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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.

ال شيء أسوأ من خيانة القلم ... فالرصاص الغادر قد يقتل ”   2010 - 1947

 .“أفرادًا ... بينما القلم الخائن قد يقتل أممًا 

 تشي جيفارا 

األمةريةةةية  بةالةمة امة  مة    –أثمرت الجهود الدبلوماسية  الةروسةية  

محرةات السيد اسميفا  دي مسموار الممثل الخاص لةممةا الةمةمةحةد   لة  

مشةرية   41العاصمة  الةنةمةسةاوية  بةمةارية    –عقد اجمماٍع ثاٍ  في فيينا 

دولة   اةافة ل  لة  جةامةعة  الةدول الةعةربةية   41لممثةلةي  5142الثاني 

 المجموعة الدولية لدعم سورياباسا واالمحاد األوربي واألما الممحد ، 

(ISSG)  خلص االجمماع  ل  المأةيةد عةلة  الةنةقةاع الةمةسة  الةمةي مةا .

، وصةدر عةنةي بةيةا  خةمةامةي ماةمة  1فيينا االمفاق عليها في اجمماع 

للبدء بمفاواات مسوية   مفاهمال مشمرةال حول العديد م  القاايا الرئيسي 

 سياسي  في سوريا.

واق  الحال يؤةد أ  امفاق الدول العظم  م  دوٍل  قليمي  مؤثةر  فةي 

الوا  السوري ومفاهمها حول رؤيٍ  ما، هو األسةا  فةي دفة  األمةور 

نحو األماا، لما لم م  السوري  م  مشابةات ومعقيدات ومدخالت عميقة  

وممنوع  ورهانات لمعظا األعراف السوري  عل  أجندات ومآالت غيةر 

 واقعي  وخيارات واهي  اسمجلبت معها أارار جسيم  للبالد.

ورغا أ  مسار المفاهمات الدولي  جار نحو المقدا، ولة  مةعةمةراةهةا 

صعوبات عديد  م  اخمالف وجهات النظر والمفسيرات ومدني مسةمةو  

الثق  بي  أعرافها،  ل  جانب اخمالف المصالة  واألجةنةدات السةيةاسةية ، 

وخاص ل لد  الدول االقليمي  ذات المدخل المباشر في الصةراع السةوري 

الداخلي ولها خلفيات عائفي  مقيم  وموجهات معادي  لةمةعةلةعةات الشةعةب 

 2  الةردي الذي يشةل ج ءال هامال م  الواق  السوري.                

فيينا ... وضع ُأسس لتسوية سياسية، 
 واحلرب على اإلرهاب أولوية كربى

 عفرين يف مواجهة االرهاب 
 رغم كل احلصار

يواصل أهالي منعق  عفري  َمَدُبر أمورها الةحةيةامةية  رغةا 

الحصار الخانق المفروض عةلةيةهةا مة  ةةل الةجةهةات وفةقةدا  

العديد م  المواد الغذائةية  وحةلةيةب األعةفةال واألدوية  ومةدنةي 

ةميات المحروقات والغا  المن لي م  ارمفاع باهظ في أسعةار 

معظا المواد ومدني أسعار االنماج ال راعي المةحةلةي الةفةائةض 

          4مثل الرما  و يت ال يمو ، علمال أ  مؤسسات            

االرهاب يطال باريس بأفظع 
 صوره... والقتلة ليسوا بشرا  

يبدو أ  الهجم  الغادر  عل  مقّر صحيف  شارل ايبدوا فةي 

باري  وراح احيمها أصحاب رأي ومدنيي  أبرياء، لا مشفةي 

غليل االرهابيي  القمل ، فبادروا  ل  ش  سلسل  هجمات منسقة  

أخر  عل  أماة  عام  في وسع مدين  النور والجمال، مسةاء 

، شةمةلةت عةمةلةيةات  عةالق نةار 5142/ 44/ 41يوا الجمع  

جماعي ومفجيرات انمحاري  واحمجا  رهائ ، راح اةحةيةمةهةا 

مة  الةرجةال جةرية ،  111قميل ومةا يةقةارب  411أةثر م  

   3والنساء واألعفال، ومعظمها م  المدنيي  الع ل،           
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 ... فيينا ... تتمةاالفتتاحية 

مهما مة  الوقائ ، هناك قناعة  راسةخة  لةد  مةعةظةا 

أبناء الشعب السوري بةةل مةةةونةامةي، أنةي  ذا أرادت 

باالمفاق والمفاها، الدولمية  الةلةمةية    –أمريةا وروسيا 

لهما النفوذ األةةبةر فةي الةمةنةعةقة  ومةمةارسةا  الةدور 

األبر  في محارب  االرهاب عل  السةاحة  السةورية ، 

ولهما م  االمةانات الدبلوماسي  والسياسي  وشةبةةةات 

عالقات واسع ، مسمعيعا  م  خاللةهةا فةرض رؤية  

وااح  لمشروع الحل السةيةاسةي ومسةرية  خةعةوامةي 

والبدء بإجراءات ممهيدي  فاعلة  عةلة  األرض، دو  

 غموض أو مردد أو  عالق مصريحات ممناقا .

ومةة  جةةانةةب غخةةر، رغةةا حسةةا أمةةر مةةحةةاربةة  

االرهاب م  قبل جةمةية  الةمةمةاةررية  مةنةي وعةلة  

رأسةةهةةا دول ةةةبةةر   أمةةريةةةةةا، روسةةيةةا، فةةرنسةةا، 

بريعانيا، ألمانيا، حلف النامو... ال (، و صدار بعض 

القرارات م  مجل  األمة  بةخةصةوصةهةا، ومةوجةيةي 

اربات موجع  عل  مواقة  قةوات داعةغ وغةيةرهةا 

مةمنةف هةذا الةمةسةألة   تفي سوريا والعراق،... ال ال

مشويشات وثغرات ومنسيق غير جةدي وشةد وجةذب، 

مما يؤدي  ل  م يٍد م  ن يف الدا والدمار ومشةمةيةت 

بني  المجمم  الواق  محت رحةمة  االسةالا الةمةةةفةيةري 

الجهادي الممشدد، أو قد ممةرر مأسا  منعقمي شنةةةال 

وةوباني الةرديمي  في مناعق أخر ، فالحرب عةلة  

االرهاب ةأولوي  ةبر  يمعلب ماافر ةاف  الةجةهةود 

المحلي  والدولي  لي  فقع العسةري  منها بل السياسي  

واالجمماعي  والثقافي  واالعالمي  أياال، ألجل محرير 

شعوب المنعق  م  شةرورا ومةعةويةق أخةعةارا عة  

 البشري  جمعاء ودحرا.

ما يها اإلنسا  السوري بالدرج  األول  هو السلةا 

واألما  ومأمي  مقومات الحيا  ومع ية هةا و نةقةاذ مةا 

الةمةجةمةوعة  بقي م  الدول  والشعب، وهو يأمةل مة  

الدولية  لةدعةا سةوريةا امةخةاذ  جةراءات عةاجةلة  فةي 

 صدار قرار مل ا م  مةجةلة  األمة  بةوقةف  عةالق 

النار في سوريا و عالق سراح المعةمةقةلةية  والاةغةع 

عل  المشةيالت الةعةسةةةرية  الةمةخةمةلةفة  لةد  الةنةظةاا 

والةةمةةعةةاراةة  بةةفةةك الةةحةةصةةار عةة  مةةخةةمةةلةةف الةةمةةد  

والةةمةةنةةاعةةق وفةةمةة  مةةعةةابةةر  نسةةانةةيةة  غمةةنةة  و دخةةال 

المساعدات وممةي  النا حي  م  العود   ل  ديةارهةا، 

 ل  البدء بمفاواات الحةل السةيةاسةي مةحةت  شةراف 

 أممي وبامانات دولي .

مبق  أنظار السوريةية  مشةدود   لة  اجةمةمةاعةات 

عس  أ  يةلةمةحةوا بةريةق ، (ISSG)مقبل  لمجموع  

أمٍل، بينما جرحها العميق يةنة ف دمةال عةلة  الةدواا، 

 وبلدها يمهدا بشةٍل فظي . 

نةوفةمةبةر/ 41اجمم  في فيينا يةوا 

باسا الةمةجةمةوعة   5142مشري  الثاني 

مةمةثةلةو  (ISSG( الدولي  لدعا سةوريةا

ةل م  جامع  الدول العربي ، الصةية ، 

مصةةر، االمةةحةةاد األوروبةةي، فةةرنسةةا، 

ألةةمةةانةةيةةا،  يةةرا ، الةةعةةراق،  يةةعةةالةةيةةا، 

األرد ، لبنا ، عما ، قةعةر، روسةيةا، 

السعودية ، مةرةةيةا اإلمةارات الةعةربةية  

الممحد ، الممةلةةة  الةمةمةحةد ، الةواليةات 

األمريةي  المةمةحةد ، واألمةا الةمةمةحةد ، 

لمناقش  ةيفي  مسري  وا  حد لةلةنة اع 

 .في سوريا

بدأ المشارةو  االجةمةمةاع بةلةحةظة  

صمت حدادا علة  اةحةايةا الةهةجةمةات 

 41اإلرهابي  البشع  المةي حةدثةت فةي 

نةةوفةةمةةبةةر/مشةةريةة  الةةثةةانةةي فةةي بةةاريةة  

والةةهةةجةةمةةات األخةةيةةر  فةةي بةةيةةروت، 

العراق، أنقر ، ومصر.  وأدا  أعااء 

اإلجماع بأشد العبارات هذا الةهةجةمةات 

الوحشي  اد المدنيي  األبرياء وعبروا 

ع  وقوفها م  الشعب الفرنسةي. وفةي 

وقت الحق، مشةارك الةمةشةارةةو  فةي 

حوار للبناء عل  الةمةقةدا الةمةحةر  فةي 

أةةمةوبةر/ مشةرية   11 جمماع فينا فةي 

األول، وأعةةرب أعاةةاء الةةمةةجةةمةةوعةة  

عةة   ISSG الةةدولةةيةة  لةةدعةةا سةةوريةةا

شعورها بالحاج  الةمةلةحة  لةواة  حةد 

لةةمةةعةةانةةا  الشةةعةةب السةةوري، والةةدمةةار 

المةادي بسةوريةا، و عة عة  اسةمةقةرار 

المنعق ، وال ياد  المسممةر  فةي أعةداد 

اإلرهابيي  نميج  اسمةمةرار الةقةمةال فةي 

سوريا. واعمرف أعاةاء الةمةجةمةوعة  

بةالةربةاع  ISSG الدولي  لدعةا سةوريةا

الوثيق بي  وقف  عالق الةنةار ووجةود 

عملي  سياسي  موا ي  مجري وفقا لبيا  

، وأني يجب المةاةي 5145جنيف عاا 

قدما عل  وجي السرع  بمبادرات الحل 

السياسي في سوريا. وذةروا بالم امةهةا 

باما  انمقال سياسي بقياد  سوري  في 

سوريا عةلة  أسةا  بةيةا  جةنةيةف فةي 

 .المجمل

وصةةلةةت الةةمةةجةةمةةوعةة   لةة  مةةفةةاهةةا 

مشةةمةةرك حةةول الةةعةةديةةد مةة  الةةقةةاةةايةةا 

الرئيسي . فوافقت الةمةجةمةوعة  الةدولةية  

لدعا سوريا عل  منفةيةذ وقةف إلعةالق 

النار فةي سةوريةا بةحةية  يةدخةل حةية  

المنفيذ فةي أقةرب وقةت، وعةلة  دعةو  

ممثلي الحةوم  السورية  والةمةعةاراة  

لبدأ الةخةعةوات األولة  نةحةو الةمةحةول 

السياسي محت  شراف األمةا الةمةمةحةد  

وتععدعع ععد عةةلةة  أسةةا  بةةيةةا  جةةنةةيةةف. 

األعضاء الخمسة الدائمون في مجلع  

األمن الدولي بتأييد قعرار فعي معجعلع  

األمن الدولي لعتعمع عيعن بعدعبعة معراقعبعة 

لوقف إطالق النار من الدخول لسوريعا 

لمراقبة وقف إطالق النار الذي ستقعر  

األمم المعتعةعدي فعي تعلعا األجع اء معن 

البالد ةيث ال ي ون هناا خعطعر ععلع  

المراقبين معن هعجعمعار ابرهعابعيعيعن، 

ودعم عمليعة االنعتعقعال السعيعاسعي فعي 

 .سوريا وفقا لبيان جنيف

ةما معهد جمي  أعااء المجةمةوعة  

ةةةدول  ISSG الةةدولةةيةة  لةةدعةةا سةةوريةةا

    15منفرد  ممحالف  م                 

 2النص الكامل لبيان فيينا 
  وضع خطط لدعم تنفيذ وقف بطالق النار البالد
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 االرهاب يطال باري  .... تتمة

وفي ظةهةيةر  الةيةوا الةمةالةي أعةلةنةت داعةغ 

مسؤوليمها ع  ملك الهجمات. ليمبية  لةلةعةالةا 

أجةةمةة  أ  غفةة  االرهةةاب مةةعةةال االنسةةا  

واالنساني  أينما ةا ، ولي  م  أحةٍد بةمةنةأ  

عني، ويموجب عليةهةا ماةافةر ةةل الةجةهةود 

 لمةافحمي.

وقال الرئي  الةفةرنسةي فةرانسةوا أوالنةد 

بأ  الهجمةات ةةانةت لعةمةل حةربل نةفةذمةي 

داعةةغ،و لُخةةعةةع لةةي فةةي سةةوريةةا، جةةر  

منظيمي في بةلةجةيةةةا، ارمةةةب عةلة  مةرابةنةا 

 بمواعؤ فرنسيل.

ووصف الرئي  األمريةي باراك أوبةامةا 

األحدا  بأنها لهجمات عةلة  اإلنسةانةية ل و 

 لمحاول  فظيع  لمروي  المدنيي  األبرياء.ل

وقال الرئي  الروسي فالديةمةيةر بةومةية  

   لهجمات بارية  مةعةةة  ةةراهةية ، و   

 القمل  ليسوا بشرال ل.

هذا وقد أحدثت ملك الهجمات ااةعةرابةال 

وقلقال ةبيرال في األوساع األوربية  والةغةربةية  

عمومال، فأُعلنت حاالت االسمنفةار الةقةصةو  

فةي أةةةثةةر مة  بةةلةةد، ودفةعةةت بةةالةةةةثةةيةةر مةة  

الحةومات نحةو مشةديةد االجةراءات وامةخةاذ 

قرارات أةثر ح مةال فةي مةحةاربة  االرهةاب 

وأدوامةةي، ةةةمةةا نةةددت بةةهةةا الةةقةةو  الةةمةةحةةبةة  

لإلنساني  والسلا في أرجاء الةمةعةمةور ، وقةد 

سةرميةر   –أرسل السيد محي الدي  شي  غلي 

حة ب الةةوح ةد  الةةديةةمةقةةراعةةي الةةةةردي فةةي 

سوريا رسال  ع اء  ل  الرئةية  الةفةرنسةي، 

 فيمايلي نصها:

 رسالة تعزية
 إل  رئاسة جم ورية فرنسا

 السيد : فرانسوا هوالند

اسمحوا لنا بأ  ننقل  لةيةةةا و لة  شةعةب 

فرنسا الصديق أخةلةص الةمةعةا ي، مةمةمةنةية  

الصبر والمأمل لذوي الاحايا األبرياء الذي  

فقدوا أرواحها جةراء الةهةجةمةات اإلرهةابةية  

الجبان  المي عالت مدين  األنوار، الةعةاصةمة  

 . باري 

 ... سيادي الرئي  

   شعبنا الةردي في الوقت الذي يعةانةي 

فيي م  شرور اإلرهاب واةةمةو  بةنةارا فةي 

ةوباني وسنجار يشارةةا الح   واألسة  ، 

وهو عةلة  ثةقة  مةامة  بةأ  الةخةعةر األةةبةر 

واألسا  عل  شعوبنا والحاةار  الةبةشةرية  

جمعاء هو المشروع السلفي الةجةهةادي الةذي 

يقودا منظيا الدول    داعغ( وأذرع مةنةظةيةا 

 . القاعد  في سوريا والعراق

مر  أخر  نع يةا ، مممني  لةا الصحة  

ودواا العمل ، لما فيي خير الشعب الةفةرنسةي 

 . وقيا السلا والحري  والمساوا 

 مفالوا بقبول فائق االحمراا

 .المرةي  -الحدود السوري   –عفري  

42\44\5142 

ةما أصدرت قياد  منظم  أوربةا لةحة ب 

 الوح د  بيانال، جاء فيي:

   ف ي الوقت الذي يةحةمةفةل فةيةي شةعةبةنةا 

الةردي خصوصال، وجمي  الشعوب الصديق  

والمحب  للسالا بمحرير ش نةال الواقع   ف ةي 

 قل يا ةردس ما  الع راق م ة  رج ة  ق ةو  

الةظةالا أعةداء اإلنسةانةةية ، بةةأيةدي وسةواعةةد 

البيش مرة  األبعال، والقوات الةةةردسةمةانةية  

وبدع ا مة  ق ةو  الةمةحةالةف الةدولةي اة ةد 

اإلرهةاب، عةال ةت ي ةد اإلرهةاب عةاصةمة ةة  

النةور لبةارية ل بةعةمة ةل  ره ةاب ةي جةبة ةا  

 وخس ي ، ...

باس   ا جمي   رفاقنا نع ل  اسمنةارنا لهذا 

العمل اإلرهةابةي الةجةبةا  الةذي عةال حةيةا  

المواعني  األبرياء، وندي ة  بشةد  مةرمةةةبةي 

هذا الجريم  النةراء، ومة  يةقةف وراءهةا، 

ويدعمها، ونةمةقةدا بةأحةّر الةمةعةا ي ألهةالةي 

القمل ، ونعل  ماامننا مةعةهةا، ةةمةا نةمةمةنة  

  الشفاء العاجل للجرح ، والمصابي .((.

 “جموع المعزين يضعون أكاليل الزهور في وسط باريس تخليداً لذكرى الضحايا ” 

 ندوة يف السليمانية
اقليا   –أقامت منظم  السليماني  

ةردسما  العراق لح ب الوح د ، بماري  

، ندو  منظيمي  وسياسي  51/44/5142

وبعد المرحيب بالحاور  .ألعااء الح ب

والوقوف دقيق  صمت عل  أرواح الشهداء، 

محد  السيد صال  مامو عاو الهيئ  

القيادي  لمنظم  اإلقليا ع  

أهمي  المنظيا و ارور  

 ، االلم اا بالمقررات الح بي

ةما موقف حيال المسمجدات 

السياسي  في سوريا والمناعق 

 ا.الةردي  ومواقف الح ب منه

وفي الخماا ما االسمماع ال  

مقمرحات وأسئل  الحاور 

 وموايحها ومناقشمها.
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 عفرين يف مواجهة االرهاب رغم كل احلصار

يةواصةةل أهةةالةي مةةنةعةةقة  عةةفةريةة  َمةةَدُبةةر 

أمورها الةحةيةامةية  رغةا الةحةصةار الةخةانةق 

المفروض عليها مة  ةةل الةجةهةات وفةقةدا  

العديد م  المواد الغذائةية  وحةلةيةب األعةفةال 

واألدوي  ومدني ةميات المحةروقةات والةغةا  

المن لي م  ارمفاع باهظ في أسةعةار مةعةظةا 

الةةمةةواد ومةةدنةةي أسةةعةةار االنةةمةةاج الةة راعةةي 

المحلي الفائض مثل الرما  و يت ال يمةو ، 

علمال أ  مؤسسات االدار  الذامي  وّفرت ماد  

العحي  والما وت إلنماج الخب  بشةل ةةاٍف 

وو عت ماد  السةر في الةعةديةد مة  الةقةر  

والبلدات بأسعاٍر رائجة . ومة  قةرب نةهةاية  

الةةعةةاا هةةنةةاك مةةمةةلةةمةةل بةةيةة  بةةعةةض أوسةةاع 

المواعني  مة  فةرض اةرائةب  ائةد  عة  

المعقول وم  المعامل غةيةر الةالئةق لةبةعةض 

لجا  الجةبةاية  وسةوء مةقةديةرهةا إلمةةةانةيةات 

الدافعي  ودخل أسرها، دو  أ  يةو  هةنةاك 

 قانو  لنظاا اريبي عادل.

في الةوقةت الةذي مةواصةل فةيةي وحةدات 

حةةمةةايةة  الشةةعةةب والةةمةةرأ  وقةةوات األسةةايةةغ 

دفاعها المشروع ع  المنعق  وحةفةظ األمة  

فيها، وسع ماام  شعةبةي ومسةانةد  بةعةض 

الفصائل المسلح  األخر  ومأيةيةد دولةي فةي 

صةد هةةجةمةةات  رهةابةةية  غةادر  مةة  جةةبةهةة  

النةصةر  وأحةرار الشةاا وغةيةرهةا الةمةي لةا 

مموان  ع  اعمقال المدنيي  وقع  الةعةرقةات 

وقصف القةر  الةذي مسةبةب فةي اسةمةشةهةاد 

مدنيي  ومقاملي  في صفوف وحدات الحماية  

 وجيغ الثوار.

 تشييع جبامين الش داء في عفرين 

 5142/  44/  11وفةةي ظةةهةةيةةر  يةةوا 

احمشد عشرات اآلالف مة  الةمةشةيةعةية  فةي 

وداع شةهةداء الةدفةاع عة  مةنةعةقة  عةفةرية  

والذي  سقعوا فةي مةعةارك بةعةولةية  خةالل 

يومي  سابقي  اد هجمات جةبةهة  الةنةصةر  

وأعوانها عل  قةريةمةي ةشةمةعةار ومةريةمةية  

المماخممةية  لةريةف مةنةعةقة  اعة ا ، حةية  

انعلق الموةب م  أماا مشف  غفري  وجةاب 

شوارع المدين  ليمةجةي نةحةو مةقةبةر  الشةهةيةد 

 ناحي  شرا . –رفيق في قري  مامينا 

وذةرت وةال  هاوار لمنباء أ  الشةهةداء 

مة  4م  وحدات حماي  الشعةب،  2المسع   

م  جيغ الةثةوار(  1وحدات حماي  المرأ ، و

شععورخ خععون رخ، ديععار جععيععا، هةةا:   ل

دلخعا  ععفعريعن، ر  عار بعاشعقعالعة، دلشعيعر 

دو ا ل م  وحةدات حةمةاية  الشةعةب، لقنديل

ل مةة  وحةةدات حةةمةةايةة  الةةمةةرأ ، بععرخععودان

عبدالر اق جعدعفعر، معةعمعد ععبعدالعرةعمعن، ل 

ل م  جيغ الةثةوار(، ةةمةا اناةا مةمد ةمو

شهيٌد غخر م  جيغ الثوار  ل  هةذا الةقةافةلة  

صباح اليوا وشي  جثماني أياال. ويةذةةر أ  

أحد الشهداء م  قري  ُدمليا وثالث  م  قةرية  

غسةةمةةيةةر، وأحةةدهةةا مةة  مةةارع، وواحةةٌد مةة  

 حمص، وغخر م   دلب.

ُوري جثامي  الشةهةداء الةثةر  بةمةراسةا 

عسةري  ومدني  الئةقة ، بةحةاةور فةعةالةيةات 

سةةيةةاسةةيةة  واجةةمةةمةةاعةةيةة  وثةةقةةافةةيةة  ومةةهةةنةةيةة  

وجماهةيةرية  ةةبةيةر ، وحاةور مةلةفةت مة  

المةو  العربي فةي عةفةرية ، ومة  قةيةادات 

حرة  المجمم  الديمقراعي واالدار  الةذامةية  

ومؤسسامهما المخملف ، ةمةا شةارك وفةٌد مة  

حة ب الةةوح ةةد  الةةديةةمةقةةراعةةي الةةةةةردي فةةي 

سوريا برئاس  سةرميرا األسماذ محي الةدية  

شي  غلي لُيعبر ع   دانةمةي لةمةلةك الةهةجةمةات 

الغةادر  عةلة  مةنةعةقة  عةفةرية  والةحةصةار 

المفروض عليي باسا  الثور ( ويعل  وقةوفةي 

  ل  جانب المدافعي  عنها.

ا السععيععد شععيععم قلععي إلعع  مععوقععع  وصععر 

، www.yek-dem.comنـعععععورو  

 قائالً:

   حاورنا هو بمثاب  ارور  سياسةية  

واجمماعي  وقبل أي شيء غخر أداٌء لةواجةب 

أخالقي، لنةو  ممواجدي  بي  أبناء المنةعةقة  

وبي  أهالينا، ولُنعةبةر عة   دانة  واسةمةنةةةار 

شاملي  لهذا الةعةمةل الةجةبةا  والةغةادر الةذي 

اقمرفمي جماع  جبه  النصر  والةمةمةحةالةفةية  

 معها. 

وصلمنا أنباء مؤةد  بأ  عناصر ممعاون  

م  داعغ قةد مسةلةلةوا مة  بةلةدات صةورا  

شةرقةي اعة ا  والةمةحةقةوا بةجةبةهة   -ومارع 

الةةنةةصةةر  وأحةةرار الشةةاا ونسةةقةةوا الةةعةةمةةل 

الميداني ووحدوا جهودها لالنقااض عةلة  

بلد  مريمي  وعنابك المالصقمي  لبعاهةمةا، 

ونميج  المباغم  ووجود خاليا نةائةمة  حةاقةد  

وذاك العمل المشةية  سةقةع هةؤالء الشةهةداء 

العشر  مة  قةوات جةيةغ الةثةوار ووحةدات 

حماي  الشعب والمرأ  وأنصار قوات سةوريةا 

الديةمةقةراعةية . ولةةة ، سةرعةا  مةا بةادرت 

وحدات حماي  الشعب عل  معويق مةريةمةية  

ومةةعةةهةةيةةرهةةا مةة  عةةنةةاصةةر الةةنةةصةةر  الةةذيةة  

ارمةبوا جةريةمة  بشةعة ، واسةمةحةوذت عةلة  

 ةميٍ  م  العماد العسةري.

بلد  مريمي  مممم  بموق  اسمةرامةيةجةي الةذي 

 –عفري  و حةلةب   –يعل عل  عريق حلب 

عنماب مرورال باع ا  بخع نظةر اليةمةجةاو  

ةا، وهي مق  قرب مةفةرق ةةفةرجةنة  بةية  2

شةاةا و روباريا. أبناءها ليسوا غةربةاء عة  

عةةفةةريةة ، والةةةةةثةةيةةرو  مةةنةةهةةا عةةبةةروا عةة  

ارمياحها لخالص بلدمها م  سعو  النصر ، 

وعشرات األسر م  أهاليها عادوا اليوا  لة  

منةا لةهةا، حةية  مةحةمةيةهةا وحةدات حةمةاية  

الشعب عل  قاعد  نبذ ورفض الةمةعةاو  مة  

جبه  النصر  وباقي الةجةمةاعةات اإلرهةابةية  

السلفي  المةفيري ، حةية  أ  اإلدار  الةذامةية  

القائم  وقوات األسايغ ممعامل م  مةريةمةية  

وأهاليها باحمراا وُمقدر مشاعرها وانمماءهةا 

   14العربي وةذلك انمماءامها السياسي .      

 ”تشييع الشهداء من أمام مشفى آفرين بحضوٍر جماهيري كبير ” 
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أبي، ةلما أردت ةمابة  بةعةض الةحةروف 

عنك، مفيُض عيناي بالدموع، وال أعد قةادرال 

عةلةة  الةةرؤيةة ، وال أجةد  ال صةةورمةةك أمةةاا 

 عيناي ....

أبي، ما  لت لا أصدق بأنك رحلةت مة  

دو  وداع واحماا  لنا، ولةلةمةر  االخةيةر ، 

 لا مخبرني بأنك ل  معود ثانيال ...

أبي، أنت ةنت ُمدرسي في عفولمي، فةي 

االبمدائي  وفي المن ل، أمذةر ةةنةت مةأخةدنةي 

 ل  دورات محو األمي  المي ةةنةت مةعةعةيةهةا 

لبنات ونساء القري ، بداي  ثةمةانةيةنةات الةقةر  

المااي، في سبيل معوير مجممةعةك، حةية  

ةا  المدرسو  م  أبناء الةمةنةعةقة  فةي ذاك 

الوقت قالئل ... ةةا ةةنةت سةعةيةدال فةي ذاك 

الوقت عندما أراك مةدرسةنةي، ... ةةا ةةنةت 

سعيدال، عندما يقول األعفال: أباك أسماذ، ... 

وعندما ةبرت ووعيت، أدرةت بةأنةك لسةت 

أسماذ مدرس  فقع، بل ةنت أسماذال وسةيةاسةيةال 

ومحاميال مداف  ع  قايمك دو  ةلل أو ملل، 

 وشجاعال وصاحب مواقف قوي ...

أبي، علممةنةي مةنةذ الصةغةر بةأ  عصةر 

اليوا هو عصر روح العمل الجمةاعةي، وأ  

أشخاصال معدودي  ال يسمةعةيةعةو  عةمةل أي 

 شيء في هذا العصر...

وأمذةر ةا ةنت مالقي العذاب في سةبةيةل 

مةةواقةةفةةك الةةجةةريةةئةة ، ةةةا ةةةنةةت مةةعةةانةةي مةة  

المخابرات السوري  لةدرجة  أ  اسةمةك ةةا  

في سجالت ةاف  أفرعها، حي  اعمدنا عةلة  

اسةةمةةفةةسةةارات األمةة  السةةوري عةة  شةةخةةٍص 

يدع  أحةمةد بةو ا  بةو ا ... ةةنةت مةقةول 

لرفاقك:  ذا أي شةخةص بةاألمة  سةألةةةا أي 

سؤال ع  المحافل والمنةاسةبةات الةمةي ةةنةمةا 

مقيمونها باسا الحرة  الةردي   فقةل لةهةا أ  

المسؤول الوحيد ع  ذلك النشةاع هةو أحةمةد 

بو ا (، لةي مة يةل الةرعةب والةخةوف مة  

قلوب الجمي  وأنت مود محمل ةل المسؤولية  

لوحدك... وةةا وةةا وةةا وةةا عةانةيةت ... 

حي  ةنت ممنةقةل مة  قسةا أمةنةي  لة  غخةر 

بةامل ع يممك دو  ةلل أو مةعةب، ومةقةول: 

الدفاع ع  الوع  يمعلب الماحي  ... مةر ل، 

نقلوك ال  مخابرات دير ال ور وما معةذيةبةك 

هنةاك، حةمة  أنةك لةا مةروي قصة  عةذابةك 

الجسدي لرفاق دربك، وةانت الوالد  مةداوي 

ظهرك المفعةا بةآثةار مةعةذيةب أيةادي الةغةدر 

والةةجةةبةة ، بةةعةةدمةةا ةةةانةةت مةةنةةمةةظةةرك لةةيةةالةةي 

 وأشهر...

أبي، رفاقك وأقاربك وأهلةك لةا يةبةخةلةوا 

عليك بشةي، حةية  أقةامةوا الةعة اء فةي ةةل 

مناعق روج غفا، م  قامشلو  ل  ةري سةبةي 

 ل  عفةرية ، حةية  ةةانةت مةنةاعةق مةرددك 

الدائا  لةيةهةا، وحةمة  خةارج حةدود وعةنةك، 

الةثيرو  أذرفوا الدموع عليك وها يةواسةونةا 

بالرجل الذي لا يبخل عل  قايمي بشيء م  

 أجل الوع  الذي ةنت محلا بي...

أبي ما  لت أمرقب مجيئك ومعرق بةاب 

من لي، لينادي أعفالةي: وصةل بةافةو وصةل 

بافو ... ومحملها جميعال وملعةب مةعةهةا بةةةل 

حنا  ودفء... هل معةلةا أ  حةفةيةدك هةادي 

يةمب ةل يوا رسال  عبر الةفةية  بةوك  لة  

جدا، ويقول أنها سمصلي وسيقرأها، ويةقةول: 

 أنا ممأةد م  ذلك...

أبي، ةيف مةرةةت ابةنةك  بةراهةيةا الةذي 

 ةنت مساعدا في حمل أعباٍء ةثير  ...

أبي، ألا مة  منوي  صدار ةماب قامةو  

عةربةي الةذي لةا يةبةقة   ال أسةعةر  -ةردي 

 مني ...

أبي، ألا مة  مةنةوي  صةدار ةةمةاٍب عة  

منعق  ةري سبي  مل أبض( والرق ، وةنةت 

 مسهر ليالي ألجلي ...

ألةةا مةةةةة  مةةنةةوي الةةعةةود   لةة  الةةوعةة  

واسمةمال المن ل الذي شةيةدمةي وهةو يةةةفةي 

 لعشر عائالت ...

ألا مة  مقول هذا بيمي يس  للجةمةية  مة  

أعفالي وأقربةائةي ورفةاق دربةي، ةةا ةةنةت 

 واس  الصدر ...

الرةمة لروةا الطاهري الذي لم يعدعرف 

 اال المةبة والتسامح ...

 والخ ي والدار ألعداء االنسانية ...

 يف رثــاء 
 الشهيد أمحد بوزان

 ابراهيم بو ان 

إحياء أربعينية الفنان الكردي  
 )العاملي عمر محدي )مالفا

بدعو  مة  

امحاد الةةةمةاب 

سوريةا  -الةرد

و بالمعاو  م  

عائةلة  الةفةنةا  

عةةمةةر حةةمةةدي 

أُقةةةيةةةا حةةةفةةةٌل 

مأبيني بمناسبة  مةرور أربةعةية  يةومةال عةلة  

رحيل الفنةا  مةالةفةا ، وذلةك يةومةي السةبةت 

” ، فةي صةالة   5142/  51،52/44واألحد 

بمدين  الحسة  ، وذلةك فةي ”  أرض األحالا 

مةةمةةاا السةةاعةة  الةةحةةاديةة  عشةةر صةةبةةاحةةال ، 

وبحاور العديد مة  الةمةنةظةمةات الةحة بةية  

والمدني  والثقافي  باإلاافة   لة  لةفةيةٍف مة  

 . الشخصيات السياسي  والفني 

بدأ الحفل بسرد نبةذ  عة  حةيةا  الةفةنةا   

عاةو ”  عمرا   يةوسةف ”  الراحل ، ألقاها 

سوريا ، فرع الحةسةةة  ،  -امحاد ةماب الةرد

عةمةر ”  ةما ما عرض بعض لوحات الفةنةا  

في الحفل،  ااف   ل  رقص   مائي  ”  حمدي 

لفرق  حلبج  ، وبعد ذلك ممالت  لقاء الةلمات 

 :م  قبل الحاور، منها

ةلم  ةمل  أح اب المرجعي  السياسية   –.

الةردي  في سوريا ، ألقاها السيد سليا يونة  

 .عاو الةمل 

ةلم  هةيةئة  الةثةقةافة  الةمةابةعة  لةإلدار   –

الذامي ، ألقمها اآلنس   بيريفةا  خةالةد رئةيةسة  

 .الهيئ 

سةوريةا،  -ةلم  امحةاد الةةةمةاب الةةةرد –

 .محادإلألقاها السيد دالور  نةي رئي  ا

ةلم  أصدقاء الفقيد ، ألقاها السيد عةبةد  –

 .الحميد شيخمو 

هةلةي ، ألةقةاهةا أل ةلم  مجلة  السةلةا ا –

 . عاو المجل  السيد جورج عبو

ةما ما عرض ريبورماج ع  حيا  الفنةا  

الراحل في الحفل. والجدير بالذةر أ  عةمةر 

م  مواليد قري  / مةل نةايةف / ”  مالفا” حمدي

ا ، مةار  الةفة  4124شمال الحسة  عةاا 

منذ عفولمي ، ولي حاور في الساح  الةفةنةية  

العالمي  ، ةما لةي مةعةارض فةي عةد  بةلةدا  

 . أوروبي  وأمريةا
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المقت ةمل  اح اب المرجةعةية  السةيةاسةية  

الةردي  في سوريا بةمةديةنة  الةقةامشةلةي بةوفةد 

االمحاد الوعني الةردسماني في المديةنة  يةوا 

، حي  اةا الةوفةد  41/44/5142الخمي  

الايف ةل م  السةاد  سةعةدي أحةمةد بةيةر  

عاةةو الةةمةةةةةمةةب السةةيةةاسةةي رئةةيةة  مةةةةةمةةب 

مةامةوسةمةا   –هةريةا ةةمةال اغةا   –العالقةات 

 –جمال يوسف   –هي لو بنجويني   –رسول 

خالد خار. وقد رحب وفةد الةةةمةلة  بة يةار  

وفد االمحاد الوعني الةردسماني وعةّبةر عة  

أهمي  مبادل مثل هذا الة يةارات بةية  الةقةو  

الةةةةةردسةةمةةانةةيةة   وخصةةوصةةا فةةي روجةةافةةاي 

ةردسما  نظرال لحساسي  المرحل  المةي مةمةّر 

بها وارور   مبادل وجةهةات الةنةظةر حةول 

مخملف القاايا الممعلق  بالةواة  الةعةاا فةي 

المنعق  والةردي والةردسماني خصةوصةال ، 

ةما أبد  وفد االمحاد الوعني سعادمي ب يار  

روجافاي ةردسما ، وقد منةاول الةلةقةاء غخةر 

المسمجدات والمعورات السياسي  في سةوريةا 

ودخول اال م  فةي مةرحةلة  جةديةد  خةاصة  

السيما  بةعةد الةمةدخةل الةروسةي الةعةسةةةري 

المباشر والجهود الدولي  المةبةذولة  مة  أجةل 

الموصل ال  مسوي  سياسي  مفاي الة  حةل 

نهائي لم م ، مما يمعةلةب ةةذلةك  نةهةاء مةا 

مشهدا الحرة  الةردي  في سوريا مة  حةالة  

الفرق  والمشمت بي  الةمل السياسي  القائمة  . 

وم  جهمي رحبت الةمةلة  بةأية  مةبةادرات أو 

جةةهةةود مةة  شةةأنةةهةةا مةةحةةقةةيةةق وحةةد  الصةةف 

الةردي، وأةدت عل  اسمعدادها إلنةجةاح أي 

جهد يبذل لرأب الصدع الةحةاصةل فةي جسةا 

الةةحةةرةةة  .ةةةمةةا أةةةد وفةةد االمةةحةةاد الةةوعةةنةةي 

الةردسمةانةي عةلة  ماةامةنةي مة  روجةافةاي 

ةردسما  ودعمي للشعب الةردي حةمة  نةيةل 

حقوقي القومةية  فةي ظةل نةظةاا ديةمةقةراعةي 

معددي برلمةانةي ال مةرةة ي . وفةي نةهةاية  

اللقاء ثم  وفد الةمل  جهود االمحاد الةوعةنةي 

الةردسماني و دورا عةلة  صةعةيةد الةحةرةة  

 .المحرري  الةردي  والةردسماني 

 كتلة أحزاب املرجعية السياسية الكردية  تلتقي بوفد االحتاد الوطني الكردستاني  

عقدت دائر  واشوةانةي   الةدربةاسةية  و 

سري ةانيي ( لح ب الةوح ةد  الةديةمةقةراعةي 

-44-6الةردي فةي سةوريةا، يةوا الةجةمةعة  

مؤممرها االسمثنائي باسا الشةهةيةدية   5142

القيادي أحمد بو ا  و رفيق مةنةظةمة  سةري 

ةانيي ابراهيا حاجي، وذلك في مقّر الةحة ب 

بةحةاةور الةرفةيةق  ي.في مدين  سةري ةةانةية

مصعفة  مشةاية  نةائةب سةةةرمةيةر الةحة ب 

وأعااء م  قياد  الج ير  وممثةلةي أحة اب 

ةردي  وفعاليات اجمةمةاعةية  ووسةائةل  عةالا 

ومنظمات مجمم  مدني  ل  جانب لفيٍف مة  

رفةةاق الةةحةة ب الةةقةةدامةة  ورفةةاق مةةنةةظةةمةةات 

مربسةبةية  وقةامشةلةو وعةامةودا وشةخةصةيةات 

وعني  م  سةري ةةانةيةي والةدربةاسةية  وأبةو 

 .راسي 

العوفعاء لعقعيعم الشع عداء و محت شةعةار ل

ل بدأ المؤمةمةر وتفديل دور المرأي في الة ب
فعاليامي بالنشيد القومي ودقيق  صمت  جةالالل 

ألرواح شهداء ال ي ب ك و ال ي ب ج و 

الةةبةةيةةشةةمةةرةةة  واآلسةةايةةغ وشةةهةةداء الةةحةة ب 

 والشهيدي  أحمد بو ا  و ابراهيا حاجي.

افمم  األسماذ مشاي  الةمةؤمةمةر بةمةبةارةة  

أعااء الةحة ب فةي دائةر  سةري ةةانةيةي و 

الدرباسي  عقد مؤممرها االسمةثةنةائةي و حةيةا 

أرواح الشهداء الُة رد، ةةمةا مةنةاول الةواة  

السياسي السوري الذي يدور حةولةي مةحةرةةال 

دوليال إليجاد حةل سةيةاسةي، خصةوصةال بةعةد 

المدخل العسةري الروسي المباشر، فيما أةةد 

مشاي  عل  ارور  موحيد الصف الُة ةردي 

فةةي مةةواجةةهةة  األخةةعةةار والةةمةةهةةديةةدات الةةمةةي 

مشةلها المنظيمات الممشدد  االرهةابةية  عةلة  

وجود الُة رد في مةنةاعةقةهةا الةمةاريةخةية  مة  

 . سوريا

 : ةما مليت في المؤممر الةلمات المالي 

ةلم  لجةنة  ةةمةلة  أحة اب الةمةرجةعةية   -

الةردي  في سري ةانيي، ألقاها السيد شةوةةت 

 برا ي.

ةلم  حة ب الةيةسةار الةةةردي، ألةقةمةهةا  -

 السيد  فو   سعيد.

 ةلم  السيد موس  خلو. -

 ةلم  السيد  ةي حجي. -

 ةلم  السيد بهجت بافي شنو. -

 ةلم  السيد عيس  خلو. -

ةلم  امحاد الةماب الُة رد، ألقاها السةيةد  -

 نوشي  بيجرماني.

ةما وصلةت  لة  الةمةؤمةمةر الةعةديةد مة  

 : برقيات المهنئ 

باسا سةرمير ح ب الوح د  وأعاةاء  - 

 . الهيئ  القيادي  في عفري 

م  عائل  الةراحةل الةفةقةيةد اسةمةاعةيةل    -

 .عمر

م  منظم  حة ب الةوح ةد  فةي  قةلةيةا    -

 .ةوردسما  العراق

م  قياد  منظةمة  حة ب الةوح ةد  فةي    -

 أوربا.

 م  منظم  ح ب الوح د  في ةوباني.  -

 م  لجن  اسمنبول لح ب الوح د  .  -

م  منظم  حة ب الةوح ةد  فةي مةربةي    -

 سبيي.

مة  مةؤسةسةة  مةعةلةةيةا وحةمةايةة  الةلةغةة     -

 الُة ردي  و دار ةمال حنا  في ةوباني.

مة  مةؤسةسةة  مةعةلةةيةا وحةمةايةة  الةلةغةة     -

 الُة ردي  في محافظ  الحسة .

 م  الدةمور محمد خلف.  -

م  جمعي  هيفي اإلغاثي  الخيري  فةي    -

 سري ةانيي.

وقد اخمممت الجلةسة  األولة  الةمةفةمةوحة  

بشةةر الاةيةوف والةمةأةةيةد عةلة  مةوجةهةات 

وسياسات الح ب، فيما مةا مةنةاقشة  الةواة  

المنظيمي والنشاعات فةي الةجةلةسة  الةمةغةلةقة  

المي خرجةت بةعةد  قةرارات مةنةظةيةمةية  مة  

شأنها مع ي  موق  الح ب في منعقة  سةري 

ةانيي و درباسيي و ريفها، و انمه  الةمةؤمةمةر 

 .بانمخاب لجن  دائر  جديد  لقياد  المنظم 

 انعقاد مؤمتر دائرة واشوكاني يف اجلزيرة
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معرض هةذا الةريةف فةي ظةل األحةدا  

الجاري  بسوريا للمهجير عد  مةرات، ةةانةت 

، عةنةدمةا مةا 5141أولها في الراب  م  غب 

اجمياحي مة  قةبةل جةبةهة  الةنةصةر  وبةعةض 

ةمائب الجيغ الحر، ولةةة  بةفةاةل مصةدي 

( ووقةةةوف أعاةةةاء YPG-YPJقةةةوات  

ح ب الوح د  واألهالي  ل  جانةب بةعةاةهةا 

البعض ما المةصةدي لةذاك االجةمةيةاح وعةرد 

االرهابيي ، وةانت غخةرهةا عةنةدمةا مةعةرض 

لةةهةةجةةمةة  شةةرسةة  مةة  قةةبةةل مةةنةةظةةيةةا داعةةغ 

بةهةدف  5141مشري  األول  1اإلرهابي في 

السيعر  عل  ةوباني وريفهةا واةمةهةا  لة  

ولةةة  بةفةاةل الةمةقةاومة   . مارمي الم عوم 

( ودعا قوات YPG-YPJ    البعولي  لقوات

البيشمرة  وبةمةسةانةد  جةوية  مة  الةمةحةالةف 

الدولي بقياد  الواليات الممحد  األمريةي ، مةا 

دحر ملك المجامي  اإلرهابي  ومدمير غلةيةامةهةا 

 . وعردها م  ةوباني

وفي  عار الجهود المبذول  بةعةد مةحةريةر 

ةوباني وريفها، وعةود  أعاةاء مة  حة ب 

الةةوح ةةد  وبةةعةةٍض مةة  األهةةالةةي  لةة  قةةراهةةا 

وبيومها، وألجل  عةاد  الةحةيةا  الةمةنةظةيةمةية  

والسياسي  وبةغةية  مةعةويةر ومةفةعةيةل الةعةمةل 

الح بي والناال بي  الجماهير، يوا الجمعة  

ما  جراء لقاء مةنةظةيةمةي  5142/    44/    51

م  أعااء فرع / برجا / بةالةريةف الةغةربةي 

لةوباني في قري  / ميداني /، مة  قةبةل قةيةاد  

مةةنةةظةةمةة  ةةةوبةةانةةي لةةحةة ب 

الوحد  الديمقراعي الةةةردي 

في سوريا، وذلةك بةحةاةور 

عاةةو الةةلةةجةةنةة  السةةيةةاسةةيةة  

للحة ب مسةلةا شةية  حسة ، 

وعاةةوي لةةةجةةةنةة  الةةةدائةةةر  

لمنظم  ةوباني عةنةمةر عةلةي 

 . وحمو علي

بدأ اللقاء بالوقوف دقةيةقةي 

صمت عةلة  أرواح شةهةداء 

الةرد و ةوردسةمةا  وشةهةيةد 

المحب  والسالا الرفيةق أحةمةد بةو ا    أبةو 

 .عبدو ( ورفيقي الشهيد مسليا خليل جمو

مسلا ع  الدور الةذي لةعةبةي السيد محد  

هةلةي مةنةذ أل الح ب في الحفاظ عل  السةلةا ا

بداي  الثور  السوري ، وعة  أسةبةاب ظةهةور 

المجموعات الممعرفة  الةمةي ةةا  أخةعةرهةا 

منظيا داعغ الذي يشةل مهديدا للعالا أجمة ، 

وأةد عل  اةرور  وحةد  الصةف الةةةردي 

ونبذ الخالفةات الةحة بةية ، ةةمةا مةحةد  عة  

( YPG-YPJالةةدور الةةبةةعةةولةةي لةةقةةوات  

وقوات البيشمرة  بمساند  المةحةالةف الةدولةي 

في مصدي إلرهةابةيةي داعةغ وفةي مةحةريةر 

ةوباني وريفها، وةةمةا هةنةأ األخةو  الةُةة ةرد 

 .اإلي يديي  بمحرير شنغال م  أيةدي داعةغ

وقةةال البةةد مةة  وجةةود وفةةد مةةمةةثةةيةةلةةي واحةةد 

ومسمقل للشعب الةردي ألجل المةفةاوض مة  

الغير، وأةد عل  ارور  المعامل اإليةجةابةي 

دار  الذامي  القائم  في الةوقةت الةراهة  إلم  ا

للحفاظ عل  المةمسبات المي حقةقةهةا الشةعةب 

ووقةةف . الةةُةةة ةةردي فةةي سةةوريةةا ومةةعةةويةةرهةةا

معوال عل  ظةاهةر  الةهةجةر  بةامةجةاا أوربةا 

ومةةخةةاعةةرهةةا فةةي الةةحةةااةةر والةةمةةسةةمةةقةةبةةل 

 . وارور  الحد منها

مخلل اللقاء مداخالت م  عاوي لةجةنة  

الدائر  ع  دور المنظيا في الحيا  السةيةاسةية  

هةالةي أل وفي قياد  المجممعات، وع  عةود  ا

 ل  المنعق ، والمشارة  في الحيةا  الةيةومةية  

 لخدم  المواعني  قدر المسمعاع. 

سمماع  ل  مةالحةظةات ال وقبل الخماا ما ا

سئةلة  أل جاب  عل  اإل ومقمرحات الحاور، وا

 .بروح رفاقي 

 يف الريف الغربي لكوبانيإعادة ترتيب الوضع التنظيمي 

قةرية   4121السيد  أفي  شيخو مة  مةوالةيةد 

عفري  و وج  الدةمةور عةبةد ح مةحةمةد   –قاسا 

عةفةرية ، حةاصةلة  عةلة    –م  بلد  شي  الحةديةد 

درج  الماجسمير في االدار  عل  رسالٍ  بةعةنةوا  

لاسمخداا مةنولوجيا المعلومات واالمصةاالت فةي 

م  جامع  حلب بعد أ  نالت  5111عاا  "البنوك

 .5111شهاد  الهندس  المعلومامي  منها عاا 

ااعرت األسر   ل  الهجر  مة  الةبةلةد نةحةو فةرنسةا، ومةابةعةت 

السيد  شيخو محصيلها العلمي الممقدا  ل  جانب رعايمهةا ألعةفةالةهةا، 

فنالت شهاد  الدةمورا  بةمةقةديةٍر عةاٍل فةي ل دار  نةظةا الةمةعةلةومةات 

عةلة  رسةالةٍ  بةعةنةوا  لاعةمةمةاد االبةمةةةارات  "والمسويق المصرفي

المةنولوجي  م  قبل العمالء ومأثيةرهةا عةلة  الةعةالقة  مة  الةعةمةالء: 

في جامعة   5142/   1/44المصرف المحمولل، قّدممها يوا األربعاء 

ني  الفرنسي ، لمععي صور ل مشةرقة  لةلةمةرأ  الةةةردية  الةمةةةافةحة  

ومةو  موا   عجاب ومحب  أهلها وأصةدقةائةهةا الةذية  قةّدمةوا لةهةا 

 مبريةات حار . 

أسري تةرير الوةـدي تتقدم معنع عا بعأطعيعب العتعمعنعيعار بعالعنعجعاا 

 والتوفيق الدائمين.

 أفني شيخو تنال شهادة الدكتوراة
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  حرية املرأة ... حقها االنساني الطبيعي

 رو ير يون  قلي 

   الحري  بمفهومها العاا معني امخاذ الفرد قرارامي ورسةا 

مسير  حيامي ومسمقبلي دو  أي اةغةوع مةعةنةوية  أو مةادية ، 

فاإلنسا  الحّر هو صاحب القرار األول واألخةيةر فةي حةيةامةي 

والةحةرية  المةعةنةي  .وهو الممحةةا الةذامةي بةنةفةسةي وبةقةرارامةي

الفوا  بل البد أ  ُممار  بوعي ومسؤولي ، ومحةددهةا ُنةُظةا 

وقواني  مجممعي  مخملف  المي مؤثر عةلةيةهةا سةلةبةال أو  يةجةابةال، 

وأةثر األفراد مممعال بالحري  ها أولئك المنممي   ل  مجمةمةعةات 

 ديمقراعي  ومممم  بوعي ومعرف  عالي .

   النظر  ل  معريف الحري  يةقةودنةا الة  سةؤال مةهةا أال 

   ما العالق  بي  مفهوا الحري  والمرأ ؟ وهو

   ، وهنا نبادر  ل  المفةةيةر فةي مصةعةلة  حةرية  الةمةرأ 

الحري  حق مشروع ال يجو  فيي االخمةيةار والةمةخةيةيةر بةغةض 

النظر ع  العرق او الجن  اللو  والعمر او الدي ، ولة  وجهات النظر حول مةفةهةوا 

فم  الةنةا  مة  يةربةع ف، حري  المرأ  منذ بداي  الخليق   ل  يومنا هذا ممما  باإلخمال

حري  المرأ  بالشرف والعةرض، ومةنةهةا مة  يةربةعةي بةالةدية ، ومةنةهةا مة  يةربةعةي 

 بالمحار.

ر أو أي مة  ذلةك، وأ   ردال عل  ملك المفاهيا فا  الحري  ال مرمبع بالدي  والمحاُّ

 . ملك المصعلحات هي مابع  لمصعل  الحري  ولي  العة 

يمةننا القول:    حري  المرأ  في الةثير م  البلدا  والمجممعات عمليال واقع  محةت 

وصاي  الرجل الةامل  عليها م  حي  لباسها ومعليمها وعمةلةهةا وصةوالل الة  مةواعةيةد 

. لة  أود اإلشار  أياال أني ال يمةةنةنةا مةعةمةيةا هةذا   نومها محت مسم  الحب وال واج

الفةر ،  نما هناك نسب ممفاوم ، وفي نفة  الةوقةت نةر  أ  بةعةض الةنةسةاء يةفةهةمة  

 ، مواوع الحري  م  منعلق غخر مخملف ممامال عما مةؤول  لةيةي الةنةظةر  الصةحةيةحة

فممرد المرأ  وخروجها ع  المألوف لي  بحري ، وقد ينعة  عليها وعل  مةعةلةعةامةهةا 

سلبال، و نما المعلوب هو ممم  المرأ  بحقها في العيغ الةريا بسالا واسلوب مةمةوا  ، 

 وبما يموافق م  خعوات مقدا المجمم  ومعورا. ،شأنها شأ  الرجل

فالحري  مواوع حسا  يجب فهمي ومقبلي بالعريق  المناسب  لةنةمةع الةحةيةا  الةمةي 

نعيشها ةمجمم  شرقي، فلنساها سوي  عل  ممةي  المرأ  مة  نةيةل حةريةمةهةا بةالشةةةل 

المناسب الذي يؤدي  ل  محقيق مبدأ المساوا  في المجمم  قدر االمةا ، فالمرأ  أسةا  

 . المعور، وةيف لمجممٍ  أ  يمعور    ةانت المرأ  مقموع  ومسلوب  الحقوق

و ل  جانب حق الحري  للمرأ  هناك حق العمل والعلةا، فةمة  حةقةهةا وواجةبةهةا أ  

 مصب   نسان  فعال  في المجمم  واال سمةو  عال  عليي،

وال يخف  عل  أحد أ  المرأ  حققت مسمويات ممقدم  م  عمةوحةامةهةا بشةةةل عةاا 

وم  بينها المرأ  الةردي ، ولة  ال ال أمامها مشوار عويل م  المعانا  والةةةفةاح مة  

أجل المغلب عليها، حي  أنها ممعرض للقم  واالاعهاد والمشريد والن وح والمةعةذيةب 

والقمل أياال في العديد م  المجممعات المي معةانةي مة  الةمةخةلةف والةفةقةر والةمةعةصةب 

والعنف واالرهاب واالسمبداد. وما دامت المرأ  الةردي  فةي سةوريةا قةد نةالةت قسةعةال 

وفيرال م  حقوقها، فها هي محمل السالح  ل  جانب الرجل في الةدفةاع عة  الةمةنةاعةق 

الةردي  وشعبها، ومشارك في األح اب والةمةجةالة  والةمةؤمةمةرات لةمةعةمةل فةي حةقةل 

السياس  والثقاف  وغيرها بجدار  واقمدار، وهذا ما يجعلنا نشعر بةالةفةخةر والةعةمةأنةيةنة  

  حيال أوااعها.

 جل ما نبمغيي هو ا  مممم  المرأ  بحقوقها وأ  مصب  عاوال ناشعال في الحيا .

 إعالن فيينا
 الدقة هي املفتاح 
 لتجنب منحدر زلق 

  أندرو جيه. تابلر 

 و أوليفييه دي وتينيي *

أسفر لقاء ممعدد األعراف ُعقد في فةيةيةنةا فةي 

مشري  األول/أةةمةوبةر عة   صةدار مصةرية   11

مةؤلّةف مة  مسة  نةقةاع  «المفاها المشةمةرك»ع  

بةأسةرع »حول ةيفي  وا  حّد للعنف في سوريا 

الذي يةةّمةل  « عال  فيينا»ويسع   .«وقت ممة 

ل  ل  مةأمةية  غلةّية  5145ويشير  ل  لبيا  جنيف 

للمقلةيةص مة  مةنةاعةق االخةمةالف »أةثر شمولّي  

، وقةد يةةةو  ذلةك «الممبقي  وبناء مناعةق مةفةاهةا

بداي  إلشراك مؤيدي المعاراة  والةنةظةاا  بةمة  

 فيها  يرا  للمّر  األول (.

لة  في حةية  مةعةنةي الشةمةولةية  فةي سةوريةا 

ةةمةا   -بالارور  درج  مةعةّيةنة  مة  االلةمةبةا  

 ال أ   يةجةاد  -يمجةلة  ذلةك فةي نةّص اإلعةال  

عريق  قابل  للمعبيق للخروج م  األ م  سيسمل ا 

دّق  أةبر في مسأل  المرحل  االنمةقةالةية ، ال سةّيةمةا 

بشأ  وا   عار  مني الخمةبةار روسةيةا ونةظةاا 

األسد. فعل  سبيل المثال، أغفل اإلعةال  الةحةالةي 

، وفشةل فةي «الةحةوةةمة »لصال   «انمقال»ةلم  

االعمراف بأّ  مسوي  مسمدام  هي شةرع أسةاسةي 

الةدولة  اإلسةالمةية  فةي الةعةراق »له يم  منةظةيةا 

 «الةةةدولةة  اإلسةةالمةةةيةة »/(«داعةةةغ»    «والشةةاا

والمجموعات اإلرهةابةية  األخةر .  ّ  مةثةل هةذا 

الغموض قد يسم  لروسيا و يرا  بالمجةادلة  بةأّ  

يععيهما الحق الدبلوماسي للسةعةي  « عال  فيينا»

إليجاد حّل عسةري يسمةنةد عةلة   بةقةاء الةرئةية  

بشار األسد في السلع . ول  يسفر هذا السيةنةاريةو 

سو   ل   دام  الحرب، ومغذي  اإلرهاب، و نماج 

الم يد م  الالجئي ، واألرج  أّني قةد يةؤّدي  لة  

 .مقسيا سوريا عل  المد  العويل

 «ابعالن»بغرار 

وةةأنةي  « عةال  فةيةيةنةا»في بعض النواحي، يبدو 

مقّدا دبلوماسةي. فسةبةعة  عشةر دولة   بةمةا فةيةهةا 

 يرا ( قد اناّمت  ل  األمةا الةمةمةحةد  واالمةحةاد 

 :األوروبي في الموقي  عل  مس  نقاع مفاها هي

   9الحفاظ عل  سالم  أرااي            -4
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 نا ... تتمةإعالن فيي
سوريا وعابعها العلماني  المر  األول  المةي 

 (.ملق  فيها النقع  األخير  هذا االعمراف
    .الحفاظ عل  مؤسسات الدول  -5
حماي  الحقوق  في الةنةص: األقةلةّية (  -1
 .المدني 
 .مسري  الدبلوماسي  إلنهاء الحرب -1
 .اما  ولوج المساعدات اإلنساني  -2
 «الةدولة  اإلسةالمةية »ه يم  منظيا  -6

 .«مجموعات  رهابي  أخر »و
مةة  خةةالل  «حةةوةةةمةة »مةةأسةةيةة   -1

انمخابات مشرف عليها األما الةمةمةحةد  بةنةاءل 
عل  لبيا  جنيفل وقرار مجل  األم  رقةا 

. ويحق للسةوريةية  الةمةنةمةشةرية  فةي 5442
الشمات واآلخذي  بالم ايد المشارة  في هةذا 
االنمخابات المي سمحّدد القةيةاد  الةجةديةد  فةي 
البالد  وهي النقع  المي أثارت مخاوف فةي 

 ق(.دمش
 .اما  عملي  سياسي  بقياد  سوري  -2
معبيق وقف  عالق النار فةي جةمةية   -1

 .أنحاء البالد
 اّل أ  اإلعةال  يسةودا االلةمةبةا  حةةول 
عملي  االنمقال أةثر بةثير م  لبيا  جنيفل. 
فعل  سبيل المثال، ممناول الةنةقةعة  السةابةعة  

حةوةةمة  »بشةل مبها العملي  المي مقود  لة  
م  دو  ذةر  «موثوق  وشامل  وغير عائفي 

أو غلّيةات مةرمةبةعة . وخةالفةال  «انمقال»ةلم  
لذلك، ممحور لبيا  جةنةيةفل حةول مةأسةية  

سةلةعةات »يممّم  ب   «جسا حةومي انمقالي»
أعاةاء مة  »ويةمةاةمة   «منفةيةذية  ةةامةلة 

الحةوم  الحالي  والمةعةاراة  ومةجةمةوعةات 
وعل  الرغا مة  أنةي سةمة  شةمةل  .«أخر 

أعااء النظاا في المرحل  االنمةقةالةية ، مةنة  
ل]بيا [ جةنةيةفل  مةةةانةية  وجةود نةوع مة  

يقودها األسد ويسع   ليهةا  « صالح»عملي  
 .داعموا في الوقت الحالي

 عةال  »باإلاةافة   لة  ذلةك، ال يةعةيةد 
المشديد عل  دعو  جنيف  ل  عةمةلةية   «فيينا

حةةوار وعةةنةةي وعةةلةة   عةةالق السةةجةةنةةاء 
السياسيي ، وحّري  المنقل للصحفيي ، والحةق 

جميعها شةروع مسةبةقة  لةعةمةلةية    -بالمظاهر
 « عال  فيينا»انمقال حقيقي . ةما يغيب ع  

جةدول  مةنةي لةةالنةمةقةال. ومةة  الةمةقةّرر أ  
ُمسمأنف الةمةحةادثةات بةعةد أسةبةوَعةية ، ومة  
المرج  أ  ممبعها اجمماعةات أخةر ، لةذلةك 
فإ  وا  جدول  مني ُيعّد أمةرال اةروريةال 

راعةية  األسةد  -لمحديد ما  ذا ةانت روسةيةا 
قةادر   -األهّا حاليال عل  عاول  المفاواات 

ومسمعّد  لمأمية  انةمةقةال حسة  الةنةّية . لةةة  
خةةالفةةال لةةذلةةك، سةةيةةةةةو  الةةمةةوعةةد الةةنةةهةةائةةي 

، عندما منمهي والية  5154االفمرااي عاا 
الةعةاا  « عةاد  انةمةخةابةي»األسد الحالي  بعةد 

 -المااي. ةما لا يمّا ذةر أشةةةال االنةمةقةال 
في حي  يذةر اإلعال  أّني يجب عةدا الةمةّ  
بةةمةةؤسةةسةةات الةةدولةة  فةةي سةةوريةةا وأّ  نةةقةةل 

السلعات المنفيذي   ل  جسا حةومي انمةقةالةي 
سيةو  أساسيال، ال سّيما فيما يخّص األجهة   

 .األمني 
يمعي  عل  المجمم  الدولي المعّقل أياةال 
حول أي نوع م  االنمخابات هو ممة  حةقةال 
في سوريا، ومحت أي نةوع مة  اإلشةراف. 
فالنظاا الحالي هةو أحةد أةةبةر الةمةمةالعةبةية  
باالنمخةابةات فةي الةعةالةا، حةية  فةا  األسةد 

في المةائة   11٤6بنسب مثير  للاحك وهي 
فةي  11٤6، و 5111خالل انمخابات عةاا 

في الةمةائة   22٤1، و 5111المائ   في عاا 
فةةي الةةعةةاا الةةمةةااةةي. ةةةمةةا أّ  األصةةوات 
البرلماني  لصال  مؤيديي فةي حة ب الةبةعة  
الذي يمرأسةي هةي أمةر مةؤّةةد أياةال. وهةذا 

يةبةقة  »يعني أّ  أي خّع  مسمند عل  حةّجة  
هي بالةفةعةل  «األسد حّم  االنمخابات الجديد 

صيغ  السممرار حةةةمةي.    قةيةاا حةةةومة  
جديد  مخلق مناخال غمنال للنقاغ العاا والمعبةئة  
هي وحدها المي مسمعية  أ  ماة  األسةا  
إلجراء انةمةخةابةات جةديةد  عةلة  الةمةسةمةو  
الةةمةةحةةلّةةي، ومسةةمةةو  الةةمةةحةةافةةظةةات، وعةةلةة  
الةةمةةسةةمةةو  الةةوعةةنةةي. وةةةمةةا فةةي الةةبةةوسةةنةة  
وةوسوفو قبل سنةوات، يةمةعةّية  عةلة  األمةا 
الممحد  أ  مسع   ل  الموصةل  لة  صةيةغة  
أةثر جّدي  واسمدام  م  نّص النقع  السابع  

ويةنةبةغةي  جةراء هةذا « :  »  عال  فةيةيةنةا« ل  
االنمةخةابةات مةحةت  شةراف األمةا الةمةمةحةد  
السميفاء الحوةم  وبالم اا أعةلة  الةمةعةايةيةر 

  .«الدولي  للشفافي  والمحاسب 
 الخطوار المقبلة

 ّ  محديد عملي  انمقالةية  بشةةةل صةرية  
 ةما ُذةر في لبيا  جنيفل( وواة  جةدول 
 مني حا ا سيساعدا  عل  مفادي األخةعةاء 
المي ارُمةبت في العاا المااي عندما عةغةت 
معّورات المعارك عل  الةدبةلةومةاسةية . فةفةي 

، وعندما موّقعت واشةنةعة  5141أوائل عاا 
مةةخةةفةةيةةف »الةةنةةظةةاا وأّيةةدت  «انةةمةةصةةار»

عملّيةات وقةف  عةالق الةنةار »و  «المصعيد
، قّدا الممّثل الخاص لمما الممةحةد  «المحلّي 

 «خةّعة  الةمةجةمةيةد»سميفا  دي مةيةسةمةورا 
لحلب، والمي بةمةوجةبةهةا قةد يةوقةف الةنةظةاا 
محاولةمةي مةحةاصةر  الةمةديةنة  مةقةابةل وقةف 
 عةةالق الةةنةةار و جةةراء مةةفةةاواةةات مةة  
المعارا .  اّل أّ  الخّع  قد فشةلةت، وذلةك، 
وبشةل رئيسي، ألّ  النظاا ةا  يفمقر لةلةقةّو  
البشري  السمعاد  حلب والمناعق الةمةخةمةلةفة  
ذات الغالبي  السّني  حي  القّوات المةعةاراة  
هي األقو ، والحفاظ عليهةا. وفةي حةية  أ  
مةةدّخةةل روسةةيةةا قةةد دعةةا األسةةد فةةي الةةوقةةت 
الحالي، يبق  االفةمةقةار  لة  الةقةّو  الةبةشةرية  
حقيق  ال سبةيةل إلنةةةارهةا، ةةمةا أّ  مةغةيةيةر 

 «االنةمةقةال»مجر  األمور الدبلوماسي  م  
ل  يلّعف هذا النقص، ولة   «الحوةم » ل  

يمرك أي بديل قابل للمعبيق في الموصل  ل  
 .حل ع  عريق المفاوض

 ّ  االمفاق عل  هذا المسائل قد يمعلّب أةةثةر 
مة  الةمةفةاواةات. وعةلة  م  جول  واحد   

الرغا م  أّني م  غير الوااة  مةا  ذا ةةا  
فةعةالل بةمةثةل هةةذا  حةلةفةاء األسةد سةيةقةنةعةةونةي

المسوي ، يجب اخمبار اسمعدادها لةلةمةحةاولة . 
وبالنسب   ل   يةرا ، ال مة ال هةنةاك أسةئةلة  
حول موةيل و ار  الخارجي  للمفاوض عةلة  
انمقال حقيقي نةظةرال  لة  أّنةي لةد  لمةةةمةب 

فيلةق الةحةر  الةثةوري »المرشد األعل ل و 
أسبقي  في السياس  السوري  وقةد  «اإلسالمي

اسمثمرا الةةةثةيةر مة  الةدمةاء واألمةوال فةي 
الحفاظ عل  نظاا األسةد. وفةي خةالل ذلةك، 
حشةةر األسةةد  نةةفةةي فةةي الةةمةةعةةاراةة  خةةالل 
محاوالت المفاوض عل  مسوي  في موسةةو، 

 .وةا  غخرها في نيسا /أبريل
يةجةب الةةقةيةاا بةاخةمةةبةارات أخةةر  عةلةة  
أرض المعرة : ومّدعي روسيةا أّ  مةدّخةلةهةا 
يهدف  ل  محارب  اإلرهابيية ، لةذلةك يةجةب 
عل  قّوامها االممناع ع  ارب مجةمةوعةات 
ال يعّرفها مجلة  األمة  الةدولةي عةلة  هةذا 
الةةنةةحةةو. ةةةمةةا أّ  دور مةةوسةةةةةو الةةعةةسةةةةةري 
ياعها في موق  خاّص للاغع علة  األسةد 
لوقف الةهةجةمةات عةلة  الةمةنةاعةق الةمةلةيةئة  
بالمدنيي   بما في ذلةك مة  خةالل اسةمةخةداا 
الةةبةةرامةةيةةل الةةمةةمةةفةةّجةةر ( والسةةمةةاح بةةوصةةول 
الةةمةةسةةاعةةدات اإلنسةةانةةيةة   لةة  جةةمةةيةة  أنةةحةةاء 
سوريا.  ّ  ةال الجهدْي  قد يعمال  ةةمةدابةيةر 
بناء ثق  قصير  األمد لمسهيةل الةدبةلةومةاسةية  
عل  الموّصل  لة  اّمةفةاق حةول قةيةاا واة  
نهائي مسمقر. وم  دو  اّمفاق ةةهةذا وخةّعة  
للموّصل  ليي، لة  مةعةيةل الةحةرب الةمةعةانةا  
البشري  ومهّجر الم يد مة  الةنةا  فةحةسةب، 
بل قد مصب  أياال غلّي  لمقسيا سةوريةا الةدائةا 
 ل  مناعق يسيعر عليةهةا الةنةظةاا ومةالذات 

 . رهابي  غمن  ودائم 
وأخيرال ولي  غخرال هي أهةّمةية  الةنةقةعة  

سةوريةا هةي  »قبل األخير  لإلعةال ، بةأ : 
المي مملك ومقةود هةذا الةعةمةلةية  السةيةاسةية ، 
والشعب السةوري هةو مة  يةحةدد مسةمةقةبةل 

ينبغي عل  الةجةوالت الةمةالةية  مة   .«سوريا
المحادثات أ  ممشاور م  أوس  دائر  ممةنة  
م  السةوريةية  غةيةر أولةئةك الةذية  ُيةدانةو  
عالميال ةإرهابيي . لقد ولّت األّياا الةمةي ةةا  
فيها وا  حّد للحةرب يسةمةلة ا مةفةاواةات 
ثنائي  ما بي  النظاا وةيا  واحةد مةعةارض. 
عل  اإلعالنات المسمقبلي  أ  منّص عل  أّنةي 
يجب عل  أّي حةّل لةم مة  أ  يةمةّا قةبةولةي 
بشةل واس  ةحّل شرعةي ومةالئةا مة  قةبةل 
هذا الدائر  الواسع  م  السوريية ، و اّل لة  

سةةو  قةعةةعة  فةةارغة  مةة   «الةةحةلّ »يةةةو  
 .الورق
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* أندرو مابلر هو  ميل لمارم  جي. 
غرو ل في برنامج السياس  العربي  في 
معهد واشنع . أوليفييي ديةومينيي هو 

 .دبلوماسي فرنسي مقيا في معهد واشنع 
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 * مصطف  اللباد 

مسمدعي األعمال اإلرهةابةية  الةمةمة امةنة  

المي اربةت الةعةاصةمة  الةفةرنسةية  بةارية  

مداعيات  قليمي  واسمراميجةية ، مةعةال  عةاد  

رسا السةيةاسة  الةخةارجةية  الةفةرنسةية  مةجةاا 

الشرق األوسع. وبقع  الةنةظةر عة  الةخةلةل 

األمني الذي أظهرمي االعمداءات المي ممةّرر 

شةارلةي »للمر  الثاني  هذا العاا، بعد جريم  

في معل  العاا،  ال أ  الاةغةع عةلة   « بدو

صان  القرار الفرنسي لة  يةمةمةثةل فةقةع فةي 

 عاد  النظر بالهياةل األمني  الفرنسي  ومةد  

ةفاءمها ونجاعمها، وهو نقاغ داخلي فرنسي 

صرف. بل    مداعيات األعمةال اإلرهةابةية  

في باري  سمممّد أياال  ل   عاد  النظر بةمةا 

يمة  أ  ُيسّم  مسلمات السياس  الةخةارجةية  

الفرنسي  في عهد الرئية  الةحةالةي فةرانسةوا 

أوالند، ما سيعني محوالل محممالل في سياسات 

فرنسا الداخلي  والشرق أوسةعةية  عةلة  حةد 

 .سواء

 الم اجرون يدفدون البمن

مخملف الحواد  اإلرهابي  ع  الةحةواد  

العبيعي  في ةو  األول  مسمدعي مةداعةيةات 

ممجاو  الرقع  الجغرافية  لةمةةةا  وقةوعةهةا، 

ةةةمةةا مةةمةةلةةك الةةقةةدر  عةةلةة  مةةغةةيةةيةةر بةةوصةةلةة  

السياسات الداخلي  والخارجي . م  الةمةمةوقة  

أ  يسمفةيةد الةيةمةية  الةعةنةصةري فةي فةرنسةا 

وأوروبا م  العملي  اإلرهابي ،  ذ    دعايةمةي 

األساسي  القائم  عل  العداء للمهاجري  عل  

خلفي  مةبةاعةؤ األداء االقةمةصةادي، مةةةمةسةب 

مبريرال لعنصريمها ال اعق  عل  األخص بي  

الشرائ  االجمماعي  األدن  في أوروبا. ومة  

الةةمةةمةةوقةة  أياةةال أ  يةة داد الاةةغةةع عةةلةة  

الحةومات األوروبي  الممشةل  م  موليف  م  

أح اب الوسع يمينال ويسةارال، فةيةدفةعةهةا  لة  

مبني أعروحات اليمي  العنصري بخصوص 

المهاجري . في هذا السياق يبدو أ  الاةغةع 

سيم ايد عل  حةةةومة  أنةجةيةال مةيةرةةل فةي 

ألمانيا، أةبر مسمقبل لالجئي  السوريةية  فةي 

االمحاد األوروبي، لجه  الماييق أةثر علة  

المهاجري  والمي مسّببت بةنةقةاشةات ألةمةانةية  

 .داخلي  معّول  ل  منمهي غثارها سريعال 

 أولوية فرنسية «داعخ»مةاربة 

اإلرهةابةي  «داعةغ»بعد  عال  مةنةظةيةا 

المسؤولي  ع  سلسل  الةهةجةمةات اإلرهةابةية  

المي اربت باري ، قُةعة  الشةك بةالةيةقةية . 

والةةمةةالحةةظ أ  الةةمةةسةةؤولةةيةة  عةة  األعةةمةةال 

اإلرهابي  مبلورت مبةرال جدال هذا الةمةر  مة  

المغعي  الفوري  والمموالية  لةمحةدا ، حةية  

راحةةت أصةةابةة  االمةةهةةاا مةةمةةوجةةي لةةلةةمةةنةةظةةيةةا 

اإلرهةةابةةي حةةمةة  قةةبةةل  عةةالنةةي عةة  مةةبةةنةةي 

الهجمات، فةي دلةيةل وااة  عةلة  انةعةبةاق 

مصادر المهديد مة  الصةور  الةذهةنةية  لةهةا. 

عل  ذلك يبدو أ  فرنسا ودوالل غربي  سمعيةد 

النةظةر فةي اسةمةرامةيةجةيةامةهةا حةيةال سةوريةا 

 «داعةغ»والعراق، بحي  محمةل مةحةاربة  

األولوي  الغربي  وممقّدا عل  مةا سةواهةا مة  

أولويات في صةراعةات الةمةشةرق الةعةربةي. 

وم  شأ  وا  المنظيمات الجهادي  عمةومةال 

ةةعةدو رقةا واحةد، أ  مةنةمةهةي  «داعغ»و 

 «اإلسةالمةيةية  الةمةعةمةدلةية »مقول  وسردي  

الذي  عةالةمةا اعةُمةبةروا فةي الةغةرب خصةمةال 

مقبوالل اد نظا المنعقة  الشةمةولةية . عةغةت 

هةةذا الةةمةةقةةولةة  والسةةرديةة  عةةلةة  مةةوصةةيةةف 

 «الةربةية  الةعةربةي»حراةات المنعق  مةنةذ 

ومفاقمةت مة  انةدالع الةحةراك السةوري.  ذ 

اعُمبر المعاراو  الديموقراعيةو  اةعةفةاء 

بحي  ال يسمعيعو  محارب  النظا المسلعةية  

ومنها النظاا السوري. ولعل الةمةقةارنة  بةية  

الةةمةةعةةمةةدلةةيةة  »و  «الةةجةةهةةاديةةيةة  الةةقةةبةةيةةحةةيةة »

قد أصبحت م  الةمةااةي بةعةد  «المحمرمي 

أحدا  باري  اإلرهابي  األخير ، بحسب مةا 

مةعةهةد »يعمقد ميشال ماةينسةي، الباح  في 

بةبةارية .  «الدراسات األمني  والةمةسةمةقةبةلةية 

بمعةنة  غخةر، سةمةمةاةرر صةور  الةمةنةظةيةا 

مة   «اإلخوا  الةمةسةلةمةية »الدولي ل جماع  

المغعيات اإلعالمي  الغربي  المي سمخلع بي  

والسةةلةةفةةيةةيةة  و »  الةةقةةاعةةد « و »  داعةةغ« 

، ةةةمةةا سةةمةةمةةراجةة  » اإلخةةوا  الةةمةةسةةلةةمةةيةة « 

األصوات الةغةربةية  الةمةعةالةبة  بةمةفةاهةا مة  

الجماع  وسممسّيد الةمةيةارات واألجةنةحة  فةي 

فرنسا والغرب الداعي   ل   رساء الةمةحةالةف 

في الةمةنةعةقة  مة  األنةظةمة  الةقةائةمة  مةحةت 

 .«األم  واالسمقرار»شعاَري 

 تةالفار باري  تتغي ر؟

مةثةلةمةا أّدت أحةدا  الةحةادي عشةر مة  

في أميرةا  ل  مةغةيةيةر جةذري  5114أيلول 

في سياسامها، ما قاد  ل  احمالل بلدي  شةرق 

والةةعةةراق  5114أوسةةعةةيةةيةة   أفةةغةةانسةةمةةا  

مشري  الةثةانةي  41(، سمؤدي أحدا  5111

في فرنسا  ل  معديل جوهري فةي سةيةاسةات 

فرنسا الشرق أوسعي . م  الفارق أ  فةرنسةا 

ال مملك قدرات الواليات الممحةد ، وبةالةمةالةي 

سينصّب الةمةغةيةيةر عةلة  فةعةالةية  أةةثةر فةي 

صراعات المنةعةقة  وعةلة  رسةا مةوّجةهةات 

جديد  للسياس  الفرنسي  في الشرق األوسةع. 

حم  لحظ  ةةمةابة  هةذا السةعةور، مةحةالةفةت 

فرنسا شرق أوسعيال م   سرائيل والسعةودية  

وحاولت قعف بعض الثمار االقمصادي  مة  

السوق اإليراني الواعد، حم  برغا مةوقةفةهةا 

الممةشةّدد فةي مةفةاواةات  يةرا  مة  الةدول 

الست الةبر . مة  اآل ، يةمةةة  مةقةديةر أ  

السعودي  ممصّدر قائم  الخاسري  مة   عةاد  

موجيي السياس  الخارجي  الفرنسي ، فالةقةرابة  

الةةفةةةةةريةة  بةةيةة  الةةوهةةابةةيةة  مةة  نةةاحةةيةة ، و 

وم  عل  شةاةةلةمةهةا  «داعغ»و  «القاعد »

م  منظيمات م  ناحي  أخر ، مبدو عصةية  

عل  اإلخفاء. ومثلما بذلت السعودي  جةهةودال 

في حمالت  5114اخم  بعد أحدا  أيلول 

الديبلوماسي  العام  لةلةحةفةاظ عةلة  مةحةالةفةهةا 

الدولي م  أمةيةرةةا، فةاألغةلةب أ  الةمةمةلةةة  

سُماعر  ل  القةيةاا بةخةعةوات مةمةاثةلة  فةي 

أعةقةاب اعةمةداءات بةةارية  اإلرهةابةية ، مةة  

الفارق أ  المملة  ليست في أفال أحةوالةهةا 

راهنال، بسبب مورعها في حرب الةيةمة  مة  

نةةاحةةيةة ، وبسةةبةةب الةةمةةنةةافةة  بةةيةة  األجةةنةةحةة  

السعودي  الحاةم  مة  نةاحةية  أخةر . وفةقةال 

لخبراء فرنسيية  فةي السةيةاسة  الةخةارجةية ، 

سموا  درج  مةعةاو  دوٍل خةلةيةجةية  مةثةل 

السةةعةةوديةة  وقةةعةةر فةةي مةةحةةاربةة  مةةنةةظةةيةةا 

اإلرهةةابةةي عةةلةة  الةةمةةحةةك، و ال  «داعةةغ»

سمعمبر حليف  وداعم  لي مثلما يروج خصوا 

السعودي  في الغرب. ولئة  أقةنةعةت أمةيةرةةا 

 «اجمماعات فيينةا»السعودي  بالمشارة  في 

لحل األ م  السوري ،  ال أ  الةحةرب عةلة  

الةةيةةمةة  أواةةحةةت أ  الةةفةةرا  الةةذي يةةمةةرةةةي 

و  «داعةغ»الحوثيو  خلفها يمم بمةعةرفة  

، وهةي نةمةيةجة  خةعةيةر  لةلةغةاية . «القاعد »

باخمصار، سمةاةغةع فةرنسةا ودول غةربةية  

عل  الةريةاض لةمةنةسةيةق أجةنةد  األولةويةات، 

 «الةةقةةاعةةد »و  «داعةةغ»بةةحةةيةة  مةةحةةمةةل 

ومثيالمها قائمة  أولةويةات الةفةعةل السةعةودي 

 .المااد

في المقابل، سمفةر فرنسا في الم يد مة  

   15المقارب م   يرا ، وعدا              

 اعتداءات باريس وتداعياتها الشرق أوسطية
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أ  مبادر روسيةا  لة  الةمةدخةل عسةةةريةال 
وبشةل مباشر في سوريا بعد خم  سةنةوات 
م  الصراع الدامي والمةدمةر، وبةعةد مةدخةل 
قةةوات الةةمةةحةةالةةف الةةدولةةي بةةقةةيةةاد  الةةواليةةات 
الممحد  األمريةي ، لي أةثر م  داللة ، فةةةمةا 
هو معلوا أنةي ةةا  لةروسةيةا نةفةوذ سةيةاسةي 
وعسةري في سوريا قةبةل الةثةور  السةورية  
بةةأمةةٍد بةةعةةيةةد، وذلةةك عةة  عةةريةةق عةةالقةةامةةهةةا 
الممي   مة  الةنةظةاا مةنةذ عةقةود مة  جةهة ، 
وقاعدمها العسةري  الةمةوجةود  فةي السةاحةل 
السوري م  جه  ثاني ، وهةي مةمةدخةلة  فةي 
الشأ  الداخلي السوري لةنها لةا مةعةلة  هةذا 

 المدخل ولا ية  مباشرال مثلما هو اآل .  

وقد جاء مدخلها العسةري الةمةبةاشةر هةذا 
بعد مجموع  ممغةيةرات مةيةدانةية  وسةيةاسةية  
أبر ها نجاح روسةيةا فةي مةلةف أ مة  شةبةي 
ج ير  القرا، وموقي  االمةفةاق الةنةووي بةية  

(، ومةغةول 4+ 2 يرا  ومةجةمةوعة  السةمة   
اإلرهاب في سوريا بحي  بات يشةل خعةرال 
لي  عل  ةامل المنعةقة  فةحةسةب بةل ربةمةا 
عل  ما معمبرا روسيا أمنها الةقةومةي، نةظةرال 
لةو  الةثير م   عماء المجامي  اإلرهةابةية  
خاصة  فةي مةنةظةيةا الةدولة  اإلسةالمةية  مة  
أصول  سالمي  في جوار روسةيةا وداخةلةهةا، 
ةذلك اعف النظاا السوري وانحسار نفةوذا 
بشةل لا يعد قادرال عةلة  الةدفةاع عة  نةفةسةي 
بالشةل الةافي، خاص  أ   يرا  المي معةمةبةر 
الداعا الرئيسي لي لا مةعةد مسةمةسةية  مةحةمةل 
األعباء اإلقةمةصةادية  لةلةحةرب فةي سةوريةا، 
واالسممرار في دعا النظاا  ل  ما ال نهةاية ، 

 نميج  األعباء الاخم  عل  اقمصادها.

ةما هو معلوا أياال فإ  المدخل الروسي 
جاء لحماي  مصالحهةا االسةمةرامةيةجةية  الةمةي 
بدأت مخش  م  فقدانها فةي سةوريةا نةمةيةجة  
اةةعةةف الةةنةةظةةاا ومةةا قةةد يةةحةةد  ذلةةك مةة  
مفاجآت، ةسيعر  قو  سلفي  ممةشةدد  عةلة  
الةمةفةاصةةل األسةاسةيةة  لةلةدولةة  السةورية ، أو 
حدو  حال  فوا  عارم  غير ممحةا بهةا، 
مما يفقد روسيا أي نفوذ فعلي عةلة  األرض 
وفي منعق  البحر األبيض المموسع برممهةا، 
وهي مريد العود   ل  الملعةب الةدولةي ةةقةو  
عظم  مجددال عةبةر سةوريةا بةعةد أ  فةقةدت 
الةثير م  مناعق نةفةوذهةا فةي الةعةالةا، هةذا 
المدخل الروسي الذي قوبل بمفها أمريةي قةد 
يعيل م  عمر النظاا  لة  أجةل غخةر، وهةو 
سيمسبب فةي الةمة يةد مة  الةمةدمةيةر والةقةمةل 
والمشريد بةل مأةيد، لةةة  بةاعةمةبةارا مةدخةالل 
مناةبةعةال و مةمةفةقةال عةلةيةي( بةية  الةالعةبةية  
الدوليي  يعيد مةوا   الةمةصةالة ، يةمةوقة  أ  
مةو  المرحل  األخير  م  مسلسةل الةعةنةف، 

وأ  يةةعةةبةةد الةةعةةريةةق أمةةاا مشةةروع الةةحةةل 
السياسي الذي يسمند  ل  قاعد  اإلبقةاء عةلة  
مؤسسات الدول  ويسمجلب مغييرال حمميةال فةي 
بني  وعبيع  النظاا، يسةمةدل عةلة  ذلةك مة  
مبدل في مواقف العديد م  الةدول بةمةا فةيةهةا 
الواليات الممحد  األمريةي  م  مسةألة  بةقةاء 

 النظاا  ل  أجل ما. 

يةةبةةدو مةة  مةةجةةريةةات األحةةدا  أ  ثةةمةة  
منسيق في حدود معين ، وربما مفاها أمريةي 

روسي غير معل  حول عبيع  هذا المدخةل  -
وحدودا، وهو ال يرمق  لة  مسةمةو  امةفةاق 
معل  في الوقت الحاار، ةما يةبةدو أ  هةذا 
المدخل جاء بمبارة  اسرائيل وهةي رااةية  
عني، وحسب مو ي  األدوار يبدو أ  روسةيةا 
مةلف   بحماي ( المنعق  الغربي  مة  سةوريةا 
بموجب هذا المفاها، والمي مممد مة  الةحةدود 
المةرةةية  فةي مةحةافةظة   دلةب شةمةاالل حةمة  
القنيةعةر  وحةدود اسةرائةيةل جةنةوبةال، بةيةنةمةا 
المحالف الدولي الذي مقودا الواليات الممحةد  
األمريةي  سمةو  مهممي  حماية ( الةمةنةعةقة  
الشمالي  عل  اممداد الحدود م  مرةيا وربةمةا 
الةةمةةنةةعةةقةة  الةةجةةنةةوبةةيةة  عةةلةة  امةةمةةداد الةةحةةدود 
األردني  الحقال ليما محاصر  داعغ والةقةو  
اإلرهابي  األخر  في المناعق الواقع  وسةع 
وشةةرق سةةوريةةا ووسةةع وغةةرب الةةعةةراق 
 غالبي  المنعق  السني  فةي ةةل مة  سةوريةا 
والعراق(، وذلك حسب الةخةعة  الةمةرسةومة  
دوليال، يدل عل  ذلك مصري  رئي  الو راء 
البريعاني الةذي أفةاد بةأنةي لسةيةةةو  الةعةاا 

ا. عةاا مةحةاصةر  داعةغل، 5142الحالةي 
 ةذلك مجريات اإلمور عل  األرض.

بعد محاصر  داعغ فةي هةذا الةمةنةعةقة  
يفمرض أ  معمل القو  الةبر  المي مسيعر 
عل  األجواء السوري  فعليال  أمريةا وروسيةا 
وغيرهما( عل  خلق مناعق غمن  م  خةعةر 

قد ال مةو  معلن  أو بقرار دولةي  -اإلرهاب 
في ةةل هةذا الةمةنةاعةق الةثةال   الشةمةال  -

والجنوب والغرب(، وربما يما ذلك بمةوافةقة  
النظاا نفسي الذي سمسن  لي بالمقابل فةرصة  
المهيؤ لمفاواات شةاقة  وعةويةلة ، ويةمةفةر  
لحماية  مةنةاعةق نةفةوذا االسةمةرامةيةجةية  فةي 
الساحةل السةوري والةعةاصةمة  دمشةق الةمةي 
سمبقة  مةحةت سةيةعةرمةي العةمةبةارات الةحةل 
النهائي، وحم  يما حماي  المناعق المذةةور  
يموق  أ  معمل روسيا عل  القااء عل  أية  
معارا  مسلح  في غةرب سةوريةا لةإلبةقةاء 
عليها ةمناعق نفوذ للنظاا في أي  مفاواات 
مسمقبلي ، موا يال م  مناعق النةفةوذ األخةر  
ذات العبيع  الخاص  فةي الشةمةال  مةنةاعةق 
اإلدار  الذامي (، والجنوب  المةي قةد مةؤسة  

فيها الحقال  دار  ذامي  أو حةةومةات مةحةلةية ( 
مةو  خالي  مة  أي وجةود فةعةلةي لةلةنةظةاا، 
باإلاافة  لةمةنةاعةق سةيةعةر  داعةغ  بةقةية  

 المناعق السوري (.

سيمعلب م   السةنة ( أنةفةسةهةا مةحةاربة  
اإلرهاب المممرة  في مناعقهةا بةعةد عة لةي 
و اعافي، وذلك بةمةشةةةيةل مةحةالةفةات وقةو  
عسةري  ودعمها م  قةبةل الةدول الةعةظةمة  
عل  غرار قوات  الصحو ( العراقية ،  ذ ال 
يمة  القااء عل  اإلرهاب بوجود حةااةنة  
شعبي  وثقافي  لي، وربما يعول الحرب علة  
اإلرهاب لسنوات لة  بالمرافق م  اسمةمةبةاب 
األوااع شيئال فشيئال في المنةاعةق الةخةارجة  
 ع  سيعرمي والسير بامجاا الحل السياسي.  

للبدء بمرحل  المسوي  السياسي  يةقةمةاةي 
مقلةيةل نةفةوذ الةدول اإلقةلةيةمةية  فةي الةواة  
السةةوري ةةةمةةرةةةيةةا وأيةةرا  ودول الةةخةةلةةيةةج 
ةمرحل  أول ، وهو ما يما العمل عليي حالةيةال 
بالمدخل الروسي المباشر الذي بةات يةعةغة  
عةةلةة  مةةا سةةواا مةة  جةةهةة ، و بةةعةةاد داعةةغ 
وأخةةوامةةهةةا عةة  الةةحةةدود الةةمةةرةةةيةة  وعةة لةةهةةا 
ومحاصرمها في مةنةاعةق مةحةدد  مة  جةهة  

 أخر .

ال يمة  السيةر بةالةحةل السةيةاسةي بةدو  
مفعيل دور المعارا  السياسي  السلمي  المةي 
ما مهميشها ع  عمد عيل  الفمر  الةمةااةية ، 
ودعا الشخصيات المي ممبن  الحل السيةاسةي 
م  داخل النظاا وجلو  الجمي  عل  عاول  
الحوار، ليما اإلقرار المبدئي بنظةاا حةةةا ال 
مرة ي يأخذ في الحةسةبةا  مةنةاعةق الةنةفةوذ 
ذوات العبيع  الخاص  اآلنةفة  الةذةةر، يةلةيةي 
مشةيل حةوم  انمقالي  يمشارك فةيةهةا مةعةظةا 
المةةةونةات الةقةومةية  والةديةنةية  والةعةائةفةية ، 
والفعاليات السياسي  الرئيسي  ةةخةعةو  أولة  
قةةبةةل  جةةراء انةةمةةخةةابةةات بةةرلةةمةةانةةيةة  وواةة  

 مشروع دسمور جديد لسوريا.

فيما لةو أحسة   -الحل السياسي المرمقب 
سيام  مصةالة  ةةل الةقةو   -المخعيع لي 

العظم  وةةافة  مةةةونةات وأعةيةاف الشةعةب 
السوري، و ل  حد ما مصال  بةعةض الةدول 
اإلقليةمةية  خةاصة  مةلةك الةمةجةاور  لسةوريةا 
ةةةمةةرةةةيةةا والةةحةةةةةومةة  الةةعةةراقةةيةة  الةةمةةرةةة يةة  
واألرد  ولبنا   عةبةعةال اسةرائةيةل بةالةدرجة  
األولةة (، ألنةةي ال يةةمةةةةة  خةةلةةق حةةالةة  مةة  
االسمقرار في سوريا بدو  حد أدن  لمصال  
الجوار الممشابةك مة  الةداخةل السةوري فةي 

 أةثر م  مجال. 

 التدخل العسكري الروسي يف سوريا واحلل املرتقب

 دلدار قامشلو ي 
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 السادي ال عماء والقادي
نح  مجموع  م  المثقفية  الةمةصةريةية  

الةةمةةهةةمةةمةةيةة  بةةالةةقةةاةةيةة  الةةةةةرديةة  ، والةةذيةة  

يحةرصةو  فةي فةعةالةيةامةهةا عةلة  الةمةجةربة  

الةردي  المي يقودها  قليا ةردسةمةا  مةنةذ مةا 

يقةرب مة  ربة  قةر  مة  الة مةا ، مةمةةة  

خاللها م  مجةاو  عةراقةيةل عةديةد   لة  أ  

وصل  ل  ماال ةا  أحد يمصور محقيقي، لةقةد 

ةا  إليجابيات مجربمةا والةمةي جةعةلةت مة  

 قليا ةردسما  العراق واحة  األمة  واألمةا  

ما رفة  رؤوسةنةا بةية  مة  ةةا  يةعةاراةنةا 

ويشةك ف   مةاني  محقيقةا أل  شةيء ،لةقةد 

ةنا وما ن ال نؤيد وندعا رغب  شعبةا وحقي 
في محقةيةق عةمةوحةامةي الةمةشةروعة  ةسةائةر 

شعوب األرض ،وفق الةقةوانةية  والةمةواثةيةق 

الدولي  ، لةةة  مةا حةد  مةؤخةراّ مة  أ مة  

سياسي  خعير  ، ومعثرةا ف  عدا المةوصةل 

 ل  حٍل موافقيٍّ ، جعل ملك األ م  منمقل مة  

الغرف المغلق   ل  الشارع وبما يهدد ال قةدر 

ح بةةفةةواةة  عةةارمةة  مةةحةةرق األخاةةر 

والياب ، وهو ما يشعرنا ونح  الحةريصةو  

عليةا وعل  مجربمةا بالمةخةوف مة  مةةةرار 

أحدا  المسعينات الدموية  الةمةريةر ، والةمةي 

ةةةا  الةةخةةاسةةر فةةيةةهةةا هةةو الشةةعةةب الةةةةةردي 
وقايمي العادل ، والةاسب فيها عدّو الشةعةب 

 الةردي

   أحدا  الماري  عل  مد  قرٍ  ماة  

ّ مةة   مةةثةةبةةت بةةأ  الةةةةةرد يةةمةةحةةمةةلةةو  جةةانةةبةةا

المسؤوليَ  ع   خةفةاقةات الةحةرةة  الةةةردية  
،حي  وصفها البعض بأصحةاب الةخةيةارات 

الةةخةةاسةةر .،    ذلةةك يةةمةةاةة  فةةي االنةةحةةيةةا  

الةرد   لة  ةةمةال أمةامةورك عةنةد مةأسةية  

الدول  المرةي  في عشرينات القر  المةااةي 

، والذ  انقلب عليها بعد ذلك ،وفي جةوانةب 

ا، وفةي 4116م  مجرب  قااي محمد عاا 

بعض سياسات المسؤولي  الةرد في سمينةات 

وسبعينات القر  الةمةااةي حةيةال بةعةاةهةا 

ومجاا حةومات الدول المي ممةقةاسةا أرااةي 

ا بالخةيةانةات األمةريةةةية   ةردسما ، ثا مرورل

لآلمال الةردي  في ظل الةمةعةورات الةدولةية  

 .الممصاعد  حينذاك
السةةاد  الةة عةةمةةاء والةةقةةاد :    أفاةةل 

معريف لإلنسا  أني لحيوا  ذو ماري ل. فم  

ا  يةجةابةيةامةي  ال يمعظ م  الةمةااةي مسةمةثةمةرل

ا سلبيامي، ال مسمقبل لي  .وممجّنبل

 ننا نناشدةا م  قاهر  الةمةعة  باةرور  

ّ مة  هةذا األ مة .  وأهمي  الةخةروج سةريةعةا

فالذئاب في الغاب  السياسي  يملمةظةو  مةهةيةئةاّ 

اللمهاا المائد  الةردي ، ول  نوصيةا بحةلةول 

معين ، فةلنا ثق  أنةا جةديةرو  بةإيةجةاد حةٍل 

موافقي في أسرع وقت ممة ، أل  األحةدا  

ا أةبر مة   اإلقليمي  والدولي  المي مجري حاليل
أي اخةمةالف داخةلةي.    الةفةرصة  أمةامةةةا 

سانح ، فإ  ايعمموها حاليال فل  ممةةةرر  ال 

بعد عقود عويل ، ول  يرحمةا الماري  ،    

 عالءةا للمصلح  العام  فيي مقديٌر لشعبةةةا، 

ٌا هائٌل لقايمةا، ومةقةريةٌر لةمةصةيةرةةا،  ومقدُّ
وخ ي وانه اا لعدوةا، واحمراا العالِا لةةا، 

واألها مما سبق: عدا  هةدار ةةل قةعةر  دا 

سةةالةةت مةة  األجسةةاد الةةعةةاهةةر  لشةةهةةدائةةةةةا 

وجةةرحةةاةةةا عةةلةة  مةةد  السةةنةةوات الةةعةةويةةلةة  

المااي .  ننا ال نةمةةةلةا مة  خةالل الةغةرف 

المةيف ؛ و نمةا نةمةحةد  وأيةديةنةا فةي الةنةار، 

وقلوبنا مةنةفةعةر، ونةمةوق  لة  نةمةائةج مةؤةةد 

لآلخري  ُحس  ظننا بةا. ونسةمةحةلةفةةةا بةةةل 

ع ية  أال مةخةذلةونةا فةنةحة  لةا نةرسةل هةذا 

الرسال   ال مة  مةنةعةلةق الةحةب واألمةنةيةات 

 العيب 

 .وح ولّي الموفيق
 الموقعو 

 الد تور سدد الدين إبراهيم
أسةةمةةاذ االجةةمةةمةةاع السةةيةةاسةةي بةةالةةجةةامةةعةة  

 األمريةي  /رئي  مرة   ب  خلدو 

 رجائ  فايد
ةامب ومحلل سةيةاسةي /رئةية  الةمةرةة  

 المصري للدراسات والبحو  الةردي

 مةمد ةسن البنا
ةامب صحفي رئةية  مةحةريةر صةحةيةفة  

 األخبار السابق

 عل  بدر خان
 فنا  ومخرج سينمائي

 الد تور مةمود  ايد
 أسماذ الماري  بجامع  األ هر

 رسالة مفتوحة لزعماء وقادة احلركة الكردية ... ال ختذلونا

 طاهر قلجي ... تتمة

موةب الةمةشةيةية  مة  مشةفة  صةالح الةدية  

األيوبي بامجاا حديق  ةةوشةويةولةو، وأقةيةمةت 

مراسا المشيي  أمةاا نصةب حةقةوق اإلنسةا  

الموجود فيها، وألقيت في رثائي ةةلةمةات مة  

 وجمي وشقيقي وم  المحامي صةالح الةدية  

، ووري  HDPرئية  حة ب   –دميرماغ 

 الجثما  الثر  في مقبر  يني ةوي.

نةةةال اغةةةمةةةيةةةال ألةةةجةةةي  دانةةة  ةةةةرديةةة  

وةردسماني  عةارمة  ومة  لةد  دول وقةو  

ومنظمات مناها  للعنف ومناصةر  لةلةسةلةا 

وأخو  الشعوب. ةما وجي السيد محي الةدية  

شي  غلي برقي  ع اء باللةغة  الةةةردية ، جةاء 

فيها: ل بحة   وأسة  عةمةيةقةية  انةمةشةر نةبةأ 

اغميال المحامي عاهر ألةجةي رئةية  نةقةابة  

محامي ديار بةر بي  أةراد سوريا عةمةومةال، 

 وةا  موا  ادانمها.

ال يمة  نسيا  شخص مثل عاهر ألةجةي 

الذي ةا  يداف  بإخالص ع  قاايا الحقةوق 

والعدال . ةا  عاهر ألةجةي مةحةبةال لةإلنسةا ، 

صادقال، صاحةب مةواقةف واةحةية  شةعةبةي، 

رحل بوجٍي ناص  واناا  ل  قةافةلة  شةهةداء 

 الحري  والسلا.ل

عةةةالةةةب حةةة ب الشةةةعةةةوب هةةةذا وقةةةد 

الديمقراعي، رئاس  البرلما  المرةي بمشةيل 

لجن  برلماني  م  أح اب العدال  والةمةنةمةية ، 

والشةةةعةةةوب الةةةديةةةمةةةقةةةراعةةةي، والشةةةعةةةب 

الجمةهةوري، والةحةرةة  الةقةومةية ، لةمةعةرفة  

أسباب مقمل رئي  نقاب  المحامي  فةي ديةار 

بةر، ولة  وبعد الةةةثةيةر مة  الةجةدل حةول 

ةةةمةةا وجةةي  .الةةمةةواةةوع مةةا رفةةض الةةعةةلةةب

الح ب عشري  سؤالل  ل  الحةوم  الةمةرةةية  

 حول مالبسات حادث  االغميال.
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فةةي الةةعةةاصةةمةة  

الةةةمةةةرةةةةيةةة  أنةةةقةةةر ، 

صةةبةةاح يةةوا األحةةد 

42   /44  /5142 ،

انعقد المؤممر الثانةي 

لةةةحةةة ب الةةةحةةةريةةة  

واالشةةةةةةمةةةةةةراةةةةةةةيةةةةةة  
)ÖSP)  الةةةةةةةذي

يةةمةة عةةمةةي السةةيةةاسةةي 

الةردي الةمةعةروف سةنةا  جةفةت ُيةوَرك، بةحةاةور مةنةدوبةي 

الةةمةةؤمةةمةةر ووفةةود أحةة اب ةةةرديةة  وةةةردسةةمةةانةةيةة  وشةةيةةوعةةيةة  

وشخصيات مسمقل  مدعو  رسميال، م  بةيةنةهةا وفةٌد مة  حة ب 
الوح د  الديمقراعي الةردي في سوريا برئاس  المحامي رشةيةد 

 شعبا  عاو اللجن  السياسي .

افمم  المؤممر بالمرحيب بالحاور والوقوف دقيقة  صةمةٍت 

الةحةرية  واإلنسةانةية  والةدفةاع عة  ةةرامة  عل  أرواح شهداء 

مةحةد  فةيةهةا جفت ُيةوَرك، اإلنسا  في العالا، مالا ةلم  السيد 

بشةل واس  ومعبر ع  الظروف المي ممّر بها منةعةقة  الشةرق 

األوسع وانمشار اإلرهاب فيها وفي العالا عمومةال، وأةةد عةلة  

ارور  موحيد الصف الةردي في هذا المرحل  الدقيق  وقةبةول 

اآلخر وارور  عقد مؤممر وعني ةةردسةمةانةي بةأسةرع وقةت 

ممة ، ثا ألق  ممثل ح ب الوح د  السيد شعبا  ةةلةمة ل بةالةلةغة  

الةردي ، أةدت عل  ارور  موحيد الصف في محارب  انمشةار 

اإلرهاب المممثل بداعغ والقاعةد  أعةداء الةبةشةرية  واةرور  
مةامف جمي  شعوب المنعق ، وأ  سوريا والشعب الةردي فةي 

سوريا والعراق م  أةثر الممارري  م  هذا اإلرهاب، وفيةمةا 

يمعلق باأل م  السوري  أةد أني ال بةديةل عة  الةحةل السةيةاسةي، 

حي  ثبت خالل خم  سنوات م  عمةر الةثةور  فشةل الةخةيةار 

العسةري الذي يمحمل مسؤولةيةمةي الةنةظةاا والةقةو  اإلسةالمةية  

الممشدد ، الخيار الذي أود  بالبالد  ل  الدمار والقمل والمهجير 

 الجماعي. ومليت في المؤممر أياال ةلمات:

 سوريا. –الح ب الديمقراعي الةردسماني  -

 الح ب الشيوعي العراقي. -

 الح ب الديمقراعي الةردسماني في مرةيا. -

 الح ب االشمراةي الةردسماني. -

 مرةيا. -ح ب غ ادي الةردسماني  -

 الح ب الديمقراعي المقدمي الةردي في سوريا. -

 ح ب يةيمي الةردي في سوريا. -
وم  أح اب أخر  وشخصةيةات مسةمةقةلة  مة  الةحةاةور، 

 . ااف   ل  ورود برقيات م  أح اب وفعاليات مخملف 

وممت قراء  المقرير المنظيمي والمالي المقةدا مة  الةحة ب 

واخمممت أعمال المؤممر في الساعة  السةادسة  مة  مسةاء ذاك 

 .اليوا بانمخاب قياد  جديد 

علما أني ما مرجم  ةلم  ح ب الوح د   ل  الةلةغة  الةمةرةةية  

 مباشر  وقُرأت للحاور.

 انعقاد مؤمتر 
  حزب احلرية واالشرتاكية يف تركيا

 زيارات هامة يف أوربا
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

، في أوربا،  ار وفٌد م  ح ب 5142أواسع شهر مشري  الثاني 

الوح د  الديمقراعي الةردي في سوريا اا ةل م  السيد حبيب  براهيا 

عاو الهيئ  القيادي  ومسؤول منظم  أوربا وعاو هيئمها السيد رياض 

العراق، وةا  في  –حميي، مةمب الح ب الديمقراعي الةردسماني 

اسمقبالها الساد : فو ي أسعد وبهجت مصيفي ودربا  مصعف  

أعااء الفرع الساد  للح ب، وقد دار الحوار حول غخر المسمجدات 

عل  الساح  الةردسماني  خصوصال والمنعق  عموما والعالقات األخوي  

بي  الح بي  الشقيقي ، وأةد السيد حبيب ابراهيا أني البد م  مفعيل 

الحوار بي  األعراف الةردي  ألجل حل الخالفات، ةما قّدا المهاني 

لمشقاء بمحرير شنةال م  العصابات االرهابي ، حي  ةا  الحوار وديال 

 وأةد العرفا  عل  ارور  عقد اللقاءات ومبادل الرؤ . 
ةما  ار الوفد السيد رياض سيف عاو االئمالف السوري لقو  

الثور  والمعارا  والسيد أنور البني رئي  المرة  السوري لمبحا  

والدراسات القانوني ، حي  دار الحوار حول وا  المعارا  السوري  

ومردد المجمم  الدولي وما يعرف بأصدقاء الشعب السوري حيال 

الثور  السوري ، وما هو المرمقب م  اجمماعات فيينا حول سوريا، 

وأعرب الجانبا  ع  قناعمها بارور  الحل السلمي للقاي  السوري  

 . وحق الشعوب في العيغ بحري  وبةامل الحقوق

و ار الوفد الفنا  المشةيلي الةردي والسجي  السابق خار عبد 

الةريا، حي  اةد السيد حبيب بارور  مواةب  الف  لمعانا  الشعب أل  

ريش  الفنا  معبر ع  معانا  المجمم ، وأةد السيد خار أ  الشعب 

السوري عام  والةردي عل  وجي الخصوص عان  الظلا عوال فمر  
 . حةا البع  الشمولي، وقال: رفاي للظلا بائ  في معظا لوحامي

ةما  ار السيد حبيب م  السيد عمر عليةو عاو هيئ  منظم  أوربا 

لح ب الوح د ، السيد جبر الشوفي عاو اإلمالف السوري لقو  الثور  

والمعارا   السابق( وعاو األمان  العام  إلعال  دمشق  السابق(، 

دار الحدي  معي حول الوا  السوري والخعر الذي يهدد المنعق  و

عام  مممثل  بداعغ وموابعها، وقد اةد السيد الشوفي أ  المشمرةات بي  

المعارا  والحرة  الوعني  الةردي  محماج  ل  برنامج وحوارات 

مسممر  وصوالل  ل  حل القاي  السوري  عمومال والقاي  الةردي  حالل 

سلميال ال وجود للنظاا فيها، فيما قال السيد حبيب:    القاي  الةردي  

مناقغ في سوريا ولي  في أروق  الدول االقليمي ، وقد عرحنا مشروع 

رؤي  لمالقي أعياف المعارا  السوري  بغي  ايجاد حل للقاي  السوري  

عمومال يعيغ فيي السوريو  بمخملف انمماءامها وعوائفها عل  قاعد  
االحمراا الممبادل. ثا شةر الشوفي الوفد ال ائر وممن  أ  يقوا ح ب 

الوحد  بمبادرات لمقريب وجهات النظر بي  أعياف المعارا  ةو  

 . قرارا مسمقل وبعيد ع  أجندات  قليمي 
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 عفرين في مواج ة ... تتمة
سبق هذا الهجوا الغادر عل  مريمي  قبل 

اسبوع محاوالت جاد  م  قبل جبه  النةصةر  

والدائري  في فلةها للمسلل  ل  مرةة  نةاحةية  

جندير  م  جهة  قةر  ديةوا وديةربةلةوع... 

ريةف  دلةب. ويةأمةي   –المماخم  لبلد  غعةمة  

هذا المناغا بي  المسلل  ل  جندير  والهجوا 

علة  مةريةمةية  فةي  عةار مشةديةد الةحةصةار 

والخناق عل  منعق  عةفةرية  بةالةمةعةاو  مة  

بةةعةةض الةةعةةنةةاصةةر الةةمةةنةةمةةمةةيةة   لةة  الةةمةةةةةو  

المرةماني الممورعية  مة  داعةغ ويةمةلةقةو  

الةدعةةا والةةمةسةةانةةد  مة  الةةعةةرف اآلخةةر مةة  

 الحدود، م  الجانب المرةي.((

 ة ب الوةـدي يخاطب الرأي الدام
ةما أصدر ح ب الةوح ةد  الةديةمةقةراعةي 

، 5142\ 45\ 4الةردي في سوريا، بةمةارية  

بيانال  ل  الرأي الةعةاا بةخةصةوص األواةاع 

 السائد  في منعق  عفري ، هذا نصي:

   م  امساع الحةمةلة  الةدولةية  لةمةواجةهة  

شةبةةةات اإلرهةاب وأبةر هةةا مةنةظةيةا الةدولةة  

اإلسالمي   داعغ( وجبه  النصر  والدائرية  

في فلةهما في العديد م  مد  وأرياف سوريا 

عامة ل وشةمةالةهةا الةمةعةروف بةةةثةافة  ةةردية  

ماريةخةية  خةاصة  ، وبةعةد فشةل داعةغ فةي 

الةجة يةر  وهة يةمةمةي فةي   –محافظ  الحسة  

ةوباني ومةل أبةيةض واإلعةال  عة  مشةةةيةل 

قوات سةوريةا الةديةمةقةراعةية  بةمةأيةيةد دولةي، 

ومنصل االئمالف م  مسؤوليمي مجاا المناعق 

الةردي  وانحةيةا ا الةوااة   لة  الةمةجةامةية  

اإلسالمي  الممشدد  مناغمال م  سياسات ح ب 

العدال  والمنمي  في مرةيةا ،...أقةدمةت جةبةهة  

-52الةةةةنةةةةصةةةةر  وشةةةةرةةةةةاؤهةةةةا يةةةةومةةةةي 

عل  القياا بمصعيد عملةيةامةي  5142\44\51

خعير اد منعق  عفرية ، وذلةك عةبةر شة  

هجوا عسةري واس  في محيع بلد  مريمةية  

المابع   داريال لمنعق  عفةرية  والةواقةعة  بةية 

 روباريا و شةاةا( ومعل عل  عريةق حةلةب 

أع ا  ومعبر باب سالم  الةحةدودي، راح   –

احيمي العديد م  القمل  والجرح  م  بينهةا 

عشر شهداء مة  مةقةامةلةي وحةدات الةحةمةاية  

وجيغ الثوار وجبهة  األةةراد الةمةمةحةالةفةية ، 

حي  قوبل الةهةجةوا الةغةادر هةذا بةاسةمةنةةةار 

 شامل م  قبل جمي  األهالي والفعاليات . 

داعةغ   –جدير باإلشار  أ  منظيا الدول  

الذي يممرة  في شرقي مريمي  ممممعال بنفوذ 

عسةري في بلد  صورا  ومحيع بلد  مةارع 

المابعمي  لمنعق  أع ا  ةةا  قةد وفةر الةدعةا 

والحماي  لهجمات النصر  هذا، وذلك انمقةامةال 

م  جانبةهةا لةوحةدات الةحةمةاية  وحةوااةنةهةا 

 الشعبي  في ريف حلب الشمالي . 

في سياق ممصل مواصل جبةهة  الةنةصةر  

وأمباعها قع  العرقات الةمةي مةربةع مةنةعةقة  

عفري  بالداخل السوري، ومشدد الخناق علة  

جهمها الةجةنةوبةية    جةنةديةر ، مةل سةلةور، 

ديربلوع، مال خليل، ديوا ( المةمةاخةمة  لةبةلةد  

ريف ادلب ، ومةلةجةأ  لة  عةمةلةيةات   –غعم  

قصف عشوائةي مةار  وقةنةص مةار ل أخةر ، 

يرافقها  خعف مدنيي  واحمجا ها في أماةة  

مجهول  بغرض االبم ا  ونشر الةرعةب بةية  

األهةةالةةي ... ةةةل ذلةةك فةةي وقةةت مةةنةةفةةذ فةةيةةي 

النصر  بالمشارك م  جماعات مسلح  أخر  

محمل يافع  الثور  هةجةمةات مةمةالحةقة  اةد 

أحةةيةةاء الشةةيةة  مةةقةةصةةود فةةي حةةلةةب اآلهةةلةة  

بالمدنيي  الةرد وغيرها م  نةا حةية  عةرب 

وسريا  و أرم  و مرةما ، لماعر وحدات 

الحماي   ل  خةوض مةعةارك اةارية  دفةاعةال 

ع  ملةك األحةيةاء، ولةيةمة امة  هةذا الةمةشةهةد 

الممداخل بحمالت  عةالمةية  شةعةواء، يشةنةهةا 

البعض بهدف مصوير الُة رد وةأنهةا السةبةب 

فةي خةراب سةوريةا واسةةمةمةرار نة يةف الةةدا 

 فيها . 

 نةةنةةا فةةي حةة ب الةةوحةةد  الةةديةةمةةقةةراعةةي 

الةردي في سوريا وفي الوقت الذي نعيد فيةي 

الةةمةةأةةةيةةد بةةأ  ال خةةيةةار أمةةاا السةةوريةةيةة  

وأصدقائها سو  اسةمةمةرار الةجةهةود إليةجةاد 

مخرج سلمي مفاواةي عةلة  عةريةق بةلةور  

حل سياسي لم م  السوري  بةإشةراف دولةي 

يع   مهاا مةافح  اإلرهاب، نةنةاشةد جةمةية  

الفعاليات واألح اب السياسي  وجمية  الةقةو  

المناها  لإلرهاب والعنصرية  بةالةمةاةامة  

م  الةفاح العادل لشعبنا الةةردي فةي دفةاعةي 

ع  وجةودا، ووقةفةمةي الةمةاريةخةية  فةي وجةي 

اإلرهاب و السلفي  الجهادي ، ةما نهيب بأبناء 

وبنات شعبنا المغبو  وةاف  فعاليامي وأح ابةي 

بمجاو  االخمالفات الةبةيةنةية  بةغةية  مةحةصةية  

الةبةيةةت الةةداخةلةي، وااللةمةةفةاف حةةول وحةةدات 

حماي  الشعب والمرأ  بهدف مع ية  قةدرامةهةا 

الدفاعي ، و لمعلو األصوات ومماافر الجهود 

 لفك الحصار ع  عفري  وباقي المناعق.((.

 تلة أة اب المرجدية تستن ر ال عجعمعار 

 عل  عفرين
، 5142/   45/  1وفي بيا  لةهةا بةمةارية  

موقفت ةةمةلة  أحة اب الةمةرجةعةية  السةيةاسةية  

الةردي فةي سةوريةا حةيةال أواةاع مةنةعةقة  

عفري  وقالت:   في  عار السياس  الممنهجة  

والممبعة  مة  قةبةل قةو  الّشةر والةظةالا  و 

داعميي م  الدول  اإلقليمي ، بهدف النيل مة  

الوجود الحااري للشعب الةردي في سوريا 

و اةةعةةاف مةةقةةومةةات وجةةودا عةةلةة  أراةةي 

الماريخي  ،شّنت قععا  م  هذا الةمةنةظةيةمةات 

اإلرهابي  وأبر ها منظيمات  داعةغ، جةبةهة  

النصةر  ،أحةرار الشةاا.. ( هةجةومةال شةرسةاُ 

مشمرةال بامجاا مدين  عفري  منةذ عشةّية  يةوا 

السبت الفائةت، وبةحةسةب شةهةود عةّيةا  فةإ  

أعنف المعارك  ةانت عل  قريمةي مةريةمةية  

وأنةةاب والةةذي راح اةةحةةيةةمةةهةةا الةةعةةديةةد مةة  

الشهداء والجرح ، بهدف السةيةعةر  عةلةيةهةا  

ةمعويض ع  ه ائمها و الةخةسةائةر الةفةادحة   

المي منّيت بها عل  جبهات القمال في ةلٍّ مة  

ةوبةانةي  عةية  الةعةرب( وةةري سةبةي  مةل 

أبيض( وريةف الةحةسةةة  مةؤخةرال عةلة   يةد 

- YPG( مةقةامةةلةي وحةدات حةمةةاية  الشةةعةب

YPJ)   ال أ   راد  المقةاومة  والةمةاةحةية  ،

المي يممم  بها المقاملي  الةرد وحلةفةائةهةا مة  

جةةيةةغ الةةثةةوار وجةةبةةهةة  األةةةراد ومصةةّديةةهةةا 

للعدوا  الوحشي، حال دو  بلوغها لمآربةهةا 

في المقدا والسيعر  عل  المنعةقة  الةةةردية ، 

رغا الةا الهائةل مة  السةالح والةعةمةاد الةذي 

بحو مها، والذي يما م ويدها بي  بةاسةمةمةرار 

مة  قةبةل الةجةةهةات الةمةمةآمةةر  عةلة  الشةعةةب 

الةردي وقايمي العادل . يةأمةي هةذا الةهةجةوا 

عل  مدين  عفري  في الوقت الذي مةنةفةذ فةيةي 

بعض الفصائل والجماعةات الةمةسةلةحة  الةمةي 

مدعي انمماءها  لة  الةجةيةغ الةحةر والةثةور  

السوري ، هجمةامةهةا الةمةمةالحةقة  اةد أحةيةاء 

الشةةيةة  مةةقةةصةةود فةةي حةةلةةب ذات الةةغةةالةةبةةيةة  

الةردي ، ومم امنال بحمالت  عالمي  بغيةاة ، 

يشنها البعض المأجور بهدف مصوير الُةة ةرد 

وةأنها السبب في ةل مةاغلةت  لةيةي األواةاع 

 نةنةا فةي ةةمةلة  أحة اب  .المأسوي  في سوريا

المرجعي  السياسي  الةةردية  فةي سةوريةا فةي 

الوقت الذي ندي  ونسمنةر فيي هذا الهةجةمةات 

البربري  عل  أبناء شعبنا الةردي في سةوريةا 

بأبش  صي  اإلدان  واالسمنةار، فةإنةنةا نةدعةو 

جمي  أنصار السلا والحرية  وجةمةية  الةقةو  

المناها  لإلرهاب والعنصري ، بةالةمةاةامة  

م  الةفاح العادل لشعبنا الةةةردي وحةمةايةمةي، 

في دفاعي ع  مقومات وجودا وأراي، المةي 

بامت مالذال غمنال لجمي  السوريي  الفاري  مة  

بعغ وقمل المنظيمات اإلرهابي ، ةمةا نةدعةو 

في الوقت نفسي أبناء شةعةبةنةا الةةةردي عةلة  

اخمةالف مشةاربةهةا وانةمةمةاءامةهةا السةيةاسةية  

والفةري ، بمرك خالفامةهةا الةبةيةنةية  الةثةانةوية  

والةةوقةةوف بةةجةةدّيةة  ومسةةؤولةةيةة ،  لةة  جةةانةةب 

وحدات حماي  الشةعةب ومةّد يةد الةعةّو  لةهةا 

ومع ي  قدرامها الدفاعةية  فةي وجةي قةعةعةا  

 ((..اإلرهابيي  الغا ي 

ةمةا أ  الةعةشةرات مة  وسةائةل االعةالا 

مسلع األاواء عل  ما معانيي منعق  عفري ، 

دو  أ  يةو  هناك جهود دولي  ملموس  فةي 

مةةخةةفةةيةةف الةةحةةصةةار عةةنةةهةةا عةةبةةر امةةدادهةةا 

 بمساعدات  غاثي  أو فم  معابر انساني  لها.
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 ... تتمة 2النص ال امل لبيان فيينا 
مخملف األعراف الممةحةاربة  بسةوريةا عةلة  

امخاذ جةمةية  الةخةعةوات الةمةمةةةنة  لاةمةا  

االلم اا بوقةف  عةالق الةنةار مة  قةبةل هةذا 

إن وقعف الجماعات أو األفراد المي مدعمها. 

إطععالق الععنععار لععن يععنععطععبععق عععلعع  األعععمععال 

أو ”  داععخ“ ال جومية أو العدفعاععيعة ضعد 

أو أي مجعمعوععة أخعرا تعوافعق ”  النصري“ 

 ISSGالمجموعة الدولية لدعم سعوريعا  

  .عل  تصنيف ا  مجموعة إرهابية
ورحب المشارةو  ببةيةا  األمةية  الةعةاا 

لمما الممحد  الذي أفاد بةأ  األمةا الةمةمةحةد  

بدأت االسمعجال لوا  خعةع لةدعةا مةنةفةيةذ 

وقف إلعالق النار البالد، وامفق المشارةو  

عل  أ  األما الممحد  يجب أ  مةقةود جةهةود 

وقف  عالق النار، بالةمةشةاور مة  األعةراف 

المعني ، لمحديد االحمياجات وعةرائةق مةنةفةيةذ 

 .وقف  عالق النار

وأعرب أعااء المجموع  الدولي  لةدعةا 

عةة  اسةةمةةعةةدادهةةا المةةخةةاذ  ISSG سةةوريةةا

خعوات فوري  لمشجي  مدابير بناء الثق  المي 

م  شأنها أ  مساها في اسممرارية  الةعةمةلةية  

السياسي  وممهد العريق لمنفيذ وقةف  عةالق 

 2النار البالد. في هذا السياق، وفقةا لةلةفةقةر  

م  بيا  فيينا، أةدت المجموع  الدولي  لدعةا 

عل  ارور  امخاذ خعةوات  ISSGسوريا 

لاما  وصول المساعدات اإلنسةانةية  عةلة  

وجةةي السةةرعةة  فةةي جةةمةةيةة  أنةةحةةاء أرااةةي 

، 5462سوريا وفقا لقرار مجل  األم  رقا 

ودعةةت الةةمةةجةةمةةوعةة  جةةمةةيةة  االعةةراف  لةة  

الموافق  عل  علبات لالما المةمةحةد  لةمةسةلةيةا 

الةةمةةسةةاعةةدات اإلنسةةانةةيةة . وأعةةرب أعاةةاء 

عة   ISSGالمجموع  الدولي  لدعا سوريا  

قلقها بخصوص محن  الالجئي  والمةشةردية  

داخليا وارور  بناء ظروف لعودمها اآلمن  

وفقا لقواعد القةانةو  الةدولةي اإلنسةانةي، مة  

األخةةذ بةةعةةيةة  االعةةمةةبةةار مصةةالةة  الةةبةةلةةدا  

المايف . م  الةمةأةةيةد عةلة  أ  حةل قاةية  

الالجةئةية  مةهةا لةمةسةوية  نةهةائةية  لةلةصةراع 

 .السوري

ةما أةد أعااء المجموع  الدولي  لةدعةا 

عةةةلةةة  اآلثةةةار الةةةمةةةدمةةةر   ISSG سةةةوريةةةا

السمخداا األسلح  الةعةشةوائةية  اةد السةةةا  

الةمةةدنةيةةيةة  وفةةي مةنةة  وصةول الةةمةسةةاعةةدات 

اإلنساني ، ةما جاء في قةرار مةجةلة  األمة  

. ووافقت المجموع  الدولي  لدعا 5411رقا 

عل  الاغع عل  األعةراف  ISSG سوريا

لواة  حةد فةورا السةمةخةداا هةذا األسةلةحة  

العشوائي . وأعادت المجموع  الدولية  لةدعةا 

المأةيد عل  أهةمةية  االلةمة اا  ISSG سوريا

بجمي  قرارات مةجةلة  األمة  الةدولةي ذات 

الصل ، بما في ذلك قرار مجل  األمة  رقةا 

الذي ينص عل  وقف المةجةار  غةيةر  5411

الةةمةةشةةروعةة  فةةي مةةجةةال الةةنةةفةةع واآلثةةار 

والرهائ ، والمي يمة  لإلرهابيي  االسمةفةاد  

 .منها

، باإلحال   لةيةي 5145ووفقا لبيا  جنيف 

أةموبر/ مشري  األول،  11في بيا  فيينا في 

اتعفعقعر ، 5442وقرار مجل  األم  الدولي 

 ISSG المجموعة الدولعيعة لعدععم سعوريعا

عععلعع  ضععروري عععقععد مععمععبععلععيععن سععوريععيععن 

للة ومعة والعمعدعارضعة جعلعسعة معفعاوضعار 

رسمية تعةعر رععايعة األمعم العمعتعةعدي، فعي 

أقععرب وقععر مععمعع ععن، مععع تععةععديععد مععوعععد 

يناير/ انون العبعانعي العقعادم  1مست دف في 

 .لي ون موعداً ن ائيا ل ذ  الجلسة
ورحبت المجموع  الدولي  لدعةا سةوريةا 

بجهود مبعو  األما الممحد  الخاص لسوريا 

سميفا  دي ميسمةورا الةرامةية  لةجةمة  أوسة  

عيف ممة  م  المعةاراة ، بةحةية  يةةةو  

وفةةد الةةمةةعةةاراةة  فةةي الةةمةةفةةاواةةات مةة  

السوريةية  الةذية  يةمةا اخةمةيةارهةا مة  قةبةل 

السوريي ، بحي  يحدد هةؤالء مة  يةمةثةلةهةا 

وماهي  مواقفها المفاواية ، وذلةك لةمةمةةةية  

 .العملي  السياسي  واما  انعالقها بفاعلي 

وينبغي عل  جميع األطراف في الدمليعة 

السياسية االلت ام بالمبادئ التوجي ية العتعي 

أ توبر/ تشعريعن  03تم تةديدها في اجتماع 

األول الماضي، بما في ذلا االلتع ام بعوةعدي 

سوريا واستقالل عا وسعالمعتع عا ابقعلعيعمعيعة، 

والطابع غير الطائفي ل عا لضعمعان العةعفعا  

عل  مؤسسار الدولة التي ال ت ال سلعيعمعة، 

وةمايعة ةعقعوق جعمعيعع السعوريعيعن بعغع  

الن ر عن الدرق أو الطائفة أو الدين، اتفعق 

 أعضاء المجموعة العدولعيعة لعدععم سعوريعا

ISSG أن هذ  المبادئ أساسية.  

وأةد أعااء المجةمةوعة  الةدولةية  لةدعةا 

دعمها للعملي  االنمقالي  وفةق  ISSG سوريا

. وفةي هةذا 5145ما ورد في بيا  جةنةيةف 

الصدد أةدوا دعمها لوقف  عالق النار ةةمةا 

عملية سعيعاسعيعة هو موا  أعالا والعالق 

بقيادي سورية من شأن ا، في غضون سعتعة 

أش ر، إقامعة ةع عم ذي مصعداقعيعة وشعامعل 

وغير طائفي، ووضع جدول  معنعي لعوضعع 

صياغة جديدي للدسعتعور. وععقعد انعتعخعابعار 

ةري ون ي عة وفعقعا لعلعدسعتعور العجعديعد فعي 

ش عرا. يعجعب أن تعجعرا هعذ   11غضون 

االنتخابار تةر إشراف األمم المتةدي وفعقعا 

ألعععلعع  الععمععدععايععيععر الععدولععيععة لععلععشععفععافععيععة 

والععمععسععاءلععة، وذلععا بععمععشععار ععة جععمععيععع 

 .السوريين، بما في ذلا سوريو الشتار
وفيما يمعلةق بةمةةةافةحة  اإلرهةاب، وفةقةا 

م  بيا  فيينا، ةةررت الةمةجةمةوعة   6للفقر  

، ” داعةغ“ أ   ISSG الدولي  لةدعةا سةوريةا

، وغةةيةةرهةةا مةة  الةةجةةمةةاعةةات ” الةةنةةصةةر “ 

اإلرهابي ، عل  النحو المحدد م  قبل مجل  

األمةة ، وةةةمةةا هةةو مةةمةةفةةق عةةلةةيةةي مةة  قةةبةةل 

المشارةي  في فةيةنةا وفةق مةا يةقةرا مةجةلة  

األم  الدولي، يجب أ  يما الةقةاةاء عةلةيةهةا 

 .جميعال 

وقد وافقر الممل ة األردنية الع عاشعمعيعة 

ععععلععع  مسعععاععععدي معععمعععبعععلعععي العععمعععخعععابعععرار 

والمؤسسار الدس رية المدنية للوصول إل  

ف م مشترا للجعمعاععار واألفعراد معن أجعل 

تقرير من هي ابرهابية من ا لتةقيق هعدف 

 .القضاء علي ا
ويموق  الةمةشةارةةو  فةي االجةمةمةاع أ  

يجممعةوا خةالل شةهةر واحةد مةقةريةبةا وذلةك 

السمعراض المقدا المحر  فةي مةنةفةيةذ وقةف 

  .  عالق النار وبدء عملي  سياسي 

 اعتداءار باري  ... تتمة

االقمصار عل  جني ثمار اقمصادي  ثةانةوية  
مةةنةةهةةا. وبةةرغةةا أ  الةةمةةعةةاو  األمةةيةةرةةةي   
اإليراني في العراق يصل  ةسابقة ،  ال أ  
المعاو  الجديد بي  فرنسا و يةرا  سةيةةةو  
لي مةاليف جانبي   قليمي  ممةعةلةق بةالةريةاض 
ومةةل أبةةيةةب، حةةلةةيةةَفةةي بةةاريةة  اقةةمةةصةةاديةةال 
وسةةيةةاسةةيةةال. و   ةةةا  الةةمةةعةةاو  اإلقةةلةةيةةمةةي 
المرمقب بي  باري  وعهرا  سةيةبةر  مة  
بي  مداعيات أحدا  باري  اإلرهابي    ةما 

 ال أ  معاونال ةهذا سةيةةةو  لةي  -هو مموق  
أبعاد ممعلق بمحالفات  يرا  اإلقليمي . ومة  

فةي  «قوات الحشد الشعبةي»هذا األبعاد أ  

العراق مثالل ال مةحةظة  بسةمةعة  جةيةد  فةي 
الغرب والمنعق  بسبب هةويةمةهةا الةعةائةفةية  
الةةوااةةحةة ، مةةا يةةعةةرقةةل  دمةةاج الةةمةةةةةّو  
العراقي السني في العملي  السياسي  ويجعةل 

 .االسمقرار في العراق بعيدال لذلك
في المقابل، سممجي فةرنسةا الةمةمةحةفةظة  
نسبيال حيال مرةيا وأدوارها في المنعق   ل  
االنفماح أةثر عليها، خصوصةال بةعةد الةفةو  
االنةةمةةخةةابةةي ألردوغةةا  وحةة بةةي، بةةرغةةا 
المحديات الداخلي  المي سمةواجةي أردوغةا . 
بةةةةةلةةمةةات أخةةر ، سةةمةةعةةنةةي  عةةاد  مةةوجةةيةةي 
السياس  الفرنسي  الشرق أوسعةية  اناةمةاا 
 يرا  والعراق واألةراد ةشرةاء مقةبةولةية  
لفرنسا في محارب  اإلرهاب، وهي نةمةيةجة  

 !لا يحمسبها َم  قاا بالمفجيرات
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ا دياد ومير  الهجر  م  المناعق الةردي  أصب  ملفمال خالل السةنةوات األخةيةر  

 بحجٍج وذرائَ  مخملف ، منها ما هو مقن  ومنها ما هو غير ذلك.

مناعقنا بحاج  ماس   ل  جمي  أبنائها في هذا الظروف،  ال أني ال يمة   جةبةار 

النا  عل  محمل قسو  الحيا  والظروف الصعب  المي مةمةّر بةهةا الةبةالد، والشةعةور 

بالمسؤولي  مجاا الوع  وواجب البقاء فيي م  المفمرض أ  يةو  نابعال مة  الةذات، 

 و قرار الهجر  يبق  م  خصوصي  ةل شخص و ةل عائل ... 

مجرد خروجها مة  الةبةلةد هةو نصةر  -م  األسف -أغلب المهاجري  يعمبرو  

مبي ، وحصولها عل   قام  الجئ في أوربا يعمبرونها مةية   ووسةاا، ال يةةةمةمةو  

مشةاعةر الةةفةرحة  بةةهةذا الةنةةصةر ومةيةة   الةالجةئ حةمة  عةة  صةفةحةةات الةمةواصةةل 

االجمماعي  !، بل ويمبادلو  م  خاللها رسائل المهنئ  والةمةبةريةك، فةيةنةبةري أحةدهةا 

والخرائع بوصول أحبابي  ل  اليونةا ، وثةاٍ  بةمةحةديةد  الَبلَمليعل  الفرح  م  صور 

موعد المحةم ، وثال  بحصولي عل  اإلقام  م  صور  الجوا  الخاص بةالةلةجةوء، 

م  صور جماعي  للعائل ... ثا يةمبو  فةي الةيةوا الةثةانةي رسةائةل  بلم  الشملوراب  

وبوسمات الُة ردايمي والحني   ل  الوع  ومةالعةب الةعةفةولة  واألهةل، ويةعةدونةهةا 

بالعود  حي  مسن  الظروف، دو  أ  يدرك الةثيرو  منها مردود  عةالنةامةهةا هةذا 

 ومبعامها... 

عمومال فإ  سلسل  المصاعب والمخاعر المي ُممّوج باإلعال  ع  صور  اإلقام  

والجوا  في صفحات المواصل يذةر الممابةعةية  بةظةاهةر  انشةقةاقةات الاةبةاع عة  

الجيغ السوري في بداي  الثور  عبر قنوات الملف  ، حي  ةا  عل  الةمةنةشةق ذةةر 

ل وهعذ  هعويعتعي اسمي وعريق  انشقاقي... و برا  هويمي العسةري  مرفق  بعبار  ل 

بمثاب  قع  ألي شك أو المبا  حول انامامي  ل  الثةور ، أمةا رسةائةل وبةوسةمةات 

الشوق والحني   ل  الوع  فمذةرنا بإذاعة  صةوت الةعةرب الةمةي ةةانةت ُمةبةّ  مة  

القاهر  في السمينيات، والمي ةانت مةخةّصةص الةفةواصةل الة مةنةية  بةية  بةرامةجةهةا 

للنا حي  الفلسعينيي  إلرسال رسائلها ومحيامها، في جمل مقماب  مسجل  لةذويةهةا 

الذي  ظلوا في الداخل:  ...أنا أبو عبد ح م  يافا أهدي سالمةي  لة  أمةي وجةمةية  

 خومي وأخوامي... و ننا لعائدو ، أنا أا حسةا  مة  الةةةرمةل أقةبةل يةديةك يةا أمةي 

وأهدي سالمي  ل  الجمي .... و ننا لعائدو  ... (، أما الحلقات المالي  مة  مسةلةسةل 

 الهجر  فال نممناها أ  مةو  الاياع واالنصهار ... والالعود  .   

المهاجرو  في النهاي  ها أبناؤنا وبنامنا، ال ن اود عليها بقدر ما نممن  لعةالةبةي 

العلا منها النجاح والمرامب العليا، وللمرا  منهةا الصةحة  والةعةافةية ، ولةلةجةمةية  

الموفيق والنجاح في مجربمها وحيامها الجديد ، وةلنا أمةل بةأنةهةا سةيةسةمةمةرو  فةي 

المواصل م  الداخل، حي  مرك فيي بعض األبناء أبوي  عجو ي  يجمةرعةو  ةةأ  

مةالم  هامفي  م  حي   لة  حةية ، ومةرك فةيةي بةعةض  -ولو   –الحسر  في انمظار 

عبعال   –اآلباء أعفاالل م  أمها بانمظار لا الشمل الذي عال أو اسمحال،  لة  الجمي  

 مرةوا خلفها وعنال جريحاُ وواجبات مجاهي لا يؤدوها.... وأةوامال م  الذةريات.  -

 طاهر آجلي ... 
 شهيد الدفاع عن حقوق اإلنسان

ةردسما  مةرةةيةا،   –ةانت مدين  ديار بةر  غمد( 

، عةةلةة  مةةوعةةٍد مةة  5142/  44/   52يةةوا السةةبةةت 

الح   العميق، باسمشهاد المحامةي الةةةردي عةاهةر 

رئي  نقاب  المحامةية ، بةرصةاصةٍ  غةادر    –ألجي 

م  مسلحي  هاجموا عل  المةةا ، أثةنةاء عةقةدا مة  

مجموعٍ  م  المحامي  مؤممرال صحفيةال فةي مةنةعةقة  

سور ديار بةر للمنديةد بةحةادثة  اعةالق الةنةار عةلة  

منةار  اثةرية  قةديةمة  و لةحةاق األاةرار بةاألمةاةة  

 األثري .

جة يةر    –  4166الشهيد ألجي م  مواليةد عةاا 

يعمل محاميال ويمق  الةلةغةات  4115بوما ، منذ عاا 

األلماني  واإلنةلي ي  والمرةي  والةردي ،  ااف   لة  

مةدرب فةي ألةمةانةيةا بةأةةاديةمةية   جا مي في الحقةوق 

القانو  األوروبةي و الةقةانةو  الةجةنةائةي الةدولةي و 

ةةا   5116 – 4112، وبي  أعواا  العدال  الجنائي 

في  دار  نقاب  المحامي  في ديار بةر ثا رئيسال لةهةا، 

شةةارك ةةةمةةمةةحةةد  فةةي الةةعةةديةةد مةة  االجةةمةةمةةاعةةات و

والمةؤمةمةرات الةوعةنةية  والةدولةية ، وعةمةل مةدافةعةال 

القاي  الةردي  وع  حقوق اإلنسا  في العةديةد مة  

الملفات اإلنساني  والقاةائةية ، وفةي الةعةشةرية  مة  

اعمقل في مةةمةبةي بسةبةب  5142شهر مشري  األول 

مأةيدا عل  أ  حة ب الةعةمةال الةةةردسةمةانةي لةية  

منظم  ارهابي ، ووَجَهت  لةيةي مةحةةةمة  اسةعةنةبةول 

مهم  لالمحريض علة  اإلرهةاب عةبةر الصةحةافة ل، 

 قبل أ  ُيفرج عني م  مراقب  قاائي .

وفي اليوا المالي الغميالي ُشي  جثماني بةحةاةوٍر 

جماهيري حاشد منقع  النظير وم  أعاةاء حة ب 

ومة  أنصةار السةلةا  HDPالشعوب الديةمةقةراعةي 

والديمقراعي  في مرةيا وجةمةوع الةمةحةامةية  الةذية  

 12شارةوا بلباسها الرسمي، حي  انعلق           
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