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 ”ال شيء في العالم ُيفسد األخالق كالمال ” 

 مفكر اغريقي –سوفو كليس 

 بن الدن اجلهادي و أردوغان السياسي
وصل إلى الحكم بعد  ند دا واحد ط مد دأ يد  زدهندلدد حد بد  الدعد الدا 

والز يلا, الي شق ع  حد   الديدةدلدسدا ا ندعيده, ويدعدسديد   د دم الد لد  

أربكا , كإنعيه يعز ل, بع  ز ربا مه بس لا انز بول, ي حزد  لد د  الدلد  

ال ظليا, اليد مه خأاباز   وهر اليشاكل الزه زعا ه ي ها زركلا مه ذلد  

الوقت, ي  ع لا إقسليدلدا و ولدلدا, وزد هدور اقدزدصدا  , ويشداكدل إ د دلدا 

وأائيلا ي ي ا مه ال اخل, وانزئ ار العنكر باليوق النلانه, يزكئاً عدسدى 

ص ل ل  اليعسم مزد    كدولد  صداحد  يدمندندات يدالدلدا و ديدوذ  ولده, 

والخو ا أحي   اوو  أوغسو, صاح   ظرلا العيق االنزرازل ده ويد دولدا 

صير يشاكل يع ال لرا , مه لحظا زارلخلا كا  ز ظلم ال اع ط ق  زدهندد 

وا زعش مه أمغا نزا , ويّ  أذرع  إلى  ول العالم, للشكل حدلد دهدا زدهد لد اً 

ح ل لاً عسى األي  والنعم ملها, ييا ح ا بدالديد دزديدع الد ولده إلدى زشدكدلدل 

زحالف ي اهض  رها  ال اع ط, وزأولق الديدكدر الد دهدا  , ووةدع حد   

لزعاأف غالبلا الينسيل  عبر العالم يع أمكار ب  ال  , مدكدا  الدبد لدل هدو 

إظهار و   آخر لإلنعم والزرولج ل  وهدو ا ندعم الندلدانده مالديدنديدى 

باليعز ل(, حلث صا مت هذه السحظا الزارلخلا يع برلق   م ر   أدلد  

أر وغا , مزبوء الر ل لهذه اليهيا بزش لع ي  يراك  ال رار ال وللدا, إال 

أ   كه  يواأ  شرقه زشّر  ي    اما الراعه والرعلا, زغدرلد  الندسدأدا 

وال اه, ولزوه عسى الح و  الياصسا بل  اليهيا الديدكدسديدا بدهدا يد  الشدعد  

واليس , ومه قي   موق اليواصل ال ي لا, وموق إرا ط الأوائدف واألعدراق 

واألمكار الزه لكزظ بها الي زيع الزركه, وز او   لروح العصدر الديدزديد دل 

مه الزغللر والزع  لا, لم لنزأع الر ل كزيا  أأياعد  بدخدازدم الديدسد  مده 

 ا.عباءط ع يا لا وعيايا ن ل

بع  يرور أربعا عشر عاياً عسى زهنلد ح   الع الا والز ديدلدا الدذ  

يّرت ذكراه الن ولا قبل أنابلع,  ع ا عشر عاياً ي ها مه النسدأدا, زدعدو  

زركلا إلى اليربع األول, وق  ز د لدق إلدى األندوأ, حدلدث بد أت يشداكدسدهدا 

ال  ليا  ينها ززياقم يّرط أخرى, وزن دأ  دظدرلدا صديدر يشداكدل والدعديدق 

االنزرازل ه, عسى عزبات قصر النسأا  الد د لد  وأأديداعد  مده زدوندلدع 

ح و  النسأ ا, يز او اً الح و  الرنيلدا لد ول الديد دأد دا, بدالدزد خدل مده 

شمو ها ال اخسلا وص اعا زبعلات وأوابلر يواللا لها, كيا كا  الحال قدبدل 

بةع ن وات مه  يهورلات آنلا الونأى وال وقا  الزه زشزر  يعها مده 

ال  اما والسغا واألصل,  م امزةاح  ورها اليرل  مده الديدسدف األوكدرا ده 

و يد الحال اللوم مه نورلا والعراق الدسدزدلد  زشدزدركدا  يدعدهدا بدالدحد و  

ال غراملا, ومه للبلا ومه يصر, وق  زيز  ح و  األأياع ألةداً إلدى  ول 

الخسلج والنعو لا  اهل  ع  قةلا قبرص اليد يد دا, أيدا الدخدأ الدبدلدا ده 

 2لعقزصا  ول ليا السلرط الزركلا أيام العيعت األخرى,                 

 دوما يف مرمى االستهداف العشوائي ...
 دوما منكوبة

زس ت ي ل ا  ويا ال رلبا ي  العداصديدا  يشدق خدعل أربدع 

ن وات خست ةربات عنكرلا عشوائلا ويي ه ا ي يرط, م مع 

 4أب امها أ ياً  باهظا ي  حلازهم وييزسكازهم,               

 أوقفوا حرب أردوغان
 ضد السالم والدميقراطية

بع ت ي يوعا ي  الكدزدا  والصدحديدلدلد  رندالدا يديدزدوحدا 

إلى الرأ  العام العالديده, ويد دسدد بالسغزل  العربلا واال كسل لا 

االي  لأليم اليزح ط, واالزدحدا  االوروبده, الدواللدات الديدزدحد ط 

االيرلكلا,  اش ت ملها لدزدكد دلدف الد دهدو  عدسدى إلد داف حدر  

 5الحكويا الزركلا ة  يشروع النعم وينلرط                 

 يف اهلجرة خماطر مجة وضحاياها باألالف
لعل اليشاه  واليزابع لونائل االععم اليخزسيا ل  هش 

ول ص م ي  مظائع حوا ث ه رط البشر ي  الشرق وأمرل لا 

إلى بس ا  الغر  عبر البحار وال بال والغابات, وهم ل أعو  

آالف األيلال وح و  الع ل  ي  ال ول بصورط  غلر شرعلا 

  6ومه أوةاع يهناولا عسى أيل  لل قنأ  ي  األيا            
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 بن الدن الجهادي ... تتمة

مهو مه ا ح ار  ينزير, حلث لعدا ل الد والر 

الواح  يا ل ار  ال عث لدلدرات, بدعد  إلدغداء 

نزا أصيار مه عه  الع الا والز يلا, ويسيات 

الينا  ززع   وززراكم وندأ زدرا دع يدسدحدوظ 

النز عللا الد دةداء, كديدا أ  الدعدعقدات يدع 

ال وى الكبرى مه أندوأ حداالزدهدا, ويشدروع 

اال ةيام إلى االزحا  األوربه بات أبعد  يد  

أ  وقت يةى ع  الزح لق, وععقا زدركدلدا 

يع حسيائها مه ال ازو للنت أحن  حداال, وال 

ندلدديدا بددعد  نددحد  بدعددض الد ول األعةدداء 

يمخراً لبأارلدات صدوارلدخدهدا يبدازدرلدوتي 

ا نزرازل دلدا يد  األراةده الدزدركدلدا, أيدا 

الحرلات والح وق والزع  لا وز اول النسأا, 

مز حنر رقدعدزدهدا لدويداً بدعد  آخدر بد درارات 

وقوا ل  الزياملا نّ زها أغسبلا الع الا والز يدلدا 

مه البرليا  واليمننات, بإلعدا  يد  حداكدم 

 البع  بابا أل  آر وغا .

يسف ال ةلا الكر لا ألةداً ال  ال أده 

الز اهل واالنزخياف, مالكر  مده زدركدلدا يدا 

 الوا أزراكاً حن  ال نزور, والسغا الدكدر لدا 

ال  الددت يدديدد ددوعددا, ويشددروع النددعم يددع 

ال ا   الكر   ال  ال قدلد  وقدف الدزد ديدلدذ, 

رغم الزغللر ال وهر  مه اليدوقدف الدكدر   

وزحولد  يد  صدراع عندكدر  إلدى صدراع 

نلانه زدحدت قدبدا الدبدرلديدا , والدذ  القدى 

ارزددلدداحدداً مدده الشددارع الشددعددبدده واألوندداأ 

اللنارلا الزركلا كيا عسى صعل  العالم, عسى 

العكد ي  الدوندأ الدحداكدم الدذ  قدابدل هدذا 

الزأور بديد لد  يد  الدزدصدعدلد  والدزدهد لد ات 

ويحاوالت رمع الحصا دا عد   دوا  حد   

الشددعددو  الدد لدديدد ددراأدده, وزددحددرلدد  الدد ددلددش 

وال   ريا والزةللق عسى الحالدا الندلداندلدا 

واعددزدد ددال الدد ددشددأدداء, زدد ايدد دداً يددع عدديددسددلددات 

عنددكددرلددا ةدد  يدددواقددع حدد   الددعدديدددال 

الكر نزا ه ... باخزصار لديدكد د دا الد دول إ  

أ راد الحر  الد اخدسدلدا بد أت زمد درع يدرط 

أخددرى, وشددبدد  يددرحددسددا الدد دديددا ددلدد ددلددات 

والزنعل لات لعو  ي   اً إلى حلاط ال داد مده 

  .  يهورلا زركلا

إذا كددا  أر وغددا  لدعددّول عددسددى مددأدد ددزدد  

وعددسددى خددبددرزدد  مدده خددسددأ األوراق لددسددظدديددر 

بالورقا اليأسوبا, وهده هد دا زدهلدلد  الدرأ  

العام ة  الكر , وإعا ط لص ا ا رها  إلدى 

اليسف الكر   لسيو  مه اال زخابات الديدبدكدرط 

الزه قررها ي ذ اللوم األول ليو ه الدخد دول, 

حزى قبل الزشاور يع الكزل اليائد ط, مدإ د  لدم 

لزعظ كغلره يد  الديدندزدبد لد  بده  الديد داورط 

النلانلا ال لد د  أ  زدكدو  يد درو دا بدالد م 

وبه  االنز رار مده زدركدلدا لد  لدزدحد دق يد  

خددعل الددحددرو , وأ دد  لدد ددهددل أو لددزدد دداهددل 

ا عأامات النلانات الد ولدلدا مده الديد دأد دا, 

والددزدد دداء يصددالدد   ول كددبددرى يددع الددكددر , 

كيكو  ي يز  عسى الزي   والعصر دا, وقدوط 

يعز لا ليك  االعزيدا  عدسدلدهدا مده يدوا دهدا 

 -عسى يا لب و   –ا رها , كيا ال ل رأ  ل اً 

الزأور الحاصل مده الد دا د  الدكدر   بدعد  

اال يزاح ال وله عسل , والزعاأف اليز ال  يدع 

دردر , والد دبدض الد امد   مده  ع الا قةلا الكم

أوناأ ال لل اليعاصر كعايل ذازه ق  لدو   

إلى ا ي ار ي زيعه مه زركلا كيا حصل مده 

  .  ول ال وار

 عز   أ  ال هدات الد ولدلدا الدزده رو دت 

لز ربا ا نعم ال ها   وأو  ت أنايدا بد  

ال   لزحد دلدق غدالدا يدا مده لدحدأدا يدا يد  

الزارلخ هه  ينها الزه ناهيدت مده زد دربدا 

ا نعم النلانه يع الحكم وأوصدسدت ر د  

أددلدد  آر وغددا  إلددى النددسددأددا كةددرورط 

زكزلكلا ليرحسا هه مه  هالزها اآل , وعدسدلد  

مإ  ز ربا الع الا والز يلا ل  زعيدّر أدولدعً, 

ول  ززحول إلى  يوذج  لمحزذى ب  مه اليحلدأ 

ا قسليه وا نعيه كيا ظ  البعض لدوهدسدا, 

أددالدديددا أ ددهددا يدد ددرو ددا بددإلدد لددولددو ددلددا الدد لدد  

والأائيا, وال زنزألع انزلدعدا  اآلخدر, وال 

ز بل الزشار  أو الزع  لا, وال زميد  بدزد اول 

سكاً, والحاكم نسأا اً,   النسأا, وزعزبر الحكم يم

  .والشع  رعلا

 مبادرات سلمية ... والفرق بني السلطة، النظام، الدولة واحلكومة

أعس  اليبعوث األييده لندورلدا ندزدلديدا  

   ينزورا ع  يبا رزد  األخدلدرط الد داةدلدا 

بدزدشددكدلددل أربدع لد ددا , زةدم يديدد دسدلدد  عدد  

اليعارةا النورلا وال ظام, ززحاور لدزديدكد  

األ يا النورلا وز د  حدعً لدهدا, ورغدم أ د  

حصل عسى زهلل  خ ول بدبدلدا  رئدانده يد  

ي سد األي  ولم لحصل عسى قرار, نرعا  

يا ب أ بالزحةلر لدهدذه الدسد دا  وزديدصدلدسدهدا, 

وأل   ال لنزألع الز خل بزيصلل وم  ال ظدام, 

انز وى عسى األةعف, وب أ بدزديدصدلدل ومد  

اليعارةا, واّز   لدلدخدزدار يد  الديدعدارةدا 

النورلا, ال اخسلا والخار لا, يا ال لدزد داو  

 صف يديد دسده الديدعدارةدا, ولدلدخدزدار يد  

يمننات الديد دزديدع الديد  ده والشدخدصدلدات 

 .ال ائيا عسلها ال صف اآلخر

ةر     ينزورا بعرض الدحدائدأ أهدم 

أند اليياوةات, وز ّخل بزح ل  اليشاركلد  

ي  اليعارةا, وانزبع  اليعارةا الح ل لدا, 

النددلددانددلددا يدد ددهددا والدد ددورلددا, وكدد ددلددراً يدد  

شخصلات اليعارةا ذات الخبرات النلانلا 

واليكرلا وال ةاللا, وغالبلزهم للندوا ةديد  

يمننات اليعارةا البار ط, واّز   لدلدخدزدار 

قنياً كبلرا ي  يي سه ال ورط يد  يدمندندات 

وهلئات الي زيع اليد  ده الدزده لدم لدكد  لدهدا 

و ددو  مدده نددورلددا قددبددل الدد ددورط, ولشدد  

 .النورلو  ألةاً بو و ها اآل 

اليشكسا أ  ييهوم الي زديدع الديد  ده هدو 

ييهوم حّيال أو   وإشكاله, وقابل لدسدخدعف 

واالخزعف وي  الصدعد  وةدع زدعدرلديدات 

وزح ل ات وأأر  ابزا لدهدا, وهده بداألنداد 

ل   أ  زكو   دزداج مدكدر ندلدانده يدرزدبدأ 

بددزددأددور الدديدد ددزدديددعددات, وامددزدد دد ت نددورلددا 

اليمننات الزه ليك  أ  زمد دّند  هدذا الديدكدر 

بنب  ال ظام األي ه وال يعه الدذ  كدا  مده 

نورلا ي ذ انزعم األند  األ  الندسدأدا قدبدل 

 . حو خينا ع و 

 066قبلل ال ورط, كا ت مه نورلا  دحدو 

 يعلا غلر حكويلا,  صيها ز رلباً  يعدلدات 

خلرلا بأابع  ل ه غلر ينيوح لها أ  ز شأ 

خارج هذا ا أار, و صيها اآلخر  ديدعدلدات 

انيلا ووا هات مبرلنزل لا( أل الم الد دظدام 

و نددائددهددم وأوال هددم وأصدد قددائددهددم, وزشددرف 

عسلها األ ه ط األيد دلدا وزشداركدهدا يد اخدلدل 

الزيولل, وحل  زهننت ل ا  إحلاء الي دزديدع 

  3الي  ه ب هو   خبا ي  الي  يل            
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 مبادرات سلمية ... تتمة

النورلل  يد  ازد داهدات مدكدرلدا وندلداندلدا 

يخزسيا, وب أت زعيل بشكل عسد ده, ندرعدا  

يا قيعها الد دظدام ويد دع  شداأدازدهدا, وأ دهدى 

ربلعاً كا  ل دزدظدره الندورلدو  يد دذ عد دو , 

وهذا ز رلباً كدل يدا عدرمد  الندورلدو  عد  

يمننات الي زيع الي  ه خعل حدكدم األند  

 .األ  واالب 

الددحددرا  الدديددزدد ددّ م لددسدديدد ددزدديددع الدديدد  دده 

ويمنناز , واليياهلم النلانلا واال زياعدلدا 

واالقزصا لا الزه زأرحها زس  اليئدا, لديدكد  

أ  زددم   إلددى  ددورط ولدديددكدد  أ  زدد ددو هددا 

وزم  دحدهدا, كدذلد  لديدكد  أ  زمديدر  الد دورط 

زحوالت كبلرط ي  ةديد دهدا زدبدّ ده يديداهدلدم 

الددحددرلددا والددعدد الددا والدد لدديدد ددراأددلددا وزددكددامددم 

اليرص واليناواط, يا لع ه, زس ائلاً, زهندلدد 

ي زيع ي  ه بب لا   ل ط ووظائف وععقدات 

  ل ط بل  أمرا  الي زيع, وهه  دزدلد دا يد  

 زائج ال ورط, لك  يا لمأسق عسل  مده ندورلدا 

 .هو شهء آخر” ي زيع ي  ه“اآل  زنيلا 

بددعددلدد اً عدد  مددسددندديددا الدديددكددرط والدديدديدداهددلددم 

األكا ليلا لسينهلدا, لديدكد  الد د م بده  كدل 

اليمننات الي  لا واألهدسدلدا الدزده زدهندندت 

خعل ال ورط ا  نيدت إلدى  دع دا أقندام, أو 

زبّ ت  ع ا ونائل وي اهج, هه الزه نل ز ده 

ي ها    ينزورا يديد دسده الد دورط ورانديده 

 .ينز بل النورلل 

ال نم األول عّبدر عد   ديدند  مده شدكدل 

 دديددعددلددات وهددلددئددات ويددمنددنددات إغددا ددلددا, 

وظليزها زهيل  يا ليك  زهيل   ي  يناعد ات 

إ نا لا وغذائلا وأبلا و يندلدا, لدكد  قنديداً 

بنلأاً ي ها     مه يهيز  وعيل ي  أ سدهدا 

ح ل ا وبإخعص, بل يا ال نم األكدبدر زدحدّول 

بنددرعددا أو بددالددزدد رلددج إلددى بدد ددرط حددسددو  

 .ليمننلها والعايسل  ملها وي ّبر  أيوالها

ال نم ال ا ه كا  يمننات  رانلا بح لا 

زو ل لا زخدصدصدت مده الدبدحدث عد  الدلدوم 

الزاله يا بع  زغدلدلدر الد دظدام, أو مده بدحدث 

الددواقددع الدد ددا ددو دده والدد نددزددور  والددحدد ددوقدده 

لنورلا يا بع  ا دزدهداء األ يدا, وقندم قدسدلدل 

يدد ددهددا عدديددل كدديددراكدد  زددو ددلددق اال ددزددهدداكددات 

والي ا ر وال زسى, والب لدا الدعدظديدى قدايدت 

ب رانات لم لندزديد  يد دهدا أ  ندور  ولد  

لنزيل , وأقدايدت  د وات ويدمزديدرات زدحدت 

شعار الي زيع الي  ه, كا   زل زدهدا زةدّخدم 

ددّأددارهددا ويددّ عدده   ددلددو  يددمنددنددلددهددا وشم

 .اليعارةا ملها

أيا ال نم ال الث مكا ت يد ديدوعدات يد  

اليمننات والهلئات الديد  دلدا الدزده حديدسدت 

أندديدداء  دديددلددسددا ور ددا ددا, و شددأددت ويددألت 

ونددائددل ا عددعم بددزددصددرلددحددات وزددحددركددات 

وصور ال ائيل  عسلها وأزباعهم, ولم لدعدرف 

النورلو  يا هه وظليزها و ورها وهد مدهدا, 

بعةدهدا وةدع أهد اف زدربدولدا وزدعدسدلديدلدا 

و اعيا  ينلا, وهه لم ز ّ م شلئاً لدوا   يدا 

 . مع  ييولوها

اليشكسا أ  الحر  الي يدرط مده ندورلدا 

 ّيرت وشّوهت يياهلم الي زيع الي  ه, أل  

أ  ع   ا دزديداعده لديدكد  أ  لدكدو  عديدا  

يمننات الي زيع الي  ه بحا ا لي  لةي  

ز يلذه, ولكو , مه الوقت  ين , ي ند داً بدلد  

هذه اليمننات, وحدارنداً عدسدى يصدالدحدهدا 

ويصال  أمرا ها, وهدذا الةدايد  عدا ط هدو 

ال ولا الزه لمكسّيها الي زيع بهذه اليهيدا  و  

أ  لكو  لها حق الز خل, وهو يا ال لدزدوامدر 

 .مه نورلا بع 

أصل الصراع مه نورلا لدكديد  أندانداً 

مده أددبدلددعدا الدد دظددام الد كددزدازددور  الد دديدعدده 

الأائيه الذ  حّول نورلا إلى بلئا ا زياعلا 

خأرط وا ي ارلا, وشّوه, ع  عي , الزكولد  

اليعرمه لسنورلل , وقةدى عدسدى أ   ور 

 .لسي زيع الي  ه

زنب  ال ظام النور  عبر خينا عد دو  

ي  الحكم بشروخ مه الد دندلدج اال دزديداعده 

النددور , وأعددا  الدديدديدداهددلددم النددلددانددلددا 

واال زياعلا واألخعقلا إلى يياهلدم يدا قدبدل 

ال ولا, و ّذر ال د وع الدأدائديده وا قدسدلديده 

وا   ه مه أذها  النورللد  ووعدلدهدم, ولدم 

لدعد  الديد دزديدع لديدسد  شدلدئداً يد  اال ند دام 

اال زياعه والوأ ه وال دويده أو الدزدندايد  

واليهم اليشزر  والزعداو , ولدم زدكد  الدسدغدا 

واليصال  واأله اف والب لا األخدعقدلدا هده 

الددزدده زددحددكددم حددلدداط النددورلددلدد  وعدد دد هددم 

اال زياعه, بل زشكلسا ي  اليوب ات واليندا  

واليحنوبلات والأائيلا الزه عييهدا الد دظدام 

 .بع الا ويهارط

ندعددى الدد دظددام النددور  لدسدد دةدداء عددسددى 

ال شاأ الندسديده, وقدزدل وأعد م ريدو ه,  دم 

ا ددزدد ددل لددسددصددف األول والدد ددا دده, وحددار  

اليعارةا الينسحا اليعز لا وغض الدأدرف 

ع  اليزأرما واليزش  ط, وحار  النلانلل  

أك ر ي  يحاربز  لسيزأرمل , قزل اليد  دلدلد  

أك ر ي  قزس  لسعنكرلل , أرا  ال ةاء عدسدى 

الحرا  الي  ه النسم أل هم لشّكسدو  الدخدأدر 

 .األكبر عسل 

يا قام ب  ال ظام خعل ن وات أربع مدزد  

البا  أيام كل ي  أرا  أ  لم ر  حدظد  مده 

مبددلدد  ددد( يددمنددنددات الدديدد ددزدديددع الدديدد  دده, 

ا غدا ددلدا وا  ندا ددلدا والددبدحدد دلددا والدديدكددرلددا 

والزربولدا وغدلدرهدا, وامدزمدزدحدت م كداكدلد ( 

ك لرط, أصحابها ال خبدرات لدهدم وال زدراكدم 

يعارف, ال زعرف أ  صس   ورها ل   أ  

لز او  الزخرل  النلانه واال زياعه الدذ  

راكي  ال ظام, مةعً عد  امدزد دا  أصدحدابدهدا 

لسحرملا واليهارات ا  ارلا, محّولوا ب هسهم 

النلانا لنوق نو اء ال زدحدكديدهدا ةدوابدأ 

ويعاللدر, وا دزدشدر الديدندا  والديدحدندوبدلدات 

والشسسلا ملها, وأصبحت  ديدعدلدات ا غدا دا 

وي ظيات الي زيع الي  ه غالدا بدحد  ذازدهدا 

لسحدصدول عدسدى الديد دامدع, ولدلدندت وندلدسدا 

 .لزح لق يأال  الشع 

ل ول    ينزورا إ   نلعزي  عدسدى قندم 

كبلر ي  همالء لزشكلل ييد دسده الديدعدارةدا 

مه ل ا   األربع, وباعز ا ه أ هم نلد د دحدو  

مدده أ  لددكددو ددوا مبددلددةددا الدد ددبددا ( مدده هددذه 

الس ا , وهم مه الح ل ا خسلأ غدلدر يدمهدل, 

ال لعرف اليرق بل  النسأا وال ظام والد ولدا 

والحكويا, وبعةهم زيلل أهوامه لسد دظدام أو 

باز اه رل  يصالح , وأي ال همالء بالزدهكدلد  

غلر قا رل  عسى حيل هيوم الشع  ويآنل  

يعهم لسيياوةات, ولد  لمد دازدسدوا لدسدحدصدول 

عسى حق يعلل  اليظدسدويدلد  ويدئدات آالف 

األيهات اليكسويات, ونرعا  يا ندلد دندو  

أ  يهيزهم الزياوض لزح لق أه اف الد دورط, 

 .هذا إذا كا وا لعرمو  هذه األه اف أصعً 

 -كددازدد  نددور   -* بددانددل الددعددو ات 

  0/86/80682  - رل ط العر  

المجتمع المسّيس في كردستان 
 يواجه نظاماً سلطانياً 

بددهددذا الددعدد ددوا  قددّ م النددلدد  كدداوه حندد  

يرك  كار لدغده لدسدشدرق الباحث ال ائر مه 

األونددأ,  رانددا عدد  إقددسددلددم كددر نددزددا  

الددعددراق, و شددرهددا الدديددركدد  مدده يددوقددعدد  

آ 8أغنددأددد  /8االلددكددزددرو دده بددزددارلددخ 

 , عسى الرابأ:0682

http://carnegie-

mec.org/2015/08/18/ar-

61024/ietd 

حلث زأرق ملها إلى الحدالدا الندلداندلدا 

واالقزصا لا الزه ليّر بها االقسلدم والدزدأدور 

و ديدأ الندسدأدا 8998الذ  شه ه ي ذ عدام 

الحاكيا و ل ايلكلات الحكويا, يشدلدراً إلدى 

يواأ  زنّلد الي زيع وحاالت االحدزد داج 

 واالعزراض عسى الوةع ال ائم.

http://carnegie-mec.org/2015/08/18/ar-61024/ietd
http://carnegie-mec.org/2015/08/18/ar-61024/ietd
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قصددف  0682آ   80مدديدده لددوم األحدد  

الألرا  الحربه نوقاً شعبلداً يدكدزدظداً بده داد  

ي  لل  مه ونأها, راح ةحلز  أك ر ي  يئا 

شهل  ويا ل ار   دع ديدائدا  درلد , لدلدةداف 

  رٌح عيلق عسى آخر و  لٌف موق   لف.

وقدد  زددواصددسددت ا  ا ددات الدد ولددلددا لددزددسدد  

الي  رط, ي  ي سد األي  والدبدلدت األبدلدض 

األيرلكه ومر نا واالزحا  األوربه وغلرهدا, 

ندزدلديد  أوبدرالد  يد لدر الدعديدسدلدات أيا النل  

ا  نددا ددلددا مدده األيددم الدديددزددحدد ط الددذ  زدد ايدد  

 لارز  إلى  يشق يدع وقدوع زدسد  الدغدارات, 

م ال مه يمزير صحيه: يأصبت بالذهول يد  

 راء الز اهل الزام لحلداط الديد  دلدلد  مده هدذا 

الصراعي, يةليا يهالز ه أخدبدار الةدربدات 

ال ولا أيد عدسدى و د  الدخدصدوص, حدلدث 

زنببت مه ن وأ عشرات ال زسى ي  الي  لدلد  

ويئات ال رحى ونأ ي أ ا  ويا اليحاصدرط 

كدديددا أ ا  النددلدد  نددزددلدديددا       .يمدده  يشددق

يدلدندزدورا يدبدعدوث األيدم الديدزدحد ط الدخدداص 

لنورلا زس  ال رليا وقال مده بدلدا  رنديده: 

يقصف الحكويا ل ويا أيد أيٌر ي ير.. كديدا 

أ  اله يات عسى اليد داأدق الديد  دلدا بد د دابدل 

عشوائلا  ولا, ي ل ال  دابدل الديدراغدلدا, أيدر 

يحظور بيو   ال دا دو  الد ولدهي, وأةداف 

أ  يةددر  الددحددكددويددا  لددألددنددواق الدديدد  ددلددا 

الي  حيا, الذ  أنير ع  ي زل يا ل ر  يد  

يائا ي  يواأ لها, أير غلدر يد دبدول مده أ  

وقال: ي ل  لكو  لدهدذا  ".ظرف ي  الظروف

الصراع حل عنكر , كيدا أ دبدزدت الند دوات 

األخلرطي. و عا  يلدع األأدراف مده ندورلدا 

إلى الوقف اليور  لكل أعديدال الدعد دف وبد ء 

الحوار ي  أ ل الزوصل إلى حل نلانه لهذه 

 األ يا.

وزددعدد  ت إ ا ددات أأددراف الدديددعددارةددا 

النورلا وي  بل ها ح   الوحر ط ال لي راأه 

الكر   مه نورلا, حدلدث  داء مده زصدرلد  

لس  ز  النلداندلدا: مم ةديد  ندسدندسدا  درائدم 

ال ظام ومظائع  ة  الي  لل , الزه ب أت يد دذ 

أك ر ي  أربع ن وات ولم زد دزد ت حدزدى الدلدوم, 

أق م الألرا  الحربه لوم الندا د عشدر يد  

آ  ال ار , عسى قصف نوق شعبده يدكدزدظ 

بال اد مه ي ل ا  ويا الي كدوبدا والديدعدصد دا 

لسعاصيا  يشق, أنير ع  ند دوأ أكد در يد  

 يائا شهل  وأةعامهم ي  ال رحى . 

إ  ا ومه الوقت الذ    ل  مل  يديدارندات 

ال ظام الوحشلا ة  الي  لل , و ندزد دكدر هدذه 

ال رليا اليروعا,  دزد د م  دلدابدًا عد   ديدلدع 

رماق ويمل   ح ب ا بهحّر وأعديدق الدزدعدا   

لذو  الةحالا ولشعب ا النور  ال رل , كديدا 

 حيل  دظدام الدحدكدم مده  يشدق الديدندمولدلدا 

األولى عيا آل إلدلد  الدوةدع مده الدبدع  يد  

ز يدلدر لدسدبد داء والديدمندندات وقدزدل وزشدرلد  

لسيواأ ل , و  اش  الي زيع ال وله لدسد دهدوض 

بينموللاز  ز اه شع  لمذب  ووأ  لم ّير يد دذ 

أربع ن وات و لدف بدغدلدا  أ  قدرار أيديده 

يس م ألأراف الصراع أو ألدا يدبدا رط  د لدا 

لحل نلانده  بدسدويدانده بدرعدالدا  يد  األيدم 

 ((. 0682\/\/8اليزح ط حزى اآل  ....

ينبغي فرض حظر للتسلح  لحلحو سحوريحا 

 لقب الغارات الجوية المميتة

هلويد  رالدزدد ووزدش   ومه   اء   ل  لر

آ  ال ار , قالت الديد دظديدا: إ   06بزارلخ 

عسى ي سد األي  الزابع لأليم اليزح ط مدرض 

حظر لسزندسد  عدسدى الدحدكدويدا الندورلدا مده 

أع ا  اله يات الحكويلا ال ولدا الديدزدكدررط 

عسى األنواق الشعبلا والي اأق النكد دلدا مده 

 .0682أغنأد8آ   80 ويا مه 

وقالت: إ  عدسدى أعةداء يد دسدد األيد  

األييه, بي  ملهم رونلا الزه َوَقت الحدكدويدا 

النورلا ي  الع وبات واليحانبا, أ  لدزدخدذوا 

خأوات مورلا ليرض هذا اليأس . وبخدعف 

حظر الزنس  مإ  عسى ي سد األي  أ  لأّبدق 

عسى  يلع اله يات العشوائلا  يد الينزدوى 

ي  الزيحدلدص الدذ  ندبدق لد  مدرةد  عدسدى 

اله يات الكليلدائدلدا, يد  خدعل رصد  زدسد  

اله يات وزح ل  الينمولدلدا عد دهدا ويدعداقدبدا 

الينمولل . كيا أ  عسى ي سد األيد  إحدالدا 

الوةع مه نورلدا إلدى الديدحدكديدا الد د دائدلدا 

ولزدعدلد  عدسدى يد دسدد األيد  ألةداً  .ال وللا

يأالبا الحكويا برمع الحصار غلر اليشروع 

الذ  زةرب  حول الغوأدا الشدرقدلدا, والدذ  

لحرم اليد  دلدلد  والد درحدى والديدرةدى يد  

يغا رط الي أ ا, ولعرقل زوصلل الينداعد ات 

 .ا  نا لا والأبلا والبةائع الع يا لسحلاط

 مذبحة في مدينة دوما

و اء مه ز رلر يو   صا ر ع  يدركد  

زددو ددلددق اال ددزددهدداكددات مدده نددورلددا أواخددر آ  

ال ار : مم شدهد ت يد لد دا  ويدا مده رلدف 

آ   80 يشددق مدده لددوم األحدد  الدديددصددا ف 

واح ط ي  أك ر الديد دا ر  يدولدا مده  0682

والدزده اندزدأداع يدركد  زدو دلدق  0682العام 

اال زهاكات مه نورلا زو ل ها ي  خعل شبدكدا 

يرانسل  اليزوا  ل  عدسدى الدزدرا  الندور . 

و دداءت هددذه الدديدد دد رط بددعدد  نددسددنددسددا يدد  

اله يات اليزعّي ط ة  الي  لدلد  الدزده  ديدذهدا 

آ   80الألدرا  الدحدربده ابدزد اءاً يد  لدوم 

والزه أنيرت ع  عشرات الديد  دلدلد   0682

انزأاع الديدركد  زدو دلد دهدم والدزدحد دق يد دهدم 

وزو عوا عسى ي   وبس ات الغوأدا الشدرقدلدا 

يدد ددهددا يدد لدد ددا  ويددا وكدديددر بددأدد ددا وعددربددلدد  

وحيّورلا ون با و نرل  وحّ ه وعلد  زدريدا 

حددلددث أظددهددرت عشددرات يدد دداأددع الدديددلدد لددو 

والصور والزده بد دهدا الد دشدأداء عد  ند دوأ 

العشرات ي  الةحالا وز يلر كبلر مه الع لد  

ي  الي ا ل والب لا الزحزلا الي هكا أصدعً مده 

الي أ ا  زل ا لسحصار الذ  زدخدةدع لد  يد  

 قبل الحكويا النورلا ي  أك ر ي  عايل .

إن المبدأ الذي  قذيذبذن  ذجبذع قذ ذ   ذ ذ  

أطراف النزاع أن قميزوا فذن لذو و ذي  ذيذ  

المدبيي  والميات ييذ   وذح رذ ذر الذزاوقذ  فذن 

اليابحن الدولن االبسابن العرفن. قذ ذ  أن ال 

تحجع اله مات إل  الذمذدبذيذيذ .  قبذاف إلذ  

ذلك   جبع قحظر     األطراف فن لو أبذحاع 

النزا ات المس ح  وفق أركام اليابحن الذدولذن 

االبسابن مهاجم  األ يان المدبي   السيما تذ ذك 

التن التساوم إسهاماً فعاالً فن العمو العسكر  

سحاء  طذبذيذعذتذهذا أو  ذاقذتذهذا أو مذح ذعذهذا أو 

 استخدامها.

تمثو اله مات     جميع   ذدات الذطذحطذ  

الشر ي  التن قططيها ويا التيرقر  والتن قذيذحم 

 ها الطيران الحكحمن السحر   الذي  قذتذمذتذع 

 ارتكاره ل سماء فن ت ك المذنذطذيذ   اسذتذهذدافذاً 

متعمداً ألسحاق معروف   جبها شعبي  ومحجذحة  

فن أمال  مكشحف   وفن ذرو  تحافد المدبذيذيذ  

إليها. إن السذحق الشذعذبذيذ  وذح مذكذان مذدبذن 

 طبيعتع و ذاقذتذع  مذ  وجذهذ  بذظذر الذيذابذحن 

االبسابن الدولن المطبق. لما أن جميع ضحاقا 

ويه اله مات وم م  المدبذيذيذ . قذحجذد  شذكذو 

خذا  بسذذق مذمذذنذذهذذ  لذمذذسذذتذذهذداف الذذعذذمذذد  

لألمال  المدبي  والمدبيي . لذيذد تذم اسذتذهذداف 

سحق الهال فن ةوما لمرتيذ   ذ ذ  األ ذو فذن 

آب  وفن لذو مذر  جذر   21آب و 21قحمن 

 ذلك    طرقق رم   جحق  مرلز    يع. 

تشكو اله مات العشحائي    ذ  الذمذدبذيذيذ  

ابتهالات جسيم  لذ ذيذابذحن الذدولذن االبسذابذن  

وذلك وفق اليابحن الدولن اإلبسذابذن الذعذرفذن. 

وون  ناًء     ذلك تشكو جرائم ررب. ريذ  

قتحمو الياة  الي  أصدروا األوامر المسؤوليذ  

ال نائي  الفرةق     ويه اله مات  إضاف  إل  

لو م  ارتك  أو سهو أو سا د أو  دم العذحن 

الرتذذكذذاب وذذيه الذذهذذ ذذمذذات الذذتذذن وذذن جذذرائذذم 

 ...((.ررب
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 ال لي راألا مه زركلا, حلث  اء ملها:

لددعددا دده شددعدد  كددر نددزددا  يدد  ولددعت 

الحرو  ي ذ ن ل  ع ل ط إذ أ هكز  ندلداندات 

ال ول الد كدزدازدورلدا وحدرو  الديد ديدوعدات 

ا رهابلا وآ ار الي ا ر و ال يار والد د وح. 

أيا آخر الدحدرو  الدزده لشد دهدا  اعدش مد د  

ازخذت بع ا  وللاً بع  يعار  البشديدركدا مده 

  و  كر نزا  و يسحيا كوبا ه مده غدر  

كر نزا , كيا أّيَ ت لشع  كر نزا  زعاأيدا 

 ...وينا  ط  وللا كبلرط

ومه هذه السحظا اليهديدا حدلدث زدحدار  

ملها  يلع ال وى الكر نزا لا ي  الشيال إلدى 

ال  و  وي  الشرق إلی الدغدر  مده  دبدهدا 

ال وى ال وللا الي اهةا لدإلرهدا  الديدزديد دل 

 اعددش, إذ لددزدد دد م ”  الدد ولددا ا نددعيددلددا“ مدده 

الشع  الكر نزا ه وقواه النلانلا الصديدوف 

األيايلا مه ال زال يم لاً  وراً مدعداالً وبدار ا 

مه الزص   ليخاأر هذا الز دظدلدم ا رهدابده 

يدد  أ ددل الددحدديدداظ عددسددى األيدد  ا قددسددلدديدده 

والدد ولدده, مددزددحددت الدد ولددا الددزددركددلددا وحدد   

أر وغا   بدهدا حدر   د لد ط عدسدى شدعد  

كر نزا , وب أت بيدغدايدرط عندكدرلدا زةدع 

ال وى الكر نزا لا أيام يخاأر حر  لم لك  

لسكر  رغبا ملدهدا. مدبدعد  أ  ندا د ت الد ولدا 

الد ولدا “ الزركلا بشكل عس ه وندر  زد دظدلدم 

ا رهابده لديد ط أكد در يد  ند دا, ” ا نعيلا

ب أت بزو ل  ياك زهدا الدعدندكدرلدا والد دزدالدلدا 

صو  كر نزا  ال  وبلا وشرعت مده قدزدل 

الي  لل  الع ل وز يلر الب ى الزحزلا ا دزد دايدا 

ي  مشل األحعم الندسدأدا دلدا ألر وغدا  مده 

 .اال زخابات الزركلا األخلرط

 ددحدد   ددرى أ  هددذه الددحددر  زنددزددهدد ف 

الي  لل  وعيسلا النعم الزه كدا دت قدائديدا و 

زنزه ف العيسلا ال لي راألا مده زدركدلدا مده 

 دديددد الددوقددت, كدديددا زددهدد ف هددذه الددهدد دديددات 

العنكرلا إلدى إبدأدال زدسد  ا را ط الديد  دلدا 

النلانلا الزه ظهرت عبر ص ا لق االقزدراع 

 .مه اآلو ا األخلرط

 ح  الكزا  والصحيلل  مه كر ندزدا  و 

مده  دديدلددع أ ددحداء الددعددالدم  دد لدد  النددلددانددات 

الناعلا وراء الحر  وال يار الزده زدزدبد داهدا 

ال ولا الزركلا ة  شع  كر نزا , و أالد  

ي دسدد األيد  الد ولده وا  ارط األيدرلدكدلدا 

واالزحدا  األوروبده بدزدكد دلدف الةدغدوأدات 

النلداندلدا والد بدسدويداندلدا لدوةدع حد  لدهدذه 

النلانا العنكرلا لدسد ولدا الدزدركدلدا وحد   

 .أر وغا 

و مك  عسى أ  ال ةلا الكر لا مه  يلدع 

أ  اء كر نزا  الديد دنديدا قةدلدا ندلداندلدا 

وأ بزت الز ار  الزارلخلا أ  ال لديدكد  أل  

ي   ول الديد دأد دا حدل هدذه الد دةدلدا عدبدر 

الددأددرق الددعددنددكددرلددا وانددزددخدد ام الدد ددوط, بددل 

نل ل و  ي  زع ل ازها. ا  الأدرلدق الدوحدلد  

لددسددنددعم هددو النددعم ولددلددد الددحددر . وإ  

انزيرار زركلا مده  دهد دهدا الدعد وا ده لد در 

الي أ ا إلى ولعت ويآنده  د لد ط, زةداف 

ال ولدا “ الى الحرلق الكبلر الذ  أوق ه ظهور 

مده الدديدد ددأد ددا والددعددالددم ”   اعددش -ا ندعيددلددا

أ ديددع, مةددع عدد   ددر يددخددزددسددف الشددعددو  

 .اليزعالشا مه زركلا ل وايا حر   يولا

 :الموقعون

 . ي ت لا  مابدر,  دوايده  دامدا, زدويده 

مسوت,  ات هول, ياغه  ا غر,  . يدرلدوا  

ورلا قا ع, رموف بلكار , ئاراد مدزداح,  . 

شلركو كريا دج, حدلد ر ندعدلد ,  .  دويدا  

هر  , ئارام عسه, هلوا مائق, ئارام ندعدلد , 

عأا يديدزده, يدروا  عدسدی, حدسدلدم لدوندف, 

بدد رخددا  عددسددی, يددحددندد  نددلدد ا, ر دداء بدد  

نعي , مدزد    حندلد دی,  دارلد   لدركدی, 

ع ل  زبنی, حنل  عير, ملصل ابو الديد د  

,ةددحددی عدداشددور, مددراد لددو ددد , غددالدد  

العربو ,  . حل  النلبرا ی , يلشل ندلدرو  

, عددأدداء  يددسددلدد  , ابددوعددسددی صددالدد  , 

عب العظلم عربو , ع  ا  يدحديد  ,  د عدا  

ابو يدغدةد  , ابدراهدلدم الدلدوندف , الديدا  

حيل ا  , هشام  او , عير مرحا  الدعدلدندو, 

 .هاوار يرا  , زارا  اف, نر ار يدحديد , 

شلرل  صائ , ئانو كيال, كدازده هدوبدار , 

اال  بكسه,  . باربارا للكبر , يسلنا كدولدل, 

و    يك لل, رلل  هر  , بداخد دا يدحديد , 

ايده م. بددلددم, والت  لدد ا ددسدده اوغددسددو, ا ا  

ع ل ,  . ئارام رمعت,  اللا ايلد ,  . لديدا  

نعل ,  ر  ش غل,   ل  اك د ده, هدلدوا د. 

خال , ا  رو كوبند ,  دسدورط هدر  , كدو دا 

نعل , شيلرا  نعل ,  ل كو  لدلد ,  .  رلدا 

بالر,  . انزر نبات, بلبا للزل, بلشرو  ايدو, 

 . او لددم غددالدد ,  . يددرا  اندده, اركددا  

كددرط ددا , كددارول بدد ددلدد لددكددت, بددو  يددول, 

ب سوبا شزل, كرلم عب الدرحديد , يدارغدورت 

ولر ر,  . يا ولل بارلرا, يل ا  ر دكده,  . 

شا و  برل كات, شسلر ايل ه, ماز  ندعدلد  , 

هددر   يدد ط, روا حنددلدد , نددو ا  بددلددرد, 

ناع  شيد,  . كورا  عدبد لدسدا,  . ولد د   

هددايددالددلدد دد , ندداشددا الندد دد دداكددسدده,  .  ددوا ددا 

بوخو ندكدا, صد دم غدو شدر,  دو ا   ديدال, 

يارغرلت اول , روبدرت ئداال   دلديدندو , 

نو ا  بوب ل ,  . بهرو   ايدا دارا, كدارل 

بوالر , بايلع روبدرزندو ,  دازدالده زدلدزدسدر, 

شوا  عأوف,  ا ا انعد , كديدال  دويدا ده, 

ئانو  بار, زارا زدوا دا, ئداال لدأدلدف, احديد  

يلرط, نارا قا ر, رحيا  غرل ,  . ابدزدندام 

انياعلل, كا او  يال, ملدا  كديدال,  دابدا  

كورا , شورش خال , عأدا يدحديد , روبدار 

خددالدد , هددلددوا عدديددر, شددوا  يددحدديدد , ئدداوارط 

حنل ,  ابا   ديدال,  ديدال يدحديد  ايدلد , 

ره   رموف, مدرهدا   دعل, الدو  يدحديد  

أل , يه   ابوبكر, ملا  مرج, خا م رحلم, 

 لا  حيل , كيال رموف,  ا كو احيد , الد د  

يحو , نرزدلد  قشد دالده, يندعدو  هداشدم, 

مريا  ص لق, خال  ندسدلديدا , لداندلد  أد , 

 ئانود هر  .

 !تزايد حالة الالثقة في الحليف التركي

 شر اليرك  الدكدر   لدسد راندات عدسدى 
يددوقددعدد  ا لددكددزددرو دده بددحددث يددزددر ددم يدد  
اال كسل لا إلى العربلا, صدا ر عد  يدركد  

 Bipartisan Policyنلانا الدحد بدلد  
Center  يدورزدو  , يد  أعديدال الندلد لد

إبددرايددومددلددزددش: ندديددلددر الددواللددات الدديددزددحدد ط 
-89/9األيرلكلا ل ى زركدلدا بدلد  عدايده 

إرلدد  نددزددلدديدد  إ لدديددا : ندديددلددر , و 8998
الواللات اليزح ط ل ى ع   يد  الد ول, يد  

 -  0662ةي ها زركلا, وذل  بدلد  عدايده 
. بددا ةددامددا إلددى أ دد  شددغددل عدد ط 0662

ي اص  حكويلا عسلدا, وينداهديدا أعةداء 
 آخرل  ي  اليرك .

لزأرق البحث بشكل أنانه إلدى راهد  
الزركلا, إةدامدا إلدى   –الععقات األيرلكلا 

بحث ععقا زركلا بالز ظليات االرهابلا مده 
نورلا, وصراع زركلدا يدع األكدرا , وعد  
الندلداندات الد اخدسدلدا الدزدركدلدا, ولدزدةديد  
زددوصددلددات يدد  شدده ددهددا زددغددلددلددر الددعددعقددات 

الزركلا واعزديدا  بد ائدل  د لد ط  -األيرلكلا 
 ليزأسبازها.

ليك كدم اقدزد داء  ندخدا الدكدزدرو دلدا يد  
 البحث عسى الرابأ:

http://nlka.net/
index.php/2014-07-10-22-12-
10/269-2015-06-09-17-43-45 

http://nlka.net/index.php/2014-07-10-22-12-10/269-2015-06-09-17-43-45
http://nlka.net/index.php/2014-07-10-22-12-10/269-2015-06-09-17-43-45
http://nlka.net/index.php/2014-07-10-22-12-10/269-2015-06-09-17-43-45
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 واالنز رار.

ييوةلا األيم اليزح ط النايلا م   ذكرت 

لشددمو  الددع ددئددلدد  أ  عدد   الددع ددئددلدد  

واليها رل  الذل  عبروا البحر اليزونأ هذا 

ألف شخص بديدا مده ذلد   266العام ز او  

ألددف شددخددص وصددسددوا إلددى الددلددو ددا   066

آالف إلى إلأاللا. ولديد دل هدذا  لدا ط  886و

كبلرط ي ار ا بالعام الياةه, حلث عبر  حو 

ألددف شددخددص الدديددزددونددأ خددعل عددام  089

 .بهكيس  0682

ال د   0266و ز  ر الييوةلا أ   حدو 

ويها ر ل وا حزيهم أو م  وا هدذا الدعدام, مده 

 يحاولا لسوصول إلى أوروبا. 

وعسى الرغم ي  ال هو  اليبذولا يا  ال 

البحر األبلض اليدزدوندأ يد  أكد در الدأدرق 

 .اليهسكا لع ئل  واليها رل 

ووم دا لدسديديدوةدلدا لدهزده الدعد لد  الدذلد  

لصددسددو  عدد  أددرلددق الددبددحددر إلددى  دد ددو  

أوروبددا, وال نددلدديددا الددلددو ددا , يدد  الددبددسدد ا  

اليزةررط ي  الع ف والصراع, ي ل نورلدا 

والعراق وأمغدا ندزدا ه وهدم مده حدا دا إلدى 

الحيالا ال وللا وغالبا يدا لدكدو دوا يد دهدكدلد  

 . ن لا و ينلا

و اش ت الييدوةدلدا  ديدلدع الدحدكدويدات 

اليع لا ز  لم انز دابدات شدايدسدا والدزدصدرف 

 .بإ نا لا وم ا اللز ايازها ال وللا

ولذكر أ  و ارط ال اخسلا الد ديدنداولدا قد  

, عد  80682   /8   /0أعس دت لدوم الد ديدعدا 

شاححنحة قحرب بحلحدة بحارنحدورف الع ور عسى 

غلر شرعه بل هم  مهاجر 17تحوي جثث لـ 

 ناء وأأديدال ويدع بدعدةدهدم يو دائدق نديدر 

 نورلاي.

وأعر  أيل  عام األيدم الديدزدحد ط الندلد  

با  كه يو  ع  م ع وح   كدبدلدرلد  لد ى 

نياع  آخر الدزد دارلدر حدلدال الدخدندائدر مده 

أرواح الدع دئدلد  والديدهدا درلد  مده الدبدحدر 

 األبلض اليزونأ وأوروبا.

8  /0ومه بلا  ص ر عصر لوم ال يعا 

, قدال بددا  كدده يدو  إ  يهددذه الديددآندده  /

اليزكررط زمك  قنوط اليهربل  الذل  زوندعدت 

أعيالهم وا ز ست  شاأازهم يد  بدحدر أ ايدا  

والبحر األبلض اليزونأ إلى شوارع أوروبدا 

النرلعا. كيا لظهر ألةا لهد الد داد الدذلد  

لسزيدندو  الدحديدالدا أو الدحدلداط الد د لد ط مده 

 أوروباي.

ومه رنالدا يصدورط قدال األيدلد  الدعدام 

يل   أ   يهم لياذا لخاأر ال اد بدحدلدازدهدم. 

إ هم لهربو  ي  الحر , وا ع ام االندزد درار 

النلانه واألي ه نعلا لينز بل أمةل. ل   

أ  زددكددو  أولددولددزدد ددا األولددى إ دد دداذ حددلددازددهددم 

 وز ول هم باليناع ط ا  نا لا.ي

وذكر با  أ  الغالبلا العظيى ي  الد داد 

الذل  ل ويو  بهذه الرحعت الشاقا والخأرط 

هم ال ئو  مارو  يد  أيداكد  يد دل ندورلدا 

والعراق وأمغا نزا , يشلرا إلى أ  الد دا دو  

وأ  ال ول اعزرمت ب  يد دذ  -ال وله ق   ص 

عسى حق الع ئل  مه الحيالدا   –مزرط أولسا 

 والس وء.

وقال إ   يع   ال ظر مه أسبات الدسد دوء, 

ال ليك  لس ول أ  زيل  عسى أناد الد لد  أو 

وال لديدكد  أ  زد دبدر الد داد عدسدى  -الهولا 

العو ط إلى األياك  الزه كا وا ق  مدروا يد دهدا 

إذا كا  ه ا  خوف حد دلد ده يد  زدعدرةدهدم 

لعةأها  أو اله وم. هذه للنت م أ يندهلدا 

ي  ينائل ال ا و  ال ولهه بل هه ألةدا يد  

 وا ب ا كبشري.

وأ ددد دددى األيدددلددد  الدددعدددام عدددسدددى الددد دددا ط 

والي زيعات الذلد  لدبدوا  د اء الديدندمولدلدات 

وااللز ايات ا  نا لا اليشزركا, يشلدرا إلدى 

أ  اليأسو  أك ر ي  ذل  بك دلدر. ومده هدذا 

ا أار  اش   يلع الحكويات اليع دلدا زد د لدم 

اندزد ددابدات شددايدسدا, وزدوندلددع قد ددوات آيد ددا 

وقا و لا لسه رط والدعديدل بدإ ندا دلدا ورحديدا 

 وم ا اللز ايازها ال وللا.

ومه هذا النلاق ذّكدر األيدلد  الدعدام بده  

الحرو  بيا ملها الصراع الندور , زد دسدت 

لسزدو مده قدسد  أوروبدا, قدائدع يإ دهدا يدهنداط 

إ نا لا ززأس  اندزد دابدا ندلداندلدا  ديداعدلدا 

حا يا. إ ها أ يدا زةدايد , ولدلدندت أ يدا 

أرقام.  عو ا   وم بكل يا مه وندعد دا لد دومدر 

لس اد الذل  لعا و  ي  أك ر الظروف لدهندا, 

 الحيالا ال صوى وا حناد باأليل.ي

هذا وأشار األيل  العام إلدى أ د  ندلد عدو 

إلى ا زياع خداص يدكدرد لدهدذه الشدواغدل 

من أيحلحوسبسحبحتحمحبحر لحلحو  03يوم العاليلا 

 هامش المداوالت السنوية للجمعية العامة.

وي   هزها قالت الديدندزدشدارط األلديدا دلدا 

أ  لع يلركل, زعسل اً عسى حا  ا الشاح ا مده 

الدد دديددنددا, يلدد دد  صدد يدد ددا  دديددلددعددا بدداأل ددبدداء 

اليظلعا .... رغم أ  همالء األشخاص كا دوا 

قا يل  لسحصول عسى األيا ي, يةلديدًا يإ د  

زحذلر لكه  ب أ العيل و دحدل هدذه الديدشدكدسدا 

 و ب   زةاي اي.

وق  عس ت أليا لا العيل بإزديداقدلدا ي بدسد ي 

الخاصا بانز بال الدع دئدلد  ةديد  االزدحدا  

األوربه عسى أراةدلدهدا, إلدى  دا د  زد د لدم 

الك لر ي  الزنهلعت واليناعد ات, يةدلديدًا 

حل ها أ  أالبه الس وء ي  ال  نلا النورلدا 

 يرح  بهم لسب اء مه أليا لا.

ووةحت ييوةلا األيم اليزح ط النايلدا 

لشمو  الع ئل  مه بلا ها حول زس  الحا  ا, 

الدذلد   قسوة المهحربحيحنأ  هذه اليهناط زمك  

زونعت أعيالهم ي  البحر األبلض اليزدوندأ 

إلى الأرق النرلعا مه أوروبا. ولظهر هدذا 

. كديدا اسحتحاحفحافحهحم بحلروا  الحبحشحرالحا ث 

لظهر ي ى لهد األشخاص الذل  لدسدزديدندو  

 .الحيالا أو الحلاط ال  ل ط مه أوروبا

وزهيل الييوةلا أ  لدم   هدذا الدحدا ث 

إلددى زددعدداو  قددو  بددلدد  قددوات الشددرأددا 

األوروبدددلدددا, ووكددداالت االندددزدددخدددبدددارات 

والي ظيدات الد ولدلدا لدسد دةداء عدسدى زد دارط 

الددزددهددرلدد  وةددع زدد ابددلددر لددحدديددالددا ورعددالددا 

 .الةحالا

وكررت الييوةلدا  عدوزدهدا إلدى الد ول 

األوروبلا لسزعايل يع أ يا الع دئدلد  بدروح 

يدد  الددزددةددايدد  والددزددعدداو  وزددومددلددر الددبدد ائددل 

ال ا و لا اآلي ا لدسدرحدعت غدلدر الديد دزدظديدا 

 .الخألرط
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  تفجري إرهابي يف قامشلي
مه خأوط إرهابلا غا رط, م ّر ع صر ي  ز ظلم  اعش اليزوحش شاح ا 

ييخخا قر  الي ّر العام ل وات أنالش قايشسه مه حه الع زرلا, صدبداح لدوم 

شخصاً و رح يا ل دار   82, ييا أ ى إلى انزشها  80682   /898األربعاء 

 آخرل , أغسبهم ي  الي  لل , ووقوع أةرار يا لا. 26

وق  أص ر األنزاذ يصأيى يشالخ ال اأق الرنيده بداندم كدزدسدا أحد ا  

الير علا النلانلا الكر لا مه نورلا زصرلحاً حول ذا  العيل اليشل ,  اء 

مل : ممإ  ا مه كزسا أح ا  الير علا النلانلا الكر لا مه نورلا مده الدوقدت 

الذ    ل  مل  هذا اله وم ا رهابده الد دبدا  الدذ  لندزدهد ف  رَع الدخدوف 

والرع  مه  يود اليواأ ل  بغلا زر  أراةلهم الزارلخلا, كيا أ هدا  داءت 

ر ط معل  عسى مشل يدحداوالت قدوى الدزدخدسدف والدظدعم مده الندلدأدرط عدسدى 

الي اأق الكر لا الزه ز امدع عد دهدا وحد ات حديدالدا الشدعد  والديدرأط  مداعداً 

ينزيلزاً. إ  الرّ  الياعل وال ا ع عسى ي ل هذه الهد ديدات الدغدا رط هدو رص 

الصيوف وزوحل  اليوقف والخأا  الكر لل  عبر زأبلق كاما بد دو  ازديداقدلدا 

 ((.. هو  الزارلخلا

 لقاء سياسي 
مه إأار زبا ل اآلراء وزبلا  اليواقف وزع ل  ععقدات 

الص اقا ال  ائلا, اليب لا عسى ال وابت الوأد دلدا والد دويدلدا, 

الندور ,   – ار ومٌ  ي  األخوط مه ح   ا را ط الشعبلا 

وبيو   يوع   ينبق يكدزد  حد بد دا مده يد لد دا قدايشدسدو 

, وق  ةم الوم  كلٍّ ي  األنازدذط حديد  888/80682بزارلخ

نكرزدلدر الديد دظديدا وعةدو هدلدئدا األيدا دا,  -  إبراهلم 

وي  ل  وكو ومهلم يحي  عةو  ل  ا اليحامدظدا, حدلدت 

كا  مه انز بالهم الرماق يصأيى يشالدخ  دائد  ندكدرزدلدر 

الح   والرماق حنل  ب ر ويحي  صال  ومه  حج لوندف 

أعةاء الهلئا ال لا لا لسح  , وزم مه الس اء الدزدأدرق إلدى 

يا آلت إلل  األوةاع اليهنولدا مده ندورلدا  دراء األ يدا 

الينزيحسا ي ذ أك ر ي  أربع ن وات و لف, ونبل الخروج 

ي ها, كيا  اقش الأرما  آخر الديدندزد د ات عدسدى النداحدا 

النلانلا كر لاً ووأ لاً والزهكل  عسى الحل النلانه نبدلدعً, 

ع  أرلق الحوار بل  اليرقاء بإشراف ورعالا وةيا دات 

  وللا . 

 

 لقاء تشاوري ملنظمة املرأة

حةر عةوا  ي  الهلئا ال لا لا لح   الدوحرد ط لد داًء 

زشاورلاً يع أعةاء ي  ي ظيات اليرأط لسح   مه ي أد دا 

بي ّر يدركد  الدحد    80682 /808عيرل , وذل  بزارلخ 

بي ل ا عيرل , حلث  رى الد د داش حدول كدلديدلدا زدأدولدر 

العيل الح به والنلانه لسيرأط وبشكل خاص لسديد دزدندبدات 

 إلى صيوف الح  .

 إعادة ترتيب العمل التنظيمي يف كوباني 

زنزير ي ظيا كوبا ه لح   الوحر ط ال لي راأه الكر   مه نورلا عسى 

إعا ط زرزل  العيل الز ظليه والح به ألعةائها العائ ل  إلى أرض الوأد . 

ا ع   ا زياع ز ظليه ةدم  ديدعداً يد  أعةداء الدحد    80682   /828ميه 

وبحةو عةو الهلدئدا الد دلدا لدا الديدحدايده يدوندى كد دو, حدلدث زدم عدرض 

ينز  ات الواقع اليل ا ه والنلانه وزدوةدلد  ندلداندا الدحد   الديدعدزديد ط, 

وكذل  الزوقف حلال األوةاع لز ظليلا وزرزلبها وزيعلس  يد   د لد , بدحدلدث 

8  /0/8لشار  الح   مه الحلاط النلانلا وزنللر األيدور الدحدلدازدلدا. وقده 

, ع   أعةاٌء ي  هلئا ال ائرط ا زياعاً ز دظدلديدلداً يدع كدوا ر يد دظديدا 0682

بر م, زم الزأرق مل  ألهم الينائل النلانلا والز ظليلا وةدرورات زديدعدلدل 

 ال شاأ الح به والنلانه.

 

 نـدوة حوارية يف سري كانيه
8   /أقايت ل  ا ال شاأات مه ي ظيا نرى كا ل  لح   الوحر ط بدزدارلدخ 

بي ّرها   وط حوارلا حةرها ي يوعا يد  الشدبدا  و الشدابدات  80682  /

ي  أعةاء الح  , أ ارها مه ال دندم األول األندزداذ شدهدا  عدبد كده حدول 

يوةوع أهيلا الز ظلم بشكس  العام و الحد بده بشدكدل خداص, و مده الد دندم 

ال ا ه أ ار الحوار النل   كه ح ه حلث  اقش الحةور كليلا ص اعا وآللدا 

أزخاذ ال رارات . و مه خزام ال  وط زم االزياق عسى االنزيرار بهذه الحدوارات 

 بشكل انبوعه وعبر يواةلع يخزسيا.

 نقاش حول مشروع الرؤية يف بلجيكا
آ  ال دار  أقدايدت يد دظديدا بدسد دلدكدا لدحد    81مه 

يشروع رملدا الدحد   لدزدعقده الوحر ط  سنًا لس  اش حول 

 , األداف الديدعدارةدا الندورلدا وزدوحدلد  الصدف الدكدر 

بحةور ي  يل  ويهزيل  بالشه  النور  العدام والدكدر  , 

زأرق خعلها الحةور إلى النسبلات الوار ط مه اليدشدروع 

حن  آرائهم والى و دو  ا دراء بدعدض الدزدعد لدعت مده 

الي الل  النور  والكر   وكذل  ا ز ا  زو دهدات الدحد   

 ويواقي  .
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 ايران –إحياء ذكرى تأسيس الدميقراطي الكردستاني 

إلرا  الذكرى النبعو  لزهنلن , مه قاعا   –أحلا الح   ال لي راأه الكر نزا ه 

إقسلم كر نزا  الدعدراق, بدحدةدور يديد دسده أحد ا    –بي ل ا هوللر  Pêşewaبلشوا 

8  82كر لا وكر نزا لا وشخصلات وي  يل  وأعةاء ي  الح  , وذل  لوم النبت 

. ب أ الحيل بال شل  الكر   أ  رقل  والوقوف  قل دا صديدت عدسدى أرواح 80682   /

الشه اء, وأل لت كسيًا بانم اليكز  النلانه لسح  . وزةديد  الدحديدل أ شدأدا مد دلدا 

 ويعرض صور يزعس ا بهذه الي انبا.

لذكر أ  وم اً ي  ح   الوحر ط ال لي راأده الدكدر   مده ندورلدا ةدّم كدل يد  

النا ط ميحي  يحيو  عةو الس  ا النلانلا ويي ل الح   مه االقسلم, حندلد   دعدندو 

عةو الهلئا ال لا لا, أيل ا رشولل  وانياعلل شدايدو أعةداء لد د دا الدعدعقدات( قد  

مه اأار زع ل  الش لق, وذل  الكر نزا ه حةر الحيل ونسّم برقلا زه ئا إلى الح   

 وزيزل  الععقات األخولا يع األح ا  الكر نزا لا.

نـدوة سياسية لكتلة أحزاب 
 املرجعية الكردية يف قامشلي 

 ظيت كزدسدا أحد ا  الديدر دعدلدا الدكدر لدا مده 

نددورلددا  ردد وط نددلددانددلددا مدده يدد ددّر حدد   الددوحردد ط 

ال لي راأه الكر   مه نورلا بي ل ا قايشسه, لدوم 

, بددحددةددور  دديددع  يدد  80682   /8  /0الدد دديددعددا 

اليهزيل  والنلانلل . بع  الزرحل  ي  قدبدل الندلد  

حكلم أحي , وقدف الدحدةدور  قدلد دا صديدت عدسدى 

أرواح الشه اء,  م زدحد ث إلدلدهدم كدل يد  األندزداذ 

 ائ  ندكدرزدلدر حد   الدوحرد ط   –يصأيى يشالخ 

نكرزلر حركدا االصدعح,   –واألنزاذ أي   ع يا  

حول الع ل  ي  اليواةلع والينائل الهايا, وأ دابدا 

 ع  أنئسا الحةور.

 ختريج دفعة أخرى من طالب اللغة الكردية
بزارلدخ 

82  8/  8

0 6 8 2 

وبددإشددراف 

يدددمندددندددا 

حددددديدددددالدددددا 

وزدددعدددسدددلدددم 

الددددددسددددددغددددددا 

الدددكدددر لدددا 

مدددددددددددددددددددده 

ندددددورلدددددا, 

وبيناع ط ي ظيا ال ربانلا لح   الوحر ط, زم زخرلج  معا أخدرى 

8 وبدهعديدار أقدل يد  الدعدشدر 82ي  أع  السغا الدكدر لدا عد   8

 ن وات, ةي  حيل أقلم مه يرك  انياعلل عير لسح  .

ب أ الحيل بالوقوف  قل ا صديدت عدسدى أرواح الشدهد اء عدسدى 

أ غام ال شل  الكر   أ  رقل , وأل لت كسيا ي  قبل الندلد  حديدلد  

صال  بانم اليمننا, وزم ز  لم الشكر لسيعسيا خ ناء كاندو عدسدى 

 ال هو  الزه بذلزها مه زعسلم الأع .

وزم زو لع الشها ات, حلث زم زكرلم األوائدل بدهد الدا ريد لدا, 

 وهم:

 -2حيل  يونو  -2نلياف لو   ريو  -0يحي  لو   ريو  -8

 الف  -1نلي نا حسبو  -0بلع عاصم احي   -2يحي  عير 

 عب الخالق كانو.

 أربعينية الراحل أمحد ويس
أحلت ي ظيا 

ندددر  كدددا دددلددد  

لددحدد   الددوحردد ط 

لدددوم الددد ددديدددعدددا 

0/8/   80682 

أربعل لا رمدلد دهدا 

الددراحددل الشددا  

أحي  ولد, الذ  

م   حدلدازد  أ د داء 

حددددا ث إأددددعق 

 ددددار يددددمندددديددددا 

,حلث قايت الي ظيا ب لارط ةرلح  ووةع إكسلعً ي  ال هور عدسدلد , 

وزم قراءط اليازحا عسى روح  , وي   م أل ى اليحايه حن  برو كدسديدا 

ي زةبا بانم الي ظيا, زح ث ملها ع  خصال الديد دلد  الشدا , يدذكدراً 

باأل يا النورلا الزه ز عكد عسى حلاط الشبا  ولنب  اله رط بدازد داه 

الي هول والخوض مه البحار وزحيل األخأار, يمك اً مه الوقت  يند  

عسى أ  ال ظام لزحيل الينموللا األولى واألخلرط إلى يا وصدسدت إلدلد  

البع , وأ  حل اليشكسا النورلا ل  لكو  عنكرلاً إ يا لكي  مه الدحدل 

النلانه وةرورط زوامق األأراف ال وللا والوأ لا عسى ذل  والد دا  

حل  لي راأه عا ل لس ةلا الكر لا مه إأار  ولا  لي راألا زدعد  لدا 

ال يرك لا... ومه الخزام أس  الدرحديدا والديدغديدرط لدسدراحدل والصدبدر 

كيا شكر بانم الدعدائدسدا الندلد  عدبد  الدسدأدلدف . والنسوا  لذول  ولرماق 

 . ح   الوح ط وأعةائ , يزي لاً لس يلع الزوملق والصبر والنسوا 
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 نـدوة سياسية يف أملانيا
ب عوط ي  ي ظيا شيال اليا لا لح   الدوحرد ط, اقدلديدت مده لدوم 

   وه نلانلا مه ي ل ا با  نال ومس  األليا لا. 80682 /288األ  ل  

امززحت ال  وط بكسيا زرحلبلا يد  قدبدل الندلد  حدكديدت يدعد دو دو 

لسةلوف الكرام وألعةاء الهلئدا الد دلدا لدا لديد دظديدا أوربدا لدسدحد   

وباألنزاذ حبل  ابراهلم ينمول قلا ط الي ظيا والرماق رلداض حديده 

و عير عسلكو عةو  الهلئا ال لدا لدا مده الديد دظديدا, وبد أت الد د وط 

بالوقوف  قل ا صيت ح ا اً عسى أرواح شه اء الحرلا وشدهد اء كدر  

 .وكر نزا 

ذل  زح ث النل  حبل  ابراهلم ع  الوةع مه الي أ ا عدايدا   بع 

والوةع الكر   بشكل خداص وأكد  عدسدى ةدرورط وحد ط الديدوقدف 

الكر    ظرا لح م اليدمايدرط الدزده زدحدا  ةد  قةدلدزد دا االنداندلدا 

وحنانلا اليرحسا الزه لير بها شعب ا الدكدر   وأ  عندكدرط الد دورط 

النورلا  عست األوةاع زنلر  حو ز ايه  ور الز ظليات الزدكديدلدرلدا 

 . مه الي أ ا عايا

 م زح ث ع  ازياقلا  هو  ويا آلدت إلدلد  االوةداع بندبد  عد م 

زأبل ها عسى أرض الواقع, وأ  الي اويا البأوللا الزه أب زهدا الد دوات 

الكر لا ل ى  خول  اعش الى كوبا ه ماليسحيا( واليد داأدق الدكدر لدا 

االخرى,  عست ال وى الكبرى زس ه إلدى االعدزدراف بدهدا ويندا د زدهدا 

ويناع زها لسوقوف مه و   ال وى ا رهدابدلدا. وكدا  لد د داح حد   

و خول  البرليدا  الدزدركده, ومشدل حد     HDPالشعو  ال لي راألا

الع الا والز يلا مه الحصول عسى ال نبا الديدأدسد دا,  دعدسدت الدعد دسدلدا 

األر وغا لا زي   صوابها وزناهم مه إ خال ي داأد د دا مده صدراعدات 

 يولا ي  خعل  عم ال ياعات االرهابلا وانزدهد اف حد   الدعديدال 

الكر نزا ه, حلث كا  األ  ى بح   الع الا وقا زها الزحكم الى لدغدا 

 . الحوار والع ع لا مه الزعايل يع ال ةالا العا لا ب ل لغا الحر 

 م ز اول يوةوع اال زخابات الزه نز ر  مه يد دأد دا عديدرلد , 

وأك  أ  يشاركا ح   الوحر ط ملها  اءت ب اًء عسى ةدرورط خد يدا 

أهس ا وشعب ا مه هذه الظروف الصعبا الزه  ير بدهدا. وزدوقدف حدلدال 

أنبا  اله رط الينزيرط ألب اء الي أ ا عيوياً إلى  ول أخرى زدزديدزدع 

 باأليا  واالنز رار... 

وخزم ح ل   بةرورط وةع اليصسحدا الد دويدلدا الدعدسدلدا مدوق أ  

اعزبار آخر وأ  ينز بس ا وينز بل نورلا عيويا لح  ه أب داءه ولدلدد 

 دم أممند  الديد دال لديد اخدعت وأندئدسدا  . ال ا يو  ي  خدسدف الدحد و

اخززيت بكسيا شكر لدسدحدةدور عدسدى   الحةور الزه أغ ت ال  وط الزه

 م.يشاركزهم وحةوره

 حفل ترفيهي لألطفال يف سري كانيه

بي انبا ق وم العام ال رانه ال  ل  أقايت يد دظديدا الديدرأط مده 

8 09نر  كدا دلد  مرأد الدعدلد ( لدحد   الدوحرد ط, لدوم الندبدت 

, حيعً زرملهلاً لي يوعا ي  األأيال, أل ل ينداعد زدهدم 80682/

 . عسى الزهلئا ال ينلا لسعام ال  ل 

ابز أ الحيل بالوقوف  قل ا صيت ا عال ألرواح الشدهد اء,  دم 

أل لت كسيا ي ظيا اليرأط, حدلدث ركد ت عدسدى الد ور الديدأدسدو  

 . لألنرط ز اه أأيالهم مه هذه اليرحسا

 : بع ها أ رلت يناب ات زرملهلا لألأيال, زةي ت

 . يناب ا الحروف الكر لا -8

 . يناب ا نرعا  يخ البالو  -0

 . يناب ا نرعا ال ر  باليسع ا والكرط -2

 . يناب ا البحث ع  األشلاء اليي و ط -2

 . يناب ا نرعا زركل  اليكعبات -2

وزخسست الحيل أغا ه  يلسا ي  بعض األأيال الدذلد  أةدامدوا 

به ا خاصا عسى الحيل بهصوازهم العذبا , كيا ق يت مرقا يلدزدا  

 .  عث نكلزشات ينرحلا ع  الي رنا واهزيام األنرط بالزسيلذ

و مه  هالا الحيل ق يت الس  ا الي ظيا بعض اله الا الري لا 

 . لسيائ ل  و زي ت لهم عاياً  رانلاً باهراً 

 روشن معمو 
 تنال درجة املاجستري

روش  يعيو ب ت أحي  يد  يدوالدلد  

, يددهد د ندا يد  دلددا89/98قدرلدا كدلدع 

أبوغراملا مه  ايعا حس ,  دالدت هدذا 

العام  ر ا اليا نزلر مه اخزدصداصدهدا 

 % ع  رنالزها اليع و ا بر ي الين  السل ر  ي.96وبععيا 

ق  حصست عسى  ر دا  /899كيا أ  ش ل زها أللف ي  يوالل  

ععيا مده ايدزدحدا  هدذا الدعدام لدسدشدهدا ط  026ي   02232عاللا 

 اليرع العسيه. –ال ا ولا 

وذل  رغم الظروف الحلازلا الصعبا الزه زعلشا  ملها بي ل ا 

حس  وبعل اً ع  األبول  السذل  أ  با أربعا ب ات وصبه  يلعهم 

يزيوقل  مه ال رانا والزحصلل العسيه, لزكو  أنرزهم أنرًط 

  يوذ لا يحبا لسعسم واليعرما رغم كل الظروف والي اخات.
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 إحياء ذكرى رحيل أديب إبراهيم

, قايت ي ظيا عيرل  لح   الوحر ط بز ظلم  لارط إلى ةدرلد  008/80682بزارلخ 

الي ل  األنزاذ أ ل  إبراهلم مه ي برط قرلا يارازل , وذل  إحلاًء لذكرى رحدلدسد  الند دولدا 

 ال اي ا, حلث بع  الوقوف  قل ا صيت عسى روح  الأاهرط أل لت كسيا بانم الي ظيا.

عاياً(, وبع  صراع أولل يدع الديدرض قد  زدومده  22لذكر أ  الي ل  أ ل  إبراهلم م

, 80661   /008مه ي ل ا آخ  األليا لا, وصدبداح لدوم األحد   8/8/80661لوم النبت 

 م    يا   مه ي برط ين أ رأن  ونأ حةور  ياهلر  حاشد , وألد دلدت مده رحدلدسد  

 كسيات يعبرط.

وكا  ي  اليخسصل  لشعب , حلث  اةل مه صيوف ح ب , مه ال اخل والخارج, يا 

 عاياً, و ال نيعا ألبا بل  أهاله الي أ ا وبل  الي  يل  والنلانلل . 22ل ار  

رد 
ُ
اإلدارة احمللية يف مناطق ك
 "سورية "عفرين منوذجا  

بهذا الع وا   شر يرك  عيدرا  لدسد راندات 

االنزرازل لا الذ  لزخذ ي  ي ل ا انز بول ي دّراً 

ل ,  رانا ع  ينار ا  ارط اليدحدسدلدا وزدعد لد  

 0682زديدو   2الييارنا ال لي راألا, بزارلخ 

 عسى يوقع  االلكزرو ه:

https://www.omrandirasat.org 

وهه زدزدةديد  قدراءط يد دزدةدبدا لدسديدندهلدا 

الكر لا مه نورلا وزياصلل هدايدا عد  اال ارط 

شديدال   –الذازلا ال ائيا مه الديد داأدق الدكدر لدا 

نورلا وبشكل خاص عد  يد دأد دا ميد داأدعدا( 

عديدرلد . وقد   داء مده يددسدخدصدهدا الدزد ديدلددذ : 

مزدخدسددص الدد راندا إلدى  دد داح زد ددربدا ا  ارط 

الذازلا مه ي اأدعدا عديدرلد  يد  حدلدث زدومدلدر 

األي , وزحلل ذل  إلى يرك لا الد درار األيد ده 

والددعددنددكددر  وابددزددعددا هددا  نددبددلدداً عدد  يدد دداأددق 

االشزباكات مه الشيال النور  وقد رزدهدا عدسدى 

ع   زياهيات يع قوى اليعارةا العنكرلدا مده 

الي اأق الي اورط لهدا, مده حدلد  زدبدّلد  و دو  

اخز اقات خ يلا زز سى بده يدات مده قدأداعدات 

الصحا والزربدلدا والدخد يدات الدبدسد لدا واأليدور 

اليعلشلا وي  أبر  أنبابها ةعف اليمنندازدلدا 

وامز ارها لسكوا ر اليزخصدصدا. ولدعدّل الديدهخدذ 

األبر  عسى هذه الز ربا امز ا ها لإل ياع  اخل 

مده ظدل ا دخديداض يندزدولدات   الشارع الكدر  

يشاركا النكا  اليحسلل  ملها ويد داأدعدزدهدا يد  

 قبل الي سد الوأ ه الكر  .(

وإ  اخزسي ا يدع يةديدو  هدذه الد راندا أو 

ازي  ا يع  مده الد د ء أو الدكدل, زدبد دى  راندا 

 يو  ا   لرط بال راءط واالأعع.

هل هذا من أحكام " الشريعة " التي 
 يريدون تطبيقها؟؟؟

 0682مه ذكرى احزعل  بل ن  ار ي  قبدل  اعدش مده آ  

زح ل ا يأوال ع  ي ابعت ألك در  صحيفة النيويورك تايمس شرت 

مزاط ال ل لا أمسز  ي  قدبدةدا يالد ولدا االندعيدلداي .. قدالدت  08ي  

مه شها زها ا   قبلل اغزصابها لشرح لها الي ازدل  -عايا 80-اح اه  

ال اعشه أ  يا نل وم ب  للد خألئا أل ها ز زيه الى  لد  غدلدر االندعم, مدا  الد درآ  

حن  ا عائ  ال لعأل  محن  الحق مه اغزصدابدهدا, وإ ديدا لشد دعد  عدسدى ذلد , وا د  

باغزصابها ل زر  أك ر ي    !! .. وقبل ا  لعزسلها لركع الى  ا   الندرلدر لدسدصدعط 

وع  يا ل زهى لركع لسصعط ي   ا !!.. ول  ر ع   اليخأومات االل ل لات الدسدوازده يدا 

, وقد   دظديدت يالد ولدا االندعيدلداي ا دراءات الدرق 0733محتجزات ححوالحي ل ل  

ال  نه, بيا ملها ع و  بلع يو  ا ي  الديدحداكدم االندعيدلدا الدزده زد لدرهدا, يدع شدبدكدا 

 .!! . ينزو عات لحز   ملها الةحالا وصاالت عرض حلث ليحص  ولنوق 

 * ي  صيحز  عسى اليلد بو 

 د.جورج كتن*

 السوريون محلة املعاول
% يدد  النددورلددلدد  يدد  حدديددسددا النددلددوف 0اذا اندد ددأدد ددا 

اليزوحشل  والهزامل  الكويبارد العيلا  الزابعل  لدهدم لدبد دى 

% ي  النورلل  هم حيسا اليعاول واليرشحدو  صد داع  /9

 الحلاط اليع لو  بهذه الرنالا !

% ولندزده درو  /9% عدسدى ال 0مالى يزدى لدأدغدى ال 

 بيرصهم وح هم بالحلاط العئ ا باال نا  ؟

 * ي  صيحز  عسى اليلد بو                                                             

 د. لارف دليلة*

https://www.omrandirasat.org
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 آراء ومواقف 
 حول مشاركة حزب الوحـدة يف االنتخابات البلدية ملنطقة عفرين

أ ددرى الدديددوقددع االلددكددزددرو دده لددسدديددرصدد  

, اندزدأدععداً 0682آ   06الكر   بزارلخ 

لدددسدددرأ  حدددول يشددداركدددا حددد   الدددوحرددد ط 

الدد لدديدد ددراأدده الددكددر   مدده نددورلددا مدده 

اال زخابات البس لا لي أ ا عيرل , كا  عدسدى 

 ال حو الزاله:

مم  اء قرار ح   الوح ط الد لديد دراأده 

اليشاركا مده   –لكلزه   –الكر   مه نورلا 

ا زخابات ا  ارط الديدحدسدلدا ايدزدحدا  حد دلد ده 

لددزدد ددربددا الدد لدديدد ددراأددلددا مدده روج امددا  

كور نزا  مده الدوقدت الدذ  زدزدعدرض مدلد  

الي اأدق الدكدر لدا الدى الدهد درط الد ديداعدلدا 

والددهدد دديددات ا رهددابددلددا , وقدد  ارزددهلدد ددا مدده 

اليرص  الكر   ا   أرح مه هدذا الديد دحدى 

النمال الزدالده عدسدى  دخدبدا يد  الد داشدأدلد  

والي  يل  والنلانل  الكور  , كدلدف زد دظدر 

 اى هذه اليشاركا ويا اهيلزها ؟

الصحفي لقيس صفر محراسحس وكحالحة  -7

 رحاب نيوز اإلابارية :

إ  يشاركا ح   الدوحد ط الد لديد دراأده 

الكر   مه نورلا 8 لكلزه 8 والدذ  لدزديدزدع 

بهرةلا شعبلا يزل ا, مه ا دزدخدابدات ا  ارط 

اليحسلا مه كا زو  عيرل  ,هه بدا رط هدايدا 

و رلئا عسى الصدعدلد  الندلدانده الدكدور  , 

وخاصا مه هذه اليرحسا الحنانا الزه زديدر 

بها الي دأد دا الدكدور لدا خداصدا ,والندورلدا 

عايا . نليا وأ  الكور  بهيد الدحدا دا إلدى 

الزكازف والوح ط ,والنعه لز ظلدم الديد دزديدع 

وز ولدزد  وزدخد لديد  مده يدخدزدسدف الد دوا د  

والي االت . وبيا لناهدم مده إلد داف  د لدف 

اله رط إلى الخارج وزحيلد  الديدواأد  عدسدى 

 .الزشبث باألرض خعل اليزرات الي بسا

إ  بد دلدت عدسدى   –وبالزاله هذه اليبا رط 

أند ويعاللر  لي دراأدلدا مدعدالدا , ندزديدزد  

األبوا  أيام األح ا  الكور لا األخرى مده 

يخزسف الي اأق الكور لا, ونزش عها عدسدى 

الدديددشدداركددا ,وزدد دد لددم يددا لدد لددهددا يدد  بددرايددج 

وإيكا لات لب اء الي زيع الكور   وزدأدولدره 

 .   باً إلى    

 الحقوقي برادوست الكمالي : -2

أرى به  يشاركا ح   الوح ط مده هدذه 

اال زخابات نزكو  لدهدا يدعدأدلدات كد دلدرط , 

حلث أ  هذه اليشاركا إ   بت ح لد دزدهدا مده 

صدد ددا لددق 

االقدددزدددراع 

نددزددندداهددم 

بشدددددددكدددددددل 

كددبددلددر مدده 

االنزد درار 

النددلدداندده 

مه عيرل  

, وكيا أ  

هددددددددددددددددددذه 

اليدشداركدا 

نددزددندداهددم 

مه أيدآ دا 

الددددددد ددددددداد 

وزح  ي  اله رط الغلر الأبلعا باز داه أوربدا 

, وزعزبر هذه اليشاركا الب الدا لدسد خدول مده 

حل  الز امد النلانه مه روج آمدا , ولدكد  

عسى اناد الز امد النلانه ولدلدد رةدوخ 

أرف لأرف آخر , ولك  ا   زظر  زائج هدذه 

اال زخابات ل رى أهيلا و ور يشاركا حد   

 . الوح ط مه هذه اال زخابات

 مربي : –لنايت مامو  -0

أعز   أ  يشاركا حد   الدوحد ط مده يدا 

لنيى با زخابات اال ارط الذازلدا هده شدكدسدلدا 

الز  م وال زمخر بشهء وال زنزألدع الدزده دلدر 

 عسلها بشهء.

 –سححيححاسححي   –نححور الححديححن مشححايحح   -4

 كيميائي متقالد :

إ  اليشاركا مه اال زخابات زع ده إغد داء 

لز ربا حكم ذازه لكل ي أ ا ويد لد دا ندواء 

كا  مه روج آمدا أوكدل ندورلدا أزديد دى لدهدا 

ال  اح وأعرف به   لخأأ ل  ي  قبل أعد اء 

الددزدد ددربددا نددواء الددعدد ددصددرلددلدد  الددعددر  أو 

اليرزبأل  ب  وكذل  ال وى االقدسدلديدلدا أل دهدا 

زه   الحكم اليرك   النائ . ولكد  بدزدحدالدف 

الد دوى الد لديدد دراأددلدا مدده الديدد دأدد دا لدديدكدد  

الزص   لها و اليدشداركدا بديدعدالدلدا مده هدذه 

اال ددزددخددابددات زددعدد دده الدديددشدداركددا مدده ا  ارط 

وز  يها نواء ي  خعل اليشاركا مه الحدكدم 

أو مدده الدديددعددارةددا و هددذه هدده الددسددعددبددا 

ال لي راأدلدا الدزده زندهدم مده زد د م األيدم . 

يعحظا إذا ها يها أع اء األيا و نديداندرط 

 .ال ةلا ماعرموا به كم عسى الصوا 

 ناشط سياسي : –حاجي قادر  -5

 عم الحالا الزشاركلا هده حدالدا صدحدلدا 

بكل الي اللد مه الديد دزديدعدات الدحدةدارلدا 

واليز  يا ....مده ظدل الديدزدغدلدرات الد ولدلدا 

واالقسليلدا والديدحدسدلدا والدهد درط الد ديداعدلدا 

وامراغ الي اأق ي  نكا ها بنبد  ندلداندات 

خاأدئدا او زدر ديدزدهدا بشدكدل خداأد  عدسدى 

االرض وي ها الز  ل  اال بار  وةبابلا مه 

يوقف       ي  ال ظدام الندور  والد دورط 

النورلدا وأدرح مدكدرط اال ارط الدذازدلدا يد  

أرف       الزه هه يوةع االخزعف يا 

بل  الي سد الكر   الذ  لأال  بالديد رالدلدا 

ةي  النورلا الزع  لا البرليا لا واليد دسدد 

غربه كر نزا  لكزديده بديدأدالدبدزد  بدا  ارط 

الددذازددلددا مدده الددكددا ددزددو ددات الددكددر لددا الدد ددع ددا 

مكوبا ه عيرل  قايشسه(والذ  اعس        

ع ها وبشكل ي يدر  وا ارزد  وحديدالدزد   و  

ر ددوع الددى ا  حدد   نددلدداندده كددر   او 

يشاركز  يع  لذل  وباعز دا    داء ت هدذه 

الددخددأددوط لددعدد دده يشدداركددا حدد   الددوحدد ط 

ال لي راأده ملدكدلدزده( مده الندورلدا لدلدندت 

 بييا ئا.

 ناشط شبابي : –سيف الدين دابو  -6

أعددزدد دد  أ  ازددخدداذ حدد   الددوحدد ط قددرار 

اليشاركا مه اال زخدابدات الدبدسد لدا و ا  ارط 

اليحسلا لز  لم الخ يات الحدلدازدلدا لدسدشدعد  , 

خأوط ذكلا و هايا مده إعدا ط الدحد   إلدى 

قوز  اليل ا لا و الندلداندلدا . إ  يدا زشدهد ه 

 12الي اأق الكر لا ي  مراغ أي ه           
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و إ ار  لزأس  ي   ديدلدع األأدراف الد دلدام 

بوا بازهم و الزغس  عسدى األيدور الد دا دولدا , 

إةاما إلى اليدشداركدا مده زدسد  اال دزدخدابدات 

وا  ارات , عسى الرغم ي  و و  الك لر يد  

ال واقص.  هيل أ  زعيم الشراكا عسى  ديدلدع 

ال واحه و أ  زيز  إلى ب لا الي اأق الدكدر لدا 

م كوبا ه و ال  لرط ( و إعا ط النسم و األيد  

 . ال نبلل  لها و الح  ي  اله رط

نححاشححط   –الححدكححتححور ابححراهححيححم مسححلححم  -1

 سياسي :
قرار صدائد  ومده يدحدسد  و د عدو كدامدا 

األحدد ا  النددلددانددلددا الددكددور لددا األخددرى أ  

زحذو حذو ح   الوح ط , أل  اال خدراأ مده 

اال زخابات البس لا ز عل زسد  األحد ا   د ء 

يدد  ا  ارط , أل  الددبددسدد لددات هدده الدديددحددر  

األنانه وال واط لديدمندندات ا  ارط الدذازدلدا 

ال لي راألا , وبالزاله الز دار  مده و دهدات 

 . ال ظر

ناشطة و مدرسة لغحة   –هالة شريف  -8

 درباسية : -انكليزية 
مه ظل هذه الظروف العصلبا الزده زديدر 

بها نورلا بشكل عدام والديد دأد دا الدكدور لدا 

بشكل خاص , يا الذ  ي  الييروض أ  ليل  

الكور   ي   ها , وليل    –ز ارب ا الكور   

مه ي ع الزحاو ات واألخأاء والزدعد   عدسدى 

ح دوق الديدواأد  يد  قدبدل يدوظديده ا  ارط 

الذازلا الزه ل و ها أرف واح  ولوةع ملدهدا 

أشخاص غلر ي اندبدلد  مده األيداكد  الدغدلدر 

ي انبا ؟ أ   بع  أ ين ا ع  اليشاركا اليعالدا 

 و زهم ي  لشار  ملها به   أصب  ي  يدحدور

Tv.dem .. ؟ أم أ   شار  مه زندلدلدر أيدور

الددبددسدد  وزصددولدد  األخددأدداء ويدد ددع الددزدديددر  

والز او ات ؟ ولياذا ل ز   يشاركز ا كدل يد  

نعى لها وبش ط ؟ ألن ا   ئا ي  الديدر دعدلدا 

الكور لا وقبسها ازياقات هدولدلدر ؟ أال لدعد ده 

زيعلل اليدر دعدلدا الدكدور لدا أ   شدار  مده 

 يلدع  دواحده إ ارط الديد داأدق الدكدور لدا ؟ 

بددرألدده هددذه زددزدديددا لدديددنددلددرط زددوحددلدد  الدد ددوى 

الكور لا وهه قلاي ا وبشكل معال ل ور ا مده 

 .. زنللر أيور ي اأ  ا

لحجحنحة   –الشالر لبحد الحقحادر ححمحي  -9

 اقليم كوردستان : -منطقية حزب الوحدة 
ل   عسل ا الوقوف   دبدا الدى  د د  مده 

يرحسا ا  ارط الذازلا ماليرحسدا زدزدأدسد  يد دا 

هذا اليوقف لسوقوف مده و د  أعد اء الدكدر  

وا  نا لا و زر  خعماز ا االنز د دائدلدا عدسدى 

 أرف

وهكذا  رى بده   رؤية المرصد الكردي :
يشاركا ح   الوح ط ايزحدا  حد دلد ده لدكدع 

الأرمل  : االزحا  ال ليد دراأده وذلد  لديد ى 

ق رز  عسى قدبدول شدركداء حد دلد دلد  وحد   

الددوحدد ط الددذ  لدديددكدد  أ  لنددزددغددل األوةدداع 

الراه ا ليصسحز  ول بت لسي زيع ال وله بده  

هدد ددا  أحدد ا  كددر لددا أخددرى زددزدديددزددع بدد ددوط 

 ياهلرلا ومكر نلانه حةار  نسد ليك  

االعزيا  عسلهم لسنلر بالعيسدلدا الد لديد دراأدلدا 

 ((.. مه روج آما ب  اح

المشاركة باالنتاابات البلدية في لفرين ... 

 بين التلييد والشك
 –كيا أ رى يوقع  رورو  االلدكدزدرو ده 

8 /8  09  ار عيرل  انزأععاً آخراً بزارلدخ 

 ,  اء مل :0682

مم بدغدلدا زندسدلدأ األةدواء عدسدى بدعدض 

اآلراء حول اليشاركا مه اال زخابات الدبدسد لدا 

الي يع ا رامها مه العاشر ي  شدهدر ألدسدول 

الي بل مه ي دأد دا عديدرلد  يد  قدبدل اال ارط 

الذازلا ال ائيا, زو ه ا بنمال ا أ  اه إلدى عد    

ي  األخوط الي ليل  مه ي ل ا عديدرلد  وكدا  

لهم األ وبا الي ر ا ب ا   أنياءهدم, ولدهدم 

 .ي ا كل الشكر وااليز ا 

السؤاس: محا هحو رأيحكحم بحقحرار مشحاركحة 
حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريحا 
)يكيتي( في االنتاابات البلدية التي ستحجحر  
في منطقة لفرين محن قحبحس االدارة الحذاتحيحة 

 القائمة؟
لضحو مسحتحقحس فحي  -جمحيحس محامحو   =

 .المجلس الوطني الكردي، سابقا
مدده الددبدد الددا أراه خددأددوط الدد ددابددلددا  ددحددو 

زكرلد ال لي راألا, وهذا هو الأدرلدق  دحدو 

ز نل  الوح ط اليكدرلدا واندزد درار الديد داأدق 

الكر لا, و زي دى الديد لد  يد  الد لديد دراأدلدا 

وقددبددول الددرأ  اآلخددر الددحددّر, وهددذا لددكددرد 

ارزلاح اليواأ ل  وع م زيرلغ الديد دأد دا يد  

الشع  الذ  نئم يد   دظدام الدحد   الدواحد  

ومرض الدهدلديد دا عدسدلد  وعد م قدبدول الدرأ  

اآلخر, وعد  أدرلدق صد دا لدق اال دزدخدابدات 

الدد دد لددهددا لددزددم زددهدد ئددا  دديددود الدديددواأدد ددلدد  

وللدشدعدرو  بداأليد  واأليدا , وأزديد دى لدكدم 

 .ال  اح مه نبلل خ يا شعبكم وي اأ كم

لضحو  -المحامي احالحد مسحتحانحكحي    =

 .مستقس في المجلس الوطني الكردي
ال يا ع ي  اليشاركا به   شداأ ندلدانده 

مدده الدديدد ددزدديددع, عددسددى أ  ال زددزددحددول هددذه 

اليشداركدا إلدى مد دأ الديدشداركدا مده اال ارط 

الذازلا اليعس ا, مه الوقت الدحدالده هده إ ارط 

ي ديدر ط معد د  اذعدا (, إ  اندزدأداع حد   

الوحر ط زغدلدلدر هدذا الدواقدع والديدشداركدا مده 

ال درار الندلدانده والدخد يده, مندلدكدو  ذلد  

 .خأوط ال ابلا

)لحجحنحة  -الدكتور اليس محمد سينحو    =

 .(إلادة إلمار كوباني

احزرم قرار الدحد   مده الديدشداركدا مده 

اال زخابات والذ  ل م ع  االحناد الدوأد ده 

زد دداه الدديددنددزد دد ات عددسددى النداحددا الددوأدد ددلددا 

وال وللا, وخأوط هايا  حدو زدحد دلدق يدبد أ  

الحرلا وال لي راأدلدا مده يد داأدعدا عديدرلد  

وزكرلد ل لم الدعد الدا اال دزديداعدلدا مده ظدل 

اال ارط الذازلا ال لي راألا, وكيا لزأسد  يد دا 

 يلعاً أ    وم ب ور ا لزش لدع وحد ط الصدف 

والوقوف بص ق إلى  ا   الدوحد ط الديدكدرلدا 

الكر لا واالبزعا  عد  األأدر الةدلد دا, وأ  

 كو  عسى ق ر الينمولدلدا الدزدارلدخدلدا زد داه 

زددحدد ددلددق أدديددوحددات شددعددبدد ددا مدده الددحددرلددا 

 .وال لي راألا وأخوط الشعو 

 –المهندسة المعمارية نسرين رشو    =

أرى أ  يشاركا حد   الدوحرد ط أو :  مستقس
أ  حدد   آخددر مدده اال ددزددخددابددات لمددغدد دده 

اال زخابات ولين  الي ال أيام الز امدد, يديدا 

لعأده صدبدغدا  لديد دراأدلدا أكدبدر لدسدعديدسدلدا 

اال زخابلا, وهذا يا لدريده إلدلد  أ  يدواأد  

 .حرلص عسى يصسحا الوأ 

لضحو  -المحهحنحدس شحاهحيحن حسحن    =

 .مستقس في المجلس الوطني الكردي، سابقا
اعزبره قراراً صحلحاً و رلئاً ومدق يدبد أ 

الدديددشدداركددا االلدد ددابددلددا, أمةددل يدد  عدد م 

 .اليشاركا

لضححو  -الححمحححححامححي لححزت داوود    =

 مستقس في المجلس الوطني الكردي
إ دد دده أراه, وبددرأ  الشددخددصدده, خددأددوط 

ال ابلا و رلئا بكل يع ى الكسيدا, بداعدزدبداره 

خ يا لسشع , ولكه لرى شعدبد دا بده  هد دا  

أرف آخر ويشار  بداال دزدخدابدات الدبدسد لدا, 

وذل  للكو  الشخص الديد داند  مده الديدكدا  

الي ان , وهذا يأدسد  لدكدل اهدالده عديدرلد  

 .حن  رأله وأزي ى لكم ال صر وال  اح

المحامي فوزي حسن فهمي شحيحاحو = 

 .مستقس –
اليشاركا ينمولدلدا ومده ظدل الدظدروف 

االنز  ائلا الزه زيّر بها البع  زكو  ينموللدا 

كبلرط, وزدزدأدسد  الديد لد  يد  الد دهد , أملد  

 .اليشاركا لسوصول الى ا  اذ يا ليك  ا  اذه

 .مستقس –المحامي فاروق مصطفو   =

ي ذ  ي  بعل  و دحد  الدكدور   دهيدل بده  

زكو  ه ا  ا زخابدات كدور لدا لشدار  مدلدهدا 

 يلع األألاف واألح ا  واليندزد دسدلد , وأ  

زكو  الي امنا كور لا كدور لدا, وأ  زدكدو  

ه ا  ا زخابات  لي راألا, لذل  أعزبدر قدرار 

ح   الوحر ط قدرار صدحدلد  و در ء  دحدو 

الينار الصحل  ولزح لق أمةل ال زائدج  دحدو 

ا زخابات  لي راألا شديدامدا, وكد دا  دهيدل أ  

لشار  مئا أكبر وأكد در يد  حد   مده هدذه 

 .اال زخابات لزح لق  يوذج  لي راأه
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مه ظل الواقع ال ائم مه ندورلدا وغدلدا  

يمننات ال ولا الخ يلا وا  ارلا واأليد دلدا 

مه الي اأق الخار ا عد  ندلدأدرط الد دظدام8 

الددحددكددويددا , وغددلددا  أ  حددل منددلدداندده أو 

عنكر ( قرل  لسكار ا النورلا الديدندزديدرط  

ي ذ أك ر ي  أربعا أعوام, للد أيدراً  دا دولداً 

زهيل  الخ يات األنانلا لسنكا  ي  زشدغدلدل 

األمرا  و زهيل  الياء و الكهرباء إلى ز دظدلدم 

النلر إلى اليحامظا عسدى الد دروط الد راعدلدا 

وال بازلا مه الي أ ا ... وهذا يا اندزدأداعدت 

ا  ارط الذازلا اليحسلا مه عيدرلد  الد دلدام بد  

إلى ح  ي بول  نبلاً قلاناً لباقه الي اأق يد  

حولها نليا وإذا عرم ا أ  يد دأد دا عديدرلد  

زعرةت لحصار خا ق  ام أولدعً يد  قدبدل 

اليصائل الينسحدا مده رلدف حدسد  كد دبدهدا 

 ال صرط وأخوازها.  

مه ز رلر لي ديدوعدا بدحد دلدا اقدزدصدا لدا 

قرلبا ي  إح ى ال هات اليعارةا, الزده ال 

زك  أّ  و  لز رلا اال ارط الدذازدلدا ووحد ات 

حدديددالددا الشددعدد , عدد  الددواقددع االقددزددصددا   

والخ يه واال ار  مه ي أ ا عيرل  , ليدهدم 

ي  هذا الز رلر أ  الوةع مه عيرل  ي بدول 

 نبلاً قلاناً ليا حولها ولدسدوةدع مده ندورلدا 

عيوياً, وه ا  معدعً يد  لدعديدل أل دل أهدل 

عيرل  ولخ يهم م را دع الدزد درلدر الصدا ر 

ع  يي يوعا عيل اقزصا  نورلاي الخداص 

( .. وبدحدكددم 0682بديد لد دا عديدرلد  , آ  

إأععه أنزألع ال ول به  ا  ارط الذازلا مه 

عيرل  أك ر كياءط ي   ظلرزدلدهدا الدزدابدعدزدلد  

ل يد ال ها مه ي اأق ال  لرط ومه كوبا ده 

, بكل ال واقص والعلو  الزه زدكدزد ديدهدا بديدا 

ملها يحاولا مرض قرارات خاأئا كالز د دلد  

ا  بار  و صبغهدا بدهلد لدولد دلدا حد بدلدا ي 

آبدو دلدا أو دع دلداي مده الشدعددارات الدعدايددا 

والدديدد ددال الددعددام مدده الشددوارع والدديددكددازدد  

ا  رالا وإقحايها مه كز  الزربلا والي ارد 

بددعددلدد اً عدد  الدديددعددالددلددر الددزددربددولددا الددعددسدديددلددا, 

واعددزدد دداالت عشددوائددلددا ال زددبددررهددا  ويدداً 

الهوا د األيد دلدا الديدشدروعدا مده ظدروف 

 الحر  اليزياقيا وخأر ا رها  الح ل ه. 

وع  يا زكو  هذه ا  ارط يحيلا ي  قبدل 

عشددرات اآلالف يدد  الشددبددا  والشددابددات 

( ي  أب اء هذ الي زديدع   YPG-YPJم ي ازسه 

ل امعو  ع  ح و  عيرل  ولةحو  ب يائهم 

وحلازهم, ولحيرو  الدخد دا ق حدول عديدرلد  

لحيالزها ي  اله يات االرهدابدلدا, والديدئدات 

لعيسو  لزنللر أيور ال اد اللويلدا بديدا مدلد  

ز ظلم الديدرور, وزشدغدلدل األمدرا  وحديدالدا 

أش ار الد لدزدو  ويد ديدل الد دروط الد دبدازدلدا 

ال راعلدا وزدهدلدئدا الدظدروف األيد دلدا الدزده 

صارت بيةسها يد لد دا عديدرلد  يدسد ده آيد دا 

لعشرات اآلالف يد  الد دا حدلد  يد  ا خدوط 

العر  ي  ي اأق رلف حدسد  الديدارلد  يد  

ولعت الحر  , مإ   لصب  بي دابدا الدوا د  

حدديددالددا هددذه اال ارط وزددأددولددرهددا, أو عدد م 

ا ناءط اللها والعيل يدع أعد ائدهدا كدهةدعدف 

 االليا .

إ  يشاركا ح   الوح طملكلزه(, بد د دسد  

ال ياهلر  و النلانه الكبلر مه عديدرلد  و 

بالكوا ر الك لرط الزه ز زيه الى صيومد  يد  

يه  نلد  و حد دوقدلدلد  و مد دلدلد  مده كدامدا 

االخزصاصدات , مده يدهدام اال ارط الدذازدلدا 

نوف ل عم و لغ ه اال ارط الدذازدلدا ولدعد   

يدد  خدد يددازددهددا , وقددبددل ذلدد  كددسدد  أرى أ  

اليناهيا مه خ يا أهل عديدرلد  وحديدالدزدهدا 

وا   يشّرف و ال ليك  لوم الدحد   عدسدى 

يشاركز  مه ا زخابات زد درلدهدا ندسدأدا أيدر 

واقع يغلر ي زدخدبداي أل  الدظدرف الندور  

انز  ائه بكايسد  وغدلدر يندبدوق وال لديدكد  

اال زظار حزى زح ق  لي راألا يد دالدلدام لد  

زهزه لويا يا مه نورلا عسى الي ى الي ظدور 

واليدزدوندأ ( أو ربدع يد دالدلدا حدزدى, ويد  

الةرور  اليدنداهديدا مده زد د لدم أ  شدهء 

ييك  عدسدى األرض,  ندلديدا وأ  الدحدركدا 

الددكددر لددا مدده نددورلددا لددهددا بدداع أددولددل مدده 

اليشاركا مده اال دزدخدابدات مده ظدل الد دظدام 

ال لكزازور  الحاكم مه  يشق, وبدغدلدا  أ  

قا و  لألح ا  أو أ  هايش  ليد دراأده أو 

ا زخابات ذات يع ى ح ل ه.م للد اليوةوع 

ه ا ي اقشدا إ  كدا  ذلد  صدحدلد  أم خدأده 

 حل ذا ( 

نلانلاً هذه اليشاركا ز ن م يع اليدوقدف 

الذ  ازخذه الح   يدبدكدراً يد  هدذه ا  ارط 

بالزعايل ا ل ابه وع م يعا ازها أو ا نداءط 

إللها , ي  ي أسق أ  ا  ارط ةدرورط ال بد  

ي ها وإ ها لدلدندت يد در  كدعيداً شدعدارازدلداً 

نل ناه ال اد بع  ألام ي  إعع ها , بل عيعً 

لويلاً عسى األرض نلد وم بدرغدم الد دواقدص 

واألخأاء الديدرامد دا وعد م يشداركدا  ديدلدع 

ال وى الكر لا أو غالبلزها مه هدذه اال ارط و 

كددا  أ دد ى لددو أ   دديددلددع الدد ددوى الددكددر لددا 

شاركت مه هذه اال ارط كديدا  درى االزديداق 

عسل  مده ازديداقدلدا  هدو  األخدلدرط وزشدكدلدل 

يالير علا النلانلا الكر لاي , الزه زعّأدسدت 

ندرلددعدداً . لددهزدده الدديدوقددف ألةدداً مدده نددلدداق 

النلانا الواقعلا الزه ل زه دهدا الدحد   يد دذ 

ب الا األ يا النورلا حلث األولولا لس دةدالدا 

أو زدسد  الدزده زدبد و   –اليسيونا يالصغلرطي 

صغلرط مه  ظر البعض. وي  واقع يعرمزده 

بنلانا هذا الح   لم لرمع لدويدا شدعداراً ال 

لنددزددأددلددع الددعدديددل أل ددسدد  أو ال لدد امددع عدد دد  

ب  ارط, ولم لرمع لويداً شدعداراً ال لندزدأدلدع 

حيس  ,يع أ ها بةاعا رائ ا مه هدذه االلدام 

ولها  يهورها ألةاً... لدهدذا أزدت شدعدارات 

الحيسا اال زخابلا واقعلا يبنلدأداي مده  يد  

حيالا ا  ارط الدذازدلدا  -8ال ورط الصاخ , م

الدزدآخده والندسدم  -0ال لي راألا وزأولرها, 

لدد اً بددلدد   ددبدد دده,  ددخدد م  -2األهددسدده هدد مدد ددا,

لدد دد رع الدد لددزددو  والندديدداق,  -2و ددحدديدده,

و حيه الن  لا  واليرخ(. بدعدةدهدم لندخدر 

يدد  هددذه الشددعددارات , وخصددوصدداً الشددعددار 

األخلدر الديدندزديد  يد  خصدوصدلدا يد دأد دا 

عدديددرلدد .  لددكدد  الدد دداد الددزدده زددعددرف واقددع 

الي أ ا وززيزع بشهء ي  الواقعلا ال زد دظدر 

إلى هذه الشعارات يالبنلأاي عسى أ ها أيور 

 ا ولا أو زامها , إال بال ندبدا لدسدبدعدض الدذ  

ميا ال؟؟( ل زظر زح لق  ليد دراأدلدا كدايدسدا 

وي اللدا بدع شدوائد  بدا ةدامدا لدسدعدسديدا دلدا 

ويناواط كايسا بل  اليواأ ل  عدسدى لد ...... 

 - بها ال صرط  -ز ظلم ال اع ط مه بع  الشام

وأحددرار الشددام و ددلددش الدديددزدد  وا خددوط 

الي داهد لد  الدزدوا ندا و الشدلدشدا  الد دوقدا  

ا لغور و السلبدلدلد  والدخدسدلد دلدلد  -والصل ل 

والددلدديدد ددلددلدد  واألزددرا  واألمددغددا  .... وهدده 

 غالبلا ال وى اليعسلا عسى األرض !  

ق  لناهم الزياعل الندلدانده الد دا دم عد  

أ واء اال زخابات بل  الندكدا  والديدرشدحدلد  

وال وى النلانلا ولدو بد دندأ صدغدلدر عدسدى 

             15صعل  يحسه م حلث أ  السوحا           

ف
ّ
 مشر

ٌ
 املساهمة يف خدمة أهل عفرين ومحايتها واجب
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الغربة، عويل وصراخ ... 
مدفن لألحياء، وتهافت 

 على األنا!!

 إلهام لثمان 
يددا  ال بددسدد  ددا نددورلددا  

وأ اً وشعباً لئ  زحت وأدهط 

حدددر   دددائدددرط, الددد دددزدددل 

والددزدديدد ددلددر والددزددشددرلدد  .... 

بددازددت يدديددر ات أحددا لدد دد ددا, 

وزنكع الأيولا عسدى أبدوا  

الدديددخددلدديددات زندد ددل مدده  

لويلاز ا, ززحول يع ال ي  إلى   اما زحزل   الا ذاكرط 

ال لل, واليرقا والح   والدكدره زدغدسدغدل وزشدعد  مده 

شرالل  ال ن  النور , لم زيرق الحر  بدلد  عدرق 

أو يذه  أو  لد , وال بدلد  يد لد دا وأخدرى, وبدعد  

ةرلبا الحرلا والكرايا بات ال يلع لد مدع ةدرلدبدا 

صي ات زع   زحت الأاوالت بانم الديديداوةدات هد دا 

وه ا , ول صت الكل بآذا  صاغلا لزصرلحات هدذا 

الينمول أو ذا  عس  ل   ملها بعةداً يد  أيدل  مده 

   هالا لسيح ا وب الا   ل ط.

 صدد ق هددذا و ددكددذ  ذا , وبددلدد  الددزددصدد لددق 

والزكذل  ز ير بلوت و زد دزدهد  حدريدات وأعدراض 

وزنال  ياء وزها ر آالف, وزي   الحلاط يعا لها عسدى 

وقع خأوات   لسا ليخسوقات قذرط زنزدبدلد  ندلدومدهدم 

الغا رط أرواحاً ذ بها أ ها زشب ت بيوأ  ولدم زدبدرح, 

كأيل زعسق بر اء أيد , ندسدوا خد دا درهدم يد   ديدد 

اليكا  الذ  انزخ يوه لسيوعدظدا وعدبدا ط الدرحديد ,  

قأعوا رموناً كدا دت زدحدسدم بدحدرلدا وأد  وكدرايدا 

 شع .

انزياق العالم عسى يذبحا يروعدا,  د دث و يداء 

أ نا  بع رمود, أأراف بعل ط ع  ال ند , عدولدل 

وصراخ, كا  هذا مده كدوبدا ده وال  ال لدهد   كدل 

الوأ ,  قدام األكدرا  واندزد دكدروا وازدهديدوا الدعدالدم 

بدالدعيدبداالط وزدركددلدا بدالدزدورأ والددعدر  بدالدزد داهددل 

واليعارةا بالز دصدلدر, لدكد  الدذ  حد ث بد ده مده 

الذاكرط  ابزاً, ويو ات اله رط زةاعيت مه الدبدحدث 

ع  يعذ ويهوى, زاركل  خسيهم أرةا زبكده ووأد دا 

لنزغلث, يز اندلد  أ  الدغدربدا لدلدندت ندوى يد مد  

 . لألحلاء, كيا البحر لهم باليرصا  ألةاً 

لك  كل هذا ال لدسدغده عدسدى األرض حد دلد دا أ  

الك لرل   ومه  حيا الزهامت عسى األ ا والةلاع  ق  

نيا بزةحلاز  ي  أ ل ال يلع  إلى يدرزدبدا الد د اندا 

وانزحق ب  ارط ل   الكر   حدزدى وإ  كدا  زدحدت 

 الزرا .

 *اورشيد دلّي
وصل هزسر ويونولل ه إلى النسأا ي  خعل ص ا لق 

االقزراع, وبع  مزرط قداال  دحد م الد ولدا, مدكدا دت الد دزدلد دا 

يعروما, حلث  معت البشرلا  ي اً باهظاً. مد دظدام الدحد   

الواح  والر ل الواح  لدعدزد د  أ د  يصد ر كدّل الندسدأدات 

الزشرلعلا والز يلذلا, وأ  عسى ال يلع أ  لشزّق ي   ال رار 

 .واليعل بل وحّزى ا لهام

لكّل  لي راألا يحان ها وعلوبها, زبعاً لس ظام النلانه والظدروف اال دزديداعدلدا 

والنلانلا وال  املا الخاّصا بكّل بس  أو ي زيع, والزه زدهخدذ يد دزديدعدًا خصدوصدّلدا 

الز ربا والهوّلاه لك  مه  يلع األحوال ال ل بغه أ  زكو  ال لي راألا مده الديدوقدع 

اليةا  لسحّرلا وال  اما والح وق األنانلا لسير  وخلارات اليد دزديدع. مده الدزد دربدا 

العيسلا لييارنا ال لي راألا, بر ت زد دربدا صد د وق االقدزدراع كديد خدل حد دلد ده 

لع ز ال النلانه والزغللر النسيه ولز اول الندسدأدا, لدكد  الدوقدائدع أ دبدزدت أ  هدذه 

الز ربا زحيل يعها يخاأر مه أحلا  ك لرط, إذ إ  ص  وق االقزراع وح ه ال لكديده 

كه زكو  الييارنام  لي راألًا, بل ق  لهزه ب زائج وخليا, بخاّصا إذا كدا دت قدواعد  

 .الزصولت مه االقزراع زخةع لإلل لولو لا

مه زركلا, خعل عه  اليمّننا العنكرلا, حصر ال ظام يهّيدزد  بدالدحديداظ عدسدى 

الذ  اقزةى الحياظ عسل ,  حدو زندعدلد  عدايداً, إقصداء الدبمدعد لد  “  ال ظام العسيا ه” 

ا نعيه وال ويه مالكر  ( ي  الحلاط العايا. ويع أ  العسديدا دلدا ال زدزد داقدض يدع 

ال لي راألا بل زشّكل رامعًا مكرلا ونلانلا لها, مدإ  الديديدارندا ا قصدائدلدا بداندم 

العسيا لا لم ز    مه إقايا  لي راألا رانخا يع أ ها حامظت عدسدى قدواعد  الدسدعدبدا 

ال لي راألا ي  خعل ةيا  حّرلا االقزراع مه الص  وق. وبيدةدل هدذه الد دواعد , 

يع أ   لم لدكد  قد  يةدى  0660وصل ح   الع الا والز يلا إلى النسأا مه العام 

عسى زهنلن  نوى أقلٍّ ي  عام. ويع وصول  إلى النسأا, انزبشر ا ندعيدلدو  مده 

زركلا والعالم العربه ب يوذج ح   الع الا والز يلدا الدزدركده مده الدحدكدم, بدوصديد  

, ك لراً يا  رى الزنولق ل , “  ورات الربلع العربه”  يوذ اً ليك  االقز اء ب . وبع  

زركلاً وعربلاً مقوى ا نعم النلانه(, عسى اعزبدار أ د  الد ديدوذج الدذ  وّمدق بدلد  

ا نعم والعسيا لا واالقزصا , مليا كا  الح   لّز   ز رل اً  حو النسأولا ا دأدعقداً 

 –ي  ص ا لق االقزراع الزه يّك ز  ي  النلأرط عسى الرئانات ال دعث مالدحدكدويدا 

ال يهورلا(, وي   ّم ي  خعل ا  راءات اليزدزدالدلدا الدزده يدّكد دزد  يد    –البرليا  

انزب ال نسأا اليمّننا العنكرلا بنسأا ح   الع الا والز يلا, الزده زدحدّولدت إلدى 

نلف  مه و   كّل َي  ل ز  ه, حزى وإ  كا  ي  با  يكامحا الينا  أو ا دزد دا  زديدّر  

ر   أّل  أر وغا  بالنسأا أو ازخاذه إ راءات قنرلا لزع ل  نسأز  الشخصدلدا. 

لك  األخأر ي  هذا ال  وع النسأو , هو يا أ ز ز  الييارنا النلانلا ي  بدلدئدات 

شعبلا حيست يعها  اذبلا الزأّرف ال ل ه, ولعّل يرّ  ذل  هو ارزكا  ح   العد الدا 

والز يلا مه نلانز  إلى قاع ط شعبولدا إندعيدلدا زدوّندعدت زد رلد داً بديدةدل الد عدم 

والرعالا السذل  قّ يهيا الح   لها زحت ع اول   عم الي زيدع الديد  ده. وقد  أندهدم 

هذا ال عم مه مز  الي ال وانعاً أيام ا زشار عشرات الديد دّظديدات ا ندعيدلدا زدحدت 

ع اول  ا غا ا و عم اليظسوم, وهده يد دّظديدات يدارندت عديدسدلداً ا قصداء و شدر 

الزعّص  ال ل ه بانم الز وى, وغالى بعض ي ها مه الزأّرف واال يعت ي  كّل قل , 

اعز ا اً ي   أ   لحّ ق يا لصبو إلل  ح   الع الا والزد ديدلدا مده الندّر, مدلديدا ندكدت 

األخلر ع  كّل يا نبق ألنبا   ا زخابلا بال ر ا األولى عسى اعزبار أ  هذه الدكدزدسدا 

 15                 .الشعبلا زشّكل صوزاً يةيو اً ل  مه كّل االنزح اقات اال زخابلا

ة... 
ّ
 الدميقراطية الرتكي

 إشكالية االقرتاع واملفهوم
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 تتمة… الديمقراطية التركّية
خددارج حددّرلددا االقددزددراع مدده صدد دد وق 
اال زخا , زب و أنئسا ال لي راألا مده زدركدلدا 
ك لرط, ولعّل ي  أهّيها األنئدسدا الدزدالدلدا: هدل 
ه ا  قا و  ا زخابه عا ل لزوامق يع ييداهدلدم 
ال لي راألا والدحدّرلدا؟ وهدل هد دا  ةديدا  
ح ل ه لزأبلق هذا ال ا و ؟ ويا الذ  لدزدحدّكدم 
مه  وامع الزصولت مده صد د وق االقدزدراع؟ 
َي  لم ّقق مه الز ربا الزركلا, ال بدّ  أ  لد دف 
ع    يسا يناوئ مه ال ظام اال زخابه, ولعدّل 

   :أهّيها
الدد ددا ددو  اال ددزددخددابدده: َيدد  لمدد ّقددق مدده  -8

ال ا و  اال زخابه الزركه, نل   أ  مل  ب دو اً 
وم ت ت  قصاء األقدسّدلدات الد دويدلدا والد لد دلدا 
لصال  األح ا  الكبدرى, ولدعدّل مده يد دّ يدا 
هذه ال وا ل , ال ا و  الدذ  لديد دع  خدول أّ  
ح   البرلديدا  يدا لدم لدحدصدل عدسدى  ندبدا 
عشرط مه اليدائدا يد  األصدوات اال دزدخدابدلدا 
عسى ينزوى البع . وقد  شدّكدل هدذا الد دا دو  
عسى ال وام عايعً مه ي ع  خدول األكدرا  أو 
غلرهم ي  الشعو  واألقسّدلدات الد دويدلدا إلدى 
البرليا  بصيزهم كدحد   ندلدانده, وهدو يدا 
أ برهم عسى خوض اال زخابات كديدندزد دسّدلد , 
وق  وقيت األح ا  الدكدبدرى الدحداكديدا عدسدى 
ال وام ةّ  زع لل هذا ال ا و  اال دزدخدابده بديدا 
مه ذل  زخيلض ال نبدا إلدى أقدّل يد  عشدرط 
مه اليائا, عسى الرغم ي  أ  زع لل هذا البد د  
كا  حاةراً عدسدى  د ول أعديدال الدبدرلديدا  
أوال الع و  الياةلا. ولعّل نبد  ا صدرار 
عسى ع م زع لل هذا الد دا دو  أو حدّزدى عدسدى 
ع م إلغائ  هو أ  األح ا  الكبرى الدحداكديدا 
كا ت ينزيل ًط  وياً ي  , إذ إ  الدحد   الدذ  
ال لحصل عسى  نبا عشرط مه اليائدا زدذهد  
أصواز  إلى الح   الذ  ل ال أكبر عد   يد  
األصوات مه زس  ال ائرط اال زخابلا, وهدو يدا 
خسق حالا ي  االحزكار الح به عدسدى حندا  

 .الزعّ  لا واالخزعف
وعسل , ليك  ال ول إ  ال ا و  اال زدخدابده 
 ين  زحّول إلى عائق قا و ه و نزور  لدحدّل 
زس  اليشكعت الي ي دا الديدزدعدسّد دا بداال دزد دال 
ال لي راأه, ومه ي ّ يزها الد دةدّلدا الدكدر لدا 
الددزدده شددّكددسددت أهددّم الددزددحددّ لددات الددزدده زددوا دد  
الحكويات اليززاللا ي ذ زهندلدد الد ديدهدورلدا 

 .وإلى لوي ا هذا 8902الزركلا مه العام 
 ّيا يعةدسدا حد دلد دلدا زدزدعدسّدق بديد ى  -0

االلز ام بال نزور زأبل اً لس لي راألا كيديدهدوم 
وييارنا ونسدو : إذ إ  الد ندزدور الدزدركده 
ليرض عسى رئلد ال يهورلا أ  لنز لل يد  
الح   الذ  ل زيده إلدلد  حدال وصدولد  إلدى 
ال صر الدرئدانده, وأاّل لد دوم بديديدارندا أّ  
 شاأ  عائه ا زخابه لصال  هدذا الدحد   أو 
ذا . لددكدد  الددذ  حصددل مدده اال ددزددخددابددات 
البرليا لا الزركلدا األخدلدرط هدو أ  الدرئدلدد 
أر وغا  قا  ب ين  الحيسا اال زخابدلدا لدحد   
الع الا والز يلا, م ار أك ر ي   يا ل  ي ل دا, 
وخَأ  مه الحشو   اعلاً لسزدصدولدت لصدالد  

يشروع  النلدانده الديدزديدّ دل بداال دزد دال إلدى 
 .ال ظام الرئانه

احزكار إيدكدا دات الد ولدا وزندخدلدرهدا  -2
 ل لولو دلدا الدحدكدم: َيد  لمد قادق مده زدارلدخ 
اال ددزددخددابددات الددزددركددلددا, نددلدد دد  أ  األحدد ا  
الحاكيا عيست  وياً عدسدى زندخدلدر إيدكدا دات 
… الدد ولددا الدديددالددلددا وا عددعيددلددا والنددلددانددلددا

لصال  إل لولو ّلزها وحيسزها اال زخابلدا عدسدى 
حنا  زكامم اليرص والزوا   والع الا. مديده 
يراحل أغلدا   ور الديدمّندندا الدعدندكدرلدا, 
در لصدالد  حد    كا ت هذه ا يدكدا دات زمندخص
الشددعدد  الدد دديددهددور  الددذ  هددو إرث كدديددال 
أزدازدور  بدوصدديد  لد ددّند  الد دظددام الندلداندده 
الددعددسدديددا دده. أيددا الددلددوم, مددإّ  حدد   الددعدد الددا 
والز يلا نّخرها لصدالد  حديدسدزد  اال دزدخدابدلدا 
وبر اي   النلانه ومرض إل لولو لز  عدسدى 
الدد ولددا والدديدد ددزدديددع. إذ إ  َيدد   قصددق مدده 
اال زخابات البرليا لا األخلرط ال بّ  أ  لدكدو  
دصدت  ق  رأى أ  ونائل ا ععم الزركلا خصص
يعظدم زدغدأدلدزدهدا ا عدعيدلدا لصدالد  حد   
الددعدد الددا والددزدد دديددلددا عددسددى حنددا  أحدد ا  
ريت عيسلاً ي  هذا الدحدّق,  اليعارةا الزه حم
عسى الدرغدم يد  أ  ذلد  لدخدالدف الد ندزدور 
ويزأسّبات ال لي راألا, ومه ي ّ يزها الز امدد 
عسى أند ي  الع ل والزدكدامدم مده الديدرص, 
وز ظلم ععقا يمّننات الدحدكدم بدالد ديداهدلدر 
… عسى أناد اليواأ ا والح وق والوا دبدات

أل   و  ذل  زي   ال لي راألا روحها ال  املا 
واليكرلا والعصرلا, كيا لميَ   حّق االخدزدعف 

 .واحزراي 
دل  عسى الرغم ي  هذه اليناوئ, مإ   لمن ص
لس لي راألا الزركلا ايزعكدهدا قدواعد  الدسدعدبدا 
ال لي راأدلدا الدزده زدزدلد  لدسد دوى واألحد ا  
النلانلا الزعبلر ع  خلارازها الندلداندلدا بديدا 
زيّ ل ي   ديدوذ وبدرايدج لدهدا عدعقدا بدالد د دل 
اال زياعه والندلدانده. وعدسدى هدذا األنداد 
ل بغده الد دظدر إلدى صدعدو  حد   الشدعدو  
ال لي راألا الكر  , الذ      لسيّرط األولدى 
مه ز او  العزدبدا اال دزدخدابدلدا والد خدول إلدى 
البرليا , كح    ينز ّل. وهذا لعد ده عديدسدلداً 
 دد ددل الدد ددةددلددا الددكددر لددا يدد  حددالددا الصددراع 
ل  ال يو  إلى ناحا العيل النلانه, كيا لمن ص
لهذه ال لي راأدلدا ايدزدعكدهدا آلدلدات الدزدغدلدلدر 
النددلدداندده يدد  الدد اخددل. إذ كددا ددت  ددزددائددج 
اال زخدابدات بديد دابدا ا دزدصدار لدسد لديد دراأدلدا 
ووةع حّ  لسيشروعات النسأدولدا الد دايدحدا 
ألر وغا , الذ  كا  لمدَعدّ  عدسدى قد م ونداق 
لها, عبر اال ز ال إلى  ظدام رئدانده شديدولده 
لديدد ددحدد  صددعحددلددات يددأدسدد ددا, بدديددا مدده ذلدد  

 .صعحلا حّل البرليا 
ي  الواةد  أ  لدسد لديد دراأدلدا الدزدركدلدا 
إشكاللات  يسزبنا, ززعسّدق بصد د وق االقدزدراع 
ل ها الحصول عسى أكبر ع   يد  األصدوات 
ي   ها, وييارنا ال لي راألا كييدهدوم يد  
 ها  ا لا. وبلد  الدحدالدزدلد , لدبد دى الديدشدهد  
الزركه ييزوحاً, ولعّل أرل ا زدعداأده حد   

الع الا والز ديدلدا, مده يدرحدسدا يدا بدعد  مد د ه 
األغسبلا البرليا لا الزه كا ت زدخدّولد  زشدكدلدل 
الددحددكددويددا يدد دديددر اً, زددكددشددف يددعددالددم هددذه 
الدد لدديدد ددراأددلددا أكدد ددر, بددلدد  رغددبددا أر وغددا  
الذها  إلى ا زخابات يبكرط بع  ا زهاء اليهدسدا 
ال نزورلا لزشكلل حكويا ائزعملا زأسعداً إلدى 
يشروعات نسأولا لها عدعقدا بدحدكدم الديدر  
والح   والواح  وا ل لولو لا الدواحد ط, أو 
ال بول بدالدزدوا  دات الد د لد ط الدزده أمدر زدهدا 
اال ددزددخددابددات كدد ددزددائددج لددسددحددرا  اال ددزدديدداعدده 
والنلانه زعبلراً ع  إرا ط الي زيع وخلاراز  

 .النلانلا
رئلد قنم السغا الدعدربدلدا مده  دايدعدا  *

 يمننا اليكر العربه-يوقع أممق - لهه ناب اً 
http://ofoq.arabthought.org/?

p=1966 

 المساهمة في ادمة ... تتمة
النلانلا الح بلا مه عديدرلد  زد دزدصدر 
ز رلباً عسى ح بل  أنانللد   هديدا الدوحد ط 

 PYDملكلزده( و االزدحدا  الد لديد دراأده  
اليز امندلد  حدالدلداً مده ا دزدخدابدات عديدرلد  
بدد ددائدديددزددلدد  ينددزدد ددسددزددلدد  إلددى  ددا دد  قددائدديددا 
اليدندزد دسدلد  (, وإذا زدحد د دت  الد د اهدا و 
اليص اقلا والشياملا مه العيسلا اال دزدخدابدلدا 
و  زائ ها , ق  لناهم كل ذل  مه الزدخديدلدف 
ي  يو ا اله رط بال دندبدا لديد  زدبد دى مده 
الي أ ا و  شر صورط يغدالدرط عد  الدواقدع 
لسخارج وهه الصورط ال ازيدا الدزده زنداهدم 
بها أأراف كر لا ب شرها ,  دّل قدلدا ازدهدا 
يع عائعزهم ها رت إلى الخارج مده وقدت 
يبكر ي  ا  الع الحر  النورلا وبعدةدهدم 
ي  بد الدا ا دأدعق اال دزديداةدا الندسديدلدا , 
زصّور الوةع زحت نسأدا ا  ارط الدذازدلدا 
كالزدالده : كدل يد  لدلدد يدع هدذه اال ارط 
ووح ات حيالا الشدعد  لد دوم أ صدار هدذه 
ا  ارط بددزددكددبددلددسدد  يدد  أأددرامدد  األربددعددا 
ول أعو  ع   الأعام والشرا  حزى ليوت 
أو لدهد در! م بدلدا دات يالديد دسدد الدوأد ده 
الددكددر  ي زدد ددشددر عددسددى الدد وام يدد ددل هددذه 

 الصورط غلر الواقعلا(
أخلراً  ق  ليك  لح   الوح ط أ  لسعد  
 ور يا مه كنر ح ط االندزد دأدا  الدحدالده 
بل  ال وى النلانلا الكر لا , بلد  الدغدرور 
واليبالغا الزه لحاول ال ائيو  عسدى ا  ارط 
الذازلا إحاأا أ ينهم بها ل ر ا االندزدغد داء 
ع  غدلدرهدم و زدهديدلدشدهدم, وبدلد  خصدوم 
وي امنده هدذه ا  ارط حدلدث حدا  الدوقدت 
لععزراف بيشل رها ازهم عسى ا د  دار هدذه 
ا  ارط ب ل زحديدلدل الد دائديدلد  عدسدلدهدا كدل 
شرور وآ ام الوةع اليهناو  مه الي داأدق 
الكر لا مه نورلا, وزد دانده آ دار و دزدائدج 
الحر  الوخليدا الد ائدرط مده الدبدع  أيد دلداً 
واقزصا لاً ويعلشدلداً و ديدندلداً عدسدى  ديدلدع 

 الي اأق النورلا.  
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  االنتخابات البلدية وقرارنا باملشاركة

ععوط عسى كو ها ز ن  إرا ط ال اد مه اخزلار ي  لديد دسدهدم 

ليواقع الينموللا, مإ  عيسلا اال زخا  ويا لرام دهدا يد  حدرا  

و عالا وحيعت, هه مرصا لسيشاركل  ملهدا أمدرا اً وأحد ابداً, 

لسزعبلر ع  ذوازهم وزو هازهم مده حةدرط الشدعد , الدذ  هدو 

الَحَكم وهو يا   الشرعلا, والص  وق اال زخابه, رغدم صديدزد  

 لب ى هو صاح  الكسيا ال هائلا.

قرار ا باليشاركا مه اال زخابات البس لدا,  دابدع يدرط أخدرى 

ي  ق اعز ا به  ال بد لدل عد  الدزد دار  والدزدشدار , لديدوا دهدا 

اليخاأر اليح قا ب ا, وةرورط حيالا ا  ارط ال ائيا, والزعايل 

يع الواقع الحه بعل اً ع  األوهام, وي  يحاوالز ا مده الدزديدند  

دردر , وعد م زدكدرلدد حدالدا الدزدخد د ق  بعرى الدسدحديدا بدلد  الدكم

وال ألعا, وي  ينموللز ا ز اه ي اأ  ا ويندزد دبدل الدحدلداط لدهدا. 

لنزي  ال رار  رأز  ي  نلانا الدحد   الدواقدعدلدا, وقدوزد  يد  

إشرا  كاما الهلئات الح بلا مه ص اعز , ويدبداركدا األصد قداء 

  . واليمل ل  ل 

ل ل ا كح   نلانه ل  رملز  وو ها  ظره مه ز للم الواقع, 

وال  يز ر إلى الكا ر والخبرات, لك  ا لم  ياوض لدويداً أشد داء دا 

 م عبر الكواللد, عسى حصا مه الي اص , أو كدوزدا  -مه زف

ي  ا  ارط, كيا ليعل البعض, بل أر  اها ي امنا عسد دلدا وّ لدا, 

 حزكم ملها إلى الشع  والى ص ا لق اال زخا , وندلدندعد  دا أ  

 حظى بال  ا, ل خ م شعب ا مه البدسد لدات, بدل ند دعدزدبدر أ ديدند دا 

الرابحل , بي ر    اح إ راء اال زخابات ولو بد ر دا يد دبدول, 

حزى  و  أ   يو  بهلا بس لا, الخروج ي   ائدرط الدزدصدرلدحدات 

والخأابات عبر ا ععم, إلى نداحدات الد درى والديد   بدهمدكدار 

وزو هات يزبال ا أو يكيسا لبعةها, وزحيلدل الد داد يندمولدلدا 

لدسدحدالدا  -بد د ارط   –ز لليها واليصل ملها, هدو إعدا ط اعدزدبدار 

النلانلا, عسى حنا  الحالا الزح بّلا النائ ط, وزحدرلد  خدّعق 

لععقا الي زيع بالنلانا, وإعا ط   ا ال اد بص  وق اال دزدخدا  

وبههيلا الصوت اال زخابه وقليز , هه الخأوط األولى مه بد داء 

 ال لي راألا الزه  أي  إللها.

ال ليوز ا به  زوله  ها بيير ها, ززيزع بإل لولو لا يدعدلد دا, 

ألعباء ا  ارط وال ماع, ق  لول  ل ى قاع زها شعدوراً بداألحد دلدا, 

لمةلق اليناحا لزبسور الرأ  اآلخدر, وال  دّ عده أ  الدظدروف 

يهلهط زياياً   راء ا زخابات ي دالدلدا, لدكد د دا لد   دخدزدار يدوقدع 

 اليزيرج ي  بعل  والي ظر النسبه.

يشاركز ا هه رنالا قبل كل شهء يديدا هدا أ د دا مده حد   

الوحر ط  ب ى يو و ل  يع شعب ا لخ يا يصالح  وال ماع عد د , 

وحرلصو  عسى إ  اح ز ربز  مه اال ارط الذازلا والحياظ عسدى 

يكانب , عبر زحصل  البلت ي  الد اخدل ةد  خدأدر ا رهدا  

   عسى اخزعف ع اول هم.اليزوحش وزه ل ات غعط الشومل لل

عدم احلجر والبشر وأبرز علماء اآلثار 
ُ
 داعش ت

ي ذ أ  نلأرت ال ولا االنعيلا مه الدعدراق وبدع  الشدام م اعدش( 

عسى ي ل ا ز ير بع  زر  قوات ال ظام النور  لها ي زصدف شدهدر ألدار 

الياةه,    الخوف وال سق مه  يود أب ائها ومده قدسدو  يدعلدلد  يد  

الي  يل  والي امعل  ع  ح وق اال نا  ول ى اليمننات اليع لا بالزارلخ 

 وال  اما, ليا آل ار ز ير ي  قليا زارلخلا و  املا يزيل ط.

وباليعل, باشرت  اعش بنرقا بعض اآل ار وبلعها وهد م وزدخدرلد  

آ   /8بعةها اآلخر, و أبت عسى اع ام يعارةلها, ميه لوم الد دع داء 

ال ار , وم  ت   ا عالم اآل ار النور  خال  يحي  األندعد  يديدصدولدا 

الرأد ويعس ا بعايو  ونأ أح  شوارع ي ل ا ز ير, وكز  عسى لدامدأدا 

 كرزو لا الزهم اليسي ا اليو ها إلل .

م, وكدا  يد دذ عدام  0/ اه  عير الشهل  خال  األندعد    8902عدايدا

, وب ه آلخر لوم  مه حلاز  0662ي لراً آل ار ويزاحف ز ير ولغالا عام 

خبلراً مه ي ال عيس , وألف عشرات األبحاث وال رانات والدكدزد  عد  

ز ير وآ ارها, وزمر م بعةها إلى لغات أ  بدلدا عد ط, وشدار  وأشدرف 

 عسى ع ط بع ات عسيلا, إةاما إلى أ    ال ع ط أونيا .

هذا وق  أ ا ت ي ظيا األيم اليزح ط لسزربلا والعسم وال  اما ملو ندكدو( 

 إع ام عالم آ ار كّرد حلاز  لرعالا آ ار ي ل ا ز يمر مه نورلا.

, 028/80682وذكرت ونائل إععم أ  ز ظلدم الد ولدا, لدوم األحد  

م ّر يعب  بعل شيل  الشهلر مه ي ل ا ز ير األ رلدا الدواقدعدا مده وندأ 

نورلا, ومق يا أعس  الي لر العام لآل ار واليزاحف النورلا يهيو  عدبد  

 الكرلم.

تتقدم أسرة تحرير الوحـدة بتعازيها الحارة لذوي الفقيد االد أسحعحد 

 ولجميع أصدقائه ومحبيه.
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