)، ك�م�ا 
ش��ارك��ت ف��رق��ة أس��ت��ی��رك��ا روج آف��ا 
بتقدیم عدد من دبكاتھا الفول�ك�ل�وری�ة. 
كما أُلقیت كلمة منظمة ھولندا لحزب 

 الوحـدة من قبل السید لقمان بیكس.

 ألمانیا –في برلین 

ب��ت��ن��ظ��ی��م ف��رع ب��رل��ی��ن ل��ح��زب 
ال��وحـ��دة، ش��ارك حش��ٌد م��ن أب��ن��اء 

ال��ج��ال��ی��ة ال��ك��ردی��ة وال��ك��ردس��ت��ان��ی��ة 
ً م�ن األخ�وة  وأصدقاء ألمان وبعض�ا
العرب السوریین وال�ع�راق�ی�ی�ن، ف�ي 
حفٍل بمناسبة عید نـ�وروز، ب�ت�اری�خ 

، والذي بدأ ب�ن�ش�ی�د ٢٠١٧/    ٣/  ١٧

أي رقیب وترح�ی�ب ع�ری�ف�ة ال�ح�ف�ل 

 السیدة نـوروز حسو.

ثم ألقى السید علي ك�م�ال عض�و 
الھیئة القیادیة للحزب كلم�ةً م�ع�ب�رة، 
تلتھا كلمات كل من: االتحاد الوطن�ي 
الكردستاني، ال�ح�زب ال�دی�م�ق�راط�ي 

إیران، فیدرالیة شمال   –الكردستاني 

 سوریا، حزب االتحاد الدیمقراطي . 

شارك الحضور بالدب�ك�ات ع�ل�ى 
أنغام الفنانین (اوسم�ان ج�ان، ك�اوا، 
رش��ی��د دی��ری��ك��ي، اح��م��د إب��راھ��ی��م) 
وعازف االورغ خالد، وكذلك الفق�رة 
ال��م��وس��ی��ق��ی��ة (ك��م��ان��ج��ة ) ث��م ال��دف 
وال��زرن��ة م��ن ال��ت��راث ال��ك��ردي، 

وأُتیحت الفرص�ة ل�ل�غ�ن�اء وال�رق�ص 
 باللھجات الصورانیة والكرمانجیة.

 ألمانیا -في بریمن 

بدعوة من منظمة شم�ال أل�م�ان�ی�ا 
لحزب الوحـدة، احتشد ال�م�ئ�ات م�ن 
ال��ج��ال��ی��ة ال��ك��ردی��ة وال��ك��ردس��ت��ان��ی��ة 

وأص��دق��اء أل��م��ان، ی��وم ال��ج��م��ع��ة 

ف��ي إح��دى ص��االت  ٢٤/٣/٢٠١٧
بریمن لالحتفاء بـ نـوروز، حیث ب�دأ 

بالوقوف دقیقة ص�م�ت ع�ل�ى  الحفل 
 أرواح الشھداء ونشید أي رقیب.

رح��ب ع��ری��ف��ا ال��ح��ف��ل دل��خ��واز 

حسن وكلست�ان آواز ب�ال�م�ح�ت�ف�ل�ی�ن، 
وتمنیا لھم عاما س�ع�ی�دا، ث�م ت�ف�اع�ل 
ال��ح��ض��ور م��ع أغ��ان��ي ال��ف��ن��ان��ی��ن 
ال��م��ش��ارك��ی��ن (ش��ف��ان ب��رور، دل��و 
دوغان، نصر ال�دی�ن حس�ن، خ�ب�ات 
تیف�ور، م�ن�ان اوس�و، ن�اص�ر ع�الء 

الدین)، تخللتھا عروض فول�ك�ل�وری�ة 
م���ن ف���رق���ة زوزان، ح���ی���ث ك���ان 
لحض�ور ال�ف�ن�ان ال�ك�ردي ال�ع�ال�م�ي 
شفان برور أثره ال�ح�م�اس�ي ال�ب�ال�غ، 
وأُلقیت قصیدة شع�ری�ة م�ن ال�ط�ف�ل�ة 

 فیان حنان.

السید مروان عیسى عضو الھیئة 
القیادیة لل�ح�زب، أل�ق�ى ك�ل�م�ةً ب�ھ�ذه 
المناسبة المجی�دة، وع�ب�ر ال�ح�ض�ور 
ومن بینھم أخوة أفغان عن سع�ادت�ھ�م 

 بالعید وامتنانھم عن تنظیم الحفل.

 ألمانیا –في بون 

أقام فرع وسط وج�ن�وب أل�م�ان�ی�ا 

لحزب الوحدة الدیمق�راط�ي ال�ك�ردي 
في سوریا (یكیتي) اح�ت�ف�االً ب�ت�اری�خ 

حضره حشد كب�ی�ر  ٢٠١٧/، ٣/   ٢٤
م��ن ال��ج��ال��ی��ة ال��ك��ردی��ة وب��ع��ض 

 األصدقاء األلمان.

بدأ الحفل ب�إی�ق�اد الش�م�وع ع�ل�ى 

ال��م��س��رح رم��زاً ل��ن��ار نـ��وروز ث��م 
الوقوف دقیقة صم�ت  ع�ل�ى أرواح 
الش��ھ��داء ونش��ی��د أي رق��ی��ب. ت��أل��ق 
ع��ری��ف ال��ح��ف��ل ال��ف��ن��ان والش��اع��ر 
بریشان في تق�دی�م�ھ، ورح�ب الس�ی�د 
دلشاد حبش بالحضور باس�م ال�ل�ج�ن�ة 
ال�م��ن�ظ��م�ة، ث�م أل�ق��ى الس��ی�د ص��الح 

علمداري عض�و ال�ل�ج�ن�ة الس�ی�اس�ی�ة 
للحزب كلمة باللغة الكردی�ة، ت�ح�دث 
فیھا عن أھمیة ومكان�ة ن�وروز ل�دى 
شعبنا، وتوالت فقرات الفنانی�ن ع�ل�ى 

 –  ٢میكر اوسي  -١الشكل التالي : 
 –  ٤اوسم�ان ج�ان   –  ٣االن بیوار 

ف��ل��ك��ل��ور دف   –  ٥ھ��وزان دی��ن��و 
وزرن��ھ ون��اي م��ن ح��ی��در وح��ج��ي 

 –  ٧ش�ری�ف اوم�ري   –  ٦ناص�ر  
 جان بورو . – ٨ریزان شمو 

ت��ن��اغ��م ال��ج��م��ھ��ور م��ع األغ��ان��ي 
والموس�ی�ق�ا ال�ت�ي ع�زف�ھ�ا ع�دد م�ن 

ال�ف�ن�ان��ی�ن م��ن�ھ�م مص��ط�ف�ى ص�غ�ی��ر 
وجوان بكر وآخرون وعقدت حلقات 

الدبكة والرقص مع تصویر الفن�ان�ی�ن 
محمود جان وری�زان ب�ك�ر ودل�خ�از 

 علي .

یُذكر أن السید ج�وان مص�ط�ف�ى 

عض�و ف�ي ال�م�ن�ظ�م�ة ق�رأ   –حن�ان 
فقرات باللغة الكردیة لرسالة توصیة 
الھیئة القیادیة للحزب إل�ى األعض�اء 
واألص�دق�اء وب�ن��ات وأب��ن�اء الش�ع��ب 
الكردي خارج الوط�ن، وت�م ت�وزی�ع 
نسخ من ھذه التوصیة على ط�اوالت 

 الحضور .

استمر االحتف�ال ب�ن�ج�اح م�ت�م�ی�ز 
حتى م�ن�ت�ص�ف ال�ل�ی�ل دون ح�دوث 

 فوضى یذكر.

 ألمانیا –في كوترسلوش 

ً أق��ام��ت م��ن��ظ��م��ةٌ ل��ح��زب  أیض��ا

ً ف��ي م��دی��ن��ة  ال��وحـ��دة ح��ف��الً ف��ن��ی��ا
/  ٣/    ٢٦ك��وت��رس��ل��وش ب��ت��اری��خ 

، وبع�د ال�ت�رح�ی�ب وال�وق�وف ٢٠١٧
دقیقة صم�ت ع�ل�ى أرواح الش�ھ�داء 
وتردید نشید أي رقیب، أل�ق�ى الس�ی�د 
بیرم ك�ل�م�ةً ب�اس�م ال�م�ن�ظ�م�ة، م�ھ�ن�أً 

الحضور، وأحیاه عدد من ال�ف�ن�ان�ی�ن 
 بأغاني وموسیقا جمیلة.

 في النرویج

بجھود مش�ت�رك�ة م�ن م�ن�ظ�م�ات 
أح��زاب (ال��وحـ��دة ال��دی��م��ق��راط��ي 
ال��ك��ردي ف��ي س��وری��ا، ال��م��س��اواة 

  7الدیمقراطي الكردي في         
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 ... تتمة 2017نـوروز 

سوریا، آزادی�ھ ك�ردس�ت�ان)، أح�ی�ت 

/   ٣/    ٢٥الجالیة الكردی�ة، ب�ت�اری�خ 
، في م�دی�ن�ة س�ت�ف�ان�غ�ر ع�ی�د ٢٠١٧

نـ��وروز ب��ح��ف��ل ب��ھ��ی��ج، ب��ح��ض��ور 
عائالٍت نروجی�ة، وش�ارك ف�ی�ھ ك�ل 
م��ن ال��ف��ن��ان ل��وران��س ع��ام���ودي 
والعازف فیالد حسین، وسط ت�ف�اع�ل 
ال��ح��ض��ور م��ع أج��واء ال��م��وس��ی��ق��ى 

 والغناء.

 في سویسرا

أقام ف�رع ح�زب ال�وحـ�دة ح�ف�الً 
، ف�ي ٢٠١٧/   ٣/  ٢٦بھیجاً، بتاریخ  

ص��ال��ٍة ق��رب م��دی��ن��ة أول��ت��ن، وب��ع��د 

الترح�ی�ب وال�وق�وف دق�ی�ق�ة ص�م�ت 

ع��ل��ى أرواح الش��ھ��داء ونش��ی��د أي 
رقیب، ألقى السید ش�ی�خ�م�وس ش�ی�خ 
إبراھیم كلمةً باسم ال�م�ن�ظ�م�ة، م�ھ�ن�أً 
الحضور، ث�م ب�دأت ف�ق�رات ال�ح�ف�ل 
الفنیة من قبل الفنانین(حسن شری�ف، 
دلو دوغان، خبات دھوك�ي، ھ�وزان 

آخی�ن، ج�ان ح�ب�ش) وف�رق�ة ھ�ی�ف�ي 
ل��ل��ف��ول��ك��ل��ور ال��ك��ردي وال��ف��ن��ون 
ال���م���س���رح���ی���ة، ھ���ن���دس���ة الص���وت 
واألجھزة الموسیقیة دلیل أح�م�د م�ع 
عازف األورغ جوان بكر والمصور 
نیھاد اوسو، حیث أبدع السید ن�وري 

 كور نعسان في تقدیم الحفل.

 في بلجیكا

، أق�ام�ت ٢٠١٧/  ٣/  ١٢بتاریخ 
منظمة حزب الوحـدة ح�ف�ل نـ�وروز 
في صال�ٍة ب�م�دی�ن�ة /آن�ت وی�رب�ی�ن/، 
بحضور الفنانین (بیت�و ج�ان، وح�ی�د 
مراد، سمیر ع�ل�ي) وك�روب�ا رام�ان 

للموسیقا، وفرقة نوجین الفولكلوریة، 
مع دبكات ش�ع�ب�ی�ة، وإل�ق�اء ك�ل�م�ات 

 وقصائد شعریة.

 بریطانیا -في لندن 

، أح�ی�ت ٢٠١٧/  ٣/ ١٨بتاریخ 
منظمة حزب الوحـ�دة ع�ی�د نـ�وروز 

بحفٍل فني أحی�اه ع�دٌد م�ن ال�ف�ن�ان�ی�ن 
الُكـرد، وتبادل ال�ت�ھ�ان�ي ب�ی�ن أف�راد 

 العائالت الحاضرة.

 زیارة أضرحة شھداء نـوروز

، زار وفٌد  ٢٠١٧/  ٣/  ٢٠یوم 
من حزب الوحـدة برئاسة الس�ی�د دمحم 

عض��و ال��ھ��ی��ئ��ة ال��ق��ی��ادی��ة   –ص��ال��ح 
ضریح شھید نـوروز األول سل�ی�م�ان 
آدي بمدینة قامشلي، ووض�ع إك�ل�ی�الً 

من الورود علیھ، حیث تحدث الس�ی�د 
 صالح عن معاني شھادة آدي.

ً زار ج��م��ٌع م��ن أعض��اء  وأیض��ا
ومناصري حزب ال�وحـ�دة أض�رح�ة 
ش��ھ��داء دمحمون ال��ث��الث��ة ف��ي م��ق��ب��رة 

قامشلي، ووضعوا إك�ل�ی�الً  -الھاللیة 

م��ن ال��ورود، ث��م ت��ح��دث الس��ی��دان 
سلمان ب�ارودو وأح�م�د ن�اص�ر ع�ن 
معاني الش�ھ�ادة وال�ت�ض�ح�ی�ات ال�ت�ي 
قدمھا الُك�ـ�رد ف�ي س�وری�ا م�ن أج�ل 

 نـوروز.

ك��م��ا زار ج��م��ع م��ن أعض��اء 

وأصدقاء ال�ح�زب ض�ری�ح ال�راح�ل 
 –اسماعیل عمر في قریة قره ق�وي 

الدرباسیة عش�ی�ة ال�ع�ی�د، واض�ع�ی�ن 
الشموع عل�ی�ھ، مس�ت�ذك�ری�ن ح�ب�ھ لـ 

 نـوروز ومكانتھ في قلبھ.

ھ��ذا وك��ان نـ��وروز م��ن��اس��ب��ةً 
للتفاعل بین أبناء الُكـرد على شبكات 
ال�ت�واص�ل االج�ت�م�اع�ي ف�ي ال�وط�ن 

وبلدان ال�م�ھ�ج�ر، وك�ان�ت األنش�ط�ة 
الواسعة التي ق�ام�ت ب�ھ�ا م�ن�ظ�م�ات 
حزب الوحـدة في ال�داخ�ل وال�خ�ارج 
موضع تقدیر واستحسان ملحوظ�ی�ن، 
ودل���ی���الً ل���ت���وف���ی���ر أج���واء األل���ف���ة 

 والتواصل والحوار.

بمبادرة من جم�ع�ی�ة ال�دف�اع ع�ن 
الشعوب المھّددة وش�خ�ص ال�دك�ت�ور 
ك��م��ال س��ی��دو رئ��ی��س قس��م الش��رق 
األوسط وشمال أفریقیا في الجمع�ی�ة، 
ت��م ان��ج��از ی��وم ع��م��ل ف��ي م��دی��ن��ة 
غ��وت��ی���ن��ِغ���ن األل���م��ان��ی���ة ب���ت��اری���خ 

ل��م��ج��م��وع��ة ع��م��ٍل  ٢٠١٧\ ٠٣\ ١٣
 (ص��الح ع��ل��م��داريض��م��ت الس��ادة 

عض��و ال��ل��ج��ن��ة الس��ی��اس��ی��ة ل��ح��زب 
الوحـدة ال�دی�م�ق�راط�ي ال�ك�ردي ف�ي 

س�ی�روان ح�ج س�وری�ا، واإلع�الم�ي 
ص�اح�ب رادی�و آرت�ا إف إم،  بركو

)، حیث ال�ت�ق�وا كمال سیدووالدكتور 
أح�د أھ�م  توماس أوبرمانمع السید 

الشخصیات في الح�زب االش�ت�راك�ي 
، SPDال��دی��م��ق��راط��ي األل��م��ان��ي 

المشارك في الحك�وم�ة ال�ح�ال�ی�ة م�ع 
أن�ج�ی�ال م�ی�رك�ل حزب ال�م�س�ت�ش�ارة 

  ) (االتحاد ال�دی�م�ق�راط�ي ال�م�س�ی�ح�ي
CDU والذي یعتبره الكثیرون أح�د ،

أعمدة السی�اس�ة األل�م�ان�ی�ة أیض�اً.... 
استغرق ال�ل�ق�اء ألك�ث�ر م�ن س�اع�ة، 
استمع خاللھ السید أوبرمان باھ�ت�م�ام 
إلى اس�ت�ع�راض م�ت�ك�ام�ل ألوض�اع 
ً وال�وض�ع  الشمال الس�وري ع�م�وم�ا
الكردي خصوصاً، في ظل المع�ارك 
المحتدمة وتطورات األوضاع ھناك، 

ومواضیع أخرى في ذات السیاق ت�م 
التطرق إلیھا أیضاً، كأھمی�ة اإلع�الم 
وض��رورة ص��ن��اع��ة إع��الم م��ح��ل��ي 
متمكن ومتمیز، بسبب إخفاق شبكات 
اإلعالم المعروفة في تغطی�ة أح�داث 
المنطقة المذكورة، كذلك أھمی�ة دور 
المجتمع المدني وبواكی�ره ال�م�ت�م�ث�ل�ة 
ب��االت��ح��ادات وال��رواب��ط الش��ب��اب��ی��ة 
والنسائیة. تدّخل السی�اس�ي األل�م�ان�ي 
ألكثر من مرة مستفسراً ومعلقاً عل�ى 
المواضیع المطروحة، م�ؤك�داً ع�ل�ى 
موضوعیة ن�ق�اط�ھ�ا و ت�واف�ق�ھ�ا م�ع 
توجھاتھم، وأكد بأنھ س�ی�ن�اقش�ھ�ا م�ع 
المعنی�ی�ن وال�م�س�ؤول�ی�ن ف�ي ال�ف�وق 
السیاسي. في نھایة اللقاء ق�دم الس�ی�د 
ع�ل�م��داري نس�خ��ة م��ن ورق�ة ع�م��ل 
باللغة األلمانیة للسید أوب�رم�ان، ك�م�ا 

 وزعھا على اإلعالمیین. 

یذكر أن اللقاء تم تغطیتھ من قبل 
اإلعالم المرافق ل�ل�س�ی�د أوب�رم�ان و 

 بعض الصحف المحلیة. 

وفي الساعة ال�واح�دة وال�ن�ص�ف 
استضافت إح�دى م�ح�ط�ات ال�رادی�و 
المحلیة (رادی�و ش�ت�ات)، م�ج�م�وع�ة 
العمل الثالثیة في برنامج تس�ج�ی�ل�ي، 
حیث تم استعراض ال�وض�ع ال�ح�ال�ي 

ف��ي الش��م��ال الس��وري وال��م��ن��اط��ق 
ال�ك��ردی��ة بش��ك�ل خ��اص، والص��راع 
على مناطق الباب والرقة والمخاط�ر 
ال��م��ح��دق��ة ب��ال��م��ن��ط��ق��ة ونس��ی��ج��ھ��ا 
االجتماعي واستقرارھا إثر  الت�دخ�ل 
ال��ت��رك��ي ال��ع��س��ك��ري ف��ي ج��راب��ل��س 
وت��وغ��ل��ھ��ا ح��ت��ى م��دی��ن��ة ال��ب��اب 
واستعانتھا بحلفاء محلیی�ن ل�م�ح�ارب�ة 

الُكـرد وتجربتھم في اإلدارة، وح�ال�ة  
الحصار التي ت�ف�رض�ھ�ا ت�رك�ی�ا م�ن 
الشمال والغرب، العدید من الك�ت�ائ�ب 
المسلحة زائداً داعش وال�ن�ص�رة م�ن 
الجنوب، كما النظام الذي  بات یھ�دد 

 بعودة أقوى إلى مناطق الشمال.

في الساع�ة الس�ادس�ة م�ن مس�اء 
ذات الیوم، وفي مقّر جمعیة الشعوب 
ال�م��ھ��ددة ع��ق�دت م��ج��م��وع�ة ال��ع��م��ل 
المشترك ( صالح علمداري ، كم�ال 
سیدو ، سیروان ح�ج ب�رك�و) ح�ل�ق�ة 
حواریة (نـ�دوة) دارت ح�ول ن�ف�س 

النقاط المذكورة أعاله، وقد حضرھ�ا 
لفیف من الم�ھ�ت�م�ی�ن األل�م�ان ال�ذی�ن 
أغنوا الندوة بأسئلتھم واستف�س�ارات�ھ�م 

 المفیدة . 

حظیت اللقاءات باھتم�ام اإلع�الم 
المحلي، و ك�ت�ب�ت إح�دى الص�ح�ف 
ً ب�ع�ن�وان  األلمانیة بعد دقائق مانش�ی�ت�ا

ضی�وف م�ن ش�م�ال عریض فحواه (
)، سوریا ... نرید أن ن�ع�ی�ش بس�الم

مع صورة معبرة عن الل�ق�اء ب�الس�ی�د 
 توماس أوبرمان. 

یذكر أن السیدة سینم دمحم الرئیسة 
المشتركة لإلدارة الذاتیة كانت أیض�اً 
م��ن ض��م��ن ال��م��دع��وی��ن إل��ى ھ��ذه 
الفعال�ی�ة،  إال أن�ھ�ا أرس�ل�ت ب�رق�ی�ة 
اعتذار بسبب ظرف ص�ح�ي ط�ارئ 
وتم قراءت�ھ�ا، وق�ام ال�دك�ت�ور ك�م�ال 
سیدو مشكوراً بمھمة ال�ت�رج�م�ة إل�ى 

 األلمانیة .  

 يوم عمل يف غوتينغِن ... لقاءات مع ساسة ومهتمني أملان
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 ٢٠٠٤آذار  ١٢إحیاًء ل�ذك�رى 
ووفاًء ألرواح شھدائھ أُشعلت شموٌع 
ورفعت رایات سوداء، وأعلن الحداد 
صمتاً لخ�م�س دق�ائ�ق، ف�ي ك�وب�ان�ي 
وس�ري ك�ان��ی�ھ وع��ف�ری�ن وق�امش�ل��ي 

وغ��ی��رھ��ا، ح��ی��ث ت��وج��ھ وف��ٌد م��ن 
أعضاء ح�زب ال�وحـ�دة إل�ى م�ق�ب�رة 
سري كانیھ ل�ق�راءة س�ورة ال�ف�ات�ح�ة 
على روح الشھید أحمد معمو كنج�و، 
وأل�ق�ى الس�ی�د ع�ب�دال�ح�ل�ی�م س�ل�ی�م��ان 
مسؤول المنظمة كلمة عن ان�ت�ف�اض�ة 

قامشلو وم�ا ك�ان ل�ھ�ا م�ن دور ف�ي 
تحول مستوى نضال الشعب الكردي 

 في سوریا.
أما في عفرین، فقد زارت وف�وٌد 
م�ن أح��زاٍب ف��ي م��ق�اط��ع��ة ع��ف��ری��ن 
(الدیمقراطي ال�ت�ق�دم�ي ال�ك�ردي ف�ي 

سوریا، االتحاد الدیمقراطي، الوحـدة 
الدیم�ق�راط�ي ال�ك�ردي ف�ي س�وری�ا، 
ال��دی��م��ق��راط��ي ال��ك��ردي الس��وري، 
االتحاد الوط�ن�ي ال�ح�ّر) وحش�ٌد م�ن 
أعض��ائ��ھ��ا، م��ق��ب��رت��ي الش��ھ��داء ف��ي 
قریتي متینا و كفرصف�رة، ح�ی�ث ت�م 

وض��ع أك��ال��ی��ٍل م��ن ال��ورود ع��ل��ى 
منصتي المقبرتین، وأُل�ق�ی�ت ك�ل�م�ات 
من ق�ب�ل م�ؤس�س�ة ع�وائ�ل الش�ھ�داء 
وحزب االتحاد الدیمقراط�ي، وب�اس�م 
األح���زاب األخ���رى أل���ق���ى الس���ی���د 
كامیران حسن كلمة في مقبرة متین�ا، 

وألقى السید رشید شعبان ك�ل�م�ةً ف�ي 
مقبرة كفرصف�رة، ذك�رت ال�ك�ل�م�ات 

آذار وت�ل�ك  ١٢معاني ذكرى شھداء 
االنتفاضة التي ھبت في وجھ ال�ظ�ل�م 
واالس��ت��ب��داد، وال��ف��ت��ن��ة ال��ت��ي أراد 
الشوفینیون خلق�ھ�ا، وم�ا ق�ام�ت ب�ھ�ا 

الحركة الوطنیة الكردیة ف�ي س�وری�ا 
من واجبات واتخاذ مواقف لوأد ت�ل�ك 
الفتنة، كم�ا أك�دت ع�ل�ى ض�رورات 

 التكاتف والحوار.
وفي مدی�ن�ة ھ�ان�وف�ر األل�م�ان�ی�ة، 
وبدعوة م�ن م�ب�ادرة ش�ب�اب ال�ُك�ـ�رد 

شارك وفٌد من منظمة حزب الوحـ�دة 
في الوقوف دقیقة صمت على أرواح 
الش��ھ��داء، ث��م أُل��ق��ی��ت ك��ل��م��ة ب��اس��م 
ال��م��ب��ادرة، ذك��رت م��ع��ان��ي ذك��رى 

آذار وتلك االنتفاضة التي  ١٢شھداء 
ھبت في وجھ الظلم واالستبداد. ك�م�ا 

 شارك وفوٌد من أحزاب أخرى.
أما في مدینة دورتموند األلمانیة، 
وب��دع��وة م��ن ف��رع وس��ط وج��ن��وب 
ألمانیا لحزب الوحـدة، أقی�م�ت وق�ف�ة 
اح��ت��ج��اج��ی��ة م��ع اش��ع��ال الش��م��وع 

استذكاراً لشھداء االن�ت�ف�اض�ة، ح�ی�ث  
بدأت فعالیات الوقفة ب�ت�وزی�ع ص�ور 
الش��ھ��داء وب��اق��ات ال��ورود ع��ل��ى 
الحضور، ثم الوقوف دقی�ق�ة ص�م�ت 
على أرواح الشھداء، وأٌلق�ی�ت ك�ل�م�ة 
باسم حزب الوحـدة بال�ل�غ�ة ال�ك�ردی�ة 

والعربی�ة واألل�م�ان�ی�ة، ذُك�رت ف�ی�ھ�ا 
حیثیات تلك األحداث، وما جرى م�ن 
قمع وحش�ي واس�ت�خ�دام ل�ل�رص�اص 
الحي، كم�ا ش�ددت ع�ل�ى  ض�رورة 
وحدة الصف الك�ردي،  ح�ی�ث ج�اء 
فیھا ( أیھا اإلخوة ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن 

ك��ّل م��ا ح��دث وم��ا ج��رى ل��ل��ش��ع��ب 
ال��ك��ردي وق��ت��ھ��ا م��ن ق��ت��ٍل وت��ن��ك��ی��ل  
واعتقاالت تعسف�ی�ة إال أن�ھ ل�م ی�ك�ن 
ح��ال ال��ك��رد وال��ح��رك��ة الس��ی��اس��ی��ة 
الكردیة  ك�م�ا ھ�و اآلن م�ن تش�ت�ٍت 
وانقسام و وجود حال�ة م�ن  ال�ت�وت�ر 

ف��ي ص��ف��وف ال��ح��رك��ة ب��ل ك��ان��ت 
الحركة السیاسیة متّحدة متماسكة ف�ي 
وجھ آلة النظام والبیانات الم�ش�ت�رك�ة 

 حینھا شاھدة على ذلك).
وف��ي ال��ن��م��س��ا أق��ام��ت ال��ل��ج��ن��ة 
ال��تَ��ح��ِض��ی��ریَ��ة (ل��ل��ق��وى واألح��زاب 

الكردیة والكردستانیة ف�ي ال�ن�م�س�ا)، 
أمسیة فنیة  ٢٠١٧/٣/١١یوم السبت 

إلح��ی��اء ذك��رى أن��ت��ف��اض��ة ق��امش��ل��و 
ومجزرة حلبجة. وبمشاركة ال�ب�اح�ث 
ال��ن��م��س��اوي وال��خ��ب��ی��ر ف��ي الش��ؤون 
ال��ك��ردی��ة ت��وم��اس ش��م��ی��دی��ن��ج��ر (

Thomas Schmidinger ،(
الذي ت�ح�دث ع�ن م�ج�زرة ح�ل�ب�ج�ة 
وانتفاضة قامشلو والوضع الك�وردي 
بشكل عام في سوریا والعراق وأخ�ر 
الم�س�ت�ج�دات. وب�ح�ض�ور ع�دٍد م�ن 
الفنانین الُكـرد، م�ن�ھ�م: (م�وس�ى دمحم 

بافي سلیم�ان ، دمحم ش�ری�ف ح�اج�ي 
بافي آري، شورش). وقام الح�ض�ور 
ب���إش���ع���ال الش���م���وع ع���ل���ى أرواح 

 الشھداء.
التحال�ف ال�وط�ن�ي ال�ك�ردي ف�ي 

)، أص��در HEVBENDÎس��وری��ا(

 بیاناً بھذه المناسبة، جاء فیھ:

(( لقد أقدَم النظ�ام ع�ل�ى اف�ت�ع�ال 
ھذه الجریمة بھدف الن�ی�ل م�ن إرادة 
شعبنا الت�واق إل�ى ال�ح�ری�ة والس�الم 
ً ب�ع�د حص�ول  والم�س�اواة خص�وص�ا
األشقاء في كردست�ان ال�ع�راق ع�ل�ى 
بعٍض من حقوقھم القومیة دست�وری�اً. 

والس��ت��ب��اق ال��ح��دث، َس��عَ��ْت أج��ھ��زةُ 
النظام ودوائره األمنیة الحاقدة ع�ل�ى 
الوجود الكردي إلى ت�وج�ی�ھ ض�رب�ة 
مؤلمة إلى الحراك الق�وم�ي ال�ك�ردي 
المتنامي والمتطلع إلى االنعتاق ق�ب�ل 
ت��م��ّك��ن��ھ م��ن ت��ح��ق��ی��ق ن��ج��اح��اٍت ف��ي 
الم�ی�دان الس�ی�اس�ي ع�ل�ى غ�رار م�ا 

حدث في إقلیم كردستان العراق إث�ر 
ریاح التغییر التي ھبّْت عل�ى ال�ع�ال�م 
والمنطق�ة وأط�اح�ْت ب�ن�ظ�ام ال�ب�ع�ث 
العفلقي المجرم ف�ي ال�ع�راق ورأس�ھ 
صدام حسین. كما ھدف ال�ن�ظ�ام م�ن 
جریمتھ ھذه وضَع الحركة ال�ك�ردی�ة 

في قوقعة ممیت�ة م�ن خ�الل ع�زل�ھ�ا 
عن الحركة الوطنیة ال�دی�م�ق�راط�ی�ة، 
ع��ب��ر ش��ّنِ ح��رٍب ش��ع��واَء ض��دھ��ا، 

ونعتھا بأوصاٍف من قبیل االنفصالیة 
وارتباط�ھ�ا ب�ال�خ�ارج وغ�ی�رھ�ا م�ن 
األوصاف بغیة ت�أل�ی�ب ال�رأي ال�ع�ام 

 الوطني ضدھا.
ال یخفى على أي م�ت�اب�عٍ ل�ل�ش�أن 
العام السجلَّ األسود للنظ�ام الس�وري 
في تع�ام�ل�ھ وت�ع�اط�ی�ھ م�ع ال�ق�ض�ی�ة 
ال��ك��ردی��ة، ال��ذي م��ارَس س��ی��اس��اٍت 
شوفینیةً بحق الكرد بدًء م�ن ال�ت�ن�ك�ر 

واإلنكار ل�وج�ود ال�ك�رد كش�ع�ٍب ل�ھ 
خصوصیتھ الق�وم�ی�ة وی�ع�ی�ش ع�ل�ى 
أرض آبائھ وأجداده، مروراً بتطبی�ق 
مش��اری��ع ت��م��ی��ی��زی��ة ك��ی��دی��ة م��ث��ل 
مشروعي الحزام العربي العن�ص�ري 
واإلحص��اء االس��ت��ث��ن��ائ��ي ال��ج��ائ��ر 

 ١٩٦٢الخاص بمحاف�ظ�ة ال�ح�س�ك�ة 
الذي ُجّرَد بموج�ب�ھ أك�ث�ر م�ن م�ائ�ة 
ألف مواطن كردي حی�ن�ھ�ا م�ن ح�ق 
ال��م��واط��ن��ة، إض��اف��ةً إل��ى مس��اع��ی��ھ 
المستمرة في طمس التاریخ والمعال�م 
القومیة الكردیة وإخفائھا، إلى جان�ب 

مح�ارب�ة ال�ل�غ�ة وال�ث�ق�اف�ة ال�ك�ردی�ة،  
وتجریم ومعاقبة العاملین ف�ي س�ب�ی�ل 
إحیائھا وتطویرھا، وانتھاًء ب�ت�ط�ب�ی�ق 
قوانین استثنائیة تتع�ارُض م�ع ك�اف�ة 
القی�م واألع�راف اإلنس�ان�ی�ة ول�وائ�ح 

 حقوق اإلنسان.

إال أّن ك��لَّ ھ��ذا ال��ق��م��َع وال��ق��ت��َل 
الوحشيَّ للنظ�ام ل�م ی�ف�ل�ْح ف�ي كس�ِر 
شوكة الكرد وردع�ھ�م وإخض�اع�ھ�م 
لمشیئتھ، بل ساھ�َم ذل�ك ف�ي ت�وح�ی�د 
ال��ح��رك��ة ال��ك��ردی��ة ت��ح��ت مس��م��ى

(م��ج��م��وع األح��زاب ال��ك��ردی��ة ف��ي 

سوریا) بدایة األحداث، والت�ي ق�ادت 

تلك المرحلة الحرجة بحكمٍة ودرایة، 
وب��أق��ّلِ ال��خ��س��ائ��ر ال��ب��ش��ری��ة رغ��َم 
تعرض�ھ�ا الن�ت�ق�اداِت ج�ھ�اٍت ك�ان�ت 
ترغُب في التصعی�د وإراق�ة ال�م�زی�د 
�ھ�ا  من الدماء ألھداٍف وغایاٍت تخ�صُّ
ھي. وما أحوَجنا الیوَم في ظ�ّلِ ھ�ذه 

األوضاع االستثنائیة ال�ت�ي ی�ع�ی�ش�ھ�ا 
شعبنا، وتعاني فیھا حركتُنا السیاسی�ة 
من فرط االن�ق�س�ام وس�ی�ادة األج�واء 
ال�م�ش�ح�ون�ة ب�ال�ت�وت�ر ال�ت�ي ت�غ�ذی�ھ��ا 
األوساط المعادیة لتطلعات شعبنا إلى 
لّمِ شمل الصف الوطني الكردي عبر 
لغة الحوار وال�ت�ف�اھ�م، ع�ل�ى ق�اع�دة 

االحترام المتبادل والتع�ام�ل األخ�وي 
لصّدِ األخط�ار ال�م�ح�دق�ة ب�ق�ض�ی�ت�ن�ا 
القومیة وتھدُد المصالَح العلیا لشعب�ن�ا 

 وأمنھ المجتمعي.)).

جدیر بال�ذك�ر أن م�رك�ز دمش�ق 
للدراسات النظریة والحقوق المدنی�ة

 السوید صّرح في حینھ:-

(.. م�ا حص�ل ال�ب�ارح�ة وال�ی�وم 
م في مدین�ة ١٣/٣/٢٠٠٤-١٢تاریخ 

القامشلي شمال شرق س�وری�ا یش�ك�ل 
نتیجة حتمیة لما مورس من اس�ت�ب�داد 
سیاسي تمثل ف�ي األح�ك�ام ال�ع�رف�ی�ة 
وقانون الطوارئ وال�رأي ال�واح�د ، 
فاالستبداد ھو الس�ب�ب ف�ي زع�زع�ة 

 اللحمة الوطنیة داخل سوریا.
من ھذا الم�ن�ط�ل�ق ن�دع�و ج�م�ی�ع 
القوى الوطنیة لتحمل مسؤولیاتھا في 
سبی�ل ال�ع�م�ل ع�ل�ى ت�ف�ع�ی�ل ال�ع�م�ل 
الوطني وت�دع�ی�م ال�ج�ب�ھ�ة ال�داخ�ل�ی�ة 
وتوجیھ األنظار إلى مصلحة ال�وط�ن 
العلیا بعیداً عن االقتتال ب�ی�ن األخ�وة 
ومح�اول�ة ردم ال�ھ�وة ال�ت�ي ف�اق�م�ھ�ا 
النظام السیاسي، من خ�الل الض�غ�ط 
ع��ل��ى ال��ح��ك��وم��ة وب��ع��ض ال��ق��وى 

 المغرضة لوقف ھذه الجریمة.
إن م��رك��ز دمش��ق ل��ل��دراس��ات 
النظریة والحقوق الم�دن�ی�ة إذ ی�ت�ق�دم 
بالتعازي الحارة إلى كاف�ة ال�ع�ائ�الت 
الثكلى ، یؤكد ع�ل�ى إدان�ة ع�م�ل�ی�ات 
العنف التي مورست بحق المواطنین 
األب��ری��اء م��ھ��م��ا ك��ان مص��درھ��ا، 
ویطالب بتشكیل لجنة مستقلة خاص�ة 
لتقصي وتحدید المسؤولین ع�ن ھ�ذه 
المجزرة ومحاس�ب�ت�ھ�م . ك�م�ا ن�ؤك�د 
على المطالبة بنزع األسباب الحقیقیة 
لحالة االنس�داد الس�ی�اس�ي واإلح�ب�اط 
الذي یعیشة المواطن أث�ر االس�ت�ب�داد 

عام، ھذه األسباب ھ�ي ال�ت�ي  ٤١منذ
أدت إلى خ�ل�ل ف�ي ب�ن�ی�ة ال�م�ج�ت�م�ع 

 وتھمیشھ..)

 آذار ١٢إشعال الشموع واحلداد ألرواح شهداء 



 تقارير و أخبار ك٢٦٢٩ -م  ٢٠١٧آذار /   ٢٨٤العـدد/     	Yekîtîالوحـــــدة                                             9

 نـدوة في كركي لكي

، وبمناسبة عید المرأة ال�ع�ال�م�ي ،وال�ذك�رى الس�ن�وی�ة ٢٠١٧/٣/١٤بتاریخ 

》آزاد صاروخ�ان  《 آذار، ُعقدت ندوة في قاعة ١٢الثالثة عشرة النتفاضة 

بمكتب حزب الوحـدة في كركي لكي، بإشراف السید خبات دمحم عض�و ال�ھ�ی�ئ�ة 

 القیادیة.

افتتحت الندوة بالوقوف دقیقة صمت على أرواح الشھداء، واس�ت�ھ�ل الس�ی�د 
دمحم حدیثھ مباركة المرأة في عیدھا العالمي ، مؤك�داً ع�ل�ى دورھ�ا ال�ب�ن�اء ف�ي 
تربیة األجیال ومشاركتھا في العمل الحزبي والسیاسي، إض�اف�ة إل�ى ال�ح�دی�ث 

 عن مسائل سیاسیة وقضایا ساخنة.

 قصف تركي متكرر لقرى عفرين

یبدو أن الحكومة التركیة متوترة ومرتبكة بحیث تلجأ إلى أفعال تتناف�ى م�ع 
أدنى التزاماتھا األخالقیة والسیاسیة والعسكریة في تجنیب المدنیین م�ن أھ�وال 
الحرب وضمان وقف إطالق النار وفق نتائج مؤتمر أستانھ، وبعد أن ُحس�م�ت 
مسألة دخولھا إلى منبج ومشاركتھا في معركة تحریر الرقة بالرفض م�ن ق�ب�ل 
الوالیات المتحدة األمریكیة و روسیا، قامت المجموعة االسالمیة المسلح�ة ف�ي 

 -إعزاز وبدفع وإشراف من القادة األتراك بق�ص�ف ق�رى ق�اط�م�ة وك�ف�رج�ن�ة 
، ق�ب�ل دخ�ول ال�ق�وات ٢٠١٧/   ٣/    ٨عفرین أوائل شھر آذار وی�وم ال�ج�م�ع�ة 

الروسیة إلى مركز كفرجنة التدریبي، ن�ج�م�ت ع�ن�ھ�ا أض�رار م�ادی�ة ون�زوح 
األھالي من منازلھم، كما قصفت المدفعیة التركیة الثقیلة وعلى مدار ثالثة أی�ام 

، القرى الحدودیة في عفرین (مال خلیال، دی�رب�ل�وط، ٢٠١٧/   ٣/ ٢٣-٢٢-٢١
نسریة، أنقلة، جق�ال، م�ع�م�ال وخ�ل�ی�ل، ق�ره ب�اب�ا، ع�ل�ب�ی�س�ك، ب�ل�ی�ل�ك�و، ج�ب�ل 
حشاركیھ،...)، وأصابت األمالك والمنازل والمرافق العام�ة ب�أض�رار ب�ال�غ�ة، 

وإصابة ما الیقل عن عشرة مدن�ی�ن ب�ج�روح م�خ�ت�ل�ف�ة. وق�د ت�وج�ھ�ت ب�ع�ض 
المدرعات الروسیة إلى الشریط ال�ح�دودي ل�م�راق�ب�ة ال�وض�ع، ض�م�ن ال�م�ھ�ام 
المنوطة بھا في مراقبة وقف إطالق النار بموجب اتفاق الدول الثالث ال�راع�ی�ة 

 لمؤتمر أستانھ.

عفرین لحزب الوحـدة الدی�م�ق�راط�ي   –ھذا وقد أصدرت منظمة ناحیة شیھ 
 الكردي في سوریا تصریحاً، جاء فیھ: 

... قام الجیش التركي الغاشم بقصف مناطق عدة  ٢٠١٧/   ٣/  ٢٢(صبیحة 
محطة اذاعة ف�ي ق�ری�ة خ�ل�ی�ل )   –شیخ جقلي   –من ناحیة شیة ( تل جرناس 

 بعشرات قذائف المدفعیة الثقیلة ...

ندین ونستنكر ھذا القصف الوحشي للزمرة الحاكم�ة ف�ي ان�ق�رة، ون�ط�ال�ب 
جماھیر شعبنا في المنطقة الوقوف صفاً واحداً أم�ام ھ�ذه ال�ت�ھ�دی�دات ... ك�م�ا 
نناشد كل القوى والجھات المعنیة في الملف الس�وري ل�ل�ض�غ�ط ع�ل�ى ال�ن�ظ�ام 

 التركي للكف عن ھذه الممارسات الوحشیة اتجاه شعبنا الكردي .)

 مصیر  –لقاٌء مع التجمع الفلسطیني السوري 

 -وبدعوة من ال�ت�ج�م�ع ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ي الس�وري  ٢٠١٧  –  ٣  –  ١٩بتاریخ 
( تنسیقیة المانیا )، وبم�ن�اس�ب�ة ال�ذك�رى الس�اب�ع�ة ل�ل�ث�ورة الس�وری�ة،  -مصیر 

وحضور شخصیات وطنیة سوریة،  شارك وفد م�ن ح�زب ال�وحـ�دة ب�رئ�اس�ة 
 السید علي كمال عضو الھیئة القیادیة في اللقاء التفاعلي المقام بھذه المناسبة.

بدأت الفعالیة أعمالھا بكلمة افتتاحیة تناولت دالالت الذكرى السابعة للث�ورة 
. وم�ن ث�م ح�وار ح�ول  -مص�ی�ر  -السوریة ونظرة عامة على ھویة تج�م�ع 

ووثائقھ الفكریة والتنظیمیة وكلمة ال�ج�ب�ھ�ة الش�ع�ب�ی�ة   –مصیر   –مبادرة تجمع 
الدیمقراطیة االحوازیة ، إضافة ال�ى ن�ق�اش ح�ول ت�ط�وی�ر أداء ال�ت�ج�م�ع ف�ي 

 أوربة .

وألقى السید كمال كلمةً، شكر فیھا التجمع المذكور ع�ل�ى ال�دع�وة وت�ح�دث 

 عن الوضع السوري ومطالب الُكـرد المشروعة.

 لقاء سیاسي في برلین

 ٢٠١٧/    ٣/  ١٢بدعوة من جمعیة ( كورد برلین وبراندبورغ )، وبتاریخ 
حضر وفٌد من منظمة برلین لحزب الوحـدة الى جانب ممث�ل�ي أح�زاب ك�ردی�ة 
أخرى، لقاًء سیاسیاً، جرى فیھ تناول آخر األوض�اع الس�ی�اس�ی�ة ع�ل�ى الس�اح�ة 

السوریة  عموما، والكردیة على وجھ الخصوص ... حیث دع�ا ال�م�ج�ت�م�ع�ون 

 –إلى توحید الرؤى، ونبذ الخالفات، وأكدوا على ضرورة المصالحة الكردی�ة 
الكردیة ، وتجنب الصدام البیني ، والحاجة إلى التنسیق والتشاور للتوصل إل�ى 
موقف مشترك، كما شجبوا االقتتال الكردي الكردي .. ثم شكر منظ�م�و ال�ل�ق�اء 
الحضور على تلبیتھم الدعوة، وتمنوا عقد لقاءات أخرى بغیة ت�ق�ارب وج�ھ�ات 

 النظر حول القضایا المصیریة .

 حضور جلسة للبرلمان السويسري

مس�ؤول ف�رع   –تلبیةً لدعوة رسمیة، حضر الس�ی�د ش�ی�خ�م�وس ش�ی�خ دمحم 
، ٢٠١٧/    ٣/    ٨سویسرا لحزب الوحـدة جلسةً للبرلمان الس�ویس�ري ب�ت�اری�خ 

مخصصة لمناقشة القضیة الكردیة ومسألة األقلیات في إیران، وال�ت�ي ح�اض�ر 
فیھا كل من االستاذ مصطفى ھجري سكرتیر الحزب الدیمقراطي الكردست�ان�ي 

 إیران والناشطة االیرانیة المعارضة شیرین عبادي. -

 تكريم المناضلین فرحو فرحو وعمر علیكو

منظمة شمال ألمانیا لحزب الوحـ�دة وأث�ن�اء إن�ع�ق�اد ك�ون�ف�رانس�ھ�ا ب�ت�اری�خ 
، كّرمت عضویھا المناضلین فرحو فرحو وعمر علیكو ، تقدی�راً  ١٢/٣/٢٠١٧

للجھود التي بذلوھا في صفوف حزبھم وفي الدفاع عن قضیة شع�ب�ھ�م ال�ع�ادل�ة 
وقضیة الدیمقراطیة وحقوق االنسان في سوریا، وذلك بمراسم حضاریة الئق�ة، 

حیث ألقى السیدان فرحو وعلیكو كلمتین، عبرتا فیھ�ا ع�ن ام�ت�ن�ان�ھ�م ل�ل�ح�زب 
 وسعادتھم بھذا التكریم، وتمنیا لرفاقیھما المزید من التقدم والنجاح.

 ندوة سیاسیة في قرية غیبي

بمناسبة قرب حلول  عید نـوروز، أقامت منظمة قامشلو ل�ح�زب ال�وحـ�دة، 
م، ندوة سیاسیة في قری�ة غ�ی�ب�ي ال�ت�اب�ع�ة ل�م�دی�ن�ة ١٩/٣/٢٠١٧یوم األحد في 

 -ار بیكھ س ژ قامشلو، حضرھا جمٌع من أھالي القریة، وحاضر فیھا السید دلـ
 عضو دائرة قامشلو وتربھ سبي وأجاب عن أسئلة الحضور.

 لقاٌء مع إدارة مقاطعة كوباني

استقبلت إدارة الھیئة التنفیذیة لمقاطعة ك�وب�ان�ي وف�داً  ٢٠١٧/  ٣/  ٧بتاریخ 
مشتركاً من اللجنة المحلیة للتحالف الوطن�ي ال�ك�ردي وال�ح�زب ال�دی�م�ق�راط�ي 

رئیس الھیئة بالوفد الض�ی�ف،   –التقدمي الكردي، حیث رحب السید أنور مسلم 
 مؤكداً على الحاجة لجھود الجمیع في الوصول إلى حٍل سلمي للقضیة الكردیة.

عبّر أعضاء الوفد عن سعادتھم لھذا اللقاء، وتحدثوا عن ج�وان�ب س�ی�اس�ی�ة 
وضرورات الوصول إلى توافق سیاسي مشترك النجاح تجریة االدارة الذاتی�ة، 
وكذلك إخماد نار الفتنة بین األخوة والوصول الى ت�ھ�دئ�ة ال�ن�زاع ف�ي م�ن�ط�ق�ة 
شنكال وتخفیف الصراعات السیاسیة، ألن المست�ف�ی�د م�ن ھ�ك�ذا ن�زاع�ات ھ�ي 

األنظمة الغاصبة لكردستان والمنظمات االرھابیة كداعش وال�ن�ص�رة. ك�م�ا ت�م 
 التطرق إلى األوضاع الخدمیة وحملة االعتقاالت ومسألة الضرائب وغیرھا.

وقد عبر أعضاء االدارة ع�ن ارت�ی�اح�ھ�م ل�ھ�ك�ذا ل�ق�اء، وش�رح�وا أس�ب�اب 
األوضاع الراھنة مع التأكید على الوقوف على األخطاء والنواقص ومعالجت�ھ�ا 
وأن ھناك حاجة لدور جمیع األحزاب واألطر الكردیة وذل�ك م�ن أج�ل خ�دم�ة 

 الناس بكل االمكانیات المتاحة.

من جانبھ ابدى السید أنور مسلم شكره آلراء الض�ی�وف ش�اك�راً األح�زاب 
التي تخدم قضیة الشعب الكردي،  وأكد أن االدارة لم تتدخل في شؤون�ھ�ا وأن�ھ 

 سیتم محاسبة األعمال الخاطئة لبعض عناصر الشرطة العسكریة.

 واختتم اللقاء بتبادل عبارات الود واالحترام.
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لعل تحرر ال�م�رأة ال�ك�ردی�ة ف�ي 

سوریا وصل إلى مس�ت�وی�اٍت الب�أس 
بھا، وم�ن ال�م�ش�ارك�ة ف�ي م�خ�ت�ل�ف 
مجاالت الحیاة إل�ى ج�ان�ب ال�رج�ل، 
وھ��ا ق��د أص��ب��ح االح��ت��ف��اء ب��ع��ی��دھ��ا 
العالمي في ال�ث�ام�ن م�ن آذار ث�ق�اف�ةً 
عامة ومناسبةً لم�راج�ع�ة أوض�اع�ھ�ا 

والتأكید على دورھا الھام وال�ك�ب�ی�ر، 
حیث أن الحركة السیاس�ی�ة ال�ك�ردی�ة 
ف��ي س��وری��ا م��ن��ذ ع��ق��ود اھ��ت��م��ت 

 بأوضاعھا وتشجیع إحیاء عیدھا.
كان حزب الوحـدة الدی�م�ق�راط�ي 
الكردي ف�ي س�وری�ا م�ن أب�رز م�ن 
أولى العید اھتماماً خ�اص�اً، ول�ھ م�ن 

منظماٍت للمرأة منتشرة في م�خ�ت�ل�ف 
م��ن��اط��ق ت��واج��ده، ف��ف��ي ھ��ذا ال��ع��ام 
شاركت منظمة كرداغ للمرأة بفعالیة 
ضمن م�ب�ادرة ال�م�رأة ال�ك�ردی�ة ف�ي 
مقاطعة عفرین، كما أُقی�م�ت أنش�ط�ة 

 عدیدة أخرى.

 في كوباني
أح��ی��ت  ٢٠١٧/   ٣/   ٧ب��ت��اری��خ 

م�ن�ظ�م��ة ال�م��رأة ال�ع�ی��د ب�ع��ق�د نـ��دوة 
سیاسیة، رحبت فیھ�ا الس�ی�دة ن�اری�ن 
عبدي بالحضور، ث�م ت�ح�دث الس�ی�د 

عضو قیادة م�ن�ظ�م�ة   –عارف حسو 

ك�وب��ان�ي ل�ل��ح�زب ع�ن أھ�م��ی�ة دور 
ال�م�رأة ف�ي ال�م�ج�ت�م��ع وع�ل�ى وج��ھ 
الخصوص دور المقاتالت الكردی�ات 
ف��ي ال��دف��اع ع��ن الش��ع��ب واألرض 
وأجاب عن أسئ�ل�ة ال�ح�ض�ور. وف�ي 
قریة بندر غربي أیضاً أقام�ت نـ�دوة 

سیاسیة، رحب ف�ی�ھ�ا الس�ی�د ش�اھ�ی�ن 
حنیفي ب�ال�ح�ض�ور، وت�ح�دث الس�ی�د 
حسو عن مناسبة ال�ع�ی�د وتض�ح�ی�ات 
ال��م��رأة ع��ل��ى الس��اح��ة الس��وری��ة 

 والكردیة.
أما في قریة تل غزال، وب�ت�اری�خ 

، بدأت الندوة بالوقوف ٣/٢٠١٧/  ٨
دقیقة صمت ع�ل�ى أرواح الش�ھ�داء، 
ورح��ب��ت ف��ی��ھ��ا الس��ی��دة أم��ل ع��ط��ي 
بالحضور، وتحدث السید حس�و ع�ن 
العید وأوضاع المرأة ودورھ�ا، ك�م�ا 
ت��ح��دث الس��ی��د ح��م��و ع��ل��ي ع��ن 

األوضاع السیاسیة وموق�ف ال�ح�زب 
منھ، حیث تمت االجابة على األسئل�ة 

 واالستفسارات.
 الجزیرة -في سري كانیھ 

أحیت منظمة المرأة العید ب�ح�ف�ل 
ف��ن��ي ف��ي م��ق��ّر ال��ح��زب ب��ال��م��دی��ن��ة، 

حض��ره ج��م��ٌع م��ن ال��ن��س��وة، وب��ع��د 
الوقوف دقیق�ة ص�م�ت ع�ل�ى أرواح 
الشھداء تُلیت كلمةٌ باس�م ال�م�ن�ظ�م�ة، 
أش��ادت ب��دور ال��م��رأة ال��ك��ردی��ة ف��ي 
مختلف المجاالت، ال س�ی�م�ا ال�دف�اع 

والوقوف أمام ال�ق�وى اإلرھ�اب�ی�ة، و 

دع��ت إل��ى ال��ت��ف��اھ��م ب��ی��ن ال��ق��وى 
الكردستانیة واالبتع�اد ع�ن ال�ت�ن�اح�ر 
والصراع، كما ألقى الشاعر ھ�وزان 
كركوندي قص�ی�دت�ی�ن، ت�اله ع�رض�اً 
ً ل�ف��رق�ة م�ی�ت�ان ل�ل�ف�ل�ك�ل��ور  مس�رح�ی�ا
الكردي، و قدم�ت ف�رق�ة م�ع�ھ�د دمحم 

عطیة للموسیقا أغاني كردیة باآلالت 
 الحیة.

في ختام الحفل تم تك�ری�م الس�ی�دة 
قیادیة في الحزب،   –زھیة آل رشي 

وفاءاً لنض�ال�ھ�ا ودورھ�ا ف�ي خ�دم�ة 
الحزب و تأسیس منظمة ال�م�رأة ف�ي 

 سري كانیھ.

 الجزیرة -في الدرباسیة 
ب��دع��وة م��ن م��ن��ظ��م��ة ال��م��رأة، 

، ف�ي ق�ری�ة ٢٠١٧/   ٣/    ٨وبتاریخ 
تل كمبر، حضر العشرات من رف�اق 
ورفیقات المنظمة وأصدقائھا، ح�ف�الً 
إلحیاء العید، والذي ب�دأ ب�ال�ت�رح�ی�ب 

 –بالضیوف من قبل ھ�م�ری�ن ع�ل�ي 
عریف الحفل والوقوف دقیقة صم�ت 
على أرواح الشھداء، ومن ث�م ق�راءة 
كلمة المنظمة من قبل السیدة زوزان 

 العمو.
ت��خ��ل��ل ال��ح��ف��ل م��ق��ط��ع ص��وت��ي 

وثائقي عن الراحلة روشن ب�درخ�ان 
أعده السید خ�ل�ف م�ع�و، واس�ت�ذك�ار 
ال��ف��ن��ان ال��راح��ل دمحم ش��ی��خ��و ب��أداء 
أغنیتین لھ من ق�ب�ل ص�دی�ق�ھ ال�ف�ن�ان 
رمضان نجم أومري، وإلقاء الشاعر 
رعد علي والشاعرتین الصغیرت�ی�ی�ن 

سولین مصط�ف�ى وس�ی�ل�ف�ا دمحم ج�ان 
قصائد شعریة جم�ی�ل�ة. ث�م مش�ارك�ة 
الحض�ور ف�ي دب�ك�ات ف�ول�ك�ل�وری�ة، 
حیث وردت إلى  الحفل ال�ع�دی�د م�ن 

 برقیات التھنئة.
 في الحسكة

أق��ام��ت م��ن��ظ��م��ة ال��م��رأة ح��ف��الً 
، الذي بدأ ٨/٣/٢٠١٧جماھیریاً یوم 

بالوقوف دقیقة ص�م�ت ع�ل�ى أرواح 
الشھداء وبكلمة ت�رح�ی�ب�ی�ة م�ن ق�ب�ل 
عریف الحفل السید فرھاد علي، تاله 
كلمة مقتضبة ب�اس�م ال�ح�زب أل�ق�اھ�ا 

السید سربست الزعیم، ت�ن�اول ف�ی�ھ�ا 
االھ��ت��م��ام ال��ذي ت��ت��ل��ق��اه ال��م��رأة م��ن 
الحزب، ثم ألقت السیدة جیھان كل�م�ة 
منظمة المرأة، تحدثت فیھا ع�ن دور 
المرأة في المجتمع وضرورة ات�اح�ة 
الفرصة لھا وتمكینھا لم�م�ارس�ة ھ�ذا 

الدور. تلتھا فقرة موسیقیة بب�اق�ة م�ن 
ألحان عذبة من السادة "ع�ب�د الس�الم 
و سیماف و بیار و رودا و دی�ار"، 
ل�ت��ع�ق��ب�ھ��ا مس��اب��ق�ة تض�م��ن�ت أس�ئ��ل��ة 
متنوعة تتعلق ب�ال�م�رأة " ت�اری�خ�ی�ا، 

م�ی��ث�ی��ول�وج��ی�ا، س�ی��اس�ی��ا، عس��ك�ری��ا، 
اعالمیا، علمیا"، وفقرة ترفیھی�ة م�ن 
المرشدة االجت�م�اع�ی�ة روال ال�ح�س�ن 

بھدف التفریغ االن�ف�ع�ال�ي وت�خ�ف�ی�ف 
الضغط النفسي. ووردت إلى ال�ح�ف�ل 
برقیات تھنئة. واختتم الحفل ب�ت�ك�ری�م 
ثالث عوائل لشھداٍء م�ن ب�ی�ش�م�رك�ة 

ومن ضح�ای�ا ت�ف�ج�ی�ر  YPJروج و 
ن��وروز ال��ح��س��ك��ة، ل��ت��ن��ال ك��ل ذل��ك 

 أجواء من المرح.
 الجزیرة –في تربھ سبي 

ی��وم ال��ع��ی��د، ف��ي م��ك��ت��ب ح��زب 
ال��وحـ��دة أق��ام ال��ت��ح��ال��ف ال��وط��ن��ي 
الك�ردي ف�ي س�وری�ا ح�ف�الً حض�ره 
ج�م�ع غ��ف�ی�ر م�ن ال�ن��س�اء وم��م�ث�ل��ي 

أح���زاب ك���ردی���ة وش���خ���ص���ی���ات 
اجتماعیة. بدایة رحبت عریفة الحفل 
ب��ال��ح��ض��ور وھ��ن��أت��ھ��م، ث��م دع��ت��ھ��م 
للوقوف دقیق�ة ص�م�ت ع�ل�ى أرواح 

 الشھداء.
كلمة التحالف ألقتھا السیدة أندیرا 

حمو، تحدثت فیھا ع�ن ال�ع�ی�د ودور 
المرأة ونضاالتھا في سبیل الت�ح�رر، 
ثم ألقى السید جمال أبو غمكین ثالث 

قص��ائ��د ل��ل��ش��اع��ری��ن ال��راح��ل��ی��ن  
(جكرخوی�ن وس�ی�داي ت�ی�ری�ز). أم�ا 
السیدة عدلة عمر عض�وة ال�ت�ح�ال�ف 

ال�وط�ن�ي ال�ك�ردي أل��ق�ت ك�ل��م�ة ف��ي 
الحضور ركزت ع�ل�ى م�ع�ان�ي ھ�ذه 
المناسبة وتطرقت إلى أدوار ال�م�رأة 
في الحیاة وبینت ماذا تعني م�م�ارس�ة 
المرأة لحریتھا لتكون بانیة المج�ت�م�ع 
وتؤدي مھامھا الموك�ل�ة ال�ی�ھ�ا ع�ل�ى 

أكمل وجھ، بعدھا قرأ األستاذ نوشین 
بیج�رم�ان�ي عض�و ال�ت�ح�ال�ف ورق�ة 
ب��ع��ن��وان (دور ال��م��رأة ف��ي ال��ح��ی��اة 

ال��م��رأة   –االج�ت��م��اع�ی��ة والس�ی��اس��ی�ة 
الكردیة نموذجا )، تطرق ف�ی�ھ�ا ال�ى 
دور المرأة منذ ال�ق�دی�م ودورھ�ا ف�ي 

الحیاة االجتماعیة والسی�اس�ی�ة وأورد 
أمثلة على نضال المرأة الكردیة ف�ي 
كافة المجاالت م�ن س�ی�اس�ة وث�ق�اف�ة 
وفن، ثم ال�ق�ت ال�ط�ف�ل�ة س�ارة ع�ل�ي 

 أوسي قصیدة جمیلة.

 في ھولیر
 ٣\    ٨دعت منظمة المرأة مساء 

العش�رات ل�ح�ض�ور نـ�دوة  ٢٠١٧\  

 -في قاعة الش�ھ�ی�د (أح�م�د ب�وزان) 
 -م��ك��ت��ب ح��زب ال��وحـ��دة ب��ھ��ول��ی��ر 

عاصم�ة إق�ل�ی�م ك�ردس�ت�ان ال�ع�راق، 
ح��ی��ث ب��دأت ب��ال��ت��رح��ی��ب م��ن ق��ب��ل 
زوزان ب��ك��ي  وال��وق��وف دق��ی��ق��ی��ة 
ص��م��ت، ث��م ت��ح��دث��ت الس��ی��دة ش��وخ 

میرزا عن ال�ع�ی�د ودور ال�م�رأة ف�ي 
تطویر المجتمع، وعن ك�ف�اح ال�م�رأة 
الكردیة إلى جان�ب ال�رج�ل، وأك�دت 
أنھ ال بد للمرأة أن تطور ذاتھا فكریا 

 وثقافیا أوالً.

 عفرین –في راجو 

یا ل�ل�ح�زب، ف�ي ڄ أقامت منظمة 
/  ٣/   ١٠ساحة الملعب، یوم الجمعة 

، اح��ت��ف��االً ج��م��اھ��ی��ری��اً. ب��دأ ٢٠١٧
بالترحیب بالحضور والوقوف دقی�ق�ة 

صمت على أرواح الشھداء، وألق�ی�ت 
 كونكرا ستار. -كلمات: ھفاال نعمت 

ب�ی�ان ال�ت�ح�ال�ف   –زینب أم دل�و 
 الوطني الكردي.

م�ن�ظ�م�ة ال�م�رأة  -روالت بی�رم 
 (كرداغ). 

وأجریت مسابقة من قب�ل الس�ی�دة 
روالت بیرم، ثم فقرة رق�ص ل�ف�رق�ة 
شیرزاد. وقد تم تكریم النسوة التال�ی�ة 
أسمائ�ھ�ن (ف�اط�م�ة اب�راھ�ی�م حس�ن، 
ھ��دای��ت دمحم خ��ل��ی��ل، زھ��ی��دة ح��ن��ان 
جعفر، فاطمة ع�ل�ي ح�ن�ان، س�ام�ی�ة 

شیخ اسماعیل زادة، زلیخة دمحم ع�ب�د 
القادر، كیبار عبد القادر اس�م�اع�ی�ل، 
زینت دمحم نوري حبش، خدیجة ع�ب�د 
الرحمن عبد هللا، خدیجة رشید بك�ر، 
زكیة سیدو شی�خ�م�وس، ف�اط�م�ة دمحم 

 مصطفى).

تخلل الحفل قراءة مقاطع شعری�ة 
(رون��اھ��ي دمحم و ھ��ف��ی��ار و ل��ی��ل��ى 
مصطفى)، حیث تم إدارة الحفل م�ن 
ثالثة عرفاء (جیھان رش�ی�د، ب�رف�ی�ن 
دمحم، فاطمة جمیل)، وال�ف�ق�رة ال�ف�ن�ی�ة 
غ�ن��اھ��ا (ع��م��اد بش�ی��ر و إس��م��اع��ی��ل 

 11احمد).                          

 املرأة الكردية حتتفل بعيدها العاملي
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 المرأة الكردیة ... تتمة
 عفرین -في بعدینا 

/  ٣/    ١٠ظھیرة ی�وم ال�ج�م�ع�ة 
، وتلبیة ل�دع�وةٍ م�ن م�ن�ظ�م�ة ٢٠١٧

الحزب، احتشد المئات م�ن األھ�ال�ي 
وممثلي (التحالف ال�وط�ن�ي ال�ك�ردي 
ف��ي س��وری��ا، ال��ح��زب الش��ی��وع��ي 
الس����وري ال����م����وح����د، االت����ح����اد 

) وش�خ�ص�ی�ات PYDالدیم�ق�راط�ي 
وطنیة واجتماعیة، في ساحٍة بالبل�دة،  

للمشاركة ف�ي ح�ف�ل ب�م�ن�اس�ب�ة ع�ی�د 
المرأة، الذي بدأ بدقیقة صم�ٍت ع�ل�ى 
أرواح الشھداء ثم رح�ب الس�ی�د دمحم 
ج��ع��ف��ر ب��اس��م ال��م��ن��ظ��م��ة ب��الس��ادة 
الحضور وشكرھم وقّدم لھم التھ�ان�ي 
والتبریك�ات، وأل�ق�ی�ت ك�ل�م�ات م�ن: 

نبذة ع�ن ع�ی�د ال�م�رأة  -فیدان حبش 
ب��ی��ان   –وم��ع��ان��ی��ھ، ھ��ی��ف��ی��ن رس��ول 

التحالف الوطني الكردي في سوریا، 
كلمة من�ظ�م�ة ال�م�رأة  -نازدار حسن 

 (كرداغ) لحزب الوحـدة.
وتخلل الحفل إلقاء قصائد شعریة 

وفلكلوریة، حیث تم ت�ق�دی�م ش�ھ�ادات 
تكریم وھدایا رمزیة لسیداٍت ت�ق�دی�راً 
ل��دورھ��ن ال��م��ت��ق��دم (ن��ازل��ي ش��ك��ري 

زل�وخ  -زینب أحمد دمحم  -مصطفى 
 -مولیدة بك�ر ب�ري  -مصطفى خالد 

فاطمة حس�ن  -رعیبة نوري حموش 

ف�ی�دان دمحم  -َعصمت دمحم حمو  -دمحم 
م�ل�ك دمحم  -فاطمة دمحم حبش  -منان 

 -ف�اط�م�ة ع�ارف ح�ب�ش  -رشكیلو 

زكیة عبدو جعفر)، مع التقاط ص�ور 
 تذكاریة وسط تصفیق الحضور.

 عفرین -في جندیرس 
ك�رداغ  -أقامت منظ�م�ة ال�م�رأة 

وجمعیة روشن بدرخان احتفاالً، یوم 
، ف�ي ص�ال�ة ١٠/٣/٢٠١٧الجم�ع�ة 

دی��الن ب��ال��م��دی��ن��ة، وذل��ك ب��ح��ض��ور 
 المئات .

بدأ الحفل ب�دق�ی�ق�ة ص�م�ت ع�ل�ى 
أرواح الشھداء، وأُلقیت ك�ل�م�ات م�ن 

 قبل :
م��ن��ظ��م��ة ال��م��رأة  -زل��وخ ج��م��و 

 (كرداغ).
ج�م�ع�ی�ة روش�ن  -كفایت حس�ن 

 بدرخان.
م�ب�ادرة ال�م�رأة  -عائشة حسن  

 في مقاطعة عفرین
ال�ح�زب  -السیدة ف�اط�م�ة إی�ب�ش 
 الشیوعي السوري الموحد.
ال��ح��زب   –خ��ال��ی��دة س��ل��ی��م��ان 

الدیمقراط�ي ال�ت�ق�دم�ي ال�ك�ردي ف�ي 
 سوریا.

ال��ت��ح��ال��ف  -روخ��اش م��ج��ی��د 
 الوطني الكردي في سوریا.

وتخلل الحف�ل ف�ق�رات ف�ن�ی�ة م�ن 
(معھد آدیك للموسیقى، الفن�ان ج�ھ�اد 
سلیمان والسیدة الج�ل�ی�ل�ة ن�اری�م�ان)، 
ومجموعة من األغاني أدت�ھ�ا (م�ی�ان 

برمجة و رنكی�ن م�ام�و و ص�ب�اح)، 
وقُدمت مسرحیة بع�ن�وان (ال�م�ع�رف�ة 
ھي سالح المرأة )، أدتھا م�ج�م�وع�ة 

من الفتیات. وأقیمت مس�اب�ق�ة وك�رم 
الفائزون من قبل ال�ل�ج�ن�ة ال�م�ن�ظ�م�ة 
للحفل، كما وصل العدید من برقی�ات 

 التھنئة.

 حلب -في الشیخ مقصود 
قامت منظمة حزب الوحدة، ی�وم 
ع��ی��د ال��م��رأة، ب��دع��وة ال��ع��ش��رات 
لحضور حفٍل، بدأ ب�ال�وق�وف دق�ی�ق�ة 
صمت على أرواح الشھداء، ثم إلق�اء 
كلمة من قبل إدارة المنظمة، رك�زت 

عل�ى أھ�م�ی�ة دور ال�م�رأة ف�ي ب�ن�اء 
المجتمع�ات وتض�ح�ی�ات�ھ�ا ف�ي ك�اف�ة 
مجاالت الحیاة، وتخلل الح�ف�ل ف�ق�رة 
مسرحیة قدمھا السی�د ش�ی�خ ش�ك�رو، 
كما قدم ال�م�وس�ی�ق�ي ال�ت�راث�ي ب�اف�ي 
نازي معزوفة عذبة، وأُن�ھ�ي ال�ح�ف�ل 

بتوجیھ رسالة ت�ھ�ن�ئ�ة وت�ب�ری�ك إل�ى 
 المرأة الكردیة والسوریة.

 التحالف الوطني
وم��ن ج��ھ��ت��ھ��ا أص��درت ال��ھ��ی��ئ��ة 
االعالمیة للتحالف الوطن�ي ال�ك�ردي 
في سوریا بیاناً بمناسب�ة ی�وم ال�م�رأة 

 العالمي، جاء فیھ:
(( رغم أن حریة ال�م�رأة قض�ی�ة 
مجتمعیة بامتیا ز، إال أنھا دخلت ف�ي 
دھالیز ال�ظ�ل�م واالس�ت�ب�داد األس�ري 
والمجتمعي عل�ى ح�د س�واء، األم�ر 
الذي یتطلب نضاالً حاداً وم�ت�واص�الً 

م��ن ق��ب��ل ال��م��رأة ذات��ھ��ا ومس��ان��دة 
ال�م�ت�ن�وری�ن م��ن ال�رج�ال ل�ھ�ا، ألن 
المرأة ھي منبع السالم والطم�أن�ی�ن�ة، 

وھي عماد بناء ال�م�ج�ت�م�ع وت�ط�وره 

 وفق أسس دیمقراطیة.

وال یخفى على أح�د، أن ب�ع�ض 
رغم االست�ب�داد ال�م�ف�روض  -النساء 
اس�ت�ط�ع�ن وب�ف�ض�ل ال�ع�ل�م  -علیھن 

وال��ع��م��ل وال��ن��ض��ال ال��م��س��ت��م��ر، أن 
یؤكدن على تساویھن مع الرجل ف�ي 

 أنحاء كثیرة من العالم.

والمرأة الكردیة ، ع�ان�ت خ�الل 

مسیرتھا من اضطھاد قومي ب�غ�ی�ض 
من قبل األنظمة الغاصبة لكردستان، 
واضطھاد أسري ومجتم�ع�ي ن�ت�ی�ج�ة 
الثقافة الذكوریة الدخیلة والوافدة، إال 

أنھا اس�ت�ط�اع�ت ب�ف�ض�ل م�ق�اوم�ت�ھ�ا 
المستمرة أن تخوض الن�ض�ال ع�ل�ى 
المستویین، وت�ج�اوزت ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
القیود المفروضة عل�ی�ھ�ا، ف�ك�ان�ت ، 
الشھیدة ،المقاتلة ،القائ�دة ،ال�ط�ب�ی�ب�ة، 
المھندسة ، ال�م�ح�ام�ی�ة وال�م�ع�ل�م�ة ، 

وقبل ك�ل ش�يء ، ھ�ي األم /م�ن�ب�ع 
 الحب والحنان والرقة والجمال/.)).

ت��داع��ى ع��دٌد م��ن م��ن��ظ��م��ات لـ 
(م��ن��س��ق��ی��ة اإلدارة ال��ذات��ی��ة، ع��وائ��ل 

الش��ھ��داء، م��ن��ظ��م��ة س��ارة، ج��م��ع��ی��ة 
روش��ن ب��درخ��ان، ح��زب االت��ح��اد 
ال���دی���م���ق���راط���ي، ح���زب ال���وح���دة 
الدیم�ق�راط�ي ال�ك�ردي ف�ي س�وری�ا، 
الحزب الشیوعي السوري ال�م�وح�د، 
أكادیمیة س�ت�ار، ال�م�رك�ز ال�ث�ق�اف�ي، 

مركز ایف، كونكرا ستار، اإلعالم ، 
ال�م�رأة الش�اب�ة، ال�ب�ل��دی�ات) م��ھ�ت�م��ة 
بشؤون المرأة في م�ق�اط�ع�ة ع�ف�ری�ن 

إلى االجتماع والتشاور أواسط ش�ھ�ر 
شباط ال�م�اض�ي، وأط�ل�ق�ت (م�ب�ادرة 

ال��م��رأة ف��ي م��ق��اط��ع��ة ع��ف��ری��ن)، 
 وأصدرت بیاناً جاء فیھ:

(( ب��روح م��ق��اوم��ة (روج اف��ا) 
وروح كل امرأة باحثة عن ح�ری�ت�ھ�ا 
وكیانھ�ا ووج�دان�ھ�ا، وم�ن م�ق�اط�ع�ة 
ع��ف��ری��ن الص��ام��دة أم��ام ال��ھ��ج��م��ات 

البربریة، ومع انبثاق شمس ال�وج�ود 
ع��ل��ى أرض الس��الم، وم��ع س��ط��وع 
الشعاع من خص�الت ج�دال ال�ورود 

وال�ی��اس��م��ی�ن، م��ن خص�الت ف��ت��ی��ات 

النضال اللوات�ي ی�ق�ف�ن ب�وج�ھ ط�غ�اة 
) YPJاالنسانی�ة، ب�روح م�ق�اوم�ة (

أمام لھب داعش وتحویلھ ال�ى رم�اد 
مركون ب�روح ك�ل أم غ�ن�ت ل�م�ھ�د 
طفلھا وأرضعتھ حب ال�وط�ن وح�ب 

آذار عی�د ال�م�رأة  ٨االنسانیة، بروح 

العالمي أمام ظل�م االض�ط�ھ�اد ع�ل�ى 
 المرأة .

عید الربیع وع�ی�د وج�ود ال�م�رأة 
الحرة، ب�روح ك�ل ام�رأة ان�ت�ف�ض�ت 
لنیل كرامتھا المسلوبة منھا ولتع�ط�ي 
للحیاة معنى جدید، حیاة فیھا ھویت�ھ�ا 
كما تریدھا، حیاة فیھا العیش بكرام�ة 

 غیر مسلوبة وانسانیة مصلوبة .

بروح التحدي لال انسانیة بصف�اء 
ون��ق��اء روح ال��م��رأة ال��ح��رة، ب��روح 
االنتقام لنساء شنكال وال�ن�داء ل�وح�دة 

الصف ال�ك�ردي وال�دع�وة ل�م�ؤت�م�ر 
الوطني الكردستاني التي دعت ل�ھ�ا( 

KCK وندعمھ بكل قواتنا ألن ھذا ،(
المؤتمر ھ�و أس�اس ت�وح�ی�د الص�ف 

ال���ك���ردي وال���وص���ول إل���ى أخ���وة 

 الشعوب .

وعلى ھذا األساس تم االج�ت�م�اع 
لتوحید صوت ال�م�رأة ف�ي م�ق�اط�ع�ة 

 عفرین.)).

وقامت ال�م�ب�ادرة ب�ع�دة أنش�ط�ة، 
ففي األول من شھ�ر آذار ت�م زی�ارة 

مؤسسة عوائل الشھداء في ع�ف�ری�ن، 
 ٥٠حیث تم تشكیل وفد مما ی�ق�ارب 

زارت  ٢٠١٧/   ٢/٣ام��رأة، وف��ي 
كفرصفرة وت�م   –مقبرة الشھید سیدو 

وضع إكلیل من الزھر على النص�ب 
الت�ذك�اري، وش�ارك�ت ب�ف�ع�ال�ی�ة ف�ي 
الحفل المركزي الذي أقیم قرب ب�ل�دة 

آذار،  ٨معبطل�ي ی�وم ع�ی�د ال�م�رأة 
حیث قرأت السیدة إلھام عثمان كلم�ةً 

 باسم المبادرة.

یُ��ذك��ر أن ھ��ذه ال��ف��ع��ال��ی��ات ق��د 
عززت روح التواصل والحوار بی�ن 
المن�ظ�م�ات ال�م�رأة، وأع�ط�ت دف�ع�اً 

للمرأة الكردیة الم�ن�اض�ل�ة ف�ي ك�اف�ة 
 مجاالت الحیاة.

 املرأة الكردية يف عفرين .... مبادرة ونشاطات
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 *إبراھیم شتلو 

یَقف رجب طیب أردوغان 

رئیس تركیا على أبواب إستفتاء 

فَرید من نَوعھ َوألّول َمّرة ُمنذُ نُشوء 

الّجمھوریة التّركیة، َكما عاشت 

الَمملَكة الھولندیة أسابیعاً من الّدعایة 

لإلنتخابات البرلمانیة في َجو إحتدام 

التّنافس َوصراع الیَمین القَومي 

الھولندي الُمستمیت من أجل نَیل 

أكثریة أصوات النَاخبین، َوحال 

ألمانیا یَشبھ حال جارتھا ھولندا َمع 

وجود َمساحات أكبر للتّعددیة َوتآلف 

عّدة أحزاب في تَشكیلة الُحكومة 

 القادمة في َخریف ھذا العام.

أردوغان یُحاول ُرغم النّكسات 

التّي لحقَت بھ على الّصعید األوربي 

تَضخیم األحداث َعبر ُردود فعل 

إستفزازیة َخرَجت عن أصول 

العَالقات الّدولیة واألعراف 

الّدبلوماسیة، َوھو یَستغلّھا في َشحن 

العاطفة القَومیة التّركیة ویحاول 

(تَلقین األوربیین ُدروسا في 

الّدیمقراطیة) ألنّھم حالوا دوَن قیام 

َمندوبیھ  للترویج إلستفتائھ على 

تَعدیل الّدستور التّركي. إّن أردوغان 

یَصف ھولندا َوقَبلھا ألمانیا بالنازیة 

َویتھمھما باتباع األسالیب الفاشیة 

لَمنعھما ُوزراءه ُممارسة الّدعایة 

اإلنتخابیة لَھُ على األراضي األلمانیة 

والھولندیة بَل لعََدم الّسماح للطائرة 

التّركیة بالُھبوط في َمطار روتردام 

والذي تالهُ إبعاد وزیرة الشؤون 

اإلجتماعیة التّركیة إلى الُحدود 

 األلمانیة البَّریة.

َطبعاً، لَم یَسبُق في تاریخ 

العالقات الّدولیة َطوال قُرابھ قرن 

من ُعمر الّجمھوریة التّركیة أن 

َوَصَل التَوتّر بَینھا َوبَین ُدَول أوربا 

الغربیة إلى ھذه الّدرجة من الّسوء، 

 َولكن ماھَي حقیقة ھذه األزمة ؟

إذا أخذنا ھذه األزمة من ناحیة 

أخالقیة َومبَدئیة استناداً إلى میثاق 

األَمم المتّحدة َوقَرارات َوتَوصیات 

ُمنّظماتھا الفرعیة، فإّن ھذا التّصعید 

كاَن یَجب أن یَحصل بل َویصل إلى 

َدَرجات أكثر فَعالیة في العُرف 

الّدبلوماسي عندما كانت الُحكومات 

التّركیة الُمتَوالیة في أنقرة بَشتى 

ألوانھا َوأشكالھا الحزبیة َوالعسَكریة 

تُجبر األقلیات الَمسیحیة على التَخلي 

َعن دینھم، َوتطُمس َمعالمھم الّدینیة، 

 ٢١َوتَطبّق األحكام العُرفیة في 

والیة ذاُت غالبیة ُكردیة، ُوتحكم 

على َمن یتكلّم باللغة الُكردیة 

بالّسجن، َوتقصف القُرى َوتحرق 

الغابات في جبال الوالیات الجنوبیة 

الشرقیة، َوتُبید قطعان الماشیة 

بالقَصف الّجوي َوتُجبر الّسكان على 

تَرك َمسقط رأسھم َوقراھم للنّزوح 

بعیداً إلى إستانبول وإزمیر لیُصبحوا 

ُمتَسولین َوماسحي أحذیة، َوتزّج 

بأالف من األكادیمیین َوالُمعارضین 

الّسیاسیین في الّسجون بتَُھم التآمر 

على الّدولة َوتَحُكم َعلیھم بموجب 

َمحاكم َعسكریة صوریة بالَحبس  

 لَسنَوات َطویلة.

وأیضا ُسكوت الُحكومات 

األوربیة مائة سنة كاملَة على َحرب 

اإلبادة التّي قام بھا الَجیش التّركي 

بناء على فَرمان ُحكومي على 

الّشعب األرمني، وإھمال الُحكومات 

األوربیة لإلعتراف  بأّن الَمذابح 

التي قامت بھا تركیا  بإبادتھا الّشعب 

 األرمني بأنھا َجریمة َحرب.

َولكن، نَرى الیوم أّن ُمؤّشرات 

ُمراَجعة الَمواقف لدى بَعض الّدَول 

األوربیة قَد جاءت لَیَس نَتیجة 

العتبارات مبدئیة تستند على أساس 

المبادئ السامیة لالئحة حقوق 

اإلنسان بَل ھي ُمضّطرة بَل َوُمجبَرة  

نتیجة تَطاول َرئیس تركیا الُمتزاید 

في تَجازوه لُكّل الَمعاییر الدبلوماسیة 

 –عندما إعتُقل الّصحافي  التركي 

األلماني الجنسیة َوُمراسل صحیفة 

دي فلت، بل وإتھامھ بالجاسوسیة 

لصالح الُمخابرات األلمانیة، َوفي 

نَفس الوقت تَغافل عن َسماع دعوة 

الحكومة األلمانیة لَھ باإلفراج َعنھ 

أو تأمین ُمحاكمة عادلَة َوَعلنیة لَھُ 

واستھان بَطلَب ألمانیا بَل وأرَسَل 

أردوغان ُوزرائھ َومندوبیھ إلى 

ألمانیا َوھولندا للقیام بَدعَوة أبناء 

الّجالیة التركیة للتّصویت لصالح 

تَعدیل الّدستور التركي  َغیر عابئ  

بأصول العَالقات الّدبلوماسیة 

َعن قَصد أو َغیر قصد  –َوُمستَھترا 

بَموقف الُحكومات األوربیة من  –

تمادیھ في  قَمع الُمعارضة في 

تركیا، َوَزج مئات اآلالف في 

الّسجون بتَُھم باطلة بھَدف إزاحة ّكل 

َمن قَد یُخالف َمشاریعھ 

الدیكتاتوریة، َولُممارستھ سیاسة 

 القَمع الدموي في الَمناطق الُكردیة.

إنّھ لمن َدواعي الرضى 

واإلرتیاح َطبعاً عندما نَرى َمواقف 

أوربیة  َمبدئیة َوإنسانیة َوأخالقیة  

تُمارس على أرض الواقع َوھي 

مارسات  التّعامل َمع حالَة  مثل مُّ

أردوغان الدیكتاتوریة، َولكن َھل 

َستبقى ھذه الّدول ُمتمسكة بَمواقفھا 

الحالیة إزاء سیاسة ُحكومة أنقرة 

 َوَكم سیكون لعُمرھا من الَدیمومة ؟

َكما نَعلم  فإّن مصالح الّدول ھي 

الُمحّرك الفَعال الذي یَرسم َمنحى 

 ٢٦٠٠العالقات بین الدول. فلھولندا 

شركة تستثمر في تركیا ، وأللمانیا 

َمصالح اقتصادیة كبیرة َوتُعتبر 

الّشریك األكبر بین ُدَول العالم َمع 

تركیا، كما تعیش جالیة تركیة َكبیرة  

یَنتسب ُمعظم أبنائھا إلى ُمنظمات 

َوجمعیات ونوادي قومیة وسیاسیة 

ودینیة یتم تمویلھا وتشرف علیھا 

أحزاب تركیة ُمتَطرفة َولھا أثر فَعال 

في الّشارع الھولندي قَد یُصبح عامل 

تھدید لألمن الداخلي في ھذا البلد 

الّصغیر والقلیل نسبیا في عَّدد 

 الّسكان.

ألمانیا ھي األخرى لَیَست بحالة 

أفضل من جاَرتھا ھولندا، بَل فإّن 

للجالیة التركیة في ألمانیا تأثیر َكبیر 

على الحیاة العامة سواء االقتصادیة 

أو االجتماعیة أو األمنیة، وذلك ألن 

ألمانیا  لعبت  َوُمنذ َضم تركیا إلى 

حلف شمال  األطلسي  َدور الُمتبَنّي 

الُمَوّكل  من قبل الوالیات المتحدة 

األمریكیة آنذاك إلنقاذ تركیا الُمفلسة 

بدعمھا اقتصادیاً، َوتقدیم الُمساعدات 

العَینیة والمالیة لبناء الّدولة التُركیة 

ً َولتنفیذ َمشاریع  القَویة َعسكریا

تَنمویة للبُنیة التّحتیة في تركیا، 

وبالتالي تأسست َعالقات تَعاون 

َوثیقة جداً بیَن أجھزة األمن التّركیة 

َواأللمانیة على الّصعیدین الّداخلي 

َوالخارجي. َوالَعجب أن تنشر 

وسائل اإلعالم األلمانیة وللمرة 

األولى في تاریخھا على اإلطالق 

قلق أجھزة األمن األلمانیة من النفوذ 

التركي القائم على األرض األلمانیة 

وتصریح دائرة أمن حمایَة الّدستور 

بُوجود ما  –الُمخابرات الداخلیة  –

ستة آالف تركي  ٦٠٠٠الیقل عن 

في ألمانیا یَعملون لصالح الُمخابرات 

التركیة، كما أبَدت الّجھات األمنیة 

األلمانیة تخوفھا من تَزاید نشاط 

الُمخابرات التركیة على األراضي 

األلمانیة. َوھكذا نَرى أّن ما قدمتھ  

أوربا وعلى رأسھا ألمانیا لبناء 

الدولة التركیة كحلیف استراتیجي  

قَد ارتَد َعلى أوربا بالنُكران بَل 

َوأصبَح یُھّدد أمنھا الّداخلي َوتوازن 

 تَحالُفاتھا الخارجیة.

َھذا، و إذا أخذنا الَمصالح 

االقتصادیة الُمتشابكة بَین ألمانیا 

َوتُركیا بعین االعتبار فإّن الّضجة 

اإلعالمیة َوالُمشاكسة الّدبلوماسیة 

القائمة اآلن بین ھولندا وألمانیا 

بشكل خاص من جھة وتركیا من 

جھة أخرى َسوف تَبقى في ھذا 

الُمستوى من التَوتُر إلى حین... 

لتَعود ثانیة إلى التّھدئة فال تركیا وال 

ألمانیا وھولندا تَسعى فعال إلى 

تَحویل سوء التّعامل  بقضایا تَتَعلّق 

األلماني  -باعتقال الّصحافي التركي

دنیز َوالَحیلولَة دوَن القیام بالَحملة 

الدعائیة لحزب أردوغان إلى تَصعید 

حّدة التََوتّر َوتَحویل األزمة الحالیة 

إلى خالف یلَحق الّضرر بَمصالح 

ھذه الدول وقد یؤول إلى القطیعة، 

وأما القضایا المتعلقة بحقوق اإلنسان 

َوالدیمقراطیة في تركیا فإنھا 

َولألسف َستغیب ثانیة في ملّفات 

 توَدع في ُمستَودع الَمحفوظات.

دراسات   –* علوم سیاسیة 

 كردیة وإسالمیة.
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 *دیفید بولوك 

بینما كنت أحضر مؤتمًرا في 
دھوك، في "إقلیم كردستان العراق" 
قبل بضعة أسابیع، أثارت اھتمامي 
رؤیة رئیس "الحزب الدیمقراطي 

الذي یعتبره  -الكردستاني اإلیراني" 
نظام طھران مجموعة تخریبیةً 

یلقي خطابًا أمام األعیان  -وإرھابیة 
المجتمعین. وفي الصف األمامي، 
كان یجلس ثالثة من أبرز 
المسؤولین السیاسیین واألمنیین في 
"حكومة إقلیم كردستان". أثار ھذا 
المشھد توتّري بعض الشيء إزاء 
احتمال أي ردود فعل انتقامیة عن 
إیران، فسألت ما إذا كان 
باستطاعتي تغطیة الحدث، فجاء 
الرّد إیجابیًا "طبعًا، لقد انتشر الخبر 
أساًسا في كافة وسائل اإلعالم 

 المحلیة".
ولكن، كما كان متوقّعًا، وبعد 
أیام قلیلة، شّن مسلّحون مجھولون 
اعتداًء على مكتب "الحزب 
الدیمقراطي الكردستاني اإلیراني" 
في "إقلیم كردستان العراق" وقتلوا 
سبعة أشخاص. وما جعل ھذا 
الھجوم أفظع بعد أنھ لم یقع على 
مقربة من الحدود مع إیران، بل في 
قریة كوي سنجق في وسط "إقلیم 
كردستان". لم یُتّھم علنًا أي طرف 
بتنفیذ الھجوم وحتى أن "حكومة 
إقلیم كردستان" لم توّجھ أصابع 
االتھام نحو عمالء إیران. ویعكس 
ھذا الحدث باختصار وبشكل مخیف 
طبیعة النفوذ اإلیراني وامتداده في 
كردستان العراق: إن تخطیتمونا، 

 سوف نقتلكم.
وفي أفق ھذه األحداث المتطرفة 
إنما المنفصلة الواحدة عن األخرى، 
یھیمن شبح إیران بقوة على مسألة 
استقالل كردستان األھم. فإیران ال 
تكّف عن التعبیر عن رفضھا الحازم 

وقد تجلى ذلك مؤخًرا  -لھذا الخیار 
األسبوع الماضي خالل زیارة 
مسؤولین في "الحزب اإلسالمي 
الكردستاني" إلى طھران. وفي 
تناقض صارخ، رفض رئیس 
"حكومة إقلیم كردستان" مسعود 
بارزاني، خالل السنة الماضیة على 
األقل، دعوة ما زالت قائمةً لزیارة 
العاصمة اإلیرانیة، وتردد أن السبب 
یُعزى جزئیًا إلى رفض إیران حتى 
اآلن رفع العلم الكردستاني في خالل 

 مراسم االستقبال الرسمي.
وفي الواقع، خالل زیارتي 
األخیرة، أفصح لي مسؤول رفیع 

المستوى في "حكومة إقلیم 
كردستان" في مجلس خاص عن 
معلومات داخلیة دقیقة حول مدى 
تأثیر العنصر اإلیراني في ھذا 
السیاق. ومؤخًرا أّكد مسؤولو "إقلیم 
كردستان" على أنھم ال یرغبون في 
اتخاذ خطوات من طرف واحد 
للحصول على االستقالل بل یرغبون 
في التفاوض مع بغداد حول شروط 
جدیدة للتعایش أو االتحاد أو 
االنفصال. لكّن المسؤول نفسھ 
أخبرني أنھ عندما یقولون بغداد، 
فإنھم في الواقع یقصدون طھران، 
وذلك ألن األكراد یعتبرون الحكومة 
العراقیة خاضعة بالكامل إلیران. 
وبتعبیر آخر، كّل ما قد تمنحھ بغداد 
في نھایة المطاف لألكراد سیعكس 

 قرار طھران.
وعلى صعید دنیوي أكثر، 
تمارس إیران سلطةً اقتصادیة 
مباشرة ال یستھان بھا على كردستان 
أیًضا. فشریان المنطقة االقتصادي 
الرئیسي، أي النفط، یمّر في تركیا 
فعلیًا بدًال من إیران. أما المفاوضات 
غیر المنھجیة حول إنشاء شبكة 
أنابیب جدیدة تمّر في إیران، فلم 
تترك أي أثر عملي حتى اآلن. غیر 
أن التبادالت التجاریة األخرى مع 
إیران، ال سیما استیراد المواد 
الغذائیة األساسیة وسلع استھالكیة 
أخرى، تُعتبر عامًال أساسیًا إلرساء 
االستقرار في الحیاة االقتصادیة 
الیومیة في "إقلیم كردستان". كما 
تكتسب حركة الشاحنات المحّملة 
بالمنتجات النفطیة من اإلقلیم وإلیھ 
أھمیةً. ولطالما عمدت إیران إلى 
إقفال الحدود أو إبطاء حركة التنقل 
فیھ بشكل كبیر كوسیلة لممارسة 
الضغوط وتمریر اإلشارات على 

 الصعید السیاسي.
في المقابل، أفصح لي أصدقاء 
أكراد من مجتمع األعمال المحلي أن 
إیران عرضت علیھم سلعًا مجانیة 
(أو رشاوى بتعبیر آخر) مقابل 
موافقتھم على دعم أنشطة طھران 
في المنطقة أو على األقل غّض 
البصر عنھا. وفي إطار أوسع 
بكثیر، تحاول طھران استمالة 
"حكومة إقلیم كردستان" من خالل 
حدیثھا عن إنشاء شبكة أنابیب 
افتراضیة من حقول النفط الكردیة 
إلى إیران، لكنّھا وفي الوقت عینھ، 
تھددھا بالحدیث عن إنشاء شبكة 
أنابیب افتراضیة مختلفة تمتد ھذه 
المرة من كركوك مباشرة إلى إیران 

 إنما عبر تجاوز سیطرة األكراد. -

ویظھر امتداد النفوذ االیراني 
جلیًا بشكل خاص في محافظة 
السلیمانیة التي تقع على الحدود مع 
إیران وتخضع سیاسیًا لھیمنة 
"االتحاد الوطني الكردستاني" 
و"حركة التغییر" (كوران) المنشقّة 
عنھ. وتربط الحزبین عالقات 
تاریخیة وشخصیة بطھران أقوى 
من تلك التي تجمع العاصمة 
اإلیرانیة "بالحزب الدیمقراطي 
الكردستاني" المنافس والمتمركز في 
محافظتي إربیل ودھوك الواقعتین 
غرب البالد بالقرب من الحدود 

، خالل ٢٠١١التركیة. وفي عام 
زیارتي إلى السلیمانیة، سمعت أحد 
أبرز المسؤولین في "حركة التغییر" 
یقول إنھ في السلیمانیة وحدھا، 

 ٧٠٠"یملك العمالء اإلیرانیون 
منزل آمن". وإذ فاجأني ھذا الرقم 
المرتفع، سألتھ: "وماذا عساھم 
یفعلون في ھذه األماكن كلّھا؟" 
فحملت إجابتھ المختصرة الكثیر من 
المعاني: "لو كنُت أعلم اإلجابة، لما 
كانت ھذه المنازل آمنة، ألیس 

 كذلك؟"
أما الیوم، فإن وجود إیران الذي 
یطرح تھدیدات كثیرة في السلیمانیة، 
تبّدل نحو األسوأ. فخالل ھذا 
األسبوع فقط، علًما بأنني سأكتفي 
بذكر مثال واحد، أفصح عضو في 
البرلمان العراقي الذي یعادي إیران 
علنًا، وھو مثال اآللوسي، للمؤلف 
عن أنھ ال یجرؤ على السفر إلى 
السلیمانیة حتى من دون أن یرافقھ 
موكب كبیر من الحراس 
الشخصیین. وفي إطار أوسع، ما 
زالت إیران تستغل ھذه االنقسامات 
الداخلیة بین األكراد لتحقیق ھدفین 
مترابطین ھما: زیادة نفوذھا عن 

االتحاد “طریق أصدقاء تابعین لـ 
الوطني الكردستاني" ولفصائل 
أخرى، كي یصل حتى الحدود 
التركیة؛ وتقویض قدرة "حكومة 
إقلیم كردستان" على تشكیل جبھة 
مّوحدة للتفاوض بشأن مصالحھا 
الشرعیة، سواء لجھة المطالبة 
باالستقالل في نھایة المطاف أو 
ببساطة من أجل تأمین حصولھا 
على االستقالل السیاسي 

 واالقتصادي.
أما بالنسبة إلى سیاسة الوالیات 
المتحدة، ال سیما بعد أن بدت إدارة 
الرئیس دونالد ترامب األمریكي 
مستعدة العتماد موقف أكثر تشدًدا 
إزاء طھران، فقد باتت العالقة 
الوطیدة إنما المتوترة بین كردستان 

العراق وإیران تطرح لغًزا محیًرا. 
فمن جھة، یبدو أن "حكومة إقلیم 
كردستان" تقّدم فرصةً كبیرة، 
مستفیدة من دعم محلي قوي، للحّد 
من النفود اإلیراني على المنطقة أو 
حتى دحره. وإن فعلت ذلك، قد تبرز 
تأثیرات متسلسلة تتخطى "إقلیم 
كردستان" بذاتھ، ما یضعف سلسلة 
العمالء التي أسستھا طھران بدًءا 
من إیران مروًرا بالعراق ووصوًال 
إلى سوریا ولبنان وساحل المتوسط. 
ومن جھة أخرى، قد یتطلّب اعتماد 
الوالیات المتحدة سیاسة صریحة 
ً أكبر  مماثلة على األرجح التزاما
بحمایة األكراد من التھدیدات 
اإلیرانیة. وقد یجعل ذلك مسألة 
استقالل األكراد الخطوة المنطقیة 
التالیة ضمن ھذا التسلسل، مع كل 

 التعقیدات التي قد یحملھا ھذا األمر.
لذلك، كما قال أحد المسؤولین 
البارزین في "حكومة إقلیم 
كردستان" خالل زیارتي األخیرة: 
"على المدى القصیر، قد تصبح 
حیاتنا أسھل إذا لم تدخل الوالیات 
المتحدة وإیران في مواجھة 
مباشرة". ولكن، في حال أصّرت 
الوالیات المتحدة اآلن فعًال على 
الوقوف في وجھ تحدیات إیران في 
المنطقة، مع الحفاظ في الوقت عینھ 
على حلیف أساسي وحصن ضد 
"داعش" وجماعات متطّرفة أخرى، 
لن تجد مكانًا أفضل من كردستان 
إلطالق حملتھا. ویجب أن تتمثّل 
الخطوة األولى بطمأنة بسیطة 
وحازمة لقیادة "حكومة إقلیم 
كردستان" الصدیقة بأن واشنطن 
ستدعم بشكل صریح جھودھم 
المحلیة لتقویض األعمال التخریبیة 
والترھیب وبسط النفوذ الذي تمارسھ 
إیران على األراضي الكردیة. أما 
الخطوة الثانیة، فقد تحمل عرًضا 
أمریكیًا واضًحا باإلبقاء على وجود 
عسكري كبیر داخل "حكومة إقلیم 
كردستان" حتى بعد االنتصار على 

وحتى لو رفضت بغداد  -"داعش" 
عرًضا موازیًا. بعد ذلك، تصبح 
الشراكة بین الوالیات المتحدة 
و"حكومة إقلیم كردستان" وأطراف 
أخرى للحّد من االنتھاكات اإلیرانیة، 
لیس في إقلیم كردستان وحسب، بل 
في المنطقة أیًضا، أكثر فاعلیة وأقل 

 خطًرا.
* دیفید بولوك زمیل أقدم في 
معھد واشنطن یركز على الحراك 

 السیاسي في بلدان الشرق األوسط.
 ١٣/٣/٢٠١٧معھد واشنطن 

 من كردستان وإليها: جبهة إيران املنسية
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التسم�ی�ة ال�رس�م�ی�ة ل�ل�دول�ة ھ�ي 
روسیا االتحادیة و ھ�و إت�ح�اد  ذات 
نظام ح�ك�م أق�رب إل�ى ال�رئ�اس�ي و 
دستور خاص تم تعدیل بعض ب�ن�وده 

في ف�ت�رة رئ�اس�ة ف�الدی�م�ی�ر ب�وت�ی�ن 
 األولى. 

إضافة إلى ترسانتھ�ا ال�ن�ووی�ة و 
العسكریة المعروفة و ترتیبھا ك�دول�ة 
م��ؤث��رة ف��ي االق��ت��ص��اد ال��ع��ال��م��ي و 
السیاحة و  موقعھا كعض�و دائ�م ف�ي 

مجلس األمن ، كونھا وریثة االت�ح�اد 
السوفیتي الس�اب�ق ، ت�ع�ت�ب�ر روس�ی�ا 

االت��ح��ادی��ة م��ن أك��ب��ر دول ال��ع��ال��م  
م�ل�ی�ون ١٧مساحة حیث تبلغ حوالي 

أل�ف ك�م م�رب�ع  أي ح�وال�ي  ٧٥و 
من مساحة العالم المأھولة، ل�ھ�ا  ٨\ ١

حدود بریة مع خمسة عشرة دول�ة و 
حدود بحریة مع ك�ل م�ن ال�ی�اب�ان و 
أمریكا و تركیا و فنلندا و النروی�ج ، 

م�ن��اط�ق زم��ن�ی��ة و ط��ائ�ف��ة  ٩تض�م 
واسعة جداً من البیئات و التضاریس 
و احت�ی�اط�ي ك�ب�ی�ر م�ن ال�غ�اب�ات و 

ال��ب��ح��ی��رات ال��ع��ذب��ة ، ت��م��ت��ل��ك رب��ع 

احتیاطي المیاه العذبة في العالم ك�م�ا 
تملك أكبر اح�ت�ی�اط�ي م�ن ال�ث�روات 

المعدنیة و الطاقة و  خ�اص�ة ال�غ�از   
في حین أن عدد السكان  لم یت�ج�اوز  

م��ل��ی��ون نس��م��ة م��ن��ذ  ١٤٣ع��ت��ب��ة 

سنوات ، ت�ع�ت�ب�ر روس�ی�ا االت�ح�ادی�ة  
واحدة من أكثر بلدان العالم من حیث 
التنوع العرقي حیث یعیش فیھا أكث�ر 

عرق و إثنیة  حوالي م�ائ�ة  ١٦٠من
عرق و طائفة من بین�ھ�م  ی�ع�ی�ش�ون 
في  القوقاز وحدھا، یش�ك�ل ال�روس 

%  من مجموع ٨٠السالف  حوالي 
 ٦سكان روسیا یلیھم التت�ار ح�وال�ي 

ملیون  و  ٤ملیون و البشكیر حوالي 
الشیشان أكثر من م�ل�ی�ون نس�م�ة ث�م 

أل�ف ان�ت�ھ�اء  ٧٠٠األنغوش حوالي 
بمكونات ال تتجاوز عددھ�ا عش�رات 

اآلالف  ..ك��م��ا ت��ع��ت��ب��ر ال��دی��ان��ة 
اإلس�الم��ی�ة و ال��ی��ھ�ودی��ة و ال�ب��وذی��ة 
إضافة إلى المسیحیة األرثوزوكس�ی�ة 
أدیاناً رسمیة . ترتبط ھ�ذه األع�راق 
مع بعضھا على امتداد ھذه المس�اح�ة 
الشاسعة وفق نظام اتحادي خاص تم 
تش��ك��ی��ل��ھ ب��االس��ت��ف��ادة م��ن ال��ن��ظ��ام 

 السوفیتي  بعید انھیار االتحاد . 
 ٨٥یتكون االتحاد الروس�ي م�ن 

وحدة إداری�ة ب�ع�ض�ھ�ا ع�ل�ى أس�اس 
مثالً ) و م�ن�ھ�ا  –عرقي ( تترستان 

 -ع��ل��ى أس��اس ط��ائ��ف��ي( ی��اك��وتس��ك
كاثولیك )  و منھا على أساس ثقاف�ي

ب�ال�ك�اری�ا )  أو إرادة   –(كاباردینو 
مش��ت��رك��ة ( م��وس��ك��و ) أو دی��ن��ي 

( داغستان) كما تختلف عن بع�ض�ھ�ا 
من ح�ی�ث الص�الح�ی�ات ال�م�م�ن�وح�ة 
لھا ، یتم تم�ث�ی�ل  ك�ل وح�دة إداری�ة 
بممثلین عنھا في المجلس الف�ی�درال�ي 

( ال��م��ج��ل��س األع��ل��ى أو م��ج��ل��س 
الشیوخ ) ھما رئیس السلطة التنفیذیة 
و رئیس السلطة التشریعیة لیبلغ عدد 

عض��و و  ١٧٠أعض��اء ال��م��ج��ل��س 
تع�ت�ب�ر أع�ل�ى ھ�ی�ئ�ة تش�ری�ع�ی�ة ف�ي 
االتحاد الروسي إضافة إل�ى م�ج�ل�س 

الدوما أو المجلس األدن�ى ال�ذي ھ�و 
 بمثابة برلمان عادي.  

 الھیكلیة االتحادیة : 
تختلف  ال�وح�دات اإلداری�ة ع�ن 
بعضھا من حیث التركیب السكاني و 
المساحة و الصالحیات الممنوحة لھا 

حیث تتوزع الوحدات اإلداریة وف�ق 
مجموعات لكل مج�م�وع�ة ن�ظ�ام  و 
تصنی�ف خ�اص ب�ھ�ا و ص�الح�ی�ات 
م��ح��ددة ت��خ��ت��ل��ف ع��ن ال��م��ج��م��وع��ة 

 األخرى. 
 أنواع الوحدات اإلداریة : 

ج��م��ھ��وری��ات ح��ك��م ذات��ي  -١ 

республики  ٢١و ع���ددھ���ا 
جمھوریة تمثل كل واحدة منھا  اثنیة 
أو ط��ائ��ف��ة  أو أك��ث��ر ت��ت��م��ت��ع ب��ح��ق 
مفترض في االنف�ص�ال ،ل�ك�ل م�ن�ھ�ا 
رئیس و برلمان  منتخب�ی�ن م�ن ق�ب�ل 

الشعب و علم و شعار و ح�ك�وم�ة و 
دستور و عاصمة إداری�ة ، تش�ارك 
في القرار  السی�اس�ي ل�إلت�ح�اد ع�ب�ر 
ممثلیھا، مثال : جمھوریة ت�ت�رس�ت�ان 

 و عاصمتھا قازان . 
أوب��ل��س��ت أو والی��ات  ذات  -٢

و ع�ددھ�ا   областиحك�م ذات�ي 
ی�ت�م ت�ع�ی�ی�ن رئ�ی�س�ھ�ا م�ن ق�ب�ل  ٤٦

ال��م��ج��ل��س االت��ح��ادي و ت��ت��م��ت��ع 
بصالحیات أق�ل م�ن ال�ج�م�ھ�وری�ات 
الذاتیة الحكم  ، لھا علم و دست�ور و 
برلمان محلي و ھي أقرب إلى نظ�ام 

 اإلدارة المحلیة . 
ك���رای���ة أو م���ق���اط���ع���ة  - ٣

و ھ�ي  ٩عددھا   край( كانتون ) 
مناطق نائیة  شاسعة تقع في الش�م�ال 
أو الش��رق ق��ل��ی��ل��ة الس��ك��ان ذات 
مجتمعات  محلیة ذات ثقافات مختلفة 
م�ت�ج��اورة ت��ت�م��ت�ع بص��الح�ی��ات أق��ل 

 تنحصر غالباً في إدارة شؤون الناس 
اق���ل���ی���م ذات���ي  ال���ح���ك���م  - ٤

автономная область 
ل�ھ ن�ظ�ام�ھ و ص�الح�ی�ات  ١عددھا 

تتراوح بین جمھوریة ذاتیة و والی�ة 
 كما لھا دستور و مجالس محلیة . 

م���ن���اط���ق ح���ك���م ذات���ي   - ٥
автономные округа  عددھا

و ھ�ي م�ن�اط�ق ق�د ت�ع�ی�ش ف�ی�ھ�ا  ٤
أعراق متداخل�ة ت�ت�ف�اوت م�ن ح�ی�ث 
العدد لكنھا لیست باسم عرق معین و 
ال تع�ت�ب�ر ع�ل�ى أس�اس ع�رق�ي ل�ھ�ا 

 دستور محلي و علم و رمز .  
م����دن ذات����ی����ة ال����ح����ك����م   -٦

федеральные города   و
ھ��ي ت��ح��ت اإلش��راف ال��م��ب��اش��ر 

و  ٢للسلطات االت�ح�ادی�ة و ع�ددھ�ا 
ھي العاصمة موسكو و یعی�ش ف�ی�ھ�ا 

( ال�م��دی�ن�ة ف�ق�ط) أك�ث�ر م�ن عش��رة 

م��الی��ی��ن و ل��ی��ن��ی��ن��غ��راد ( س��ان��ت 
بترسبورغ) ك�م�دی�ن�ت�ی�ن حض�ری�ت�ی�ن 
بشكل منفصل عن ال�ری�ف ال�م�ح�ی�ط 
بھما و لھما ص�الح�ی�ات و  دس�ت�ور 

 وعلم و عمدة ... 

ث���م���ة وح���دت���ان إداری���ت���ان   -
محدودتي االعتراف بھما و م�وض�ع 
ن��زاع ھ��م��ا : ش��ب��ھ ج��زی��رة ال��ق��رم 

 (جمھوریة ) و مدینة سیفاستابول . 
 الروس و الكرد :

بعیداً عن المواق�ف الس�ی�اس�ی�ة و 

لغة الم�ص�ال�ح و ت�ع�ق�ی�دات ال�ل�وح�ة 
الدولیة التي تشكلت في بدای�ة ال�ق�رن 
العشرین و بقاء الكرد محرومین من 
دولتھم على غرار األمم الكبی�رة ف�ي 
الشرق ( الفرس ، العرب ، الترك ) 
مقسمین بین أرب�ع دول و م�ا راف�ق 

ذلك خ�الل ق�رن م�ن ان�ت�ك�اس�ات و 
حروب ...  یحدد ب�ع�ض ال�دارس�ی�ن 
بدایات القرن المنصرم بدایة ن�ھ�ض�ة 
ثقافیة كردیة ،و االت�ح�اد الس�وف�ی�ت�ي 

ً ) س�اح�ة   –( روسیا االتحادیة  حالیا
ھذه  النھضة ح�ی�ث ظ�ھ�ر ف�ي ت�ل�ك 
ال�ف��ت��رة، ال��ف��ی�ل��م الس�ی��ن��م�ائ��ي األول، 

والروایة األولى، والصحیفة األولى، 
وك�ت��ب ال��ت��رب�ی��ة وال��ت��ع�ل��ی��م األول��ى، 
وكتاب حقوق المرأة األول، والك�ت�ب 
العل�م�ی�ة األول�ى، وال�ع�م�ل اإلذاع�ي 

 والمسرحي المحترف،
 الفیلم الكردي األول: 

ف��ی��ل��م ب��األب��ی��ض واألس��ود م��ن 
 ١٩٢٦إخراج حمو بیكنازاریان عام 

ویحكي قصة صراع غ�ی�ر م�ت�ك�اف�ئ 
ب��ی��ن ال��ّرح��ل األك��راد ال��ف��ق��راء م��ع 
المسؤولین واآلغ�وات ف�ي ال�ق�ف�ق�اس 

 قبیل ثورة أكتوبر. 

ذك��ر إیس��ك��وس��ت��وف ف��ي ك��ت��اب��ھ 
ذك��ری��ات ال��م��م��ث��ل��ی��ن وم��خ��رج��ي »

 «زري»، أن ف��ی��ل��م «الس��ی��ن��م��ا
وال��م��أخ��وذ ع��ن قص��ة ح��ب تس��م��ى 

المنتشرة ع�ل�ى ألس�ن�ة  «قدر زري»
سكان جبال آالغوز، وال�ذي یص�ور 

ح��ی��ات��ھ��م، ھ��و م��ن أش��ھ��ر أف��الم 

بیكنازاریان على الن�ط�اق ال�ع�ال�م�ي. 
ممث�ٍل وف�ن�اٍن  ٥٠٠شارك في التمثیل

 في أرمینیا
 الروایة األولى: 

أول عمل روائي باللغة ال�ك�ردی�ة 

م�ن ت�أل��ی�ف ع��رب ش�ام�ی��ل�وف ع��ام 
الذي لع�ب دوراً ك�ب�ی�راً ف�ي  ١٩٣١

أحداث ثورة أكتوبر والحرب األھلیة 
في القفقاس وقاد بنفسھ الصراع ضد 
اإلقطاعیین وتأسیس السوفییتات بی�ن 
الّرح�ل ف�ي ج�ب�ال آالغ�وز. ت�ح�ك�ي 

وتص�ور  «الراعي ال�ك�ردي»روایة 
ال�ت��غ��ی��ی��رات ال��ت�ي ج��رت ف��ي ح��ی��اة 
الّرحل وتأسیس النظام السوفییتي في 
أرمینیا والتي ھي قصة حیاة الك�ات�ب 
ع�رب ش�ام�ی�ل�وف ن�ف�س�ھ. ت�رج�م�ت 
الروایة إلى لغات عدة منھا الروسی�ة 

  والتركیة والفرنسیة وغیرھا.
 أول صحیفة كردیة :

إذا ك��ان�ت ص�ح��ی�ف��ة ك��ردس�ت��ان  
ل��م��ق��داد م��دح��ت ب��درخ��ان ھ��ي أول 
صحیفة كردیة إال أنھا ك�ان�ت تُ�ن�ش�ر 
باألحرف العربیة أما صحیفة " ری�ا 

الطریق الجدید  ) ف�تُ�ع�ت�ب�ر   –تھ زه 

أول ص��ح��ی��ف��ة تص��در ب��األب��ج��دی��ة 
ف��ي ف��ت��رة  ١٩٣٠ال��الت��ی��ن��ی��ة ع��ام 

معاصرة إلصدار مج�ل�ة ھ�اوار ف�ي 
دمش��ق ب��ج��ھ��ود األم��ی��ر ج��الدت 
ب���درخ���ان ك���ان یش���رف ع���ل����ى 
إصدارصحیفة " ریا تھزه "  ع�رب 

ش�ام��ی�ل��وف بص�ف��ت�ھ عض��و ال��ل�ج��ن��ة 
 15المركزیة للحزب                

 روسيا و نظامها الفيدرايل

.خارطة لإلتحاد الروسي توضح الھیكلیة اإلداریة وفق نظام إتحادي خاص بروسیا  
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 نادیا مراد ... تتمة

كردست�ان ال�ع�راق ی�وم أم�س ال�ج�م�ع�ة 
صداماً مسلحاً بین ق�وات  ٣/٣/٢٠١٧٧

حمایة شنكال، وقوات بیشمركة (روج)، 
أدى وب��ك��ل أس��ف إل��ى س��ق��وط ب��ع��ض 

 الشھداء والجرحى.

ف��ي ال��وق��ت ال��ذي ك��ان��ت ال��ق��وات 

) ت�ح�ارب YPGالكردیة (البیشم�رك�ة، 
ً إل�ى ج�ن�ب ف�ي ج�ب�ھ�ت�ي ك�وب�ان�ي  جنب�ا
وشنكال ضد داعش، وكان لزاماً تعزی�ز 
ھذه التجربة بدالً من اللجوء إلى السالح 

 في حل المشاكل العالقة.

إننا في التح�ال�ف ال�وط�ن�ي ال�ك�ردي 
والحزب الدیمقراطي الت�ق�دم�ي ال�ك�ردي 

في سوریا ندعو إلى وقف ھذه األع�م�ال 
ال�م�س�ل�ح�ة وال�ل�ج�وء إل�ى ل�غ�ة ال�ح��وار 

والتھدئة وضبط النفس، وذلك ل�ت�ط�وی�ق 

الفتنة التي ستكون لھا انعكاسات س�ل�ب�ی�ة 
ع��ل��ى ال��وض��ع ف��ي ك��ردس��ت��ان ال��ع��راق 
وكردستان س�وری�ا، وخ�اص�ة ف�ي ھ�ذه 
الظروف الحساسة التي یمر بھا الش�ع�ب 

الكردي في ھذین الجزأین في م�واج�ھ�ة 
القوى اإلرھابیة التي تت�رب�ص ب�الش�ع�ب 

ال��ك��ردي، م��م��ا یس��ت��دع��ي تض��ام��ن ك��ل 
الجھود لوأد الفتنة في مھدھا، كما ن�دع�و 
إلى وقف الحمالت اإلعالمیة المغرض�ة 
التي تبث سموم الفتنة، وت�ح�رض ع�ل�ى 
االق�ت��ت��ال م��ن ال��ج��ان��ب��ی�ن، وتس��اھ��م ف��ي 
ترسیخ االن�ق�س�ام ف�ي الش�ارع ال�ك�ردي 
وخاصة في كردستان سوریا.... قامشلو 

٤/٣/٢٠١٧.(( 

 ٢٠١٧آذار  ١٠ف��ي ج��ن��ی��ف 
أصدر مكتب حقوق اإلنس�ان ال�ت�اب�ع 
��ل  ل��ألم��م ال��م��ت��ح��دة ت��ق��ری��راً ی��ف��ّصِ
اإلدع�اءات بش��أن ع��م��ل��ی��ات ال��دم��ار 
الش��ام���ل وال���ق��ت���ل وغ��ی���رھ��ا م���ن 
االنتھاكات الخطیرة لحقوق اإلنسان، 
وال�ت��ي ارتُ��ك��ب��ت ف��ي ج��ن��وب ش��رق 
تركیا في الفترة المم�ت�دة ب�ی�ن ت�م�وز 

خ�الل  ٢٠١٦وكانون األول  ٢٠١٥
ع�م��ل��ی��ات أم��ن��ی��ة ح��ك��وم��ی��ة أل��ح��ق��ت 

ب�ل�دة وح�ی�اً  ٣٠الضرر بأك�ث�ر م�ن 
ً وأس��ف��رت ع��ن تش��ری��د م��ا  س��ك��ن��ی��ا

ونص��ف  ٣٥٥,٠٠٠ی��ت��راوح ب��ی��ن 
ملیون شخص، غالبی�ت�ھ�م م�ن أص�ل 
كردي، حسب خبر نشره موقع األمم 

 المتحدة، الذي جاء فیھ أیضاً:
(( ق�ال م�ك��ت�ب ح�ق��وق اإلنس��ان 
التابع لألمم المتحدة إن�ھ ك�ان یس�ع�ى 

إل���ى ال���وص���ول إل���ى ال���م���ن���اط���ق 
المتضررة في جن�وب ش�رق ت�رك�ی�ا 
طوال مدة عام ت�ق�ری�ب�اً، ك�ي ی�ح�ق�ق 
بش��ك��ل مس��ت��ق��ل ب��اإلدع��اءات ح��ول 
حدوث ان�ت�ھ�اك�ات خ�ط�ی�رة ل�ح�ق�وق 
اإلنسان. وم�ع غ�ی�اب ال�ق�درة ع�ل�ى 
الوصول إلى تلك ال�م�ن�اط�ق ف�ع�ل�ی�اً، 
صدر الت�ق�ری�ر، وھ�و األول ض�م�ن 
سلسلة من التقاریر، باالعتم�اد ع�ل�ى 
الرصد عن بعد، مست�خ�دم�اً مص�ادر 
عامة وسریة وصوراً ع�ب�ر األق�م�ار 
الصناعیة ومقابالت لجمع معل�وم�ات 
بشأن سیر العملیات األمنیة وتأثیرھ�ا 

 في جنوب شرق البالد.
ك��ذل��ك، ی��وث��ق ال��ت��ق��ری��ر ح��االت 
ال��ت��ع��ذی��ب، واالخ��ت��ف��اء ال��ق��س��ري، 
والتحریض عل�ى ال�ك�راھ�ی�ة، وم�ن�ع 
الوصول إلى خدمات الرعایة الطبی�ة 

ال��ط��ارئ��ة وال��غ��ذاء وال��م��ی��اه وس��ب��ل 
العیش، والعنف ضد المرأة، م�ع�رب�اً 
ً ع��ن ق��ل��ق��ھ "ف��ي م��ا ی��ت��ع��ل��ق  أیض��ا
بس��ی��اس��ات ال��م��ص��ادرة ال��ت��ي ت��ل��ت 
العملیات األمنیة"، مش�ی�راً إل�ى ع�دد 
من األمثلة بما في ذلك قرار م�ج�ل�س 

، ٢٠١٦ال��وزراء ف��ي آذار/م��ارس 
ً ل��ل��ت��ق��اری��ر ع��ن  ال��ذي أس��ف��ر وف��ق��ا
مصادرة مئة ب�ال�م�ئ�ة م�ن ك�ل ق�ط�ع 

 األراضي في مقاطعة سور.
ت أیضاً اإلجراءات ال�ت�ي  وأضرَّ
اتُ�خ��ذت ف��ي ظ��ل ح�ال��ة ال��ط��وارىء 
عقب محاول�ة االن�ق�الب ف�ي ت�م�وز/

، بما ف�ي ذل�ك تس�ری�ح ٢٠١٦یولیو 
أك��ث��ر م��ن م��ئ��ة أل��ف ش��خ��ص م��ن 
وظائف في القطاعین العام والخاص 
خالل ال�ف�ت�رة ال�م�ذك�ورة، ب�أوض�اع 
ح��ق��وق اإلنس��ان ف��ي ج��ن��وب ش��رق 

البالد إلى حّدٍ كبیر. وأفادت التقاری�ر 
عن تسری�ح ن�ح�و عش�رة آالف م�ن 
األساتذة لالش�ت�ب�اه بص�ل�ت�ھ�م ب�ح�زب 
العمال الكردستاني، من دون مراعاة 
األصول القانونیة. كما أن اس�ت�خ�دام 
تشریع مكافحة اإلرھ�اب ل�ل�ت�خ�ل�ص 
م�ن ال�م�س�ؤول�ی�ن م�ن أص�ل ك�ردي 
المنتخبین دیم�ق�راط�ی�اً، وال�م�ض�ای�ق�ة 
الحادة للصحافیین المستقلین، وإقف�ال 
وسائل اإلعالم المس�ت�ق�ل�ة وال�ن�اط�ق�ة 
باللغة الكردیة والجم�ع�ی�ات ال�م�دن�ی�ة 
والوقف الشامل عن العم�ل ل�ل�ق�ض�اة 
وال��م��دع��ی��ن ال��ع��ام��ی��ن، ك��ل��ھ��ا أم��ور 
أض��ع��ف��ت الض��واب��ط وال��م��وازی��ن 

 ومراكز حمایة حقوق اإلنسان.)).

 عمليات قتل ودمار شامل يف جنوب شرق تركيا( كردستان الشمالية) 

 رحیل جفین وأسى شیروان

عام) من موالید ال�ق�امش�ل�ي  ٢٦جفین أسعد (
سوریا، اضطرت مع عائلتھا نتیج�ة ظ�روف   –

الحرب المستعرة في سوریا للھج�رة إل�ى اق�ل�ی�م 
ً ع�ن األم�ان، وت�ّم�ت  كردس�ت�ان ال�ع�راق ب�ح�ث�ا

خطبتھا م�ن الش�اب ال�ج�ام�ع�ي ش�ی�روان م�راد 
 المقیم في ألمانیا.

أرادت الت�ّوج�ھ إل�ى  ٢٠١٧/   ٣/ ٢٧بتاریخ 
تركیا بعد حصولھا على موافقة لم  الش�م�ل م�ن 

السفارة األلمانیة في تركیا، إال أن السلطات التركیة م�ن�ع�ت�ھ�ا م�ن ال�دخ�ول، 
فلجأت العروس مكرھة لمحاولة دخول تركیا بطریقة أخرى عب�ر وس�ط�اء، 

من خالل عبور نھر (ماوان) الفاصل بین إقلیم كردستان ال�ع�راق وت�رك�ی�ا، 
إال أن المحاولة فشلت وكان مصیرھا الغرق، وتم نقل جثمانھا الطاھ�ر إل�ى 

، وس�ط ٢٠١٧/  ٣/    ٣١مسقط رأسھ�ا ق�امش�ل�و، ووری�ت ال�ث�رى، ب�ت�اری�خ
 حضور حشٍد من ذویھا ورفاقھا ومحبیھا.

 رحیل الكاتب والمترجم السوري عبد القادر عبداللي

 ٢في مدینة أضنة الترك�ی�ة، ی�وم ال�خ�م�ی�س 
، أغمض الكاتب والمترجم السوري ٢٠١٧آذار 

عبد القادر عبداللي عینیھ إلى األبد، إثر إصاب�ت�ھ 
بمرض السرطان. وھو من موالید م�دی�ن�ة إدل�ب 

 .١٩٥٧عام 
عبد اللي كان مت�ع�دد ال�م�واھ�ب وال�ق�درات، 

خریج قسم فنون المسرح والمشھ�د م�ن ج�ام�ع�ة 
المعمار سنان في مدینة اسط�ن�ب�ول وح�از ع�ل�ى 

درجة الماجستیر في الرسوم المتحركة، ولدیھ مؤلفات في ال�ف�ن ال�ت�ش�ك�ی�ل�ي 
والسیاسة والثقافة، إضافة إلى عشرات المقاالت التي نُش�رت ف�ي الص�ح�ف 

 والمواقع العربیة، وكان على تواصل مع أوساط الیسار الدیمقراطي.
اشتھر الراحل في میدان الترجمة من التركیة إلى العربیة، ویُ�ع�د جس�راً 

للتواصل بین الثقافتین التركیة والعربیة منذ ع�ق�ود، ح�ی�ث ت�رج�م عش�رات 
الكتب من اللغة التركیة، لكتّاب معروفین، من عزیز نیسین وأورھان باموك 
وناظم حكمت وألیف شفق وغیرھم، وكذلك ترجم أع�م�ال درام�ی�ة " ن�ور، 

 وادي الذئاب ".
تتقدم ھیئة تحریر الوحـدة بتعازیھا إلى ذوي وأف�راد ال�ف�ق�ی�د وج�م�ی�ع 

 أصدقائھ ومحبیھ.

 روسیا ونظامھا ... تتمة

ً ل�ل�ع�م�ل ف�ي  الشیوعي األرمیني ومكل�ف�ا
 قضایا القومیات.

 مناھج التعلیم باللغة األم: 
نشط التعلیم باللغ�ة األم ب�ی�ن ع�ام�ي 

، وج����رى وض����ع ١٩٤٠  –  ١٩٢٥
ال�ك�ری�ل�ی�ة    –األبجدیة الكردیة الالتین�ی�ة 

األولى، وصدرت كتب األطف�ال األول�ى 
وكتب الریاضیات والفیزیاء  ١٩٣٦عام 
وما راف�ق ذل�ك م�ن وض�ع  ١٩٣٢عام 

ال��رم��وز ال��ری��اض��ی��ة وال��ف��ی��زی��ائ��ی��ة و 
الكیمیائیة  باللغة الكردی�ة  وأول ك�ت�اب 

  ١٩٣٤عن حقوق المرأة عام .
 المسرح واإلذاعة : 

ظھر المسرح ال�ك�ردي ف�ي االت�ح�اد 
الس��وف��ی��ی��ت��ي بس��ب��ب رع��ای��ة ال��دول��ة، 
وع��رض��ت أول مس��رح��ی��ة م��ن��ت��ص��ف 
الثالثینات عن حیاة العمال ودورھم ف�ي 
المجتمع، ونشط المسرح عشیة ال�ح�رب 
ال��ع��ال��م��ی��ة ال��ث��ان��ی��ة وب��ث��ت ال��ع��دی��د م��ن 

ال��ع��روض ع��ب��ر رادی��و م��وس��ك��و م��ن��ذ 

١٩٤١. 
بدأ أول عم�ل إذاع�ي م�ح�ت�رف ف�ي 
رادی�و ی��ری�ف��ان، وك�ان��ت اإلذاع�ة ت��ب��ث 

 ١٩٢٥برامج باللغة الكردی�ة م�ن�ذ ع�ام 
على الرغم من وجود تجارب مماثلة في 
بلدان أخرى من قبل، بسبب الخب�رة ف�ي 

مجال اإلنتاج الثقافي وفي اللغة، بما ف�ي 
ذلك البرامج اإلذاعیة الث�ق�اف�ی�ة ومس�رح 
الرادیو وتسجیل األغاني األولى للف�ن�ان�ة 
مریم خان، بدأ العمل في اإلذاع�ة ك�أداة 
للدعایة ل�ل�ح�زب الش�ی�وع�ي ال�ذي ك�ان 
ً ف�ي ال�ع�دی�د م�ن ال�م�ن�اط�ق ب�ھ�ذا  نشطا

 الخصوص. 

 : مراجع بعض المعلومات و االرقام
ال�م�وس�وع�ة   –م�وق�ع وی�ك�ی�ب�ی�دی�ا  -

الوحدات االداری�ة ف�ي روس�ی�ا   –الحرة 
 االتحادیة 

آالن ك���رد   -م��وق��ع ق��اس��ی��ون    -

٢٠١٦\١٠\٢٣ 
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 الحــــریة للمعـتقـــلین السـیاسیین ولمناضـــلي شـــعبنا الكــردي في ســـجون البـــالد

عن الثورة السورية ... 

 بدخوهلا العام السابع

الخ�ط ال�ب�ی�ان�ي ألداء ال�م�ع�ارض�ة الس�وری�ة ب�دأ  -
باالنحدار مع عسكرة الثورة ورھان�ھ�ا ع�ل�ى ال�خ�ارج، 
حیث ت�راج�ع�ت ال�ف�ع�ال�ی�ات ال�م�دن�ی�ة والس�ی�اس�ی�ة إل�ى 

الصفوف الخلفیة، واختفت شعارات الحری�ة وال�ك�رام�ة 
من شوارع المدن لتحل مك�ان�ھ�ا أح�ادی�ث أب�ي ھ�ری�رة 
وفتاوى ابن تیمیة، وتصدُّر معادلة البن�دق�ی�ة وال�ب�رم�ی�ل 
ل��ل��م��ش��ھ��د الس��وري، وتَ��ح��ول ال��ح��راك الش��ع��ب��ي إل��ى 

 -مواجھات عنفیة تطبعت فی�م�ا ب�ع�د ب�م�ظ�اھ�ر دی�ن�ی�ة 
مذھبیة أیقظت الحقد الدفین منذ زم�ن م�ع�رك�ة ال�ج�م�ل 

س�ن�ة.... ج�م�اع�ة اإلخ�وان  ١٤٠٠وصفین قبل قرابة 
المس�ل�م�ی�ن ف�رض�ت ن�ف�س�ھ�ا ع�ل�ى الس�وری�ی�ن وع�ل�ى 
المعارضة بدعم و تمویل إق�ل�ی�م�ی�ی�ن، وف�ت�ح�ت أب�واب 
ال�ب�الد أم�ام ك�ل م�رت�زق�ة ال�ع�ال�م ب�اس�م ال�ج�ھ�اد ض��د 
(النصیریة)...  في الطرف اآلخر لم یتوانى النظام عن 
استثمار ھذه الفرصة في استدعاء میلیشیات طائفیة م�ن 

لبنان والعراق وأفغانستان ... لیتحول معظم الجغ�راف�ی�ا 
السوریة إل�ى مش�اع�ة ل�ل�س�ل�ف�ی�ی�ن وال�م�ت�ع�ص�ب�ی�ن م�ن 
الطرفین، ومرتع للمرتزقة، وملعب لتص�ف�ی�ة حس�اب�ات 

 -ت�رك�ی�ة  –إقلیمیة ودولیة، تخللتھا ت�ف�اھ�م�ات روس�ی�ة 
ایرانیة وصف�ق�ة تس�وی�ات إخ�الء ح�ل�ب وال�ك�ث�ی�ر م�ن 
البلدات واألحیاء من المسلحین إثر س�ق�وط ع�دد ھ�ائ�ل 

 من الضحایا وكثیٍر من الدمار. 

وم�ن��ذ ث��الث س�ن��وات ون��ی�ف ش�ھ�دت ال�م��ن�اط��ق  -
الكردیة في شمال سوریا تجربة إدارة ذاتیة فتیة وفرت 
سلماً أھلیاً وأماناً ملح�وظ�ی�ن، إال أن دع�وات ال�ت�الق�ي 
ووحـدة الصف الكردي لم تفلح ف�ي ت�ح�ق�ی�ق ن�ج�اح�اٍت 
مأمولة، بعد إفش�ال ت�ج�رب�ة ال�ھ�ی�ئ�ة ال�ك�ردی�ة ال�ع�ل�ی�ا، 

، ٢٠١٤اتفاقیة دھوك   –وإجھاض المرجعیة السیاسیة 
 وانقسام الكرد السوریین بأحزابھم و فعالیاتھم.

التحالف الوطني الكردي، كعنوان حامل لمشروعٍ  -
كرديٍ ینطلق م�ن األرض�ی�ة الس�وری�ة، ورغ�م م�رور 
أكثر من سنة على تأسیسھ ال زال بحاج�ة إل�ى ت�وس�ی�ع 
وتفعیل وبلورة برنامج على الصعید الكردي كما ع�ل�ى 

 الصعید الوطني العام. 

بعد مرور خمس سنوات وسنة ... یمكن ال�ق�ول أن 
البعض ساھم مع النظام واالخوان المسلمین ف�ي إط�ال�ة 
عمر المأساة، وأصبح كامل اللوحة السوریة بحاجة إلى 
مراجعة وتقییم، وقراءة م�وض�وع�ی�ة ل�ت�ب�ی�ان مس�ارات 
ً ع�ن قض�ای�ا الس�ل�م  العمل دون ضی�اع وت�ردد، دف�اع�ا

 والحریة والمساواة.

 ناديا مراد تدعو إىل ضبط النفس واالحتكام اىل العقل 

 الشهيد بشري حممد يف ذكراه الثالثة

 بطاقة تهنئة
���اس�ة ع�� نـ�روز ال����، ت�ق�م ه��ة ت���� 

ج���ة ال�حـ�ة �أص�ق ال�هاني وال�����ات إلى أب�اء 

و��ات شع��ا ال��د� وج��ع شع�ب ال���قة والعال�، 

آمل�� أن تعاد ه�ه ال��اس�ة على ال���ع �ال�ل� 

 وال�عادة، �ع��ًا ع� الع�ف واالرهاب.

 كل عام وأن�� سال���.

نشرت الناشطة االیزیدیة الشھیرة نادیة مراد 
ً ع�ل�ى   – سفیرة األمم المتحدة للنوایا الحسنة بیانا

صفحاتھا في شبكة التواصل االجتماعي ون�ق�ل�ت�ھ 
وسائل إعالم عدیدة، ب�خ�ص�وص م�ا ح�دث ف�ي 

 شنكال من اقتتال داخلي، ھذا نصھ:

بقلق كبی�ر ات�اب�ع مس�ت�ج�دات األوض�اع ف�ي 
سنجار (ش�ن�ك�ال)، اْل�یَ�ْوَم، ب�ع�د ان�دالع ص�راع 
مس�ل�ح ب�ی�ن ال�ف�ص��ائ�ل ال�م�ت��خ�اص�م��ة ف�ي ب�ل��دة 
خانصور. حیث سمعت بانھ یوجد قتلى وجرح�ى 
من الطرفین وھناك ن�زوح ل�ل�م�دن�ی�ی�ن ف�ي ظ�ل 

موجة من الھلع والخوف فیما بینھم، ح�ی�ث ان�ھ�ا 
 . ٢٠١٤تذكرھم بأحداث الثالث من اب عام 

االیزیدیون یعیشون في إب�ادة مس�ت�م�رة ل�ح�د 
آالف امرأة وطفل الزال�وا ف�ي  ٣االن، أكثر من 

أس��ر داع��ش ن��اھ��ی��ك ع��ن ب��ق��اء ك��اف��ة م��ن��اط��ق 
االیزیدیة جنوب سنجار تحت حكم داعش، حی�ث 

انھ ش�يء ی�دع�و ال�ى األس�ف الش�دی�د ان ن�رى 
ضحایا االبادة الجماعیة وھم یصبح�ون ض�ح�ای�ا 
لحرب داخلیة، انھ شيء م�ؤل�م ان ن�رى ال�م�رأة 
االیزیدیة وھي تعیش ف�ي ح�ال�ة رع�ب وخ�وف 

 .مرة اخرى بعد كل الذي حدث لھا

من ھن�ا أدع�و ال�ج�م�ی�ع ال�ى ض�ب�ط ال�ن�ف�س 

واالحتكام الى ال�ع�ق�ل وال�ك�ف ع�ن الص�راع�ات 
الداخلیة التي ال تخدم ضحایا االبادة، ك�م�ا ادع�و 
ال�ج�م��ی�ع ل�ل��وق�وف ف�ي ص�ف واح�د ل�م��واج�ھ��ة 
االرھاب الذي لم یمیز بین شنكال وكوباني، بی�ن 
كركوك وبغداد، ھذه المن�ظ�م�ة اإلرھ�اب�ی�ة ت�ری�د 
القضاء على شعوب المنطقة واندالع شرارة اي 

 .صراع داخلي یخدم مصالحھم كثیرا

كما أوجھ ندائي الى كافة االی�زی�دی�ی�ن ان ال 

ینجروا خلف الصراعات القائ�م�ة ف�ي ال�م�ن�ط�ق�ة 

مھما كان ن�وع ھ�ذا الص�راع، الن ع�دون�ا ھ�و 
 .داعش ال غیره

ختاماً أدعوا ال�ط�رف�ی�ن إل�ى وق�ف الص�راع 
الدائر فوراً واالحتكام الى لغ�ة ال�ح�وار ال�م�ب�ن�ي 
على أسس عقالنیة ب�ع�ی�دة ع�ن تص�رف�ات غ�ی�ر 
منطقیة ال تخدم مصلحة ضحایا االبادة الجماعیة 

 .وشعوب المنطقة والحرب على داعش

كما وأدعو جمیع القوى الصدیقة إلى الوح�دة 
ضد داعش والمجامیع اإلرھابیة وعدم ال�ت�رك�ی�ز 

 .على صراعات أخرى جانبیة

ومن جانبھ أصدر التحالف الوطني ال�ك�ردي 
في س�وری�ا و ال�ح�زب ال�دی�م�ق�راط�ي ال�ت�ق�دم�ي 

 الكردي في سوریا تصریحاً مشتركاً، ھذا نصھ:

 15((شھدت منطقة شنكال في             

بمناسبة حلول الذكرة الثالثة الستشھاد بش�ی�ر 
دمحم، قامت م�ن�ظ�م�ة ج�ن�دی�رس ل�ح�زب ال�وحـ�دة 
بزیارة ض�ری�ح�ھ ف�ي م�ق�ب�رة مس�ك�ة ، ب�ت�اری�خ 

، وكان في استقبال رفاق ال�ح�زب  ٢٠/٣/٢٠١٧
أھل الفقید وجمعاً من أھالي قریتھ ، حیث الق�ی�ت 
 كلمة مقتضبة عن صفات الفقید واخالقھ الرفیعة.


