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" إننا محكومون باألمل، وما يحدث اليوم اليمكن أن يكون 

 سعد هللا ونوسنهاية التاريخ "                                  

بات الجميع في مرحلة عصيبة، لما وقع 

لسوريا ما وقع من دماار واركابااظ فا اا اع 

بحق شعبها، لاياوادو الاولاع الساور  بايان 

أيد  الخارج الذ  راهن عليه، مع األسا،، 

مع م أوساط المعارلة منذ باداياة األةماة، 

 -والن ام من جهكه كمادى في خياره األمني 

العسبر  باالعكماد على داعميه الخارجييان 

أيلاً،... ومساعي العمل على كخفي، سعير 

الحرظ وكهي ة األجواء لكسوية ما كادور فاي 

 حلقٍة شبه مفرغة.

السااوريااون كااخماالااوا خاايااراً ماان االكاافاااق 

األمريباي حاول كساوياة لا ةماة  -الروسي 

، والذ  كام بايان  -غير المنشور  -السورية 

 -وةياار  خااارجاايااكااي الااباالاادياان   بااياار  

/  9/   9الفرو، ( في جني،، يوم الاجاماعاة 

، إال أن اخكال، وجهات الن ر حول 6102

بيفية كطبيق االجراءات الاعامالاياة، وساقاوط 

هدنة حلظ، واساكامارار الاطاياران الاحارباي 

السور  والروسي بقص، األحياء الشارقاياة 

منها، وكاوقا، األمام الاماكاحادس عان ارساال 

المساعدات بعد كعرض إحدى قوافلها لهجوم 

غادر، ... قد جمدت خطوات الاكاساوياة، بال 

وكبادلت إداركا البلدين االكهامات والحاماالت 

 االعالمية.

الن ام وبمساعدس حلفا اه يساعاى لاباساظ 

  2المةيد من المناطق، وهو يحاصر         

 بعيدًا عن العنف... والرتاجيديا السورية ليست أولوية كربى
 مشهد من دمار حلب

 إحياء أربعينية شهداء قامشلو

بدعوس من اللجنة الماشاكارباة لالاكاحاالا، 

الااوطاانااي الااباارد  فااي سااوريااا والااحااةظ 

الديمقراطي الكقدمي الابارد  فاي ساورياا، 

م، كم إحياء أربعيناياة 6/9/6102يوم األحد 

شهداء كفجير قاامشالاو الاذ  نافاذه إرهااباي 

م، وأودى باحايااس 62/2/6102داعش يوم 

الااعااشاارات ماان الشااهااداء والااماا ااات ماان 

 الجرحى، إلافة إلى ألرار مادية ببيرس.

اجكمع المشاارباون أماام ماقار  حاةظ 

الااوحاادس والااكااقاادمااي الساااعااة السااادسااة  اام 

االنطالق بمسيرس راجلة إلى مبان الكافاجايار 

في الحي الوربي من مدينة قاامشالاو، حايا  

كااجاامااع حشااد باابااياار ماان ذو  الشااهااداء 

  4والجرحى ومن مؤيد  وأعلاء         

 غرق ثالثة أشقاء 

 في بحيرة ميدانكي
بانت الاعاا الاة فاي ناةهاة إلاى جاوار 

عافاريان، إال أن غادر  -بحيرس ميداناباي 

الماء أدى إلى غرق  ال ة أشقاء ووفااكاهام 

عاام،  02عاام، فاا اق  01وهم   ةيالن 

عام( أبناء حنان حمسورو مان  09ةينظ، 

قرية عرش قيبار  الهاوى(، حايا  شابال 

 الخبر حةناً في نفوس األهالي.

وقد ةار وفٌد من حةظ الاوحدادس لام 

السادس حسين طرماوش وقااةقالاي ماحاماد 

علو  الهي ة الاقاياادياة ونخاريان خاياماة 

عةاء نل حمسورو، مقدماً الكعاة  لعا الاة 

الراحلين، ماعاباراً عان حاةناه عالاى هاذا 

  6المصاظ، ومؤبداً على أهمية           

ممثال للوحـدة يحضر اجتماعاً 

 في البرلمان السويسري

كلبية لدعوس من المجموعاة الابارلامااناياة 

السويسرية للعالقات مع الشاعاظ الابارد ، 

حلر السيد شيخموس شيخ ماحاماد ماما االً 

عان حاةظ الااوحدادس اجااكاماااعاااً فااي ماباانااى 

الااابااارلاااماااان الساااويسااار  ياااوم األرباااعااااء  

في مدينة بيرن، حي  حلر  61/9/6102

الاالااقاااء أيلاااً باال ماان ر اايااس الااباارلاامااان 

السويسر  والدبكور يوس، صديق ر اياس 

 ق.برلمان بردسكان العرا

بان الاناقااش حاول الاولاع الاعاام فاي 

الااماانااطااقااة وحااول الااولااع فااي بااردسااكااان 

  7وال رو، العصيبة الكي كمّر بها         
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 بعيداً عن العنف ... تتمة

الااعااديااد ماانااهااا وي ااجااباار أهااالاايااهااا عاالااى 

االسكسالم، وذلك بلوة الاحادياد والاناار. فاي 

الوقت الذ   ككحد  فيه كقارير عان إرساال 

أسلحة نوعية جديدس لالاماعاارلاة الاماسالاحاة 

بكمويل خليجي وموافقة أمريبية، فاي دواماة 

جديدس من ملاعفة العن، والكدمير والسعاي 

وراء فرض وقا ع جديدس، بدال من صظ بل 

الجهود واسك مارها في ماحاارباة وماباافاحاة 

شااباابااات نفااة االرهاااظ. إلااافااًة إلااى أن 

انكخابات الر اسة األمريباياة وقارظ اناكاهااء 

والية إدارس أوباما كحّد من نشاط دبلوماسيكها 

 أو اكخاذ قرارات حاسمة في الشخن السور .

روساايااا االكااحاااديااة عااةةت ورسااخاات 

نفوذها السياسي وحلورها العسبر  باحاراً 

وجواً وبراً، وأعادت كركاياظ عاالقااكاهاا فاي 

المنطقة من خالل األةمة السورية، وأمريباا 

غرةت مخالبها أب ر في المنطقة عبر وجوٍد 

عسبر  فااعال لالاحارظ عالاى داعاش فاي 

العراق وسوريا، وحققت إنجاةات عملية في 

ملفات هااماة. الةالات الادولاكاان الاناافاذكاان 

ككصارعان على سوريا ولم كصال باعاد إلاى 

كفاهم كام حاول ماتالت أةماكاهاا، ويابادو أن 

مخساس السوريين ليست أولوية ببرى بالنساباة 

 لهما ولويرهما من الدول.

الحبومة الكربية الكي كلعظ على الحاباال 

في محاولٍة إلعادس نفوذها وكاعاةياة دورهاا، 

بعد اخفاقات مؤلاماة، ولاعات قادماياهاا فاي 

شمال سوريا عابار عامالاياة  درا الافارات( 

واحكاللها لمدينة جرابلس السورية، بارلاى 

روساااي وأمااايااارباااي، وبااااسااام  ماااحاااارباااة 

االرهاظ ، وهي كرمي أساسااً إلاى كاطاوياق 

نفوذ وحددات حامااياة الشاعاظ ولارظ أ  

مشروا سيااساي بارد  أو وطاناي ياحاماي 

حقاوق جاماياع ماباوناات الشاعاظ الساور ، 

معكمدًس عالاى باعاض الافاصاا ال اإلساالماياة 

المكطرفة وبكا ظ كربمانية ككقدم ببطء رغام 

كةويدها بالب ير من العناصر المسكقدمة مان 

خارج المنطقة. حبومة أنقرس كساعاى جااهادس 

السكوالل الماباون الاكاربامااناي فاي ساورياا 

درد  ودفع بعض أبنا ه باكجاه خلق فكنة مع الب 

السوريين الذين كجاماعاهام عاالقاات صاداقاة 

 وو ام مع جميع المبونات السورية.

وسط كلارظ الاماصاالال والاكاوجاهاات، 

الشاعاظ السااور  وماديااناة حالااظ باخهااالاياهااا 

وكاريخها، بعمرانها ومبااناكاهاا االقاكاصاادياة 

كدفع اللريبة الببرى، وكسكمر الاكاراجايادياا 

 بفصول سوداوية.

مؤسسات الماجاكاماع الادولاي الارساماياة، 

باكت مببلة بإرادات الاماصاالال والسايااساات 

ومنطق المساومات، في وقٍت باات الاجاماياع 

بحاجة ماسة إلى كعةية قيم إنسانية حلارية 

والدفاا عنها بالهوادس، وكلافر الجهود فاي 

وجه برا ن مخاطر كفشي االرهااظ والافاقار 

 والجهل.

رغم أن السوريين عامًة بااكاوا مسالاوباي 

االرادس والقرار إلى حٍد ببير، لبنهام ياباقاون 

أصحااظ الشاخن الاحاقاياقايايان ولاهام دورهام 

األساسي في لملماة جاراحاهام ولاولاع حاٍد 

لمخساكهم، وما دام وق، إطالق النار والابادء 

بحل المسا ل االنسانية هو مفكاح الدخول في 

كساوياة األةماة وإيااجااد حاٍل ساايااساي لاهااا، 

يكوجظ عليهم الملي بخطوات هامة لبلورس 

المشكربات الكي من شاخناهاا اساكاعاادس الا اقاة 

بينهم وكؤهلهم للعمل على إنقاذ بلدهم، وذلاك 

عبر الكالقي واعكماد لوة الحوار باعاياداً عان 

 العن،.

 االطار التنفيذي للحل السياسي في سوريا .... الهيئة العليا للمفاوضات

 انتقادات ومالحظات
أعلنت الهي ة العليا للمفاولات المنابا اقاة 

عن مؤكمر الرياض رؤيكها للحال السايااساي 

في سورياا، عابار و اياقاة باعاناوان  اإلطاار 

الكنفيذ  للعملية السياسية وفق بيان جنيا،  

وذلااك أ ااناااء ، 6102اياالااول  -(   6106

إنعقاد مؤكامار دولاي لاماا يساماى باخصادقااء 

الشاااعاااظ الساااور  فاااي لااانااادن باااكاااارياااخ 

، الااذ  حلااره إلااى جااانااظ 2/9/6102

قيادات من الهي ة العليا للمفاولات، وةراء 

خارجية ومم لين عان إحادى عشارس دولاة، 

وقاد أ ااارت كالااك الارؤيااة كسااؤالت عادياادس 

وحاااالت عاادم رلااى وكااوجاايااه انااكااقااادات 

  ومالح ات عديدس.

 66و يقة االطار الكنافاياذ  ماؤلافاة مان 

صفحة، ككلمن ملخص كنفيذ  و  ماقادماة، 

ماباادع عاامااة، ماارحالااة الااكافاااوض وإقاارار 

المبادع األساسية للعملية االنكقالية، المرحلاة 

االنكقالية، الاحاالاة الاناهاا اياة، مالاحاق(، ولام 

 كح ى برلى أب رية أطيا، المعارلة.

عبر باياان  المن مة اآل ورية الديمقراطية

، 6102/ 9/ 1لمبكبها السياسي نشر بكاريخ 

أولحت موقفها من كلك الو يقة، حي  جااء 

 فيه:

الو يقة ككجااهال بالاياا وجاود وحاقاوق  -

المبون السرياني اآلشور  األصيل، والاكاي 

أقّرت بها بل أطر المعارلة الاوطاناياة فاي 

 و ا قها...

السااعااي الخااكااةال الااهااويااة السااوريااة   -

بالديانة اإلسالمية والقومية الاعارباياة. وهاي 

رؤية قاصرس وأحادياة، وكاجاافاي الاماناطاق، 

وككنبر لحاقاا اق الاكاارياخ والاواقاع، إلاافاة 

لكعارلها مع مبادع وقواعد القانون الدولاي 

الذ  ال يعكر، بوجود وطان عارباي واحاد 

 كعبير إيديولوجي(، وإنّما يقاّر باوجاود دول 

عربية  ساورياا واحادس ماناهاا( كاناكاماي إلاى 

جامعة الدول العرباياة وإلاى مانا اماة األمام 

 المكحدس.

إغاافاال الااوجاود الامااسااياحااي األصااياال  -

والمكجذر في سوريا، وكوييظ الدور وال قافة 

المسيحية، يم ل انكقااصاا وكشاوياهاا لالاهاوياة 

 الوطنية السورية...

اعكماد الاواماوض، وغايااظ الشافاافاياة  -

والولوح، في كباّناي الادياماقاراطاياة بافابار 

ونهج ومحكوى في الحياس السياسية والعااماة، 

وما ينطو  عليه من مبدأ لمان حق األقلية 

 وحمايكها من طويان األب رية.

غياظ نليات للمساءلة والمراقاباة عالاى  -

دور وأداء هي ة الحبم االنكقالي الكي سككولّى 

بافة السلطات الكشريعية والكنفيذية، ما ي ايار 

 15الخشية من الكفرد والكحّول إلى           
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 التحالف الوطني الكردي 
 قادٌر على لعب دور سياسي معتدل والحفاظ على استقاللية قراره

فيمايلي النص األصلي الاباامال لالاحاوار 

الذ  أجراه موقع بوردسكريت ماع األساكااذ 

ناا اظ ساباركايار حاةظ  -مصطفى مشااياخ 

الوحدس الادياماقاراطاي الابارد  فاي ساورياا

 :6102/ 9/ 62 يبيكي(، والمنشور بكاريخ 

 :أين موقع حزب الوحدة اآلن؟1س

: إنَّ أ َّ مككبٍع منصٍ، وماولاوعاي  0ج

لسياسة حةظ الوحدس ومواقفه عبر مساياركاه 

النلالية، يعر،  أن هذا الحةظ ينطالاق فاي 

رسم سياساكه من مبدأ الاماصالاحاة الاقاوماياة 

لشعبنا البرد   والمصلحة الوطنية السورية 

الكي ال ككعارض مع مصلحكنا القومياة فاياماا 

لو كّم الكعامل معها من جانظ القوى الوطنياة 

من ةاوياة الاحاقاوق الاماكاسااوياة واالقاكانااا 

بالشرابة الوطنية الحقيقية بعيداً عن ماناطاق 

الكعصظ واالسكاعاالء الاقاوماي الاباوايالايان 

اللذين كق، وراء كخجيجهما مصالٌل ف وياة ال 

عالقة للشعظ الساور  باهاا مان قارياٍظ أو 

بعيد. ونكاياجاة لاماواقا، حاةباناا وسايااسااكاه 

المبد ية هذه، كاعارض إلاى غلاظ الانا اام 

األمني االساكاباداد  وساخاطاه، واعاكاقااالٍت 

شملْت أعلاًء في قياادس الاحاةظ وقاواعاده. 

وعندما جرت األحدا  في سوريا مطلع عام 

وخرج الشعظ السور  إلى الشاارا  6100

مطالباً بحقه في الحرية والبرامة باالاوساا ال 

السلمية الادياماقاراطاياة، وقا، الاحاةظ إلاى 

جانظ الحراك محاذراً مان عسابارس الا اورس 

السلمية الكي كمبنْت قوى  اإلسالم السايااساي 

المهيمنة والمركبطة باالادول اإلقالاياماياة مان 

سرقة ال ورس وولعهاا فاي خادماة أجاناداٍت 

ومترَظ ليس لسوريا وشعبها ناقاة فاياهاا وال 

م   جمل. وقاد سااهاَم الاماال السايااساي الاماقادَّ

بسااخاااء ماان لاادن الااعااديااد ماان الااجااهااات 

واألطرا، ألحةاظ وبياانااٍت سايااساياة فاي 

كمييع الحالة السياسية في سوريا وخلق فجوٍس 

وحالة عدم  قة بين الشعظ والاجاهاات الاكاي 

 أطلقْت على نفسها صفة المعارلة.

وفااي الااجااانااظ الااباارد  بااذلااك، فااإن    

القاصي والداني يعر، باخن حاةظ الاوحادس 

هو من أوا ل الداعين إلى الوحدس الانالاالاياة 

للشعظ البرد  في سورياا مان خاالل عاقاد 

مااؤكااماار وطاانااي باارد  كااحاالااره أحااةاظ 

الحربة الباردياة والاماساكاقالاون ومانا اماات 

المجكمع المدني كنب ق عنه مرجاعاياة باردياة 

كبون مخّولة لاكاما ايال إرادس شاعاباناا وكاقاود 

نلااالااه. باامااا ياارفااض الااحااةظ الااكاابااعاايااة 

واالنخراط في المحاور البردسكانية للوقو، 

مع محور لد نخر، بل يدعاو عالاى الادوام 

إلاى األلاافاة باايان األشااقااء الااذيان كااجامااعااهاام 

األهدا، المشكارباة والاماصايار الاماشاكارك، 

وحافَ  على اسكقاللية قراره السيااساي رغام 

بل الصعاظ والمحن. ونكيجة  بات الاحاةظ 

على مباد ه الكاي أبادْت عالاياهاا ماؤكاماراك اه 

مان جااناظ  -لا اسا،-وو ا قه، فقد كاعارض

األشقاء إلى حملٍة من الكشهيار باهاد،  اناياه 

عن مواقفه الاراماياة إلاى بالاورس شاخاصاياة 

اعكبارية لابارد ساورياا كاحا اى بااالحاكارام 

المكبادل مع األشاقااء فاي األجاةاء األخارى 

 من بردسكان. 

يمبنني القول  بخن حةظ الوحدس ال يةال  

في موقعه، يعيش بايان جامااهاياره، ياماارس 

السياسة بمفهوماهاا الاعاَمالاي والاماولاوعاي 

مبكعداً عن بيع األوهام والشعارات ألباناا اه، 

محاوالً كركيظ األولويات بادأً مان  كاركاياظ 

البيت البرد  لاكاوجاياه دفاة الصاراا ناحاو 

اإلرهاظ المكربص بشعبنا والشوفيناياة الاكاي 

ككنبر لحقوقه، وكجميد الصراعات الحةبوياة 

الكي لن كجلظ لنا سوى المةياد مان خاياباات 

 األمل.

:هل شاركتاتاي واد وواد حاماياماياي  2س

 ولمرذا أنتي صرمتون حول االعتقرالت؟

: باااخاااصاااوص الشاااق األول مااان 6ج

السؤال، لم نشارك في الوفد الذ  كاكاحاد اون 

عنه واللقاء الذ  كّم، وسمعنا بذلك الناباخ مان 

وسا ل الكواصل االجكماعي فقط. وقد حشاَر 

البعض اسم حةبنا فاي قاا اماة الاماجاكاماعايان 

لواياٍت سياسية كخصهم وكرمي إلى اإلسااءس 

 لحةبنا ومبانكه ليس إال.

أما عن موقفنا فاي حاةظ الاوحادس عاماا 

أسميكموه بد الصامت(، فقد أبَد حةبناا عالاى 

الدوام على حق االخاكاال، فاي الارأ  بايان 

الاقااوى السااياااسايااة ورفاض ماباادأ االعاكااقااال 

السياسي جملة وكفصيالً وأدانه أب ر من مرس 

في إعالمه وبياناكه، وال يارى فاياه وسايالاة 

للكعامل الصحيل، وفي الوقات نافاساه، يارى 

الحةظ صوابية الكعامل اإليجابي مع اإلدارس 

الذاكية القا مة مع حق النقد عالاى سالابايااكاهاا 

وأخطا ها وكجاوةاكها، وعدم االناخاراط فاي 

شن حرظ إعاالماياة عالاياهاا. إناناا نارى أن 

الحرظ اإلعالمية الدا رس الياوم بايان حارباة 

دم واإلدارس الذاكية من جهاة والاماجالاس -ك،

الوطني البرد  ال يخدم  الاقالاياة الاباردياة 

بحال مان األحاوال، ولان نشاارَك فاي هاذه 

الحالة الكي كةيد من احكقان الشارا البارد  

وكوسع الافاجاوس بايان األطارا، السايااساياة، 

وكةيد من يخس المواطن البرد  الذ  يعاني 

من حالة معيشية صعبة للواية إلى جانظ ماا 

كخلقه من حالة نفسية كدفعه إلى الهجارس مان 

الوطن. ك رى هل من الصواظ أن نساهم فاي 

صّظ الةيت على هذه النار الكي كعّول عليها 

القوى المعادية لطموحات ونمال شعبنا عابار 

كشجيع هذا الطر، على ذاك؟ ..أو ليس مان 

األفلل لقلية شعبنا أن نعمل يداً باياد لاوأد 

هذه الفكنة وخلق أجواء من الوفاق والاكاتلا، 

بين األشقاء كسااهام فاي إعاادس  اقاة الشاعاظ 

بقيادس حربكه السياسية؟!..إننا نن ر إلى هاذه 

المسخلة من هاذه الاةاوياة، ةاوياة مصالاحاة 

 شعبنا أوالً.

: تاايااف قااكأتااي الااتااد اال الااتااكتااد 3س

 والجيش الحك إلى جكابلس؟

: لقد جاء الكدخل الكارباي واحاكااللاه 3ج

لمدينة جرابلس السورية بموافقاة أمارياباياة، 

وأن من أسماياكاماوهام باالاجاياش الاحار، هام 

مجموعة من المسلحين الاكارباماان والاعارظ 

الموالين لحبوماة حاةظ الاعادالاة والاكاناماياة 

الكربي ال عالقة لهم باالاجاياش الاحار الاذ  

اَعاياَد كاحاريار  نعرفه. لقد جاء هذا الاكادخال ب 

قوات سوريا الادياماقاراطاياة لامادياناة ماناباج 

وإحااراةهااا بااطااوالٍت بااباارى وكااقاادياامااهااا 

كلحيات جساياماة أيلااً. أماا األمار الاذ  

كاوقااَ، عاانااده الاابا ااياار  ماان الاامااراقاباايان هااو 

 4المسرحية الهةلية الكي جرت بها         
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 التحرلف الوطند التكدي ... تتمة

عملية  كحرير( جرابلس بادون ماقااوماة أو 

لحايا، وخالل عدس ساعات !!(، ماماا حادا 

بالبعض إلى الكخبيد على العالقة بين حبومة 

أنقره وكن يم داعش الكي سلمت المدينة دون 

مقاومة. كسعى كربيا إلى كحقيق هدفها بخلق 

منطقة نمنة داخل األرالي السورية، والذ  

كبكوي منه الحيلولة دون ربط منطقة بوباناي 

باابااردام الاامااحاااصاارس، وأعااكااقااد بااخن نااوايااا 

وأطماا الحبومة الكربية وأالعيب ها قد بااكاْت 

 مبشوفة للعيان ولم كعْد كنطلي على أحد.

: تيف تناراك إلاى تصارعاد وتاياكة 4س

 ال الف بين الكوس واألمكيترن؟

: الروس واألمارياباان ماكافاقاون فاي 6ج

بعض األمور وماخاكالافاون فاي أخارى، وال 

كةال القلايا العالقة بيناهاماا عالاى الصاعاياد 

العالمي لم كجد لها طريقاً نحو الكاوافاق، وال 

يااةال الشااعااظ السااور  ياادفااع لاارياابااة 

الصراعات الدولية والمصالل اإلقليمية، وأن 

ال رو، لم كنلج بعاد لاحاّل هاذه الاماخسااس 

الكي أصبحت بؤرس للكوكر الاعاالاماي ناكاياجاة 

كصاعد إرهاظ كن يم داعش وحليفااكاهاا مان 

النصرس وغيرها ومصدَر خطٍر حقيقي علاى 

السلم واألمن الدوليين . ونعكاقاد باخن فارص 

اهاا الارغاباة  الحل السياسي مكااحاة، وكاناقاص 

الاحااقايااقااياة لاالاحاال لادى الاقااوى الامااكااحاباامااة 

بالصراا الادا ار فاي الاباالد، وأناهاا بارسام 

الااكااخجااياال لاامااا بااعااَد االنااكااخااابااات الاار اااساايااة 

 األمريبية المقبلة. 

:تيف تقّيي دوك التاحارلاف الاوطاناد 5س

 التكدي؟

: أ بت الاكاحاالا، الاوطاناي الابارد  1ج

خالل مسيركه القصيرس أنه قادٌر عالاى لاعاظ 

دور سياسي معكدل ماناطالاق مان األرلاياة 

الساااورياااة ومصاااالااال الشاااعاااظ الااابااارد ، 

واسكطاا أن يكخذ مواق، وطنية سليماة مان 

األحدا  الوطنية والاقاوماياة الاباردياة، وأن 

يحاف  على اساكاقااللاياة قاراره، وأن ياعاةة 

ال قة بين أطرافه وبين الشخصيات المسكقلة، 

 كلك الكي نخمل منها الكطور نحو األفلل. 

غدا الكحال، الوطاناي الابارد  إطااراً   

سياسياً بردياً ال يمبن كجاوةه بسبظ نلاالاه 

وحصول ماواقافاه وسايااسااكاه عالاى رلاى 

الب ايار مان الاما اقافايان والاوطانايايان الابارد 

والعرظ والسرياان اآلشاوريايان الاماهاكامايان 

بالشاخن الاعاام، وكاوساعات حالاقاة أصادقاا اه 

ومؤيديه، وهو ماٍض في خدمة أهادافاه دون 

كردد، والكي كخكاي ماهاماة الاعامال مان أجال 

 كوحيد الص، البرد  في مقدمة أولوياكه. 

 

دعوات التسلح كانت 

 مريبة وانتحارية

 محد الدين شيخ آلد*

   أن يكحول الولع من سايء إلاى أساوأ ،  

فهذا ما ال نرياده ، وحاةباناا ال ولان يسااهام فاي 

كسويغ الرهان على الخارج بوجه عاام والاكادخال 

العسبر  الخارجي بوجه خاص الاذ  نارى فاياه 

خطراً ببيراً يةيد الطين بلًة ، حي  أنه يلااعا، 

 من سفك الدم السور  ويجلظ الخراظ .

أصوات ودعوات الكسلل في الشارا السور  

الااكااي باادأت كااطاال باارأسااهااا ماارياابااة إن لاام نااقاال 

 انكحارية  ، ومن الخطخ القاكل اإلسهام بخ  شبال 

من األشبال في كسويوها وكبريرها ، ففيها يابامان 

فشل ال ورس المدنية وإجهاض االنكفالة الشاعاباياة 

السلمية وكشكيت وإخامااد الاحارباة االحاكاجااجاياة 

المحقة وصظ الةيت على ناياران دواماة الاعانا، 

وكحويل سوريا إلى حمامات دم وماركاعااً لاكاجاار 

السالح ... ان النةوا نحو اسكاخادام الساالح مان 

قبل أ  بان أمر يحمل في طياكه مخاطر جماة ال 

كحمد عقبااهاا وباالاكاالاي مارفاوض لادى حاةباناا، 

خصوصا وأن جملة الو ا ق ومقررات مؤكاماراكاه 

ومحافله يكصدرها مبدأ و قافة الالعن، ولرورس 

نشر هبذا فبر و قافة والكماساك باه والادفااا عان 

 صوابيكه دون كردد .((

 -2111/    11/    3* موقع إسالي أون اليان 

 .221جكيدة الوحـدة العدد 

 من األرشيف
 إحيرء أكبعينية شهداء قرمشلو ... تتمة

أحاااةاظ الاااكاااحاااالااا، 

والكقدمي وقيادات مان 

الاامااناا اامااة اآل ااوريااة 

الديمقراطياة وماما الاي 

أحةاظ بردية ووطنية 

وجمعيات وماؤساساات 

مااااجااااكاااامااااع ماااادنااااي 

وشخاصاياات مساكاقالاة 

ووطااناايااياان وبااكااوااطاايااة 

واسااعااة ماان وسااا اال 

 .اإلعالم

بدايًة رحظ الساياد 

نوشين بيجرماني بإسم 

الاالااجاانااة الاامااشااكااربااة 

المن اماة، باالاحالاور 

ودعاهم للوقو، دقيقاة 

صااماات عاالااى أرواح 

الشهداء وخاصًة شهداء كفجير قامشلو اإلرهابي،  م ألاقاى األساكااذ مصاطافاى مشااياخ 

ر يس الكحال، بلمة عن الكحال، والكقدمي، حي  كرحم على الشهداء ودعا إلى الوفاء 

درد الكي يسعى إليها الكحال، والكقدمي في مباادرات سااباقاة،  لدما هم وإنجاة وحددس الب 

وأبد على مساعدس األسايش في مهمة حف  األمن، وال يكم الن ر إليها بقوات حةظ أو 

جهة سياسية بعينها.  م ألقى األسكاذ ببر يل موشي المعكقل السياساي السااباق ور اياس 

المبكظ السياسي في المن مة اآل ورية الديمقراطية بالاماة ماعابارس، ماذباراً أن الاذيان 

اسكهدفوا هؤالء الشهداء هم نفسهم الذين إسكهدفوا شهداء كفاجايارات ماطاعام الامايااماي 

 ا.والوسطى، وهدفهم هو إسكهدا، العيش المشكرك في القامشلي وفي عموم سوري

بعدها ولع األساكذس عبد الحميد دروياش وبابار ايال ماوشاي ومصاطافاى مشااياخ 

وقيادات من الكحال، والكقدمي والامانا اماة اآل اورياة وروداً أماام الصاورس الابابايارس 

للشهداء والمعلقة على بناية مهدمة من أنقاض الكفجايار، لاك اخاكاكام ماراسايام أرباعاياناياة 

 .الشهداء بإشعال الحالرين للشموا إجالالً وإبباراً ألرواح الشهداء األبرار
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وقافاة عاياد األلاحاى،  6102/   9/    00صباح يوم األحد 

بكمام الساعة السادسة، أطلقت بكا ظ فكل الشام  جبهة النصرس( 

إدلظ، الواقعة في الجهة الجنوبية لانااحاياة  -من جهة بلدس نطمة 

الةاوية الشمالية الاوارباياة لالاحادود  -منطقة عفرين  -جنديرس 

قذيفة خالل أب ر من ساعة على المدياناة،  01السورية، حوالي 

حي  وقعت على مناةل المدنييان ووساط الشاوارا، أدت إلاى 

 وقوا ألرار مادية وإصابة شاظ بجروح.

جاءت كلك الهجمة في سياق كناغم كربي وإساالماي مسالال 

مكشدد على عداء الشعظ البرد  في سورياا ووحادات حامااياة 

الشعظ والمرأس، حي  قصفت القاوات الاكارباياة قابالاهاا الاقارى 

الحدودية جقال وحمام وسوربيه في منطقة عفرين وقابالاهاا فاي 

 بوباني وغيرها أيلاً. 

وحسظ منا اماة جاناديارس لاحاةظ الاوحدادس، فاإن ماعا ام 

األهالي بقوا في مناةلهم صامدين وعادوا إلى حياكهم الطبيعية، 

بما أن وفداً من الحةظ قام بمشاهدس األمابن الكاي اساكاهادفاكاهاا 

القذا ، وةار المواطن الذ  أصيظ بجروح، مكمانايااً لا هاالاي 

 السالمة واألمان.

بعد اسكهدا، القوات الكربية الاماراباطاة 

أناطااباياة عالاى  -في شمال مدينة قرق خان 

الحدود السورية الشمالية الاوارباياة، حاوالاي 

/  9/  2الساعة السادسة مساء يوم األرباعااء 

، لموقع مخفر األسااياش وماجاماوعاة 6102

من قوات الدفاا الذاكي، وما حوله قرظ نباع 

 -نااحاياة راجاو  -بطمان في قرية سوربيه 

منطقة عفرين، بالمدافع والدباباات، وساقاوط 

سكة شهداء وأب ر من  مااناياة جارحاى، مان 

بينهم مدنياون.... اجاكاماع حشاٌد جامااهايار  

غفير صباح الخميس في الاماوقاع الاماذباور 

بوقفة احكجاجية لد اإلرهاظ الكربي، حي  

عّبر المجكمعون عان اساكاناباارهام لالاهاجاوم 

الكربي، وألاقايات بالاماات مان قابال الساادس 

االدارس الاذاكاياة، دالاياا  -  هيفي مصاطافاى 

 -حربة المجكمع الديمقراطي، جمعة  -حنان 

حةظ االكحاد الادياماقاراطاي، رماة  شاياخ 

الااحااةظ الاادياامااقااراطااي الااباارد   -مااوسااى 

باونابارا ساكاار، عالاى  -السور ، صالحاة 

المبون العربي(، أبدت على إداناة  -ابراهيم 

الحاباوماة الاكارباياة الساكاهادافاهاا الامانااطاق 

البردية اآلمنة في سوريا، وطالبت المجكاماع 

الدولي بمحاسبكها، ودعت الشاعاظ الابارد  

لوحددس صفوفه، بما ألقى السيد رشيد شعبان 

علو اللجنة السياسية بلاماًة بااسام حاةظ  -

الوحددس الادياماقاراطاي الابارد  فاي ساورياا 

  يبيكي(، قال فيها:

  إن الذين سقطوا شهداء في هذا الموقاع 

بانوا يدافعون عان أشاجاار الاةياكاون وعان 

أرلنا وشعبنا. ففي الوقت الذ  ككراجع فياه 

قوى االرهاظ على أرض سوريا، وكناكاصار 

قوى السلم والديمقراطية، كواصل الاحاباوماة 

الكربية إرهابها على الشعظ البرد  الاكاواق 

إلى السلم والحرية، اليوم في سوربيه، وقبل 

اسبوا في قريكي جقال وحمام فاي عافاريان، 

وفي بوباني أيلاً. إن كربيا كحارظ الشعاظ 

الااباارد  عاامااوماااً ولاايااس حااةباااً بااعااياانااه أو 

وحددات حماية الشعظ لوحدها، لذا علينا أن 

و  YPGنقّدر شهداءنا ونحكرمهم، وباماا أن 

YPJ  ك حارظ االرهاظ، يكوجظ علينا حمااياة

مجكمعنا من الداخل وكعةية السالام األهالاي، 

ولاانااعااماال مااعاااً عاالااى إبااعاااد اإلرهاااظ عاان 

شعبنا... أردوغان يحاارباناا بااسام االرهااظ 

وهو الذ  بان والةال يادعام اإلرهااظ فاي 

سوريا بخشبال مخكلفة... سنبقاى نادافاع عان 

 أرلنا وشعبنا. . 

ي ذبر أن الموقع العسبر  المسكهد، هو 

لحماية األمن المحلي والشريط الحدود  من 

الفولى، والكوجد فيه أسلحة  اقايالاة، حايا  

أ ناء القص، بانت العناصار فاي اساكاراحاة 

الوداء، ولم كشهد الاماناطاقاة حااالت اعاكاداء 

واسااكاافااةاة صااوظ الااحاادود، ويااخكااي هااذا 

الكصعيد في سياق إعالن الحبومة الاكارباياة 

درد هنا وهناك.  حربها على الب 

سوربيه قرية ةراعاياة صاوايارس كااباعاة 

لناحية راجو في الةاوية الشماالاياة الاوارباياة 

لسوريا، مشهورس بخبواخها  ةناج( ورعااياة 

أهاليها ل غنام والاخارا،، وياماّر باجااناباهاا 

النهر األسود، وبقربها ياكادفاق ناباع باطاماان 

 الشهير بمياهه المعدنية الصافية.

 

بدعوس رسمية مان الاماؤكامار 

 ( KNK ) القومي البوردساكااناي

شارك وفد من حةظ الوحددس فاي 

 /   اللقاء الكشااور  الاذ  نا اماه

KNK  /   حاول األةماة السايااساياة

واالقكصادية الكي كمّر باهاا إقالايام 

بردسكان، والاباحا  عان حالاول 

 ة.لكلك األةمة، وكطوير سبل الدبلوماسية البردي

لم الوفد بالً من السيد صالل بوةان علو الهي ة القيادية ومساؤول 

من مة الحةظ في إقليم بوردسكان والسيد اسماعيل شااماو علاو قاياادس 

/ علواً مان أحاةاظ  611المن مة في اإلقليم، حي  حلر االجكماا / 

بردسكانية من األجةاء األربعة وعن من مات مجكمع مدني وشخصاياات 

 ن. قافية وبكاظ وحقوقيي

فاي نااحاياة قاره  6102/    9/    61  -  66اسكمر اللقاء مادس ياومايان 

 . هنجير الكابعة لمدينة بربوك البردسكانية
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كشجيعاً للمواهظ الفنية وإغناًء ل قافة البردية، وكحت عنوان   فاراشاات 

عافاريان  -عفرين بخناملهم كةهر لوحة الحرية  ، أقاامات مانا اماة الامارأس 

، معرلاً فنياً ل طفال والشبان 6102/   9/  61لحةظ الوحددس، يوم األحد 

في قاعة الشهيد بمال حنان بمربة الحةظ في المدينة، شارك فاياه حاوالاي 

لوحة، حي  افككل الماعارض فاي السااعاة  011من مخكل، األعمار بد  66

ال ال ة بعد ال هر من قبل السيد رشيد شعبان علو اللجنة السياسية للحاةظ 

 والسيدس رباح ابراهيم مسؤولة المن مة.

اسكمر المعرض  ال ة أيام وةاره العشرات من الاماهاكامايان وجاماٌع مان 

المعجبين، وأ جر  خالله العديد من المقابالت ماع الاماشااربايان، وةاد مان 

أجوا ه رونقاً عة، مقطوعات موسيقية علاى نلاة الاباماان مان الاطافالاكايان 

 سيما، قادر وكولين محمد.

في الخكام قامت المن مة بكبريم عادٍد مان الاماوهاوبايان وهام  شايارا، 

محمد عيسى، خوشيار صالح أحمد، وجان عبدو إبراهيم ( ، وألقت السايادس 

 رباح بلمة شبر وقّدمت كهانيها للمشاربين.

 غكق ثالثة أشقرء ... تتمة

الكباك، االجكماعي بين األهالي في السراء واللراء، خاصاة 

في هذا ال ر، الاحاسااس الاذ  يامار باه بالادناا بشابال عاام 

 ص.ومنطقكنا بشبل خا

شاارك وفاد  6102/   9/   02بما في عصر يوم الجاماعاة 

في مدينة بادبرايةيغنخر من الحةظ في خمية العةاء المقامة 

  والية راين الند بفالكس( أأللمانية، معاباراً عان وقاوفاه إلاى 

جانظ نل حاماساورو فاي مصااباهام، وكاحاد  الساياد صاالح 

علمدار  علو اللجنة السياسية للحةظ في بلمة عن الولاع 

السياسي والقلية البردية، مقدماً الكعاة  للحالاور وألسارس 

 الراحلين.

، بقاعة الشهياد سالاياماان ند  6102/ 9/ 61يوم ال ال اء 

دا ارس قاامشالاو وكاربساباي  -اسكلافت لجنة ال قافة واالعالم 

لحةظ الوحددس، االسكاذ حسين بادر علاو الاهايا اة الاقاياادياة 

لحةظ الوحددس، في نددوس سياسية عن أهام ماواقا، وسايااساة 

الحةظ حيال المسكجدات واألحدا  األخيرس على الصاعاياديان 

الدولي واإلقليمي وكطورات األةمة السورية وواقاع حارباكاناا 

ة، باماا أجااظ البردية والمطلوظ منها في الا ارو، الاحاالايا

 االسكاذ بدر عن أس لة واسكفسارات الحلور.

 03حافاالً بامانااساباة الاذبارى  PYDأقام حةظ االكحاد الادياماقاراطاي 

، 6102/   9/  61عفرين،  هيرس ياوم اال انايان  -لكخسيسه في صالة شنبل 

حلره حشٌد من جماهيره ومم لي أحةاظ ومن مات وماؤساساات أخارى، 

ووفد من حةظ الوحددس الديمقراطي البارد  فاي ساورياا  ياباياكاي(، لام 

السادس رشيد شعبان وحسين طرموش علو  الاهايا اة الاقاياادياة و  ربااح 

 ابراهيم، فيدان عبدالو، مصطفى جنيد (.

لمن برنامج الحفل الذ  بادأ بادقاياقاة صامات عالاى أرواح الشاهاداء 

والنشيد البرد   أ  رقيظ( وإلقاء عدس بلمات لحربة المجكمع الديمقراطي 

، ألقاى الساياد حسايان PYDوبعض مؤسساكها وباسم االدارس الذاكية وحةظ 

 PYDطرموش بلمًة باسم حةظ الوحدادس، باارك فاياهاا أعلااء وقاياادات 

بذبرى كخسيس حةبهم، مؤبداً على أهمية ولارورس وجاود األحاةاظ فاي 

حياس الشعوظ، وأن األن مة االسكبدادية كقاماع األحاةاظ وكاحاارباهاا ألجال 

إنهاء الحياس السياسية في المجكمع، وقال: كعامل الانا اام الساور  ماع أول 

بالقمع واالعكقااالت، وهانااك  0912كن يم سياسي برد  لدى كخسيسه عام 

لرورس أن كبون الحربة البردية مكتلفة مان خاالل الاحاوار والاكاواصال، 

واألحةاظ الحقيقية هي الكي ككواجد بين شعبها، هناك نواقص لادى جاماياع 

األطرا، الكي ال كن ر بعين جدية ناقدس لها، يكوجظ على الجميع ماراجاعاة 

سياساكها ومواقفها ومعاالاجاة ناواقصاهاا. ومان جاهاة أخارى أشاار الساياد 

طرموش إلى أن الهدنة الكي نفذت أيام عيد األلحى بانت فسحة لالاشاعاظ 

 السور  بحالة أمنية وسياسية، وياليت أنها كسكمر وكدوم.

كسااكااماار الاافااصااا اال الاامااساالااحااة 

بااساكااهادا، حاي الشايااخ مااقاصااود 

بحلظ، حي  كسقط قذا افاهاا بشابال 

/  2عشوا ي على المدنييان ومانااةلاهام، فافاي ياوم الا اال ااء 

اسكشهد الطبيظ شاهد رشيد جميان من مواليد ديار  9/6102

، وهو من أبناء المبون العربي في الحي، باان 0926الةور 

يعمل مكطوعاً في مسكوص، الهاالل األحامار الابارد  وفاي 

مساعدس األهالي. وذلك أ ناء ذهابه إلى الماشافاى الاوحاياد فاي 

، 01الحي ألجل إسعا، جرحى سقوط قذا ، علاى الشاارا 

 حي  سقطت قذيفة بجانبه أدت إلى إصابكه بجروح بليوة.

أحيت من مة عامودا لحةظ الوحددس أرباعاياناياة الاراحالاة 

، بامارباة باماال 61/9/6102ياوم الا اال ااء ر، روناة عناكا

درويش لل قافة في عامودا وبمشاربة مم لين عن   الاكاحاالا، 

الحاةظ الاكاقادماي الادياماقاراطاي ا، الوطني البرد  في سوري

حةظ المساواس الديمقراطي الابارد  فاي ا، البرد  في سوري

ي، اللقاء الوطناي الادياماقاراطاة، حةظ االرادس الشعبيا، سوري

ة...( شخاصاياات وطاناياة واجاكامااعاياي، من مات مجكمع مدن

س، حيا  ألاقايات عادس وبمشاربة أهالي وأصدقاء ورفاق الفقيد

 بلمات من وحي المناسبة األليمة.
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 ممثال للوحـدة يحضك ... تتمة

 .المنطقة برمكه

جدير بالذبر باخن الادعاوس ماوجاهاة إلاى 

شخصيات سياسية بردية ماعاروفاة وأخارى 

  .فاعلة في الوسط السويسر

باامااا وةا مااماا اال الااحااةظ بااياااناااً عاالااى 

 الحالرين، فيما يلي نصه:

)) السردة أعضرء الالاجاناة الاباكلامارناياة 

 ...ي للعالقرت مع الشعب التكد

ال شااك إنااباام فااي صااورس الااولااع فااي 

سوريا الكي كعياش باار اة إنسااناياة ماناذ ماا 

ياقاارظ الاخاماس سانااوات، حايا  ساقاط مااا 

يقارظ نص، مليون سور  قاكالاى، نااهاياك 

عن م ات نال، من الجرحى والاماعاكاقالايان، 

وماااليااياان ماان الااالجاا ااياان والااناااةحااياان 

والمشرديان، جاراء الاعامالاياات الاعاسابارياة 

للن ام الديبكاكور  في دمشق لد المدنايايان 

والمعارلايان الاماسالاحايان، وباذلاك بساباظ 

األعمال اإلجرامياة لالامانا اماات اإلرهااباياة 

بجبهة النصرس الكي حولت اسمها إلى جباهاة 

فكل الشام وكن يم داعش وأما االاهاماا، حايا  

ولع األخير نصظ عينيه ماقااكالاة وماعااداس 

الشعظ البرد  في بال من بردسكان العراق 

وسااوريااا وكااقااوم بااكاافااجااياارات بااياان الاافااياانااة 

واألخرى داخل المناطق السبنية والامادناياة، 

بما حد  مؤخرا في مدينة القامشلي بكارياخ 

، حي  قام الاكانا ايام باكافاجايار 62-2-6102

 011سيارس مفخخة راح لحاياكاهاا حاوالاي 

 .شخصا قكلى وجرحى بينهم نساء وأطفال

والذ  ساهم في كافااقام األولااا ساوءا 

هو الكادخال الاعاسابار  الاكارباي الاعادواناي 

المباشار فاي شاماال ساورياة كاحات ذرياعاة 

محاربة داعش، إال أن الهد، الحاقاياقاي هاو 

محاربة أ  بيان أو طاماوح بارد ، حايا  

ياعاكاباروناه وباحاسااظ الاماساؤولايان األكااراك 

أنفسهم خطراً على األمان الاقاوماي الاكارباي 

 ه.أب ر من داعش نفس

إناانااا فااي حااةظ الااوحاادس الاادياامااقااراطااي 

والاكاحاالا،  -ياباياكاي–البرد  فاي ساورياا 

الوطني البرد  في سورياا ناؤباد عالاى أن 

الحل السياسي هو الخيار الوحيد في سوريا، 

بون الخيار العسبر  أ بت فشله طاوال بال 

هذه السنوات، وأناه مان اللارورس باماباان 

االسكمرار في مفاولات جني،، مع الكخباياد 

درد باوفاد مساكاقال  على لرورس مشاربة الب 

والسعي الجاد للوصول إلى نا اام بارلامااناي 

دياامااقااراطااي كااعاادد  والااى دولااة فاادرالاايااة 

  .كحكلن جميع مبونات الشعظ السور

الهيئة الاقاياردياة ا.... كقبلوا فا ق احكرامن

دة الادياماقاكاطاد ـالمنرمة أوكبر لحزب الوح

 التكدي ود سوكير ((.

أقام الكحال، الوطني الب رد  في سوريا حفالً لكباريام الاطالاباة 

في   األوا ل للشهادكين االعدادّية و ال انوّية بفرعيها العلمي واألدبي

مبكاظ   في 6102/   3/9الجةيرس. وذلك بكاريخ  -مدينة كربه سبيه 

حةظ الوحددس الديمقراطي البرد  في ساورياا  ياباياكاي ( باكارباه 

سپيه. بدأ الحفل بالوقو، دقيقة صمت على أرواح الشهداء، وإلقاء 

طالظ في الشهادس ال انوّية ، ماناهام  03بعض البلمات، وكّم كبريم 

طالظ لالاشاهاادس  1من الفرا األدبي ، و  2من الفرا العلمي و  2

اإلعدادّية، حي  قّدمت لاهام شاهاادات كاقاديار إلاافاة إلاى هاداياا 

 . رمةّية، وبان الطالظ من جميع مبّونات مجكمع كربه سپيه

عافاريان لاحاةظ الاوحادس، باكاارياخ  -قامت مانا اماة الاطالاباة 

، فاي مارباة عافاريان باكابارياام طاالظ نااجاحاياان  02/9/6102

وال انوية (، حي  كم الكرحيظ باللياو،  -بالشهادكين   اإلعدادية 

والوقو، دقيقة صمت على أرواح الشهداء، وألقيت عدس بالاماات، 

وكم كوةيع هدايا رمةية، كشجيعا من الاحاةظ عالاى مادى أهاماياة 

 .العلم والمعرفة

كلبيًة لدعوس رسمية شارك وفاد مان مانا اماة حاةظ الاوحدادس فاي 

إياران  -النشاط الذ  قامت به من مة الحةظ الديمقراطي البردسكاني 

في مدينة برلين السكذبار الفقيد الدبكور صادق شار، باناد  األمايان 

العام السابق للحةظ، الذ  كم اغكياله ماع  اال اة مان رفااقاه باماطاعام 

مان قابال عانااصار الانا اام  0996أيالاول  02ميبونوس ببرلين في 

وذلك في مباان  االيراني أ ناء مشاربكه في مؤكمر االشكرابية الدولية.

 الجريمة الذ  فيه لوحة كذبارية للراحل.

ألقيت في المناسبة عدس بلمات، عبرت عن إدانة الن ام االياراناي، 

وذبرت مناقظ الفقيد ونلاله، وعبر الوفد عن كلامن حةظ الوحدادس 

مع نلال األشقاء في الدياماقاراطاي الاباردساكااناي وشاجاباه لاجارياماة 

 االغكيال كلك.
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فاي الاعااصاماة  6102/   9/   62بكاريخ 

قد لاقااء بايان وفاد مان  البلجيبية بروبسل، ع 

حةظ الاوحدادس الادياماقاراطاي الابارد  فاي 

سوريا لم األسكاذ حبيظ اباراهايام مساؤول 

من مة أوربا وعلو الهي ة القيادية واألسكاذ 

محمد حبو علو قيادس كن يم بلجاياباا، ووفاد 

مان مانا اماة أورباا لالاحاةظ الادياماقاراطاي 

العراق لام بال مان الساادس   –البردسكاني 

صدقي كروانشي مساؤول مانا اماة بالاجاياباا 

وباااماايااران ساانااد  مسااؤول الااعااالقااات فااي 

 الكن يم وعبد الرةاق مجيد مسؤول االعالم.

كم الحدي  حول أهم القلااياا السايااساياة 

الكي كخص الشاخن الابارد ، حايا  كاحاد  

الساايااد حااباايااظ ابااراهااياام مااطااوالً عاان واقااع 

الحربة السياسية البردية فاي ساورياا، وماا 

وصلت إليه اآلن، وأشاار إلاى أن الصاراا 

السياسي القا م هو نكيجة كولاياظ الاماصالاحاة 

الحةبية على المصلحة العااماة، والاذ  أدى 

في السابق الى فشل اكفاقية دهوك الكاي باان 

لحاةظ الاوحدادس دوراً باارةاً فاي بالاوركاهاا 

وبرعاية من قيادس إقليم بردسكان، مذبراً أن 

الحةظ عمل على طرح مشروا المرجاعاياة 

السياسية الباردياة الاكاي باانات ي اطامال مان 

خاللها كوحيد الص، البرد ، لبن األنااناياة 

الااحااةباايااة وعاادم كااحااماال طاارفااي الصااراا 

دم على الكفارد   –لمسؤوليكهما وإصرار ك، 

وعدم قباول اآلخار الاماخاكالا، إلاافاة إلاى 

رفض المجلس الوطني البرد  لعدس دعوات 

من الكحال، الوطني البرد  لاعاقاد اجاكامااا 

لبافة األطرا، السياسياة الاباردياة لالاحاوار 

ومحاولة ردم الهوس وكقريظ وجهات الانا ار 

للوصول الى كركيظ البيت البرد  ومان  ام 

 كوحيده.

وقااال الساايااد ابااراهااياام : إناانااا بااحااةظ 

وبعلو في الكحال، الوطني البارد  الاذ  

دم نؤباد -هو خارج االطارين المجلس و ك،

أننا مع قرار برد  مسكقل، ومن أجال ذلاك 

فااإناانااا نااحاااول الااحااوار مااع باال األطاارا، 

وندعوها الى االجكماا في قامشلو أو عفرين 

أو بوباني أو في أياة مادياناة باردياة، ألناناا 

مقكنعون أن طرفاً بمفرده لن يسكطيع كاحامال 

 ة.المسؤولية كجاه قلية شعبنا البرد  العادل

أما بشخن االدارس الاذاكاياة فاي الامانااطاق 

البردية، قال: أبدينا موقفناا كاجااهاهاا والاذ  

يكلخص بالكعامل االياجااباي ماعاهاا وفاق ماا 

نصت علياه اكافااقاياة هاولايار، واعاكابارنااهاا 

أفلل من الفولى ومان كاهادياد االرهااظ، 

ونعمل ما بوسعنا من أجل أن يقوم القا اماون 

عليها على كطويرها، وهذا ال يعني أبدا أناناا 

ال ننكقدها، بل على العبس كماماً فلقد أبادياناا 

مااوقاافاانااا الاارافااض لااالعااكااقاااالت السااياااساايااة 

ومداهمة مناةل الناس ومنع االعالميين مان 

الااعااماال والااكاالااياايااق عاالاايااهاام وغااياارهااا ماان 

 الكجاوةات.

أما في الشخن البردسكاني فقاد  اّمان وفاد 

الااوحداادس دور الاار اايااس مسااعااود الااباارةانااي 

وجهده من أجل بسظ كخييد المجكمع الادولاي 

للقلية البردية، وذلاك مان خاالل جاوالكاه 

األخيرس في الدول األوربية، باماا  اّمان دور 

البيشمربة ووحدات حماية الشاعاظ والامارأس 

 ظ.في محاربة االرها

ومن جانبه أبد وفد الحةظ الديماقاراطاي 

البردسكاني على دعمه أل  جهد يصاظ فاي 

مصلحة كوحاياد الصا، الابارد  الساور ، 

وأنه يق، على مسافة واحدس من الجميع وأنه 

 لن يدخر جهدا في كحقيق ذلك.

بدعوس رساماياة شاارك وفاد 

من حاةظ الاوحادس فاي لاقااء  

)Dîdara Hizra Netewî 

الااذ  ناا اامااه جااامااعااة سااوران 

 بإقليم بوردسكان.

وقد م ل حةظ الوحددس باالً 

من  ةوةان ببي وفرهاد ويسو 

محمد( أعلاء اللجنة المنطقاياة 

لاالااحااةظ فااي مااناا اامااة اقاالااياام 

بااوردسااكااان، وألااقاات السااياادس 

ةوةان ببي بلمًة، كحد ت فياهاا 

بشااباال مااقااكاالااظ عاان األةمااة 

المسكعصية في سوريا والاواقاع 

البرد ، وأشارت إلاى وجاوظ 

كلافار بال الاجاهاود لاكاركاياظ 

البيت البرد  للخروج من هاذه 

 األةمة بخقل خسا ر ممبنة.

وقد حلر اللقاء شخصياات 

فبرية و اقاافاياة وسايااساياة مان 

أجةاء بردسكان األربعة، الذيان 

بانت لهم ماداخاالت قاياماة فاي 

المجال القوماي الابارد ، وفاي 

 المقدمة :

 د . نةاد علي -

 الباكظ اسماعيل بيشبجي -

 البروفسور قدر  يلدرم -

 الدبكور بدرخان سند  -

 بريةاد شعبان -

 ابراهيم محمود -

 شيرةاد حسن -

اسكمر اللقاء مادس ياومايان  

في ناحية 6102/    9( / 62-61

 (. Çiya yê Korekسوران   
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جرى  6102\  9\ 01يوم األحد 

لقاء بين بل مان الاكاحاالا، الاوطاناي 

و الاامااناا اامااة   الااباارد  فااي سااوريااا

اآل ورية الديمقراطية في ماقاّر حاةظ 

الاوحدادس الاديااماقااراطاي الاباارد  فااي 

سااوريااا بااالااقااامشاالااي، حااياا  باااناات 

وجهات الن ر في أغلاظ الاماوالاياع 

السياسية مكقاربة إن لم نقل مكطاباقاة، 

وخاصة عن الو يقة الكي كم كاقادياماهاا 

من قبل الهي ة العليا للمفاولاات إلاى 

مؤكمر لندن، حي  عبر الماجاكاماعاون 

عن اسكيا اهام ورفلاهام لاماا وردت 

فيها من موالطات سياسية عديادس مان 

أبرةها الاكاجااهال الاماكاعاماد لاحاقاوق 

 . الشعظ البرد  والسرياني اآلشور

 سادت اللقاء أجواء الود واالحكرام.

بوباني لحةظ الوحددس نددو  قافية  -كحت عنوان  اللوة كاريخاً وحالراً( أقامت من مة المرأس 

. رحبت اآلنسة أمل عطي بالحلاور ودعااهام لالاوقاو، 6102/ 9/ 1في قرية كل غةال بكاريخ 

دقيقة صمت على أرواح الشهداء،  م ألقت اآلنسة نشكمان حاجي ماراد بالاماًة عان كاارياخ الالاواة 

البردية ولهاجاكها وعن أهم رواد األدظ البرد ، مشيرًس إلى أهاماياة الالاواة فاي كاوحاياد الصا، 

 البرد ، خاصة في الوقت الراهن لمواجهة حمالت اإلرهاظ والشوفينيين.

ألمانيا، بحلور رفاق ومؤياد   -برعاية جمعية يبيكي برلين أقيمت أمسية موسيقية في برلين 

حةظ الوحدس وعدد الفت من األلمان الذين أبدوا إعجابهم بالموسيقا البردية، وقاد أحاياا األمساياة 

 .6102 9 02الفنان جوان كنباةار وفرقكه الموسيقة، وذلك في إحدى دور ال قافة يوم الجمعة 

 حسين أمين 

من خالل مكابعة وسا ل االعالم المخكلفة 

ادارد، يارى الامارء  واالطالا على كاريخ الب 

بولوح أن أحاد الاعانااصار الار اياساياة فاي 

إخفاق قلاياهام، ساواًء باان عالاى صاعاياد 

العالقاات فاياماا باياناهام أم عالاى الاماساكاوى 

االقليمي والدولي، هو افكقارهم للدبلومااساياة 

 وبيفية إدارس الحوار والمفاولات.

اليوم قبل الود، ياكاوجاظ االساكافاادس مان 

ال ر، الكاريخي الراهن واسك مار الطاقاات 

واالمبانات الاماكااحاة والاماكاوفارس والاكاي ال 

يسكهان بها لدى الحربة الوطنية البردية في 

 سوريا.

هناك حاجة ملحة لكشبيل محفل مشاكارك 

درد سوريا، ألجل إنهاء حالة الاكاشارذم  بين ب 

والكشكت، ليعمل بلوة دبلاومااساياة ماكاباامالاة 

وخطاظ سايااساي جااماع لاماشاروا وطاناي 

مدروس ومسؤول عن القلية البردية، هاذه 

 المهمة كعكبر و يفة وطنية ببرى.

بانت المرجعية السياسية البردية خطاوس 

مكقدمة، باارباهاا الاجامااهايار، يامابان إعاادس 

كفعيلها أو إيجاد صيوة أخرى فاي لام شامال 

الااقااوى الااباارديااة. إن اسااكااماارار الااكااخااناادق 

والكحةظ والكفرد وسيطرس العقالاياة أألنااناياة 

والمصالل الشخصية، هي إجهاض لاقالاياة 

 كاريخية لشعظ مقهور.

الساابااياال األناافااع فااي السااعااي وراء حاال 

القالاياة الاباردياة فاي ساورياا هاو الاعامال 

بدبلوماسية فاعلة إلرساء أسس السلم األهلي 

والعيش المشكرك وبناء عالقات بانااءس وفاق 

مبدأ الكعددية والحوار الادياماقاراطاي وقاباول 

اآلخر، واليحق أل  كن ايام باان أن ياهامال 

هبذا أمر وكحت أية ذريعة بانت، وياكاطالاظ 

هذا االعكماد على البادر الاكاخاصاصاي مان 

حقوقيين وأساكاذس فاي ماجاال عالام الاقااناون 

وعلوم السياسة والكاريخ والجاوارافاياا وعالام 

االجكماا وغيرها، وكشبيل لجان اسكاشاارياة 

كخصصاياة فاي شاؤون االدارس والاعاالقاات 

والدفاا، ألجل مواببة الكطورات السايااساياة 

 والعسبرية واالقكصادية وغيرها.
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 دلداك قرمشلوتد 
وقعنا معاً مي اق إعالن دمشق الذ  
اعكمد   الكويير السلمي الديمقراطي المكدرج 
  بما يعنيه أن يبون الن ام نفسه شريباً في 
عملية الكويير، وفيما يخص القلية البردية 
  إيحاد حٍل ديمقراطي وعادل للقلية 

 .. البردية في سوريا
درد لم نبن رالين كمام  بالنسبة لنا بب 
الرلى عما يخص قليكنا في هذه الو يقة، 
لبن فبرس اإلقرار بوجود قلية بردية في 
سوريا كسكدعي حالً عادالً واإلقرار بوحدس 
المصير والمصالل والعيش المشكرك بانت 
بافية بالنسبة لنا لنكحمل كبعات هبذا 
مشاربة بهد، العمل معاً إلحدا  الكويير 
الديمقراطي المطلوظ البفيل بفكل المجال 
واسعاً للكعبير عن الذات وكطوير ال قافة 
المجكمعية بحي  كصبل قادرس على اسكيعاظ 
االخكال، والكنوا، بنا صادقين مع ذواكنا 
ومع شربا نا، سرنا معاً بخطوات بطي ة 
ومكع رس أحياناً لبن المهم أننا انطلقنا، بنا 
درد أب ر المكلررين من الن ام،  بب 
فالطهادنا بان مكعدد األوجه، لم نرلخ 
لبل لووطات أجهةس الن ام األمنية في 
مسعى عةل بعلنا عن بعض، حملنا 

 ل.العظء األببر من النلا
أول من كخلى عنبم هم أشقاؤبم 
اإلسالميون الذين طعنوبم من الخل، حينما 
جمدوا علويكهم في اإلعالن إيهاماً في 
اسكحصال بعض األمور من الن ام 
منفردين، لبن الن ام خيظ نمالهم، فوقعوا 
لحية انكهاةيكهم، أنكم الباقون سقطت 
غالبيكبم في أول امكحان على أرض الواقع، 
فقد كبونت الحالنة الشعبية للكويير السلمي 
بفعل اسكبداد السلطة وسلوبها الهمجي لبنبم 
كخليكم عن المبادع الكي ناديكم بها، لككسابقوا 
خل، إسالمييبم الذين ورطوبم وورطوا 
معبم وطناً بخبمله، مما يؤبد بخنبم لم كبونوا 
صادقين مع أنفسبم أوالً ومع شعببم  انياً، 
ولم كؤمنوا أصالً بفبرس الكويير السلمي، أو 
أنبم لم كبونوا كعرفون طبيعة الن ام الذ  
يحبمبم نكيجة قلة خبركبم السياسية ولحالة 
 قافكبم الديمقراطية، بي، ال وأنكم منكهلي 
 قافة البع ، كخليكم عن الحالنة السلمية 
لل ورس لكبرروا حمل السالح كحت حجج 
ومبررات بعيدس عن المنطق، كهافككم 
للحصول على بعض الفكات على موا د 
اآلخرين وشرعنكم الكدخل الخارجي بحجة 
اسكدعاء الن ام للقوى األجنبية وكحت يافطة 
إخوس الدين حيناً وإخوس القومية حيناً نخر، 
درد من الخل، وكحولكم إلى ألد  طعنكم الب 

أعدا هم، فاسكبحكم الدم البرد  ونبركم عليه 
حقه في الدفاا عن نفسه في وجه همج 
العصر الذين اسكجلبكهم  قافكبم القومدينية، 
درد هم من يقصفون مدنبم ويفكبون  وبخن الب 
بشعببم، كناسيكم وجود قلية بردية كسكحق 
حل عادل، كناسيكم المصير المشكرك 

 ط.ولربكم العيش المشكرك عرض الحا 
بات السالح السيد والحبم، والمال 
السياسي يسيل بال قدر، لم يصمد حكى 
بعض بردنا في وجه الرياح العاكية، 
فجرفهم السيل الهادر، إن لنك العيش قلما 
يقاوم سحر المال، ومتسي الداخل قلما كقاوم 
كر، العيش في حلن الداعمين، ،  المال 

 . والبنون ةينة الحياس الدنيا
بقينا وحيدين مع المخلصين نحمل هموم 

ونكحمل متسيه،  بكنا  -بل الوطن  -الوطن 
على ما وعدنا، صمدنا وما نةال، بان السلم 
هدفنا وما يةال، لم ي نينا عن عةمنا سوق 
االكهامات، لم نرلخ لسحر المال وال 
لسطوس السالح، بقينا حريصين على مباد نا، 
ألننا نعلم وال نةال نؤمن باسكحالة اسكحدا  
كويير في ن ام الحبم بالوسا ل العسبرية، 
بنا ندرك مقدار الكبعات والمتسي المكركبة 
على هبذا خيار، بنا صادقين مع قناعاكنا 
ونعي حقيقة الن ام وطبيعة الكحالفات 

 ة.الدولي
مان الاحارظ ت بعد أب ار مان خاماس ساناوا

والدمار كخليكم عن فبرس إسقاط الن ام قساراً 
وعدكم إلى نقطة البداية، ناقاطاة الاحاوار ماع 
الااناا ااام، وأدربااكاام مااؤخااراً أن ال حاال إال 
بمحاورس الن ام نفسه، لبن الاةمان ال ياعاود 
للوراء، فمن حملوا لاواء الاكاوايايار السالاماي 
باكوا رفاكاً، أو حافااكااً عاراس فاي ماخاياماات 
اللاجاوء، أو هاياابال عالاى هايا اة بشار فاي 

 ت.السجون والمعكقال
اليوم بات من حقناا أن ناخاكاار طارياقاناا 
الذ  ناراه صاا ابااً، لامان الاوطان وألجال 
خالصه، ليس كشفياً أو اناكاقاامااً، بال ألنابام 
أخفقكم في صون عالقات الكفااهام والانالاال 
المشكرك، أخفقاكام فاي الادفااا عان شاعابابام 
وكم يله خير كم يل، أخفقاكام فاي أن كاباوناوا 
معارلين حقيقيين يخاكالافاون فاي سالاوباهام 

 .وذهنيكهم عن ذهنية و قافة الن ام
اليوم يحق لما كبقى من المخالاصايان مان 
أبناء هذا الوطن أن يقولوا لبم بفى  فقد بالاغ 

 . السيل الةبى
 ويحق لنا أن نكساءل؟
 من كخلى عن من؟
 من خذل من؟؟

 بل من خان المي اق والعهد ؟!

!

Nwiran 
Ahmad/ 
Facebook 
مؤخراً وعبر 
صفحات الكواصل 
االجكماعي كعالت 
بعض األصوات 
الكي لم كدخر جهداً 

في الكهجم على حةظ الوحددس وسبركيره 
 ي.األسكاذ محي الدين شيخ نل

حةظ الوحددس لد حمل السالح   -
في وجه الدولة مهما بانت طبيعكها، 
ونهجه  قافة الالعن، سبيالً وحيداً في 

 نلاله السلمي الديمقراطي.

حةظ الوحددس دق ناقوس الخطر   -
لكولول االخوان المسلمين وشببات 
االسالم السياسي وأذرعه الكبفيرية في 

 .بلدنا
حةظ الوحددس بان وماةال مصراً   -

على مصالل البكلة االجكماعية في عموم 
سوريا لارباً بعرض الحا ط مفاهيم 
المواالس والمعارلة، مدرباً أهمية الدولة 
ومؤسساكها في كفاصيل حياس المواطنيين. 
وال يخفى على أحد أن اآلال، من طلبكنا 
يدرسون في جامعات حلظ ودمشق 

 ة.والالذقي

حةظ الوحددس منبٌر والل    -
وشفا، لمفردات العيش المشكرك والسلم 

 ي.األهل

حةظ الوحددس أدرك خطورس    -
الكدخل الكربي األرعن في بلدنا سوريا 

ي.... ودعمها الالمحدود لإلسالم السياس
 جرابلس نموذجاً.

دس بشخص سبركيره دحةظ الوح  -
وبل رفاقه ماةالوا في مناطقهم ... 
والسبركير مقيم في مدينة عفرين 
السورية وهي محاصرس من قبل قوى 

 المعارلة.

حةظ الوحددس يرى كناقله    -
األساسي حالياً اإلرهاظ وقوى الكبفير 

 ...واإلسالم السياسي، ليس إال
 و..... الددخ.

حقيقة حةظ الوحددس كم ل الشخصية 
البردية السورية الكي الككوسل وال 

كم ل النبض  ....ككسول في أنقرس وأربيل
البرد  السور  الذ  يعكبر دمشق 
ودرعا والالذقية ذ  أهمية ولرورس 
له...ال كقل عن عفرين وبوباني 

 والجةيرس.
سوكير بلدنر.... تليق بهر العقالنية... 

 . والوحـدة تفوح العقالنية منهر
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 محمد عبدو علد*  
كقع منطقة جبل البرد أو األبراد أو برد 
دام القديمة في أقصى الةاوية الشمالية من 
الساحل الشرقي للبحر المكوسط، وكشول 
الةاوية الشمالية الوربية من قوس الهالل 
الخصيظ وسورية، وكعكبر مركفعاكها من 
النهايات الجنوبية الوربية لجبال طوروس. 

 21يبعد الجبل عن مدينة حلظ نحو 
 6121بيلومكراً. ومساحة المنطقة حوالى 

 .بيلومكراً مربعاً 
وبانت المنطقة على مدى قرون، إحدى 
مناطق العبور الر يسية من األقسام العليا 
من بالد الرافدين وبالد الشام إلى ساحل 
البحر المكوسط ونسيا الصورى، ومنها 
بانت كمر الطرق المؤدية إلى أنطابية من 
جهكي الشمال والشرق. وهي منطقة غنية 
بالمياه، أراليها خصبة األمر الذ  جعل 
منها عبر العصور منطقة اسكيطان مهمة، 
ومحل نةاا وكنافس بين دول وأقوام مخكلفة 
عرقياً وحلارياً، ولذلك شهدت بعض أببر 

 .األحدا  أهمية في كاريخ الشرق األدنى
يخخذ جبل البرد اسمه من الجماعة 
القومية الكي كقطن أرجاءه، وهم البرد. 
وهي كسمية قديمة للجبل. وجاء في بكاظ 

للملحق  «ذبرياكي عن بالد أل، ليلة وليلة»
-0161الكجار  الفرنسي في حلظ ما بين 

أنه وبحبم مهنكي في »، ما يلي: 0112
اسكيراد الحرير بنت أسافر إلى بلس 
 .«وعنكاظ وأعةاة وجبل األبراد وما إليها

بانت  «جبل األبراد»أ  أن كسمية الجبل بد 
معروفة منذ ذلك الكاريخ على األقل  هذا 
البكاظ مطبوا في مدينة ليون الفرنسية عام 

موسوعة حلظ المقارنة،  -، المصدر 0211
ص  -الجةء ال ال  -خيرالدين األسد 

(. بما ذبر القنصل الروسي في 661
، 0116-0119بيروت قسطنطين باةيلي 

، حول أحدا  نهاية احكالل 016صفحة 
إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا لمناطق 

سورية »جبل البرد ما يلي في بكابه 
«وفلسطين كحت الحبم الع ماني :  

بكحريض من السلطان الع ماني، نةلت «
جماعات ب يرس من جبل البرد وبافردام 

، وهذا «…نحو ممكلبات القوات المصرية
يدل على أن هذا االسم بان مكداوالً منذ 
أوا ل القرن الكاسع عشر على األقل. أما 

فهي كسمية كربية بمعنى جبل  «بافردام»
 «جيا  به ور»البفار. والبرد يسمونه 

بمعنى الجبل األبيض لبقاء ال لوج على قمكه 
حكى أواسط الصي،، ويعر، في بكظ 

ويطّل على  «جبل األمانوس»الجورافيا بد 
خليج االسبندرون من الشرق. ويفصله 
القسم الشمالي من سهل العمق عن جبل 

بيلومكرات، ويسمى سهل  01البرد نحو 
 .بالبردية «المسكنقع»ليجه 

وال نعر، للجبل والمنددطقة كسددمية 
جبل »أخرى غيرها. ويسميه األبراد 

، والبورمانج اسم إحدى لهجات «البورمانج
اللوة البردية والناطقين بها. بما يطلق 
االسم نفسه على بل برد  ليست له 
عشيرس، أو ال يعيش في منطقة عشيركه، أو 
الذين يمكهنون الةراعة ويسكقرون في قرى 
 ابكة، وال يركحلون مع قطعان مواشيهم إلى 

 .المراعي الجبلية في فصول الرعي
أما الرواية الدينية اإليةيدية عن اسم 

  :، فكقول أنه مؤل، من بلمكين»برمانج«
Kur «و«الولد ،manc «الفاخر، الطاهر» ،

، وهو «الولد الطاهر، المخكار، الفاخر»أ  
الذ  يعكبرونه جدهم  «شي  بن ندم»لقظ 
 .األول

ويقول جميل رشيد أسكاذ الكاريخ في 
مذبور  «بورمانج»جامعة أربيل، إن اسم 

في النصوص الكاريخية في فكرس ما قبل 
. ويشار به »بوردماد«الميالد على شبل 

، »ماد«من شعظ  »بورد«إلى قبا ل باسم 
 م أدمجت البلمكان مع الةمن ولف ت بشبل 

 .«بورمانج»
ولبن في فكرس الحبم الع ماني، كرجم 

جبل »أ   «برد دام»االسم إلى الكربية 
،  دام كعني الجبل بالكربية( «البرد

واسكخدم بكلك الصيوة في الو ا ق الع مانية 
 .الرسمية

وبعد الحرظ العالمية األولى واحكالل 
القوات الفرنسية سورية، قسمت منطقة جبل 
األبراد إلى قسمين: شمالي لم إلى كربيا، 
وجنوبي احكف  به الفرنسيون، وبقيت كسمية 

في الكداول الرسمي في العهد  «برد دام»
الفرنسي، وحكى نهاية العقد األول من 
اسكقالل سورية.  م كرجم من قبل السلطات 
السورية حينها إلى اللوة العربية وأصبل 

 .«جبل األبراد أو جبل البرد»
وبعد ذلك، في سنوات الوحدس بين مصر 
وسورية، أةيل اسم األبراد من اسم 
المنطقة، وأصبحت كعر، بمنطقة عفرين 
وذلك على اسم النهر والمدينة. ولبن بقي 

بكسمية جورافية مكداوالً  «جبل البرد»اسم 
 .في البكظ المدرسية وغيرها

وفي سبعينات القرن العشرين، قامت 
الحبومة السورية بكعريظ األسماء في 
المناطق البردية، وأسقطت اسم البرد من 

، علماً «جبل حلظ»الجبل نها ياً، وسمي بد 
 21أنه يبعد عن مدينة حلظ أب ر من 

بيلومكراً، والمركفع الجبلي األقرظ إلى 
مدينة حلظ من جهة الشمال هو جبل ليلون 
أو سمعان، وهو يفصل مدينة حلظ عن جبل 

 . البرد  جبل حلظ حالياً 

 :تسمية عفكين -

هو اسم نهر عفرين، وأطلق على المدينة 
بعد كخسيسها في مطلع القرن العشرين. وقد 

بصيوكه الحالية، في  «عفرين»وجدنا اسم 
أربعة مصادر  كاريخية من العهد 

للع يمي،  –اإلسالمي، وهي: كاريخ حلظ
. وصبل األعشى 0111صفحة أحدا  عام 

للقلقشند . والدر المنكخظ البن الشحنه. 
ومعجم البلدان لياقوت الحمو ، القسم 
ال اني. وبذلك يبون أقدم ذبر السم 

بشبله الحالي يعود إلى عام  «عفرين»
. إال أن أ  من كلك المصادر لم 0111

وأصله.  «عفرين»ككطرق إلى معنى اسم 
وسنبح  هنا في أصل ومعنى  عفرين(، 

 :ونذبر بعض اآلراء بصدده

ود المعرجي والمصردك  «عفكين» -1
 :العكبية

، أن َعِفر «القاموس الوسيط»جاء في 
وَعّفَر: بمعنى خالطه بما يخال، لونه، 

 .واعَكَفَر الشيء: أ  خالطه بالكراظ
ِعِفّرين  :«لسان العرظ»وجاء في معجم 

، وقيل هو األسد. وقيل لابال » مخسدس« كعني 
 .قو : لي  ِعِفّرين

      14أما مؤرخ حلظ خير الدين      

 

 مدينة عفرين السورية
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 *عزيز تبسد 

هي هلبة خارج مدينة حلظ القديمة، 
بما خارج كوّسعها الم ّطرد الذ  بدأت 
بوابيره في منكص، القرن الكاسع عشر، 
مما يحيل نشوءها إلى من ومة اللواحي 
المدينية الطار ة. كقع إلى الجهة الشمالية 
الوربية للمدينة، حملت ببدايكها اسم 
 الداوودية ، بإحالة افكرالية إلى اسم 

األرمني داوود باشا، الذ   -الوالي الع ماني 
حبم لمدس مكصرفية جبل لبنان. وبانت من 
األمابن الكي كوّطنت فيها أقسام من قوافل 
المهجرين األرمن، الناجين من حرظ اإلبادس 

. اخكار اللباط األلمان، في 0901عام 
المرحلة السابقة على الحرظ العالمية األولى 
موقعاً مركفعاً إلى غربها، ليشيدوا فوقه  بنة 
عسبرية عرفت شعبياً باسم  قشلة األلمان ، 
وكحّول اسمها في ةمن الحق إلى  بنة 

 .  طارق بن ةياد

حملت هذه اللاحية الشعبية لةمن غير 
قصير، هوية اليسار األرمني الذ  أطلق 
على الحي اسم  البولشفيك دام ، أ  جبل 
البالشفة، وطالما كةّين بالرايات الحمر، 
بشبل شعبي عّبر عنه هذا االنكماء 
السياسي، باآلمال الواسعة الكي فكحها أمام 
الشعوظ الملطَهدس، قبل أن يقرر العديد 
من سبانها في أواخر الخمسينيات وبدايات 
السكينيات، الكهيؤ لهجرس اخكيارية جديدس 
باكجاه أرمينيا السوفياكية، أو االنكقال إلى 
أحياء م خّدمة ومن مة وقريبة من مربة 
المدينة.. بمرور السنوات ةالت ن ار 

 حلور

هؤالء من الشوارا.. بنا س غير 
باذخة، دور أيكام، مدارس إلخ.. جرى بيعها 
بالككابع وش ّيدت مبانهم عمارات، وبقيت 
بلعة بيوت مكقشفة ومعمل ببير لحيابة 
 -األقمشة وصباغكها لصاحبيه برصوميان 

م في السكينيات، وكوق، عن  بردويان، أ مِّ
 .العمل في ما بعد

دير ومدرسة  اآلباء المخيكاريان  بقي 
رابلاً في مبانه، ومسكمراً في أداء و ا فه 
الكعليمية والكربوية، في أول الطريق 

الهلبة، مسّوراً  -الصاعد إلى الحي 
بحجارس نافرس، منفكحاً على غابة صنوبر 
داخلية وفسحات للمالعظ والحدا ق وأنشطة 

 .الكالميذ

بان الوصول إلى هذا الحي ملنياً، وما 
من طريق إليه سوى ذاك الذ  يعبر من 
كحت جسر بساكين  الشيخ طه  الذ  أنشخكه 
القوات األلمانية في أوا ل القرن العشرين 
لمّد سبة حديد القطار المّكجه نحو الشمال، 

أو طريق  حول المدينة  الذ  أنشخكه البلدية 
في عهد االنكداظ الفرنسي في أواخر 
ال ال ينيات من القرن المالي، قبل أن ي فكل 
 نفق كشرين  في أواسط ال مانينيات الذ  
وصل حي  محطة بوداد  بالحي المسكحد  
في الفرام العمراني بين هلبة األشرفية 
وأحياء المدينة، والذ  حمل اسم  السريان 
الجديدس  كمييةاً عن حي  برابات السريان  
الراةح فوق هلبة أخرى أقل اركفاعاً، 
حملت اسم المهّجرين السريان من مدينة 

 . أورفة  وبلداكها

سبَنْت في هذا الخالء بين األحياء لعقود 
عدس جماعات من القرباط، مكنقلة بخيامها 
مكبوعة ببالبها قبل أن يسكرّد أرلها مالك 
العقارات في حي السريان الجديد، وي دفع بها 
إلى حي كوسع طرفي نخر.. يمبن اعكبار 
هذه األحياء الجديدس الكي امكدت على 
أطرا، مدينة حلظ من  مار الشرق العربي 
ما بعد الحرظ العالمية األولى، بإباداكها 
الجماعية وكهجيرها القسر  وانهيار 
اإلمبراطورية الع مانية واقكسامها والوعود 
الباذبة لإلمبريالية البريطانية قبل اإلعداد 
لل ورس العربية، ومن  م اقكطاعاكها للجورافيا 
وإعادس كرسيمها واقكسامها مع اإلمبريالية 
الفرنسية والجمهورية الكربية، واقكالعهم 

 .جميعاً للشعوظ

اسكقطظ الحي في أواخر الخمسينيات 
وأوا ل السكينيات من القرن العشرين، 
بدايات الهجرات من قرى الري، الشمالي، 
العربية والبردية، ومن أحياء حلظ القديمة، 
حي  وجد البعض أعماالً لهم في مصانع 
الوةل والنسيج ومحالج القطن ومصابغ 
األقمشة ومقاشر األرة الكي بدأت كنكشر في 

 .منطقة  الليرمون  الصناعية القريبة منه

*** 

بان ماربو بولو يص،  أحد الجسور، "

 :حجراً حجراً، فسخله قبال  خان

ولبن، إلى أ  من هذه الحجارس يسكند  -

 الجسر؟

الجسر ال يسكند إلى هذا الحجر أو  -

 .ذاك، بل إلى القوس الذ  كصنعه الحجارس

بقي قبال  خان صامكاً، مفبراً،  م 
 :ألا،

لماذا كحد ني عن الحجارس؟ القوس هو  -

 .ما يهّمني

دون الحجارس ال وجود للقوس .  -

 و(.  المدن المكخّيلة ، ايكالو بالفين

ال يسكورق الوصول إلى األشرفية في 
هذه األيام ةمناً طويالً. الشوارا غير 
مةدحمة، لبن كبقى الحواجة العسبرية الكي 
يكوجظ الكمهل قبل الوصول إليها والكوق، 
عندها، بما االلكةام بما كطلبه، من كقديم 
البطاقات الشخصية وفكل مخةن السيارس، 

 .بما االلكةام بجهة السير الكي كحّددها

األعالم الكي كرفر، في األمبنة العالية، 
كشير إلى القّوس المسيطرس كحكها: علم 
الجمهورية العربية السورية في الدوار 
األول والدوار ال اني بمحاذاس جامع السيد 
أحمد البدو  وبراج عفرين والمنحدر 
المؤد  إلى مشفى شيحان و بنة المهلظ بن 
صفرس، بينما يبدأ حلور علم حةظ العمال 
البردسكاني بمحاذاس جامع صالح الدين 
األيوبي باالكجاه المؤد  إلى عمق 
العشوا يات والسبن الشبابي. كعود بعض 
العا الت إلى بيوكها، كعمل على كن يفها 
بإقرارها اللمني لقبول حالة السبن 
الواقعي، بخن كعيش في البيت الذ  خسر 
إحدى غرفه، أو شرفكه وعموم أ ا ه.. ال 
بخس، هو خير من السبن في األقبية، ومن 
دفع إيجارات ككصاعد مع صعود صر، 

 .الدوالر وال كنخفض بانخفاله

ال يمبن رصد الكحوالت في  المةاج 
األيديولوجي ، ألن هذا يكطلظ حواراً من 
الصعوبة الخوض فيه، والجميع يقولون 
بالماً ويخفون بالماً بمقداره، ربما ألنهم 
يفكقدون للحّس المشكرك الذ  كدعمه 
الطمخنينة وال قة المكبادلة، وحرية البالم 
 .الكي ال كسكوجظ عقوبة مؤجلة.. أو عاجلة

 هل من قنص؟ -

ال.. يمبن السير بخمان، أمسى القناصة  -
على مسافات بعيدس من هنا، لبن انكبهوا 
ل لوام وللقذا ، الكي لم كنفجر.. وال 
ككجاهلوا العبور من أمام الحواجة لكحّيكها 
وطلظ اإلذن وطرح االسكفسارات عن 

 .المح ورات والطرقات اآلمنة

المكاريس عالية، كحكاج جهداً لصعودها، 
صنعكها الجرافات اآللية بكدبير هندسي 
لكقطيع الشوارا العريلة، وإغالق بلي 
ل ةقة الفرعية، اسكخدمت لذلك كالالً من 

 .أكربة ردميات العمارات المنهارس

انكبهوا، الكصوير ممنوا! أكى الصوت  -
من داخل دّبان مولق. رنهم من أطلقه من 
 قوظ  درابية  الحديد، في حين أصوات 
 .المطارق، صاعدس هابطة من جو، الدبان

ال أحد يصّور، رّد الرجل المرافق  -
على الصوت بصوت عاٍل، وكابع بصوت 
خفيض: هؤالء شبيحة يبملون سرقاكهم 
للدبابين.. ال بد من عبور  الطاّلقات  
لالنكقال من شارا إلى شارا. و 
 الطالقات  فكحات بين الدبابين، عبر منها 
المقاكلون وسياركهم دون أن يراهم مقاكلو 
الطر، اآلخر، أو الطيران. م ات القذا ، 
المصنوعة من أسطوانات الواة 
واألوبسجين الكي لم كنفجر بكمام قوكها، 
مجّمعة في الدبابين.. أركال من  مدافع 
جهنم  وهي من اإللافات العقابية 

 14في           المسكحد ة الكي فات ذبرها 
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 *سالي التواتبد 
، فاي ” رفيع المساكاوى“ في مؤكمر دولي 
، أصاّر ” الارباياع الاعارباي“ سنوات ماا قابال 

صديٌق باردٌ  مان الاعاراق، وباان حاياناهاا 
يشول منصًبا وةارًياا رفاياًعاا، وهاو ياطالاظ 
مني االلكحاق بحلاقاة ناقااش حاول الاماساخلاة 
البردية في الادول الاماعاناياة عارباًياا، وهاي 
سورية والعاراق، عالاى أناناي بارد . وقاد 
أفصحت لاه عان ساعاادكاي الاباالاواة با اقاكاه 
ودعوكه لي؛ للحدي  في الاماساخلاة الاباردياة 
على الرغم من بوني غير برد ؛ فاوالاظ 

ألصولاي. ”  كنبر “ قلياًل، وبمحبة، مسكورًبا 
فحاولت أن أشارح لاه أصال الالاواط الاذ  

الكاريخية، والذ  يعاّد ”  الحدوكة“ اركبط بهذه 
أن ماارور أساارس الاابااواباابااي ماان ماادياانااة 

، في شمال بالد فارس، ماناذ نايا، ”أردبيل“
وسكة قرون، بعاد خاروجاهاا مان الاحاجااة، 
وقبل حلولها في حلاظ، قاد أعاطاى لاباعاض 

، ” ألاابااياارت حااورانااي“ الااباااحاا ااياان، وماانااهاام 
صاحظ البكاظ المهم  الافابار الاعارباي فاي 
عصر الاناهالاة(، االعاكاقااد باخن األصاول 
-بردية، بما أن أغلبية سبان هذه الماناطاقاة 

 .هم من األبراد -في القرن العشرين
وبعيًدا عن أصلي وفصلي، فالاقاد بانات، 
وما ةلت، أؤمن بخن االلكةام بالدفاا عن بل 
القلايا الكي حّل من خاللها ال لم والعاسا، 
واالسكباداد عالاى أفاراد أو ماجاماوعاات أو 
شاعاوظ، هاو مان أساس الاكاةام أ  إنسااان 
سو  بالشخن العام على مساكاوى الاباشارياة، 
دون كميية البكة. وبما أن المسخلة الاباردياة، 
في المنطقة عموًما، وفي سورية خصوًصاا، 
قد ناباهاا مان الا الام ومان االساكاباداد ومان 

ومن الحرمان ما نابها، فهاي مان ”  الكهجير“ 
باظ أولى أن كاباون فاي ماقادماة الاقالااياا 

البناء الوطاناي ”  إعادس“ المطروحة في ساحة 
 .واإلنساني

وفي المقابل، فإنه من المال م االعاكارا، 
بخن المولاوا الابارد  قاد جاّر ساورياات 
وسوريين إلى نقاشات مكاوكارس، وماهااكارات 
بادت أن كقارظ الشكا م، إن هي لم ككبانااهاا، 
وقد أدى هذا الامانااخ غايار الساو  إلاى أن 

ياابااون طاارح الاامااولااوعااات الااحااساااسااة، 
والهموم المشكربة، بشبل عقالني من سااباع 
المسكحيالت، لمن يسعاى إلاى حاواٍر هاادع 
وماناكاج ماان ماخاكالاا، األطارا،، إن صااّل 
كوةيع المشااربايان فاي هاذا الاحاوار عالاى 

 .أطرا، مكمايةس
هذه الحساسية عالية المسكوى، المحيطاة 
بالمسخلة عموًماا، دفاعات با اياريان، وماناهام 
باكظ هذه السطور، إلى الكاخاّو، والارهاباة 
من الخاوض فاي عابااظ أماواج ماكاباّسارس، 
يمبنها أن كصّنفه ذات اليمين وذات الياساار، 

أن ك اوارقاه فاي كافااصايال  -أيًلاا-ويمبنها 
العاباارات وشارح الامافاردات، وهاي أماور 
ي بدا فيها مكصيدو الاهاّناة، والابااحا اون عان 
الشياطين في الكفاصيل، ولو غابت؛ ويمابان 

عان الاخاوض فاي ”  الاكارّفاع“ أن يكرَجم هذا 
باناياو  عان ”  عاجاة“ المهاكرات عالاى أناه 

الكمبن من كفاصيل المسخلة وأبعادهاا؛ وهاذا 
يؤد ، كحديًدا، إلى رغبة خجولة فاي طارح 

بخنه الموقا،  -كوالًعا-أهم ما يمبن اعكقاده 
ارلاي أل  طار،  المال م نسبًيا، وغير الام 

 .أو جماعة
في لقاء دولي مهم نخر، جرى الاحاديا  
مع ةميل برد  بصاراحاة وشافاافاياة، وقاد 
ولعت على الطاولاة، إن صال الاكاعابايار، 

بقناعة راساخاة ”  حق كقرير المصير“ مسخلة 
لاادّ ، ال لاابااس فاايااهااا لااباال الشااعااوظ، ومااا 
كساكااوجااباه ماان حاريااة االسااكاقااالل باااإلرادس 
السياسية؛ وبالكالي، فقد فوجئ ةماال اي مان 
هذا الطرح الجر ء، والذ  اكبعكه باالاقاول: 

ليست االعكرا، بحق مان  -إذن-إن المسخلة 
عدمه، بل هي ككشبل من إمبانية كحقيق هذا 
الكصور من عدم إمبانيكه؛ أ : أناناا لاناباون 
واقعيين ولننكهي من الل، والدوران الالاذيان 
ال طااا اال ماانااهاامااا، إال فااقاادان األعصاااظ 
والدخول في جدل سفسطا اي، وفاي كاحادياد 
جنس الاماال اباة، فامان الاواجاظ عالاياناا أن 
نعكر، جميًعا بهذا الحاق، والاذ  ال ياعاناي 
فيما يعنيه رغبة انفصالية، بما ي ؤ ار باعاض 
لّيقي الن ر القول، أو بما يكبانااه باعالاهام 
اآلخر، كقّيًة أو جهًرا، وننطلاق ماناه لاباحا  

 .إمبانيات كحققه العملية والواقعية
انطاالًقاا مان هاذا الاماوقا،، يامابان أن 
ك قارظ األماور األخارى باكاعاماق وانافاكااح، 
خصوًصا لدى مان ياؤمان باخن مساعااه هاو 
الحرية والبرامة والعدالة؛ فال انكاقاا اياة فاي 
كبني هذه المبادع الكي يمبن أن كصالال لاي 
وال كصلل لوير ؛ فهذا عاباٌ  مساكاورد أو 
موّر ، وبم عانت أجيال من مواطنياناا مان 
هذا الاكارساياخ اإلقصاا اي فاي ماماارسااكاهاا 
االجكماعية والسياسية، بل حكى الارياالاياة؛ 
فإن بانت كميل إلى السلطاة، قانااعاًة، وهاذا 

من النادر، أو انكفااًعاا أو خاوًفاا، وهاذا هاو 
المهيمن، أم أنها بانت كميل إلاى ماعاارلاة 
السلطة، بناًء على كاريٍخ نلاالايٍ، أو عالاى 
خياٍر مكخخٍر مركبط بالكويرات، أو على بنااء 
فبر  راسخ، أو حكاى عالاى ناةٍق فابار ٍ، 
فالحدي  لديها عن المساخلاة الاباردياة ياّكاسام 
باااالاااماااحااا اااورات مااان الاااماااولاااوعاااات، 
وبالكخوفات من فكال الامالافاات، وباالارهااظ 

 .حكى من الكوصي، أو من الكصني،
وقااد بااّيااناات الساانااوات األخااياارس، إبااان 
الَحراك الشاعاباي الساور ، وقاياام الا اورس، 
واالنكقال إلى العمل العسبر ، باخن الساعاي 
إلااى الااكااحاارر ماان االسااكاابااداد، ومااقااارعااة 
الطويان، لم يكرافق عند بعلهم باالعاكارا، 
الصريل بما وقع ويقع من اساكاباداد صاارخ 

، وبخن في األمر أحجية ماا، ” حق األبراد” بد
كمنع اجكياة هذا الحاجة النفسي، الناكج عان 
عقود من العمال الاماماناهاج عالاى كصاحايار 

الوطاناي، ”  الوفاق“ األداء السياسي، وكمةيق 
، ” اآلخار“ ونةا أ  ميول إلى كبناي قلااياا 

أسالياظ الاكاباناي الاماوارباة ”  انهبكنا“ بعد أن 
لقلايا حق أ رياد باهاا بااطال. ك لاا، إلاى 
الاابااعااد الاامااولااوعااي أبااعاااد ذاكاايااة مااكااعااددس 
ومكشاببة، وقد كبون ماكانااقلاة أيًلاا، فاي 

إلاى  -إن صال الاوصا،-ن رس الاجاانابايان 
 .بعلهما بعًلا

والذين كاجارؤوا ووجادوا أن الاكاصاد  
لهذا المولوا فاي صالاظ اناخاراطاهام فاي 
الشخن العام، بما يجظ أن ياباون فاي عاماق 

 -مع ذلاك-قناعاكهم اإلنسانية والحقوقية؛ فهم 
يخشون من االنةالق بعبارس لام ياقاصادوهاا، 
أو بكعبيٍر لم يكمحصوه قبل إيراده؛ ليصيروا 
مادًس للهجوم والكنديد وربما، الكاهادياد. حاكاى 
أنني اعكر، بخن الخشية والوجل يبدوان في 
هذه البلمات الكاي أماامابام، حايا  أبااد أن 
أشعر وبخنني أحمل مياةان صااناع الاحالاي، 
لبي أحاف  عالاى كاواةناات هّشاة، وباالابااد 
كبون من ورس، ولبنها كبفي لاكالاعاناي فاي 

ماان هااذا الااطاار، أو ذاك ”  إدانااة“ مااوقااع 
 .الطر،

هناك مشبالاة باناياوياة والاحاة، وكابااد 
كبون مكسرطنة، الكخقلم مع بياناكاناا الاقابالاياة 
والاامااذهااباايااة والاامااناااطااقااة واأليااديااولااوجاايااة 

إلخ، نكحمل مسؤوليكنا في هذا، … والشعبوية
على الرغم من سعينا دا ًما، عان حاق، إلاى 
كحميل االسكبداد السياسي الاراساخ، و اقاافاة 

لمسؤولية  -منذ عقود خمسة-الخو، الممكدس 
 .والحة وكدميرية فيها

لن كادعاي هاذه الاعاجاالاة الاخاوض فاي 
المسخلة البردية، ليس عن خاو، وكارهاظ، 
بل عن اعكرا، صريل بخن المقالة لن كبون 

   14المولوا       بافية لإلحاطة بم ل هذا 
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 مدينة عفكين ... تتمة
األسد  فيقول: إن بلمة عفرين كعاناي الاكاراظ. وياناقال عان األظ 

هال »شلحت أنها كعني الوبار، فيكساءل عبدهللا الحلو حول ذلك ويقول: 
بانت المنطقة مميةس بب رس غبارها حكى سميات باذلاك؟ الاواقاع أناه ال 

ولبن يبدو أن الحلو لم يبن يعر، أن ماناطاقاة  .«يوجد إال هذا الكفسير
 .عفرين غنية بالمياه وحراجية وال ي ار فيها الوبار إال نادراً جداً 

وكشير المصادر إلى أنه في العهد الروماني، بان يامار مان ماوقاع 
وأ هرت حفريات البناء عالاى  .«سريع»مدينة عفرين طريق روماني 

جانبي شارا طريق جنديرس، حجارس مشذبة أ رياة لاخاماة، وجارار 
فخارية ببيرس، ما يدل على اسكيطان قديم في الموقع. بما بانات هانااك 
مواور وبهو، عدس شمال الماباناى الاقاديام لشارباة الاباهاربااء، باانات 
كسكخدم قديماً من قبل المسافرين، بداللة القطع النقدية المعدنية القادياماة 

 .الكي بانت ك هر في أرليكها
ويجدر الكميية بين منطقكين كحمالن الكسمية نفسها في سورية، أماا 

فهي في ري، محاف ة الالذقياة  «جبل األبراد»المنطقة ال انية المسماس 
الاالذقاياة مان الشاماال، ومان الاوارظ -الشمالي، وكقع بين طريق حلاظ

ناحية القساطل ومن الجنوظ ناحية صلنافاة ومان الشارق الاماناحادرات 
المطلة على سهل الواظ. وكلم المنطقة نحو خماسايان قارياة، ياناكاماي 
سبانها إلى عشا ر بردية ببيرس ومعروفة في القسم الاوارباي مان باالد 
 .األبراد، وكعود بدايات وجود البرد في كلك الناحية إلى العهد األيوبي

سبتمبك/ أيالاول  21الثالثرء   -جكيدة الحيرة —ترتب وبرحث تكدي سوكي   * 
211٢ . 

 اإلكث البعثد ... تتمة

وسكبون حّمالة أوجه، وربما أقنعة أيًلا. في المقابل، صار من 
اللرور  طرح المسخلة بعيداً عان الاكاخانادق، وعان األحاباام 
المسبقة/ القطعية، وعن عبارات اإلقصاء، باوصا، ماجاماوعاة 
سبانية أساسية بالليو، أو بالمهاجرين من جهاة، أو باإشاارس 
إلى أصول قومية غالبة وكسميات شاملة ال كسك ني كاارياًخاا وال 

 .مبّوًنا

قال الباكظ الفرنسي إيميل ةوال في نهاية القرن الاكااساع عشار: 
وبانت جملكه هذه عنواًنا لمقالة أدان فاياهاا صامات ”  إنني أكهم!“ 

أغلبية مجكمعه عما حصل من  لم قا م على كميية دياناي باحاق 
ألنه يهود ؛ وعالاى بال عاربايٍ وبارد ٍ، ”  دريفوس“ اللابط 

ومن ال يبح  عن كعريٍ، قومي وال ماذهاباي، بال عان اناكامااٍء 
وطني، أن يق، مع نفسه اليوم ويقول: إنني أكهم بل مان وصال 
بنا إلى هذا الدمار االنكما ي، وهاذا اللايااا الاهاويااكاي، وهاذه 
اللحالة الكاريخية. المكاهام لاياس واحاًدا، ولاباناه لاياس اآلخار 
وحسظ وحكًما. البل مكهم، وابكداًء من هذه القنااعاة، يامابان أن 
كنطلق عملية المراجعة. هي طوباوية لن كحلو لب ياريان، ولابان 
ال مناص منها في السعي إلى كجاوة اإلر  الاباعا اي، وكاجاّناظ 

 .الكخندق العب ي

 211٢لول / سبتمبك  أي 1٢ -* موقع جيكون 

 األشكوية ... تتمة

 نداظ الااجااحااياام  الااذ  أنااكااجااه الااخاايااال 
العقابي فاي الاعاصاور الاوساطاى.  -القيامي 

األبناياة الاماا الاة عالاى باعالاهاا، الشارفاات 
المكاالاصاقاة باخرلاهاا، ن اار الاحارا اق فاي 
الشوارا.. بلها بعد الادوار الا ااناي. خاراظ 
أفران البعك والحلاوياات، وماحاال مان بال 
صن،. عيادات األطباء، مباكظ الماحاامايان، 
 ..المسكوص، الحبومي، المدارس، المسابن

هل سي عاد كرميم الحي؟ سؤال يلامار  -
نماالً معقاودس عالاى اساكارداد الاباياوت، باماا 
حملكه من سنوات الكعظ والحارماان الدخاار 
النقود، ومجاةفات كلع حداً للعالقاة باقارى 
وبلدات مساقاط الارأس، كابادأ باباياع بلاعاة 
أشجار ةيكاون واقاكاطااعاات مان األرالاي 
الةراعية، وكنكهي بباياع ماا كاباقاى، وإناجااة 

 .القطيعة الكامة مع الري،
هدمه وإعاادس إنشاا اه أقال بالافاة مان  -

كرميمه.. ال يمبن كقديم اإلجابة الحقيقية، لماا 
سياساّباباه هاذا الاجاواظ مان إحابااط نافاساي 
ووجداني لمن قّرروا العاياش عالاى الاوعاود 
واآلمال.. سيرّمم باباطء، وقاد ياطاول ةمان 
الكرميم، ألن في المدنية أحياء ب يرس حامالات 

 .مصا ر هذا الحي
يااكاابااا اار ذباار الاابااالد األوروباايااة حااياان 
االسكفسار عن عا لة ماا.. هاذه فاي ألامااناياا 
وكلك في السويد... وهؤالء غادروا من العام 
األول إلى بلجيباا.. ونخارون اساكاقاروا فاي 
الليعة ولن يعودوا إلى هنا باعاد أن شاّيادوا 

 .أبنية وأعادوا إحياء أراليهم

*** 
أوجادت االناكافااالاة الشاعابااياة الابارديااة 

، ندوباً في العالقات بين سبان الاحاي 6116
 العرظ واألبراد(، اندرجت بايان الاكاوجاس 
الحذر وعادم الاماو اوقاياة الاماكاباادلاة، وهاي 
أخافااض ماان مساالابااّياات أخارى أبا اار حااّدس 
وعن، برةت في حي  الشيخ مقصاود  ذ  
المالمل البردية أيلاً، وهذه ن ار بان يمبان 
كجاوةها بحلول سايااساياة كاقا، عالاى فاهام 
قلاايااة الشااعااظ الااباارد ، وبااالااحااوار مااع 

 .الجماعات السياسية الكي كحملها
كوّسعت مشاريع خدمية ببرى ومكوسطة 
باسك ماار لالارأساماال الاخااص، فاي رغاباة 
لخدمة الوافدين من األريا، البردية في حي 
كااكااباااماال خاادماااكااه: مشاااٍ،، مااحااال باايااع 
المصوغات الذهبية واأللبسة و  جاهااةات  
العرا س واألدوات الماناةلاياة والاباهارباا اياة 
والماطااعام، باراج حاافاالت خااص باقارى 
المناطق البردية  عفريان وعايان الاعارظ(، 
إطالق أسماء الشوارا الكجارياة الاماعاروفاة 
في الامادياناة عالاى شاوارا فاي األشارفاياة: 
شارا الكلل وشارا العةيةية بناية عان أناه 
بات عندنا  الكلل  و  العةيةية  خااصاكاناا.. 
كرافق ذلك مع الكخبيد على الهاوياة الاقاوماياة 
باإطااالق األسااماااء الااباارديااة عاالااى األماااباان 

 .االسك مارية الكي كعود ل براد
برةت م اهر ملموسة للنمو االقكصاد  
بعد االحاكاالل األمايارباي لالاعاراق. وباحاّي 
األشرفية  هرت حالة غارياباة عان الاعامال 
السيااساي الساور  باالاماطالاق: رفاع الاعالام 
األميربي في ك اهرس مكاوالاعاة وماحادودس 

(. كدفق الكجار مان إقالايام 6113األ ر،  في 
بااردسااكااان الااذ  حااافاا  عاالااى اسااكااقااراره، 
ووفرت قيادكه األماان وشاروط االساكا اماار 
وشربات نقل البلا ع وكخماياناات الاكاخاةيان 

والمصار، وشربات كحويل األموال، حي  
باكت البلا ع كرسل إلى العراق عن طارياق 
وسطااء اإلقالايام الاباردساكااناي.. ماماا قاّوى 
الورشاات الصاوايارس والاماكاوساطاة الاعاا ادس 
ألصحابها من األبراد، وانعبس على أسعاار 
العقارات بشبل ملموس، فلم يعد القطاا مان 
الحي الممكد مان دواره األول حاكاى دواره 
ال اني، مباناً مانااسابااً لسابان فا اات شاعاباياة 
جديدس، فخسعار البيوت والماحاال الاكاجاارياة، 

 .كما ل أسعار البيوت في األحياء الفخمة
كحّوالت كشير إلاى كانااماي باورجاواةياة 
بهوّية بردية، كعي مصالحها لمقاارباكاهاا فاي 
الممبنات السياسية واحاكامااالكاهاا وحادودهاا 
الاماارسااومااة فااي الاامانااطااقااة، الااراةحااة أمااام 
 -كجاذبين قطابايايان: الاخاياار الاباردساكااناي 

العراقي فاي أفاقاه الاكاباّيافاي ماع الاماشاروا 
الاكارباي  -األميربي، والخيار البردساكااناي 

الشعبي الراديبالي الاماحاماول عالاى باراماج 
وممارسات حاةظ الاعاماال الاباردساكااناي.. 
فلالً عن المشروا الباورجاواة  الابارد  
المّكجه إلى االنادمااج ماع الاماكاحاد الاطاباقاي 

 .البورجواة  السور 
أعلم جيداً أن إمبراطاورياكاي كاكاعافان " -

بج ة في مسكنقع، وينشر كعفنهاا الاوبااء فاي 
الااوااربااان الااكااي كااخباال ماانااهااا، وفااي أعااواد 
الخيةران الاكاي كاماكاص ساا الاهاا. لامااذا ال 
كااحااد اانااي عاان هااذا؟ لااماااذا كاابااذظ عاالااى 

 امبراطور الككار، أيها الوريظ؟

نعم، اإلمبراطورية مريلاة. واألساوأ  -
من ذلك أنها كحاول الكعود علاى جاراحاهاا . 

 و(.  المدن المكخيلة ، ايكالو بالفين

السفيك العاكباد -ترتب من سوكير    *  
- 2 /9 /211٢ 
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 االطرك التنفيذي ... تتمة

شبل جدياد مان االساكاباداد، خصاوصاا، 

ون را لكعقيدات الولع السور ، ال يامابان 

الكبهن بطول المرحالاة االناكاقاالاياة واناكاهااء 

مدكها، وأخذا باالعكبار أّن نص، قوام هايا اة 

الحبم االنكقالي سيبون من أطرا، محسوباة 

 على الن ام.

للاماجالاس الاوطاناي  األمانة العامةوبينت 

، 6102/   9/   1البرد  في بيان لها بكارياخ 

أنااهااا قاادماات عاادس مااالحاا ااات عاان مسااودس 

االطار الكنفيذ  إلى المنسق الاعاام لالاهايا اة، 

لبنها لم كؤخذ باالعكبار، وكاعاكابار الاماجالاس 

غير ملةماً بكلاك الاو اياقاة وكاطاالاظ باإعاادس 

 الن ر فيها.

أما الكحال، الوطني البرد  في سورياا، 

فبين موقفه لمن بالم صادر عان اجاكامااا 

، جااء 6102/   9/   02هي ة الر اسة بكارياخ 

 فيه:

   كوقَ، االجكماا  ماطاوالً عالاى و اياقاة 

” اإلطار الكنفيذ  للحل السياسي في ساورياا” 

الكي قدمْكها الهي ة العالاياا لالامافااولاات إلاى 

اااااِقاااااَد  ماااااؤكااااامااااار لااااانااااادن الاااااذ  ع 

م، وعّبَر عن اساكاياا اه 12/19/6102بكاريخ

ورفلااه لاامااا وردْت فاايااهااا ماان مااوااالااطاااٍت 

سياسية عديادس لاعاّل مان أبارةهاا الاكاجااهال 

المكعمد لحقوق الشعظ البرد  وحل قلياكاه 

القومية وفق العهود والموا اياق الادولاياة فاي 

إطار سوريا ديماقاراطاياة فايادرالاياة ماوحادس 

ك لمن  حقوَق بل القوميات وكاحاكارم جاماياع 

األديان والماذاهاظ وكاعاطاياهاا حاق قادرهاا، 

وبذلاك غاضِّ الانا ار عان حاقاوق الشاعاظ 

الساريااناي اآلشاور  الاذ  كاعارض بادوره 

للكهميش والم الم على يد نا اام االساكاباداد. 

وأعادت الو يقة العةَ، الممجوَج عالاى وكار 

القومية العرباياة والاديان اإلساالماي بادوافاع 

عنصرية ال كنسجم مع العصار وال كاكاوافاق 

مع أهدا، ومتالت الشعظ السور  الم طالِِظ 

ببناء دولة ديمقراطية حدي ة لبل أبنا ها دون 

كميية، ولّحى من أجلها بدماء أباناا اه. مان 

جهة أخرى، فقد عّمق أصحاظ الو اياقاة مان 

حالة الكشبيك والريبة وةعةعاة الا اقاة بايان 

” المبونات الوطنية عندما قالوا في و يقاكاهام:

سوريا دولة ذات سيادس، وال يجاوة اقاكاطااا 

في إشارس والحة ”  أ  جةٍء من أراليها..

إلى اكهام ملّفٍق للبرد باالنفصال، سعياً مناهام 

لكحجيم الحقوق البردية وكلخيصهاا باقالاياة 

حقوق مواطاناة وحاقاوق  اقاافاياة، عادا عان 

كشدق اال كال، السور  باوحاداناياة كاما ايالاه 

للمعارلة السورية ورفلاه مابادأ الاطااولاة 

المسكديرس للحوار الكي يفكرض بها أْن كلاّم 

بافة أطيا، المعارلة الوطنية فاي الاداخال 

والخارج الساور  دون إقصااء أ  طار، 

للكوصل إلى حل  راسٍخ، منصاٍ، وعاقاالناي 

المخسااس الاكاي بااكات الاماصاالال -لهذه األةمة

الدولية واإلقليمية ككحّبم  بمفاصلها بعيداً عان 

إرادس الشعظ السور  ومصالحه. وفاي هاذا 

الشخن جّدَد الكحال، موقفه الا اابات مان حال 

القلياة الساورياة عابار حال سايااساي يابادأ 

بااالااحااوار الااجاااد والاامااسااؤول بااياان أطاارا، 

المعارلة ووفد الن ام كاحات ما الاة دولاياة 

يفلي إلى إنهاء النةاا ووق، العن، والبدء 

 ((..ببناء الوطن الجريل من جديد

 نردير مكاد ... تتمة

ل، باماا جااء النفسي والكعليم للنساء واألطفاا

 في كصريل لها.

ناديا مراد فكاس من بايان اآلال، الالاواكاي 
اخكطفن من قبل كن يم داعش لدى احاكااللاهاا 

، وهاي 6106العراق نظ  -لمنطقة سنجار 
الكي شاهدت الف اا اع الاكاي اركابابات باحاق 

أهااالاايااهااا، ماان ذباال وقااكاال وكشااريااد وساابااي 

واغااكااصاااظ، لاالااشاايااوخ والاارجااال والاانااساااء 
واألطفال، وجااء فاي احادى كصارياحااكاهاا: 

 كحت حبمهم، فاإن الامارأس الاكاي كاكاعارض 
للسبي ككحول إلى غنيمة حرظ، وإذا حاولت 

الفرار، فإنها كحبس في غارفاة مانافاردس،  ام 
كوكصظ على أيد  الرجال الماوجاوديان فاي 

 . المبنى، لقد كعرلت لالغكصاظ الجماعي

ناديا الكي سابايات واغاكاصابات عشارات 

المرات وكعرلت للكعذيظ والبياع، كامابانات 
من الهرظ بعد ملاي  اال اة أشاهار، وهاي 

اآلن كقيم في ألمانيا وكقوم بناشااطاات عاديادس 
للدفاا االنسان وكوسيع نطاق الكالاامان ماع 

االيةيديين ومساعدس النساء السباياا لالاكاحارر 

من داعش. الكقت بالعادياد مان رؤسااء دول 
ومن مات حقوقية وشخصيات هامة، وألاقات 

بلمة أمام مجلس األمن، وكم كارشاياحاهاا مان 
قبل السياسي النرويجي أودون ليسببن لانايال 

جا ةس نوبل لالاساالم، الاذ  أولال:  نارياد 
جا ةس نوبل للسالم، كاهاة الاعاالام لاماباافاحاة 

 ".العن، الجنسي بسالح في الحرظ

منل مجلس أوروبا الشابة اإليةيدية نادياا 

جااا ااةس حااقااوق اإلنسااان الااكااي كااحااماال اساام 

الر يس الكشيبي األسبق والناشاط الاحاقاوقاي 
فاكسال، هافيل، كقديراً لادورهاا فاي الادفااا 

ابايان  عن بنات طا فاكاهاا الادياناياة الالاواكاي س 

وا غكصبن من قبل مقاكلاي كانا ايام  داعاش  

  لاي الشار، ، وبهذا الصدد قالت:اإلرهابي

ان يكم منحاي الاياوم جاا اةس فااباال، هاافال 
لحقاوق االنساان، أهاد  هاذه الاجاا اةس الاى 

امرأس وطافال اياةياد  كاحات األسار  3611
وأيلااً كام  .  وإلى جميع لاحااياا اإلرهااظ

 كبريمها من قبل مؤسسة بلنكون الدولية.

المحامية الشهيرس أمل بلوني الكاي كارياد 
ناقال دعاوى ناادياا ماراد واالياةياديايان إلااى 

محبمة الجنايات الدولية لد كن يام داعاش، 
بانت إلى جانظ نادياا فاي حافال كاناصاياباهاا 

سفيرس للنوايا الحسنة، وقالت في بالاماة لاهاا: 
 بنت أكمنى أن أقول إنني فخاورس باوجاود  

هنا، لبني لست فخورس... ، بالاوناي خاجالاة 

من أن األمم المكحدس الككمبن من منع وقاوا 
جرا م االبادس الجماعية أو مالحقة المجرمين 

بسبظ اخكال، مصالل الدول، وقاالات:  أناا 
خجلة بامرأس، ألن الفكاياات ما ال ناادياة ياكام 

الكعامل معهن ببلاعة وكسكخادم أجساادهان 
بساحات للقكال، وكلي،:  أشعار باالاخاجال 

 ".بسبظ كجاهلنا لصرخات طلظ المساعدس

أما األمين العام بان بي ماون أشااد فاي 
بلمكه بعةم نادية لكبون بم ابة صوت لمن ال 

صوت له، مشيراً إلى أن  ناادياا ناجات مان 

جرا م مروعة. ببيت عندما سمعت قصكاهاا، 
ليس حةناا فاقاط، ولابان لالاقاوس والشاجااعاة 

والبرامة الكي أبدكها. وهي كدعو بحق لعاالام 

 يعيش فيه جميع األطفال في سالم.   .

وقال المدير الكنفياذ  لاماباكاظ ماباافاحاة 
المخدرات والجريمة ، يور  فيدوكو،،  إن 

كعيين ناديا سفيارس لالاناواياا الاحاساناة، ياوفار 
فرصة فريدس لح  اآلخرين علاى االنلاماام 

إلينا في بفاحنا لد االكجار بالباشار. وناحان 

نعلم أن الكةام نادية غير العااد  باالاكاصاد  
لمحنة لحايا االكجار ساو، يا ايار مشااعار 

 ." البشر الكخاذ إجراءات لد هذه اآلفة

حبت ناديا في األمام الاماكاحادس، ويامالائ 
عينها الحةن، عن األسر واإلذالل والعانا،، 

وهي كقول:  لم أبان وحاد ، ورباماا بانات 
أب رهم ح اً، وبملي الوقت وجدت وسيالاة 

للهروظ، فاي حايان لام يساكاطاع ذلاك نال، 
نخرون، ما ةالوا محكجاةيان  ، باماا كاقاول 

نادية.  أنا هنا لكم يل أول ك الذين ذهباوا وال 

يمبننا أن نعيدهم  لالاحايااس(. وباذباراهام فاي 

 ".قلوبنا سنسكمر دا ما في مواصلة النلال

وكقول االمم المكحدس: إن ماراد ساكارباة 

في منصبها الاجادياد عالاى دعام الاماباادرات 
الجديدس والدفاا عنها، والاكاوعاياة باماخااطار 

 .كهريظ البشر، والنساء والفكيات والالج ين

وبسبظ نشااطاهاا بادون خاو، مااةالات 
مراد مهددس بالقكل من قبل كن يم داعش حكى 

اليوم. لبن الموت قد فقد رهبكه لديها، كاقاول 
نادية وكلي،:  الموت غايار ماؤٍذ ماقاارناة 

بالجحيم الذ  كوجظ علينا جاماياعاا أن ناماّر 

 ".به
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 .... والغالبية الساحقة منهم !الجئون في أوربا

كحولت دول أوربا الوربية خالل النص، ال اني من القرن المنصرم إلى مالذ نمن للهاربين مان 

اسكبداد السلطات الحابمة في بلدانهم، واحكلنت طالبي اللجوء السياسي من مخاكالا، دول الاعاالام، 

على أ ر الحروظ األهلية والصراعات الدموية  الكي شهدكها العديد من الابالادان ما ال  أفاواانساكاان 

وبعض دول أوربا الشرقية والصومال ... في العقود األخيرس، وكدور رحاهاا حاالايااً فاي الاماناطاقاة 

العربية وشرق المكوسط وجنوبه. يشهد العالم أببر موجات هجرس جماعية باكجاه أوربا، وهذه المرس 

كحت مسمى اللجوء اإلنساني، قوافل الالج ين ال ةالت ككدفق رغام اكافااقاياات وقاوانايان وإجاراءات 

اك خذت للحد منها، ومع كدفقها كسكمر النةاعات والمقايلات بين دول المارور  الاكاراناةيات( ودول 

المالذ، وكحكد منافسات بين أحةاظ حابمة وأخرى معارلة، ككسبظ في انحاساار شاعاباياة كاياارات 

كقليدية وصعود أسهم أحةاظ جديدس و هور كوجهات وأفبار مخكلفة ككناول مل، الالاجاوء وكاباعااكاه 

 وكخ يراكه على المجكمعات الوربية ومسكقبل أجيالهم.  

% مان الساباان 01ألمانيا والسويد كسكوعبان أببر عدد من الالج ين، إذ كباد نسبكهم كصل إلى 

ولعت برنااماجااً ماكابااماالً لاهاؤالء الاوافاديان  -هنا م االً  –األصليين، الحبومات األوربية وألمانيا 

يسمى برنامج االندماج، يبدأ من اإليواء في معسبرات  م منل اإلقامة والسبان واللاماان الصاحاي 

ومخصص يبفي لمعيشة مكقشفة وكعليم لوة البلد في مدارس خاصة، ومن  ام كاوفايار فارص عامال 

 خالل فكرس ةمنية محددًس، ببلفة شهرية لبل الجئ يقدر بخل، يورو.

برنامج االندماج ال يطمل إلى انسالخ عرقي أو انحالل  قافي بقدر ما يهد، إلى كوفير مساكاوى 

معرفي وأرلية  قافية كسكوعظ الكناقلات االجكماعية وكؤمن كشاربية سالاساة. ماع كارك هااماش 

 فلفاض يبفي لممارسة جميع الخصوصيات.

رغم كهافت الالج ين أنفسهم على األمان والرخاء في أوربا هاربااً مان جاحايام بالاداناهام ورغام  

مرونة القوانين وسالسة االسكيعاظ، يب  اإلعالم المحلي بشبل مسكمر حاالت ماو اقاة مان الصادام 

واالصطدام بين العقلية الشرقية وال قافة الوربية، ينفجر على إ رها الببت الشرقي المسكدام ويخالا، 

لحايا من خالل صور وأحدا  مكناقلة .. الجئ يسرق ! ويبرر ذلك بخنه يوكنم من مال الباّفاار!، 

ونخر يطلّق ةوجكه فور وصولهما ليعيشا بخصدقاء! بوية الحصول على مابالاغ ةهاياد ةياادس عالاى 

مخصص ةوجين ن اميين حسظ القانون المحلي ! ، جريمة قكل فكاس مراهقاة عالاى ياد الجائ باعاد 

االعكداء عليها، سرقة بيت ةوجين مكقاعدين، سور  يرمى أطفاله ال ال اة مان شارفاة الادار، ألناه 

وجد في فراشه الةوجية رجالً نخر، وسور  نخر كرك عا لكه وعاد إلى وطنه وحيداً ألن الاةوجاة 

لم كعد رعية طّيعة... سيدس كصل للكو عن طريق لم الشمل بدعوس من ةوجها، كساكافاسار ماحااٍم مان 

خالل الهاك، عن إمبانية الطالق فوراً والخروج من المطار حّرس وةوجها ال ةال يمسك باقاة ورد 

في انك ارها!، وأخرى كنشر في صفحكها على الفيس بوك يوميات ةوجة مكمردس بابال الاكافااصايال 

والحربات !، وأخرى ككرك وليدها على قارعة الطريق وكخكفي !... اسكنفار أمني في محطة مكارو 

واشكباه بحقيبة مولوعة على مقعد، هجوم رجل ملكل على حانة وهو يبّبر ويهدد بكفاجايار، خاالياا 

نا مة كهدد وككوعد على صفحات الكواصل بحرق أوربا البافرس ... ونخرون يعلنون اركادادهام عان 

اإلسالم، يعكنق أحدهم المسيحية في ب  على قناس كلفةيونية ونخر يكحول إلى ياهاود  وياعاكاذر مان 

أهله ونخر ينشر في يومياكه سؤاالً وجيهاً   لو بانات أورباا مسالاماة، إلاى أيان باناا سانالاجاخ ناحان 

 المسلمون ؟ وممن بنا سنطلظ اللجوء؟!.  

الوالبية الساحقة سو، ككقبل الواقع الجديد دون شك، لبن طالما هنالك حواد  عن، كركبظ بين 

فكرس وأخرى يصنفه الرأ  العام في خانة االنحالل األخالقي وكنسظ إلى الالجئ حاكاى وإن باانات 

نسبة من يركببونها ل يلة جداً، سيبقى األوربيون يكعاملون مع الوافدين بحاذر ويشاباباون باجادوى 

برامج االندماج ... وربما كخكي حبومات جديدس  ك سّير قوافل هجرس معابسة وكعيد بل مان ال ياقابال 

ب قافكهم إلى وطنه األصلي من خالل اكفاقيات خاصة أو مساعدات مالية يمنحونها لاحاباوماات كالاك 

 البلدان.

 ناديا مراد 
 سفرية للنوايا احلسنة

عاايااناات األماام الاامااكااحاادس يااوم 

الافاكااس  6102أيالاول  02الجمعة 

البردية االيةيدية ناادياا ماراد طاه 

عاماً سفيرس لالاناواياا الاحاساناة  63

لبرامة الناجين من االكجار بالبشار 

من قبل مبكبها لمبافحة المخادرات 

والجريمة، وذلك في مراسم ككوياج 

ال قة بقاعٍة في مبنى األمم المكحادس 

بااحاالااور جااهااات وشااخااصاايااات 

رسمية. وأعربت مراد عن شبرها 

على منحها هذا اللقظ، مؤبدس أناهاا 

 كم ل من رحلوا عان الاعاالام مان 

لحايا جرا م كن يم داعاش، وأناه 

البد مان االساكامارار فاي الابافااح 

 ألجلهم .

وعقظ الكبلي، أطالاقات الافاكااس 

مبادرس جديدس باسم   مبااردس ناادياا 

  كحت م لة الاماجالاس االياةياد  

Yazda ماااباارساااة لااامااباااافااحاااة ،

االرهاااظ فااي الااعااالاام ماان خااالل 

الاوعاي الاعاام، ومسااعادس الاناساااء 

واألطفال لحايا اإلبادس الجمااعاياة 

والااجاارا اام لااد اإلنساااناايااة عاالااى 

 ،الشفاء وإعادس بانااء ماجاكاماعااكاهام

وسكربة مبادرس ناديا على الادعاوس 

لعدد ال يحصى من لحايا الف ا ع 

الجماعاياة وباذلاك كاطاويار ودعام 

الباراماج الاماياداناياة فاي ماجااالت 
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