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 النضـال مـن أجــل :

 .* رفع االضطهاد القومي عن كاهل الشعب الكردي في سوريا

 * الحريات الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان.

 * الحقوق القومية المشروعة لشعبنا الكردي في إطار وحدة البالد.

لو اكن للوطنيني العقالء أ حصاب الضمري ماكاًن ولكمًة تُعادل جحمهم ”   2010 - 1947
احلقيقي يف سورية ملا سطى عىل سوريةة ودمةا ةا أ راب الة ة ةاد 

 ”.والاستبداد والإر اب
 5102 –د. عارف دليلة 

 مشروع سياسي لسوريا !
ُ
 ؟احلرب على اإلرهاب ... وأي

كان األمر واضحاً منذ بداية األزمة السوريةة نن روسةيةا   

ولن تتخلى عن نفوذها في شرق البحر األبيض المتةوسةو وعةن 

دورها في سوريا والمنوقة، بغض النظر عن مدى تماهيهةا فةي 

فةهةا  الوقوف إلةى اةانةل الةنةظةار السةورا ودعةمةهةا لة  وتةخةو 

المشروع من اإلسالر السياسي المتشدد، حتى باتت  عبةاً دولةيةاً 

بارزاً في تلك الساحات، رغر زوال الثنائية القوبية العالمية مة  

ح الياً ننة   انهيار ا تحاد السوفيتي ومنظومت  الدولية، كما توضَّ

 يمكن ألمريكا نن تستفرد بقيادة العالر، بل هناك قوى عسكريةة 

واقتصادية نخرى هائلة تنافسها فةي سةاحةات الصةراع الةدولةي 

 وا قليمي.

ومادار اإلرهال وقوى التكفير ُتسيور على مساحات واسعة 

من سوريا وترتكل الفظائ  والةاةرائةر بةحةق الشةعةل السةورا 

دون تمييز وُتهدد الاوار والامي  على مرنى ومسةمة  شةعةول 

ودول العالر، بديهي نن تبادر قوى كبرى في محاربتها، فأنشأت 

نمريكا تحالفاً دولياً لمحاربة داعش في العراق وسوريةا، لةكةنةهةا 

وااهت صعوبات عديدة، من فشةل خةوةة تةدريةل الةمةعةارضةة 

المسلحة المعتةدلةة، والةمةوقةف الةتةركةي الةمةخةالةف والةمةلةتةوا، 

وا رتباك في التعامل م  ابهة النصرة ونشباهها بسبل تةداخةل 

مواقف القوى والدول المناهضة لنظار دمشق. ولةكةي ُتسةتةكةمةل 

اللوحة بادرت روسيا مؤخراً إلى تعزيز واودها العسكةرا فةي 

سوريا وباشرت بقصةف اةوا مةكةثةف عةلةى مةواقة  الةنةصةرة 

وداعش، وربما والت مواق  فصائل مسةلةحةة نخةرى الةتةي مةن 

المفترض نن ُتعلن انفصالها عن النصرة واإلرهال واستعةدادهةا 

لمشروع ووني سورا. هذا التحرك الروسي النشةو لةر يةوااة  

برفض دولي سوى تصريحات مرتبةكةة، وةالةمةا ننة  يسةتةهةدف 

اإلرهال، وحظي بموافقة البرلمان الروسي بناًء على ولٍل مةن 

الحكةومةة السةوريةة الةتةي  زالةت عضةواً فةي األمةر الةمةتةحةدة 

وتوقيعها هو المعتمةد فةي األروقةة الةدولةيةة، نا اةاء الةتةدخةل 

الروسي منساماً م  القةانةون الةدولةي مةن حةية  الشةكةل عةلةى 

روسةي  -األقل. و  يستبعد نن يةكةون هةنةاك اتةفةاق نمةريةكةي 

ضمني )َتَفهُّر( حول موضوع محاربة اإلرهال ورسةر خةاروةة 

وريق ألزمة سوريا، خاصًة بعةد تةوقةية  ا تةفةاق الةنةووا مة  

إيران، وتولي الدبلوماسية الروسية لحوارات مكوكية م  النظةار 

الةمةبةعةو  ومختلف نوياف المعارضة بالتوازا مة  اتصةا ت 

 2الدولي استيفان دا ميستورا.                                 

 ”الحرب في سوريا دمار للحجر والبشر ” 

 مال خبتيار يلقي حماضرة يف القامشلي
 لسنا مع تشكيل قوة خارج إطار التفاهم
بعد ا نتهاء من حضور وفد رسةمةي مةن ا تةحةاد 

الةعةراق بةرئةاسةة السةيةاسةي   –الووني الةكةردسةتةانةي 

الةةمةةعةةروف مةةال بةةخةةتةةيةةار، لةةمةةؤتةةمةةر حةةزل ا تةةحةةاد 

، نلقى السيد بختيار محاضرة سياسية  بقاعة المؤتمةرات PYDالديمقراوي 

في مدينة القامشلي بضيافة الحةزل الةديةمةقةراوةي الةتةقةدمةي الةكةردا فةي 

، حي  توقف موو ً حيال مامل األوضةاع 09/02 9/02سوريا، بتاريخ 

 السياسية والميدانية وحول التضامن والتآلف الكردا والكردستاني.

وقد نبدى السيد حسةيةن بةدر عضةو الةهةيةئةة الةقةيةادة لةحةزل الةوح ةدة 

 3الديمقراوي الكردا في سوريا )يكيتي( مداخلة قصيرة               

 انتخابات رئاسات البلديات يف عفرين 
 مل تكن يف املستوى املأمول

كان  تخاذ قرار ااراء انتخابات البلديات في مقاوعة عفرين من قةبةل 

د  ت سياسية وإدارية فةارقةة فةي  9/02ا دارة الذاتية القائمة هذا العار 

ظل الظروف السورية العامة الصعبة وحالتها المحتةقةنةة، كةمةا كةان قةرار 

حزل الوح دة الديمقراوي الكردا في سوريا الاراء بةالةمةشةاركةة فةيةهةا 

في ظل األاواء الكردية السلبةيةة مةوضة  اةدل ونةقةاش ترشيحاً وتصويتاً 

  4عار، وحظي موقف ونشاو الحزل با هتمار ا عالمي،              
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 الحرب على اإلرهاب ... تتمة

في العمور مختلف نشكال التدخل الخاراي المبني علةى ناةنةدات 

إقليمية ودولية نضرت بالوض  السورا منذ بدايات األزمة، كةمةا نن 

الرهان علي  من قبل النظار ومعارضات سياسية ومسلحة كان ُمدمراً 

لسوريا،... لكننا اآلن نمار وقائ  اديدة  يمكن الةقةفةز فةوقةهةا، حةية  

نعاني من استمرار سيالن الدر والدمار والةهةاةرة والةتةشةرد ووقةوع 

ارائر ضد ا نسةانةيةة، وتةبةعةات الةتةدخةل الةخةاراةي راسةخةة عةلةى 

األرض، وهناك آفة كبرى متمثلة باإلرهةال وقةواا الةتةكةفةيةريةة، ... 

الخ. هذا األمور، وإذا كنا نفكر بواقعية سياسية، تفرض علينا القبةول 

بالخيارات الممكنة والمتاحة في حشد اةمةية  الةوةاقةات بةهةدف دحةر  

اإلرهال ولوقف نزيف الدر والدمار نو ً والسير بةخةوةواٍت تةفةضةي 

إلى قبول امي  األوراف لحلٍّ سياسي وتسوية ما ثانياً، والمةا الةحةل 

 العسكرا نمٌر محال ألسبال كثيرة لسنا بصددها.

إن نفضل الخيارات لحل األزمة السورية تتمثل في تةوافةق دولةي 

وإقليمي على خاروة وريق تحت مظلة األمر المتحدة، بحةية  تةكةف 

تلك الدول عن نانداتها ونوماعها الخاصة، وترف  من شأن الةاةانةل 

القيمي في سياساتها نوعاً ما، ألن األزمة تةلةقةي بةنةتةائةاةهةا السةلةبةيةة 

والكارثية عةلةى الةاةمةية . ومةا عةلةى السةوريةيةن وقةواهةر الةووةنةيةة 

والديمقراوية إ  البح  عن سبل إعادة الدور للسياسة ولغةة الةحةوار 

والتواصل وقةبةول اآلخةر، عسةى نن نةؤسةك لةحةراك مةدنةي عةلةى 

األرض يأخذ زمار المبادرة واإلدارة ويضة  حةداً لةلةعةنةف والةعةنةف 

 المضاد.

وإن لر يترافق م  التدخل العسكرا ضةد ا رهةال فةي سةوريةا، 

اهود مضنية وادية لبلورة مشروع سياسي توافقي، ولةر يةتةر إنةارة 

الوريق نمار الماتم  السورا عامًة ولر ُتمد  اسور التواصل والثقة، 

ولر تتأهل نخب  السياسية وا اتماعية والثقافية الخي رة وتأخةذ دورهةا 

التاريخي في نبذ العنف وا رهال والكراهية، لن تناح الحرُل علةى 

 اإلرهال، وستوول نمد محنتنا المركبة. 

نصدرت لانة التحقيق الدولية المةسةتةقةلةة 

المعنية )بةالةاةمةهةوريةة الةعةربةيةة السةوريةة( 

آل  01تقريراً هامةاً لةهةا ونشةرتة  بةتةاريةخ 

، عمالً بقرار مالك حةقةوق اإلنسةان 9/02

، حي  نن الةتةقةريةر يةغةوةي الةفةتةرة 99092

كانون الثةانةي0يةنةايةر إلةى  /0الواقعة ما بين 

 .9/02تموز0يولي   /0

 وجاء في موجز التقرير:

)) لقد اسةتةمةر احةتةدار الةنةزاع السةورا 

الذا   تلوح في األفق نا د ئل على قُةرل 

انةةتةةهةةائةة . وارتةةكةةبةةت فةةي حةةق الةةمةةدنةةيةةيةةن، 

والسوريين من امي  الخلفيات، اةرائةر ضةد 

اإلنسةةانةةيةةة واةةرائةةر حةةرل، فضةةالً عةةن 

تعرضهر لغير ذلك من ا نتهاكات الخةوةيةرة 

لةةلةةقةةانةةون الةةدولةةي اإلنسةةانةةي وا نةةتةةهةةاكةةات 

ةةسةةر هةةذا  الةةاةةسةةيةةمةةة لةةحةةقةةوق اإلنسةةان. وتةةت 

 التااوزات بكبر حامها واتساع نواقها.

وفي نوساو ماموع السكةان الةمةدنةيةيةن، 

استهدف ورف واحد نو نكثر مةن األوةراف 

المتحةاربةة اةمةاعةات ومةاةتةمةعةات مةحةلةيةة 

بعينها. وعالوة على ذلةك، هةنةاك اةمةاعةات 

وماتمعات محةلةيةة تةركةت الةحةرل عةلةيةهةا 

بصمات واضحة. وكةثةيةراً مةا تةتةسةب ةل فةي 

معاناة األفراد اوانل متعددة تتعلق بهويتهر، 

بما فيها تلك المتصلة بةنةوع الةاةنةك والسةن 

 واألصل اإلثني والدين والمهنة.

ويتعرض المدنيون، على مرنى ومسةمة  

العالر، لمعاناة   يةمةكةن تصةورهةا. وإذا لةر 

ُتبذل اهود نقوى إلقناع األوراف بالةاةلةوك 

إلى واولة السالر، وإبداء استعدادهةا إليةاةاد 

حل توفيقي، فإن ا تااهةات الةراهةنةة تشةيةر 

وما ُيحدث  من قةتةل  -إلى نن النزاع السورا 

سةةوف يةةتةةواصةةل فةةي الةةمةةسةةتةةقةةبةةل  -ودمةةار 

 المنظور.

وقد صدرت عن المقابالت التي ناةرتةهةا 

لانة التحقةيةق الةدولةيةة الةمةسةتةقةلةة الةمةعةنةيةة 

بالامةهةوريةة الةعةربةيةة السةوريةة صةرخةات 

مدوية توالل بالسالر والمساءلة. وتق  عةلةى 

عةةاتةةق األوةةراف الةةمةةتةةحةةاربةةة والةةدول ذات 

النفوذ مسؤولية السعي إلى تةحةقةيةق السةالر، 

ومةةن وااةةل مةةاةةلةةك األمةةن عةةلةةى واةة  

الخصةو  نن يةعةمةل، فةي سةيةاق الةحةرل 

الدائرة في الاةمةهةوريةة الةعةربةيةة السةوريةة، 

على تمهيد الوريةق الةمةفةضةي إلةى تةحةقةيةق 

 العدالة.((

أما بخصوص المنااقاا الاياردياة  جااء 

 فيه:

وواصل تنظير الدولةة اإلسةالمةيةة  -091

مةهةةااةةمةةة الةةمةةاةةتةةمةةعةةات الةةمةةحةةلةةيةةة الةةكةةرديةةة 

السورية. ووق  الهةاةور األكةثةر دمةويةة فةي 

حةزيةران0يةونةية   92و  92الفترة مةا بةيةن 

 //0في كوباني. حي  دخل نقل من  9/02

مقاتل من مقاتلي التنظير مدينة كةوبةانةي فةي 

 92السةةاعةةة الةةرابةةعةةة صةةبةةاحةةاً مةةن يةةور 

حزيران0يوني . وكان اميعهر يرتدون الةزا 

الذا يرتدي  عناصر وحدات حمايةة الشةعةل 

نو عناصر الايش السورا الةحةر، وهةو مةا 

مكنهر من التسلل إلى المدينة بسةهةولةة ومةن 

التنقل، في البداية، في ضواحيهةا. ثةر انةتةقةل 

مقاتلون مقنعون تابعون للتنظير من دار إلةى 

فاً. ونوةلةق قةنةاصةة  دار ونعدموا مدنيين تعس 

التنظير المنتشرون على المبةانةي، بةمةا فةيةهةا 

مستشفى منظمة نوباء بال حدود، النار عةلةى 

مدنيين خراوا إلى الشوارع ونردوهر قتلةى. 

مدنياً ونصيل الةمةئةات  /92وقد قُتل حوالي 

باراح. ولقي معظر هؤ ء األشخا  حتفهر 

فةةي مةةنةةازلةةهةةر نو فةةي الةةمةةنةةاوةةق الةةمةةاةةاورة 

 -مباشرة لمنازلهر. ونسر عشرات المدنيةيةن 

 -من بينةهةر الةعةديةد مةن الةنةسةاء واألوةفةال 

واحتازوا في المباني التي كانت تواد فةيةهةا 

مواق  قناصة التنةظةيةر واسةُتةخةدمةوا كةدروع 

بشرية. واسةتةوةاع هةؤ ء األشةخةا  الةذا 

استخدموا كدروع الفرار نو تسةنةى إنةقةاذهةر 

عةةقةةل ا شةةتةةبةةاكةةات الةةتةةي خةةاضةةتةةهةةا  حةةقةةاً 

 .وحدات حماية الشعل م  مقاتلي التنظير

وفي منتصف حزيران0يوني ، نا  -092

مباشرة قبل الةهةاةور عةلةى كةوبةانةي، ناةبةر 

 15تنظير الدولة اإلسالمية األكراد           

 تقرير لجنة التحقيا الدولية بخصوص سوريا

رب انتهائه
ُ
 لقد استمر احتدام النزاع السوري الذي ال تلوح يف األفق أي دالئل على ق

 باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق الدولية
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 مال بختيار يلقي ... تتمة

وورح فيها نسئلًة على األخ مال بختيةار، 

 هذا نصها:

)) "األستاذ الفاضل الكاك بختيار نرحةل 

بك نامل ترحيل بةيةن نهةلةك ونسةرتةك فةي 

مدينةة الةقةامشةلةي، لةقةد سةررنةا كةثةيةراً بةمةا 

تورقت الي  من مواضي  حساسة وهامة ولو 

إن شرحها  يحتاج  الى وقت نوةول، ولةكةن 

كالمك كان موازاً ومعبراً، وننا سةأخةاوةبةك 

بصفتك ازء   يتازن ونساسي في حةكةومةة 

إقلير كردستان، وثةانةيةاً بصةفةتةك نحةد الةقةادة 

السياسيين البارزين عةلةى السةاحةة الةكةرديةة 

والعةراقةيةة، وثةالةثةا بصةفةتةك نحةد نصةحةال 

الةةقةةرار فةةي حةةزل  ا تةةحةةاد الةةووةةنةةي 

الكردستاني، نستاذا العزيز:   يخفى عليكر 

ما آلت إلي  األوضاع الةكةرديةة فةي سةوريةة 

مؤخراً حي  تنامةى الصةراع  بةيةن نوةرف 

الةةحةةركةةة الةةكةةرديةةة فةةي سةةوريةةة مةةن حةةيةة  

المهاترات وا نشقاقات، هةذا الصةراع الةذا 

وصل الى حالة متأزمة ونصةبةح  لة  نةتةائة  

سلبية واضحة انعكست على  حياة شعبنا فةي 

هذا الةمةنةوةقةة وتةاةلةت مةن خةالل الةهةاةرة 

الفظيعة الةتةي نةوااةهةهةا اآلن، وهةي إحةدى 

نتائة  الصةراعةات السةيةاسةيةة بةيةن نوةراف 

الحركة الكردية، وكنا نتمنى ونةتةوةلة  نةحةن 

كةرد سةوريةة إلةى حةزل ا تةةحةاد الةووةنةةي 

الكردستاني، هذا الحزل العريق وذو الةبةاع 

الوويل في الةنةضةال والسةيةاسةيةة بةأن يةقةور 

بدور نكثر فةاعةلةيةة فةي نةزع فةتةيةل الةتةوتةر 

الةةحةةاصةةل بةةيةةن وةةرفةةي الةةحةةركةةة الةةكةةرديةةة 

 TEV-DEMنو  PYDوالمتمثل في حزل ال  

والمالك الووني الكردا، الكل بةات يسةأل 

في الشارع الةكةردا نيةن ا تةحةاد الةووةنةي 

الةةكةةردسةةتةةانةةي مةةن مةةاةةمةةل هةةذا األحةةدا  

السياسية ، بالوب   نحن نقدر ونةثةمةن عةالةيةاً 

اداً مواقفكر التي تنأى بنفسها، وترفعكر عةن 

الةةتةةدخةةل فةةي الشةةؤون الةةداخةةلةةيةةة لةة حةةزال 

الكردية، وهذا يساةل لةكةر ولةيةك كةغةيةركةر 

الةةذا يةةنةةظةةر الةةى األحةةزال الةةكةةرديةةة فةةي 

رواآفاا كردستان، ويتعامل معها من موق  

األخ الكبير الوصي على األخ الةقةاصةر هةذا 

سةةؤال، نمةةا السةةؤال الةةثةةانةةي كةةثةةر الةةلةةغةةو 

والحدي  في اآلونةة األخةيةرة عةبةر وسةائةل 

ا عالر حول كر هائل يةتةاةاوز األ ف مةن 

البيشمركة المواودين فةي إقةلةيةر كةردسةتةان 

حبذا لو تفضلتر ونوضحةتةر لةنةا مةاهةيةة هةذا 

الكالر المتداول نو ا شاعات تحت ما يسمةى 

بةةيةةشةةمةةركةةة غةةرل كةةردسةةتةةان، نمةةا السةةؤال 

الثال ، باختصار نراو نن توضح لنا واهةة 

نظركر في اإلدارة الذاتية الديمقراوية القائمة 

في رواآفي  كةردسةتةان،  سةيةمةا ننةكةر فةي 

اآلونة األخيرة باركتر افتتاح ممثلية لةهةا فةي 

 مدينة السليمانية.

ونخيراَ نريةد نن نرسةل عةبةركةر رسةالةة 

حل وامتةنةان الةى سةيةادة الةرئةيةك األسةتةاذ 

االل الوالباني متمنياً ل  الشةفةاء الةعةااةل و 

 ”.العودة الى صفوف حزب  لمتابعة نضال 

" رد المال بختيار على مداخلة الاقايااد  

 حسين بدر:

األخ حسين نكةد بةأن هةنةاك مةهةاتةرات “ 

وانشةقةاقةات وهةاةرة األلةةوف وهةذا األمةةور 

يعود سببةهةا إلةى ا خةتةالفةات والةتةنةاحةرات 

المواودة بين األحزال في غرل كردستان، 

نو ً نقول نعر  ل  تأثيرات   يخفى على نحد 

بأن هذا المشةاكةل بةيةن األحةزال بشةكةل نو 

نخر ل  تأثير، ولكن الهارة  الةكةبةرى الةتةي 

يشاهدها العالر اآلن و كل دول العالر مرتبكة 

مةةن هةةذا الةةهةةاةةرة، فةةقةةد وصةةلةةت نعةةداد 

نلف، وليك لها سةابةقةة  //2المهاارين إلى 

في التاريخ حقيقة، موضوعية الحالةة دفةعةت 

إلةى هةذا الةهةاةةرة الةكةةبةرى فةةي عةدة دول، 

سوريا، غرل كردستةان، الةعةراق، نفةريةقةيةا 

ودول نخرى، فهناك حالة موضوعية وهناك 

حرل واقتتال وقتةل ودمةار شةيء عةاةيةل، 

بةرمةيةل مةن  /9-02فكةل يةور نسةمة  بةأن 

الديناميت تةقةصةف بةهةا الةمةدن السةوريةة و 

بالوائرات نيضاً، شيء عايل حقةيةقةة ومةن 

يشاهد التلفاز يستغرل من نن  كيف يستعةمةل 

ل، وبةالةوةبة   هذا السةالح ضةد الةنةاك الةعةز 

الناك سوف تتحمل شهراً نو شهريةن وسةنةة 

نوسنتين، فهناك انهيار سيكولواةي وانةهةيةار 

اقتصادا وانهيار ااةتةمةاعةي،  وبةالةنةتةيةاةة 

يضور الناك للهرل، وبالتأكيد ا خةتةالفةات 

لها تأثير نيضاً ونحن مذ بدنت لر نقصةر فةي 

مسعانا لكي نحل المشاكل بين األحةزال فةي 

غرل كردستان، ومنذ يور نمك وإلةى اآلن، 

   PYDبحثنا هذا المسألة عدة مرات  م  ال  

وم  األحةزال األخةرى، وبةالةتةأكةيةد حسةل 

استواعتنا نسعى نحو هذا ا تااا، ولكن مة  

األسف لر نفلح ولر يفلحوا لتحقيق هذا الغايةة 

النبيلة، هناك قوى مسلحةة بةاسةر بةيةشةمةركةة 

غرل كردستان بغةض الةنةظةر فةي تةعةدادا، 

ونقول هنا وبصراحة بأن نحةن فةي ا تةحةاد 

الووني الكردستاني سابقةاً واآلن ومسةتةقةبةالً 

لسنا م  تشكيل قوة خارج إوار الةتةفةاهةر نو 

خارج اتفاق سياسةي نبةداً، بةعةض األحةزال 

ولبوا منا ونحن لدينا إمكانيةات هةائةلةة لةكةي 

بيشةمةركةة، ولةكةن  ////0نشكل قوة قوام  

نحن نرفض هذا األوروحات، فبدون اتةفةاق  

نةحةن   PYDسياسي ونمني وعسكرا م  ال  

لسنا م  هكذا نوروحات ونةحةن مةتةخةوفةون 

من مخاورا حقيقًة، ونتمنى من السيد رئيةك 

اإلقلير وحكومة اإلقلير ومن يتحمل مسؤوليةة 

تشكيةل هةذا الةقةوة الةعةسةكةريةة، نةتةمةنةى نن 

يتعاملوا م  هةذا الةقةضةيةة بةتةأنةي وتةرية ، 

ونسعى اميعاً بةأن نةحةلة  سةيةاسةيةاً قةبةل نن 

نفرض  عسكريا، ولدينا مخاوف اةادة حةول 

هذا المسألة   نخةفةيةهةا، نةحةن نيةدنةا اإلدارة 

الذاتية ولر نتدخل في تفاصيل ، نيةدنةاهةا مةنةذ 

الوهلة األولى، وسوف نبقةى نةؤيةدهةا، نةحةن 

مثل ماركك حيةنةمةا انةدلةعةت ثةورة بةاريةك 

سأل  البالنكيين بأن  نحن على نعتال انةد ع 

ثورة باريك قال: إياكر والةلةعةل بةالةثةورة ، 

وحينما اندلعت ثورة باريك نيةدهةا مةاركةك 

بكل قواا، وكذلك كل الحركات األمةمةيةة فةي 

العالر نيدت هذا الثورة، سةألةوا ننةت مسةبةقةاً 

قلت إياكر واللعل بالثورة واآلن لماذا تؤيدها 

قال: الباريسيون هبوا ليقتحموا السماء فكيف 

  نؤيةةدهةةر، نةةحةةن حةةيةةنةةمةةا نةةرى بةةأنةة  

YPG ,YPJ ,PYD  وكل القوى الخيرة تسةانةد

هذا القضية، ويناضلون ويضحون ويقةامةون 

نشةرك حةةمةةلةةة سةةلةةفةةيةةة إاةةرامةةيةةة، كةةيةةف   

نؤيدهر، والكانتونات نيضةاً تةاةربةة نةاةحةت 

نحن نؤيدهةا وإن لةر تةنةاةح   سةمةح   ، 

تةتةحةمةل الةمةسةؤولةيةة ونةحةن   PYDبالتأكيةد 

 سوف نبقى نساندا."(.*

* ازء من ن  المحاضرة الذا نشةرتة   

بتاريةخ  92في العدد  Bûyerpressصحيفة 

0 00/ 09/02. 
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 انتخابات رئاسات .... تتمة
ونعوى القرار دفةعةاً لةلةحةالةة السةيةاسةيةة 

والةحةراك الةةاةمةاهةةيةرا خةالل فةتةرة تةقةديةةر 

المرشحين والقيار بالدعاية ا نتخابية، حةية  

ر الةحةزل   92إنةا  و  2مةرشةحةاً ) 11قد 

رئاسة بلدية مشتركة من نصةل  92ذكور( ل  

بلدية، وقد كان هناك اهتمار اةمةاهةيةرا  10

 فت، إ  نن الوقائ  واألاةواء الةتةي سةادت 

يور ا نتخال في العاشر من نيةلةول لةر تةكةن 

في المستول المأمول والمولول، حية  كةان 

هناك نواقة  ونخةوةاء ووقةعةت تةاةاوزات 

غير مبررة، وفي هذا الصدد نصدر الةحةزل 

 ااء في : 9/02نيلول  09بياناً بتاريخ 

في العاشر من نيةلةول الةاةارا اةرت "  

انتخابات الرئاسة المشتركة لبلديةات مةنةوةقةة 

بةلةديةة  10عفرين بقراها ونواحيها الةبةالةغةة 

مةةركةةزاً انةةتةةخةةابةةيةةاً بةةإشةةراف  922شةةمةةلةةت 

مفوضية عليا لالنتخابات كةانةت قةد تشةكةلةت 

بموال قانون تشريعةي صةادر عةن اإلدارة 

الذاتية القائمة، وفي حين  نصدر حزبنا بةيةانةاً 

 9/02نيةلةول  2إلى الةرنا الةعةار بةتةاريةخ 

مؤكداً على قرار المشاركة فةي ا نةتةخةابةات 

هةةذا تةةرشةةيةةحةةاً وتصةةويةةتةةاً بةةهةةدف تشةةاةةيةة  

المواونين على ممارسة حقهر ا نتخابي فةي 

انتخابات محلية تخ  نبناء المنوةقةة، وذلةك 

بةةغةةيةةة اإلسةةهةةار الةةنةةشةةو فةةي بةةلةةورة حةةراك 

ماتمعي ينولق من ويرتكز عةلةى تةواةهةات 

ثقافة المواونة ومةبةدن الةمةسةاواة، وضةرورة 

تحمل المسؤولية إزاء الةمةخةاوةر الةحةقةيةقةيةة 

المحيوة بالمنوقة واألوضاع الحياتةيةة الةتةي 

تمر  بةهةا اةراء اسةتةمةرار مةفةاعةيةل األزمةة 

الكارثية الةتةي تةعةيةشةهةا بةلةدنةا سةوريةا مةنةذ 

سةةنةةوات، فةةكةةان لةةقةةرار حةةزبةةنةةا هةةذا وقةةعةة  

اإلياابي وموض  استحسان لدى معظر نبناء 

 شعبنا وكثير من المراقبين والغيارى. 

إ  نن ماريات سير العمليةة ا نةتةخةابةيةة 

وخصوصاً يور ا قتراع واإلد ء باألصوات 

شهدت   حةيةاديةة فةاقةعةة مةن قةبةل رؤسةاء 

الكثير من اللاان الةمةشةرفةة عةلةى صةنةاديةق 

ا قتراع، بدءاً بانتقائية في توزي  الةبةوةاقةات 

ا نتخابية على الناخبين في كثير من المواق  

ومروراً بممةارسةات   مسةؤولةة وتةدخةالت 

غير مبررة لبعض الرموز المحةسةوبةة عةلةى 

، TEV-DEMحركة الماتم  الديمقراوةي 

شكلت بماملهةا تةاةاوزات واضةحةة ألسةك 

القانون ا نتةخةابةي وانةتةهةاكةاً لةحةق وحةريةة 

الناخل في اختيار من يريد، مما تسةبةل فةي 

 خلق مناخ سلبي وفوضى . 

في ضوء ما سبق وبناء علي  تقةرر عةدر 

ترشيح نسماء مةن قةبةل حةزبةنةا  نةتةخةابةات 

الةمةزمة  ااةراؤهةا نعضاء ماالك البلديةات 

تشرين نول القادر، مؤكدين في الةوقةت  9في 

ذاتةة  عةةلةةى حةةق وحةةريةةة الةةمةةواوةةنةةيةةن فةةي 

الةةتةةصةةويةةت تةةاةةسةةيةةداً إلرادتةةهةةر الةةحةةرة فةةي 

ا ختيةار واحةتةرار الةرنا اآلخةر، مةتةمةنةيةن 

لةةاةةمةةيةة  األخةةوات واإلخةةوة الةةذيةةن تةةبةةوؤوا 

مسةةؤولةةيةةة رئةةاسةةة 

البةلةديةات الةتةوفةيةق 

في عملهةر وتةقةديةر 

الةةمةةثةةال الةةحةةي فةةي 

خةةةدمةةةة مصةةةالةةةح 

المواونين والةدفةاع 

عن قضاياهر عةلةى 

قةةاعةةدة الةةتةةكةةاتةةف 

والةةعةةمةةل يةةداً بةةيةةد 

لةةةةحةةةةمةةةةايةةةةة نمةةةةن 

وسةالمةة الةمةنةوةقةة 

مةةةن ناةةةل السةةةلةةةر 

والةةةةةةةةةحةةةةةةةةةريةةةةةةةةةة 

 والمساواة. "

واةةةديةةةر بةةةاإلشةةةارة إلةةةى نن بةةةعةةةض 

المرشحين وتحت ضةغةو األاةواء السةلةبةيةة 

التي رافقت عملية ا قتراع يور ا نةتةخةابةات 

 اضوروا إلى إعالن انسحابهر منها.

ر الحزل بتاريخ   09/02    02   00كما قد 

مذكرة بالوقائ  والخروقات التي تر تةوثةيةقةهةا 

ماقااقاعاة   –المفوضية العليا لالنتخابات إلى 

ونرسةل نسةخةة مةنةهةا إلةى كةل مةن  عفرين
 –)الرئاسة المشتركة للمةاةلةك الةتةشةريةعةي 

مقاوعة عفرين، الرئاسة المشةتةركةة لةلةهةيةئةة 

مقاوعة عةفةريةن، هةيةئةة الةعةدل،   –التنفيذية 

اللانة التنفيذية لحركة الماتم  الديةمةقةراوةي 

 در في عفرين(.-تف

بعد ذلك ارت لقاءات بين وفٍد من قةيةادة 

الحزل وكل من )الرئاسة المشتركة لةلةهةيةئةة 

مقاوعة عفرين، اللانة التةنةفةيةذيةة   –التنفيذية 

در ولةاةنةة -لحركة الماتم  الديمقراوي تةف

العالقات الدبلوماسةيةة فةي عةفةريةن(، اةرى 

فيها الةنةقةاش حةول وقةائة  ا نةتةخةابةات إلةى 

اانل التورق إلى مواضي  سياسية نخةرى، 

 في اٍو من الود وا حترار.

 أمسية موسيقية يف عفرين
نقار معهد دار ساز للموسيقا بعفرين، فةي 

ين عفريةن، يةور الةاةمةعةة ژ صالة آفا0مام  

الساعة الواحدة ظهةراً، نمسةيةة  09/02   202

موسيقية بقيادة األستاذ حسن حمةوتةو، وذلةك 

بةحةةضةةور اةمةةٍ  مةةن الةعةةازفةةيةةن والةمةةغةةنةةيةةن 

 والمهتمين واألهالي.

ر الحفل عازف ا يقاع دلةوفةان سةيةدو  قد 

ورحل بالحضور ودعةاهةر لةلةوقةوف دقةيةقةة 

صمت على نرواح الشهداء، ثةر قةرن بةعةض 

 القصائد الشعرية.

مت ماموعة عازفي التنبور )بهاةت  وقد 

سةرور، عةزت حةبةيةةل، آ ن عةلةةي، عةبةةدو 

قلندر، اودا قرا اول، ديانا بكر( وعةازفةة 

الناا )شمك نتش نوغلي( وعازفةة الةقةانةون 

)نمنة نتش نوغلي( وعازفتي الكمةان )إنةاةي 

وقةا ، فةةيةان سةةرور(، وعةازفةةي الةغةةيةتةةار 

)عةةالء نتةةش نوغةةلةةي، خةةلةةيةةل كةةور بةةالل( 

وعازف ا يةقةاع )دلةوفةان سةيةدو( وعةازف 

البيانو )سيامند محمد( والةمةغةنةيةن )شةيةراف 

محمد، ديا  ناصر، نحمد إبةراهةيةر، غةيةفةارا 

عثةمةان، كةريةر مصةوةفةى(، بةقةيةاد األسةتةاذ 

الموسيقار حسن حموتو، عدداً مةن األغةانةي 

والمعزوفات )الكردية والعربيةة واألاةنةبةيةة( 

ر عازف آخر ضرير العينيةن  الاميلة، كما قد 

 معزوفة نخرى وغنى مع  آخرون.

وقد نبدى الةحةضةور إعةاةابة  بةاألمسةيةة 

وتفاعل م  الموسيقا والغناء، فةي نشةاٍو داٍل 

 على نن عفرين تتمت  بمقومات الحياة.
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 أمسية عن اهلجرة

حضر امٌ  من الشبال في مدينة سرا كاني  نمسيةًة، يةور 

، نقامتها منظمة الولبة لحزل الوح ةدة، 09/02   02   02السبت 

والتي بدنت بالترحيل بالضيوف والوقوف دقيقة صمةت عةلةى 

نرواح الشهداء، تالها عرٌض قصير عن الهارة و مةا يةالقةية  

المهاار في وةريةقة  الةى األراضةي ا وروبةيةة و )اةنةانةهةا( 

 . الموعودة

ر عريف الحفل لمحة عن الفيلر السينمائي الكردا  بعدها قد 

(Kilometro Ziro)  والذا تارا وقائع  فةي فةتةرة الةحةرل

 . ا يرانية، ليلي ذلك عرض الفيلر –العراقية 

و في الختار شكر عريف الحفل الضيوف، مؤكداً على نن 

 الهارة آفٌة علينا موااهتها بما نمكن.

 نـدوة سياسية يف السليمانية
اقلير كةردسةتةان الةعةراق   –في لقاء م  نعضاء فرع منظمة السليمانية 

، تر الحدي  عن األوضاع التنظيميةة 0209/02  02لحزل الوح دة بتاريخ 

والسياسية ومناقشة مالحظات ومقترحات الحضور، حةية  نوضةح السةيةد 

 حسين نعسو عضو الهيئة القيادية العديد من الاوانل.

 لقاء تنظيمي يف دهوك
التقى وفُد مؤلف من السادة )محمود مةحةمةد، حسةيةن نةعةسةو( نعضةاء 

الهيئة القيادية ونعضاء من قيادة منظمة اقلةيةر كةردسةتةان الةعةراق لةحةزل 

، حةية  09/02  202الوح دة بأعضاء منظمة مخير دوميز0 دهوك، بتاريخ 

تر مناقشة العديد من المسائل التنظيمةيةة بةهةدف تةوةويةر الةعةمةل الةحةزبةي 

والتوعية وإذ ل المعوقات، كما تةر شةرح الةمةسةتةاةدات والةتةوقةف حةيةال 

 األوضاع السياسية.

 ولقاء يف خميم كوركوسك
لةةقةةاء مةة  نعضةةاء مةةنةةظةةمةةة مةةخةةيةةر  09/02   02  00كةةمةةا اةةرى يةةور 

إقلير كردستان العراق لحزل الوح دة، حي  تر التةوةرق إلةى  -كوركوسك 

الوض  التنظةيةمةي ومةنةاقشةة الةوضة  السةيةاسةي وبةيةان مةواقةف الةحةزل 

 وضرورات موااهة التحديات.

 دورة للغة الكردية يف هولري

وبالتعاون م  مؤسسة  09/02  02 02في مكتل حزل الوح دة بتاريخ 

حماية وتعلير اللغة الكردية في سوريا وبهدف تعلير نبناء األخوة الالاةئةيةن 

من ُك رد سوريا، تر إوالق دورة تعلير للغة الكردية للماموعة األولى مةن 

 الشبال والفتيات وبإشراف المدرك صالح بوزان.

رد يف سوريا
ُ
 حفل فني داعم للك

بدعوة من منظمة شمال نلمانيا لحزل الوح دة الديمقراوي الكردا فةي 

، نقةيةر حةفةل فةنةي داعةر  09/02   02  92فرع بريمن، وبتاريةخ  -سوريا 

للُكرد في سوريا وكوباني بشكل خا ، حضةرا اةمةهةور مةن الةاةالةيةات 

الكردستانية وبعض األصدقاء األلمان، الذين نغةنةوا الةحةفةل بةمةشةاركةتةهةر 

وتبرعوا نيضاً لصالح دعر األهل في الداخل ، كما شارك فةي الةحةفةل كةل 

 : من

 .عضوة برلمان بريمن السيدة روكن ايتااي-

 ا تحاد الووني الكردستاني -

 الحزل ا شتراكي الكردستاني 0تركيا - 

 15كوملة كومكار0 كوردستان تركيا                                  -

 نـدوات حول وقائع االنتخابات
خالل شهر نيلول الاارا وبعد انتهةاء انةتةخةابةات رئةاسةة 

ةمةت دوائةر 09/02   0/02بلديات منوةقةة عةفةريةن فةي  ، نةظ 

منوقة عفرين لحزل الوح دة الديمقراوي الكردا في سةوريةا 

ن دوات في )عفرين، انديرك، كفرصفرة، شةية ، مةيةدانةكةي، 

رااو( بحضور امٍ  من نعضةائةهةا ومةرشةحةيةن  نةتةخةابةات 

الرئاسة المشتركة للبلديات وبإشةراف مسةؤولةيةن مةن الةهةيةئةة 

القيادية للحزل، حي  ارى فيها الةتةوقةف حةيةال الةعةديةد مةن 

 المسائل والنقاو المتعلقة بتلك ا نتخابات، نهمها:

دور وعمل الرفيق المسؤول المبةاشةر ورفةاق الةهةيةئةة  -0

 .القيادية عامًة ومتابعتهر

 .نداء لانة الدائرة واللاان المنوقية ولاان المتابعة -9

نداء اللاان المنوقية ومتابعتها لتنةفةيةذ الةمةهةار، ومةدى  -1

 .مشاركة الرفاق في متابعة ما هو مولول

 .0اللانة اإلعالمية وتغويتها 0 إعالر الحزل والمنظمة -2

مدى تأثير الخاروة التنظيةمةيةة لةلةتةقةسةيةمةات ا داريةة  -2

للبلديات، ووريقة ونسةلةول تسةمةيةة الةمةرشةحةيةن وإمةكةانةات 

 .ندائهر

 .الدعاية ا نتخابية، واألداء يور ا نتخابات -2

نسلول تسمية الوكالء وتحضيرهر ونداءهةر، وكةيةفةيةة  -2

تعامل الرفاق م  القرار والموقف الرسمي، وكيفيةة تةعةامةلةهةر 

 .م  تبليغ وتنفيذ القرار ونا  التقصير والتقاعك

ومن حي  النتياة تر النقاش حول النواق  واألخواء 

والتااوزات التي حصلت من قبل ا دارة، وتر افساح الماال 

إلبداء مختلف اآلراء والمالحظات وا نتقادات بغية ا ستفادة 

من بيان نوا  التقاعك والخلل نثناء العملية ا نتخابية، ونخذ 

 .العُبر من هذا التاربة األولى  نتخابات محلية
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 من منا خذل اآلخر؟ 
 من منا خدع اآلخر؟
 *لمى األتاسي 

  

 

 

 

 

 

 

 من منا خذل اآلخر؟ من منا خدع اآلخر؟

ننا عندما قلت لكر   يا نبناء ووني يا نهلي يا نبناء اةلةدا 

لن نترككر تنحرون ذاتكر وتغتالون نحالمنا بةالةحةريةة نر ننةتةر 

عندما فهمتنوني نن ابهة النصرة كتيبة كغيرها ممةن تشةكةلةوا 

في البداية ولر تقولوا لي إنها من القاعدة .. واكةتةفةيةنةا بةالةقةول 

بأن لحى البعض فيها فولكلور وعندما سألتكر عن الغد قلتر لي 

ديمقراوي حر .. نايبوني لو سمحتر من منا لر يحترر عةقةيةدة 

اآلخر؟ نانا التي سانةدتةكةر نر ننةتةر ؟ ننةا ألنةي نومةن بصةدق 

بالةحةريةات والةديةمةقةراوةيةة وحةقةوق اإلنسةان نر ننةتةر الةذيةن 

 ترفضونها املة وتفصيال .. ؟

اإلسالر دين رحمة لغير المسلمين ولكن من قال لةكةر إنةنةا 

نريد الرحمة من بشر في عةالةر الةدنةيةا .. نةحةن نصةبةوا إلةى 

 ...المواونة في دول اإلسالر .. نعر المواونة   نقل

لر نكن نعلةر بةأن الةثةورة هةي لةتةحةاةيةل الةنةسةاء وسةبةي 

الغريبات وتزوي  القاصرات وتعدد الزواات وسةاةن الةمةرنة 

 .. وفرض اإلسالر على الامي  ..  لر نكن نعلر هذا

عندما قلت لكر بنظرا سوريا ليست عةربةيةة بةل سةوريةة 

ضحكتر وقلتةر لةي نةعةر نةحةن   نعةداء لةنةا نةريةد سةالر مة  

البشر .. من منا كان يخدع اآلخر ويستعمل اآلخر .. مةن مةنةا 

 خذل اآلخر؟

واألخرين من وائفيين في ووائفهر ليسوا صادقين و  نقل 

 . كذبا ولكن كذبهر فيما بينهر نقل .بقليل

كذل يعشعش في ويات ذكرياتنا اميعا كةان يةهةضةر كةل 

يور م  خبز العيش ..وقهوة الصباح .. كذل نصبح ازءا مةن 

ثقافاتنا التعددية.. بل تعدديتها هي بتعدد الكذل المةتةداول عةنةد 

 الامي 

كل يكذل على ملت  بمسألة انتمائ  والمةنةتةصةر هةو األقةل 

 .. كذبا

يضربون داعش؟ ليضربوا داعش لما يبكةي نهةل حةمة  

وحلل إن كانوا ضد داعش ولكن كلنا نعلر نن الةفةتةح وداعةش 

والنصرة واألحرار الشوار واآلخرين مةن الةاةيةش الةحةر هةر 

تانيد إسالمي لخوض حرل مقدسة في وا  الحرك الةثةورا 

 وماللي حزل   .. ليفنوا بعض.

  0/0/909/02* موق  مصريات 

 من كردستان
ّ
 عاصفة سيبرييا متر

 مصقفى رشوليك 

تنخرو روسيا عسكرياً في الصراع السورا بشةكةل مةبةاشةر، مةعةلةنةًة 

بذلك عن نفسها  عباً نساسياً في تةرتةيةل الةمةلةفةات اإلقةلةيةمةيةة والةدولةيةة، 

وتؤمن شرفة لها علةى السةاحةل الشةرقةي لةلةمةتةوسةو، وةالةمةا راود حةلةر 

الوصول للمياا الدافئة مخيلة قياصرة الةروك مةنةذ الةقةدر، و ذلةك بةعةدمةا 

 رسخت نفوذها في شرق اوكرانيا وضمت شب  ازيرة القرر إلى سيادتها.

يأتي هذا التحرك العسكرا السري ، والذا فةااةأ الةكةثةيةريةن بةحةاةمة  

وسعة منوقة عمليات ، ضمن مهار بلورة محور يبدن مةن روسةيةا و إيةران 

 0+ 2المتحررة من قيودها بعدما وقعت ا تفاق النووا م  ماةمةوعةة ال 

،  ونركان من النظار العراقي وكةامةل الةنةظةار السةورا 020209/02في 

و  ينتهي عند حزل   اللبناني والحوثيين فةي الةيةمةن، لةتةرغةر الةحةلةف 

الغربي المقابل على القبول بمقاربتها للحل في سوريا المتاسدة بةمةحةاربةة 

اإلرهال نو َ و بقاء األسد كازء من الحل !. و بدا هذا الياً فةي الةتةحةول 

الذا  حظناا في مواقف قادة الةعةديةد مةن الةدول بةدءاً بةوزيةر خةاراةيةة 

 020209/02الو يات المتحدة اون كيرا وتصريح  الشةهةيةر بةلةنةدن  

حول القبول ببشار ا سد في الفترة ا نتقاليةة وتةالا مةواقةف مةمةاثةلةة مةن 

 البريوانيين واأللمان ومؤخراً األتراك. 

إن الروك نضحوا قريبين اداً من امتالك زمار المبادرة فةي الةمةيةدان 

السورا   وإن في المدى الةمةنةظةور ة  بةحةضةورهةر الةقةوا فةي األاةواء 

السورية وبكثافة نيران  فتة اداً، مستهدفين مختلف الماامةية  الةمةسةلةحةة 

التي تعاز نمريكا عن استهداف البعةض مةنةهةا لةحةسةابةات امةريةكةيةة مة  

حلفاءها ا قليميين، و بمسةانةدة مةن الةاةيةش السةورا وقةوات حةزل   

)وهؤ ء حلفاء نقوياء على األرض ( وهذا ما يفتقر الي  الحلةف الةغةربةي، 

حي  فشل األخير في تشكيل قوات برية محلية فةاعةلةة فةي سةوريةا عةلةى 

غرار تاربة الصحوات بالعراق لمحاربة اإلرهةال الةمةتةمةثةل بةداعةش و 

ملةيةون دو ر  //2نخواتها، حي  كان قد نعلن عن برنام  بميزانية تبلغ 

لتدريل المعتدلين من المعارضة العسكرية، ولكن على مدى سةتةة شةهةور 

 لر يتمكنوا من تدريل سوى العشرات.

وبناًء علي  ولموازنة ورفي المعةادلةة الةمةسةتةاةدة سةارعةت الةو يةات 

المتحدة  إلى ا عتماد نكثر فأكثر على القوات الكردية المتمثلة بالبشمةركة  

في العراق و وحدات حةمةايةة الشةعةل والةمةرنة فةي سةوريةا، الةتةي نثةبةت 

عناصرها ننهر مقاتلين نشداء ونوفةيةاء، وقةد اسةتةبةسةلةوا فةي الةدفةاع عةن 

 مناوقهر، وساحات القتال تشهد على ذلك من عفرين إلى خانقين .

وا عتماد هذا دف  باألمةريةكةان إلةى الةعةمةل عةلةى اسةر الةهةوة بةيةن 

األفرقاء الكرد في سوريا والعراق، واللقاء الثالثي بين السفيةر األمةريةكةي 

في العراق و مسعود البارزاني و صالح مسلر بهولير في اآلونةة األخةيةرة 

وضعت نسك العمل المشترك عبر دف  رئاسة ا قلير للقبول بةواقة  األمةر 

في رواافا والتعامل مع  بإياابية، و قبول اآلخةريةن بةاسةتةمةرار مسةعةود 

البارزاني في مهار رئاسة ا قلةيةر ، وتةوج كةل هةذا بةالةحةضةور الةالفةت 

ل وراف الكردستانية في مؤتةمةر ال ل ا د األخةيةر بةمةديةنةة رمةيةالن 

 الكردية السورية.

وهكذا فإن الةتةاةاور الةروسةي وا مةريةكةي والةفةرنسةي فةي األاةواء 

السورية ذاهل إلى التفاهر والتنسيق وشيء من توزي  األدوار عةبةر فسةح 

الماال للروك باستهداف كةافةة الةمةاةامةية  الةمةسةلةحةة مة  ا بةقةاء عةلةى 

   7تخص  التحالف الغربي باستهداف داعش والنصرة نحياناً،          
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 *سمير العيقة 

 

ةةتةة   اقةةتةةرح الةةمةةبةةعةةو  األمةةمةةي  فةةي خةةو 

األخيرة تشكيل مةاةمةوعةة اتصةال إقةلةيةمةي ةة 

دولي ة تتوافق على نسك الةحةل  فةي سةوريةا. 

في هذا السياق، ُيمكن متابعة تحو  ت نوعي ة 

في وبيعة انخراو الدول المعةنةي ةة بةالصةراع 

في سوريا. تتموض  امةية  هةذا الةتةحةو  ت 

في كيفةي ةة ربةو الةحةل  السةيةاسةي  بةمةكةافةحةة 

ة   .«النصرة»و  «داعش»اإلرهال، وخاص 

ل الةةنةةوعةةي  األسةةاك هةةو دخةةول  الةةتةةحةةو 

روسيا على المستوى العسكرا  بشةكةٍل نبةعةد 

ات،  بكثير من توريد بعض الذخةائةر والةمةعةد 

بعدما ورح رئيسها فةالديةمةيةر بةوتةيةن نمةار 

إنشةاء  «مةعةاةزة»وزير الخاراي ة السةورا  

تحالف إقليمي  بين األضداد المتصارعةة فةي 

تةبة  ذلةك  .«داعةش»سوريا للقةضةاء عةلةى 

دعوة روسةيةا لةلةو يةات الةمةتةحةدة لةتةنةسةيةق 

الاهود العسكةري ةة )وبةالةتةالةي األمةنةي ةة( مة  

الو يات المت حدة وتحالفها لهذا الغرض، فةي 

ات عةلةى  الوقت الذا نشرت في  نمةيةركةا قةو 

األرض في العراق تقاتل إلى اانل إيرانيين 

نو ميليشيات تدعمها إيران مباشرة. وواضةٌح 

ل الةةنةةوعةةي  مةةن الةةدولةةتةةيةةن  نن  هةةذا الةةتةةحةةو 

الكبيرتين يرسر بداية آلي ة على األرض لقتال 

بعد نن سادت القناعة بأن  الةاةيةش  «داعش»

العراقي غير قادر على صةد  هةذا الةتةنةظةيةر، 

 .«الحشد الشعبةي»حت ى مدعوماً بميليشيات 

ة  فةرنسةا  ل نوعي  آخر  تمث ةل فةي تةوا  وتحو 

بانخراوهةا فةي الةتةحةالةف الةاةوا  لةقةصةف 

، بعدما كانت ترفض نن تساهر في «داعش»

نا  خووة ُيمكن نن تساعد، ولو بشكةٍل غةيةر 

 .مباشر، في بقاء السلوة القائمة في سوريا

بعض الدول اإلقليةمةي ةة لةيةسةت مسةرورة 

ة تركيا، التي ُيمكن  من هذا التحو  ت، خاص 

قراءة فتح حدودها البحري ة لتدف ةق الةالاةئةيةن 

السوريين والعراقيين وغيرهر بشكٍل كثةيةف، 

كخووة للضغو علةى نوروبةا، عةلةى قةاعةدة 

انةةزعةةااةةهةةا وحةةلةةفةةاءهةةا مةةن الةةعةةائةةد عةةلةةى 

استثماراتها في األزمتين العراقية والسةوريةة 

المقبول نميركياً وروسياً، وكمحةاولةة نخةيةرة 

كةمةا نن  إيةران  .«المنوةقةة اآلمةنةة»لفرض 

ةاً بةعةد تةمةريةر ا تةفةاق  ل تدريةاةي  باتت تتحو 

الةةنةةووا فةةي الةةكةةونةةغةةرك األمةةيةةركةةي إلةةى 

وضعي ة نكثر تعاوناً مة  الةو يةات الةمةتةحةدة 

 .ونوروبا

هذا التحةو  ت كةل ةهةا تةدفة  إلةى إعةوةاء 

ةةة نكةةبةةر لةةلةةشةةق  الةةعةةسةةكةةرا  واألمةةنةةي   نهةةمةةي 

رات المقبلة، في  ومكافحة اإلرهال في التوو 

سةةوريةةا كةةمةةا فةةي الةةعةةراق، عةةلةةى مسةةتةةوى 

كات الدولي ة كةمةا عةلةى األرض. لةكةن   التحر 

. فقد ثةبةتةت  هذا   يعني تغييباً للشق  السياسي 

القناعة الدولي ة نن  الدولة العةراقةيةة الةحةالةيةة، 

بما فيها فرع كردستان العراق، غةيةر قةادرة 

وعلى  «داعش»على استرااع المبادرة من 

 «الةدولةة»احتالل مكانها بعد هزيمتها، تلةك 

اً وحةية     مة عسكري اً ونمني اً وخدماتي  المنظ 

ينتشر الفةسةاد. وكةذلةك هةو األمةر بةالةنةسةبةة 

للدولة السوري ة، التي ننهةكةت السةلةوةة فةيةهةا 

ايشهةا وقةواهةا األمةنةي ةة فةي الصةراع ضةد  

الشعل. ولر يعد نحد يأخذ على محمةل الةاةد 

المعارض والحةكةومةة  «ا ئتالف»مقولة نن  

ونا نواة دولةة  لها ُيمكن نن يك  المؤقتة التي شك 

قادرة على الحلول محل  الدولة القائمةة. ذلةك 

 .حت ى من قبل الدول الراعية لهذين الاسمين

رات  إذاً سةةتةةتةةزامةةن الةةتةةحةةو  ت والةةتةةوةةو 

الحالية العسكري ة واألمني ة اإلقليمي ة والةدولةي ةة 

م  تحو  ت نوعي ة على الصعةيةد السةيةاسةي. 

وإ  ... ما الذا ُيمةكةن نن يةحةل  مةؤسةسةاتةيةاً 

 ؟«داعش»مكان 

هنا الالفت لالنتباا على الصعيد السورا  

ل ازء كبير من فصائل المةعةارضةة  هو تحو 

المقاتلة نحو الخوال السياسي، وبدء ظةهةور 

 «الةنةةصةرة»الةتةةبةايةةن بةةيةةنةهةةا وبةةيةةن اةةبةهةةة 

هةذا  .«القةاعةدة»المنضوية تحت لواء تنظير 

ضة في نا   التحو  ت ما زالت انيني ة، ومعر 

لحظة لتأثيرات القوى اإلقليمي ة التةي تةحةاول 

ل الةدولةي الةاةديةد.  تها في الةتةحةو  زيادة حص 

لكن  هذا التحو  ت حتمي ة. والنافذة المفتةوحةة 

للتعبير عنها تكُمةن فةي الةلةاةنةة الةعةسةكةري ةة 

واألمني ة التي يعمل المبعو  األممي  ستيةفةان 

 .دا ميستورا على تشكيلها

إذ   ُيمكن القول بدعةر الةحةل  السةيةاسةي  

وفي الوقت ذات  رفةض ا نةخةراو فةي آلةي ةة 

ةاً  ة بعد نن اعتمدها توافقةي  نممي ة ترعاا، خاص 

 .بيان رئاسي  صادر من مالك األمن

ل الةةخةةوةةال السةةيةةاسةةي  لةةدى  إن  تةةحةةو 

المقاتلين، معةارضةة ومةوا ة، فةي مةنةظةور 

ةلةل وقةتةاً  ةدة سةيةتةو  الحفاظ على سوريا موح 

تتخل ةلة  انةفةرااةات تةخةلةق بةالضةرورة نمةالً 

 .إياابي اً بالمستقبل

 09/02 0202* اريدة السفير 

 عاصفة سيبيريا ... تتمة

مةةمةةهةةديةةن بةةذلةةك األرضةةيةةة لةةحةةل األزمةةة 

السوريةة بةمةا يةتةوافةق مة  مصةالةح الةدول 

الكبرى الداخلة في الصراع بشكل مةبةاشةر، 

مدشنين بذلك المرحلةة الةثةانةيةة مةن األزمةة 

السورية بوي صفحة المرحلة األولى والتي 

دامةت زهةاء الةخةمةةك سةنةوات بةإدارة مةةن 

األوةةراف ا قةةلةةيةةمةةيةةة لةةمةةلةةف الصةةراع فةةي 

نلةف  //1سوريا والةتةي تسةبةبةت بسةقةوو 

الف معةوق  //2مليون نازح و 02شهيد و 

% مةن /2نلف سةاةيةن و تةدمةيةر  //1و 

مليون بيةت و  1مدرسة و ///2العمران و

كنيسة ، دون الةتةمةكةن  /2مساد و  ///9

  مةةن اسةةقةةاو الةةنةةظةةار و  مةةن هةةزيةةمةةة 

التكفيريين، ولر يتحقق شيء من الحةريةة نو 

الكرامة ؟!، وكل تلك الةتةضةحةيةات الةاةسةار 

كانت فاتورة نحالر نردوغان لةقةيةادة الةعةالةر 

ا سالمي السني و لمحاو ت الخلية  لةمةنة  

النفوذ المتنامي إليةران فةي بةعةض الةبةلةدان 

العربية، وفةتةاوى ا سةالر السةيةاسةي، إلةى 

 اانل استبداد النظار ووغيان  .

ة هلا دالالتها
ّ
الت سوري

ّ
  حتو
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 *محمد نور الدين 

 

اكتةمةلةت لةوائةح الةمةرشةحةيةن لة حةزال 

التركية، استعداداً لالنتخابات الةنةيةابةيةة الةتةي 

 .ستارا في األول من تشرين الثاني المقبل

كةةل حةةزل عةةمةةل عةةلةةى إعةةادة تةةرتةةيةةل 

قوائم  وحسابةاتة ، لةردر مةا يةراهةا ثةغةرات 

حالت دون نن يةحةقةق نةتةائة  نفضةل. وحةدا 

 «حةةزل الشةةعةةول الةةديةةمةةوقةةراوةةي»ربةةمةةا 

الكردا   يعاني من هذا المشكلة، ألن  حقق 

في انتخابات الساب  من حةزيةران الةمةاضةي 

نتياة نكبر من المتوق  بكثير، وهو بةالةوةبة  

 .يومح الى تعزيز النتياة بشكل نو بآخر

حةةزل الةةعةةدالةةة »والةةعةةيةةن دائةةمةةا عةةلةةى 

، إذ إن النتياة المحسومة منذ اآلن «والتنمية

نن المعارضة لن تناح في تشةكةيةل حةكةومةة 

في ما بينها، بسبل خالف القوميين األتةراك 

م  القوميين األكراد. وما هةو مةحةسةور مةن 

سيةبةقةى الةحةزل  «العدالة والتنمية»اآلن نن 

نةقةوةة عةن  02إلى  09األول، وبفارق من 

، فةيةمةا سةيةنةال «حزل الشعل الامهةورا»

فةي  02حةوالةي  » حزل الحركة القةومةيةة« 

المئة نو نكثر، ليتنافك م  الةحةزل الةكةردا 

 .على المركز الثال 

نا في ظل انقسار المعارضة، فإن تركيا 

نمار موااهة سيناريوهين   ثال  لهةمةا كةمةا 

حةةزل الةةعةةدالةةة »يةةظةةهةةر اآلن: إمةةا فةةوز 

 922بغالبية النصف زائدا واحدا ) «والتنمية

مقعداً( ليشكل بةمةفةردا حةكةومةة اةديةدة، نو 

يفشل في نيل الغالبية المولقةة، لةيةكةون نمةار 

ضرورة، وربما حةتةمةيةة، تشةكةيةل حةكةومةة 

 «حزل الشةعةل الةاةمةهةورا»ائتالفية م  

 «حةزل الةحةركةة الةقةومةيةة»كخيار نول و 

كخيار ثان. وإذا لر يدخل في هذا الخيار فإن  

 .سيدخل البالد في نزمة سياسية كبيرة

 .«العدالة والتنمةيةة»لذا العين كلها على 

ولكن لنكن موضوعيين نكثةر، الةعةيةن عةلةى 

حركة رئةيةك الةاةمةهةوريةة الةمةرشةد األول 

واألعلى لحزل العدالة والتنمية رال وةيةل 

نردوغان. فانتخةابةات السةابة  مةن حةزيةران 

الماضي كانت انتخابات استفتاء على رغةبةة 

نردوغان في تغيير النظار من برلمةانةي إلةى 

رئةةاسةةي. الةةنةةتةةائةة  كةةانةةت صةةاعةةقةةة عةةلةةى 

وموحات نردوغان التي وويت بعدمةا فشةل 

في نةيةل حةتةى الةغةالةبةيةة  «العدالة والتنمية»

 .المولقة في البرلمان

م  وي إمةكةانةيةة تةعةديةل الةدسةتةور فةي 

البرلمةان، تةركةزت ننةظةار نردوغةان عةلةى 

لةتةحةصةيةل  «حزل العدالة والتةنةمةيةة»عودة 

نائباً في ا نةتةخةابةات الةمةقةبةلةة. هةي  922ال 

نسبة   تتيح ل  تعديل الدستور في البرلمان. 

لكن خوة نردوغان التي نفصح عنها هي نن 

النظار السياسي قد تغير بحكر األمر الةواقة ، 

وليك لواق  دستورا، بقولة  إن الةنةظةار قةد 

تغير بعد انتخةابة  رئةيةسةاً لةلةاةمةهةوريةة فةي 

 .9/02صيف العار 

وهذا يعني نن نردوغان يريد نن يمةارك 

نظاماً رئاسيةاً بةحةكةر األمةر الةواقة ، وعةبةر 

حةزل الةعةدالةة »حكومة مةن لةون واحةد ل ة 

وخارج نية معايير دستورية. وفي  «والتنمية

ظل غيال قضةاء مسةتةقةل وحةيةادا فةإن   

نحد، كمؤسسات رسمية تر وض  اليد عليها، 

 .«الموز األولسية»يسأل في امهورية 

يقال إن نحمد داود اوغلو كان ميا ً بةعةد 

انتخابات الساب  من حزيران الةمةاضةيةة إلةى 

الشةةعةةل »تشةةكةةيةةل حةةكةةومةةة ائةةتةةالفةةيةةة مةة  

لكن نردوغان منةعة  مةن ذلةك.  «الامهورا

نردوغان بالوب  حال دون هذا الخيار، لةكةن 

ليك واضحاً مدى ادية تةواة  داود نوغةلةو 

نبعةد عةن الشةر »ا ئتالفي. لكن على قاعدة 

عةمةل نردوغةان عةلةى الةتةحةوو،  «وغن  لة 

وشكل لةاةنةة مةركةزيةة لةلةحةزل كةلةهةا مةن 

الموالين ل ، بل استبعد منها شخصيات مهمة 

مثل علي بابةااةان وبشةيةر نتةا ا وبةولةنةت 

ارينتش وكل اماعة عبد  غول والمؤيديةن 

ل  مباشرة، خال بعض األسماء القلةيةلةة اةدا. 

حتى إذا لر يفز الحزل بالغةالةبةيةة الةمةوةلةقةة، 

فلن يكون لداود نوغلو ثقل وازن في الةلةاةنةة 

المةركةزيةة لةلةحةزل يةؤيةد خةيةار الةحةكةومةة 

 .ا ئتالفية

وفي حال فوز الحزل بالغالبية المةوةلةقةة 

فإن  سيكون لقمةة سةائةغةة بةكةامةلة  لةتةوةبةيةق 

نردوغان نظاماً رئةاسةيةاً بةالةقةوة، وبةاإلمةالء 

والضغو. وعلى وريقة مكيافيللي، فةقةد عةاد 

الحزل إلى ترشيح بعض األسماء المستبعةدة 

من اللانة المركزية، مثل بةابةااةان ونتةا ا 

إلى ا نةتةخةابةات الةنةيةابةيةة، مةا قةد يضةيةف 

نصةةواتةةاً إلةةى الةةمةةؤيةةديةةن لةةلةةحةةزل. نا نن 

نردوغان يستبعد هؤ ء مةن مةوقة  الةقةرار، 

لكن  يرشحهر لالنتخابةات مةا دار يةمةكةن نن 

يخدموا هدفة  فةي الةحةصةول عةلةى غةالةبةيةة 

النصف زائدا واحدا. لةذا تةفةااةأ الةمةراقةبةون 

بأن يقبل علي بابااان الترشح بةعةدمةا نهةيةن 

 .على امتداد السنة الماضية

تكتيك آخةر يةتةبةعة  نردوغةان، وهةو نن 

الةتةحةالةف  «حةزل السةعةادة»يعرض عةلةى 

لة   «حةزل السةعةادة»مقابل بعض المقاعد. 

حةزل الةعةدالةة « تقريباً اثنان فةي الةمةئةة، و 

في المئة، ويحتةاج  20يمتلك اآلن  » والتنمية

 922في المئةة عةلةى األقةل لةيةنةال  22إلى 

 /9 «السةةعةةادة»مةةقةةعةةدا. حةةتةةى اآلن يةةريةةد 

مقعداً، وربما يةنةزل عةن هةذا الةرقةر بةيةنةمةا 

نوال، ربما يرفعةهةا إذا  2نردوغان يعرض 

 .اقتضت الضرورة

من تكةتةيةكةات نردوغةان رشةوة وةغةرل 

حةزل الةحةركةة « توركةيةش، نةائةل رئةيةك 

ونال المؤسك التاريخةي لةلةحةزل  » القومية

نلل نرسالن توركةيةش، وإعةوةاؤا مةنةصةل 

نةةائةةل رئةةيةةك الةةحةةكةةومةةة. وبةةذلةةك يةةقةةتةةوةة  

نردوغان بعةض نصةوات الةقةومةيةيةن. لةيةك 

معروفا النسبة التي ستلحق بتةوركةيةش الةذا 

سارع الحزل إلى فصل ، لةكةن يةعةتةقةد ننةهةا 

ستكون مةحةدودة اةداً، ألن سةلةوك وةغةرل 

توركيش كان خارج نا مةعةايةيةر تةنةظةيةمةيةة 

وفكرية ونخالقية، وانةتةقةالة  كةان مةكةشةوف 

 .األهداف

خوة نردوغان بضرل األكراد عسكريةاً 

كةان هةةدفةةاً مةةركةةزيةةاً لة  بةةتةةشةتةةيةةت الصةةوت 

الةةةكةةةردا وإرعةةةابةةة ، وعةةةدر ذهةةةابةةة  إلةةةى 

التصويت. ما حصل في مديةنةة اةزيةرا مةن 

 9حصار ومن  تاول كان                

 «احلكم املطلق»تركيا وانتخابات 
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 ترييا وانتخابات ... تتمة

يهدف إلةى تةراةمةة هةدف إرهةال السةكةان 

وتهايرهةر وعةدر ذهةابةهةر لةالقةتةراع. لةكةن 

استوالعات الرنا   تزال تةحةرر نردوغةان 

من هدف  الكردا. معظر الشركةات   تةزال 

فةي الةمةئةة،  01تعوي الحزل الكردا نسبة 

وبعضها يزيد الرقر ومن يقلل منهةا، بةنةسةبةة 

 .  تزيد عن نقوة نو نصف نقوة

مةة  ذلةةك، فةةبةةعةةدمةةا كةةانةةت ا نةةتةةخةةابةةات 

الةةمةةاضةةيةةة مةةرهةةونةةة بةةمةةا إذا كةةان الةةحةةزل 

الكردا سينال عشرة فةي الةمةئةة نر  ، فةإن 

انتخابات األول من تشرين الثاني هي مةا إذا 

 22سةيةنةال  «حزل العدالة والةتةنةمةيةة»كان 

في المئة نر  ، وهةي الةنةسةبةة الةتةي  22إلى 

صوتا.  922ستتيح نن يفوز الحزل بأكثرية 

لذا فإن كل حزل يسةعةى لةتةاةمةية  الةنةقةاو، 

مةن نةقةوةة هةنةا  «العدالة والتنميةة»لحرمان 

ونصف نقوة هناك. نا إنها انتخابات يعةمةل 

على تفاصةيةلةهةا الصةغةيةرة، قضةاء بةقةضةاء 

 .ومحافظة بمحافظة

وفي ترامة  ستةوةالعةات الةرنا، فةإن 

 22إلةى  12سينال مةن  «العدالة والتنمية»

 92مةن  «الشعل الامةهةورا»في المئة، و 

مةن  «الحركة القوميةة»في المئة، و  92إلى 

الشةةعةةول »فةةي الةةمةةئةةة، و  02إلةةى  02

فةي  02إلى  09الكردا من  «الديموقراوي

المئة. لكةن الةمةعةادلةة سةتةتةغةيةر فةي تةوزية  

النوال، حي  تةعةوةي ا سةتةوةالعةات عةددا 

حةةزل الشةةعةةول « نكةةبةةر مةةن الةةنةةوال ل ةة 

عةةلةةى حسةةال عةةدد نةةوال  » الةةديةةمةةوقةةراوةةي

. وهةةذا لةة  » حةةزل الةةحةةركةةة الةةقةةومةةيةةة« 

اعتبارات تتصل بالنظةار ا نةتةخةابةي ولةيةك 

 . عتبارات فكرية

بعد انتهاء عولة عيد األضةحةى، يةتةوقة  

نن تبدن فعلياً الحمالت ا نتةخةابةيةة لة حةزال 

وألردوغان. هي من اديد انتةخةابةات شةهةوة 

مةن ناةل  .«الشخة  الةواحةد»السلوة لدى 

حةةكةةمةة  الةةمةةوةةلةةق نةةزل إلةةى الةةمةةيةةدان فةةي 

ا نتخابات الماضةيةة، ومةن ناةل اسةتةئةثةارا 

بالسلوة عرقل تشكيل حكومة ائتالفية، ودف  

البالد إلى انتخابات مبكرة، ومن نال تحويل 

بالقوة سينزل من اةديةد  «سلونة»البالد إلى 

إلى الميدان والساحةات داعةيةا إلةى انةتةخةال 

ضةاربةاً  » حزل العدالة والتنةمةيةة« مرشحي 

 .عرض الحائو بالدستور والقوانين

ويبقى الرهان على الناخل التركي الةذا 

 »حةزل الةعةدالةة والةتةنةمةيةة« ننزل نصوات 

تسةةعةةة فةةي الةةمةةئةةة دفةةعةةة واحةةدة. ورغةةر 

استوالعات الرنا فإن قدر تركيا نن تةخةتةار 

بين استمرار الفوضى والنزيف ا قةتةصةادا 

في ظل الةنةظةار الةحةالةي نو ا قةتةراع لةبةدء 

مرحلة اديدة، تض  الةمةسةمةار األخةيةر فةي 

نةةعةةش سةةلةةوةةة الةةمةةغةةامةةرات وا قةةتةةراع بةةدر 

 .الشعل التركي وشعول المنوقة

 

 09/02 9202* اريدة السفير 

 *سعيد لحدو 

 

نوباما قلق من التحرك الةروسةي الةاةديةد 

في سوريا ويقول بأن هذا الةتةحةرك مةحةكةور 

علي  بالفشل، لكن الدل الروسي مستمةر فةي 

اكتساح  للبيت الزاةااةي السةورا وتةدمةيةر 

وتهاير ما تبقى ومن تبقى، ألن  لر يستشةعةر 

ي لذلك القلق األمةريةكةي. ولةر  نا مظهر حسِّ

يةاةل نن “ يسم  بوتين نو  فةروف عةبةارة 

لنظار قتل ”  يتوقف هذا الدعر الروسي السافر

ةر  وغيَّل نكثر من نصف مليون سورا وهاَّ

نصةف سةةكةةان سةةوريةةا بةةعةد تةةدمةةيةةر مةةدنةةهةةر 

 .وقراهر

إن تلك العبارة السحةريةة لةر تصةدر قةو 

عن نا مسةؤول نمةريةكةي لةنةفةهةر، نولةيةفةهةر 

 .الروك األمَر على قدٍر ما من الادية

ولوالما قلق األمريكيون قبل ذلةك ومةنةذ 

اند ع الثورة السورية وعند كل منعوف من 

منعوفاتها الهامة ابتداًء باستخدار الةرصةا  

الةةحةةي لةةقةةمةة  الةةمةةتةةظةةاهةةريةةن ولةةيةةك انةةتةةهةةاًء 

بصةةواريةةخ سةةكةةود وبةةالةةبةةرامةةيةةل الةةمةةتةةفةةاةةرة 

وبةالسةالح الةكةيةمةاوا وخةوةووة  الةحةمةةراء 

السيئة الصيت والتي ارتسمت بالدر السةورا 

متااوزة الاةغةرافةيةا السةوريةة لةتةعةر الةعةالةر 

وتفترش اثُ  نوفال سوريا شواوئ الةبةحةر 

المتوسو الةذا كةان مةاةا ً رحةبةاً لةلةتةبةادل 

الحضارا والمعرفي للبشرية اةمةعةاء عةبةر 

 .نبوال سوريا المشرعة عبر العصور

وقبل قلق نوبةامةا، وبةعةدا، قةلألةَق األمةيةن 

العار لة مةر الةمةتةحةدة السةيةد بةان كةي مةون 

والدمعة في عيني  ونصدر نكةثةر مةن بةيةان، 

كما قلق مالس  األمةنةي وعةبةر عةن رفضة  

وشاب  وإدانت . ولر يتواَن ا تةحةاد األوربةي 

ودول  ال ثماني والعشرين عن التعةبةيةر الةفة  

والصريح عن مشاعر القةلةق الةتةي تةنةتةابةهةر 

إزاء المأساة السورية. وتكرر الةتةعةبةيةر عةن 

القلق لكل دولة على حدا، تأكيداً على صةدق 

 .المشاعر وعمق اإلحساك

ولر تتأخر اامعة الدول الةعةربةيةة، وهةي 

المعني األول بهذا القضية، عن التعبيةر عةن 

نعةةمةةق مشةةاعةةر الةةقةةلةةق إزاء مةةايةةاةةرا فةةي 

سةةوريةةا، فةةااةةتةةمةةعةةت مةةرات ومةةرات عةةلةةى 

مستوى المندوبين الدائمةيةن وعةلةى مسةتةوى 

وزراء الةةخةةاراةةيةةة وعةةلةةى مسةةتةةوى الةةقةةمةةة. 

فةةنةةاقشةةت وتةةحةةاورت ودرسةةت ونصةةدرت 

البيانات بالتنديد والشال والرفض، لكنها لةر 

تصدر قراراً واحداً قابالً للتنفيذ باتاةاا وقةف 

عاصفةة الةقةتةل األعةمةى وسةيةاسةة الةتةدمةيةر 

ل على الامي  بكل ماا ت  الممنه  لبلد فضَّ

 .العلر والفكر والمعرفة والتنوير والتحضر

كما لر يتأخر السةيةد نةبةيةل الةعةربةي عةن 

الركل وقلق علةى نكةثةر مةن مسةتةوى وفةي 

نكثر من مناسبة. وعبر بةوةريةقةتة  الةخةاصةة 

عن تضامن  م  الشعل السورا. لكن ماكان 

يةةحةةتةةااةة  هةةذا الشةةعةةل لةةيةةك اةةامةةعةةة دول 

البيانات والشال والقةلةق و  نمةيةنةهةا الةعةار 

نبيل العربةي، وإنةمةا حةااةتة  تةتةلةخة  فةي 

واود عربي نبيل واحد!!! هذا ماكتةل عةلةى 

إحةةدى  فةةتةةات الةةمةةتةةظةةاهةةريةةن فةةي الةةثةةورة 

السورية منذ نكثةر مةن ثةال  سةنةوات. ومةا 

 !!تزال الحااة هي هي

قةوافةةل السةةوريةةيةن الةةفةاريةةن مةةن اةحةةيةةر 

فةةي بةةلةةدان الةةمةةوت إلةةى الةةاةةنةةة الةةمةةوعةةودة 

 10ا ستعمار واإلمبريالية والكفر          

 قلق العامل هو ما يقلق السوريني
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 قلا العالم ... تتمة

والخالعة وا نحالل األخةالقةي كةمةا يةراهةا 

نعرال الصدفة وليك النعمة، تستدعةي تةلةك 

القوافل، بةمةا تةالقةية  مةن مةخةاوةر ومةهةانةة 

ومعاناة، نكثر من القلق ونكثر من البةيةانةات. 

صحارى العرل الخالية حةتةى مةن الةوةيةر، 

ضاقت من مخير يستقبل نولئك الةفةاريةن مةن 

احير الموت ليةؤمةن لةهةر الةحةد األدنةى مةن 

متولبات الحياة لهر وألوةفةالةهةر. وقةبةل ذلةك 

حفظ الحد األدنى من الكرامة اإلنسانةيةة لةهةر 

ولعائالتهر، إلى حين نن تةنةاةلةي الةعةاصةفةة 

 .ويزول الغر

منظمات الةمةاةتةمة  الةمةدنةي والصةلةيةل 

األحمر وغيرا في دول الكفر استنةفةرت كةل 

اهودها وإمةكةانةاتةهةا إلوةعةار ومسةاعةدة مةا 

نمةةكةةن مةةن نولةةئةةك الةةالاةةئةةيةةن. ولةةر يسةةاةةل 

حضةةور ولةةو رمةةزا لةةمةةنةةظةةمةةة عةةربةةيةةة نو 

إسالمية واحدة   الهالل األحمةر و  غةيةرا 

للتخفيف من معاناة إخوانهر السوريةيةن رغةر 

إمكاناتها الهائلةة الةتةي تصةرف عةلةى غةيةر 

 .وا 

قةامةت الةدنةةيةا ولةر تةقةعةةد بةةالةمةةظةاهةةرات 

المؤيدة لالاةئةيةن والةمةرحةبةة بةهةر فةي دول 

الكفرة وا نحالل الخلقي، نظمتها وقامت بها 

منظمات وامعيات ونحزال نوربيةة تةفةاعةالً 

م  ماشاهدا الناك من مآسي نوفال سةوريةا، 

ولر تقر في الدول الشقيقة الورعة واألخالقيةة 

بامتةيةاز مةظةاهةرة واحةدة تةدعةو  سةتةقةبةال 

الالائين السوريين، باستثناء مظاهرة يتةيةمةة 

من بضعة مئات في الكويت. وهذا يسةتةدعةي 

من السوريين نكةثةر مةن الةقةلةق عةلةى نخةوة 

 .الكذل والنفاق والدال

همست مرة لصديق من القوميين العةرل 

ورئيك نحد نحزابهر، وكان يالةك بةاةانةبةي 

في نحد ا اتماعات التي كةنةا نةنةاقةش فةيةهةا 

وض  السوريين في مةخةيةمةات الةلةاةوء فةي 

دول الاوار السورا قائالً لة : بةالةنةظةر لةمةا 

يحصل لالائين السوريين في لبنان واألردن 

والةةعةةراق، وهةةي بةةالةةمةةنةةاسةةبةةة دول شةةقةةيةةقةةة، 

مقارنة بالمعاملة التي تعامةلةهةر بةهةا تةركةيةا، 

عليكر ننتر القوميون العرل نن تعيدوا النظةر 

في كل المبادئ التي تةنةادون بةهةا!!! فةتةبةسةر 

 .بحرقة ولر ينبك بحرف

 يخفى على نحد نن الروك نيضاً قلقةون 

على مصالح مافياتهر التي تشابكت بقةوة مة  

مصالح النظار ومتعهدا نعمال  الةمةقةربةيةن، 

فزادوا من ارعات المسةاعةدات الةعةسةكةريةة 

ألاهزة القتل،علهر بذلك يتمكنون من إفةرا  

سوريا من نبنائها لتسهيل توزي  الغنائر علةى 

 .الذين ااهدوا في سبيل نظار بشار األسد

والقلق األكبر قد يأتي مةن إيةران حةزل 

  المقاور الممان  المترب  لكل المؤامرات 

التي تريد حةرفة  عةن الةهةدف األبةعةد الةذا 

َر لتحقيق . وهنا ليك الةمةهةر  َك وُسلَِّح وُدعأل نُسأل

نا شعار يرف  ولةكةن مةالةذا يةفةعةلة  عةلةى 

 .نرض الواق 

قلقت البرازيل وقلةقةت فةنةزويةال وقةلةقةت 

اليابان وسنغافورة وبالد الواق الةواق. وزاد 

قلق هؤ ء اميعاً قلق عميق عميق في ازر 

القمر وتسةمةانةيةا وسةانةتةا كةروز وتةريةنةيةداد 

وواهيكي وبلدان لر يسم  بها السوريون قةو 

إ  لمن دف  ب  نةظةار سةوريةا األسةد حشةراً، 

فهار على واه  في محيوات العالر ليةسةتةقةر 

  !!حي  شاء ل  القدر، إن كتبت ل  النااة

قلق العالر كل  من نالنا، نحن السوريين، 

وقلقنا نحن نيضاً، ألننا ندركةنةا نن كةل ذلةك 

القلق الذا من نالنا حصل، لةر يةخةرج عةن 

ر بها ولر يقصةد بة   إوار الحروف التي صوِّ

نا عمل حقيقي وادا إلنةهةاء الةمةعةانةاة نو 

إيةاةةاد حةةل واقةةعةي يةلةةبةي مةوةةامةح الشةعةةل 

السورا بدولة مدنية ديمةقةراوةيةة عصةريةة، 

تحفظ فيها كرامة المواوةن وتصةان حةقةوقة  

وحريت  في دستةور حضةارا عصةرا يةتةر 

 .احترام  ويكون سيد الامي 

قةةلةةةق األصةةدقةةةاء واألعةةداء، األشةةةقةةةاء 

والغرباء من نالنا كما قيل لنا. لكن قلقنا مةن 

 .قلق الامي  هذا، فاق الامي 

السوريون اليور نيها األصدقاء واألعةداء 

واألشقاء والغرباء، بحااة إلى نكثةر بةكةثةيةر 

 .من القلق

لذا وباسر السوريين كافة نراوكر اميةعةاً 

نن توقفوا قلقةكةر وتةوفةروا مةابةقةي لةكةر مةن 

ضمير لمساعدتنا  ستعادة ووننا الذا فقدناا 

 .اراء استغراقكر في القلق

  09/02  02  02 -* كلنا شركاء 

 *أويا بيدار 

حسةبةُت قةةبةل عشةةر سةنةوات، نن نةبةةض 

الماتم  التركي قد ينةاةح فةي تةاةاوز قةوى 

الوصاية التي تشد  ووقةهةا حةول الةمةاةتةمة . 

األمةة   –وهذا القوى التي تأتلف منها الدولةة 

الةةتةةركةةيةةة   تةةقةةر  بةةحةةقةةوق الشةةعةةول الةةذيةةن 

يعيشون فةيةهةا. وننةا ديةمةوقةراوةيةة يسةاريةة 

انسقُت الى نوهار إمكان التغةيةر ا اةتةمةاعةي 

حةزل الةعةدالةة »م  بلو  حركةة إسةالمةيةة، 

. 9//9، سدة الحكر في تركيا فةي «والتنمية

ولر يستخف اليسار الديموقراوي الليبرتةارا 

ضةةد  «حةةزل الةةعةةدالةةة والةةتةةنةةمةةيةةة»بةةنةةضةةال 

الةةعةةسةةكةةر، و  بسةةعةةيةة  الةةى ا نضةةمةةار الةةى 

ا تحاد األوروبةي ووعةودا بةالةنةزول عةلةى 

موالةل شةرائةح مةاةتةمةعةيةة كةانةت ضةحةيةة 

األمةة، فةحةظةرت مةن   –نيديولواية الةدولةة 

المشةاركةة السةيةاسةيةة )األوسةاو اإلسةالمةيةة 

واألقليات، ومنها األرمن واألكةراد(. وبةدنت 

القيود على حرية التعبير تسةقةو حةيةن بةلةو  

 .السلوة «العدالة والتنمية»

لكن كيف لبلد مفعر بمثل هةذا اآلمةال نن 

يةةاةةد نةةفةةسةة  عةةلةةى شةةفةةيةةر ا نةةز ق الةةى 

ديكتاتورية؟ وكيف انتهى األمر بتركةيةا بةعةد 

نعوار من النضال من نال الةديةمةوقةراوةيةة، 

ل الى اةمةهةوريةة يةحةكةمةهةا راةل  الى التحو 

د بةإلةغةاء  واحد يرفض الةمةسةاومةة و  يةتةرد 

ا نتخابات ألن نةتةائةاةهةا لةر تةاةرأل عةلةى مةا 

يشتهي؟ وكيف انتهى بةهةا األمةر الةى إلةغةاء 

الفصل بةيةن السةلةوةات وانةهةيةار مةؤسةسةات 

ةةت الةةكةةراهةةيةةة تةةركةةيةةا  الةةقةةضةةاء؟ وكةةيةةف عةةم 

 ومشاعر النقمة وا نتقار؟

والاوال عةن هةذا األسةئةلةة يةحةيةل الةى 

شخصية نردوغان. لكن  ليةك اةوابةاً شةافةيةاً 

عةلةةى رغةةر ننةة    يةاةةافةي الصةوال. وهةةو 

رئيك تتنازع  الرغةبةة فةي سةلةوةة مةوةلةقةة 

ومشاعر ا رتيةال الةتةي تةخةالة  الضةحةايةا. 

بة            13ويؤا  نعضاء الدائرة المقر 

ة
ّ
ة الرتكي

ّ
 انقالب أردوغان على الدميوقراطي
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  *باتريك يويبيرن 

 

يسةةعةةى الةةالاةةئةةون مةةنةةذ سةةنةةوات عةةديةةدة 

لتأمين مالذ آمن في الةغةرل . إ  نن شةيةئةاً 

اديداً قد ورن في اآلونة األخيةرة . فةاآل ف 

نصبحوا بالماليين بعد وقوع دولة إثر نخرى 

ضحية الفوضى والتعصل . يةقةور بةاتةريةك 

كوكبيرن بتقصي نسبال األزمة الحالية بةعةد 

مواة الهارة واللاوء السورا فةي سةلةسةلةة 

تقارير مميزة بعنوان نزمة الةالاةئةيةن : مةن 

نين يأتي كل هؤ ء الناك ولماذا ؟ تةنةشةرهةا 

الصحيفة على مدار نسةبةوع كةامةل ، ُيةركةز 

فيها على مةنةوةقةة نصةبةحةت غةيةر صةالةحةة 

للعيش على نحو متزايد بسبل تصةاعةد حةدة 

الخوف والكراهية اللذان ُيؤديان إلةى حةدو  

هذا الهارة الاماعية الةتةي تةنةذر بةالةخةوةر. 

يعيش الشرق األوسو وشمال نفريةقةيةا الةيةور 

في عصر يتصف بالعنف مة  واةود تسةعةة 

حرول نهلية مستعرة في دول إسالمية تمةتةد 

بين الباكستان ونيايريا . وهةذا هةو السةبةل 

الحقيقي فةي واةود هةذا الةعةدد الةكةبةيةر مةن 

 الالائين الفارين خوفاً على حياتهر . 

فقد نضور نصةف عةدد سةكةان سةوريةة 

مليون إلى مغادرة منازلةهةر ، مة   91البالغ 

واود نربعة ماليين منهر كالائين في بةلةدان 

مةلةيةون عةراقةي  9.2نخرى . كما نزح نحو 

بسبل هامات تةنةظةيةر الةدولةة اإلسةالمةيةة   

داعش   في العار الماضي ، وقاموا بالةعةيةش 

في خيار مؤقتة نو في نبنية آلخرين   تةزال 

مةلةيةون  0.2قيد ا نشاء . وتر تشريد حوالي 

شخ  في انةول السةودان مةنةذ اسةتةئةنةاف 

بةدون نن  9/01القتال هناك في نهاية عةار 

 ُيثير ذلك انتباا نحد في العالر الخاراي .

ونصبحت في نفك الوقت ناةزاء نخةرى 

من العالر ، و  سيما في انول شرق آسيا ، 

 /2نكثر نمناً وسالماً على مدى السةنةوات ال ة

الماضةيةة نو نةحةو ذلةك ، ولةكةن فةي بةقةاع 

شاسعة نخرى في العالر ، تةمةتةد بةيةن اةبةال 

هةةنةةدوكةةوش فةةي آسةةيةةا وغةةرل الصةةحةةراء 

الكبرى فةي إفةريةقةيةا ، ُتةمةزق الصةراعةات 

الدينية والعرقية وا نفصاليةة نوصةال بةلةدان 

عديدة . وناد في كل مكان بلداناً تةنةهةار، نو 

تهتز بعد نن يعتريها الضةعةف نو تةتةعةرض 

للهاور . وفةي الةعةديةد مةن هةذا األمةاكةن ، 

تبرز إلى الواود في نةفةك الةوقةت حةركةات 

معارضة اسالمية سنةيةة مةتةوةرفةة تسةتةخةدر 

اإلرهال ضد المدنيين لدفعهر للفةرار بشةكةل 

 اماعي . 

وُيواد هناك ميزة نخرى لهةذا الةحةرول 

وهي نن نيا منها   تظهر عةلةية  نا عةالمةة 

على قرل نهايتهةا ، وبةالةتةالةي   يسةتةوةية  

الناك العودة إلى منازلهر . ويةعةتةقةد مةعةظةر 

الالائون السوريون الذين فةروا إلةى تةركةيةا 

و  9/00ولةةبةةنةةان واألردن خةةالل عةةامةةي 

، نن الحرل في بالدهر ستنتهي عةمةا 9/09

قريل ويتمكنوا بعدها من العودة . ولكنهر لةر 

ُيدركوا إ  في العامين الماضيين نن هةذا لةن 

يحد  نبداً ويال عليهر بالتالي الةبةحة  عةن 

مالذ دائر في نماكن نخرى . إن وةول فةتةرة 

هذا الحرول يعني دمار هائل ونهائي لامي  

وسائل كسل العيش ، ولذلك فإن الالائيةن ، 

الذين فروا في البداية لمارد ولل السالمة ، 

نصبحوا الةيةور مةدفةوعةيةن نيضةاً بضةرورة 

اقتصادية . وتدور حالياً مثةل هةذا الةحةرول 

بلدان هي نفغانستان والعراق وسوريةة  2في 

وانول شرق تركيا ، والةيةمةن ، ولةيةبةيةا ، 

والصةةومةةال ، والسةةودان وشةةمةةال شةةرق 

 نيايريا .

وهناك عدد قةلةيةل مةنةهةا بةدن مةنةذ زمةن 

وويل ، ومثال عةلةى ذلةك الصةومةال حةية  

، ولةر يةتةر 0220انهارت الةدولةة فةي عةار 

إعادة بنائها منذ ذلك الوقت ، م  قيةار نمةراء 

الةةحةةرل ، والةةاةةهةةاديةةيةةن الةةمةةتةةوةةرفةةيةةن ، 

واألحةةزال الةةمةةتةةنةةافسةةة والةةاةةنةةود األاةةانةةل 

بالسيورة على نازاء مختةلةفةة مةن الةبةالد . 

ولكن معظر هةذا الةحةرول بةدنت بةعةد عةار 

. والةحةرل 9/00والكثير منها بعةد  0//9

األهلية الشاملة في اليمن بدنت فقو في الةعةار 

الةمةاضةي ، فةي حةيةةن نن الةحةرل األهةلةيةةة 

التركية الكردية ، والتي نسةفةرت حةتةى اآلن 

، قةد 0222نلف شخ  مةنةذ  /2عن مقتل 

اسُتأنفت في تموز الةمةاضةي مة  الضةربةات 

 الاوية وهامات حرل العصابات . 

وتتصاعد حدة هذا الحرل بسرعة ، فةقةد 

تر تفاير عربة محملة بالانةود األتةراك فةي 

عولة نهاية األسبوع من قبل مقةاتةلةي حةزل 

العمال الكردستاني الكردا . وعندما تمزقت 

نوصال الصومال ، وفشلت عمةلةيةة الةتةدخةل 

العسكرا للو يات المتحدة بشكل كارثي فةي 

مةةةةنةةةة  حةةةةدو  ذلةةةةك خةةةةالل الةةةةفةةةةتةةةةرة 

، بدا هذا الحد  يةومةهةا كةأنة  0222 0229

هامشي وغير مهر بالنةسةبةة لةبةقةيةة الةعةالةر . 

ونصبح البلد "دولة فاشلةة"، وهةو مصةوةلةح 

ُيستخدر في سياق الشفقة نو الةنةبةذ ، لةكةونة  

نصبح عالر خا  لةلةقةراصةنةة والةخةاوةفةيةن 

والمهاامين من القاعدة . ولكن يتعةيةن عةلةى 

بقية العالر نن ينظر إلى الدول الفاشلة بشةيء 

من الخوف وا زدراء في نفك الوقت ، ألن  

مثل هذا األماكن     نفغانستان في التسعينات 

 ة ة ة هةي الةتةي  1//9، والعراق مةنةذ عةار 

حضنت تنظيمات مثةل وةالةبةان ، والةقةاعةدة 

 وداعش . 

وكل هذا التنظيمات تشترك في ما بيةنةهةا 

بمذهل ديةنةي مةتةعةصةل مة  خةبةرة قةتةالةيةة 

ألعضائها . وبدت الصومال فةي مةا مضةى 

ننها ُيمكن ان تشكل حالة استثنائةيةة لةوحةدهةا 

ولكن تبين  حقاً نن " الصوملة " نصةبةحةت 

مصير ينتظر سلسلةة كةامةلةة مةن الةبةلةدان ، 

وخاصة ليبيا والعراق وسورية ، حية  كةان 

لدى الناك في هذا البلدان حتى وقت قةريةل 

ما يةكةفةي مةن الةغةذاء والةتةعةلةيةر والةرعةايةة 

 الصحية .

كل الحرول خةوةيةرة بةالةوةبة  ، ولةكةن 

الحرول األهلية تشتهر دائما بالوحشية ، مة  

كون الحرول الدينيةة هةي األسةون مةن بةيةن 

اميعها . وهذا مةا يةحةد  اآلن فةي الشةرق 

األوسو وشمال نفةريةقةيةا ، مة  قةيةار داعةش 

وتنظيمات نخرى مستنسخة عن القاعدة مثةل 

ابهة النصرة نو نحةرار الشةار فةي سةوريةة 

بقتل خصومها بوقوك معينة وتبرير فظاعة 

نفعالها هذا باإلشارة إلى القصف الةعةشةوائةي 

للمناوق المدنية مةن قةبةل حةكةومةة األسةد . 

ولكن األمر المختلف بعض الشةيء فةي هةذا 

  12الحرول هو نن داعش تنشر           

 حول أزمة الالجئني الراهنة يف أوروبا 
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عن عمد نخبار الفظائ  التي تةرتةكةبةهةا ضةد 

الشيعة واليزيدين نو نا شخ  آخر تعتةبةرا 

مةةن نعةةدائةةهةةا . وهةةذا يةةعةةنةةي نن الةةنةةاك 

الةةمةةحةةاصةةريةةن فةةي نتةةون هةةذا الةةحةةرول ، 

وخاصة منةذ إعةالن الةدولةة اإلسةالمةيةة فةي 

حزيران من العار الماضي ، ُيعانون مةن كةر 

إضافي من الخوف الذا ياعل من الةمةراةح 

 نن يلوذوا بالفرار و  يعودوا بعدها نبداً .

وينوبق ذلةك عةلةى نسةاتةذة فةي اةامةعةة 

الةمةةوصةةل فةةي الةةعةراق كةةمةةا يةةنةةوةةبةق عةةلةةى 

القرويين في نيةاةيةريةا وفةي الةكةامةيةرون نو 

مالي . ومما   ُيثير الدهشة هنا بالوب  ، نن 

يؤدا تقدر داعش السةرية  فةي الةعةراق إلةى 

حدو  مواات كبيرة مةن الةالاةئةيةن كةانةت 

لديهر فكرة واضحةة تةمةامةاً عةمةا ُيةمةكةن نن 

يتعرضوا ل  إذا لةر يةلةوذوا بةالةفةرار . وفةي 

العراق وسورية ، نعود من اديةد إلةى فةتةرة 

التغيير الديموغرافي الةقةاسةي الةذا شةهةدتة  

المنوقة م  الفلسوةيةنةيةيةن الةذيةن وةردوا نو 

نابروا على الفرار من قبل اإلسرائيليين فةي 

، نو عندما نبيةد الةمةسةيةحةيةيةن نو 0222عار 

وردوا من ما هو اآلن تركيا الحديةثةة خةالل 

 .0202فترة السنوات العشر التي تلت العار 

وانقسار الماتمعات الةمةتةعةددة الةوةوائةف 

في الةعةراق وسةوريةة مة  عةواقةل مةروعةة 

لذلك . ويبدو نن القوى األانبية إمةا ننةهةا   

تدرك نو   يهمها إوالق شياوين الةوةائةفةيةة 

مةن عةقةالةهةا فةي هةذا الةبةلةدان عةن وةريةةق 

ا خالل بةالةوضة  الةقةديةر الةذا كةان سةائةداً 

فيها . ونعتاد مستشار األمن القومي العراقي 

السابق ، موفق الربيعةي ، نن يةقةول لةلةقةادة 

السياسيين األمريكيين ، الذين اقترحوا بشكةل 

عفوا بأن المشةاكةل الةوةائةفةيةة فةي الةعةراق 

ُيمكن حلها عن وريق تقسير البالد بين السنة 

والشيعة واألكراد ، بأن  يةتةعةيةن عةلةيةهةر نن 

ُيدركوا كر ستكون هةذا الةعةمةلةيةة دامةيةة فةي 

حال توبيقها وما سينار عةنةهةا مةن مةاةازر 

وهرول اماعي "على غرار تةقةسةيةر الةهةنةد 

 ". 0222في عار 

لماذا تنهار اآلن الكثير من هةذا الةبةلةدان 

وينار عن ذلك مواات لاوء كةبةيةرة ؟ ومةا 

هي القواسر المشتركة للعةيةول الةداخةلةيةة نو 

الضغوو الخاراية التي   ُيمكن لهذا البلدان 

تحملها ؟ معظر هذا البلدان نالت اسةتةقةاللةهةا 

عندما انسحبت منها القوى ا ستعمارية بةعةد 

الحرل العالميةة الةثةانةيةة . وبةحةلةول نواخةر 

الستينات واوائل السبعينات ، كةان يةحةكةمةهةا 

قةةادة عسةةكةةريةةون بةةقةةوة األاةةهةةزة األمةةنةةيةةة 

وغيرها ، وكانوا ُيبررون احتكارهر للسلوةة 

والثروة من خالل الزعر بأن ذلك ضةرورا 

لتوفير األمن ، وتحدي  الةبةالد ، واسةتةعةادة 

السيورة على الثروات الةووةنةيةة مةن نةهةل 

المستعمر القدير ، ومقاومة ضةغةوو دعةوات 

الوائفية وما ينار عنهةا مةن تةقةسةيةر الةبةالد. 

وكانت حكومات هذا البلدان وونيةة عةمةومةاً 

م  ننظمة اشتراكية في كةثةيةر مةن األحةيةان 

بتواهات علمانية غالباً . ونظراً لةكةون هةذا 

المبررات للتحكةر بةالةبةالد والةعةبةاد تةتةصةف 

بالنفاق الفاضح لكونها في حقيقتهةا مةبةررات 

لخدمة المصالح الذاتية لةلةنةخةبةة الةحةاكةمةة ، 

وإخفاء الفساد المستشرا فيةهةا ، فةغةالةبةاً مةا 

كان ُينسى نن بلدانةاً مةثةل الةعةراق وسةوريةة 

وليبيا كانت تحكمها ننةظةمةة مةركةزيةة قةويةة 

 لسبل ما ، وننها سوف تتفكك بدونها . 

إنةةهةةا هةةذا األنةةظةةمةةة بةةالةةذات الةةتةةي تةةر 

إضعافها وتنهار اليور الواحةدة تةلةو األخةرى 

في نرااء الشرق األوسو وشمال نفةريةقةيةا . 

ولر تعد الوونية وا شتراكية توفران الةغةراء 

األيديولواي الالزر لةتةمةاسةك مةكةونةات هةذا 

البلدان العلمانية معاً نو لتحفيز الناك لةلةدفةاع 

عنها حةتةى الةوةلةقةة األخةيةرة ، كةمةا يةفةعةل 

نصةةحةةال الةةمةةذهةةل الةةمةةتةةعةةصةةل والةةعةةنةةيةةف 

لإلسالر السني الذا تتبناا تنةظةيةمةات داعةش 

وابهة النصةرة ونحةرار الشةار . ويةعةتةرف 

مسؤولون عراقيةون نن نحةد نسةبةال تةفةكةك 

، وعةدر  9/02الايش العراقةي فةي الةعةار 

التمكن من إعادة تشكيل  بنااح هو نن "عةدد 

قليل اداً من العراقيين مستعدون للموت مةن 

ناةةل الةةعةةراق" . وتةةقةةور هةةذا الةةتةةنةةظةةيةةمةةات 

الوائفية مثل داعش عمداً بارتكال الةفةظةائة  

ضد الشيعة وغيةرهةر وهةي تةعةلةر بةأن ذلةك 

سوف يستار   محالة نعمال انتقار مةمةاثةلةة 

ضد السنة والتي من شأنها نن تةتةرك هةؤ ء 

بال خيار سوى النظر إلةى داعةش بةوصةفةهةا 

 المداف  عنهر . 

إن تعزيز الكراهية الوائفية يعمل لصالح 

داعش ، ومن البلدان التي اصةيةبةت مةؤخةراً 

بعدوى الكراهية الوائفية الةيةمةن حةية  كةان 

هةةنةةاك فةةي السةةابةةق ادرك قةةلةةيةةل لةةمةةخةةاوةةر 

ا نقسار الوائفي عةلةى الةرغةر مةن نن ثةلة  

مليون ينتةمةون  92سكان البالد البالغ حوالي 

إلى الوائفة الةزيةديةة الشةيةعةيةة. إن احةتةمةال 

الهارة الاماعية في هذا البلدان نصبح اليور 

نكبر مما مضى . ففي وقت سةابةق مةن هةذا 

العار ، عندما كانت هناك شائعات عن قةرل 

هاور الميليشيات الشيعية والايش الةعةراقةي 

 ستعادة مدينة الموصل التي تسكنها اغلةبةيةة 

سنية كةبةيةرة فةي ربةية  هةذا الةعةار ، بةدنت 

منظمة الصحة العالمية ومفوضية الةالاةئةيةن 

بتحضير مواد ا غاثة بشكل مسةبةق إلوةعةار 

مليون شخ  آخر يتوق  فرارهر . لقد ُصدر 

األوروبيون بصورة الوفل عةلةيةان الةكةردا 

مةلةةقةةاة عةةلةةى شةةاوةةئ فةةي تةةركةةيةةا ، وصةةور 

السوريين الةذيةن كةانةوا يةتةضةورون اةوعةاً 

بشكل كبير وهر محشةوريةن فةي الةقةوةارات 

 الهنغارية . 

ولةكةةن الشةتةةات الةبةةائةةك الةةاةةديةد لةةلةضةةعةةفةةاء 

والةةمةةحةةرومةةيةةن فةةي الشةةرق األوسةةو كةةان 

واضحاً خالل السنوات الةثةالثةة نو األربةعةة 

الماضية . ففي شهر نيار ، كنت علةى وشةك 

عبور نهر دالة في قارل م  امةرنة كةرديةة 

وعائلتها عندما ُوةردوا مةن الةقةارل بسةبةل 

واود خوأ بحةرف واحةد فةي كةتةابةة ا سةر 

عةةلةةى تصةةريةةح الةةعةةبةةور . ونخةةذت الةةمةةرنة 

تصرخ فةي يةأك "صةار لةي مةنةتةظةرة مة  

نيةار عةلةى ضةفةة الةنةهةر" . كةنةت  1و دا 

يومها متواهاً إلى نربةيةل ، عةاصةمةة إقةلةيةر 

كردستان ، التي كانت تومح حتى قةبةل عةار 

لتكةون "دبةي الةاةديةدة" ولةكةنةهةا تةعة  اآلن 

بالالائين الذين يتامعون في فنادق   تةزال 

قيد ا نشاء وفةي مةراكةز الةتةسةوق وضةمةن 

 األحياء الراقية . 

مةةا الةةذا يةةاةةل الةةقةةيةةار بةة  لةةوقةةف هةةذا 

الفظةائة  ؟ ولةعةل السةؤال األهةر هةو كةيةف 

ُيمكننا منعها من التفةاقةر ؟ مة  األخةذ بةعةيةن 

ا عةةتةةبةةار نن خةةمةةسةةة مةةن نصةةل الةةحةةرول 

 13.         9/00التسعة قد بدنت منذ عار 
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من  مخاوف نردوغان ونةزعةتة  السةلةوةويةة. 

وهو إذ يصبو الى سلوة مولقة، يةنةفةلةت مةن 

كل قيد. وهو يسعةى الةى هةيةمةنةة سةنةيةة فةي 

الشرق األدنى من وريق بع  إر  السلوةنةة 

 .العثمانية
و  تعود المشكلة الى شخصية نردوغةان 

فحةسةل، بةل الةى نيةديةولةواةيةا رااةحةة فةي 

ريةةن مةةن  الةةعةةدالةةة »نوسةةاو الةةقةةادة الةةمةةتةةحةةد 

فووال عقود، اعةتةبةرت األوسةاو  .«والتنمية

المةسةلةمةة نةفةسةهةا ننةهةا غةيةر مةتةسةاويةة فةي 

المواونة، وننها ضحةيةة الةنةخةل الةعةسةكةريةة 

البيروقراوية والدولةة الةكةمةالةيةة الةمةتةسةلةوةة 

والعلمانية. واليور، بةعةد بةلةو  هةؤ ء الةقةادة 

السةةلةةوةةة، يسةةعةةون الةةى مةةراكةةمةةة الةةثةةروات 

والبروز السياسي وفرض هويتهةر وثةقةافةتةهةر 

الدينية المحافظة على غيرهر من المواونيةن. 

وكر سبحة األخواء السياسةيةة فةي السةنةوات 

األخيرة يظهر عسر تكي ف اإلسالر السةيةاسةي 

م  الديموقراوية الغربية. فالةتةزار ا قةتةصةاد 

الليبرالي   يترتل علي  تشري  األبوال نمةار 

الحريات الديموقراوية. ومنذ بروز معارضة 

ضد الرئيك المتسل و، ومنذ ا نعةوةاف الةذا 

، ومةنةذ 9/01حملت  حركة غيزا بارك في 

عاز ننقرة عن إدارة األزمة السوريةة، واةد 

نردوغان نفس  نمار مفترق ورق: إما الةعةودة 

حةزل الةعةدالةة »حين بلغ  9//9الى صيغة 

الةحةكةر ومضةى قةدمةاً عةلةى وقة   «والتنمةيةة

تحالفات ديموقةراوةيةة مة  مةخةتةلةف شةرائةح 

، -وم  األكراد على وا  التحديةد  -الماتم  

وإما لفظ الوسائل الديموقراوية وا نتقال مةن 

السلووية الى ديكتاتورية. ويبةدو نن الةخةيةار 

بةقةيةادة  «العدالة والتنةمةيةة»األخير كان خيار 

 .نردوغان
ويسةةعةةى الةةرئةةيةةك الةةتةةركةةي الةةى إاةةراء 

انتخابات اديدة إثر فشل  في حةيةازة غةالةبةيةة 

حةةزيةةران  2فةةي ا نةةتةةخةةابةةات األخةةيةةرة فةةي 

الشةةعةةول « )يةةونةةيةةو(، نةةتةةيةةاةةة نةةاةةاح حةةزل 

نةائةبةاً  /2الكردا في انتدال  » الديموقراوي

عن  في البرلمان. وهؤ ء انتخبوا فةي دوائةر 

معظر ناخبيها مةن األكةراد وفةي اسةوةنةبةول 

ونزمةةيةةر، نا فةةي مةةدن فةةي غةةرل الةةبةةالد. 

ونردوغان السةاعةي الةى سةلةوةة مةوةلةقةة لةر 

يتحم ل هذا النتياة. وارتأى نن نيسةر السةبةل 

 »الشعول الديموقةراوةي« الى استبعاد حزل 

ل بشتى الوسائل،  من عالر السياسة، هو التوس 

 .ومنها بع  ناواء حرل التسعينات
ةهةا السةالر، نمةل األتةراك  وبعد نعوار عم 

بحل  النزاع الكردا بةواسةوةة الةحةوار. لةكةن 

اليور، اندلعت حرل اديدة نكثةر دمةويةًة مةن 

سابقتها. ويشن  الايش التركي هةاةمةات ضةد 

، ويةرد األخةيةر «حزل العمال الكردستاني»

بهامات على المقرات الةعةسةكةريةة ومةراكةز 

الشةةروةةة والةةمةةبةةانةةي الةةعةةامةةة وغةةيةةرهةةا مةةن 

الةةمةةؤسةةسةةات الةةعةةامةةة. واألفةةدح فةةي دوامةةة 

الفوضى والعةنةف هةو بةروز مةواةة قةومةيةة 

تركية وذيوع اعتداءات فاشية. ففةي نقةل مةن 

مركةز  //2ساعة، نُضرمت النيران في  22

ومحالت تاةاريةة وحةرفةيةة  «كردستاني»لل  

ةتةهةا الةى نكةراد. والةيةور، تةركةيةا  تعود مةلةكةي 

منقسمة نكثر من نا وقت مضةى. وفةي هةذا 

األيار القاتمة،   تلتهر نيران النزاع المنةاوةق 

الريفية والغابات والمراعي فحسل، بل امةتةد  

لهيبها الى المدن وقلل كةل مةن يةنةحةاز الةى 

السةةالر. وكةةان عةةزاؤنةةا، الةةى وقةةت قةةريةةل، 

حسةةبةةان نن ا عةةتةةداءات سةةتةةقةةتةةصةةر عةةلةةى 

ف. لةكةن الةعةنةف يةبةتةلة   مامةوعةات مةتةوةر 

 «الةكةردسةتةانةي»الماتم  األهلةي. فةمةقةاتةلةو 

والقوات النظامية التركية يتوااةهةون دوريةاً. 

وفي هذا الموااهات يقتل األوةفةال، وتةوةلةق 

النيران على المنازل وتةحةرق قةرى كةرديةة. 

وتركيا دخلت في مرحلة خةوةيةرة، خةوةرهةا 

نفدح من ا نقسةار اإلقةلةيةمةي نو الةاةغةرافةي. 

فالكراهيةة عةمةت قةلةول ا كةراد واألتةراك، 

 .على حد سواء

وقبل عشرة نيار، كان في وسةعةي الةقةول 

القاو  إن تركيا لن تلقى مصير سورية. لكةن 

الشك يساورني اليور. واليور، الةخةوةر كةبةيةر 

وداهةةر. فةةنةةحةةن عةةلةةى شةةفةةيةةر دوامةةة عةةنةةف، 

والحااةز الةوحةيةد دون ا نةز ق إلةيةهةا هةو 

الحك الشعبي السليةر والةقةوى السةاعةيةة الةى 

 «الةكةردسةتةانةي»الديمةوقةراوةيةة. وارتةكةل 

نخواء استراتياية اسيمة، فهو نقةل الةحةرل 

ل الةمةدنةيةيةن الةةى  الةى وسةو الةمةديةنةة، وحةو 

نهةةداف عسةةكةةريةةة، وانةةزلةةق الةةى مةةخةةوةةو 

نردوغان. لكن هذا األخواء   تسو  العةنةف 

الحكومي و  تخف ف وقع . والمسألة الكةرديةة 

هةةي مةةيةةزان الةةديةةمةةوقةةراوةةيةةة فةةي تةةركةةيةةا. 

 .والديموقراوية تنحسر يوماً إثر يور

الةفةرنسةيةة،  «لوموند»كاتبة وروائية، عن  *

اةريةدة  - ، إعداد منال نةحةاك01-020209/02

 9/02سبتمبر0 نيلول  91األربعاء،  -الحياة 

 حول أزمة الالجئين ... تتمة

وهناك خور يكةمةن فةي نن ُتةنةسةل هةذا 

الةةهةةاةةرة الةةاةةمةةاعةةيةةة الةةراهةةنةةة إلةةى عةةوامةةل 

ونسبال نخرى متنوعة ، بما فةي ذلةك تةغةيةر 

المناخ ، ألن  في هةذا الةحةالةة ُيةمةكةن لةلةقةادة 

السياسيين المسؤولين عةن هةذا الةفةظةائة  نن 

يفلتوا من وروتهر ويةتةحةرروا مةن الضةغةو 

الشعبي لحملهر على العمةل بةفةعةالةيةة لةوضة  

نهاية لها . وتشكل نزمة الالائين الحالية فةي 

نوروبا نول انةعةكةاك حةقةيةقةي لةلةحةرل فةي 

 سورية على القارة . 

ويصةح الةةقةول هةةنةا بةالةوةةبة  نن الةفةةرا  

األمني في ليبيا يعني نن هذا البلةد قةد نصةبةح 

اآلن قناة مفتوحة لةهةاةرة الةنةاك مةن الةدول 

الفقيرة التي مزقتها الةحةرول عةلةى نوةراف 

الصحراء الكبرى . فمن ساحل لةيةبةيةا الةبةالةغ 

نلةةف  002كةةر شةةق  0222وةةولةة  حةةوالةةي 

 ائ وريقهر إلةى إيةوةالةيةا حةتةى اآلن هةذا 

العار ، ناهيك عن عدة آ ف آخةريةن غةرقةوا 

في الوريق . ومة  ذلةك ، وهةو نمةر يةبةقةى 

بالوةبة  سةيةئ فةي كةل األحةوال ، فةإن هةذا 

الوض    يختلف كثيراً عن الةعةار الةمةاضةي 

نلف وريقةهةر إلةى إيةوةالةيةا  009عندما شق 

سالكين نفك هذا الوريق . ولكن الحرل فةي 

سورية والعراق تختلف بشةكةل كةبةيةر حةية  

ُتظهر نن عدد الناك الذين يحاولون الوصول 

 22إلى اليونان عن وريق البحر قد قفز مةن 

نلةةةف خةةةالل السةةةنةةةتةةةيةةةن  912نلةةةف إلةةةى 

 الماضيتين.

وعلى مدى ثالثة عقود شكلت نفغةانسةتةان 

نكبر مصدر لعدد الالائين وفقاً إلحصةائةيةات 

مفوضية الالائيةن . ولةكةن سةوريةة احةتةلةت 

مكانها في العار الةمةاضةي ، ونصةبةح هةنةاك 

 ائ سورا واحد من نصل كل اربةعةة فةي 

امي  بقاع العالر . لقد ُدمر الماتم  السةورا 

بأكمل  ولر يفعل العالر الخاراي سوى القلةيةل 

اداً لوقف حدو  ذلك . وعةلةى الةرغةر مةن 

المواة األخيرة من النشاو الدبلوماسي ، فإن 

نيةةاً مةةن الةةعةةديةةد مةةن الةةالعةةبةةيةةن فةةي األزمةةة 

السورية لر ُيظهر بعد العاالة المةوةلةوبةة فةي 

محاولة وض  حةد لةلةحةرل هةنةاك . وهةكةذا 

نصبحت سورية والعراق بوريقة نخةرى فةي 

قلل األزمة الحالية لالائين بسبل نن داعةش 

والتنظيمات المماثلة لةلةقةاعةدة تسةيةوةر عةلةى 

نراض واسعة هناك ، وتةمةلةك الةقةدرة عةلةى 

نشر سمومها الوائفية إلى بقية ارااء الةعةالةر 

اإلسالمي . إنها عصابات نشوة مةن الةقةتةلةة 

يعملون بنفك الوريقة الوحشية لدراة كبيةرة 

سواء كانوا في نيايريا والباكستان واليمن نو 

 في سورية .

من المؤكد نن هةذا الةهةاةرة الةاةمةاعةيةة 

للناك النةااةمةة عةن ذلةك سةتةسةتةمةر وةالةمةا 

 استمرت الحرل في سورية والعراق .
 9/02-2-2* صحيفة ا نديبندنت . الثالثاء 

  موق  عرل تايمز -ترامة محمد شهيد –
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 إلى السادة ......

  AKPرئيس حزب الاعادالاة والاتاناماياة 

 رئيس مجلس الوزراء أحمد داوود أوغلو

 CHPرئيس حزب الشعب الاجاماياور  

 يمال يليجدار أوغلو

 MHPرئيس حزب الاحارياة الاقاوماياة 

 دولت باهجلي

 HDPرئيس حزب الشعوب الديمقراقي 

 صالح الدين دميرتاش

 OSPرئيس حزب الحرية واالجتماعياة 

 سنان جفت يوراك

آيان  IHDرئيس جمعية حقوا االنسان 

 بيردال

 

بعةد الةتةحةيةة وا حةتةرار، مةتةمةنةيةن لةكةر 

الصحة ودوار العمل لما فةية  خةيةر وسةالمةة 

امهورية تركيا، ممتنين وشاكرين لتحةمةلةكةر 

نعباء وحار الُمهارين السوريين على مةدى 

نربعة نعةوار ونةيةف، آمةلةيةن بةأن تةتةضةافةر 

اهودكر كي تلعل تركيا الةاةارة دوراً بةنةاًء 

في مساعي إيقاف نزيف الدر في سوريا قبةل 

نا اعتبار آخر، وذلك على وريق إيااد حلٍّ 

 سياسي سلمي ألزمتها الصعبة.

 السادة المحترمون ....

نستميحكر عذراً بأن نتناول عبر رسالتةنةا 

هةةذا مةةا قةةد ُيةةعةةتةةبةةر شةةأنةةاً داخةةلةةيةةاً يةةخةة  

حضراتكر، إ  نن الةحةدود الةدولةيةة الةبةريةة 

كر الةتةي تةاةمة  بةلةديةنةا  /20وحدها البالغة 

واملة العوامل الثقافية والماتمعية وغيرهةا، 

تحملنا على مةخةاوةبةتةكةر، عسةى نن نسةاهةر 

بدورنا في بلورة الخيار األفضل عبةر رؤيةٍة 

 واضحة ومحددة نورحها عليكر.

بدايًة   نذي  سراً نن ماليين الُك رد علةى 

اختالف انتماءاتهر ونينما كانوا، قةلةقةون اةداً 

ويةنةةظةرون بةعةةيةن الةريةةبةة إلةى إقةدار ننةقةةرة 

واستمرارها في شن  عمليات القصف الاوا 

والبرا ضد الحضور الكةردا، تةزامةنةاً مة  

حمالت ا عةتةقةا ت الةواسةعةة بةحةق سةاسةة 

وكت ال ونشواء حقوقيةيةن ورؤسةاء بةلةديةات 

وإعةةالمةةيةةيةةن، وسةةقةةوو ضةةحةةايةةا مةةدنةةيةةيةةن 

وعسكريين قتلى وارحى، مسبباً فقدان الثقةة 

والدف  باتاةاا مةزيةد مةن الةتةوتةر والةعةنةف، 

وإغالق السبل نمار لغةة الةحةوار والةتةبةاحة  

بشأن مشروع إيةاةاد حةلٍّ سةلةمةي لةلةقةضةيةة 

 الكردية.

في هكذا مناخ سةلةبةي وضةاغةو، تةذهةل 

ذاكرة المتابعين لتسةتةعةيةد مةاةريةات فةظةائة  

ديرسر وزيالن، مروراً بمظةالةر وانةتةهةاكةات 

التي والت ماتمة   /022نيلول  09انقالل 

تركيا نفراداً واماعات، ووصو ً إلى مةأسةاة 

روبوسكي وباألمك القريل مشاهةد ضةحةايةا 

 زركلي ومن قبلها تفايرات سروج ... الخ.

إننا على ثقة بأنكر نيضاً تشاركوننا القلةق 

حيال ما تشهدا األوضاع القائمة في سةاحةتةنةا 

الوونية وما اُبتلينا بة  نةحةن السةوريةيةن مةن 

استبداد نظةار الةحةزل الةواحةد عةلةى امةتةداد 

عةةقةةود مةةن الةةقةةمةة  والةةفةةسةةاد والةةمةةتةةااةةرة 

بالشعةارات الةقةومةيةة الةعةربةيةة مة  تسةخةيةر 

المشاعر الدينية ومدارك حفظ القرآن الكرير 

ألغراض السياسة، واستفةراد حةزل الةبةعة  

بالسلوة ومةؤسةسةات الةدولةة لةنةهةل ثةروات 

سوريا السوحية والباونية، لتنار عن  الةيةور 

حةةالةةة كةةارثةةيةةة عةةنةةوانةةهةةا الةةرئةةيةةك إرهةةال 

متوحش غير مسبوق، يقةودا تةنةظةيةر الةدولةة 

ا سةةالمةةيةةة )داعةةش( بةةالةةتةةنةةاغةةر مةة  اةةبةةهةةة 

النصرة وباقي شبكةات تةنةظةيةر الةقةاعةدة فةي 

سوريا وحواضنها المحلية وا قليمية،  نريد 

لتركيا المعاصرة نن تستصغر مخاورا علةى 

الحاضر والمستقبل نو تسةتةخةف بة ، لةتةتةاة  

بثقلها وإمكاناتها صةول الةحةضةور الةكةردا 

في الابال والسهةول وتصةل اةار غضةبةهةا 

علي ، لتفسد عملية التذاكر والحوار الةتةركةي 

الكردا، وُيوقف مشروع الةحةل السةلةمةي   -

الذا يبقى هو المأمةول والةمةرتةاةى، ويةظةل 

يحظى بةالةتةأيةيةد والةمةسةانةدة لةدى الةغةالةبةيةة 

العظمى من مواوني تركيا نكةراداً ونتةراكةا، 

ناهيكر عن الكثةيةر مةن الةقةوى والةفةعةالةيةات 

الماتمعية وا قةتةصةاديةة والةنةخةل الةعةلةمةيةة 

والثقافية ومناهضي الحةرل والةعةنةف نيةنةمةا 

 كانوا في نرااء المعمورة.

م  قدور عيد األضةحةى الةمةبةارك، ومةن 

 بشار  ساارةنال نزع فتيل العنف، وتقديةر 

 للرنا العار، نرى مايلي:

ضرورة وقف العمليات الحربياة دون  -أ

 تردد.

االفراج عن المعتقليان السايااسايايان  -ب

 وسجناء الرأ  في عموم ترييا.

دعوة لجنة الحيماء لعقد اجتمااعاياا  -ج

لممارسة مياميا وتفعيل فحو  بياان قصار 

 )دولمه باهجه(.

رفع العزلة المفاروضاة عالاى الساياد  -د

عبد هللا أوجالن الذ  مضى عالاى اعاتاقاالاه 

عاماً  وُيعّد أشير معتقل سياساي عالاى  01

صعيد تارياياا والاعاالام  وصااحاب دور  فاي 

 عملية السالم.

بهكذا تدابير ميةدانةيةة مةن الةمةمةكةن اةداً 

تةةوفةةيةةر مةةنةةاٍخ صةةحةةي إلاةةراء انةةتةةخةةابةةات 

برلمانية مبكرة التي من المزم  ااراؤها في 

 األول من تشرين الثاني القادر.

إنةةنةةا عةةلةةى ثةةقةةة بةةأنةةكةةر تةةاةةهةةدون كةةي 

 تةةتةةضةةاعةةف نعةةداد الةةقةةتةةلةةى والةةاةةرحةةى 

واألمهات الثكالى، وتعز  عليكر، كما وعلينةا، 

ما كان يصةبةوا إلةية  الةخةالةدون الةراحةلةون، 

نمثال: تورغوت نوزال، نحمد عارف، نحمةد 

 كايا، ويشار كمال وكثيرون غيرهر.

ًة نخرى نحييكر نيها السادة األفةاضةل،  مر 

 آملين نن تكون رسالتنا هذا موض  اهتمار.

تفضلوا بقبول فائق ا حترار.... كل عةار 

 وننتر بخير

910209/02  

 أخويم

 محي الدين شيخ آلي

سيرتير حزب الوحـدة الديمقراقي اليرد  

 في سوريا )يييتي(

 عفرين –سوريا 

 رسالة مفتوحة           الحدود السورية التريية
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 تقرير لجنة التحقيا ... تتمة
المتبقين في مدينتي الرقة والوبةقةة )الةرقةة(، 
تحت وائلة التهةديةد بةالةقةتةل، عةلةى مةغةادرة 

 هاتين المدينتين.
وفي األشهر األخيرة، نفذ تةنةظةيةر  -092

الدولة اإلسالمية هامات متعددة بةالسةيةارات 
المفخخة وتفايرات انتحاريةة فةي الةمةنةاوةق 
الخاضعة لسيورة وحدات حماية الشعل فةي 
الحسكة. وفي آذار0مارك، انةفةاةرت سةيةارة 
مفخخة خالل ا حةتةفةال بةعةيةد الةنةيةروز فةي 
مدينة الحسكة، مما نسفر عن مةقةتةل حةوالةي 

شةخةصةاً.  /02شخصاً وارح نكثر مةن /2
ووق  تفايران انتحاريان آخةران بسةيةارتةيةن 
مفخختين في شهرا حزيران0يوني  وتةمةوز0
يولي  في مدينتي الحسكة والةقةامشةلةي، عةلةى 
التوالي، واستهدفا هدفين عسكريين يتةمةثةالن 
في نقوتي تفتيش تابعةتةيةن لةوحةدات حةمةايةة 
الشعل. وبالنظر إلى نن  لر يتسن  تأكيةد عةدد 
اإلصابات في صفوف المدنيين، فلر يكن مةن 

 الممكن تقيير مدى تناسل هذا الهامات.
ويبدو نن استهداف تنظةيةر الةدولةة  -092

اإلسةةالمةةيةةة ألكةةراد الةةاةةمةةهةةوريةةة الةةعةةربةةيةةة 
السةةوريةةة كةةان بسةةبةةل الةةدعةةر الةةفةةعةةلةةي نو 
ر الةذا يةقةدمة  الةمةدنةيةون األكةراد  المتةصةوَّ

لوحدات حماية الشعل التي استعادت مؤخراً 
مساحات كبيرة مةن األراضةي الةتةي كةانةت 
خاضعة لسيةوةرة الةتةنةظةيةر فةي مةحةافةظةات 
الحسكة والرقة وحلل. وانتقد تنةظةيةر الةدولةة 
اإلسةةالمةةيةةة بشةةدة، خةةالل دورات الةةتةةلةةقةةيةةن 
الةعةقةائةدا الةتةي نةظةمةهةا لةلةتةالمةيةذ األكةراد 
المختوفين في الفترة ما بةيةن شةهةرا نيةار0

، عةدر اعةتةنةاق 9/02مايو ونيلول0سبتمبةر 
األكراد إليديولةواةيةة الةتةنةظةيةر الةمةتةوةرفةة. 
وعةةلةةى الةةرغةةر مةةن نةةاةةاح وحةةدات حةةمةةايةةة 
الشعل في دحر تنظير الدولة اإلسالمية مةرة 
نخرى عن كوباني والمنوةقةة، فةإن الةهةاةور 
األخير الذا شن  هذا التنظةيةر يةرمةي، فةيةمةا 
يبدو، إلى إرهال المدنييةن والةحةيةلةولةة دون 
 استئناف الحياة الوبيعية في هذا المناوق.

وبةةعةةد اسةةتةةعةةادة وحةةدات حةةمةةايةةة  -011
الشعل في نوائةل تةمةوز0يةولةية  لةمةديةنةة تةل 
نبيض والقرى الواقعة في منوقة تل تمر فةي 
محافظة الحسكة، وهي مناوق كانةت سةابةقةاً 
تحت سيورة تنظير الدولة اإلسةالمةيةة، نُفةيةد 
نن مقةاتةلةي وحةدات حةمةايةة الشةعةل نةهةبةوا 
منازل تعود لقرويين عةرل. وعةلةى الةرغةر 
عي حدو  تةرحةيةل  من نن بعض التقارير تد 
قسرا للماتمعات المحلية العربيةة مةن هةذا 

المناوق، فقد ذكر معةظةر األشةخةا  الةذيةن 
ناريت معهر مقابالت ننهر فروا قبةل انةد ع 
ا شتباكات بةيةن تةنةظةيةر الةدولةة اإلسةالمةيةة 
ووحدات حماية الشةعةل، وألسةبةال مةردهةا 
الخوف من الضربات الةاةويةة الةتةي يشةنةهةا 

 التحالف.

وبخصوص العمل االعالمي  فاجااء فاي 
 التقرير:
نصبحت سةوريةا نخةوةر بةلةد فةي  -022

العالر على الصحفيين حي  قةتةل مةا   يةقةل 
. 9/00صحةفةيةاً مةنةذ نواخةر عةار  21عن 

وتستمر ممارسة العنف ضد الصحفيةيةن بةال 
هةةوادة، وهةةو مةةا ناةةبةةر الةةعةةشةةرات مةةن 
الصحفيين السوريين على اخةتةيةار الةمةنةفةى. 
ويعمل الناشوون في وسائو اإلعةالر الةذيةن 
  يزالون يغوون األحدا  داخل الامهورية 
العربية السورية في ظل الةتةهةديةد الةمةسةتةمةر 

 والخوف على حياتهر.
خل  التقرير الى استنتااات وتوصيات 
هامة، ويمةكةنةكةر قةراءتة  كةامةالً مةن خةالل 

 الرابو:

http://www.yek-dem.com/?

p=2463 

 شييدان لألسايش ... تتمة

مشيرفة يور ا ثةنةيةن مةمةا ندى إلةى 
استشهاد اثنين من عناصر األسةايةش 
وعدد من الارحى من قبل الةتةنةظةيةر 
اإلرهابي داعش ، وكذلك تةعةرضةت 
مةةديةةنةةة الةةحةةسةةكةةة إلةةى انةةفةةاةةارات 
انةةتةةحةةاريةةة ،ويةةبةةدو نن  مسةةلةةسةةل 
ا نفاارات مستمرة وهةذا مةا يةؤكةد 
على ابن ووحشية منفذية  الةذيةن   
يستويعون الةمةوااةهةة فةي الةمةيةدان 

 . فيلاؤون إلى الغدر وقتل المدنيين

إننا في كتلة نحةزال الةمةراةعةيةة 
السياسية الكرديةة فةي سةوريةا نةديةن 
هذا اإلرهال بحق شعبنا وفي الوقت 
نفس  نهيل بقوات التةحةالةف الةدولةي 
بمضةاعةفةة الةاةهةود لةلةقةضةاء عةلةى 
التنظيمات اإلرهابية ، وكما نةوةالةل 
شعبنا وكافة المكونات إلةى مسةاعةدة 
األسةةايةةش فةةي الةةحةةفةةاظ عةةلةةى نمةةن 
وسةةالمةةة الةةمةةواوةةنةةيةةن والةةمةةنةةاوةةق 

 ".. والمؤسسات الخدمية

 حفل فني داعم ... تتمة
بدن الحفل بالوقوف دقيقة صمت حةداداً عةلةى 

نرواح شهداء الكرد وكردستان، ثر عزف النشيةد 

القومي نا رقيل، تلت  كلمة من عةريةف الةحةفةل 

السةةيةةد مةةحةةمةةود مصةةوةةفةةى رحةةل مةةن خةةاللةةهةةا 

بالحضور والضيوف الكرار، ولةتةتةحةول بةعةدهةا 

خشبات المسرح إلى لةوحةات فةنةيةة اةمةيةلةة مةن 

خةةالل األغةةانةةي الةةفةةلةةكةةلةةوريةةة وتةةمةةاةةيةةد الةةقةةوات 

 -الكردية. حي  قدر كةل مةن الةفةنةانةيةن 0اةوان 

صةالح رسةول 0 نغةانةي  -زبير صالح  -رنكين

عذبة تااول معها الحضةور شةيةبةاً وشةبةابةاً فةي 

 .حلقات الدبكات الكردية الاميلة

تخللت الفقرات الفنية كلةمةات: شةاهةو بةالةنةي 

ممثل ا تحاد الووني الكردسةتةانةيةن ومصةوةفةى 

 –خواة ممثل الحزل ا شتراكي الكةردسةتةانةي 

تركيا، حي  نكدا عةلةى تضةامةن حةزبةيةهةمةا مة  

نشةةقةةائةةهةةر فةةي )روج آفةةا( وضةةرورة تةةوحةةيةةد 

الصفوف لماابهة الهامة الشرسة التةي تةقةودهةا 

 . الاماعات ا رهابية في المناوق الكردية

كما نلقت الرفيقة فاومة نوسو كلمةة مةنةظةمةة 

المرنة لحزبنا، نكدت فيها نن المرنة الكرديةة فةي 

هذا المرحلة تشارك الرال، فةأصةبةحةت قةيةاديةة 

ومقاتلة، وهةي نخةت وسةنةد لةذاك الةمةقةاتةل فةي 

ابهات القتال، وتحملت الغبن والظلر مثةل بةاقةي 

مكونات الماتم  الكردا من خالل الحرمان من 

نبسو الحقوق، وكةان حةزبةنةا مةن نوائةل الةذيةن 

دعوا إلى مشاركة المرنة فةي اةمةية  الةمةحةافةل، 

وكان آخرها مشاركتها في الترشح لةالنةتةخةابةات 

 . البلدية في عفرين

ثر نلقى السيد نحمد زيةبةارا كةلةمةة مةنةظةمةة 

الحزل، رحل من خاللها بالضيوف والحةضةور 

الكرار، ونثنى على مقاومة اإلرهال الةذا يةريةد 

النيل من ارادتنا، ونننا نقاور اإلرهال وفق نظةار 

سياسي ضامن لحقوقنا باعتبارنا قةومةيةة مةمةيةزة 

 .لغوياً وسياسياً 

ونكد زيبارا نن    يمكن ألا مشروع دولةة 

مستقبلي نن يكون شرعياً ومنصفاً ما لةر يضةمةن 

الحقوق المشروعة لشعبنا، وبين مواقف الةحةزل 

من التوورات الاةاريةة فةي الةمةنةاوةق الةكةرديةة 

وسياسة العمل دون كلل من ناةل وحةدة الصةف 

الكردا كعنوان نساسةي، مةؤكةداً عةلةى تضةامةن 

الحزل م  األشةقةاء فةي األاةزاء األخةرى مةن 

 . كردستان

ثر نلقى كل من الشاعرين  0هيةمةن كةرداغةي 

ومصوفى حنان نبو اوان 0 باقات من نشعارهةر 

المؤثرة . وليعود بعد ذلك المسةرح إلةى لةوحةات 

اميلة رائعة ملونة بألوان العلر الكردا، وتةقةديةر 

دبكات تةراثةيةة نصةيةلةة نصةالةة وشةمةوخ اةبةال 

 . كردا  على ننغار الموسيقى العفرينية المميزة

في الختار شةكةر عةريةف الةحةفةل الةاةمةهةور 

الكرير على حضورهر ومشاركتهر، وتمنةى لةهةر 

وألهةلةنةا فةي الةووةن غةداً نفضةةل وعةودة آمةنةةة 

 .لربوع روج آفا الغالية



 الحــــرية للمعـتقـــلين السـياسيين ولمناضـــلي شـــعبنا الكــردي في ســـجون البـــالد
 راسلونا على العنوان التالي:

 Yekiti@yek-dem.com 
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قبل اكتشاف المبيدات، كان الناك يكافحون الحشةرات بةوةرق 

 -مةثةالً  -بدائية، فللتخل  من شر  الذبال وإزعااات  فةي الصةيةف

كانوا يدهنون صفيحة من التنك بةدبةك الةعةنةل، ويضةعةونةهةا فةي 

نرض الدار، لتناذل نسرال الةذبةال بةحةكةر الةغةريةزة إلةى مةذاق 

الدبك ورائحت  من كل حدل وصةول، وتةحةور حةول الصةفةيةحةة 

 ووال النهار مبتعدة بذلك عن األهل واألوفال.

 –الكثير من حكومات العالر، استغلت الوض  القائر في بالدنةا 

لتدف  إليها كل قذارتها الثقافيةة، مسةتةخةدمةة مسةاحةة   –م  األسف 

الوون السورا وو ً وعرضاً كصفيحة التنك المةدهةونةة بةالةدبةك 

تلك، من خالل صمتها إزاء تروي  الاماعات السلفية لةلةاةغةرافةيةا 

السورية كأرٍض للاهاد المقدك ومحوةٍة لةالنةوةالق نةحةو الةاةنةة 

والحظوة بالحةوارا، وغةض الةوةرف عةن الةتةحةاق اآل ف مةن 

مواونيها بهذا المحوة الخيالية الواهمة، لةتةحةقةق تةلةك الةدول مةن 

وراء ذلك حزمًة من األهداف، فمن اهة نظفت مةاةتةمةعةاتةهةا مةن 

العناصر الحاملة لفيروك اإلرهال، وكشةفةت الةبةؤر والةحةواضةن  

الموبوءة من خالل تنقالتهر وتواصلهر م  الحد  السةورا، ومةن 

اهة نخرى وف رت على نفسها كلفة وعناء المتابعات والمةالحةقةات 

وتعقيدات القانون والقضاء لهذا الكةر الةكةبةيةر مةن الةحةا ت عةلةى 

نراضيها، ومن اهة ثالثة سه لت على نفسها مهمة القضاء عةلةيةهةر 

بأن امعتهةر حةول )الصةفةيةحةة السةوريةة( الةمةحةالة بةوهةر الةمةن  

 والسلوى وخمر الفراديك!. 

يواد على األرض السةوريةة فةي الةوقةت الةحةالةي مةقةاتةلةون  

ومرتزقة قادمون من مائة دولة نو نكثر كما تةفةيةد الةوكةا ت، مةن 

المراح نن تالحقهر استخبارات دولهر نيضاً، لتتةحةول الةبةالد إلةى 

مناوق مستباحة   تخض  ألية قوانين سوى سووة المال وقرقةعةة 

السالح، تستثمرها المافيات الدولية مةكةبةاً لةلةنةفةايةات الضةارة فةي 

اذ مةن  ة لصفقاتها، ويستخدمها اإلرهابيين والشةذ  العالر، وسوقاً حر 

انسيات مختلفة حاضنة ألنشوتهةر، وا سةتةخةبةارات يسةتةغةلةونةهةا 

ساحة لعمليات تصفية الخصور... حي  تورو في الوحل السةورا 

 حتى اآلن معظر دول الاوار ودوٌل عظمى.

لعل التدخل الروسي المنسةق مة  الةنةظةار وغةاراتةهةا الةاةويةة 

األخيرة تهدف نيضاً ولةو فةي ذيةل قةائةمةة نهةدافةهةا إلةى تصةفةيةة 

حساباتها م  المافيات الشيشانية التةي نرهةقةت روسةيةا ردحةاً مةن 

السنين والتي تتبون اآلن مناصل قيادية ضمن صفوف الاةهةاديةيةن 

المهاارين، بتواي  ضربات استباقية لها قبل نن تنتعش من اةديةد 

ويصلل عودها في الحاضنة السورية وتعود إلى بةالدهةا مةاةدداً. 

وإيران نيضاً كانت قد سبقت روسيا في تدخل سافر لحماية النظةار 

كما في عمليات تصفية والت رمةوزاً واةمةاعةات مسةتةهةدفةة مةن 

قبلها داخل سوريا، و ذات الشيء نقدمت علي  نمةريةكةا وإسةرائةيةل 

 وتركيا  ... وربما السعودية وقور وآخرين... 

 يف زيارةٍ حلزب الوحـدة االحتاد السرياني

في إوار تعزيز وتفعةيةل عةالقةات الصةداقةة والةتةوصةل إلةى رؤى 

متقاربة لكثير من القضايا الوونية ذات ا هتمةار الةمةشةتةرك، زار وفةد 

رفي  المستوى من حةزل ا تةحةاد السةريةانةي مةكةتةل حةزل الةوح ةدة 

0 1/02الديمقراوي الكردا في سوريا في مةديةنةة الةقةامشةلةي بةتةاريةخ 

بناًء على موعد مسبق، حي  ضةر الةوفةد السةادة : سةنةحةاريةل  9/02

واليزابةيةت كةوريةة ونفةرار ابةراهةيةر   –نائل رئيك الحزل   –برصور 

عضوا المكتل السياسي للحزل، كان في استقبالهر الرفةاق مصةوةفةى 

وحسين بةدر وفةهةد يةوسةف ومةحةمةد  -نائل سكرتير الحزل   –مشايخ 

صالح مصوفى نعضاء الهيئة القيادية لةلةحةزل، واةرى خةالل الةلةقةاء 

الوقوف على آخر التوورات والةمةسةتةاةدات السةيةاسةيةة عةلةى السةاحةة 

الوونية والكردية، حي  نعرل الوفد الزائر عن تأييدا لسياسة الةحةزل 

وصوابية مواقف  الوونيةة والةكةرديةة وتةعةامةلة  الةواقةعةي مة  األحةدا  

رغةر الةحةمةلةة  -حسةل قةولةهةر  -وماريات األمور بكل ارنة وشااعة

اإلعالمية الشرسة التي يةتةعةرض لةهةا،  سةيةمةا مشةاركةة حةزبةنةا فةي 

انتخابات الرئاسة المشتركة للبلديات في مقاوعة عفرين وحصول  علةى 

الترخي  القانوني، كما تمنى نن تتكرر اللقاءات بهدف تقريل واهات 

النظر وإمكانية العمل المشترك لما في  خير شعبينا الكردا والسةريةانةي 

 وباقي مكونات الشعل السورا . 

 شهيدان لألسايش يف سري كانيه
إثر وقوع تفايرين إرهابيةيةن ظةهةر يةور 

قةةةرل حةةةااةةةز  09/02  02  90األثةةةنةةةيةةةن 

مةنةوةقةة سةرا   –المشرافة لقوات األسةايةش 

كاني  )رنك العين(، سقو األسايشةيةيةن خةالةد 

سيدو و ابراهير حااي شةهةيةديةن فةي مةهةمةة 

حةفةظ األمةن والةدفةاع عةن بةلةدهةر الةعةزيةز، 

وإصابة آخرين باروح وكسور مختلفة. وقةد 

تر تشيي  اثمان الشهيدين إلى مقبرة الشهةداء 

 )بركفرا( بمراسر  ئقة.

ُيذكر نن منظمة سرا كاني  لحزل الوح دة في تصريح لها بتاريةخ 

دانت واستنكرت تلك الةعةمةلةيةة ا رهةابةيةة وبةيةنةت نن الشةهةيةد  9002

ابراهير حااي كان عضواً فيها، وشاركت في وداع الشةهةيةديةن بشةكةل 

 فت. هذا وقد نصدر السيد مصوفى مشايخ الناوق باسر كتلة نحةزال 

المراعية السياسية الكردية في سوريا تصريحاً ااء في : " تةعةرضةت 

  15مدينة سرا كانيي إلى تفاير انتحارا مزدوج على حااز         

 الشهيد ابراهيم حاجي
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