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 11 »ًقطتاى حامستاى يف الىضع السىزي................... 

 أولىياخ السياسح الدوليح 

 وحمازتح االزهاب
بعد انتهاء الحرب العالمية الثاثانثيثة يتثمنثيث  مثنث ثمثة ا مث  
المتحدة يمجل  ا من الديلي ياقتنا  مثنثا ثل الثنثإثيف ي لثتثإثا  
الديل المتضررة  لى  عادة البناء يتقيية الفا  في  ل انتثمثرار 
حرٍب باردة بين معنكرين عالميين ، شهد الثنث ثل الثاثانثي مثن 
القرن الماضي ت يراً علمياً هائالً فثي كثافثة الثمثجثام  ، يمثن 
أبرزها في مجال انتاج ال اقة يبرامج التنلث  يانثتثاج يتث ثييثر 
ال ناعا  العنكرية ، حيث في بعض جيانبها خثدمث  م ثالث  
جهاٍ  بعينها دين أن تخد  البشرية ، يكفلث  بثقثيث  هثنثا  بث ر 
تيتر انتمر  فيها النزاعا  يانتنزف   اقا  شعثيبثهثا ، كثمثا 
بقي العديد من قضثايثا امننثان يالشثعثيب ق الثإثقثر يالثمثجثاعثة 
يا يبئة ، ا من الغفائي ، ال بيعة يالمثنثاو يالثبثيثئثة ، ال ثحثة 
يالتعلي  يالعمل ، المرأة يال إيلة ، الثحثريثة يالثكثرامثة ، حثل 
تقرير الم ير ... الخ ( دين حّل ، يبقي  هنا  أزما  ل  تخمثد 

 تح  الرماد .

يمع بدايا  القرن الثحثالثي أ ثبث  تضثارب م ثالث  الثديل 
الكبرى أكار حديثًة ، يتثعثدد  أيجثص ال ثراه بثيثنثهثا دين أ  
اكتراث بم ال  يمنتقبل الشعيب المغبينة يالتي تثرز  تثحث  
نير أن مٍة انتبدادية بغيضة ، فبرز  رّدا  فثعثل مشثيهثة مثن 
حركا  دينية مت رفة يحركا  منلحة أجج  دائرة العنل التي 
تتينع يتهدد كيان يحياة شعيٍب عثديثدة ،  لثى جثانثب  نث ثالل 
حركا  جماهيرية مدنية في بثعثض الثديل لث  تنثتث ثع بثعثد أن 
ُتحدث التغيير الديمقرا ي المنشيد ،  ضافًة  لثى أن مثجثتثمثعثا  
عديدة ل  تعتْل بعد من ميرياها الاقافي المتخلل أي تثتثحثرر مثن 

 آاار يأفكار اميدييليجيا  المتزمتة المتناحرة .

 فاً بات  الليحة النيانية يالنإعية الثديلثيثة يامقثلثيثمثيثة أكثاثر 
تعقيداً يتشابكاً ي ار  تثلثقثي بث ثاللثهثا عثلثى قضثايثا يأزمثا  
مختلإة يعديدة ، يأحدا  خلالً في أيلييا  المجتمع الديلي التثي 
من المإترض أن تتبيأها قضايا حقيل اإلننان يالشثعثيب. فثإثي 
من قة الشرل ا ين  ، حيث أ ب  الثمثلثل الثنثيي  اإليثرانثي 
ي لى حٍد ما ملل الغاز  لى جانب حماية  نرائيل يم ادر النإث  
ي رل نقلص يامحتإا  بمثنثا ثل الثنثإثيد مثن أنثانثيثا  اهثتثمثا  

 2 »النيانة الديلية  ضافًة  لى ما انتجد في ملل اإلرهاب ... 

 هٌاك إزادج لتٌفير 
 اتفاقيح دهىك  

 شيخ آيل 
 لـصحيفح اجلسيدج )الكىيتيح(

 ٕٗٔٓنيفمبر  ٕٔا ربعاء 

توسيع المجالس المحلية الكردية ال يعني الفدرالية... «  
 »وندعم نظاماً ال مركزياً في سورية المستقبل 

فثي أربثيثل النثكثرتثيثر الثعثا  لثحثزب «  الثجثريثدة» التق  
الكرد  النير  قيكيتثي( الثمثعثارض « اليحدة الديمقرا ي»

محيي الدين شيخ آلي، يأجر  معص حياراً ت ثرل  لثى أبثرز 
 15 »...........الت يرا  الكردية النيرية، بدءاً من كيباني 

 تــــالغ
عقد  الهيئة القيادية لحزب اليحدة الديمثقثرا ثي الثكثرد  
فثثي نثثيريثثا قيثثكثثيثثتثثي(، اجثثتثثمثثاعثثهثثا امعثثتثثيثثاد  بثثتثثاريثثخ 

تثنثايل أهث  جرى خاللص   ، في من قة ديري ،11ٔٔ1ٕٕٓٔٗ
القضايا، يأبرزها  نتإحال ا زمة في الثداخثل النثير  يمثا 
نج  عنص من ف ائع يتشيها ،  نتعش في  لها أشثد تثيثارا  
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 أولويات السياسة الدولية ... تتمة

 يالتن يما  التكإيرية المتيحشة .

يبثثمثثا أن مثثنثث ثثقثثتثثنثثا تثثزخثثر بثثالثثتثثنثثاقضثثا  النثثيثثانثثيثثة 
يامجتماعية يالعرقية يالدينية يغيرها ، يم زال التخثلثل 
يالجهل يالميريث الاقافي النلبي يعشعش في مجتمثعثاتثنثا 
التي انتحكم  بم يرها أن مة بثالثيثة ، أ ثبثحثنثا الثيثي  
يمنف عقيد نياجص الثبث   يالثمثونثي يالثييثال  ينثكثتثي  

 بنارها .

الن ا  ا مني امنتبداد  في نيريا فعل ما فعل ببلثدنثا 
يارتكب الإ ائع بحل شعبنا يأي د كل ا بثياب أمثا  أ  
حٍل نياني ي ني ، مرتثهثنثاً  لثى مثحثير  قثلثيثمثي ديلثي 
يمنلماً  ياه قراره، يالمعارضة بديرها انزلق   لى العمثل 
المنل  يارتهن  هي ا خرى  لى الخارج ، متشتتًة أيضثاً 
بين أجندا  متإايتة لمحير  قلثيثمثي ديلثي آخثر ، أ  أن 
اليضع النير  يترن  بين محيرين متنثاقضثيثن، بثيثنثهثمثا 
الكاير من التنافر يالمنائل الثعثالثقثة الثكثافثيثة لثعثرقثلثة أ  
محايلة إليجاد حّل نياني لألزمة النيرية ، يبنبب عثد  
نضج التإاه  على الم ال  بين داعمثي أ ثرال ال ثراه 
فثثي نثثيريثثا، فثثقثثد فشثثلثث  اجثثتثثمثثاعثثا  جثثنثثيثثل، يمتثثزال 
محايم  المبعيث الديلي الجديد النيد د  مينتيرا تثلثقثى 
الكاير من العراقيل يمهددة باإلخإال، خثا ثًة يأن خث ثر 
تن ي  داعثش يثهثدد الثجثمثيثع، يأن ضثريرا  مثحثاربثتثص 
يت ييقص أ بح  في المقا  ا يل لدى المجتمع الثديلثي . 
يبما أن الحرب على داعش نت يل يالثحثريب الثداخثلثيثة 
في نيريا متقدة يم حل نياني في ا فل ، مبد لثلثجثهثيد 
أن تن ب على المنائل امننثانثيثة فثي الثداخثل يالثخثارج 
ق حماية المدنييثن ، فثتث  مثمثرا  آمثنثة ،   ثالل نثرا  
المعتقلين ، تممين اإلغااة يال بابة ، الثتثربثيثة يالثتثعثلثيث  ، 

 تحنين أيضاه الالجئين ... الخ ( .

فإي الياقع النير  الم ل  يالثمثزر  ، حثيثث ميثزال 
الن ا  متشبااً بثالنثلث ثة يهثي مثاٍض فثي نثهثجثص الثدمثي  
التدمير  ، يغلَب  ابع اإلنال  النيانثي الثمثتثشثدد عثلثى 
مع   الإ ائل المنلحة، يهي تنته  حقيل اإلننثان دين 
أ  يازه ديني أي أخالقي ، يُتنثيث ثر داعثش يأخثياتثهثا 
على مناحا  يانعة مثن نثيريثا يالثعثرال، يهثي تشثن 
حرباً ممنهجة على كيباني مثنثف أكثاثر مثن شثهثريثن دين 
تمكنص من  خضاعها لني رتص بنبب الثمثقثايمثة الثبث ثيلثيثة 
لقيا  حمايثة الشثعثب مثدعثيمثة مثن قثيا  الثبثيثشثمثركثة 
يم ازرة من أبنائها يمناندة التحالل الديلي .... فثي هثفا 
الياقع المرير كان مبد للُكرد في نيريثا أن يثلثتثإثتثيا  لثى 

وحـدد  الفدؾ الدكدرد  فدي يضعه  ييثرفثعثيا شثعثار " 
" كثهثدل انثتثراتثيثجثي ، ضثمثن بثرامثج ي ثنثيثة  سوريا

يديمقرا ية  ننانية تحملها با نا  حركته  النثيثانثيثة ، 
 خا ًة يأن م يَره  با  يياجص خ ٍراً يتحدياً كبيرين.

لفا فإن اممتحان ا كبر أما  الُكرد في نيريا هي تنإيثف 
اتإاقية دهي  التي كان  تتييجاً لجهيد كردية يكردنتانثيثة 
مضنية يانتجابة لمت لبا  نيانثيثة يعنثكثريثة راهثنثة ، 
ييبقى ا مل معقيداً بامعتماد على الفا  يترتثيثب الثبثيث  
الداخلي أيمً يعلى دع  الثقثيى الثكثردنثتثانثيثة يالثي ثنثيثة 

 الديمقرا ية النيرية يقيى النل  يالعدالة الديلية.

 بالغ ... تتمة

لتشكل اليي  الخ ر ا نا  على حاضر يمنثتثقثبثل الشثعثب يالثبثلثد 
يجياره، مما ينتيجب تضافر جهيد جثمثيثع الثقثيى لثيقثل  نثتثشثار 
يتمدد تل  التيارا  قتن ي  الديلة "داعش" يأخياتها(، الثتثي تثعثتثمثد 
فتايى التكإير يالتإجير خدمًة لمشريه ديلة الخالفة اإلنالميثة الثتثي 
كان  مقدماتها فثي مثحثافث ثة الثرقثة النثيريثة ياإلعثالن عثنثهثا فثي 
المي ل العراقية ليليص مباشرًة شن حرب  بادة ضد الثكثرد اإلزديثيثن 
في جبال ننجار في الجانب العراقي يمن بعده  حكا   يل الح ثار 
يهجي  متيحش على كيباني الكردية فثي الثجثانثب النثير ، حثيثث 
أشاد اإلجتماه بمقايمة أهل كيبثانثي عثمثيمثاً يدير يحثدا  حثمثايثة 
الشعب يتضحياتها الكبيثرة بثيجثص خثاف، يفثي فا  النثيثال اثمثن 

، فثي ( HPG (اإلجتماه مشاركة قيا  من البشمركة يأخرى من الـ
 .الدفاه عن كيباني ضد اإلرهاب

من جانب آخر تيقل امجتماه حيال ليحة الياقع الم ل  يالمرير 
الف  يعانيص الشعب النير  بكرده يعربص يمختلل مكيناتص الثديثنثيثة 
يالمفهبية يالقيمية م كداً أن م حثالً عنثكثريثاً لثألزمثة يأن نث ثا  
البعث هي من يتحمل من يلية ما آل   ليص ا يضاه في الثبثلثد، يأنثص 
با  ياضحاً للجميع أن الخيار ا فضل أما  الحركة الكردية يجثمثيثع 

ب ثثرل الثثنثث ثثر عثثن   –الثثقثثيى يا حثثزاب النثثيثثانثثيثثة النثثيريثثة 
هي العمل معاً إليجاد يبلثيرة حثل نثيثانثي   – نتماءاتهاي   إافاتها 

نلمي لألزمة عبر التعاين الثياثيثل مثع منثاعثي الثمثبثعثيث الثديلثي 
ديمنتيرا، بغية تحقيل خ يا  من شمنها يقل عجلة القتل يالثدمثار 
في أنحاء نيريا، ي ي ال المناعدا  اإلننانية لثجثمثيثع منثتثحثقثيثهثا 
يخ ي اً للفين هجريا من دياره  ينزحيا نحي الداخل يالثخثارج، 
يالكاير الكاير من الفين يإتقدين فر ة عمل تيفر له  الثحثد ا دنثى 

 .لمقيما  الحياة

 ، بثيثن الثمثجثلث  1ٔٔ1ٕٕٕٓٔٗيأهاب اإلجتماه بإتإاقية دهي  
-TEV ( الي ني الكرد  في نيريا يحركة المجتمثع الثديثمثقثرا ثي

DEM ) ًبرعاية رئي   قلي  كردنتان النيد منعيد بارزاني، مامنا ،
الجهيد ياللقاءا  التي تيج  بتيقيع اإلتإاقية تل ، يالتي مثن شثمنثهثا 

الثكثرد ، يبثمثا يثخثد  مثهثا   -نزه فتيل التيتر في الثينث  الثكثرد 
التالقي ييحدة ال ل الكرد  في نيريا يقضية النل  ا هلي بيجثص 

 .عا 

يلدى تنايل يضثع الثتثنث ثيث  يالثحثيثاة الثداخثلثيثة لثلثحثزب ينث  
المناخا  الثتثي تشثهثدهثا نثيريثا مثنثف قثرابثة أربثع نثنثيا ، أشثار 

الحثزبثيثة م تثعثالثج   –اإلجتماه  لى أن الشكاي  يالمنائل التن يمية 
عبر القنيا  الإضائية ي إحا  التيا ل اإلجتثمثاعثي قفثيثنثبثي (، 
م كداً على ياقعيثة تثيجثهثا  الثحثزب يمثياقثإثص الثمثنث يلثة يديره 
اإليجابي يالبناء في اإل ار العا  لثلثحثركثة الثكثرديثة يالثكثردنثتثانثيثة 
يكفل  حر ص التثاريثخثي عثلثى تثولثل قثيى يأ ثيثال الثمثعثارضثة 
الي نية الديمقرا ية التي نبقى نشكل جزءاً حثيثييثاً مثنثهثا يفلث  مثن 
أجل نيريا جديدة، نيريا م مكان فثيثهثا لنثيثانثا  ينثمثيفج نث ثا  
الحزب الياحد، نيريا ت ان فيها حرية يكرامة الثمثيا ثن يحثقثيل 
اإلننان، بعيداً عن العنل يالتمييز بنبب الدين يالمفهب أي القيميثة 

 .يالمعتقد

ٕ  /ٕٔ  /ٕٓٔٗ 

 الهيئة القيادية                      

 لحزب الوحــد  الديمقراطي الكرد  في سوريا )يكيتي(
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بعد عيدتص من زيارة  قثلثيث  كثردنثتثان الثعثرال يامنثتثهثاء مثن 
برنامج عملص الكايل خالل االاة أشهر ، تيجص ا نتاف مثحثي الثديثن 

نكرتير حزب اليحـدة الديمقرا ي الكرد  فثي نثيريثا   –شيخ آلي 
 لى املتقاء بمن ما  الحزب في من قة الجزيرة ، فثقثد زار مثركثز 
انماعيل عمر للحزب في مدينة الدربانية برفقثة عثدد مثن أعضثاء 
الهيئة القيادية يتحدث  لى مجميعة من أعضاء الحزب عن اليضثع 
النير  عامة يالكرد  بشكل خاف ياتإاقية دهيكيفي نث ال عثن 
اليضع التن يمي للحزب أكد أنه  في القيادة نثيثفلثلثين ال ثعثيبثا  

 يالمعيقا  التن يمية .

 1ٕٓٔٗ    1ٔٔ   ٗٔيعلى رأ  يفٍد من الحزب زار منثاء يثي  
مكتب القامشلي للحزب الديمقرا ي الثتثقثدمثي الثكثرد  فثي نثيريثا 
الشقيل ، يكان في انتقبالص الدكتير أحثمثد بثركثا  يا نثتثاف أحثمثد 
نليمان ، حيث دار النقاش حيل ضريرة اإلنراه في ت بثيثل بثنثيد 

 أتإاقية دهي  يغيرها من المياضيع .

 1ٕٓٔٗ    1ٔٔ  ٘ٔيزار مكتب الحزب في مدينة عاميدا منثاء 
يالتقى بمعضاء من الإرل ياللجان الثإثرعثيثة يالثمثنث ثقثيثة ي أيضثا 
اعضاء من هيئة الدائرة حيث أجاب عن بعض انتإناراته  المتعلقة 

ي مثن جثهثة أخثرى . بالحالة التن يمية للحزب ي حيل اتإاقية دهي 
التقى بعدد من النادة اعضاء المجل  الثمثحثلثي لثلثمثجثلث  الثي ثنثي 
الكرد  في عاميدا متحداا  ليه  عن نبل تإعيل امتإاقية الميقعة في 
دهي  يعن ضريرة تثيحثيثد ال ثل الثكثرد  لثمثياجثهثة الثهثجثمثة 

 . امرهابية الشرنة على المن قة

 1ٕٓٔٗ    1ٔٔ    1ٔيفي قاعة الشهيد نليمان آد  يي  ا ربعثاء 
، ألتقى شيخ آلي بمعضاء يكيادر من مة قامشلي الشرقية للحزب ، 
يبعد الترحيب ياليقيل دقيقة  م  على أريا  الشهداء ، تثحثدث 
 لى الحثضثير بثإنثهثاب ، يقثد جثاء فثي تثقثريثٍر  عثالمثي نشثرتثص 

 المن مة :

قق رحب الرفثيثل شثيثخ آلثي بثديره بثالثحثضثير يأكثد نثعثادتثص 
ينريره للقاء الرفال يجهاً ليجثص، يخثا ثًة  ن بثيثنثكث  رفثال مثن 
أجيال مختلإة تناضل في  إيل حزبنا يهفا دليل عثلثى  ن حثزبثنثا 
حيي  ييمل  ميراث يتاريخ حافل يهي انتمثرار يأمثتثداد لثلثحثزب 
ا يل، حثثزب نثثيرالثثديثثن زازاياي ثثمثثان  ثثبثثر ، ا مل مثثن 
المناضلين الكرد من مختلل الثمثنثا ثل نثاضثلثيا فثي  ثإثيل هثفا 
الحزب في أحل  ال ريل، في قلب دمشل أما  محاك  أمثن الثديلثة 

 .يغيرها الكاير من المح ا  النضالية

مع   المهتمين يالعاملين في الثمثجثال النثيثانثي يالثمثنثاضثلثيثن 
يخا ًة الديمقرا يين منه  يعرفين حزبنا ييث كثدين أنثص مثعثريل 
بمنانيا  يعنايين بارزة تعرفيا عليص من خاللها، أيلها خ ي ية 
القضية الكردية في نيريا يدفاعص عثنثهثا، اثانثيثاً حثزب منثتثقثل لث  
ي  ل في محاير الخالفا  يينبفها دائماً، العنثيان الثاثالثث حثزب 
منإت  يلص أ ثدقثاء مثن الثمثكثينثا  ا خثرى فثي قدمشثل، حثلثب، 
نييداء، درعا...(، انت عنا أن نعرل الثكثاثيثريثن مثن أخثيتثنثا فثي 
الي ن بالقضية الكردية نثيءاً بثالثعثالقثا  الثاثنثائثيثة أي عثبثر أ ثر 
المعارضة يخا ًة  عالن دمشل، العنيان الثرابثع اهثتثمثا  الثحثزب 
باللغة الكردية يهفه المنملة لين  بني ة أي  غيرة، مع احثتثرامثنثا 
للكل ، نحن الحزب ا يل الف   بل على أرض الياقع شعار تعلثيث  
يحماية اللغة الكردية،  بع الكتب يعل  ا مل لغتثهث  ا  ، أعثتثمثد 
الكردية في مرانالتص الداخلية، خرج كتاباً ي ثحثإثيثيثن أبثدعثيا فثي 

م بيعا  الثحثزب الثمثخثتثلثإثة قنثيريز، بثر ، حثيار، الثيحثدة(، 
العنيان الخام  من أجل الحركة الكردية في نثيريثا كثان  ثاحثب 
شعار كل الجهيد من أجل عقد مث تثمثر ي ثنثي كثرد  فثي نثيريثا 
يالعمل على  يجاد مرجعية نيانية لشعبنا في نيريا، زرعنا اثقثافثة 
الحيار يالتإاه  ياللقاء بين رفاقنا، يأ دقاء يم يد  حثزبثنثا الثفيثن 
ه  با مل،  نه  يعرفين  ن هفا الحزب هي في شخ ية نثيثانثيثة 
منتقلة لص م داقية يفي ميراث نضالي  ييل يمتد  كثاثر مثن ربثع 
قرن، بين هفه العنايين يبقى العنيان ا برز أنص حزب ينتهج نيثانثة 
ياقعية بعيدة عن الشعارا ، هي ياقثعثيثة الثدكثتثير نثيرالثديثن زازا 

 .يا نتاف  نماعيل عمر

منف ما يقارب ا ربع ننيا  نيرية دخل  مرحلة جديدة، خثرج 
ا مل مثثن الشثثبثثاب يالثثنثثاشثث ثثيثثن عثثلثثى  ثثيل الثثبثثالد يعثثرضثثهثثا 
بم اهرا  نلمية يم ثالثب مثحثقثة، يكثان رد الثنث ثا  رداً عثنثيثإثاً 
يبالفخيرة الحية، تدخل  قيى كايرة في المنملة النثيريثة يهثفا مثا 
انعد الن ا  الف  هي انتانائي قمثعثي انثتثبثداد  يكثل شثيء عثنثده 
مبا ، لفل  تعاملنا مع الياقع النير  الجديد بياقعية ينيانة يدين 
رديد أفعال يخا ًة  ننا نعينا للحإا  على أبناء شعبثنثا، كثنثا دائثمثاً 
يقلناها مراراً  ننا ضد عنكرة الايرة يلكن مع ا نل  غى ال ابثع 
اإلنالمي عليها يخرج  عن منارها، يلهفا حزبنا ل  يتير  يقلثنثا 
 ن الميضيه النير  لن ينتهي بنرعة يني يل، نحن ل  نخثا ثب 
العا إة حينفا ، بل خا بنا العقيل، تعرضنا للنها  مثن كثل حثدب 
ي يب، انتقدنا الكايرين يلكن ا ن اب  أن تثحثلثيثلثنثا لثلثياقثع كثان 
نليماً، كلنا نتفكر امقتتال ا خي  في كردنتان العرال يميقإنا منثص 
أاب  التاريخ بعد حين أن ميقإنا كان  ائباً، لفل  يغيرها نحن لننا 
حزباً شعاراتياً، م إقاً لننا حزب مراهنا  لننل  لحانا لهفه الثجثهثة 
أي تل ، نحن أ حاب تاريخ حافل، مشثكثلثتثنثا هثي مثع الثنث ثا  فثي 
نيريا، هفا الن ا  مع ا نل قائ  يباقي في المدى المن ير بنثبثب 
التيافقا  امقليمية يالديلية،  بعاً هفا م يع يص الشرعية، فهي ن ثا  
ناق  قيمياً ياخالقياً مثنثف زمثن، نثنثبثقثى عثلثى تثيا ثل مثع قثيى 
المعارضة النيرية للي يل  لى حثل نثيثانثي لثألزمثة النثيريثة، 
يأكدنا عد  جديى الحل العنكر  لالزمة في نيريثة، نثحثن حثزب 
نياني ينمتل  عالقا  يانعة مثع الثمثعثارضثة يامئثتثالل ينثحثن 
عضي في المجل  الي ني الكرد ، يعلينا جميعاً النعي يبثاشثرال 
ديلي للي يل  لى حل نلمي ينهي معاناة شعبنا، ييجب أن م نبثيثع 
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محايم  عديدة يمتيا لة لحل هفه المنملة يا زمة من جثهثيد 
كيفي انان  لى ديمنتيرا ا ن يفي الثجثهثة ا خثرى جثهثا  يديل 
عديدة نقل   راعها  لى يعلى نثيريثا، فثي هثفه ا جثياء عثلثيثنثا 
النعي لتيحيد ال ل الكرد  يحزبنا  احب ميراث  ييل في هفا 
المجال، حيث كان لحزبنا ديراً رئينياً في تمني  المجل  الثي ثنثي 

قلنا دائماً بمنص رغ  امخثتثالفثا  tev-demالكرد ، يمع ا خية في
يالتجايزا  يالنلبيا  لكن علينا أن م نننى  ن تناقضنثا ا نثانثي 
هي مع مض هد  شعبنا، يلفل  كان لحزبنا دير يلقاءا  مكاإة مثع 
رئانة اقلي  كردنتان ا و منعيد بارزاني، يالحزب الثديثمثقثرا ثي 

 يثثران، يقثثنثثديثثل يامتثثحثثاد الثثي ثثنثثي -الثثكثثردنثثتثثانثثي يالثثكثثردنثثتثثانثثي
الكردنتاني يغيره  إلنجاز اتإثاقثيثة دهثي ، حثيثث أكثدنثا  ن فشثل 

م يتحملص قكلص(  رل ياحد، يحزبنا  إحتص بيضاء في  ٕئهيلير
هفا المجال، حيث كنا دائماً حري ين على ت بيثل تثلث  امتثإثاقثا ، 
المه  اليي  فتح   إحة جديدة بين اإل ارين يهنا  اتإاقيثة جثديثدة 
ميقعة يتدعمها كل ام رال يا حزاب الكردنتثانثيثة فثي ا جثزاء 
ا ربعة حيث باركها الرئي  بارزاني يرئثانثة الثبثرلثمثان يرئثانثة 
امتثثحثثاد الثثي ثثنثثي يمثثنثث ثثيمثثة الثثمثثجثثتثثمثثع الثثكثثردنثثتثثانثثي يامتثثحثثاد 
امنالمي...ألخ، يتمنيا أن ن بل هفه امتإاقية علثى ا رض، نثحثن 
من جهتنا نننعى بكل قيتنا للنير في ت بثيثل بثنثيدهثا يلثكثن نثحثن 

1 أحزاب ينتمنثى أن تثزيل الثعثقثبثا  1جزء من مجل  يتملل من 1
يامشترا ا  في نبيل اقاله امتإاقية، آمال شعبنا كله  معلقة عثلثى 

1 عضثياً مثن ٖٓت بيل هفه امتإاقية يأن نقثي  نثريثعثاً بثاخثتثيثار 1
ام ارين ه  أعضاء المرجعية النيانية التي تشكل النثقث ثة ا يلثى 
في اتإاقية دهي ، يالنق ة الاانية هي الثمثشثاركثة يتثإثعثيثل يتثعثديثل 
يت يير اإلدارا  القائمة على أن تكين يحدة نيانية ادارية ياحدة، 
النق ة الاالاة حيل ياجب الدفاه عن المنثا ثل الثكثرديثة، رأيثتث  مثا 
ح ل في شنكاليكيباني، هنا  خ ر حقيقي يهثدد الثمثنث ثقثة يلثكثن 
المنتهدل بشكل أكبر هث  الثكثرد، داعثش تثمثتثلث  امثكثانثا  تثإثيل 
امكانا  ديلتين أي أكار، ينتحلين امنال  زيراً، القثانث  الثمثشثتثر  
بين أعضاءه هي العن رية يالشيفيثنثيثة يالثقثتثل الثجثمثاعثي ينثإث  

 .الدماء
كيباني أ بح  العنيان ا برز في كل ينثائثل اإلعثال  يعثلثى 
لنان  ناه القرار كل هفا جاء بنبب التضحيا  الكبيرة للمقايمثيثن 

1 ييمثاً لثتثلثيثهثا الثتثدخثال  ٘ٗفي يحدا  حماية الشعب على مدار 1
يالمناشدا  العلنية يالنريثة لثلثدعث  يالثتثضثامثن مثع هثفه الثمثديثنثة 
المقايمة، تشكل التحالل الديلي، شارك  فثيثص الثكثاثيثر مثن الثديل، 
تركيا تردد  كايراً يميقإها مثازال مثلثتثبثنثاً، أخثيثراً يافثقث  عثلثى 

1 من قيا  البشمركة يبإثضثل كثل هثفه الثجثهثيد ا ن ٓ٘ٔمرير 1
كيباني يالمقايمين فيها يحققين انت ارا  على مختلل الجثبثهثا ، 
يم نننى كيل نق   المي ل يل  تنت ع المقايمة، نحثن بثحثاجثة 
 لى اتإال بين الكرد مهما تعدد  احزابه  فثنثحثن لنثنثا اعثداء يلثن 
نكين، يما ينعد  نص هنا  يعثي نثيثانثي عثا  لثدى أبثنثاء شثعثبثنثا 
الكرد  يهفه ضمانة مهمة لت بيل امتإاقيثة يالثكثتثلثة الثكثرديثة فثي 
المن قة هي ضد امرهاب يهنا  التقاء م ال  مع الغثرب يالثعثالث  
المتحضر، يالكرد أكديا  نه  ليثنثيا ضثد الثمثكثينثا  ا خثرى يم 
يعادينه  بل ه  مع اقافة العيش المشتر ، القثضثيثة الثكثرديثة الثيثي  

 .لين  حكراً على حزب بل هي قضية كل كرد  اينما يجد
لنا الشرل أننا أعضاء في حزب اليحدة في ا  ميقع كثنثا،  ن 
حزبنا هي في خدمة القضية الكردية يننبقى منتمريثن فثي نضثالثنثا 

1 ننة ينيرية تحك  من حثزب ٔ٘رغ  كل ال عاب، اليي  مضى 1
البعث بمجنحتص المخثتثلثإثة، يالثمثئثا  مثن ضثبثا  الثبثعثث الثعثراقثي 

يخ  ين لداعش كيإية القضاء يالثهثجثي  عثلثى شثعثبثنثا، أمثا  هثفه 
المخا ر علينا أن ننتمر في نضالنا يأن نكين أيفثيثاء يمثخثلث ثيثن 
لنيرالدين زازا لكمال حنان منماعيل عثمثر ...، لشثهثداء شثعثبثنثا، 
قضيتنا اليي  أكتنب  كما كان   ابعاً اننانياً يهي في  ثابثع قثيمثي 
منإت  حلها في نيريا في دمشل كمثا اكثدنثا مثراراً يلثيث  فثي أيثة 
عا مة أخرى، أعتمدنا في حزب اليحدة على فاتنا يرفاقنا يل  نمثد 
يدنا ييماً  حد يللمال النياني الثف  يثإثنثد النثيثانثة يالنثيثانثيثيثن 
ييخرب ا حزاب، يننبقى منتمرين في أداء ياجبنثا يفثي الثنثهثايثة 

 .اشكرك  على انتماعك 
بعد فل  أفن  المجثال لثلثرفثال إلبثداء مثالحث ثاتثهث  يانثئثلثتثهث  
يانتإناراته ، فمجاب الرفيل شيخ آلي عن ن ال حيل ال ثعثيبثا  
التي تعترض اتإاقية دهي ، حيث أكد باننا جزء من المجل  ينثحثن 
من يلين بالدرجة ا يلى عن أدائنا في تث ثبثيثل امتثإثاقثيثة يهثنثا  
 عيبا  يمعيقا  نممل أن نتجايزها، أهمها  ن أعثداء شثعثبثنثا م 
يرغبين ييعملين إلفشال امتإاقية، هنا  اثالثيث عثنث ثر  ينثعثى 
لزره الإتثن يمثعثاداة ا كثراد يمثحثاربثتثهث  فثي يجثيدهث ، يحثيل 
الخالل على الكراني يالح ف في  ل ممناة كيباني قال الرفيل 
شيخ آلي نع  كما قال الرفيل ممناة حقيقية ح ل  في كثيبثانثي، لث  
يتكرر نيناريي شنكال يلكن كاراة حقيقية يقع  في كثيبثانثي هثجثر 

1 قرية أي أكار، يأكد أنص أفا كان تث ثبثيثل اتثإثاقثيثة ٖٓٙأهاليها من 1
دهي  ياقإاً على ميقل حزبنا يتنازلنا فثنثحثن حثاضثرين لثلثتثنثازل 
يننكين نعداء بفل  حتى عن ح تنا يلنا تاريخ يتثجثارب نثابثقثة 
عديدة أفكر منها تخلينا عن مرشحنثا فثي احثدى ديرا  انثتثخثابثا  
مجل  الشعب النير  في نبثيثل عثد  تثجثزئثة الثقثائثمثة الثكثرديثة، 
يننبقى على هفا الميقل يالكل يعل  ديرنا في هفه امتثإثاقثيثة الثتثي 
نننعى لت بيقها، حيل المنتقبل يم ير الن ا  يامزمثة ينث ثرتثنثا 
لهفه اممير؟ قال نكرتير الحزب علينا امن الل من حينا يقثريثتثنثا 
يمدينتا علينا ان نكين مع شركائنا يالمكينثا  امخثرى قجثيثرانثنثا( 
متإقين يعلى يئا ، علينا المحاف ة على النل  ا هلي كثي ننثتث ثيثع 
التحضير للمنتقبل الف  لن يكين هفا الن ا  جزًء مثنثص، حثتثى فلث  
اليي  علينا المحاف ة على النل  ا هلي يالعيش المشتر  يالمحاف ة 
على العالقا  البينية بين الكرد يالكرد يغيره  من المثكثينثا  يأن 
نحترمها ينحاف  عليها، حيل الت ريحا  التي يثدلثي بثهثا الثرفثيثل 
النكرتير ييمد  فيها قيا  الحماية الشعبية ياللغ  الحا ل حثيلثهثا 
بين الرفال؟ أجاب ا نتاف شيخ آلي نحن في حزب الثيحثدة نثحثتثر  
كل ا راء يالمالح ا  يامنتقادا  ينمتل  اقافة يمثتثإثهثمثيثن لثفلث  
يخا ًة عندما نعل  ان الغاية منها هي ت ييب ا خ اء يام ثال  
يأكد أن كل كلمة قلتها في أ  لقاء منجل يمكتيب أنا من يل عنهثا 
أما  الم تمر أي امجتماه المينع أي اجتماه القيادة، خ اباتثي ااثنثاء 
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حيث كثان هثنثا  مثا يشثبثص مث تثمثر 
ي ني م غر حضر يجمع شمل كل 
ا يال المجتمع يانا من يل عن كثل 
كلمة، اليي  لي  الميضيه هي مثد  
أي ف ، بل هي ميقل، ربما كان قثبثل 
كيباني منتغرباً، يقد يثكثين تثنثبثيءاً 
نيانياً يتثحثلثيثالً منثبثقثاً، كثمثا كثان 
مزعجاً تحليلنثا لثدى الثكثاثيثريثن مثن 
أينثثا  الثثمثثعثثارضثثة ان الثثنثث ثثا  لثثن 
يرحل بنهيلة كان مزعجاً يلكن كان 
 حيحاً، لن نكين بيقاً  حثد، نثحثن 
حثثزب نثثيثثانثثي عثثلثثى ا قثثل عثثلثثيثثنثثا 
التإكير  بعد من االث ننيا  فثقث ، 
حيث غثيثرنثا يثخث ث ثين مبثعثد مثن 
االاين ننثة، يحثيل تثإثنثيثد الثبثعثض 
لدير حزبنا في عقد اتإاقية دهثي  ؟ 
أكد نكرتير حزبنا لكل شخف رأيثص 
يمثهثمثثا قثالثثيا عثنثثا فثي امعثال  لثثن 
نخا مه  فثنثحثن كثكثرد يكثمحثزاب 
محكيمين بالتيافل يالتعاين، ل  أكن 
في كردنتان للنياحة أي التجارة يلن 
أكين في أ  مكان آخر لهفه امنباب 
أنا مكاني بثيثنثكث ، بثل كثنث  بثدعثية 
مشكيرة من قبل رئانة اإلقلي  حثيثث 

1 مثرا  ٗالتقي  بالرئي  بارزانثي 1
ااثثنثثان مثثنثثهثثا كثثنثثا كثثحثثزب قثثدمثثنثثا 
مشريعنا فمكد دعمص لنا، قمنا بديرنثا 
يالثثمثث ثثلثثيب مثثنثثا، ينثثحثثتثثر  آراء 
يمثثياقثثل أخثثيتثثنثثا يكثثان هثثنثثا  جثثي 
يمناو ايجابي للتإاه  يارادة مشتركة 
في تحقيل امتثإثاقثيثة، يحثيل يجثيد 
ضمانثا  مثن راعثي امتثإثاقثيثة أكثد 
الرفيل شيخ آلي  ننا ننكين أيفياء لص 
يملتزاماتنا ييجثب أن م نضثع كثل 
حملنا على اكتال الثرئثيث  بثارزانثي 
عثثلثثيثثنثثا جثثمثثيثثعثثاً كثثمحثثزاب الثثيفثثاء 
بالتزاماتنا، يالرئي  بارزاني قال  نص 
يبار  اتإاقيتثنثا يقثال عثلثيثنثا الثعثمثل 

-tevقالثثثثمثثثثجثثثثلثثثث  الثثثثي ثثثثنثثثثي ي
dem )  كثثثإثثثريثثثل ياحثثثد يلثثثيثثث

كإريقين....، يغثيثرهثا مثن ا نثئثلثة 
التي أجاب عنها ا نثتثاف شثيثخ آلثي، 
يفي نهاية اللقاء يقل الحضير مثرة 
أخثثرى دقثثيثثقثثة  ثثمثث  عثثلثثى أريا  
 الشهداء يخا ًة شهداء كيباني.(( .

1   ٕٔيفي يي  الجثمثعثة بثتثاريثخ 
ألتقى شيخ آلي بثمعضثاء  1ٕٓٔٗٔٔ

يكيادر الحزب في المن قة الثغثربثيثة 
من قامشلثي، ييضثعثهث  فثي  ثيرة 
آخثثر الثثتثث ثثيرا  يالثثمثثنثثتثثجثثدا  
يامنتماه  لى آرائه  يمثقثتثرحثاتثهث  

 ههسجاى تضاهٌي يف عاهىدا
الثكثرد ،  -تح  شعار دعماً لكيباني يتمييداً متإاقية دهي  بمنانبة تح ي  الثخثالل الثكثرد 

من خالل خلل أرضية كردية جديدة تمال  في اتإاقية دهي  ، يمناندة قيا  الثبثشثمثركثة لثقثيا  
يتثرنثيثخثاً لثنثهثج ،  الحماية الشعبية الكردية ي ميد أهلنا في كيباني في يجص الهمجية الداعشية

، أقام  منث ثمثة الث ثلثبثة فثي مثديثنثة عثامثيدا لثحثزب الثيحـثدة  حزبنا في تيحيد ال ل الكرد 
في  الة نيران  1ٕٓٔٗ  1ٔٔ  ٕٕالديمقرا ي الكرد  في نيريا مهرجاناً خ ابياً يفنياً بتاريخ 
ا ننة جثيثهثان عثارل عثريثإثة الثحثإثل بحضير جماهير  ينياني ياقافي ملإ  ، حيث رحب  

، يأُلقيث  كثلثمثا  مثن حثركثة بالحضير يدعاه   لى اليقيل دقيقة  م  على  ريا  الشهداء 
ا نتاف بشير مال نيال يالمثجثلث  الثمثحثلثي لثلثمثجثلث    –  TEV – DEMالمجتمع الديمقرا ي 

ا نتاف يم  عيجي ، بعدها ت  تقدي  أغاني فلكليرية من قبل ق كيما شرميم   –الي ني الكرد  
كيما عاميد  ( ، يت   لقاء ق ائد شعرية ، تالها عزل منإثرد عثلثى الثكثمثان   –كيما رينا    –

اختت  الحإل بكلمٍة بان  من مة ال لبة ، شكر  الحثضثير يأكثد  بناز حج قانم .  من قبل ال إلة 
 . على المضي قدماً في نبيل الحرية يالعدالة يالمناياة

 وداع الساحل هفيد مجكي
يّده حشثد غثإثيثر مثن  1ٕٓٔٗ 1ٖٕٔٔ هيرة يي  ا حد 

ا هالي يالرفال يا  دقاء المثنثاضثل الثراحثل مثإثيثد أحثمثد 
من قة عثإثريثن ،   –جمكي في مقبرة منق  رأنص قرية عربا 

يالف  تيفي في أحد مشافي انتنبيل  ار مرض عضال أل  بص 
 منف ننيا  .

بعد مران  دينية ، رحب النيد رشيد جنجلي بانث  حثزب 
الإقيد ، حثزب الثيحـثدة الثديثمثقثرا ثي الثكثرد  فثي نثيريثا 
ق يكيتي ( ، بالحضير يشكره  يدعاه  لليقيل دقيقة  م  
على ريحص ال اهرة يعلى أريا  جثمثيثع الشثهثداء ، يألثقثى 

 ديل الراحل كلمة تضثمثنث  نثبثفة عثن   –النيد عادل عربا 
حياتص يخ الص ، يألقى ا نتاف قثازقثلثي مثحثمثد كثلثمثة بثانث  

الحزب مرحباً بالحضير يمشيراً  لى خ ال يمناقب الإقيد ، من ري  قيمية يي نية ي ننانيثة ، 
يمفكراً بضريرة تعزيز يحـدة ال ل الكرد  عبر تنإيف اتإاقية دهي  ي  ثرار حثزب الثيحـثدة 
على العمل الد يب من أجل فل  . كما ألقى النيد محمد يينل بان  أهالي عربا كلمًة شكر فثيثهثا 
الحضير يمفكراً بمخالل جمكي الحميدة ، قائالً : أخي مإيد ك  كن  مإيداً لقريت  يشعب  يللكثرد 

 يالعرب ، أن  المناضل الف  تعرض لمنوم  أمنية عديدة.
، يكان مي إاً فثي الثقث ثر الثعثدلثي  19ٔٔيفكر أن الراحل انتنب  لى  إيل الحزب عا  

 –دارا   –هيإثيثن   –بحلب ، يلص احترامص في الين  القضائي ، متزيج يلص أربعة أيمد ق زيالن 
محمد ( . يفي الختا  قّد  النيد جنجلي التعاز  بان  الحزب  لثى أهثل يفي  الثراحثل ي هثالثي 

 عربا يرفال حزب اليحـدة جميعاً.
 تتقدم هيئة تحرير الوحـد  بؤحّر التعاز  إلى عائلة وأسر الفقيد وتتمنى له فسيح الجنات .

 أمحد كالى يف وداعه األخري
 –  1ٗٗٔالمناضل أحمد حنن كالي من مياليد قرية كيمار عا  

فثي  1ٕٓٔٗ    1ٔٔ   1ٔشيريا عإرين ، غمض عيناه يي  ا ربثعثاء 
 يداعص ا خير لألهل يا  دقاء يالرفال .

ُشيع جامانص يي  الخمي  في مقبرة منق  رأنص بحضثير حشثٍد  
من محبيص ، يألقى ا نتاف شريل كيمار كلمثًة بثانث  حثزب الثإثقثيثد 
حزب اليحـدة الديمقرا ي الكرد  فثي نثيريثا ، مثفكثراً بثخث ثال 

عاماً في الثنثضثال يالثدفثاه  ٕ٘يمناقب الراحل ، يمضيص أكار من 
عن قضية شعبص العادلة ، يمحبتص للثغثتثص ا   يعثمثلثص مثدرنثاً لثهثا 
لعشرا  ال الب يكفل  اهتمامص بكتابة الشعر ، يخت  حدياص بتثحثيثة 

 ريحص ال اهرة يمقدماً التعاز  لألهل يالرفال .
 نتقّدم بؤحّر التعاز  إلى ذو  الفقيد وأسرته .
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 ن العنل الجنني يالقائ  على نيه الجثنث  هثي الشثكثل ا كثاثر 
ت رفا يانتشارا من أشكال عد  المناياة التي تتثعثرض لثهثا الثنثنثاء 
 -يالإتيا . يهي يمال  اهرة م تحدها حديد جغرافية أي اجتماعثيثة 

اقت ادية أي اقافية. يعلى ن ال العال ، تتعرض امرأة من بثيثن كثل 
االث نناء للعنل الجنني في يق  ما من حياتها، بدءا بامغتث ثاب 
يالعنل داخل ا نرة يانتهاء بالمضايقة في العثمثل يالثتثنثلث  عثلثى 

 شبكة اإلنترن .

فثتثاة فثي  ٕٓٓيفي هفه الننة يحدها، جرى اخت ال أكار من 
نيجيريا؛ يرأينا نناء عراقيا  يدليثن بشثهثادا  تثتثضثمثن تثإثا ثيثل 
ف يعة عن تعرضهن لالغت اب يامنترقال الجنني خالل النثزاه؛ 
يتعرض  تلميفتان هنديتان لالغت اب يالقتل يتعليل جاتيهما عثلثى 
شجرة؛ يفي اليميا  المتحدة، يقع  حام  ح ي  باهثتثمثا  كثبثيثر 
يتعلق  بمحداث عنل جنني في نيثال فثرل ريثاضثيثة يمثجثمثعثا  

 جامعية.

يتتعرض النناء يالإتيا  للعنل في جميع البلدان يا حثيثاء،  م 
أن تل  الجرائ  كايرا ما م يبلغ عنها يت ل  ي الكتمان. يم بد لثنثا 
من أن نضع حدا لفل  ال مث . يلثهثفا النثبثب فثإن الثيثي  الثديلثي 
للقضاء على العنل ضد المرأة يركز هفه الننة على الجهد الشثعثبثي 

ينثتثتث  “.   جعل حيث  بثرتثقثالثيثا” المبفيل من أجل التيعية يالمنمى 
 ضاءة المن قة المحي ة با م  المتحدة في نيييير  يمبثنثى ا مثانثة 
العامة يمبنى  مبايرانتي  بمضياء برتقثالثيثة الثلثين، يمثن الثمثقثرر 
تن ي  العديد من المنانبا  ا خرى فثي جثمثيثع أنثحثاء الثعثالث  يفثي 

 ينائل التيا ل امجتماعي.

يتقع على كل منا من يلية منع العثنثل ضثد الثنثنثاء يالثإثتثيثا  
ييضع حد لص، بدءا بالت د  لاقافة التمييز التي تنم  لفل  الثعثنثل 
بمن ينتمر. يعلينا أن نح   القيالب النم ية يالمياقل النلبية بشمن 
نيه الجن ، ينن قيانين يت بيقها لمنع التمييز يامنتغالل ييضثع 
حد لهما، يأن نقل في يجص النلي  المنيء متى ما رأيناه. ييتثعثيثن 
علينا أن ندين جميع أعمال الثعثنثل، ي رنثاء الثمثنثاياة فثي عثمثلثنثا 
يحياتنا المنزلية، يأن نغير التجارب الييمية الثتثي تثعثيثشثهثا الثنثنثاء 

 يالإتيا .

يفي النابل كان ين ر  لى حقيل المرأة بي ثإثهثا شثمنثا خثا ثا 
بالمرأة، بيد أن الرجال يالإتيان أخثفيا ي ثبثحثين بثمعثداد مثتثزايثدة 
شركاء في الكإا  من أجل تثمثكثيثن الثمثرأة. يقثبثل شثهثريثن، قثمث  

؛ يهي حركة تضامن عالثمثيثة “ الرجل من أجل المرأة”بإ الل حملة 
من أجل المناياة بين الجننين تحشد ن ل البشرية دعما لثلثنث ثل 

 ا خر، لم لحة الجميع.

ييتعين على كل فرد منا القيا  بدير في فل  المثنثعثى، يأحثاثكث  
على القيا  بديرك . فإفا تيحدنا في البيي  يالثمثجثتثمثعثا  الثمثحثلثيثة 
يالبلدان يعلى ال عيد الديلي، يمكننا أن نتحدى التثمثيثيثز ياإلفثال  
من العقاب يأن نضع حدا  ناليب التإثكثيثر يالثعثادا  الثتثي تشثجثع 
على العار العالمي المتمال في الثعثنثل ضثد الثنثنثاء يالثإثتثيثا ، أي 

 تتجاهلص، أي تتنام  معص.

 حملة األمين العام للقضاء على العنؾ ضد المرأ 

، الثتثي اتثخثف  هفا العثا   تمال حملة ا مين العا  لألم  المتحدة
عنيانا لها هي اتحديا إلنثهثاء الثعثنثل ضثد الثمثرأة، منثعثى مثتثعثدد 
الننيا  يهدل  لى منع العنل ضد المرأة يالإتاة فثي جثمثيثع أنثحثاء 

 العال .

بين يكثام  ا مث  الثمثتثحثدة يمثكثاتثبثهثا „„  اتحديا‟‟ يتيحد حملة 
لتحإيز العمل على ن ال من يمة ا م  المتحثدة لثمثنثع الثعثنثل ضثد 

 المرأة يالمعاقبة عليص.

، الثقثيى مثع „„ اتثحثديا‟‟ يتيحد ا م  المتحدة، فثي   ثار حثمثلثة 
ا فراد يالمجتمع المدني يالحكيما  ليضع حد للعنل ضثد الثمثرأة 

 بجميع أشكالص.

 اليوم البرتقالي

من كثل شثهثر بثي ثإثص الثيثي   ٕ٘تحتإل حملة اتحديا باليي  الـ 
البرتقالي، بهدل رفع اليعي بشمن العنل ضد المرأة يالإثتثاة، لثيث  

تشرين الااني1نيفمبثر، الثف  يثحثتثإثل  ٕ٘فق  مرة ياحدة في الننة ق
 فيص باليي  الديلي إلنهاء العنل ضد المرأة( يلكن في كل شهر.

 ٙٔيفي هفا العا  نيمتد نشا  نشر "الإكرة البرتثقثالثيثة" لثإثتثرة 
ييما، يهي الإترة الممتدة من امحتإال باليي  الديلي إلنثهثاء الثعثنثل 

كثانثين  ٓٔضد المرأة يحتى يي  امحتإال بيي  حقيل اإلننان فثي 
 ا يل1دينمبر.

يتدعيك  حملة ا مين العا  إلنهاء العنثل ضثد الثمثرأة فثي هثفا 
العا   لى نشر "الإكرة البرتقالية" في حي  يمدينت  فثي فثتثرة نشثا  

 نشر تل  الإكرة.

 المفدر : موقع األمم المتحد 

 اليوم البرتقالي ... تتمة

 رسالة بان كي مون بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنؾ ضد المرأ 
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 املسأج الكسديح 

 زهص املقاوهح

الثثيثثي  كثثمثثا فثثي كثثل الثثمثثراحثثل 
التاريخية للثنثضثال الثكثرد  الثحثديثث 
ضد ال ل  يالثقثهثر يامنثتثعثبثاد يمثن 
أجل حثريثة الشثعثب الثكثرد  تنثجثل 
المرأة الثكثرديثة  ، جثنثبثاً  لثى جثنثب 
الشباب الميامين في مياديثن الثمثعثار  
الثثدائثثرة فثثي كثثيبثثانثثي يغثثيثثرهثثا مثثن 
الثثمثثنثثا ثثل الثثكثثرديثثة ، أريه  ثثير 
الب يلة يالإداء  يامنثتث ثارا  أمثا   
أف ع التنث ثيثمثا   رهثابثيثًة ييحشثيثة 
 عرفتها تاريخ البشرية حديااً يقديماَ.

 ف يمكننثا الثقثيل بثمنثهثا أ ثبثحث  
رمزاً إلرادٍة يمثقثايمثٍة يتضثحثيثٍة قثّل 
مايلها في تاريثخ الثنثضثال الثتثحثرر  
للشعيب، ييمكن أن ينتثخثلثف مثنثهثا 
العثبثر لثتث ثبث  مثنثاهثجثاً ُتثدر  فثي 
الثثمثثدار  يا كثثاديثثمثثيثثا  لثثألجثثيثثال 

 المقبلة.
يتجل  أريه  يرها في العملثيثة 
الب ثيلثيثة الثتثي قثامث  بثهثا الشثهثيثدة 
آرينميركان بتإجير نإنثهثا بثيثن جثمثٍع 
من الدياعش اإلرهابيين التكإيرين في 
كيباني رمز المقايمة الكرديثة .  نثهثا 
قمة اإليمثان فثي الثدفثاه عثن كثرامثة 
اإلننان يالي ن يالقضية ، ينثتثبثقثى 
هي يأماالها شعلة منيثرة  فثي دريب 
النضال لي  للشعب الكرد  يحنثب، 
بل لكل الشعيب التي تناضل في نبيل 

 الحرية  يالتحرر يالديمقرا ية.
 نها المرأة الكثرديثة تثري  تثراب 
كردنتان بدمها ال اهر دين بثخثل أي 
تردد، يتبرهن للعال  أجثمثع بثمنثهثا م 
تقل  رادة عثن الثرجثل فثي مثخثتثلثل 
الميادين، يلن تتمخثر عثن الثتثضثحثيثة 
حتى بدمها حين يناد  الي ن أبثنثائثهثا 

 البررة. 
ياحتراماً لد  الشهداء يفي مختلل 
أجزاء كردنتان ينتيجب على الثكثرد 
يدين تثثمخثثيثثر بثثتثثيحثثيثثد  ثثإثثيفثثهثث  
النيانية يالعنكرية ، حتى م تضثيثع 
مننثا هثفه الثلثحث ثة الثتثاريثخثيثة الثتثي 
أ بح  فيها حرية الكرد يكثردنثتثان 

 على المح .

 هليكح هصاى شاعسج أهاشيغيح ... إًساًح هٌاضلح وثائسج .

 

 س : هل فكرت في زيار  إلقليم كوردستان؟

ج : بل قل : هل فكر  في زيارة لديلة كيردنتان  ف م يجثب عثلثى الشثعثب الثكثيرد  
امكتإاء بمحال  أ غر من حقيقص المشريعة . ي جابة على هفا النث ال نثمقثيل بثانثي كثلثمثا 
خ ر  على بالي كيردنتان  م يتبادر   لى فهني أليان كثيردنثتثان يجثبثال كثيردنثتثان 

م أدر  لثمثافا ، يلثكثن هثفه هثي  .يأعياد كيردنتان يأهازيج كيردنتان ، يدمع  عينا 
الحقيقة . ربما كن  في حياة ماضية ميا نة كيردية كل ما تإعلص في حياتها الجديدة هي أنثهثا 
تحن  لى تل  ا رض التي كان  ييماً ما ربما مي نها ا  لي ، بل تقرن حنينها فا  بالحلث  
بمية زيارة لكيردنتان ، زيارة نتكين حتماً حدااً تاريخياً رائعاً بالننبة للشعبين ، يبثالثنثنثبثة 
لي شخ ياً نتكين بماابة حج مبار  لديار كيردنتثان الثمثقثدنثة ، ي ثلثة رحث   شثقثائثي 

 .الكيرد نتكين قد جاء  متمخرة جداً 

 س : كيؾ تستقبلين ردود المواطنين العنيفة التي تفنفك بؤقبح النعوت ؟

ج : أنتقبلها بانتخإال كبير ، فمنا فا  نضج فكر  ، بثل ينثمثي ريحثانثي يثجثعثالنثنثي 
أتمتع بمناعة هائلة ضد كل ا يبئة يا عا ير التي تهدد الحل في الثإثكثر الثحثر يالثمثيقثل 

 نني ،  فا ما ن ر   لى الع ر الف  نعيشص ا ن على أنا  أنص شبثيثص بثالثعث ثير . الشجاه
الين ى التي مر  بها أيربا ، م أزداد  م اعتزازاً بكل تل  النعي  على أنا  أنها تشثهثد 

 . لي بكيني من الفين يكافحين ا ن إلخراج مجتمعه  من كل ع ر يني 

س : هل يمكننا القول بؤنك تناضلين من أجل كرامة الشعب األمدازيدؽدي بدالددوس عدلدى 

 كرامة الجسد األنثو  ؟

ج : ينبغي امنتباه  لى أن الجند الف  أي إص في شتى أشكال نضالي لي  هي هفا الثجثنثد 
ا ناي  بمعناه الضيل ، بل هي فا  الجند الف  يرمز لليجيد ، لألرض ، لالنتماء، للثاثقثافثة 
، للم ير ، فكيل أهينص يأنا أمنحص هفا المعنى الجميل اليانع ، معنى م يكين معثص الثجثنثد 
ينيلة بل غاية في حد فاتص ؟ بل حتثى يأنثا أدعثي  لثى تثحثريثر الثجثنثد ا نثاثي  بثإكثرامثص 
ياحترامص يلي  بالدي  عليص بعد امت ا ص ،  نما أدعي فثي الثياقثع  لثى تثحثريثر ا رض 
ا مازيغية من كل أشكال امحتالل يالنهب يامنتغالل ، تحرير م يمكن لها أن تعيش أجمل 

 حام  يجيدها  م بص ، يتح  راياتص .

ان من أمازيؽيتهدا ومداذا تدريدد أن تدقدول ، مدن  س : ماذا يهم مليکة مزان ، أو )أ(ْمزَّ

 خالل ذلك ، لهذا للعالم ؟

ج : الف  يهمني من أمازيغيتي ، انتماء عرقيا ياقافة  ننانية ، مبد يأن يثهث  أ ثالً كثل 
هفا العال  ، فإفا كان  ا مازيغية شمنا ي نيا يه  كل المغاربة يكل المغاربييثن فثي مثغثربثنثا 

 ا مازيغي الكبير فهي كفل  شمن  نناني عا  .

فكما ل  يكن للعالمين القدي  يالحديث أن يكينا لثيم مثا قثدمثص ا مثازيثغ مثن منثاهثمثا  
حضارية هامة ، كفل  م أت ير عالماً معا راً بدين أمازيغيثة . فا  أن ا مثازيثغثيثة مثا 
تزال بالننبة لإلننانية نبع ع اء فكر  يعلمي يأدبي يفني ع ي  ، يا ه  من فل  أنها مثا 
تزال قاميناً رائعا لكاير من القي  اإلننانية النبيلة ، لعل أكارها مثدعثاة لثالفثتثخثار بثالثنثنثبثة 
لع رنا هفا ق ع ر اإلرهاب يالقتل الرخيف الف  دشنص العرب يالمنلمين ضثد "كثإثار" 
العال  ( هي هفا التنام  ا مازيغي ا  يل مع جميع ا عرال يالاقثافثا  ، يفا  امحثتثرا  

 المفدر : ففحتها على الفيس بوكالتا  ، منا نحن ا مازيغ ، لحريا  يحقيل ا خرين . 

 

إلهام عثمان 
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مما مش  فيص أن ما تشهده من ثقثتثنثا الشثرل أينث ثيثة مثن 
أحداث دراماتيكية ، ينفر بحديث تغيرا  جيينيانية تاريثخثيثة 
في المن قة نيل تمتد آاارها لإترا   ييلة ، يهفا ما يعثتثبثره 
البعثض  عثادة لثرنث  خثار ثة الشثرل ا ينث  الثجثديثد يأنثص 
ت حي  لمنار اتإاقية نايك  بيكثي، أي ربثمثا انثتثقثال بثالثديل 
العربية من النميفج اإلق اعي القثبثلثي الثتثنثلث ثي لثلثديلثة  لثى 
مإهي  الديلة الحدياة التي يت  فيها احترا  الميا ن يحقيقص  لثى 
جانب املتزا  بالعهيد الديلية يميااثيثقثص ، يقثد احثتثدمث  هثفه 
ا حداث بإن الل ما نمي بالربيع العربي . يفي كلتا الحالثتثيثن 
فإننا أما  منع ل تاريخي ، نيت  فيص تحديثد مثالمث  الثمثنث ثقثة 
المنتقبلية ، يهفا يت لب مثنثا كشثعثب كثرد  أن نثكثين عثلثى 
منتيى عالي من اليعي ياإلدرا  يتثحثمثل الثمثنث يلثيثة لثكثي 
نناه  في تحديد منتقبلنا ، أي على ا قل أن نتثإثهث  مثا يثجثر  
من حيلنا حتى م ن اب بالغبن ين ب  الضحية للمرة الثاثانثيثة 
كما حدث خالل القرن الماضي يبداية القرن الثحثالثي ، يكثلثنثا 
يتفكر جيدا ك  كان  الثإثاتثيرة مثكثلثإثة يبثاهث ثة عثلثى شثعثبثنثا 
المنكين ،حثيثث بثتثنثا ن ثنثل مثن ضثمثن الشثعثيب الثمثهثددة 
بامنقراض ، يُمير  علثيثنثا يمثا يثزال كثافثة أشثكثال الثقثهثر 
يالهجرة يالتنكيل ، يل  يبثقثى نثيه مثن النثال   م يانثتثخثد  
ضدنا بما فيص النال  الكيماي  ، يبثا  الثتثيا ثل فثيثمثا بثيثن 
ا هل يا شقاء على  رفي حديد مشكثلثة بثحثد فاتثص فثي تثلث  
الحقبة . يمن هنا فإن قياداتنا ي داراتنا النثيثانثيثة فثي الثحثركثة 
الي نية الكردية في نيرية م الثبثة ا ن يفثي هثفه الثمثرحثلثة 
بالتحديد يأكار من أ  يق  آخر ، التثحثلثي بثالثيثقث ثة يالثجثرأة 
ينكران الفا  في تيحيد يرف ال ثإثيل ياغثتثنثا  الثإثر ثة 
لتحقيل  ميحا  شعبنا المشريعة في الحرية يتقرير الم ثيثر 
بما يثنثنثجث  مثع م ثالثحثنثا الثقثيمثيثة ييثتثنثانثب مثع  ثريل 

 يمت لبا  المرحلة ، يمن هنا يجب التمكيد على عدة نقا  :
 ن العال  با  ا ن يثتثجثص أكثاثر نثحثي أننثنثة الثقثيانثيثن  -ٔ

الديلية ، يهفا م يعني تجاهل الديل يخثا ثة الثعث ثمثى مثنثهثا 
لم الحها الي نية ، ي نما م  ل  الحديد النيانيثة يالشث ين 
الداخلية للديل ل  يعد من المقدنا  كالنثابثل ، يفثيثمثا يثتثعثلثل 
بالشمن الكردنتاني فإن يشائج القثضثيثة الثكثرديثة فثي ا جثزاء 
ا ربعة بات  أكار تراب اً يعضييًة ، ي ن  حراز أ  تقثد  فثي 
أ  جزء منها يعتبر انثتث ثار لثألجثزاء ا خثرى ، يربثمثا آن 
لنانتنا البحث عن تعابير يم  لحا  جديدة تلبي  ثمثيحثاتثنثا 
القيمية ، حيث أن تثجثايز الثقثيا  الثكثرديثة لثلثحثديد الثديلثيثة 
لمحاربة قيى الت رل يال المية يبتعاين يتثنثنثيثل مثع قثيى 
الديل الع مى لص مغزى عميل يعليثنثا أن نثتثحثضثر لثمثرحثلثة 

 جديدة .
 ن القيان  المشتركة ينقا  املتقاء لحركتنا الكردية فثي  -ٕ

نيرية أكار بكاير من نقا  امختالل ، على عكث  مثا يثريج 
لص ، فهي بمجملها حركة جماهيريثة تثحثرريثة قثيمثيثة تثقثدمثيثة 
عقالنية فا   ابع  نناني ، بعثيثدة عثن الثتث ثرل يالثتثعث ثب 
يال ائإية ، ي ن امخثتثالل فثي نثقثل  ثمثيحثاتثهثا يأنثالثيثب 
نضالها م يمكن اعثتثبثارهثا خثالفثاً جثيهثريثا ، بثل  نثص  غثنثاء 
للتجربة التحثرريثة ، يمثع فلث  فثإن كثل الثإث ثائثل الثكثرديثة 

المختلإة ُتجمع بالمح لة على الثحثلثيل النثلثمثيثة ياحثتثرامثهث  
 ليحدة ينالمة نيريا .

لقد  هر في الحثركثة الثكثرديثة فثي نثيريثة نثمثيفجثان  -ٖ
متباينان في الشكل يا داء ، ا يل نثمثيفج النثلث ثة الثإثرديثة 
الشميلية يهي الجر ء  لى حد المغثامثرة ، الث ثمثي   لثى حثد 
الني رة باإلمكانيا  المتياضعة على جميع مإثا ثل الثحثيثاة ، 
ديناميكي يلكنص ضيل ال در، يمتل  المثهثارة ياإلبثداه يري  
المبادرة ، ينت ثيثع الثتثمقثلث  يتنثخثيثر الثتثنثاقضثا  الثمثخثتثلثإثة 
لم لحتها ، يلص  عال  نش  . أما النمثيفج الثاثانثي يهثي ا قثل 
تمانكا ياننجاما يفعالية ، مرتب  يحفر يقليل الاقة بالثنثإث  ، 
يميل  لى الكنل يالخميل الإكر  يالعملي ، ينتنهل الثنثضثال 
النلبي ييجيد التهرب من المن يلية ، يلثكثنثص ا كثاثر انثإثتثاحثا 
يممارنة للعمل النياني يالياقعي ، قراءتص لألحداث يالتاريثخ 
يالمنتقبل معقيلة يمن قية ، ييمتل   ثاقثا  اثقثافثيثة يفثكثريثة 
جيدة يلكنها بحاجة  لى لملمتها يتم يرها يتإعيلها . يلكثن كثال 
النميفجين ينتميان للفهنية الإالحية في امفتثقثار  لثى الثتثمنثيث  
للعمل الجماعي التكاملي يينتنهالن تثبثادل الثتثهث  . يهثنثا قثد 
يتبادر  لى الفهن ن ال غبي : أ  النميفجين أفضل ؟ ! عنثدهثا 
ربما تكين اإلجابة أكار غباء لت ل  لى حد الحماقة ،  ن أيثة 
 جابة تعني المإاضلة فيمثا بثيثن الثنثمثيفجثيثن يبثالثتثالثي تثكثين 
المح لة  إيرية ، يبمعنى آخر يعني  يجاد خندقين مضثاديثن 
يحايل أحدهما  لغاء ا خر لتضيع بينهما ا غلبية الناكتة يمثن 
ا  لتجد ممياها التنكع في شياره العال  العريضة كثمثا يثحثدث 
ا ن  لى حٍد ما . يلكن الن ال الف  يجب أن يشغل بثالثنثا لثيثل 
نهار نياًء على ال عيد الثجثمثاعثي الثحثزبثي أي الثمثنث ثيمثا  
الإكرية أي حتى ال عيد الإرد  ، ما هي آليثا  ي ثيثغ  تثحثاد 
يتكامل النميفجيثن ؟ . أعثتثقثد أن اإلجثابثة لثن تثكثين نثهثلثة 
يبني ة يم يمكن أن يكين لقاء في دهثي  يآخثر فثي هثيلثيثر 
يت ري   حإي هنا يهنا  كافيثاً لثتثرتثيثب الثيضثع الثكثرد  
النير  ، يتنايل الميضيه كي إة  بية يمكثن مثن خثاللثهثا 
مثعثالثثجثة الثفهثنثثيثة الثإثئثثييثة يالثحثثزبثييثة لثتثثنثانثب الثتثثحثديثثا  
المنتقبلية ، يلكن ا مر يحتاج  لى الكاير من الجهيد المضنثيثة 
يالمتيا لة يمراجعا  مخلث ثة يجثريثئثة لثلثكثتثل يا حثزاب 
المختلإة لنليكها يأدائها يفلثنثإثتثهثا يحثتثى تثقثيثيث  ا شثخثاف 
يالكتل المعرقلة لهفه العملية ، يربمثا بثحثاجثة لثحثلثقثا  بثحثث 
يدرانة معمقة يجدية ، يبمعنى آخر فثإن ا مثر بثحثاجثة  لثى 
هندنة نيانية متقنة ، يربما تكين البداية مثن اإلعثال  ، أيقثد 
يكين من  يجاد من يمة فكرية اثقثافثيثة فثيل حثزبثيثة م تثيلثي 
اهتماماً كبيراً للشهرة يالمثراتثب النثيثانثيثة يتنثتث ثيثع فثرض 
احترامها من خالل أدائها يبعد ن رها يالتثزامثهثا ي خثالث ثهثا 
للقضايا الم يرية على كافة الإ ائل يالشثخث ثيثا  الثحثزبثيثة 
التي نيل تناعد في هفا المجال،  ن فلث  أ   يثجثاد  ثيثغ 
تكاملية للحركة الكردية هي مإتا  لنجثا  أ  اتثإثال نثياًء فثي 
دهي  أي هيلير على أرض الياقع ، يهي ا رضية الثمثنثانثبثة 
لعقد الم تمرا  الكردنتانية محقا ، يكتابة تاريخ جديد لثلثكثرد 

 يكردنتان .

  هي دهىك إىل هىلري

مصطفى خىجة 
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 ها تني القاًىى واألخالق
 
 
 
 
 

نعى اإلننان منف ا زل  لى تمني  قياعد لتنيثيثر أمثيره الثحثيثاتثيثة ييث ثّيرهثا يفثل مثا 
تقتضي م لحتص ، منتنداً في فل   لى ضميره يأخالقياتص اإلننانيثة ، فثم ثبث  هثنثا  قثياعثد 
أخالقية تن   حياة المجتمعا  ، تختلل في بعض تإا يلها من بقعة جغرافية  لى أخرى ،  لثى 
أن ت ير  البشرية يتشكل  الديل فا  النل ا  التي نع  ليضع مجمثيعثة قثياعثد تنثمثى 
بالقانين ، تعدل  لى تن ي  ش ين الديلة بكامل عنا رها ق الشعب ، ا رض ، النل ة ... ( 
، محددة عالقة الديلة بمفرادها من جهة يبالديل ا خرى من جهة اانية ، مبينة لألفثراد نث ثال 
عالقاته  ببعضه  البعض يترتيب ما له  من حقيل يما عليه  من ياجبا  ، يتثقثي  النثلث ثة 

 بتنإيفها بالقية  فا لز  ا مر .

 طبيعة القاعد  القانونية وعالقتها بالقواعد األخرى

مبد من اإلشارة  لى يجيد قياعد لي  لها  ابع قانيني ، يهي أيضثاً تثهثدل  لثى تثنث ثيث  
المجتمع يعالقا  أفرادها ، غير أن النتائج المترتبة على مخالإتها م ت د   لى نثإث  الثنثتثائثج 
 المترتبة على مخالإة القياعد القانينية ، يبالتالي مبد أن نإرل بين القياعد القانينية يغيرها .

 القياعد القانينية يالقياعد ا خالقية تختلل عن بعضها في :
غاية القياعد القانينية هي تن ي  حياة المجتمع يتممين نالمتص ، أمثا الثقثياعثد ا خثالقثيثة  -

 فتهدل  لى الي يل بالإرد  لى الكمال .
م در القياعد القانينية هي النل ة المخت ة في الثديلثة ق الثبثرلثمثان ( ، أمثا م ثدر  -

 القياعد ا خالقية فهي الضمير اإلنناني .
ميضيه القياعد القانينية هي تحديد نلي  الإرد تجاه المجتمع ، أمثا مثيضثيه الثقثياعثد  -

 ا خالقية لي  تحديد نلي  الإرد تجاه المجتمع فق  ي نما تحديد هفا النلي  تجاه نإنص أيضاً .
تترتب على مخالإة القاعدة القانينية العقيبة أي الجزاء المحدد في القانين ، بينما يثتثرتثب  -

 على مخالإة القاعدة ا خالقية ازدراء المجتمع يربما عقيبا  يفل العادا  يالتقاليد المتبعة .

 القواعد االجتماعية

 ن القياعد امجتماعية تتعلل بكل جيانب الحياة امننانية من عادا  يتقاليد ، يلثهثا  ثابثع 
 ي إي غير  لزامي ،  م أنها ضريرية يميمكن رن  نيانة قانينية    مجتمع بدينها .

 قواعد االقتفاد السياسي
للقياعد امقت ادية تماير كبير على القياعد القانينية يالعك  بالعك  ، يهي تثحثدد منثار 
النمي امقت اد  ، يعلى ضيئها ُتيضع القيانين ق كقيانين الشركا  ، الم ارل ، اإلدارا  
العامة ، امنتامار ، التمل  .... ( التي تحدد أ ر النيانة امقت ادية لثكثل بثلثد ، فثالثقثيانثيثن 
 الليبرالية تنشئ قياعد امقت اد الحّر ، يالقيانين امشتراكية تنشئ قياعد امقت اد الميجص .

 قواعد العدل واالنفاؾ
لكي تتن  القياعد القانينية بالعدل ياإلن ال ، يجب أن تنتند  لى العن ر الياقعي يتكين 
نتيجة لتإاعل يايل بين مختلل الثعثيامثل مثن الثعثلثي  ا خثالقثيثة يامجثتثمثاعثيثة يالثتثاريثخثيثة 
يامقت اد النياني ، الف  ي د   لى فه  الحقائل الياقعية التي تلعب ديرها في تكيين القاعدة 
القانينية المينيمة بالعدل ياإلن ال ، حيث تنتقل من الياقع  لى تمدية دير الياجب ، فت ب  

 قانيناً .
يلتحديد قياعد العدل ياإلن ال مبد من العيدة  لى الإلنإثة الثيثينثانثيثة  ثاحثبثة فثكثرة " 
 ع اء كل ف  حل حقص " ، ييجب أن منننى بمن غاية القياعد القانينية ليثنث  فثقث  تثحثقثيثل 
العدالة ي نما يقع على عاتقها أيضاً تممين الن ا  يا من يانتقرار الثمثعثامثال  ، يفثي مثعث ث  

 البلدان أُقّر  قياعد قانينية غير عادلة مال " نقي  الحل بالتقاد  " .

 ؼاية القاعد  القانونية
الغاية من القاعدة القانينية هي تممين العدالة أيمً ، يفل  بإقرار الثحثقثيل ا نثانثيثة لثكثل 
 ننان ، يهي 1 الحرية ، الملكية ، النالمة ، مقايمة ال غيان ... 1 يهي حقيل اابتة ي بيثعثيثة 
مالزمة لإلننان يمنتمدة من حياتص ،  ضافًة  ليها حقيٍل منباقة عثنثهثا يهثي قثابثلثة لثلثتث ثييثر 

 يالتبديل يفقاً لل ريل المكانية يالزمانية يحاجا  الإرد يالمجتمع .

 

المحامً نضال سيدو 
 

 الثىزج 
 واًعكاساتها السلثيح

 

 
مما م ش  فثيثص، أن الثاثيرا  هثي 
تثحثيم  تثاريثخثيثة كثبثرى فثي الثحثيثثاة 
النيانية يامقثتث ثاديثة  يامجثتثمثاعثيثة 
للشعيب، يم بد أن تثحثمثل مثعثهثا هثفه 
الايرا  بعض ال ياهر النلبية التي قثد 
تلحل بها أضراراَ  فا ل  يت  مثعثالثجثتثهثا 
يالحّد منها في يقتها المنانب، يخثا ثَة 
في البلدان التي كان  شعيبثهثا مثهثمثشثة 

 يالعقل فيها مغيباً لعقيٍد من الزمن. 
يمثثن نثثاحثثيثثة أخثثرى، ينثثتثثيثثجثثة 
الثثتثثراكثثمثثا  الثثتثثي كثثانثث  مثثيجثثيدة، 
يالتناقضا  التي ل  تنّيى فثي مثراحثل 
تاريخية ينيثانثيثة نثابثقثة ، كثاثيثراَ مثا 
ت د   لى امرتجال النياني في بثعثض 
المراحل من عمر الثاثيرة، يهثفا يث د  
 لثثى الثثتثثبثثانثثا  كثثبثثيثثرة فثثي مثثخثثتثثلثثل 
الثثمثثنثثارا  النثثيثثانثثيثثة يامجثثتثثمثثاعثثيثثة 
يامقت ادية، يمرحلثة مثن الثتثجثافبثا  
يالتناقضثا  قثبثل الثي ثيل  لثى حثالثة 
التحرر يالتغير يامنتقرار يخا َة فثي 
حياة ايرا  الشعيب التي كان  مقهيرة 
يمهديرة من قثبثل ا نث ثمثة الشثمثيلثيثة 

 المنتبّدة. 
يلكن  التنريع ب رل غير عقثالنثيثة 
ياعتبا ية بغية تحقيل بعض الثمثكثانثب 
النيانية أي الحزبثيثة  مثن قثبثل بثعثض 
القيى النيانية المشاركة ُتدخثل الثاثيرة 
نثثإثثل ال ثثراعثثا  الثثداخثثلثثيثثة، ي لثثى 
ارتباكا  حادة في منار حركة التثحثيل 
، نحي الثتثغثيثر يالثتثقثد  يالثديثمثقثرا ثيثة

يبالتالي ت د   لى فيضى نيانية يهثفا 
أخ ثر مثا يثكثين  فثي حثيثاة الثاثيرا  

مثن  يالشعيب،  نثهثا تثخثلثل فضثاءا 
فثيثمثا بثيثن الثقثيى  ال داما  العنكرية

المتنافنة على النل ة، يفي هفه الحثالثة 
ـ أ  الإيضى النيثانثيثة ـث تثبثرز عثلثى 
الناحة حركا  انثإثعثالثيثة  ثارئثة فا  
انتراتيجيا  رماديثة يأفثكثار نثيداييثة 
لينث  لثهثا جثفير مثتثم ثلثة أي يجثيد 
مجتمعي  حي  يهي تضرب بكل القي  
يأهدال الاثيرة عثرض الثحثائث  بثغثيثة 

 1o ».. .تابي  يجيدها المشّيه أ الً 

 

مروات بركات 
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 الثور  وانعكاساتها ... تتمة
يعثثلثثى الثثرغثث  مثثن أن مثثاثثل هثثفه 
الثثحثثركثثا  تثثكثثين  ثثارئثثة فثثي بثثدايثثة 
 هيرها،  م أنها  فا ُتر  لها الثمثجثال 
للقيا  بمنش تها يالت عيد في فعالياتهثا، 
حينها م تكين هنا  فثيضثى نثيثانثيثة 
يحنب، بل يدخل المجتمع يُجلُّ حياتثص 
فثثي كثثيارث تثثراجثثيثثديثثة يانثثهثثيثثارا  
أخالقية مميتة م نابقثة لثهثا، يتثنث ثيث  
ق داعش ( امرهابي التكإير  الثف  م 
هدل لثص نثيى الثقثتثل يتثدمثيثر الثقثّيث  
الحضارية تجند أبهى  يرها يأشدها 

 يضيحاً. 
يمن أخ ر المشاكل التي تثإثرزهثا 
الإيضى النيانية أيضاَ، هي الإثيضثى 
امجتماعية،كينها تنعك  على النلثي  
الييمي لألفراد، حيث تثتثنثيه مثا بثيثن 
امحتيثال عثلثى ا خثريثن أي مثحثايلثة 
نلبه  حاجاته  الثيثيمثيثة بثالثقثية، مثمثا 
ت د   لى نشثيء حثام  مثن الشثعثير 
بعد  ام مئنان يلجيء أفراد المثجثتثمثع 
 لى محايلة الدفاه عن النإ  بعيداً عن 
امنتعانثة بثم  قثانثين مثن الثقثيانثيثن، 
يبالتالي ت د   لى انهثيثار الثمثنث ثيمثة 
ا خالقيثة، يهثفا يثعثنثي عثد  احثتثرا  
ا فراد يالجماعثا  لثمثا تث  الثتثعثارل 
عليص اجتماعياَ أي قانينياً ، حتى ت بث  
التجايزا  ممارنا  يثيمثيثة دين أن 
يرده  أ  راده.يهفا ما تشهدها أغلب 
المنا ل في نيرية، يفل  بثعثد أن تث  
اغثثتثث ثثاب الثثاثثيرة مثثن قثثبثثل بثثعثثض 
المجميعا  التي نث ث  عثلثيثهثا بثقثية 
النال  يتل  التن يما  ال ارئثة الثتثي 
م تثثعثثنثثيثثهثثا نثثيى الثثنثثهثثب يالثثقثثتثثل 
يالثتثخثريثب، حثيثث عثمث  كثل أنثياه 
الإيضى يالتي أحدا  تغيرا  جثفريثة 
في أنانياتالحياة الييمية للنا .  م أن 
المنا ثل الثكثرديثة يبثإثضثل حثركثتثهثا 

النيانية ييحثدا  الثحثمثايثة الشثعثبثيثة   
Y.P.G يجثثثهثثثاز ا نثثثايثثثش ييعثثثي

الجماهير الكردية بقي  بعيدة عثن هثفه 
ا نياه من الإيضى القاتلة. يهفا دليثل 
على أن الثكثرد م يثزالثين مثلثتثزمثيثن 
بثثمهثثدال الثثاثثيرة دين أن يثثحثثرفثثيهثثا 
باتجاها  خا ئة  يماناً منهث  بثالثحثريثة 

 يالتغير يالديمقرا ية . 
فثثعثثنثثدمثثا تثثكثثين لثثلثثاثثيرا  أهثثدال 
مرنثيمثة يياضثحثة لثن تثإثقثد قثيتثهثا 
يتثثيجثثهثثهثثا، يلثثن تثثقثثع فثثي مشثثاكثثل 
يانعكانا  خ يرة، يقد نجح  الايرة 
الإرننيثة يغثيثرهثا مثن الثاثيرا  فثي 
أيربثثا  ن أهثثدافثثهثثا كثثانثث  مثثحثثددة 

 يياضحة.

 ملاذا أصثح الثيشوسكح هن عني العسب؟
 

 

 

 

 

 

 

 

ن ال غير بر ء: لمافا يخيل لمن يتابع يقائع ما يحدث في من قتنا أن "الي ن العربي" خثال 
من النكان، يم تيجد فيص نيى داعش يا كراد التحالل "ال ائر"؛ يبال بع  نثرائثيثل. يثقثال أن 

مليينا في كثامثل  ٖٙحيالي خمنة ماليين ننمة، مقابل  -يهللا أعل –عدد نكان كردنتان العرال 
مثلثيثينثا قالثلثهث   1ٖٙمليينا في نيريا، بينما يزيد نكان العال  العربي بمكملص على  ٕٗالعرال ي 

زد يبار (. يلكن قيا  البيشمركة هي التي تدافع عن العرال ضد داعش، يهي التي تهب اليثي  
 .للدفاه عن عين العرب في نيريا أيضاً 

لي  هفا فق ، فكردنتان العرال تكاد تنإرد في الهالل الخ يب بقدر من بامنتقرار يالثحثكث  
الرشيد يشيء من التنمية رغ  ق ع المالكي ا ميال عنها، يتيفر مالفاً آمناً لثمثن شثردهث  نث ثا  
المالكي، أي "البغداد " يبقية ميليشيا  المن قة. يهفا يعني أن ا كراد ه  ميضع اثقثة الثجثمثيثع. 
فالغرب ينلحه ، يتركيا ترتضيه  يتممنه  على حثديدهثا، يالثمثشثرد يثمي   لثيثهث . أ  ضثاقث  

 .ا رض من المحي   لى الخليج بالنا   م كردنتان

فمين فهب ا خرين؟ لمافا كان  داعش يحدها هي التي أنقف  ننة الثعثرال يأنثزلث  نثإثا  
العرال الدمي  من  يا يص؟ أين جييش العرب حين شرد ن ل نكان نيريثا يفبث  أ ثإثالثهثا 

 .قيننا ها؟ قننك  هنا عن غزة يا ق ى يحرماتص تجنباً لإلحراج

لي  هفا الخفمن من قلة، فا عداد ما شاء هللا، ماليين بعدد أيا  الننة. يلي  ا مثر مثن قثلثة 
النال ،  ن الديل العربية تمتل  أحدث ا نلحة، يهي من ا كار انثإثاقثاً عثلثى الثتثنثلث ، حثيثث 

مثلثيثار ديمر. يبثفلث  نثبثقث  بثريث ثانثيثا  1ٙ، منإقة ٖٕٔٓجاء  النعيدية الرابعة عالمياً في 
يفرننا يألمانيا، يل  ينبقها  م العمالقة: أمريكا يال ين يرينيا. يقدر معهد انتكهيل  للنلث  مثا 
أنإل على النال  في المن قة بمائة يخمنين مليار ديمر العا  الماضي، يهي رق  متثحثإث . فثمثا 
هي النبب في أن الكل يقاتل على أرض العرب ما عدا العرب؟ لمافا تثعثجثز ديل بثكثامثلثهثا فثي 

 الدفاه عن أرضها يشعيبها، فتنتنجد بالخارج أي تقل متإرجة يالبالد تدمر؟

هنا  بال بع  جابة أيلية ياضحة، يهي أن ا ن مة هي التي تقتل يتدمر، يالحاجة هثي لثمثن 
يدافع عن الشعيب ضد هفه الجييش التي ترى أن الشعيب هي العدي. يفي الحقيقة فإن ا نث ثمثة 
م تتخف  نإنها جييشاً حقيقية،  ن عدتها ا نا  هي أجهزة الثمثخثابثرا  الثتثي تثحث ثي عثلثى 

بداء الي نية يالغيرة عثلثى  -يالعياف باهلل–الشعب أنإانص، يتراقب كفل  الجييش، حتى م ت اب 
الشعب. أما امنإال ا كبر فإنص ييجص  لى أجهزة المخابرا  يالشثر ثة، الثتثي تثدرب بثانثتثمثرار 

 .يتجهز لمالقاة "العدي"، يهي الشعب ا عزل

يهنا  بال بع كاير من اليجاهة في هفا القيل. يكإي أن نشهد أكبر جيشيثن عثربثيثيثن، يهثمثا 
الجيش الم ر  يالجيش النير ، يخيضان اليي  أكار حثريبثهثمثا شثرانثة. أنث ثريا  لثى هثفه 
الشجاعة يهفه البنالة يهفا اإلقدا ! فهفه أ يل حرب تخيضها نيريا منف أيا  نير الديثن زنثكثي 
يم ر منف أيا  محمد علي. يلكنها حرب على الشعب في البلدين. يلي أن  لقة ياحدة أ لق  من 

  . نرائيل على أ  من الجيشين، لما تيقل قادتص  م عند الحديد

يلكن هنا  أمير أعمل من فل . فهنا  جانبان للقضية: جانب الجناة يجانب الضحايا. 
 حي  أن  بيعة ا ن مة القائمة هي  بيعة انتعمارية. فهي أن مة أقليا ، ترفض حل الشعيب 
في الحياة الكريمة يالنيادة على اي انها. يلكن الن ال هي لمافا تبقى رغ  رفض الشعيب التي 
 رد  امنتعمار من أي انها، يبفل  في نبيل فل  الغالي يالنإي ؟ يقد شهدنا كفل  كيل 
انتإض  الشعيب في هبة الربيع العربي فاقتلع  أن مة امنتعمار الجديد من جفيرها. يلكن تل  

 11 »ا ن مة عاد  من جديد، يلي  بدين نند من بعض ق اعا  الشعب .        .......

 

د. عبد الىهاب األفندي* 
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 لماذا أفبح البيشمركة ... تتمة

هفا يشير  لى  شكام  في أينا  المدافعين عن الشعيب، فثيل شثرانثة 
ا ن مة، يما تجده من دع  أجنبي. يهنا ي ل  النميفج الكرد  مثرة أخثرى 
ماامً لتإنير هفه ال اهرة. فقبل أن يدخل ا ند امبن المنافنة، ل  يكن هثنثا  
ن ا  أشر  من ن ا  البعث العراقي ال دامي، يم أف ع مثن جثرائثمثص فثي 
حل فئة معارضة كما حدث فثي حثل أكثراد الثعثرال، بثمثا فثي فلث  الثقثتثل 
الجماعي با نلحة الكيميائية يغيرها، يالشريه الإعلي في اإلبادة الجماعيثة. 
يكان ا كراد في مع   تل  الإترة معزيلين تماماً، حتى أن الهجي  الكيميائثي 
ضد حلبجة ل  يار أ  ردة فعل ديلية، يل  يح  بم  تغ ية تفكر في اإلعثال  
العربي، ناهي  عن اإلدانة. أما حملة ا نإال نيئة الفكر فل  تنشر تثإثا ثيثلثهثا 

 . م بعد غزي الكيي  يانكشال الن ا  العراقي

يلكنا مع فل  ل  ننمع زعماء ا كراد يتباكين كما ننمع من ايار نيريثا 
اليي ، على تخلي العال  عنه ، يل  ينت ريا أن تمتي تحالإثا  ديلثيثة لثتثشثكثل 
نيابة عنه  قيادة للشعب الكرد  يجيشاً "حراً"  نع في الخارج.  حثيث  أن 
المقايمة الكردية ل  تنل  من امنشقاقا  يامخثتثراقثا  الثديلثيثة، يلث  يثتثنثزه 
زعما ها عن امقتتال يارتكاب الإ ائع في حل أفراد شعبه . يلكن يبثقثى أن 
الحركة الكردية نجح  في تحقيل ال ميد، يانتخثدمث  مثزيثجثاً فثاعثالً مثن 
النضال المنل  يالبناء النياني يالحنكة الدبليمانية لتحقيل ت لعا  الشثعثب 
الكرد  يبناء ن ا  نيثانثي نثاجث  حثمثى الشثعثب الثكثرد  فثي هثفه ا يثا  
المض ربة، بل يبنث  الثحثمثايثة عثلثى آخثريثن مثن ضثحثايثا أمثياج الثإثتثن 

 .المتال مة

ي فا كان  هنا  دري  للشعيب العربية من هفا النجا  الكرد ، خا ثة 
الشعيب المكليمة في م ر ينيريا يلثيثبثيثا، فثإنثهثا: أيمً،  ن الثمثنث يلثيثة 
ا نانية في تحرير الشعيب تقع عليها، يلن تتيلثى قثيى خثارجثيثة تثحثريثر 
الشعيب منة ياريحية. اانياً، ضريرة تيحد القيى الايريثة، يهثفه منث يلثيثة 
الحركا  ا قيى التي ينبغي أن تقد  التنازم  يتبن  جناحها على الجثمثيثع. 
االااً، م بد من تبني خ  امعتدال يالحكمة مع الداخل يالخارج. يأخيراً، بثل 

 .أيمً، امعتماد على الفا  يتبني انتراتيجيا  تتنانب مع هفا المبدأ

يقد يكين الدع  الخارجي في نهاية الم ال ضريرياً لثنثجثا  الثاثيرا ، 
يلكن الدع  لن يمتي في  ثل امنثقثنثامثا ، يتثكثااثر عشثرا  الثمثيثلثيثشثيثا  
يالت رل في نيريا يليبيا. بل م بد من عمل انتباقي في كال البلدين إلنشثاء 
جيش ميحد، بإرادة ي نية محلية، يتبني خ اب ياقعي معتدل يلثقثى الثقثبثيل 
محلياً يعالمياً. يبالننبة لمث ثر يالثيثمثن قيفثلثنث ثيثن أيضثاً(، فثإن الثيحثدة 
الم ليبة هي يحدة كل الإ ائل النيانية يالتإثافثهثا حثيل بثرنثامثج نثيثانثي 

  .ياحد

يخال ة القيل  نص م فائدة من تحميل الغير من يلية  نقاف الشعيب،  نص 
كما أن هنا  قابلية لالنتعمار، هنا  كفل  قابلية لليقيه في قبضة امنتبثداد. 
يما ل  تحرر الشعيب نإنها من الخنيه يالخضيه، يتإرز قياداتها الثإثاعثلثة 
يتن    إيفها، فلن ينقفها ب ل قاد  مثن الثخثارج. يلثكثي تثحثرر الشثعثيب 
نإنها م بد من أن تتحمل القيادا  النيانية منث يلثيثتثهثا، فثي املثتثحثا  مثع 

 .الشعيب، ياليجيد الميداني في ناحا  النضال، يتقدي  التنازم 

ي فا كان البعض يتعجثب كثيثل تثحثقثل كثردنثتثان بثمثياردهثا الثمثحثديد 
ينكانها القليلين، ما حققتص  نرائيل من قبل، في حين فشل كل العرب، فال بد 
من أن نن ر  لى نميفج تين ، حيث ضرب  الحركة اإلنالمية هنا  الثمثاثل 
يقد  القيادة النيانثيثة الثحثكثيثمثة، فثحثافث ث  عثلثى امنثتثقثرار يامنثتثقثالل 
يالكرامة. فإفا قلنا  ن المشكلة هي أن الثعثرب رعثايثا فثي أي ثانثهث  بثيثنثمثا 
ا خرين ميا نين، فإن أ ل المشكلة هي ركين العرب  لى يضع الثرعثايثا 
يعجز القيادا  الي نية عن تن ي  المقايمة الإاعلة ضد امنتعمثار الثداخثلثي 
يالخارجي، يتحيل "المقايمة"  لى مشكلة بثدمً مثن أن تثكثين الثحثل، كثمثا 

 .شاهدنا ينشاهد في فلن ين يلبنان ينيريا يالعرال يم ر يليبيا

 ٭ كاتب يباحث نيداني مقي  في لندن

 1ٕٓٔٗ 1ٔٔ ٗالاالااء  -القد  العربي 

 ًقطتاى حامستاى 
 يف الىضع السىزي

 

 

 

 

 

نق تان كن  أفكر فيهما مثنثف بثدايثة الثاثيرة النثيريثة، 
احتمام  الميقثل ا مثيثركثي، يحثالثة الثقثيى النثيثانثيثة 
النيرية. كن  أعتبرهما المإ ليتثيثن فثي تثقثريثر م ثيثر 
اليضع في نيرية،  ما من خالل فاعلية  حداهما أي عثبثر 
فاعليتهما مًعا. فقد كن  مقتنًعا بمن قدرة الايرة على تشكيل 
حالة مركزية متمانكة ضعيإة بحك  عيامل عديدة، يأ ل 

 .في الح يلة  لى شيء من التشا  ، بعد تحليل النق تين

في ا يلى، كثنث  أرى أنثص م حثاجثة  لثى أن نثتثعثب 
أفهاننا كايًرا مكتشال أن أميركا لين  فثي يارد الثتثدخثل 
لم لحة الايرة النيرية. يبال بع، لي  المق يد بالتدخثل 
الهجي  العنكر  المباشر، فهفه الديلة الكبرى يمكثنثهثا أن 
تقي  بمديار مختلإة،  ن أراد ، لم لحة أ  تثغثيثيثر تثرى 
أنص يتيافل مثع م ثالثحثهثا النثيثانثيثة يامقثتث ثاديثة. أمثا 
ا نباب الكامنة يراء فل  فهي: رغبة الثيميثا  الثمثتثحثدة 
في فهاب ا مير في نيريثة نثحثي الثمثجثهثيل، انثتثمثرار 
تح ي  الديلة النيرية على يد  النل ة الحاكمثة، الثنث ثا  
النياني في نيرية براغماتي ييمكن الثتثإثاهث  مثعثص، يلث  
يشكل حالة  ربا   يال أربعة عثقثيد إلنثرائثيثل؛ اإلدارة 
ا ميركية الحالية جاء  ببرنامج لنحب الجيش ا ميثركثي 
من العرال يأفغاننتان، يلين  في يارد تثيريث  الثقثيا  
ا ميركية في حرب جديدة فثي الثمثنث ثقثة، نثيريثة تشثبثص 
العرال في تنيعها اإلاني يالديني، ينتكين مثربثكثة، عثد  
يجيد م ال  أميركية اقثتث ثاديثة مثبثاشثرة فثي نثيريثة، 
يعد  يجيد نقا  ارتكاز أميركية في المثجثتثمثع النثير ، 
يلدى القيى النيانية يامقت ادية، نيرية محثا ثة بثديل 
هشة كلبنان يا ردن، يأ  تغيير في نيرية يعني فثيضثى 

 .محي ة، يمكن أن ت ار على جيرانها، يعلى  نرائيل

لألنل، كان هنا  اتجاهثان مضثلثالن فثي مثا ينثمثى 
"المعارضة النيرية"، ني را على الخ اب اإلعالمي في 
تناف  مقي ، على الرغ  من قراءتهما النيانية الثخثا ثئثة 
مًعا، فكالهما اعتقدا أن أميركا نتتدخل، عثاجثاًل أ  آجثاًل، 
يانتحال خ اًبا ميازًيا لثهثفا امعثتثقثاد،  مثا لثجثهثة رفثض 
التدخل أي الم البة بص. يامتجاهان مثتثنثاييثان فثي الثخثإثة 
النيانية، أحدهما شعبي  يا خر أيدييلثيجثي، فثيثمثا كثان 
الن ا  النير  متيقًنا يم مئًنا من عثد  نثيثة أمثيثركثا فثي 
التدخل، يهفا هي النبثب الثرئثيثنثي إلمثعثانثص فثي الثعثنثل 
يالثجثرائث  ضثد الشثثعثب النثير ، قثبثثل الثدعث  الثرينثثي 

 12 »اإليراني يالميليشيا  الداعمة ا خرى.      .......
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 نقطتان حاسمتان ... تتمة

فالنلي  ا ميركي كان، دائًما، بي لثة 
الن ا  النير  في نثلثيكثص يمثمثارنثاتثص، 
فمن دين قرار أميركي بإنقا ص، نثتثكثين 
جميع تحركا  ما ينمى "مثجثمثيعثة ديل 
أ دقاء الشعب النير " م قيمة لثهثا فثي 

 .المول

كان النظام السور  متيقًنا ومطمئًندا  "
من عدم نية أميركا في التدخل، وهدذا هدو 
السددبددب الددرئدديددسددي إلمددعدداندده فددي الددعددنددؾ 

 "والجرائم ضد الشعب السور  

أما عن بنية المعارضة النثيريثة، فثقثد 
كان  قياها مهشمة لح ة ان الل الثاثيرة، 
داخل نيرية يخارجها. أما تل  الميجثيدة 
فثثي الثثداخثثل، فثثتثثتثثكثثين مثثن قثثيى هشثثة، 
منق عة عن ممارنثة النثيثانثة مثنثف زمثن 
بثعثثيثد، يلثثيث  لثثهثا امثثتثداد فثثي الثثمثثجثتثثمثثع 
النير ، يمنقنمة على نإنها معتثبثارا  
شخ ية أكار مثنثهثا نثيثانثيثة، يم يثيجثد 
حثيار حثقثيثقثي بثيثنثهثا، يتثثتثمثتثر  خثلثثل 
شعارا  بالية، بعض قياها فقير الث ثمثي  
يمهت  باعترال الن ا  بي نيتص، يتمقل  مثع 
العمل في   ار مثعثارضثة الثنث ثا  الثقثائث  
فثثحثثنثثب. قثثيا  هثثفه الثثمثثعثثارضثثة قثثيى 
أيدييليجية، نثا ثريثة يقثيمثيثة يينثاريثة، 
تخار  عند مرحلة معينة، يتقارب الثياقثع 
من خالل ما يراتص مثن شثعثارا ، يلثيث  

 .عبر التعا ي مع مع ياتص يحقائقص

خالل الايرة التي اجتاح  كثل شثيء، 
لثث  يثثبثثل مثثن هثثفه الثثمثثعثثارضثثة نثثيى 
شخ يا  محديدة العدد، تتثمثتثر  خثلثل 
"ماركة امن " الف   نعثص اإلعثال ، يلث  
ت نعص الثإثاعثلثيثة، يقثد نثتثر  عثيراتثهثا 
النيانية بم  ل  "المعارضة الداخثلثيثة"، 
الف  كان  تكرره في كل مثنثانثبثة، يكثمن 
هفا ا مر بثحثد فاتثص يثمثنثحثهثا الثحث ثانثة 
يا يليية، متجاهلة أن القضثيثة ا نثانثيثة 
هثثي الثثاثثيرة يلثثيثثنثث  الثثمثثعثثارضثثة، يأن 
م  ل  المعارضة بفاتثص لث  تثبثل لثص أيثة 
قيمة بعد ان الل الايرة. تدريجًيا، تحثيلث  
هفه المعارضة  لى ع بة مثغثلثقثة، بثحثكث  
 حنانها بثالثمث ثلثيمثيثة  زاء الثمثعثارضثة 
الميجيدة فثي الثخثارج، يمثارنث  نثمثً ثا 
مضحًكا من التإثكثيثر "تثإثكثيثر الثجثكثارة"، 
 هر في مياقإها النيثانثيثة الثغثريثبثة  زاء 
الحيادث، يالبعض القثلثيثل الثف  م يثزال 
مرتبً ا بها، لص أنبابص الشخ ية يالثفاتثيثة، 

 .يلي  النيانية

انتحل  هفه المعارضة خث ثاًبثا بثاهثًتثا، 
يمتعالًيا على النا ، ييثإثتثرض الثهثزيثمثة 
نلًإا أما  الن ا  القائ ، يل  تكثن مث ثالثبثهثا 

ي ميحاتها فثي الثجثيهثر تثتثعثدى مثا هثي 
م ري  من فتا  من الن ا ، على الثرغث  
من اض رارها، في بعض اللح ا ،  لثى 
انتخدا  مياقل جفرية كالمًيثا مثع بثعثض 
التالعب في الثمثإثردا ، بثمثا يثبثقثيثهثا فثي 
يضع آمن، على الرغ  من أن الثنث ثا  م 
يكترث بثخث ثابثهثا. يتثعثامثلث  بثانثتثهثازيثة 
فثثاضثثحثثة مثثع  دراكثثهثثا حثثاجثثة الثثنثث ثثا  
يأ دقائص الم قتة  ليها في محثاربثة الثفيثن 
يدعين  لى  نقا ص في الخارج، ياندرج  
في عالقا  نثيثانثيثة مثع أغثلثب أ ثدقثاء 
الن ا  النير ، معتقدة بنفاجة أنص يثمثكثن 

 .لها التماير في نياناته 

أما المعارضة الميجيدة فثي الثخثارج، 
فقد انتحل  خ اًبا غيغائًيا، تكمن أنثبثابثص، 
أناًنا، في الجهل يالإقر الثمثعثرفثي يعثد  
الثثدرايثثة النثثيثثانثثيثثة، فضثثاًل عثثن مثثحثثر  
"الحقد" على الن ا ، من دين امنتبثاه  لثى 
المقيلة ال ائبة "الحقد مثيجثص نثيثىء فثي 
النيانة". ي هر  النيثانثة ضثامثرة فثي 
خ ابها، الف  اقت ر على ترديد مثقثيم  
الشاره، فثي حثالثة أقثرب مثا تثكثين  لثى 
"البالهة النيانية"،  ف قام  بمديارها مثن 
خالل الثلثعثب عثلثى الثعثيا ثل يال ثي  
المرتإع يالجعجعة، منتخدمة فلث  بثخثبثث 
منتبعاد ا خرين، يامنتئاار ب إة تمايل 
الايرة. كما أنبغ  هفه الثمثعثارضثة نثمثة 
"اإلنالميية" على الحرا  الشعبثي، يهثي 
تعل  أن فل  م يتيافل مع  بيعة المجثتثمثع 
النير ، ياندرج  مياقإها يمثمثارنثاتثهثا 
في نياناٍ  خليجيثة، قث ثريثة ينثعثيديثة، 
ي هر أنثهثا فثاقثدة اإلرادة يامنثتثقثاللثيثة، 
فضاًل عن انغما  بعض شخ ثيثاتثهثا فثي 

 .الإناد المالي

لثث  تثثكثثن أ  مثثن تثثلثث  الثثتثثشثثكثثيثثال  
النيانية، منف البداية يحتى اليي ،  ثادقثة 
فيما يخف "يحدة المعارضة"، بما يشثكثل 
بي لة نيانية رزينثة لثلثحثرا  الشثعثبثي، 
يعد   فنا  المجال لثلثنث ثا  لثلثعثب عثلثى 
خثالفثثا  الثثمثعثثارضثثة، يتثث ثمثثيثن الشثثاره 
النير  بإمكانية يجيد كتلة نيانية قثادرة 
على  دارة فترة انتقالثيثة، ي ي ثال رنثالثة 
 لى العال  بثيجثيد بثديثل مثنثانثب لثلثنث ثا  
مرحلًيثا يمث قثتثاً. ي ثهثر فلث  فثي لثهثاث 
الثثثجثثثمثثثيثثثع يراء اإلعثثثال ، الثثثف  لثثثعثثثب 
بالمعارضتين، داخثل نثيريثة يخثارجثهثا، 
يفي حمال  التشهير الدائمة على منثتثيى 
الكتثل النثيثانثيثة يا فثراد، يفثي  ثاهثرة 
ا فراد الفين يضعيا أنإنه  فيل الجماعة 
يالبلد يالايرة، فقد  هر في لح ا  عثدة، 
أن التنازه على الثمثياقثع الثقثيثاديثة يننثب 

التمايل هثي جثيهثر الثخثالل بثيثن جثهثا  
المعارضة قا ثبثة، مثمثا يثدل عثلثى ق ثر 
النإ  يعد  الاقة بالفا  يالجهل بمنارا  
التاريخ، ا مر الف  منعهثا مثن  درا  أن 
الثثتثثشثثكثثيثثال  النثثيثثانثثيثثة كثثافثثة مثث قثثتثثة، 
نتتعرض لعمليا  هد  يبناء متيالية، يأن 
مالم  البشر يالقيى الإاعلة لن تتشكل  م 
في  ل انتقرار اليضع في نثيريثة، يأن 
المنتقبثل نثيثمتثي، بثالثتثمكثيثد، بثتثشثكثيثال  
مغايرة. يا ه  أنص، خالل الايرة،  ثهثر  
م مبدئية جميع هفه الثتثشثكثيثال . يالثيثي ، 
أ بث  ا مثر كثلثص خثارج نث ثال اإلقثنثاه 
الثثإثثكثثر  النثثيثثانثثي، فثثلثثكثثاثثيثثريثثن م ثثالثث  
شخ ية، أي فئيية، أي حثزبثيثة، يثدافثعثين 

 .عنها ييتمترنين خلإها

كثثنثث ، يم أزال، مثثقثثتثثنثثًعثثا بثثمن هثثفه 
التشكيال  تحيل   لى عقثبثة حثقثيثقثيثة فثي 
يجص المنتقبل النير ، يأنهثا، بثيضثي ، 
تنثثتثثحثثل أن تثثرمثثى فثثي الثثمثثزبثثلثثة، نثثهثثًجثثا 
ينليًكا يأداء يمياقل، فقد كان نتاجها في 
الداخل يالخارج، بالثمثقثيثا  الثعثلثمثي، مثا 
دين ال إر بدرجا  كاثيثرة. أمثا "الثقثيى 
النثثيثثانثثيثثة" الثثجثثديثثدة، الثثتثثي تشثثكثثلثث  مثثع 
الايرة، فهي لين  أكار من فقاعاٍ  بثنثيث  
على عجل، يم تحتي  نيى عثلثى حثإثنثة 
مثن ا فثراد، يم يثبثدي عثثلثيثهثا الثتثمثانثث  

هنا، يتبادر  لى الفهن  .يالقابلية لالنتمرار
مباشرة الن ال: ما الحل؟ هل نمتثي بثقثيى 
يشخ يا  نيانية من الثمثريثخ؟ أعثتثقثد، 
في اللح ة الراهنة، أن الثيضثع النثير  
رهينة الثمثيقثل ا مثيثركثي فثحثنثب، يم 
تماير للتراكيب قأي بثا حثرى الثكثراكثيثب( 
الثثمثثعثثارضثثة الثثمثثيجثثيدة، الثثتثثي نثثيثثكثثين 
م يرها امنحالل يامضمثحثالل، عثاجثاًل 
أ  آجاًل. لكن،  فا أردنا أن يثكثين لنثيريثة 
يالنيريين منتثقثبثل جثديثد كثمثا نشثتثهثي، 
فعلينثا  دارة الث ثهثر لثهثفه "الثكثراكثيثب"، 
يالفهاب نحي بثنثاء قثيى نثيثانثيثة جثديثدة 
أنانها الإكر، يالنيانة المبنية على عمثل 
اقافي، ياإلدارة يالتن ثيث  الثلثفان يشثكثالن 
ع ب الم ننا  الحدياة الناجثحثة، فثهثفا 
يحده مثا يثمثكثن أن يثإثتث  الثبثاب لثنثكثين 

 .م ارين ننبًيا فيما يخ   لنيرية
* كثثاتثثب يبثثاحثثث يمثثتثثرجثث  نثثير ، 
رئي  تحرير مثجثلثة "الثمثشثكثاة"، فثكثريثة 
حقيقية ف لية، من م لإاتص، منثر  نثعثد 
هللا يني ، يالتمخر في المجثتثمثع الثعثربثي 
يتجلياتص التربيية في الثعثائثلثة يالثمثدرنثة، 
 .يمنارا  النل ة يالمعارضة في نيرية
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.... وأخيراً وبعد مرور ثلثي المد  التي 
قطعها الموقعون على تنفيذ نقاط "دهوك" على 
أنفسهم تمكن المجلس الوطني الكرد  كجهة 
موقعة من تسمية إثني عشر عضواً من بين 
أعضائه ليكون بذلك جاهزا للقاء شريكه "حركة 
المجتمع الديمقراطي" وانشاء المرجعية الكردية 
المتفق عليها كؤولى نقاط االتفاق الثالثة بعد أن 
يتم التوافق معهم على الُخمس الباقي )الستة من 
خارج المجلسين(. هذه الخطو  التي قد يجد 
المجلس الوطني الكرد  فيها انجازاً هي نفسها 
النقطة التي حظيت بالتداول والنقاش في دهوك 
أكثر من ؼيرها ووجد فيها المراقبون 
السياسيون أنها أقرب النقاط الى االتفاق 
والتطبيق ونقفد بند المرجعية الكردية وهي 
النقطة نفسها التي قّيم الشارع الكرد  فيها 
األداء التراجيد  الُمخز  لنخبته السياسية على 
مدى األيام الماضية، أما النقاط األخرى والتي لم 
يبقى إال ثلث المد  المقرر  لتنفيذها فلم يباشر 

 بها المجلس الموقر بعد!. 
إن بناء مرجعية كردية هي خطو  مهمة في 
هذا الظرؾ التاريخي كبديل لحالة التشتت 
والتشظي والميوعة التنظيمية والحزبية من 
جهة ، وكبوتقة لتجميع الرإى واآلراء واالفكار 
بؽية توحيد الكلمة الكردية من جهة أخرى ، 

حالة جمعية   –أ  المرجعية  -ناهيك عن كونها 
حضارية في قمة الهرم السياسي بدالً من 
الحاالت الفردية الهزيلة التي تنوط بنفسها 
ولنفسها فياؼة قرارات ناقفة أو أنفاؾ 
قرارات  قد تتعارض وتتضارب وتتداخل في أكثر 
من مكان وأكثر من زمان تميزت بها الحالة 
السياسية الكردية في السنوات الماضية ألنها لم 
تكن تخضع أل  إطار منسق أو منظم ولم تخضع 
بالتالي أل  تساإل من أية جهة  قانونية وال 

 حتى اخالقية . 
تمثيل الشعوب أو المجتمعات بنخبها الثقافية 
والسياسية واالقتفادية ......... لهو أمر جدير 
بالتقدير واالحترام والكثير من شعوب األرض 
لديها ممثلوها الذين يتخذون نيابة عن شعوبهم 
القرارات المفيرية والخطوات االستراتيجية 

االتحاد واالنففال   –) قرارات الحرب والسلم 
واتفاقيات الشراكة ،.....( ولكن في كل دول 
العالم ثمة آليات معتمد  لبناء هذه المرجعيات 

هي اآللية المعتمد  لتشكيل  -مثالً   –فاالنتخابات 
البرلمانات والمجالس المحلية في معظم دول 
العالم وأما المرجعيات ؼير التقليدية )مجلس 

ومجلس الشيوخ في   –اللوردات في بريطانيا 
أمريكا ...( فلها أعرافها وتقاليدها الممتد  عبر 
عقود من السنين . كردياً كانت التجربة األولى 
في بناء المرجعية هي " الهيئة الكردية العليا " 
التي تمّخضت عن اتفاقيتي "هولير" األولى 
والثانية لكنها سرعان ما باءت بالفشل ومن بين 
أسباب فشلها العديد  ثمة عامل جوهر  يتعلق 
بآلية وطريقة تشكيلها ؼير الديمقراطية وؼير 
التمثيلية للجؽرافيا الكردية وثقافتها المجتمعية 

وؼير المنففة بحق المرأ  والطبقات 
االجتماعية. وطؽيان حفة األحزاب رؼم ضعفها 
ورؼم عدم بلوغ بعضها مبلػ الحزب أفالً على 
حفة التكنوقراط رؼم أهميتها، لست أدر  لماذا 
ومن أين جاإوا بهذا التوزيع ومن أفتى 
بضرور  حظو  قاد  األحزاب بالفدر دائماً على 
طريقة توزيع "الجاحظ " للدجاجة ، فاألحزاب 

% من مجموع ٖٓبمجملها ال تمثل اكثر من 
الشارع الكرد  في أحسن تقدير ومع ذلك تحظى 

 % من  الدجاجة أو الكعكة . 0ٓب 
بالعود  الى المنجز القزم للمجلس الوطني 
الكرد  فال نتفور أن بإمكان أحد أن  يتباهى به 
إال بعض  المتملقين من القيادات أفحاب 
البدالت وربطات العنق الذين هم نفسهم كانوا 
نزالء الفنادق حين كانت المناطق الكردية 
) كوباني وعفرين ( تحت الحفار وهم نفسهم 

آفا " بمناطقها -الذين يختزلون كردستان "روج 
الثالث في منطقة أو مدينة بعينها حيث ُحرمت 
منطقتي "كوباني" و "عفرين" من ممثليها في 
هذه المرجعية ، وهم نفسهم الذين يختزلون 
المجتمع في الذكورية حيث ؼابت المرأ  أيضاً 
في هذه المرجعية المشوهة وال أعتقد أن مثل 
هإالء سيشعرون بالمسإولية أو حتى سيحزنون 

 إذا فشل اتفاق دهوك أفالً .
كسياسيين  في هذا الزمن الكرد  الحرج ال 
يسعنا إال أن نقبل بهذه المرجعية مهما كانت 
وكيفما كانت طالما أننا عجزنا عن انتاج ما هو 
أفضل ضمن الزمن المقرر لكننا نرى ومن 
منطلق التذكير ليس إال ، كل من يتفور أن 
المرجعية هي فقط وجاهة ومنفب وكرسي دون 
مسإولية تاريخية أو مساءلة أو أنها هيئة 
"تشريفاتية" ستتقاضى الرواتب وستنال 
األوسمة والنياشين نيابة عن الشعب ليس إال 
هو واهم ومخطئ والشعب سيحاسب المقفرين 
والقافرين ، لذا كان من األجدر أن يتبوأ هذه 
المرجعية ما توفر من التكنوقراط ، الخبراء في 
السياسة ، والحكماء في االجتماع ، والعلماء في 
االقتفاد ، والمرأ  بعدما أبدعت في الفمود 
والدفاع ، وأن يتبلور فيها طاقات الشباب في 
التوافل واالتفال واالدار  بدالً من مجموعة 
من القيادات التقليدية التي أمست ثقيلة متخشبة 
وحولت السياسة إلى ماد  مقّزز  فعِزؾ عنها 

 آخر جيلين كرديين بالكامل .
قد تكون العاففة كارثيًة واالرهاب بالًء 
على عموم البالد وعموم الشعوب السورية 
ولكن الخفوفية الكردية وقضيتهم القومية 
التي باتت طي التجاهل من قبل العالم وعرضة 
للفهر والتشويه من قبل سلطات الدول الؽافبة 
على امتداد القرن الماضي والتهديدات الفريحة 
والمبطنة التي يتعرضون لها كعرق وقومية 
باستمرار تجعلهم ركاب نفس السفينة مهما 
اختلفوا ومهما تشتتوا ومهما تفرقوا ، و يبقى 
المطلوب كردياً هو الحفاظ على توازن السفينة 
هذه بؽض النظر عن مهار  أو حكمة أو خبر  

ونقفد المرجعية   –من يقؾ خلؾ الدفة 
لتالفي احتمالية الؽرق وهو أضعؾ  -المرتقبة  

 االيمان كما تقول الحكمة الدينية ..! 
تقع على  -من وجهة نظرنا  -في كل األحوال

عاتق المرجعية السياسية مهمات جسام نترك 
لها وللزمن التراتبية واألولوية ونذكر من بينها 
هنا بعض مهامها فقط على سبيل األمثلة ال 

 الحفر: 
الوقوؾ بروية على خارطة المفالح  -  

وحالة التوازنات في االقليم المحيط وفي عوافم 
القرار الدولي الستيعاب حركة السياسية ووضع 
االستراتيجية الكردية بما يتناؼم ويتالءم مع ذلك 
، وضرور  استقطاب انظار العالم والحفول 
على مإازرتها في هذه المرحلة لمحاربة الفكر 

 السلفي والحركات المنبثقة عنه.    
الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للكرد  –

وسائل الدفاع   –خالل هذه المد  )االدار  الذاتية 
 االزدهار النسبي في بعض المدن الكردية( . –

ايالء األهمية القفوى لكيفية النهوض   –
الفكر  والثقافي في المجتمع الكرد  بعد عقود 
من السبات واالنؽالق والتعتيم الذ  مورس بحق 

 الكرد لبلوغ سوية العالم المتحضر .
وضع االستراتيجية الكردية لمرحلة ما   -

بعد الحرب في سوريا منذ اآلن واالعداد لمرحلة 
اعاد  االعمار للمناطق الكردية التي طالتها 
الفراعات وتهيئة المناخ واألجواء لعود  مئات 
االالؾ من المهجرين ومن بينها الخبرات 
 والكوادر ممن تركوا البالد ألسباب شتى .    

و ضع استراتيجية الدفاع على امتداد   –
آفا" مع  -الحدود الطويلة لكردستان "روج

الداخل السور  المفاب بداء داعش والفكر 
السلفي وما قد تتمخض عنها من آفات اجتماعية 
وشروخ ثقافية ، والطرؾ التركي المتناؼم مع 
الفكر السلفي سراً والساعي لتقزيم االراد  
الكردية الناشئة من خالل استثمار عالقاتها مع 
الؽرب و" الناتو" إلنشاء  ما يسمى بمنطقة 
عازلة أو آمنة أو مجمد  أو تحت أ  مسمى 

 كان ...
فياؼة الخطاب الكرد  منذ اآلن   –

للتفاوض مع ممثلي المعارضة السورية 
الحقيقيين أو أ  سلطة منبثقة لحكم البالد 
لتوليؾ اللوحة الكردية مع الداخل السور  
باعتبار أن الكرد جزء من النسيج السور  و 
 قضيتهم في النهاية هي قضية وطنية سورية ٌ. 
بالتؤكيد ثمة مهمات أخرى كثير  لن تتسع 
المساحة هنا لذكرها على المرجعية الكردية 
أداإها بإتقان وربما أزمنة حرجة أخرى في قادم 
األيام طالما أنه ال بوادر للحل القريب في سوريا 
ومحطات ومواقؾ ومنعطفات على المرجعية أن 
تجتازها بؤقل الخسائر الممكنة حينها ... وحينها 
فقط يمكن أن يتناسى الشارع الكرد  لعيوب 
مرجعيته الخلقية والتشوهات التي رافقت عملية 

 الوالد  .
 

  الكسسي تالكسدي هسؤوليح أم هٌصة؟

صالح علمداري 
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أيددتددهددا الددجددمدداهدديددر الددكددوردسددتدداندديددة 
 الفامد  ........ 

 ذو  وأهالي الشهداء الموقرين ........
نحن كؤحدزاب وأطدراؾ أجدزاء كدوردسدتدان 
األربعة على مدى لقاءاتنا واجتماعاتنا، اجتمعندا 

فدي مدقدر الدفدرع الدثداندي  ٕٗٔٓ/ٔٔ/٘ٔاليوم 
للحزب الديمقراطي الكوردستاني بمدينة أربديدل، 
وتم خالل االجتماع مدنداقشدة أعدمدال ونشداطدات 
الفتر  المنفرمة، وان أعمالنا ونشاطاتنا خدالل 
الفتر  المنفرمة خدلدقدت جدواً ايدجدابديداً لدلدعدمدل 
والنضال المدشدتدرك بديدن األطدراؾ السديداسديدة، 
ونسدعددى لددتددكددون هددذه االجددواء نددقددطددة انددطددالق 
لتحقيق وحدد  الفدؾ والدكدلدمدة بديدن االطدراؾ 
السياسية وكافة مكونات شعب كوردستدان، وتدم 
تقييم هذه األعمال بإيجابية ومن خداللدهدا يدمدكدن 
فياؼة برنامج عمل جديد للنضال في المستقبل، 
وافدار العديد من القرارات بدهدذا الدخدفدو ، 
مددنددهددا تددم اقددرار رفددع مسددتددوى الددقددرارات فددي 
 .المستقبل لتفب في القضايا القومية والوطنية

نحن األطراؾ السياسية الكوردستانية، نثمن 
عددددالدددديدددداً مددددر  أخددددرى نضددددال وفددددمددددود 
البيشمركةوالكريال والمقاتلين في جنوب وؼدرب 
كوردستان، ومتدفدائدلديدن بدالدتدقددم الدمدحدرز فدي 
ساحات القتال بكوباني وجنوب كوردستان، ومن 
جانبنا نشيد ونقددر دور الدتدحدالدؾ الددولدي فدي 
ضرب مواقع االرهابيين الدواعدش بدالفدواريدخ 
في كوباني وجنوب كوردستان، األمر الذ  أدى 
الدى قددلددب مديددزان الددقددو  لفددالددح الددبديددشددمددركددة 

 .والمقاتلين ؼرب وجنوب كوردستان
ومن هدندا وبداسدمدندا جدمديدعداً نشدكدر شدعدب 
كددوردسددتددان بددؤجددزائدده االربددعددة والددجددالدديددة 
الددكددوردسددتدداندديددة خددارج الددوطددن لددمددنددافددرتددهددم 
للبيشمركة والمقداتدلديدن مدن خدالل الدتدظداهدرات 
والنشاطات المختلفة المندد  بؤعمال االرهابيديدن 
الدواعش، وهذا ما أدى الى رفدع مدعدندويداتدهدم، 
وحددد  الفددؾ هددذه هددي أكددبددر دعددم لددقددوات 
البيشمركة والمقاتلين، وفي الوقت نفسده تدمدثدل 
أفضل جواب لدررهدابديديدن والدعددو، بدؤن شدعدب 
كوردستان بكامله يرفض بفوت واحد االرهداب 

 .ومستعد للدفاع عن أرضه وشعبه
نحن االطراؾ المجتمعة نقيم ونثدمدن عدالديداً 
قددرار السدديددد مسددعددود بددارزانددي رئدديددس إقددلدديددم 
كددوردسددتددان ومددوافددقددة بددرلددمددان كددوردسددتددان 
وبمساعد  وزار  البيدشدمدركدة إرسدال قدو  مدن 
البيشمركة والمساعدات العسدكدريدة واالنسدانديدة 
لكوباني، كما نثمن عالياً مبادر  وجهود سيادتده 
التفاق األطراؾ السياسديدة لدؽدرب كدوردسدتدان، 

 (TEV-DEM( داعمين )اتفاقية دهوك( بديدن
 والمجلس الوطني الدكدوردسدتداندي فدي سدوريدا

)ENKS) داعيدن الدطدرفديدن لدندبدذ الدخدالفدات ،
الحزبية وتنفيذ اتفاقية دهوك، وبال شدك تدندفديدذ 
هذه االتفاقية سيكون عامل قدو  لدوحدد  الفدؾ 

 .والكلمة وتقدم انتفار ثور  ؼرب كوردستان
نحن األطراؾ السياسية نشعر بجو مدنداسدب 

للعمل مدعداً مدن اجدل الدحدفداظ عدلدى هدذا الدجدو 
السياسي من أجل تحقيق وحد  الفؾ والدكدلدمدة 
لشعب كوردستان ونستمر في عدمدلدندا ونضدالدندا 
الدمدشدتدرك، ومدن هدندا نددعدو جدمديدع االطددراؾ 
لمساندتنا بؽية تحقيق وحد  الفؾ والكلمة بيدن 

 .جميع االطراؾ والمكونات لشعب كوردستان
ومن الدمدندطدلدق هدذا ندنداشدد رئداسدة اقدلديدم 
كوردستان وكافدة االطدراؾ السديداسديدة ألجدزاء 
كوردستان االربعة لدحدث الدلدجدندة الدتدحدضديدريدة 
للمإتمر القومي الكورد  لمباشر  اعمالهدا مدن 
اجل عقد المإتدمدر الدقدومدي بدؤسدرع وقدت وأن 
تفبح مظلة مشتركة لجميع االطدراؾ، وتفدبدح 
في نفس الوقت مركز القرار السياسدي الدقدومدي 

 .والوطني في كوردستان
الددنددفددر لددنددضددال وثددور  واراد  شددعددب  -

 .كوردستان
الددمددجددد والددخددلددود لشددهددداء كددوردسددتددان  -
 .الكبرى
الموت والخز  لررهابيين واعداء قضديدة  -

 .شعب كوردستان العادلة
 :األطراؾ السياسية

 .االتحاد االسالمي الكوردستاني -ٔ
 .الحزب الديمقراطي الكوردستاني -ٕ
 .االتحاد الوطني الكوردستاني -ٖ
 .حركة التؽيير -ٗ
 االتحاد القومي الديمقراطي الكوردستاني -٘

YNDK 
 .الحركة الديمقراطية لشعب كوردستان -ٙ
 مددنددظددومددة الددمددجددتددمددع الددكددوردسددتددانددي -0

)KCK). 
الحزب الديمقراطدي الدكدوردسدتداندي فدي  -8
 .ايران
 الحركة االسالمية الكوردستانية -9
 .حزب العمال وكادحي كوردستان -ٓٔ
 .عفبة كادحي كوردستان -ٔٔ
 .حزب حرية كوردستان -ٕٔ
 الحركة الديمقراطية لشعب تركمان -ٖٔ
 منظمة ) خةبات ( لكوردستان ايران -ٗٔ
 حزب الشروق التركماني -٘ٔ
 حزب بيت النهرين الديمقراطي -ٙٔ
 RPK حزب رزطارى كوردستان -0ٔ
 PYD حزب االتحاد الديمقراطي -8ٔ
حددزب الددمددحددافددظدديددن الددديددمددقددراطددي  -9ٔ

 الكوردستاني
 BDP حزب السالم والديمقراطية -ٕٓ
كإمةلَة ) منظمة كدوردسدتدان لدلدحدزب  -ٕٔ

 الشيوعي االيراني(
 حزب الشعب التركماني العراقي -ٕٕ
الددحددزب الددديددمددقددراطددي الددتددركددمددانددي  -ٖٕ

 الكوردستاني
 حزب التحرير القومي التركماني -ٕٗ
 جمعية ليبراليي تركمان -ٕ٘
 حزب قوميي كوردستان -ٕٙ
الددحددزب الددتددقدددمددي الددديددمددقددراطددي  -0ٕ

 الكوردستاني
 حركة دعا  السالم في كوردستان -8ٕ
حركة التؽير الديمقراطي الكوردستاندي  -9ٕ
 _ سوريا
 حزب المحافظين الكوردستاني -ٖٓ
   KNC المإتمر الوطني الكوردستاني -ٖٔ
 حزب سربستي كوردستان -ٕٖ

 الجماعة االسالمية الكوردستانية -ٖٖ
 KNK المإتمر القومي الكوردستاني -ٖٗ
 الحزب الشيوعي الكوردستاني -ٖ٘
 حزب مستقبل كوردستان -ٖٙ
 حزب كادحي كوردستان -0ٖ
حزب االشتراكي الديمقراطي  -8ٖ

 الكوردستاني
حركة التحرير الديمقراطي  -9ٖ

 الكوردستاني
 حزب الديمقراطي الكوردستاني -ٓٗ
الجمعية الثقافية التركمانية في  -ٔٗ

 كوردستان
 حزب تركمان الي -ٕٗ
 حركة تركمان المستقلين -ٖٗ
 حزب استقالل كوردستان -ٗٗ
الحزب الديمقراطي الكوردستاني _  -٘ٗ
 سوريا
 حزب التنمية التركماتية -ٙٗ
حزب الوحد  الديمقراطي الكورد  في  -0ٗ

 سوريا ) يكيتي(
حزب الوطني الديمقراطي الكورد  في  -8ٗ
 سوريا
 حزب يكيتيالكورد  في سوريا -9ٗ
 حزب الديمقراطي الكورد  السور  -ٓ٘
 حركة الحرية لمجتمع كوردستان -ٔ٘
 جزب االفالح والتقدم التركماني -ٕ٘
 أوجاغ االخاء التركماني -ٖ٘
 حزب الحيا  الحر  الكوردستاني -ٗ٘
PJAK 
الحزب الديمقراطي الكوردستاني _  -٘٘
 باكور

 المجلس الوطني الكورد  في سوريا -ٙ٘
ENKS 
 حزب الشعب التركماني -0٘
-TEV حركة المجتمع الديمقراطي -8٘
DEM 
حزب الديمقراطي الكورد  في سوريا  -9٘
 () البارتي
حزب الديمقراطي التقدمي الكورد   -ٓٙ

 في سوريا
 حزب مساوا  الكورد  في سوريا -ٔٙ
 حزب الوفاق الكورد  في سوريا -ٕٙ
 حركة االفالح الكورد  في سوريا -ٖٙ
 اتحاد بيت النهرين الوطني -ٗٙ
 عفبة ثوار كادحي كوردستان ايران -٘ٙ
 حزب االتحاد التركماني -ٙٙ

 كوردستان -أربيل  ٕٗٔٓ/  ٔٔ/  ٘ٔ

 تالغ هشرتك .... اجتواع األحصاب الكىزدستاًيح لدعن غسب كىزدستاى
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 شيخ آلي لفحيفة الجريد  ... تتمة

يمشاركة البيشمركثة  »داعش«يالحرب مع 
التابعة إلقلي  كردنتان العرال في الثمثعثار  

الثف   »اتثإثال دهثي «هنا ، ي ثيمً  لثى 
أرنى خري ة نيثانثيثة لثألحثزاب الثكثرديثة 
النيرية، ي لى ر ية أكراد نيرية لمنتقثبثل 
نيرية يال راه الف  تثعثيثشثص الثبثالد مثنثف 

 :، يفي ما يلي نف الحيارٕٔٔٓ

 الى أين تتجه األوضاع في كوباني؟ •

كيباني، يبإثضثل  ثمثيد يانثتثمثرار  -
في امنتبنال ضد  »يحدا  حماية الشعب«

ي رهابص المتثيحثش  »داعش«هجما  تن ي  
ييماً، باتث  حثالثة رمثزيثة  ٘ٗمدة أكار من 

لجميع التياقيثن  لثى الثحثريثة يالنثلث  عثلثى 
 عيد الثمثنث ثقثة يالثعثالث . يبثاتث  كثيبثانثي 
المدينة يالمن قة مبعث فخر لكل الثكثرد فثي 
أرجاء كردنتان يالمغترب، يمثاثار اهثتثمثا  
يمتابعة من لدن مثخثتثلثل الثقثيى الثمثحثلثيثة 
ياإلقليمية يالديلية خ ي اً تل  التي تهمها 

 فعالً مكافحة آفة اإلرهاب .

 هل لديكم مقاتلون في كوباني؟ •

ل  نزع  ييماً أن لحزبنا جناحا منثلثحثا  -
يقاتل هنا أي هثنثا ، يكثان عثنثيان مثيقثإثنثا 
يتثعثا ثيثنثثا مثع هثفا الثجثانثب هثثي الثتثعثامثثل 
اإليجابي يتقدي  ما أمكن من دعث  يتضثامثن 

كثينثهثا قثية  »يحدا  حثمثايثة الشثعثب«مع 
دفاعية من مة يتمار  ميدانياً حل يياجثب 
الثثدفثثاه عثثن الثثمثثنثثا ثثل الثثكثثرديثثة فثثي يجثثص 
هجما  قيى التكإير يالتإجير المتمالة اليثي  

يشبكاتص المثغثلثإثة بثمنثمثاء «  داعش» بتن ي  
كايرة، ينحن اكدنا اكاثر مثن مثرة خث ثيرة 

تثعثدديثة( فثي الثعثمثل  -مزاحمة قازدياجثيثة
العنكر  الثكثرد  يفلث  تثجثنثبثاً لثتثيتثرا  
يمماحكا  تإضي  لى اقتثتثال داخثلثي نثحثن 

 .بغنى عنص

هل أنتم مع مشاركة البديدشدمدركدة فدي  •
القتال بكوباني؟ وهل هذا مقدمة لكدردسدتدان 

 كبرى؟

نحن مثن بثيثن الثفيثن عثمثلثيا ينثعثيا  -
إلنناد مقايمة كيباني ياعتبار تيفيثر  نثنثاد 
فير  لكيبثانثي مثهثمثة عثاجثلثة م تثحثتثمثل 
التمجيل. يأعتثقثد جثازمثاً أن  ثد هثجثمثا  

ي فشثال مشثريعثص يثخثد  عثمثي   »داعش«
الكرد يشعيب يبثلثدان الثمثنث ثقثة يبثالثتثالثي 
تننيل الجهيد يتيحيدها في ميدان المياجهة 

 .مع قيى اإلرهاب أمر حيي 

يامة تشثييثص ينثإثخ فثي بثعثض ا قثنثيثة 
الإضائية يينائل اإلعال  ترمي  لى اإليحثاء 

مثثثن  ٓ٘ٔيالثثثتثثث ثثثييثثثر يكثثثمن ي ثثثيل 
البيشمركة  لى كيباني للتعاين يالتننيل مثع 

ضثد  »يحدا  حمثايثة الشثعثب« خيته  في 

يهجماتثص الثغثادرة يشثكثل  »داعش« رهاب 
خ راً على أمن ينالمة ديل المن قة، يهفا 
منال للياقع. حقيقة ا مر أن الثكثرد بثيجثص 
عا  في ميقع الدفاه عن النإ ، يهث  عثلثى 

 .اإلرهابي »داعش«نقيض تا  مع مشريه 

ما خلفية اتفداقديدة دهدوك الدتدي كدندتدم  •

 أساسا في التحضير لها؟

اتإاقية دهي  ترتكز على ر ية يجثيد  -
معادلة نيانيثة جثديثدة مثتثبثلثيرة، عثنثيانثهثا 

يثجثنثثد  »داعثش«الثرئثيث  هثي أن تثنث ثيث  
الخ ر الداه  يا نا  الثف  م يثهثدد أمثن 
ينالمة أربيل يبغداد يقنثديثل فثحثنثب، بثل 
يهدد نالمة يم ال  شعيب يبلدان المن قة 
يالعال  برمتص، بحيثث شثاء  الثعثيامثل بثمن 
يحالإنا النجا  في المبادرة ياإلنها  الثنثشث  
في التحضير لالتإاقية بتشجثيثع تثلثقثيثنثاه مثن 
مثثخثثتثثلثثل الثثإثثعثثالثثيثثا  ال ثثديثثقثثة يالثثقثثيى 
الكردنتانية الشقيقة يخ ثي ثاً مثن جثانثب 

 النيد منعيد البارزاني .

 ما أبرز نقاط االتفاق؟ •

تتلخف اتإاقية دهي  في اثالث نثقثا   -
هي: تشكيل مرجعية نيثانثيثة كثرديثة لثكثرد 
نيرية تثتثيلثى رنث  النثيثانثا  ي ثيثاغثة 
الثمثياقثل عثلثى شثتثى ال ثعثد يالثمثجثام  
المت لة بكرد نثيريثة يمثنثا ثقثهث  الثاثالث 
قكثثيبثثانثثي، عثثإثثريثثن، الثثجثثزيثثرة(، ي غثثنثثاء 
يت يير اإلدارة الفاتية الثديثمثقثرا ثيثة لثتثلث  
المنا ل عبر الشراكة يالعمل معاً في ضثيء 
مقثررا  الثمثرجثعثيثة، يفثي مثجثال الثدفثاه 
يالثحثمثايثة، الثعثمثل عثثلثى تثعثزيثز يتثيحثيثثد 
القدرا  الدفاعية عبر التشاير يالتننيل مثع 

يتثاثمثيثن  »يحثدا  حثمثايثة الشثعثب«قيثادة 
   .تضحياتها الكبيرة

هل سينفذ االتفاق أم سديدلدقدى مفديدر  •

 ؟ٕؤاربيل

ـ أت ير أن امة  رادة ياعية يقيية مثن 
شمنها النير بامتإاقية نحي الت بيل الميثدانثي 
دين تثثردد، خ ثثي ثثاً أنثثنثثا فثثي ا حثثزاب 
التنعة للمجلث  الثي ثنثي الثكثرد  يحثركثة 
المجتمع الديمقرا ي يداً بثيثد ي اثر الثتثيقثيثع 
على امتإاقية، كان لنا شرل اللقاء مع النيد 
البارزاني يكفل  مع رئانثة بثرلثمثان  قثلثيث  
كردنتان ياجرينا زيثارة يديثة لثلثنثيثد مثا  
جالل ال الباني في النليمانية تبعها لقثاء مثع 
الثثمثثكثثتثثب النثثيثثانثثي لثثالتثثحثثاد الثثي ثثنثثي 
الكردنتاني يكفل  زيارة لجبال قنديل يلقثاء 
مع رئانة من يمة المجثتثمثع الثكثردنثتثانثي، 
حيث تلمننا مباركة الجميع يانتعدادا لثدعث  
تنإيف امتإثاقثيثة يعثد  تثكثرار مثا آلث   لثيثص 

 .ٕئاتإاقية أربيل 

هل توسيع المجالس المحلية الدكدرديدة  •

 هو مقدمة لفدرالية سورية؟

ملء الثإثراا ا مثنثي ي دارة الشث ين  -
الثثفاتثثيثثة عثثبثثر مثثجثثالثث  مثثحثثلثثيثثة ضثثريرة 
ميضيعية ما دا   يجاد حل نثيثانثي شثامثل 
لألزمة النيرية لي  قريباً. نحن نثعثتثبثر أن 
 غثثنثثاء يتثثينثثيثثع  دارة الشثث ين الثثفاتثثيثثة 
يمثثجثثالنثثهثثا يشثثكثثالن ضثثريرة لثثمثثقثثيمثثا  
انتمرار الحياة ييضع حد لثلثإثلثتثان ا مثنثي 
يتعثزيثز الثري  الثتثعثاينثيثة يقضثيثة النثلث  
ا هلي يالعيش المشتر  لثمثكثينثا  شثعثبثنثا 
النير  الثتثيال  لثى نث ثا  حثكث  جثديثد م 
مركز ، م يعيد  نتاج امنتثبثداد ياإلرهثاب 

    .يالتمييز ضد الكرد يغيره 

يبالننبة للإدرالية، نحن من جهتثنثا نثنثبثف 
المقثيم  الشثعثاراتثيثة يا حثكثا  الثمثنثبثقثة 
يالقيالب الجاهزة، يما ننعى  ليص هثي نشثر 
اقافة اإلتيان بن ا  م مثركثز  فثي نثيريثة 
الجديدة يفثل دنثتثير جثديثد يثكثإثل تثحثقثيثل 
التنمية الشاملة الثمثنثتثدامثة ييثحثمثي حثقثيل 
المكين الكرد  كااني أكبر قيمية في الثبثالد 
من حثيثث الثتثعثداد. ينثحثن نث ثالثب بثإلثغثاء 
التمييز يرفع امض هاد يالغبثن عثن كثاهثل 
شعبنا الكرد  في نيرية يتمكينص من التمتثع 
بحقيقص القيمية في   ار حماية يحدة البالد، 
يفل  عبر  قثرار نثف دنثتثير  ضثامثن، 
يشراكة فعلية في الحياة النيثانثيثة فثي  ثل 

 .نيادة قانين حضار 

 الحلم الكرد  ... تتمة

 ن العالقة ل  تنق ع ييماً يتثحث  أ   -
 رل كان بين كثال الشثقثيثن الشثيفثيثنثيثيثن 
الديني يالعلماني بثل انثتثمثر  يلثي عثلثى 
مناحا  متإايتة في النّر يال لمة أحياناً ، 
يفي العلن يامعال  أحياناً أخرى. كثمثا لث  
تنق ع بين الجهثا  الشثيفثيثنثيثة فثي الثديل 

 الغا بة لكردنتان .
 ن العلمانيين قثد انثقثنثمثيا يتشث ثيا  -

أحياناً يدخليا فثي نثزاعثا  انثتثخثبثاراتثيثة 
يعنكرية فيما بيثنثهث  ، بثيثنثمثا لث  ينثجثل 
التاريخ خالل القرن الماضي مثعثار  بثيثن 
أجنحة ال رل ا خر ، يام  إافا  تثتث  

 فيص بمجرد البيعة ياليمء. 
م نتحدث هنا عن الم ننا  الرنمثيثة 
يالثمثنث ثمثا  الشثعثبثثيثة ي نثمثا عثن الثبثث ر 
الشيفينية نياء تل  الثتثي فثي النثلث ثة أي 
خثثارجثثهثثا ، يم نثثنثثنثثى أبثثداً أن الثثحثثالثثة 
ال بيعية هي  يجاد ا ن  يالقياعد للعيثش 
المشتر  بين ا قيا  يا ديان ، يتقع عثلثى 
عاتل النخب النيانية يالاثقثافثيثة بثالثدرجثة 
ا يلى مهمثة نثبثف يدحثّر تثلث  الثمثشثاريثع 

 يالشيفينية منها خا ًة .
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 ن أ  تي يل لتن ي  "داعش " بعيثداً 
عن الشيفينية الثعثربثيثة قالثعثريبثييثة( هثي 
تي يل ناقف ، يأ  تبرئة لُغالة اإلنال  
من أفعالص هي  عن في  در الثحثقثيثقثة. ي 
 فا كان  البعاية يالنا ريثة ... بثا نثا  

لثهثفه  -تثجثايزاً   –تمال الثيجثص الثعثلثمثانثي 
الشيفينية ، فإن حركة امخيان المنثلثمثيثن 
ق بمنميا  عديدة ( هي يجههثا الثديثنثي ، 
ي فا كان  الحركة العلمانية قد غرقث  فثي 
ملفا  النل ة يالثقث ثير يمثإثانثدهثا فثي 
أكار من بلد حكمتها يعجز  بنثبثب فلث  
عن التجديد يعن التكّيل مع الثمثنثتثجثدا  
خالل العقيد الماضية، فان الحركة الدينثيثة 

 –يعلى عك  المتيقع يحك  الثتثاريثخ   –
قد اجتهد  ي ّير  نإثنثهثا لثتثنثيثر يفثل 
منارين اانين أيلهما هي المنار النثيثانثي 
الكالثنثيثكثي الثف  يثتثمثاثل فثي جثمثاعثا  
امخثثيان فثثي ا قثث ثثار يا قثثالثثيثث  يالثثتثثي 
ت ثثاره عثثلثثى النثثلثث ثثة تثثحثث  منثثمثثيثثا  
 –مختلإة يمنها قد أفثلثحث  فثعثالً قتثركثيثا 

ق اه غزة ( يمنها قد انتكثنث  قتثينث  ( 
يمنها قد انثقثلثبث  عثلثيثهثا الثنثا  قم ثر( 
يمنها م زال  تإثايض يتثنثاير مثن أجثل 
النل ة قنيريا يامردن ...( ، أما المنار 
الااني فهي الجهاد  التكإيثر  النثلثإثي أ  
الجهاد ق فثي نثبثيثل هللا ( عثلثى  ثريثقثة 
أنالل المنلمين قا يائل( أ  الثإثتثيحثا  
ضد الكإرة قكل من هي غثيثر منثلث ( فثي 
كل مكان من أجل أنلمته  ي خضاعه ، أي 
المي  في نبيل فلث  قالشثهثادة( ، حثيثث 
خثثرج تثثنثث ثثيثث  الثثقثثاعثثدة مثثن رحثث  الثثإثثكثثر 
اإلخياني ، يداعثش مثن رحث  الثقثاعثدة ، 

نثتثخثرج   –القثريثب  -يبعد افال  داعش 
الى النير منميا  أخثرى ...حثيثث يثبثقثى 
امخيان الماركة ا   يكل ما يثمتثي محثقثاً 
هي عبارة عن أجثيثال مثتث ثيرة مثن هثفه 
الثمثثاركثثة . الثثدير الثكثثرد  ال ثاعثثد فثثي 
المن قة ، كشعب متحضر تيال للحثريثة ، 
يتحلى بثاثقثافثة امعثتثدال يامنثإثتثا  عثلثى 
ا خرين ، يالنمافج التي قدمها الثكثرد فثي 
الدفاه عن أنثإثنثهث  ، يالثمثنثجثزا  الثتثي 
حققتها الحركة الكردية في هثفا امتثجثاه ، 
خالل العقدين ا خثيثريثن ، أ ثبث  يث رل 
مضاجع الشثيفثيثنثيثة الثقثيمثيثة لثيث  فثقث  

العربية منها بل كل الب ر الشثيفثيثنثيثة فثي 
الثتثي ت ثّر عثلثى  نثكثار   –ديل الثجثيار 

، ي  ار من غير  -يجيد الُكرد يحقيقه  
المنتبعد أن تننل هفه البث ر فثيثمثا بثيثنثهثا 
لِثثَيأد الثثحثثلثث  الثثكثثرد  الثثف  يثثقثثتثثرب مثثن 
التحقيل أكثاثر مثن أ  يقث  مضثى ، أي 
على ا قل تقزيمص ، يم غثرابثة أن تثجثد 
هفه الب ر ضالتها في "داعش" فثتثنثانثدهثا 
كما هثي الثحثال يكثمثا تثإثيثد الثمثعثلثيمثا  
المنربة ، أن امنتخبارا  اإليرانية كان  
يراء فثثكثثرة تنثثلثيثث  ا نثثلثثحثة الثثمثثتثث ثثيرة 
لثثداعثثش عثثن  ثثريثثل الثثجثثيثثش الثثعثثراقثثي 
يتمايلّية امننحاب من "نينيى" يأن تركيثا 
م زال  الحديقة الخلإيثة لثداعثش يالثمثمثر 
الحيثي  لثتثزييثدهثا بثالنثال  يالثرجثال ، 
يالنل ثا  النثيريثة عثلثى تثنثنثيثل عثال 
المنتيى مع "داعش" لتقني  منا ل النإيف 
يالنإ  .... الشيفينية العربية العلمثانثيثة لث  
تإل  فثي  ثهثر ا قثلثيثا  الثعثرقثيثة بثيثن 
 هرانيها يعلثى تثخثيمثهثا ق هثنثا الثكثرد( 
خالل العثقثيد الثمثاضثيثة يكثل نثيثانثاتثهثا 
يخ  ها في التعريب يحثتثى مثغثامثراتثهثا 
في القتل الثجثمثاعثي يالثحثريب الثعثرقثيثة 
يانتخدا  النال  الكيميائي ل  تمِ  بنتثيثجثة 
مرضية للمراكز يالب ر الشيفينية العربثيثة 
، لفل  تراهثا تثدفثع الثيثي  يبشثكثل نثافثر 
جحافل "داعش"  يب حثديد الثكثرد مثع 
العرب الممتدة لحيالي ألإي كيثلثيمثتثر مثن 
"رانيثة" ي"خثانثقثيثن " قثرب الثحثديد مثع 
"ايران"  لى "عإرين" على تخي  "الثبثحثر 
المتين  " مننيدة بدع  غثيثر مثعثلثن مثن 
بعض الكتائب المنلحة يالإعاليا  العربثيثة 
ا خرى ، يمترافقة مع حمال  تشثكثيثكثيثة 
دعائية ضد الثكثرد مثع مثالحث ثا  اثالث 

 هي :

 ن منملة تمييل المشاريع الشيفينثيثة  -
يم دره كان يم زال هي نإ  الثخثلثيثج ، 
نثثياًء ا مثثثيال الثثثتثثثي  ثثثرفثثث  عثثثلثثثى 
مخ  ا  ق العلمانيين ( ينياناتهث  عثلثى 
شثثثكثثثل قثثثريض يهثثثبثثثا  عثثثن  ثثثريثثثل 
الحكيما  ، أي تثلث  الثتثي ت ثرل ا ن 
عثلثى غثزيا  الثثتثكثإثثيثريثيثثن عثن  ثريثثل 
الجمعيا  الخيرية يغنيل ا ميال بمنمثاء 
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 يىم هٌاهضح العٌف ضد املسأج
تحتإل البشرية كل عثا  فثي الثخثامث  
يالثعثشثريثن مثن شثهثر تشثريثن الثاثانثي 1 
نيفمبر باليي  العالمثي لثمثنثاهضثة الثعثنثل 
ضد المرأة ، حنب الثقثرار ال ثادر عثن 

(  1ٖٔٗ    ٗ٘جمعية ا م  المتحدة رق  ق 
 111ٔكانين ا يل 1 دينمبر  1ٔبتاريخ 

، حيث دع  ا م  المثتثحثدة الثحثكثيمثا ، 
المنث ثمثا  الثديلثيثة يالثمثنث ثمثا  الثغثيثر 
حكيمية لتن ي  نشا ا  تثرفثع مثن يعثي 
النا  حيل مدى حج  المثشثكثلثة فثي هثفه 
امحتإالية الديلية. يأتى هثفا الثتثاريثخ مثن 

 1ٙٓٔعثمثثلثثيثثة امغثثتثثيثثال الثثيحشثثيثثة فثثي 
لألخيا  ميرابال النثاشث ثا  النثيثانثيثا  
في جثمثهثيريثة الثديمثنثيثكثان بثميامثر مثن 
ديكتاتير الديمنيكان رافاييثل تثريخثيثلثي ق

ٔ1ٖٓ - ٔ1ٙٔ.) 

 حقائق وأرقام 

% من النثنثاء يالثإثتثيثا  ٖ٘تتعرض 
على منتيى العال  لنيه من أنياه العثنثل 
الجنني. يفي بعض البلدان، تتعرض نبع 
من كل عشر نناء  لى هفا النيه من نيء 

 المعاملة. 

مليين فثتثاة  ٖٓيقدر بقاء ما يقرب من 
تح  نن الخامنة عشر تح  تهديد خ ر 
تشييص ا عضاء الجننية لإلناث، في حيثن 

مثلثيثين امثرأة  ٖٓٔتعرض  أكثاثر مثن 
يفتاة  لى تثلث  الثمثمثارنثة عثلثى منثتثيى 

 العال . 

يتشير الثتثقثديثرا   لثى أن أكثاثر مثن 
على القيد الحياة  -مليين فتاة يامرأة  ٖٓٔ
قد تثعثرضث  لثتثشثييثص أعضثائثهثا   –اليي  

التنانلية قفيما ُيعرل بالختان( ، يم نيمثا 
في أفريقيا يبعض ديل الشثرل ا ينث . 
على ال عيد العالمي، يقدرر عدد ا حثيثاء 
من الثنثنثاء الثلثياتثي تثزيجثن يلث  يثزلثن 

مثلثيثين امثرأة، مثنثهثن  1ٓٓ غيرا  بـث
مليين تزيجثن دين نثن الثخثامنثة  ٕٓ٘
 عشر. 

يمن المرج  أم تكمل الإتيا  اللياتثي 
يتزيجن تح  نن الاامنة عشر تعليثمثهثن، 
كما أنهن أكار عرضثة لثلثعثنثل الثمثنثزلثي 

 يمضاعإا  اليمدة. 
تنتثمثر عثياقثب الثعثنثل ضثد الثمثرأة 
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